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Voorwoord van de voorzitter
Beste leden van onze vereniging, 

De voor onze vereniging altijd drukke maand juni, met de 
Kampioenschapsclubmatch en de Algemene Ledenver-
gadering, ligt alweer achter ons. In de vorige uitgave van 
Onze Drent hebben we al een eerste impressie van deze 
twee belangrijke zaken voor de vereniging gegeven en in 
dit nummer wordt hieraan wat uitgebreider aandacht be-
steed.

Voor velen zal ook de vakantieperiode, niet alleen de tijd 
voor ontspanning en familie en natuurlijk de hond, alweer 
achter de rug zijn en gaan we ons opmaken voor de twee-
de helft van dit jaar. Ook voor de leden van de vereniging 
staat een aantal interessante zaken te wachten.
 
Op 13 oktober as. zal de Fokbeleidscommissie een bijeen-
komst organiseren voor fokkers, reu-eigenaren en andere 
geinteresseerden. Doel van deze bijeenkomst is het be-
spreken welke volgende stappen in ons fokbeleid mogelijk 
zijn.

Onze vereniging is ook aanwezig op de Landlevendagen 
van 9 t/m11 september in het OpenLuchtmuseum in Arn-
hem. Naast informatie over het ras zullen er ook kleine 
jachtdemonstraties worden gehouden om alle aspecten 
van ons mooie ras te tonen. Hopelijk kunnen we dan ook 
nieuwe leden werven.

In de vorige uitgave heb ik al iets 
gezegd over het project VDP 3.0. 
Zoals ik eerder al aangaf, is het 
de bedoeling van dit project, om 
met gebruikmaking van de so-
ciale media en met name Face-
book, actief informatie te delen 
en ook ruimte te geven voor 
reacties, om zo voor alle leden 
een platform te bieden waar ie-
dereen zijn/haar betrokkenheid 
met de vereniging kan tonen. 

Sommigen onder u zullen wellicht vragen waarom dit no-
dig is. We hebben immers dit mooie magazine, onze web-
site en sinds kort ook een nieuwsbrief. Omdat het gebruik 
van de sociale media veel mogelijkheden en ook kansen 
biedt en deze in deze moderne tijd steeds belangrijker 
worden, wil het bestuur in de komende tijd onderzoeken 
hoe we deze middelen ten dienste van de vereniging in 
kunnen zetten. U zult hier in de komende tijd meer van 
horen. 

Ik wens u een mooie nazomer toe.

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

Foto-thema  ‘Onze Drent’ oktober 2016:
PUPPIES

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

OPROEP

Bestuur zoekt jouw expertise! 

Onze vragen met betrekking tot VDP 3.0 zijn:     

- hoe gaan we in deze tijd en de komende jaren om met sociale media naar- en met onze leden (en andere geïnteresseer-
den in de Drentsche Patrijshond)?

- welke informatie communiceren we via ‘Onze Drent’ , de Nieuwsbrief, de Website en Facebook ?

- op welke wijze kunnen we positief kritische discussies beginnen?

Heb je expertise/ervaring met sociale media en communicatiebeleid en wil je het bestuur versterken: stuur dan een mail/
PB/ telefoontje/appje aan mij (of aan bestuur@drentschepatrijshond.org).

Marc Massaar van Schaik
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Van de bestuurstafel
RASSTANDAARD
De nieuwe rasstandaard voor de Drentsche Patrijshond is op 4 april 2016 door de FCI goedgekeurd en vanaf die datum 
geldig. Met dank aan Janny Offereins, Wim Wellens en Arie Booij voor de Nederlandse versie en Diana Striegel voor de 
Engelse versie.
Wat is er nieuw? Ten eerste is het format aangepast aan de richtlijnen van de FCI, zodat de rasstandaarden van alle ras-
sen worden geharmoniseerd. Daarnaast is een aantal, voornamelijk taalkundige,  wijzigingen doorgevoerd, zonder dat 
aan het wezen van de rasstandaard, zoals deze ooit is bedoeld, is getornd. Wel zijn o.a. voor het eerst diskwalificerende 
fouten opgesomd voor de Drent.
De Engelse versie van de rasstandaard kunt u vinden op de site van de FCI; de Nederlandse vertaling van de rasstan-
daard staat op onze eigen website.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KAMPIOENSCHAPSCLUBMATCH 2017
De Raad van Beheer heeft de Vereniging De Drentsche Patrijshond toestemming verleend de jaarlijkse Kampioen-
schapsclubmatch te organiseren op 17 juni 2017.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KAMPIOENSCHAPSDIPLOMA’S NU ONLINE BESCHIKBAAR
Vanaf juni jl. zijn kampioenschapsdiploma’s alleen nog digitaal beschikbaar. De Raad van Beheer zet deze na iedere ten-
toonstelling als PDF-bestand op de website, waarna de exposant zijn diploma kan downloaden en uitprinten. Het di-
ploma kan worden opgezocht en gedownload via de website van de Raad op: www.houdenvanhonden.nl/certificates .
De betaalde kampioenstitels (zoals NJK-, NVK- en de Benelux-titels) zullen vooralsnog wel per post worden verstuurd.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BIJEENKOMST BESTUUR EN COMMISSIES
Op 4 juni jl. is er een bijeenkomst geweest van het bestuur met afgevaardigden van de diverse commissies,
met als onderwerp “communicatie”. Hoe gaan we in deze tijd om met onze leden (en andere geïnteresseerden in de 
Drentsche Patrijshond)? Hoe communiceren we via website, sociale media, nieuwsbrief en ‘Onze Drent’?
Er komen steeds nieuwe manieren om met elkaar te communiceren en hoe gaan we daar als vereniging mee om en 
willen we wel met alles meedoen?
Sociale media bieden heel veel voordelen: gemakkelijk, snel en gratis, maar de nuance wil weleens verdwijnen als men-
sen in een opwelling zeggen wat ze op dat moment denken. Daar gaan anderen dan ook weer op reageren en voor je 
het weet …….
Ook kost het veel tijd. Meer tijd van het bestuur en de commissies, maar ook de snelheid van reageren gaat een rol 
spelen. Een ingezonden brief kan ook wel na een paar dagen worden beantwoord, maar een vraag of opmerking op 
bijv. Facebook moet eigenlijk dezelfde dag worden beantwoord.  Maar wie gaat dat doen?

Hierover is breed gediscussieerd.  
Eén van de conclusies was dat we als bestuur  dringend een nieuw bestuurslid zoeken die thuis is in de wereld van de 
sociale media en die wil bijdragen aan de communicatie tussen bestuur/commissies en de leden.

Afgesproken is dat we zo’n 3 keer per jaar een bijeenkomst van bestuur en commissies gaan houden om de communica-
tie onderling te verbeteren en op de hoogte te blijven waar iedereen mee bezig is.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HERHAALDE OPROEP
In 2018 viert de Vereniging De Drentsche Patrijshond haar 70-jarig jubileum. Wij roepen leden op die zich willen aan-
sluiten bij de Lustrumcommissie en die straks mee willen helpen dit tot een groot feest te maken.

Namens het bestuur,

Hanneke Alberts-Oets
Secretaris
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In verband met de verschijningsdatum van de juni-editie van ‘Onze Drent’ was het niet mogelijk om in die 
editie uitgebreid aandacht te besteden aan de Kampioenschapsclubmatch en de Algemene Ledenvergade-
ring. Daarom wordt in deze editie (net als in voorgaande jaren) uitgebreid aandacht besteed aan deze twee 
belangrijke gebeurtenissen van de vereniging.

Kampioenschapsclubmatch
De organisatie van de Kampioenschapsclubmatch 2016
In 2015 hebben wij, Marjan en Laetitia, namens de Evene-
mentencommissie, de Kampioenschapsclubmatch (KCM) 
voor het eerst georganiseerd. Met de opgedane kennis, heb-
ben wij de KCM 2016 die plaats vond op 11 juni jl., ook dit 
keer met veel enthousiasme en plezier kunnen organiseren.

De eerste voorbereidingen voor de KCM 2016 zijn al van start 
gegaan kort na afloop van de KCM in 2015, namelijk onze 
adverteerders bedanken, en vragen of er voor de KCM van 
2016 weer een beroep op hen mocht worden gedaan. Dit 
mocht, en hoe! De catalogus van de KCM 2016 werd volop 
gesponsord middels advertenties. Ook werden er prijzen 
ter beschikking gesteld. 
Hierbij willen wij alle spon-
sors dan ook van harte 
bedanken voor hun zeer 
welkome bijdrage, en met 
name onze hoofdsponsors: 
Biofood Diervoeders, Frie-
ling Jonkersvaart en RD 
Hondenkussen voor het le-
veren van de extra prijzen 
voor BOB, BOS, Beste Reu 
en Beste Teef. Van Biofood 
ontving iedere geplaatste 
hond een voerprijs varië-
rend van een zak voer van 
12 kg tot truffelbonbons.

Na een lange en betrekkelijke rustige periode van voorberei-
dingen, konden de exposanten zich aanmelden via de site 
van de vereniging. De aanmeldingen stroomden langzaam 
maar zeker binnen. Met een geweldige eindspurt tot 102 
in totaal, mochten wij op de KCM 2016 vele honden en hun 
eigenaren verwelkomen. Prachtig!

Vanaf half 9 ’s ochtends stroomden de exposanten en hun 
honden naar binnen. Ieder zocht een plekje voor de dag en 
maakte zich klaar voor de keuringen. Als organisatie krijg 
je weinig mee van de dag, op de achtergrond moet toch 
nog van alles geregeld en besproken worden. Nadat “de 
ochtendkeuringen” geweest waren, werden de verslagen 
gereed gemaakt. Na de lunch werd de hal door vrijwilligers 
omgebouwd tot een mooie en ruime Erering, met plaats voor  
keurmeesters, ringpersoneel en secretariaat.

Na de lunch begon het programma in de Erering. De speaker 
was de heer Smits. Er werd begonnen met de Kind-Hond 

Show. Trots toonden de kinderen hun honden aan de keur-
meester. Het is echt niet gemakkelijk om een Drent netjes 
naast je te laten lopen, maar het ging ze goed af. De kinderen 
kregen onder andere tasjes met een leuke inhoud van bedrijf 
Dierenliefde, dat al jaren bij onze evenementen aanwezig is. 
Hierna gingen de keuringen van start met de Fokkerijklasse, 
de Babyklasse en de diverse klassen van de reuen, en de Bes-
te Reu werd uitgekozen. Het werd Jordie the Gloucester van 
Geert en Grada Paardekooper, een prachtige veteraan die in 
juli 12 jaar is geworden. De verschillende klassen van de te-
ven werden hierna gekeurd en geplaatst. De Beste Zelfgefok-

te hond werd uitgekozen 
en dit werd Benthe Djenna 
van Drienermarke van Her-
man en Evelien Bösing, zij 
namen de Van Selihof Wis-
selbeker in ontvangst. De 
Beste Teef werd Sammy-Flo 
Lynde v.d. Bezelhonk van 
Christel Schulte. Sammy 
werd tevens Beste van het 
Ras en Clubwinner. Chris-
tel krijgt een uitnodiging 
van de Raad van Beheer 
om deel te nemen aan de 
Hond van het Jaarshow, 
die gehouden wordt op 15 
januari 2017 in ’t Flint in 
Amersfoort. Nogmaals al-

len van harte gefeliciteerd!

Het organiseren van de KCM lukt niet met de Evenemen-
tencommissie alleen. Hierbij willen wij dan ook iedereen 
bedanken die op enigerlei wijze heeft bijgedragen aan de 
organisatie van de dag en in het bijzonder de vrijwilligers die 
hebben geholpen met het opbouwen en afbreken van de 
ringen en kramen. Ook onze sponsors willen we heel hartelijk 
bedanken!

Dit was de laatste keer dat de KCM in de Markthal te Barne-
veld georganiseerd werd. De hal wordt in juli afgebroken. 
Volgend jaar, op 17 juni 2017 wordt de KCM gehouden bij KC 
Dieren. Een mooie buitenlocatie met veel ruimte. De voorbe-
reidingen hiervoor zijn al weer begonnen. Tot 17 juni 2017!

Marjan de Raad en Laetitia Boer-Wolters
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Verslag van een deelnemer
Op 11 juni 2016 vond de jaarlijkse kampioenschapsclub-
match van “de Drentenvereniging” plaats. Vorig jaar hadden 
we verstek moeten laten gaan omdat we onze handen vol 
hadden aan twee nesten pups, die tijdelijk onder de verza-
melnaam Roerdals Sixteen ons leven beheersten. Reden te 
meer om dit jaar niet alleen zelf in te schrijven, maar ook te 
proberen ‘onze’ puppymensen ertoe te bewegen hun pup op 
de clubmatch te showen. Dat resulteerde er in dat op 11 juni 
jl. vier van de jongste generatie Roerdalletjes hun opwach-
ting maakten in de Markthal in Barneveld.

We kwamen niet geheel onbeslagen ten ijs. Joyce (Broek-
man), die zich als ‘oma’ van een aantal van de pups zeer 
betrokken voelt bij hun wel en wee, had aangeboden om de 
week voor de clubmatch een ringtraining te organiseren en 
daar was dankbaar gebruik van gemaakt. De zondag voor de 
clubmatch werden ons bij een stralend zonnetje en onder 
het genot van koffie en Limburgse vlaai, de kneepjes van 
het voorbrengen van onze honden bijgebracht. Aan de lijn 
bij Joyce veranderden alle honden stuk voor stuk in makke 
lammetjes, die niets liever leken te willen dan hun ‘oma’ te-
vredenstellen. Maar zodra we zelf probeerden een vlekkeloos 
rondje te lopen, bleek dat geen eenvoudige opgave. Maar 
oefening baart kunst en aan het eind van deze gezellige mid-
dag gingen we met een voldaan gevoel naar huis.

Toen we even na half negen in Barneveld aankwamen was 
het behoorlijk fris en miezerde het een beetje. Perfect weer 
om de dag met meer dan honderd honden in een hal door te 
brengen dus. We zochten een plekje, bouwden onze bench 
op en verwelkomden ‘onze’ puppymensen, die één voor 
één binnendruppelden. We haalden onze ringnummers op, 
dronken koffie, bewonderden elkaars honden en toen werd 
het langzaam tijd voor iedereen om zich naar zijn of haar ring 
te begeven. Dat was voor mij het moment om een beetje 
zenuwachtig te worden. Tot nu toe was het allemaal leuk en 
gezellig geweest, maar nu ging er toch echt gekeurd worden. 
Nu zou gaan blijken of we vorig jaar goede keuzes hadden 
gemaakt en Drentjes hebben gefokt, die waardige dragers 
zijn van de rasnaam. 

De reuen waren het eerst aan de beurt. Er kwamen vijf reuen 
uit in de jeugdklasse, waaronder ‘onze’ Bikkel en Kaleb. De 
keurmeester nam ruimschoots de tijd voor de keuringen. Er 
moesten de nodige rondjes worden gelopen en de hondjes 
werden uitgebreid bekeken en betast. Kaleb en Bikkel onder-

gingen alles goedgehumeurd en non-stop kwispelend. Ze 
presteerden het om niet alleen een U in de wacht te slepen, 
maar ook nog eens respectievelijk nummer 1 en 2 in hun 
klasse te worden! 

Daarna mochten de meisjes de ring in. Met zijn dertienen 
maar liefst, dus de honden werden opgesplitst in kleinere 
groepjes, die zich achtereenvolgens van hun beste kant 
mochten laten zien. Zowel onze eigen Tara als Donja werd 
als Uitmuntend beoordeeld, waarna Donja ook nog eens de 
strijd om de eerste plaats mocht aangaan. En die won ze!! 
Samen met haar bazinnetje Tineke liep ze als een geolied 
team haar rondjes. Met haar vriendelijke snoet overtuigde ze 
daarna de keurmeester en de plek achter het bordje met de 
‘1’ was voor haar! Ik had graag bescheiden glimlachend willen 
toekijken, maar mijn vreugdekreet en het daarbij behorende 
sprongetje lieten zich niet bedwingen. 

In een euforische stemming en met prachtige keuringsrap-
porten reden we aan het eind van de middag naar huis. Dit 
was een dag om nog lang van na te genieten!

Vanaf deze plek zou ik tenslotte graag van de gelegenheid 
gebruik willen maken om de mensen die zich met hart en ziel 
voor de ver-
eniging inzet-
ten en (onder 
andere) deze 
clubmatch tot 
in de puntjes 
hebben geor-
ganiseerd, te 
bedanken. Als 
een evene-
ment plezie-
rig en vlotjes 
verloopt, 
realiseer je 
je nauwelijks 
hoeveel werk 
er door vrij-
willigers moet 
zijn verzet om dat mogelijk te maken, maar het kan denk ik 
geen kwaad om daar toch, zo nu en dan, een moment bij stil 
te staan.

Yvonne Franssen
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Clubkampioen 2016

Dag allemaal.

De hond op de foto is mijn Drent…. Haar naam is Sammy-Flo 
Lynde van de Bezelhonk, kort weg; Sammy. Vorige keer stond 
ze op de voorkant van het clubblad, dat heb ik haar laten 
zien. Grappig hoor, zo bijzonder als wij dat vinden, het deed 
Sammy niks. Ze moest die dag van de foto, net als met een 
show, helemaal netjes zijn. Geen zand aan haar pootjes en ze 
mocht ook niet zwemmen. Nou, achter die mooie en vooral 
schone Sammy schuilt een ander verhaal wat ik graag ook 
even met jullie wil delen. In het dagelijks leven is ze namelijk 
‘smerige Sammy’ of ‘soep Sammy’. Op een van de foto’s kun 
je wel zien waarom. Ze houdt er van om te rennen, springen, 
vliegen, duiken, rollen in zand en zwemmen in water. Vooral 
de meest gore, zwarte slootjes zijn zo fijn! Als wij met z’n allen 
de hei op gaan om te ‘wandelen’ zeggen wij altijd tegen de 
honden dat we gaan 
‘racen’. Dat is wat ze zo 
graag doet namelijk. 
Ze rent zo hard ze kan, 
door bosjes, bramen, 
over boomstammen 
en als het water niet 
zo diep is, rent ze zelfs 
daar gewoon dwars 
doorheen! Dat vindt 
Sammy vooral leuk 
als ik aan het pootje- 
baden ben! Dan rent 
ze heel hard langs me 
heen en spettert 
me helemaal nat! En 
dan kan ik heel hard 
“Sammy!” roepen, maar daar trekt ze zich niks van aan, ze 
sjouwt gewoon door. Als ze heel hard heeft geracet, moet ze 
altijd even in het water afkoelen. Heerlijk is dat kennelijk. Ze 
gaat dan op haar buik liggen in het water, zelfs als dat water 
maar tot haar pootjes komt en ze drinkt dan een hele sloot 
naar binnen. Daarna gaat ze weer verder racen. Haar grote 
halve zus Byke  (ze is ouder dan Sammy dus noem ik dat een 
halve zus, maar Sammy snapt niks van die “mensenwoorden”) 
kan haar nooit bijhouden als ze racet en Sammy’s moeder in-
teresseert dat niet, die doet liever haar eigen ding. Maar haar 

grote halve zus Byke rent altijd heel hard achter haar aan, tot 
ze te ver de bosjes in is. Zo ver gaat Byke niet, dus dan komt 
die weer naar mij terug. Dan is Sammy weer alleen en kan 
ze doen wat ze wil! Soms moet ze toch echt de fluit horen 
heel in de verte. De eerste paar keer denkt ze waarschijnlijk 
bij zichzelf: nou dat zal de wind langs mijn oren wel geweest 
zijn……maar ze komt toch altijd maar weer even terug om te 
kijken of het niet toch stiekem de baas was die staat te flui-
ten. Meestal is dat wel het geval namelijk, en dan doe ik net 
alsof ik heel boos op haar ben. Sammy vindt dat natuurlijk 

nergens op slaan, want ze kwam toch terug????? Als ze dan 
zo ongeveer vijf keer de hei op en neer is geweest in haar 
eentje (en wij maar één keer, wij zijn niet zo snel…) gaan we 
meestal weer terug naar huis. Dan racet ze nog even door het 
weiland en daarna gaat ze lekker op het bankje voor ons huis 
of in het gras liggen ‘chillen’. Wat Sammy trouwens ook kicken 
vindt om te doen is de jachttraining. Dat zouden we elke 
dag wel kunnen doen met ‘r. Afgelopen vrijdag ben ik nog 
met Sammy en veel bekende Drentjes naar Beesd geweest 
waar ze mee mocht doen aan een standaard jachtproef. Onze 
Sammy heeft alles heel goed gedaan en we kregen weer een 
mooi diploma mee: weer een C. Ik had zo graag met Sammy 
een B diploma willen halen, maar dat lukte niet omdat ze te 
snel bij de eend was in het ‘markeerweiland’. Daar haalden we 
dus een 0. Volgende keer moet ze wat langer wachten, maar 
hoe moeilijk is dat wel niet voor een Drent in het algemeen 
en Sammy in het bijzonder. Ze wil die eend gewoon heel 
graag hebben! Sammy vindt het echt super leuk om te doen. 
Dat raad ik jullie allemaal aan. Nou, ik denk dat jullie nu wel 
een beetje kennis hebben gemaakt met wie Sammy eigenlijk 
is.  Een heel ondeugend Drentje, maar vooral altijd hartstikke 
lief en schoon en mooi en gezellig. En ze luistert ook heel 
goed.  

Tot de volgende keer op een show of een jachtproef!

Christel Schulte, baasje van Drentje Sammy-Flo,

Opgetekend door
Susanne van Ommen

Als ik moe ben van het racen.  

Pauze van het racen.
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Winnaars van de Kampioenschapsclubmatch 
Op de website staat een overzicht van de keurverslagen en alle op de Clubmatch behaalde resultaten. Ook zijn er veel foto’s 
van de Clubmatch te vinden op de website. Hieronder staat een overzicht van de winnaars van alle categorieën. 

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).

Beste reu en beste teef

Reuen

Babyklasse:     1VB

                              Bauke-Byke van de Bezelhonk

                              NHSB 3033542

                              Eig: A.H. Stamhuis

Reuen

Jeugdklasse:   1U

                              Kaleb Saku van’t Roerdal

                              NHSB 3002507

                              Eig: N.C.A.M. Vossen

Reuen

Tussenklasse: 1U

                              Hidde Lynde van de Bezelhonk

                              NHSB 2977330

                              Eig: G.D. Nobel
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Reuen

Openklasse:                          1U

                                                   Asra-Tessa van Klein Esholt

                                                  NHSB 2903967

                                                   Eig: A.H.L.Kamperman- v. Remmen en R. Hogeland

Reuen

Fokkersklasse:                      1U 

                                                   Hannes Hay v.d. Sebastiaanshoeve

                                                   NHSB 2874458

                                                   Eig: L. Punselie

Reuen

Gebruikshondenklasse: 1U

                                                   Quartel Daisy van Roopoorte

                                                   NHSB 2777141

                                                   Eig: S.S. Knol-Borgeld

Reuen

Kampioensklasse:              1U

                                                   Cisco Cas v.d. Sebastiaanshoeve

                                                   NHSB 2772138

                                                   Eig: K. Th. Wiegert

Reuen

Veteranenklasse:               1U

                                                   Jordie the Gloucester

                                                   NHSB 2519335

                                                   Eig: G.W. Paardekooper

                                                   Beste reu

Teven

Babyklasse:                           1VB

                                                   Benthe Lenny van de Bezeldonk

                                                  NHSB 3028361

                                                   Eig: J. de Groot
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Teven

Jeugdklasse:                        1U

                                                  Donja Saku van’t Roerdal

                                                  NHSB 3002514

                                                  Eig: T. De Velde

Teven

Tussenklasse:                       1U

                                                   Sammy-Flo Lynde van de Bezelhonk

                                                   NHSB 2977333

                                                   Eig: C.M. Schulte

                                                   Beste teef en Clubwinnaar

                        

                                                   2U

                                                   Senna Lynde van de Bezelhonk

                                                   NHSB 2977338

                                                   Eig: S.Y. Graver

                                                  Reserve

Teven

Openklasse:                          1U

                                                   Inukshuk-Nouska v.h. Beemdveld

                                                   NHSB 2868261

                                                   Eig: S.Y. Graver

Teven

Fokkersklasse:                     1U

                                           Benthe Djenna van Drienermarke

                                           NHSB 2991066

                                           Eig: H.T. Bösing

Teven

Gebruikshondenklasse: 1U

                                           Wieske van’t Wilhoeckske

                                           NHSB 2833485

                                           Eig: W. Loots
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Teven

Kampioensklasse: 1U

                                       Blossom fan’t Suydevelt

                                       NHSB 2812138

                                       Eig: J.C. Huijsing en M. Huijsman

Teven

Veteranenklasse:   1U

                                       Indy

                                       NHSB 2611984

                                       Eig: P.G. van Oversteeg

Beste zelf gefokte hond en winnaar
van de Van Selihof Wisselbeker:

                                       Benthe Djenna van Drienermarke

                                       NSHB 2991066

                                       Eig: H. Bösing

Fokkerijklasse:

                                       Kennel v.d. Bezelhonk

Kind- hond show:

Klasse 6-9 jaar:

                                        Anna van Hoeven (6 jr) 
                             
                                       met

                                        Silke Djenna van Drienermarke

Klasse 10-12 jaar:

                                        Esther van Westerlaken (10 jr) 

                                       met

                                       Lindsey Li v.d. Sebastiaanshoeve
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 Algemene Ledenvergadering
Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 13 juni 2016
Aanwezige bestuursleden: de heer M. Mas-
saar van Schaik (voorzitter), mevrouw J.H. 
Alberts-Oets (secretaris),  mevrouw A. 
Sportel-Roeland en de heren H. Hilkens en F. 
van der Meulen.
Leden afwezig met kennisgeving:  mevrouw J. 
Offereins, de heer A. van Hessen, mevrouw 
M. Plaisier, de heer H. Companjen, mevrouw 
S. Knol-Borgeld, de heer T. en mevrouw B. 
Nap, de heer D. Hoekstra, mevrouw R. Harm-
sen, mevrouw W. Loots, de heer P. Doderer, 
de heer L. van Hogendorp, mevrouw D. 
Uyterlinde, mevrouw A. Koopman, de heer 
en mevrouw Bakker, de heer W. en mevrouw 
J. Kroes, de heer A.A.J. Broekman en de heer 
E. Gimbrère.
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 
19:45 uur en heet allen hartelijk welkom. 
De afmeldingen voor deze avond worden 
voorgelezen. (De namen bevinden zich aan 
het begin van deze notulen).
Er zijn bij de opening 61 stemgerechtigde 
leden ter vergadering aanwezig.
De voorzitter geeft aan, dat alle stukken 
voor deze vergadering waren gepubliceerd 
op het ledendeel van de website, de belang-
rijkste argumentatie daarvoor was bespa-
ring op de verzendkosten.
1. Uitreiking van de verschillende tro-
feeën
De voorzitter gaat over tot de uitreiking van:
- De J.F. Baron van Hogendorp Wisseltrofee 
2015 is gewonnen door Stone van de heer 
O. Geerse met totaal 28 punten.
De beker moet, geheel volgens de wens 
van de schenker, J.F. Baron van Hogendorp, 
worden gewonnen door de beste allround 
Drentsche Patrijshond in een bepaald kalen-
derjaar.  De hond moet op de volgende drie 
onderdelen punten hebben behaald: 1) het 
exterieur; 2) prestaties op het werk voor het 
schot; 3) prestaties op het werk na het schot.
- De Perdixprijs: voor de hoogst gekwalifi-
ceerde Drentsche Patrijshond op de Voor-
jaarsveldwerkwedstrijden Jeugdklasse 2015 
is dit jaar niet uitgereikt. 
- De Jonkvrouwe A.J.M. van der Heijden van 
Doornenburg Trofee:  voor de hoogst gekwa-
lificeerde Drentsche Patrijshond op de Voor-
jaarsveldwerkwedstrijden Openklasse 2015. 
Deze is behaald door de heer W. Klijsen met 
Eline van het Arrêt met 1e Zeer Goed.
- De Mariënwaerdt Wisselbeker: voor de beste 
Drentsche Patrijshond op de KNJV-proef 
2015, georganiseerd door de Vereniging de 
Drentsche Patrijshond en de Vereniging van 
Stabij- en Wetterhounen. Deze is behaald 
door de heer Rony Poncelet met Jeuris Jiba 
van Hermesheem  met 89 punten. De beker 
is reeds in een eerder stadium uitgereikt.
Er staat een schrijffout bij de foto van deze 
hond op de cover van april; de hond heet 
Jeuris Jiba.
- De Suze Markvoortbeker: voor de beste 
Drentsche Patrijshond in de Najaarsveld-
werkwedstrijden Jeugdklasse 2015. Deze is 

gewonnen door Ness van het Scheldeveld 
van de heer G. de Smet met de kwalificatie 
1e Goed. 
- De Nimrodprijs: voor de beste Drentsche 
Patrijshond in de Najaarsveldwerkwedstrij-
den Openklasse 2015. Deze is behaald door 
Dirkje fan ‘t Getsewold van mevrouw M. 
Atema met de kwalificatie 1e Zeer Goed. 
- De Van Wind en Veer Bokaal:  voor de beste 
Drentsche Patrijshond op de Voorjaarsveld-
werkwedstrijden Novice klasse 2015. Deze 
is behaald door de mevrouw N. Visbeen met 
Fleur van ’t Hoage Gors met 1e Uitmuntend.
- De Van Bircmedeprijs: voor de beste Drent-
sche Patrijshond in de Najaarsveldwerkwed-
strijden Noviceklasse 2015 is behaald door 
de mevrouw N. Visbeen met Fleur van ’t 
Hoage Gors met 1e Zeer Goed.
- De Drentsche Kei: voor de beste Drentsche 
Patrijshond op de Apporteerwedstrijden 
2015, is niet uitgerikt. Aangezien deze prijs 
al heel lang niet is uitgereikt, is het bestuur 
in overleg met de heer E. Gimbrère (de 
schenker van de prijs) om in de lijn van de 
gedachte de voorwaarden aan te pas-
sen, zodat uitreiking van de prijs weer kan 
plaatsvinden.
- De winnaar van de Clubmatch 2016 en 
Beste Teef was Sammy-Flo Lynde v.d. Bezel-
honk. Beste Reu was Jordie the Gloucester.

2. Notulen van de vergadering van 13 
juni 2015
De notulen worden zonder op- of aanmer-
kingen goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Er is een ingekomen stuk van de heer H. 
Bösing, dat wordt behandeld bij agenda-
punt 11.
De voorzitter deelt mede, dat in 2017 de 

kampioenschapsclubmatch zal plaatsvinden 
op het terrein van KC Dieren.
De nieuwe rasstandaard is goedgekeurd 
door de FCI en gepubliceerd. De rasstan-
daard bevat geen grote wijzigingen, maar is 
aangepast aan het FCI-format. De voorzitter 
dankt mevrouw J. Offereins en de heer W. 
Wellens voor de werkzaamheden en geeft 
aan, dat zij van hun taak zijn ontheven.
In november dit jaar zal er een keurmees-
tersexamen worden georganiseerd in 
samenwerking met de Drentsche Patrijshon-
den Club Nederland (DPHCN). Er is inmid-
dels een samengestelde opleiding geweest 
en de examencommissie heeft een lijst 
met kandidaten ingediend bij de Raad van 
Beheer. Het is een grote groep mensen, die 
nu door de Raad van Beheer uitgenodigd 
moet worden, en het bestuur hoopt, dat een 
aantal kandidaten slaagt.
De DPHCN heeft verzocht om een samen-
werking met betrekking tot het programma 
Zoo Easy. Zoo Easy wordt geladen met 
gegevens van de Raad van Beheer en bevat 
ook nestjes van buiten de vereniging. Zo 
ontstaat er een overzicht van de nieuwe 
nesten en gefokte lijnen. Er is dus geen 
noodzaak om de informatie op dit moment 
te delen, omdat de vereniging alle infor-
matie al krijgt. Wellicht dat het op termijn 
wenselijk is om een koppeling te maken in 
het kader van het rasbelang, te denken valt 
dan aan de zichtbaarheid op combinaties 
ter verbreding van de genenpool.
De DPHCN zal zonder onze samenwerking 
zelf het pakket moeten aanschaffen. 
Het bestuur is van mening, dat er een bij-
drage moet zijn aan de gezondheidsontwik-
keling, maar dat zij op dit moment primair 
de belangen van de leden moet behartigen.
Bij agendapunt 9 zal de penningmeester 
een aantal aspecten aangeven die te maken 
hebben met bezuinigingen en de balans 
van inkomsten en uitgaven. De vereniging 
heeft te maken met een teruglopend leden-
tal. Een voorbeeld is het digitaal verzenden 
van het clubblad naar de buitenlandse 
leden. De voorzitter geeft aan, dat het niet 
altijd leuke maatregelen zullen zijn, maar 
dat ze wel noodzakelijk zijn.
Het bestuur heeft zo’n anderhalve week ge-
leden overleg gehad met diverse commis-
sies over een volgende stap in de ontwik-
keling van de vereniging in het kader van 
digitalisering, het clubblad, de website, de 
nieuwsbrief en Facebook. Een volgende stap 
is het communiceren tussen de commis-
sies en tussen bestuur en leden met meer 
interactie en een snellere communicatie van 
relevante informatie. Een en ander wordt 
verder uitgewerkt. De voorzitter verzoekt 
leden die verstand hebben van sociale  
media en tijd hebben om zich te melden. 
De vereniging wil daar dit jaar mee aan de 
slag. Uitgangspunt is om de snelle informa-
tie via de sociale media te laten verlopen 
en de meer inhoudelijke informatie via de 
traditionele weg.

Winnaar van de Clubmatch 2016: 

Sammy-Flo Lynde v.d. Bezelhonk 

van C.M. Schulte



Onze Drent - 13

 

4. Jaarverslag van de penningmeester 
over 2015
De penningmeester merkt op, dat er een 
fout in de balans staat, waardoor activa en 
passiva niet in overeenstemming zijn. De 
saldi van de bankrekeningen zijn wel cor-
rect.
De penningmeester geeft een korte toe-
lichting op het financieel jaarverslag. Er is 
een vermindering van inkomsten door een 
afname van het aantal leden, waardoor min-
der contributie is ontvangen. Daarnaast is 
er minder opbrengst uit het PRA-onderzoek 
en zijn de rente-inkomsten lager. Maar ook 
de kosten van bestuur en ledenvergadering 
zijn afgenomen. Helaas is er een negatief 
saldo ontstaan.
Het bestuur heeft daarop bezuinigingen in-
gezet, door onder andere de Rechtsbijstand-
verzekering op te zeggen. Op dit moment is 
er nog een negatief saldo voor dit jaar, maar 
het bestuur tracht de nullijn te halen voor 
het einde van 2016.
Mevrouw Van der Feijst vraagt naar de con-
tributies in relatie tot het ledenaantal. De 
penningmeester antwoordt, dat het juiste 
aantal contributies over 2015 genomen 
moet worden en dat aantal staat in het 
verslag.
De voorzitter geeft aan, dat het correcte 
jaarverslag van de penningmeester als 
bijlage bij het verslag van deze vergadering 
zal worden toegezonden.
De voorzitter vat samen, dat 2015 geen 
goed jaar was, dat er minder deelnemers 
waren op de clubmatch en de fokdagen en 
dat de uitgaven niet meer konden worden 
aangepast. De vereniging kan weliswaar 
een verlies dragen, maar niet voortdurend. 
Een en ander is ook met de commissies 
besproken en iedereen zal de tering naar de 
nering zetten.
De heer H. Bösing constateert dat de voor-
raad en de kas van de winkel in 2014 en 
2015 gelijk zijn en vraagt of er verwerking 
heeft plaatsgevonden. De penningmeester 
geeft aan, de correcties te zullen doorvoe-
ren.
De heer Bösing vraagt naar de getallen van 
begroting en financiën over 2015 en 2016 in 
relatie tot de afname van het aantal leden. 
De begroting 2016 geeft namelijk een veel 
hoger bedrag dan verwacht kan worden. De 
penningmeester geeft aan, dat de begroting 
niet is bijgewerkt naar de actuele situatie.
De heer Bösing vraagt naar de kosten van 
het keurmeestersexamen van november, die 
hij niet in de begroting kan vinden. De pen-
ningmeester geeft aan, dat het keurmees-
tersexamen dit jaar niet begroot was.
De voorzitter merkt op, dat naar aanleiding 
van de ledenvergadering van 2015 nog 
enkele wijzigingen zijn doorgevoerd, waar-
onder het keurmeestersexamen, met een 
resultaat van € 0. Dit is destijds ook geac-
cordeerd. Indien de vergadering hiermee nu 
niet zou instemmen, dan zal het keurmees-
tersexamen onder de bestuurskosten vallen. 
Het keurmeestersexamen kon nu samen 
met de DPHCN worden gehouden, waar-
door de kosten gedeeld werden.
Er zijn verder geen vragen.

5. Verslag van de kascontrolecommissie
De heren P. Groen en J. de Boer hebben de 
kascontrolecommissie gevormd. De heer De 
Boer merkt op, dat bij agendapunt 9 de be-
groting 2017 moet staan in plaats van 2016.
Tevens geeft de heer De Boer aan, dat het 
financieel beleid is om als kapitaal minimaal 
een jaar uitgaven te hebben. De vereniging 
zit nu op 50 % en dat betekent dat er of 
meer leden moeten komen, of de kosten 
door alle leden gedragen moeten worden.
De kascommissie complimenteert de pen-
ningmeester gezien het feit dat hij medio 
2016 de functie heeft overgenomen en dat 
geen sinecure is.
De heer De Boer leest het verslag van de 
kascontrolecommissie voor. Samenvattend 
luidt dit als volgt: de kascontrolecommissie 
heeft een controle op de financiële adminis-
tratie over 2015 uitgevoerd; alle stukken zijn 
daarvoor ter beschikking gesteld; de kas-
controlecommissie heeft steekproefsgewijs 
de boekingen gecontroleerd; de adminis-
tratie was overzichtelijk en goed verzorgd; 
op alle vragen is door de penningmeester 
helder en duidelijk geantwoord.
De kascontrolecommissie concludeert, dat 
uit niets is gebleken dat de jaarrekening een 
onjuist of onvolledig zicht biedt op finan-
ciën van de vereniging.
De kascontrolecommissie stelt dan ook 
voor om de penningmeester en het bestuur 
décharge te verlenen. 
Er zijn geen vragen aan de kascontrolecom-
missie.
De voorzitter dankt de kascommissie voor 
de tijd die zij besteed hebben om samen 
met de penningmeester de overdracht ter 
hand te nemen. 
6. Décharge bestuur
Het  bestuur wordt unaniem en met applaus 
décharge verleend voor het gevoerde finan-
cieel beleid over 2015.
7. Verkiezing leden kascommissie en 
verkiezing reservelid kascommissie
De huidige kascontrolecommissie bestaat 
uit de heren P. Groen en J. de Boer; de heer 

W. van Essen is reservelid. 
De voorzitter verzoekt om benoeming van 
een reservelid kascontrolecommissie.  De 
heer Huijsman stelt zich beschikbaar als 
reservelid.
De heer De Boer geeft aan, dat hij vanwege 
de continuïteit nog een maal de kascontro-
lecommissie wil doen.
De heren Van Essen en Hujisman worden 
door de vergadering als zodanig benoemd. 
De heer Groen wordt bedankt voor zijn 
werkzaamheden in de afgelopen jaren.
De kascontrolecommissie bestaat voor het 
controlejaar 2016 uit de heren De Boer, Van 
Essen en reservelid de heer Huijsman.
8. Voortgang financieel jaar 2016
De penningmeester geeft aan, dat het 
grootste deel van de contributies binnen is, 
maar veel kosten nog moeten komen. Hij 
kan nog niet veel zeggen over het resultaat.
De voorzitter merkt op, dat in 2017 de in-
komsten van de contributies sterk verlaagd 
zijn en er diverse acties op de uitgavenkant 
staan. Onder andere is de Fokdag verplaatst 
van oktober 2016 naar begin 2017. Het be-
stuur probeert op diverse punten bij te pas-
sen om het kantelpunt dit jaar te bereiken. 
Daarnaast zijn er structurele bezuinigingen 
doorgevoerd, die ook effect zullen hebben 
op de begroting 2017, maar bewust nog 
niet zijn verwerkt. Daarom is de begroting 
2017 ook nog negatief.
De heer K. Wiegert vraagt zich af of de 
kilometervergoeding van officials op de 
clubmatch niet naar € 0,19 kan. 
De penningmeester merkt op, dat de 
vergoeding van € 0,19 wel voor de commis-
sieleden is doorgevoerd, maar de ringmede-
werkers vanuit de Raad van Beheer verplicht 
€ 0,30 moeten krijgen.
Mevrouw T. van der Feijst vraagt zich af of 
het inschrijfgeld van de clubmatch niet 
omhoog kan om de kosten te dekken.
De aanwezigen geven aan, dat het inschrijf-
geld al in 2015 is verhoogd.
De voorzitter merkt op, dat weliswaar 
inkomsten gegenereerd moeten worden, 
maar dat een te hoge drempel ook mensen 
zal beletten om in te schrijven; bij veel ver-
enigingen is een terugloop te zien.
9. Vaststellen van de begroting 2017
De voorzitter geeft aan, dat de begroting 
voor 2017 conservatief is opgezet, maar 
er nog positieve ontwikkelingen zijn te 
verwachten. Het bestuur wilde de situatie 
niet te rooskleurig maken. De voorzitter cor-
rigeert het bedrag van de GBC van € 2500 
naar € 3000.
Mevrouw I. Gimbrère vraagt waarom de 
verzekeringspremie in 2017 op € 3000 is 
gesteld, terwijl de verzekeringspremies sterk 
verlaagd zijn. Overigens vraagt mevrouw 
Gimbrère zich af of het verstandig is om de 
rechtsbijstandsverzekering op te zeggen.
De voorzitter geeft aan dat bestuurslid de 
heer Hilkens gekeken heeft naar de dekking 
en de dienstverlening en hij van mening 
was, dat er weliswaar premie wordt betaald, 
maar twijfelt aan de dekking op het mo-
ment dat zich iets voordoet. De heer Bösing 
verzoekt om in ieder geval de WA-verzeke-
ring te handhaven.

J.F. Baron van Hogendorp Wisseltrofee:

 O. Geerse  met Stone    
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De voorzitter geeft aan, dat alleen de rechts-
bijstandsverzekering is opgezegd.
De vaststelling van de begroting 2017 wordt 
door de voorzitter in stemming gebracht. 
Het voorstel wordt onder applaus unaniem 
aangenomen en daarmee is de voorgestel-
de begroting 2017 goedgekeurd.
10. Jaarverslagen van bestuur en com-
         missies
-a) Jaarverslag Bestuur 
       Het verslag wordt vastgesteld.
- b) Jaarverslag Ledenadministratie
       Het verslag wordt vastgesteld.
- c) Jaarverslag Registerbeheerder 
      Het verslag wordt vastgesteld.
-d) Jaarverslag Puppycontactadres en Over    
       te plaatsen Drenten 
       Het verslag wordt vastgesteld.
-e) Jaarverslag Fokbeleidscommissie  
       Het verslag wordt vastgesteld.
-f) Jaarverslag Fokaanvragen
      Het verslag wordt  vastgesteld.
-g) Jaarverslag Evenementencommissie  
       Het verslag wordt vastgesteld.
-h) Jaarverslag Gebruikshondencommissie
      Het verslag wordt vastgesteld.
-i) Jaarverslag Drentenwinkel
Mevrouw Huijsing heeft suggesties gedaan 
voor nieuwe artikelen in de Drentenwinkel, 
omdat het huidige aanbod oubollig is.
De voorzitter geeft aan, dat er kritisch naar 
het assortiment zal worden gekeken. Hij 
zegt toe, dat hij met Hans Ploeger zal over-
leggen, maar men is altijd afhankelijk van 
het aanbod. 
       Het verslag wordt vastgesteld. 
-j) Jaarverslag Redactiecommissie  
      Het verslag wordt vastgesteld.
De voorzitter complimenteert de samenstel-
lers van de jaarverslagen.

11. Bestuursverkiezing: dhr. Marc Mas-
saar van Schaik
De heer H. Bösing heeft een brief als inge-
komen stuk gestuurd, waarin hij aangeeft 
dat tot zijn genoegen de voorzitter zich her-
kiesbaar stelt, maar de secretaris statutair 
ook aftredend is en niet als zodanig op de 
agenda staat.
De voorzitter merkt op, dat het correct is 
dat de secretaris aftredend is, maar dat 
een ander artikel in de statuten bepaalt, 
dat voorzitter en secretaris niet gelijktijdig 
aftredend mogen zijn. Het bestuur heeft 
daarop het rooster van aftreden aangepast 
en bepaalt dat de secretaris volgend jaar 
aftredend is. Op deze manier is er continuï-
teit in het bestuur en is er pragmatisch met 
de statuten omgegaan.
De voorzitter deelt mede, dat de heer 
Bösing in zijn brief vraagt om een extra 
Ledenvergadering voor de herverkiezing 
van de secretaris.
De voorzitter ontraadt dit en geeft aan, dat 
de statuten ruimte bieden voor de huidige 
procedure.
De heer Bösing is van mening, dat de 
redenering krom is en het bestuur zich aan 
de statuten moet houden. Hij wijst tevens 
op het artikel waarin staat dat de maximale 
zittingstermijn 3 jaar is, hetgeen nu wordt 
overtreden. Indien er een aanpassing van 
het rooster van aftreden had moeten plaats-
vinden, dan had het bestuur dit al eerder 
moeten onderkennen en een termijn van 
2 jaar moeten hanteren, zodat men binnen 
de statuten was gebleven. Spreker geeft 
aan, dat er in principe nu 4 bestuursleden 
overblijven, terwijl het bestuur uit minimaal 
5 leden moet bestaan. Daarnaast heeft er 
geen oproep plaatsgevonden om extra 
bestuursleden. Vanwege het aantal van 4 
formele bestuursleden, zou er een extra Al-
gemene Ledenvergadering moeten worden 
uitgeschreven.
Mevrouw I. Hoekstra vraagt zich af, wat er 
door de heer Bösing met deze constatering 
wordt beoogd. 
De heer Bösing geeft aan, dat het bestuur 
zich aan de statuten heeft te houden en 
deze niet anders kan interpreteren als het zo 
uit komt. Het bestuur had de leden moeten 
informeren en om verlenging van de termijn 
van de secretaris moeten vragen. Het be-
stuur had beter moeten communiceren.
De voorzitter merkt op, dat het inderdaad 
beter zou zijn geweest als de voorgestelde 
procedure al bij de aankondiging van de 
Algemene Ledenvergadering was opgeno-
men en het bestuur inderdaad beter had 
moeten communiceren.
De heer K. de Vries concludeert, dat er een 
tegenstelling is tussen principieel en prag-
matisch en stelt voor het voorstel van de 
voorzitter aan te nemen.
Dit wordt met een applaus uit de zaal 
ondersteund.
De voorzitter concludeert, dat met inacht-
neming van de opmerking van de heer 
Bösing, de vergadering akkoord gaat met 
het aftreden van de secretaris in 2017. De 
penningmeester zal dan in 2018 aftreden 
en het bestuur zal een rooster van aftreden 

hebben met inachtneming van 2 aftredende 
bestuursleden per jaarvergadering. Het 
bestuur zal op zoek gaan naar leden die het 
bestuur willen versterken, met name op het 
vlak van sociale media, omdat de huidige 
bestuursleden hierin minder sterk zijn.
De stemcommissie wordt gevormd door 
de dames Huijsing en Bouwen en de heer 
Bedussen.
De heer K. Wiegert merkt op, dat de voorzit-
ter de enige kandidaat is en vraagt of een 
stemming bij acclamatie niet mogelijk is.
De voorzitter houdt vast aan een schrifte-
lijke stemming.
Er zijn inmiddels 72 stemgerechtigde leden 
aanwezig. 
Nadat de stemcommissie de stemmen heeft 
geteld, maakt de vice-voorzitter de uitslag 
bekend:
De voorzitter is herkozen met 52 stemmen 
voor, 1 stem tegen en 6 onthoudingen.
De vice-voorzitter dankt, met applaus, de 
aanwezigen voor de benoeming van de 
voorzitter.
Mevrouw I. Gimbrère dankt de voorzitter dat 
hij zich wederom beschikbaar heeft gesteld 
en prijst de vereniging gelukkig met de sta-
biliteit binnen het bestuur en de vereniging.

12. Toelichting op voortgang en resulta-
ten van het Gezondheidsbeleid van de 
vereniging
De voorzitter geeft aan, dat een aantal acti-
viteiten heeft plaatsgevonden en er sprake 
is van een lopend Project Verwantschap. Van 
de Raad van Beheer zijn inmiddels inlogco-
des ontvangen en de FBC kan aan de slag 
met de doorrekeningen en het effect op de 
populatie.
In september is er een fokkersbijeenkomst 
met de FBC, waar ook belangstellenden en 
reu-eigenaren welkom zijn, om te werken 
aan scenario’s die te maken hebben met de 
ontwikkeling van de gezondheid van het 
ras.
Via ‘Onze Drent’ zal een terugkoppeling 
plaatsvinden van de gezondheidsresultaten, 

Suze Markvoortbeker:
G. de Smet met Ness van het Scheldeveld  

Jonkvrouw A.J.M. v.d. Heijden van Doornenburg 
Trofee:

W. Klijsen met Eline van ’t Arrêt
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maar er zal ook meer directe communicatie 
zijn via een nieuwsbrief en de sociale media.
Ten aanzien van dit onderwerp is er ook 
contact met 2 nieuwe initiatiefnemers.
Ten eerste, de Stichting De Gezonde Drent, 
die als doelstelling heeft te onderzoeken 
of outcross de noodzakelijke oplossing is 
voor verbreding van de genenpool. Er is een 
overleg geweest en geconstateerd is, dat 
dit initiatief niet past binnen het fokbeleid. 
Eventuele acties zijn derhalve de verant-
woordelijkheid van de stichting zelf. Via 
de Raad van Beheer is het verzoek gedaan 
naar beide rasverenigingen om tot overleg 
te komen met de stichting en de Raad van 
Beheer. Beide rasverenigingen hebben de 
Raad van Beheer laten weten dat standpun-
ten al zijn uitgewisseld en men niets ziet in 
een overleg met de Raad van Beheer erbij.
Het tweede initiatief is een privé-initiatief 
genaamd ‘Fokken zonder gokken’. Ook met 
deze personen is overleg geweest, waaruit 
kan worden geconcludeerd dat bestuur 
en FBC niet afwijzend staan tegenover dit 
initiatief. Het betreft een onderzoek van de 
Universiteit van Gent, dat op persoonlijke 
titel is geïnitieerd, om in de breedte van de 
populatie DNA markers te vinden van erfe-
lijke aandoeningen van het ras, met name 
epilepsie. Daarvoor is het nodig om stalen 
te verzamelen. Eind juni zal het bestuur een 
vervolggesprek hebben en worden de rand-
voorwaarden vastgesteld. Het bestuur ziet 
het als haar verantwoordelijkheid om de 
vereniging en haar leden te borgen in het 
onderzoek en de eventuele samenwerking.
Initiatiefnemer de heer J. Faes licht toe, dat 
de hoop is gevestigd op een test waarbij 
het duidelijk wordt of ouderdieren drager of 
lijder van epilepsie zijn voor de paring. De 
verwachte tijdspanne van het onderzoek is 
4 jaar. De eerste stappen zijn inmiddels door 
de onderzoekster gezet met de Universiteit 
van Luik. Voor het onderzoek zijn 100 tot 
150 bloedstalen nodig.
De voorzitter geeft aan, dat hier een privacy 
element een rol speelt en derhalve de sa-
menwerking goed moet worden besproken 
en vastgelegd.

De voorzitter complimenteert de heer Faes 
met zijn initiatief en zijn contacten met 
de onderzoekster en de universiteiten. De 
voorzitter geeft ook aan, dat uit het onder-
zoek kan blijken, dat er geen marker is. Het 
onderzoek is wel specifiek voor de Drent-
sche Patrijshonden.
De heer Bösing verwijst naar het onderzoek 
naar de Ziekte Von Willebrand en DNA dat 
in Duitsland wordt onderzocht; hij vraagt in 
hoeverre het bestuur en/of de FBC daarmee 
bezig is.
13.  Gebruikshondenverklaring: toelich-
ting op regels RvB versus Internationale 
regels
De voorzitter merkt op, dat leden deelne-
men aan buitenlandse proeven om een 
Gebruikshondenverklaring te krijgen. Het 
bestuur en de GBC vragen zich af of deze 
situatie wenselijk is en niet zou kunnen 
leiden tot een devaluatie van de Gebruiks-
hondenverklaring.
De voorzitter verzoekt de Algemene Leden-
vergadering om mandaat voor het bestuur 
en de GBC om de kwestie met de Raad van 
Beheer te bespreken in samenwerking met 
andere rasverenigingen.
De heer Bösing geeft aan, dat het een 
Gebruikshondenverklaring betreft die hij 
met zijn hond gehaald heeft in Hongarije. 
Hij heeft een internationaal erkende proef 
gelopen en het zou vreemd zijn indien al-
leen Nederlandse proeven zouden worden 
geaccepteerd voor een Gebruikshondenver-
klaring.
De voorzitter geeft aan, dat het inderdaad 
de casus van de heer Bösing is, die aanlei-
ding is om hierop een visie te ontwikkelen.
De heer O. Geerse, voorzitter GBC, legt het 
verschil uit tussen een veldwerkwedstrijd en 
een proef en het niveau. Het bestuur en de 
GBC zijn van mening, dat een Gebruikshon-
denverklaring voor de Drentsche Patrijs-
hond moet gelden voor een veldwerkkwa-
lificatie voor het schot of een drijfjacht na 
het schot. 
De heer Bösing wijst erop, dat de Raad van 
Beheer de FCI regels voor toekenning van 
een Gebruikshondenverklaring hanteert.
14. Lustrum 2018 – toelichting op opzet 
en samenstelling organisatie
Op 21 juni 2008 heeft de vereniging een 
boekje uitgegeven in het kader van het 
Lustrum van destijds.  Het bestuur wil het 
onderwerp vroegtijdig agenderen en hoopt 
dat  “Marienwaerdt”  beschikbaar is.
De voorzitter verzoekt mensen, die in de 
Lustrumcommissie zitting willen nemen, 
zich bij hem te melden. 
De heer O. Geerse, voorzitter GBC, laat 
weten dat de GBC zich ook in 2018 weer zal 
inzetten op “Marienwaerdt”  om een wed-
strijd te organiseren.
15. Rondvraag
Mevrouw Huijsing is bij de verwant-
schapsbijeenkomst geweest, waarin werd 
aangegeven dat het inteeltpercentage 
naar beneden moet. Vervolgens ziet zij een 
goedkeuring van een fokaanvraag met een 
verwantschap van meer dan 26 % en vraagt 
hoe dat kan.
De heer J. de Boer, voorzitter FBC, geeft aan, 
dat er op dit moment geen beperking is in 

het fokbeleid, maar dat een combinatie de 
verantwoordelijkheid is van de individuele 
fokker. De FBC zal een advies aan de vereni-
ging uitbrengen om de inteelt coëfficiënt te 
beperken, maar de heer De Boer merkt op, 
dat inteelt coëfficiëntie en verwantschap 
niet hetzelfde zijn.
Mevrouw Huijsing vraagt naar de reden 
waarom op de dek kreuenlijst geen uitsla-
gen staan van ED of Von Willebrand. Welis-
waar zijn deze onderzoeken niet verplicht, 
maar waarom worden ze niet gepubliceerd 
als ze bekend zijn. 
De voorzitter geeft aan, dat op de dekreuen-
lijst alleen de verplichte onderzoeken staan 
vermeld. Hij neemt de vraag mee en laat het 
antwoord weten.
Mevrouw De Raad vraagt naar de mogelijk-
heid om de buitenlandse leden het clubblad 
digitaal toe te sturen en vervolgens een 
mogelijkheid te bieden om het clubblad in 
print toe te sturen tegen betaling van de 
verzendkosten.
De voorzitter geeft aan, dat dit al wordt 
aangeboden.

De heer Bösing deelt mede, dat hij in zijn 
brief al heeft aangegeven, dat het hem 
genoegen doet dat de voorzitter zich 
wederom verkiesbaar stelt en heeft voor zijn 
herverkiezing gestemd.
De heer Bösing merkt op, dat indien de ca-
sus omtrent de Gebruikshondenverklaring is 
opgezet naar aanleiding van zijn verkrijging 
daarvan, het teleurstellend is, dat bestuur 
noch de GBC met hem contact hebben 
opgenomen.
De voorzitter geeft aan, dat als de heer 
Bösing het mandaat over het contact met 
de Raad van Beheer onderschrijft, hij graag 
contact met hem wil hebben.
16. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:25 
uur, dankt de aanwezigen voor de construc-
tieve bijdrage en wenst allen wel thuis.Nimrodprijs:

M. Atema met Dirkje fan ’t Getsewold

Van Wind en Veer Bokaal en de Van Birckmede-
prijs:

N. Visbeen-Wuite  met Fleur van ‘t Hoge Gors
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Evenementencommissie

Najaarswandeling
Op 6 november is er weer de gelegenheid om, net als voor-
gaande jaren, samen met vele andere Drenten, een strand-
wandeling te maken. Lekker uitwaaien op het strand; een 
prachtige plek voor de honden om te rennen en elkaar te 
ontmoeten.

We nodigen iedereen van harte uit!

De locatie is in al die jaren ongewijzigd:
Tweede slag 56,
3235 CR Rockanje

We verzamelen op de parkeerplaats, rond 10.00 uur, waar een 
kopje koffie voor de begeleiders klaar zal staan. Om 10.30  

uur vertrekken we richting strand, waar we, na de inmiddels 
traditionele foto, een wandeling zullen maken van ongeveer 
1,5 uur.

Opgeven voor deze wandeling kan via een link op de website 
van de vereniging en via wandelingen@drentschepatrijs-
hond.org 

Op de dag van de wandeling is de EVC (Yvonne Majolee) 
bereikbaar op nr. 06-30368822.

Yvonne Majolee
Evenementencommissie

Landlevendagen 2016
Van 9 t/m 11 september a.s. vinden in het Openluchtmuseum 
in Arnhem de Landlevendagen plaats. Het is een fantastisch 
evenement met veel stands, noviteiten, demonstraties en 
dieren. Onze rasvereniging is uitgenodigd om er ook dit jaar 
weer bij te zijn.  
We hebben een stand die bemand wordt door enthousiaste 
vrijwilligers en er zullen ook Drentsche Patrijshonden zijn. 
Op deze manier kunnen we goed en snel informatie geven 
aan belangstellenden. Sieka Knol heeft een demonstratie-
team samengesteld en op alle dagen zullen er op verschil-
lende momenten van de dag demonstraties gegevens 
worden.

Tijdens "Beleef Landleven" kunnen bezoekers zelf zien, 
doen en beleven hoe het Nederlands Erfgoed het leven 
van nu leuker en lekkerder maakt. "Beleef Landleven" in het 
Nederlands Openluchtmuseum is voor iedereen – jong en 
oud - die van het buitenleven houdt en nieuwsgierig is naar 
dieren, eten, tuinieren en andere creativiteit in en om huis. 
Meer informatie is te vinden op de website van Landleven!

Niet missen dus en wij hebben er zin in!

Tot ziens tijdens de Landlevendagen!

Namens de EVC,
Marjan de Raad



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

Fokbeleidscommissie
Bijeenkomst
Hierbij nodigt de Fokbeleidscommissie fokkers, reu-eigena-
ren en belangstellenden uit voor een fokkersbijeenkomst op 
13 oktober a.s. Aanvang is om 19.00 uur.

Locatie:      Hotel Schimmel/Brasserie 1885
                     Stationsweg Oost 243
                     3931 EP WOUDENBERG
Telefoon:   +31 (0) 33 286 1213

Doel van de bijeenkomst is om aan de hand van onder an-
dere een presentatie met leden van de vereniging tot een 
discussie te komen over een tweetal onderwerpen die van 
belang zijn voor de Drentsche Patrijshond. De onderwerpen 
die besproken zullen worden zijn Elleboogdysplasie (ED) en 
Inteelt-Coëfficiënt (IC%).

Elleboogdysplasie 
De presentatie over  Elleboogdysplasie zal gehouden worden 
door dierenarts J.W.H.M.(Walter) Strikkers, van Dierenkliniek 
Sleeuwijk. 
De centrale vraag hierbij is of er binnen het ras van de Drent-
sche Patrijshond problemen met ED zijn en of het zin heeft 
om binnen het Fokreglement maatregelen te nemen om 

naast HD ook op ED te testen en hoe daarvoor normen kun-
nen worden vastgesteld.

Inteelt-Coëfficiënt
Analoog aan de dekbeperking voor reuen, als maatregel om 
excessen in de toekomst uit te sluiten, overweegt de FBC om 
het Bestuur voor te stellen een maximum IC%  te gaan han-
teren voor pups die uit een aangevraagde dek-combinatie 
voort (kunnen) komen.

De FBC wil onderzoeken of er draagvlak is voor een dergelij-
ke maximering. Dit naar aanleiding van de eerste rapportage 
over de Drent uit het Verwantschapsproject dat wij samen 
met de Raad van Beheer nu uitvoeren.

Wij hopen op een grote belangstelling en een zinvolle discus-
sie.

Met hartelijke groet,

Jorden de Boer
Voorzitter FBC 



Gebruikshondencommissie
Standaard Jachthonden Proef
Een nieuwe naam, maar een voortzetting van een traditie 
op het landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt. Dit landgoed 
van ruim 900 ha gelegen in het dorp Beesd is al decennia de 
thuishaven voor de Gebruikshondencommissie om de SJP 
(voorheen K.N.J.V. proef ) te organiseren. Deze parel in de 
Betuwe is ook zonder proef een bezichtiging waard en dat 
maakt het des te leuker om onze proef daar te mogen orga-
niseren. 

De weergoden waren ons goed gezind dit jaar met mooi 
hondenweer, 21 graden en soms met een druppel ter ver-
koeling. Drie andere keurmeesters ten opzichte van het jaar 
2015, maar echt nieuwe gezichten waren het niet te noemen. 
Namelijk een ervaren keurmeestercorps dat ook dit jaar ons 
ras en de Stabij- en Wetterhoun onder de loep mocht nemen. 
Het proefonderdeel H - over water - bood ook dit jaar voor 
menig hond een uitdaging, dit jaar in de vorm van water-
lelies. Zo zie je direct de voordelen van breed trainen. Een 
prachtig markeerveld dat die ochtend nog speciaal om 04:30  
uur voor ons geprepareerd was door een medewerker van 
het landgoed en twee officiële geweren die alles wisten te 
raken. 

Wij zijn gestart met 48 deelnemers, helaas vooraf 7 afmeldin-
gen. Dit jaar zijn er meer diploma’s behaald dan vorig jaar, 
waren er 4 diskwalificaties en er gingen 11 honden op voor 
het A-diploma en daarmee de felbegeerde Mariënwaerdt 
Wisselbeker. In totaal vielen er 9 C-diploma’s, 27 B-diploma’s 
en 1 A-diploma.

Winnaar van de Mariënwaerdt Wisselbeker en als enige A-
diploma: nr. 29, Mido met 94 punten van Rony Poncelet.

Winnaar van de B-diploma beker, met de meeste punten, 
welke niet opgegaan is voor de A: nr. 33, Jerom met 77 pun-
ten van Rony Poncelet.

Winnaar van de C-diploma beker, met de meeste punten, 
welke niet opgegaan is voor de B: nr. 37, Foske (Wetterhoun) 
met 44 punten van Anita Hoogendoorn.

Graag bedank ik hierbij nogmaals de helpers, keurmeesters 
en officiële geweren voor het mede mogelijk maken van deze 
dag. Wij waarderen het dat onze voorzitter Marc ook dit jaar 
zijn betrokkenheid heeft getoond door zijn aanwezigheid. 
Het organiseren van de proef, namens onze vereniging, is een 
taak die de Gebruikshondencommissie graag uitvoert. Voor 
velen onbekend, maar wij starten al in januari met de voorbe-
reidingen en ik wil hun dan ook hartelijk bedanken voor alle 
inzet. Tot slot wil ik in het bijzonder de familie Van Verschuer 
bedanken voor het hartelijke welkom en hun aanwezigheid 
met drie generaties bij de prijsuitreiking. Fijn, dat wij van de 
familie de uitnodiging voor 2017 al hebben mogen ontvan-
gen en daarmee de voortzetting van deze mooie traditie op 
Heerlijkheid Mariënwaerdt.

Namens de Gebruikshondencommissie,
Olaf Geerse

Winnaar Rony Poncelet  met Jerom en Mido 
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Uitslag Standaard Jachthonden proef te Beesd

Naam hond Voorjager Diploma C B A Op voor A

Jeuris Jiba van Hermesheem (Mido) Rony Poncelet A 49 77 94 ja

Esra v.'t Limburgsland Chris Wielders B 50 79 - ja

Fleur Wietske v.d. Meerpoel Fred van der Meulen B 49 78 - ja

Faith Tarah v.d. Tienhont Arno van Zeist B 48 78 - ja

Senna v.’t Arrêt (Roepnaam: Benthr) Henk Harder B 48 77 - ja

Jerom Jiba van Hermesheem Rony Poncelet B 48 77 - ja

Laika Cor Kortsmit B 48 76 - ja

Wieske van 't Wilhoeckske Willeke Loots B 48 76 - ja

Joep Bashan the Gloucester Ton Beljaars B 47 76 - ja

Maran van 't Jasperspad Ali Dooren B 48 74 - ja

Floortje van 't Holtenbos Astrid Verhaar B 48 73 - ja

Stone Olaf Geerse B 47 73 - ja

Jessela the Glouchester Rob Kuggeleijn B 44 73 - ja

Rebelle van d'Ouw Knip Ine Gimbrère B 44 71 - ja

Inukshuk Nouska v.h. Beemdveld Koert Boelee B 43 70 - ja

Eyes of Cuby v.'t Limburgsland Alfred Drenth B 46 69 - ja

Ayuna von der Rebhuhnheide Albert van der Ham B 45 69 - -

Camille van d’Ouw Knip Jac van Wees B 45 68 - ja

Snuf v. 't Hoage Gors Adrie de Ruiter B 42 68 - ja

Idde van ‘t Polderdijkje L.D. Mastenbroek B 42 67 - ja

Bente Damita van Drentenpassie Irene van der Meulen B 42 67 - ja

Hannes Hay van de Sebastiaanshoeve Linda Punselie B 43 66 - ja

Lennaert Jeanny Bustin B 45 65 - ja

Aram van ‘t Arrêt Peter Doderer B 42 65 - ja

Rista Nouska v.h. Beemdveld Mieke Donjacour B 40 64 - ja

Nova-Hera Jeanny Bustin B 40 63 - ja

Kaleb Saku van 't Roerdal Nannie Vossen B 35 55 - -

Joeri Jarno v. Parkendijk Bastiaan den Haan B 34 53 - -

Barones Mika Gina van de Haeckpolder Herma van Boord C 49 - - -

Nilsa Eline v.'t Arrêt Alain Verbruggen C 48 - - -

Zepp Fenna van 't Roetslat Hette Grijpma C 47 - - -

Sammy Flo Lynde van de Bezelhonk C.M. Schulte C 47 - - -

Foske Anita Hoogendoorn C 44 - - -

Leafke Foppe van 't Buske Barbara Mueller C 43 - - -

Jannes Elly van der Helm C 41 - - -

Bentho Silke van 't Holtenbos Klaas de Vries C 40 - - -

Quartel Daisy v. Roopoorte Sieka Knol C 36 - - -

Brutus van de Wildediek Hermann Hans geen - - - -

Chess van 't Wijdseland Lau Adams geen - - - -

Luna Lynde van de Bezelhonk C.J. Ligtenberg geen - - - -

Joeri van d’Ouw Knip Ellen Bouwen geen - - - -

Berber (Isolde) Pauline van Bommel geen - - - -

Joris Silke van 't Holtenbos Branwen du Parand-van Ooijen geen - - - -

Benthe Djenna van Drienermarke Herman Bösing geen - - - -

Zita fan 't Suydevelt Ruud van Esch Disk - - - -

Senna Lynde van de Bezelhonk Simone Graver Disk - - - -

Jelle v.d. Olinckhoeve Marjo Timmer Disk - - - -

Fleur van 't Hoage Gors Nelleke Visbeen Disk - - - -
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Dekkingen

Dek- en geboorteberichten

Geboorten

14-06-2016
Reu    : Timo Jarno van Parkendijk
             NHSB 2908463, HD A
Teef   : Gioya Bloske van ’t Dreske Kwinne
             NHSB 2956888, HD A
J. Huijsing, De Kwakel

08-07-2016
Reu    : Fergus van ’t Patrieske
             NHSB 2791539, HD A
Teef  :  Isis
             NHSB 2961401, HD A
G. Swanenberg, Berlicum

13-07-2016
Reu   :  Fergus van ‘t Patrieske
             NHSB 2791539, HD A
Teef  :  Gaby fan ‘t Suydevelt
             NHSB 2850844, HD C
G. Swanenberg, Berlicum

21-06-2016
6 pups (4 reuen-2 teven)
Reu    : Tinus Jinte Basco van ’t Stieckelholt, 
              NHSB 2816898, HD A
Teef   : Jona Yuna van de Jannahoeve, 
              NHSB 2934042, HD A
J. Pluis, Kolham

23-06-2016
3 pups  (2 reuen-1 teef )
Reu    : Dexter Sanne van Drienermarke, 
             NHSB 287516, HD A
Teef   : Sylke-Nynke van de Bezelhonk, 
            NHSB 2845783, HD A
B.D. Nijhof-Roessink, Eefde

25-06-2016
4 pups (2 reuen-2 teven)
Reu    : Timo Jarno van Parkendijk, 
              NHSB 2908463, HD A
Teef   : Tarah Famke van de Tienhont, 
              NHSB 2747914, HD A
W. de Graaff, Rijswijk

01-07-2016
3 pups (2 reuen-1 teef )
Reu    :  Verdi-Amber van de Neerbosche Wateren, 
               NHSB 2810719, HD A
Teef   :  Pien-Jet de Luntersche Bron, 
               NHSB 2919046, HD A
H. Rap, Lunteren

Nieuw gezondheidsrisico door teken.
Het is inmiddels algemeen bekend dat de beet van een teek die besmet is met  de Borrelia-bacterie, bij de mens tot de ziekte 
van Lyme kan leiden. Recent berichtten de media, dat er nu in Nederland ook teken gesignaleerd zijn die besmet zijn met het 
zogeheten teken-encefalitisvirus of TBE–virus. Een beet van een teek die met dit virus besmet is, kan leiden tot teken-encefali-
tis (FSME).

Het virus is recent gesignaleerd in teken op de Sallandse Heuvelrug  en op de Utrechtse Heuvelrug.

Hoewel het risico op tekenencefalitis na een tekenbeet veel kleiner is dan op de ziekte van Lyme, is dit een extra reden om 
alert te zijn op tekenbeten, waarschuwt het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Meer informatie is te vinden op de website (https://drentschepatrijshond.org/drent/medisch/lyme-en-fsme).

De Redactie
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Mijn Drent op een bijzondere locatie . . .
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Mijn Drent op een bijzondere locatie . . .
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De Drie Kwakelse dames  
Ik ga naar het strand en heb afgesproken met Selma. Okke en 
Abe zijn er ook en met Blossom en Gioya erbij wordt het weer 
een feestje. Wat een schuim op het strand, lijkt wel of het heel 
erg heeft gesneeuwd. De hondjes rennen en spelen er door 
heen en zien er na afloop niet uit. Heerlijk in Beverwijk ge-
luncht en daarna terug naar huis waar Jaycee op ons wachtte. 

Dan is op 5 juni Gioya loops. Dat hadden we eigenlijk nog 
niet verwacht, maar ach de natuur laat zich nu eenmaal niet 
dwingen. We hebben meteen de eigenaren van Duuk gebeld;  
we gaan weer spannende tijden tegemoet. Een paar dagen 
later krijgen we van het  Van Haeringen Laboratorium de uit-
slag van de testen van de dames op Von Willebrand Disease 
binnen; alle drie de dames zijn vrij. Ook al vindt de vereniging 
het niet belangrijk/verplicht, als beginnende fokkers wil je 
tegenwoordig zo min mogelijk risico’s nemen. Ja, ik was er al-
tijd op tegen, maar door veel te vragen en te praten en vooral 
op internet rond te kijken, kwamen wij er achter dat het toch 
wel belangrijk is. Ook al zijn deze testen niet gemaakt voor de 
Drent, ze zijn wel uitstekend bruikbaar. Wij zijn heel blij met 
de uitslagen van onze 3 dames. 

Op 11 juni is de Clubmatch en daar doen de drie dames weer 
aan mee. We krijgen weer mooie rapporten mee naar huis: 
een ZG en twee keer een U. Daar zijn wij weer dik tevreden 

mee. Wel is het jammer dat iedereen bij de in- en uitgang van 
de ring gaat staan met hun hondjes en daar dan niet goed 
genoeg opletten, waardoor er weer een paar keer flink werd 
uitgehaald. 

Ook doen we dit jaar weer mee aan de Fokkerijklasse met 
Gioya, Duko en Jaycee. Op het moment dat wij in de ring 
staan, begint er iemand door een microfoon  te praten. Dat 
was niet te verstaan, maar de speaker staat ook nog eens in 
de ring, vlakbij waar wij stonden en daardoor raakt Jaycee in 
paniek en was ze moeilijk te houden, jammer. We worden 4e 
en daar zijn we trots op. 

Op 14 juni rijden we richting Duuk, onze keuze reu, die we 
mogen gebruiken voor Gioya. Na 15 minuten spelen was het 
raak. Met hulp van Manuela, Duuk is niet moeilijk en laat zich 
gemakkelijk helpen, kwam er een mooie dekking. De vol-
gende avond rijden wij weer richting Duuk en ook nu na 15 
minuten spelen is er, dit keer zonder hulp van Manuela, een 
mooie dekking.  

Een paar dagen na de dekking merken wij aan Gioya dat ze 
meer op zich zelf is, ook rustiger is en veel slaapt. Maar ach 
dat kan nu toch nog niet merkbaar zijn, of wel ?????? Na 3 
weken verliest Gioya slijm en dan wordt het iets duidelijker. 
Haar vacht in de flanken staat naar buiten en haar ogen staan 
anders ( scheel), maar we wachten netjes af tot 15 juli; dan 
hebben we de echo.  

Als we voor de echo richting Sleeuwijk rijden, horen we op 
de radio dat er een autobrand is en dat er meer dan een uur 
vertraging is. Ik bel dus op en zeg dat we moeten omrijden 
en dat we niet op tijd zijn. Er waren meer mensen die daar 
in stonden, dus ze begreep het. Ook Roos, de eigenaar van 
Duuk, die bij de echo zou zijn, stond samen met dochter 
Christa in de file. Toen iedereen er was moesten we toch nog 
wachten. Op het moment dat we dan naar binnen gaan, is 
de spanning heel hoog. Buikje kaal, apparaat aan, gel op de 
buik en ja hoor we zagen het meteen; drachtig. Dan gaat de 
dierenarts met het tellen beginnen; een paar keer voor de 

zekerheid. Uiteindelijk worden er 7 vruchtjes 
geteld. Nu afwachten hoeveel pups eruit 
gaan komen. 

Dolblij zijn we met elkaar, weer een mooie er-
varing die we delen met de reu-eigenaar.  Bij 
thuiskomst ga ik iedereen een mail sturen die 
zich heeft aangemeld voor een pup; voor de 
komst van de pups houden we altijd kennis-
makingsgesprekken. We gaan weer een leuke 
tijd tegemoet en beginnen heel langzaam 
richting bevalling te denken. Het weer werkt 
voor Gioya niet mee. Het is die periode echt 
heel warm; bijna te warm om iets te doen 
maar zwemmen kan altijd. Dus spreken we af 
met Richard en Selma om te gaan zwemmen 
in Spaarnwoude. Op zondag liggen we dus 
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met 5 Drentjes in het water en zwemmen we heerlijk rond. 
Gooien speeltjes en doen een wedstrijdje wie het eerst bij de 
bal/dummy is. 

Ook onze kleine Jaycee komt uit zichzelf het water in. Eerder 
had ze soms een klein kontje nodig, maar nu jumpt ze uit 
zichzelf voorzichtig de kanobaan in. Geweldig om te zien en 
het is heerlijk genieten van onze Drentjes. Twee dagen later 
gaan we weer. Voor Gioya is het heerlijk om te zwemmen en 
af te koelen. 

De werpkist wordt in elkaar gezet en Jaycee denkt, “dat is een 
heerlijke grote mand waar ik echt languit in kan liggen”. We 
laten het maar, tegen de tijd dat de kist voor Gioya is, zetten 
we het wel af. Nu is het vooral alles en iedereen laten wennen 
aan wat er komen gaat. De mensen komen langs en de da-

mes gedragen zich uitstekend; ze vinden ze allemaal leuk en 
aardig en laten zich heerlijk aaien en verwennen. 

De jachtproef in Beesd komt er aan en we nemen Jaycee mee 
om te kijken en te laten wennen. Heerlijke dag met drie drup-
pels regen. We zijn tot het einde gebleven, omdat dit voor 
ons de eerste keer was en we niets wilden missen van deze 
mooie ervaring. Zo waren we getuige van mooie verhalen, 
zeer trotse eigenaren die een C of B diploma haalden en 
bleven we zitten voor de A proef. Van alle hondjes haalde er 
maar één de eindstreep en dat deed Mido voor de derde keer 
met zijn eigenaar Rony. Zo gaaf om mee te maken. Dit is ze-
ker voor ons niet de laatste keer dat we gaan kijken. Wat een 
belevenis is dat en wie weet ga ik ooit ook eens een poging 
wagen. Van iemand die altijd op shows was, naar iemand die 
het gaaf vindt om naar proeven te kijken. En dan is het de 
laatste dag van de maand en spreken we af om nog even een 
strandwandeling te maken met de Boskidspups (pups van 
Blossom) en hun eigenaren. Niet iedereen is aanwezig, maar 
het is niet slecht voor midden in de zomervakantie. Met 9 
volwassenen, 4 kids en 6 hondjes (3 pups uit het eerste nest, 
2 uit het laatste nest en opperteef Blossom) was het weer een 
mooi feestje. Na de wandeling heerlijk bij Take two een lekker 
drankje genuttigd en daarna iedereen weer huis. Het zal niet 
lang duren voordat we weer met elkaar een wandeling ma-
ken en waar die is? Dat kan overal zijn en het maakt niet uit; 
als het maar gezellig is. 

Jolanda Huijsing

         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   Dhr. K. Bos Bieslooktuin 8 Emmen R.A.M. Hummelink

  2   Dhr. G. Bos Bieslooktuin 8 Emmen R.A.M. Hummelink

  3   Dhr. J. Bremer Traay 247  Driebergen Mevr. I.A.C.M. Hoekstra-Dekkers

  4   Dhr. E.C.T. Ernest Heensedijk 14 De Heen R.A.M. Hummelink

  5   Dhr. S.G.  van de Esschert R. de Beerenbrouckstraat 91  Apeldoorn

  6   Dhr. G.J. Hanneszen Zeestraat 8  Harderwijk

  7   Dhr. A. Heemskerk Stetweg 5  Castricum Mevr. J.H. Alberts-Oets

  8   Mw.. S.B.P. Hoenders Korte Hoefstraat 11  Tilburg

  9 Dhr. R.A.J. van Kuringe Mantingestraat 12  Tilburg Mevr. I.A.C.M. Hoekstra-Dekkers

10 Dhr. H.J. Luijmes Prins Constantijnstraat 21  Middelharnis J. Maliepaard

11 Mw. I. Nieboer-Sorensen Sint Janstraat 9  Enkhuizen Mevr. I.A.C.M. Hoekstra-Dekkers

12 Mw. S.E. van Ommen Elzerdijk 44 Eefde C. Schulte

13 Dhr. G.J. van Pelt Waaloord 88  Woerden Mevr. J.H. Alberts-Oets

14 Dhr. K. Soede Im Staatsmoor 41  49767     Twist (Duitsland) Mevr. I.A.C.M. Hoekstra-Dekkers

15 Mw.. W.A.M. Swanenberg Woud 4  Berlicum  (NB)

16 Mw. D. van Tol Riethof 7  Noorden Mevr. J.H. Alberts-Oets

17 Mw. M. Wilmink de Venmoat 14  Albergen Mevr. I.A.C.M. Hoekstra-Dekkers
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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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Selma Tiemeijer is secretaris van de Redactiecommissie

Profiel: Selma Tiemeijer

1 Hoe is de Drent in jouw leven gekomen? Hoeveel Drenten had  je, heb je en hoeveel zou je er 
ooit willen hebben?
In 2009 raakten Richard en ik besmet met het Drentenvirus. Onze eerste Drent, Okke (Sander fan de Indo-Anjoho) kwam 
in juni 2010. In september 2012 werden we tijdelijk pleegouders van Indy en sinds mei 2014 loopt Abe ook bij ons rond. 
Twee Drenten is voor ons echt een ideale situatie. Maar een derde, voorlopig alleen als logé, is altijd welkom.....

2 Welke eigenschap van de Drent spreekt je het meeste aan?
Ik geniet altijd enorm van de manier waarop onze heren zich tegenover kinderen opstellen. Er komt dan een geweldig 
mooie zachtheid over ze heen  en dat ervaar ik, vooral bij onze stoere heren, als iets bijzonders. Verder hou ik enorm van 
de eigenzinnigheid van de Drent. Daar heb je wel een emmer humor bij nodig; heerlijk.

3 Welke raseigenschap komt je weleens wat minder goed uit?
Diezelfde eigenzinnigheid, als ze weer eens met oren vol bananen hun eigen gang gaan.

4 Hoe sta je tegenover de Drent en de jacht?
Het is een natuurlijke aanleg van de Drent, die niet verloren mag gaan. We hebben met onze Drentjes dus ook de nodige 
jachttraining gedaan.  Niet altijd met enorm succes, maar dat lag ongetwijfeld aan ons en niet aan de hondjes.

5 Hoe sta je tegenover de Drent en het showen?
Vanaf 2011 hebben we vooral met Okke heel wat shows gelopen. Hij is Nederlands en Internationaal Showkampioen. 
We hebben bij het showen een simpel uitgangspunt: we betalen voor het oordeel van de keurmeester en dat kan en mag  
natuurlijk afwijken van ons eigen idee over onze honden. 

 6 Heb je gefokt? Heb je plannen in die richting?
Okke staat sinds 2012 op de dekreuenlijst en is inmiddels vader van vijftien nakomelingen uit drie nesten. Uit Okke’s 
eerste nest hebben wij zoon Abe aangehouden. Die kleine staat trouwens sinds kort ook op de dekreuenlijst. Het is een 
prachtig traject, dat we als dekreu-eigenaar nu een aantal keren hebben mogen bewandelen met verschillende fokkers.  
Er staat nog een dekking in de planning voor dit jaar. En Okke staat op het punt ‘opa’ te worden. Heel mooi om te zien 
hoe  het doorgaat.

7 Wat zijn je mooiste Drentenmomenten?
Dat zijn er zo ontzettend veel. Wandelingen, vakanties, de contacten met Okke’s pups, canicrosswedstrijden, op de bank 
met links en rechts een warm Drentenlijf tegen je aan. Te veel om op te noemen. 

8 Wat vind je een waardevolle functie van de vereniging? 
Het samenbrengen van heel veel verschillende mensen met één grote gemene deler: de liefde voor dat prachtige ras.  

9 Heb je een belangrijk punt, waarop de vereniging zich zou moeten proberen te verbeteren?
Communicatie is een belangrijk punt. En het is prachtig om te zien, dat daar stappen voor ondernomen worden. 

10 Wat wil je verder nog kwijt?
Ik wil ‘de Drent’ níet kwijt......dus ik hoop, dat het belang en de gezondheid van onze dieren altijd boven ego’s, macht, 
persoonlijke belangen en geld zullen staan.
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Wat is mooi?
Valt geluk af te dwingen? Ik denk het soms wel. Een beet-
je althans. Dat betekent dat ook pech soms een beetje 
eigen schuld, dikke bult is. Met de fokker van onze eerste 
hond Job hadden we pech. Maar toen we zagen dat de 
pups alleen in een schuur zaten, hadden we ook door 
kunnen vragen. En weg kunnen lopen. Met fokster Chris-
tel Schulte en haar Bezelhonkjes hebben we daarentegen 
ongelofelijk veel geluk gehad. 

In het nestje van Ben en Dinie Nijhof waren twee teefjes en 
vier reutjes. Aangezien wij met ons teefje wilden fokken, 
kregen wij eerste keus. Althans Christel, die Ben en Dinie be-
geleidde, zou voor ons de keus maken op het moment dat de 
pups een week of zes, zeven oud waren. Tot die tijd moesten 
wij en de eigenaren van het andere teefje wachten wie welk 
hondje kreeg. Dat was niet gemakkelijk. Maar ja, volgens het 
fokreglement mag je alleen fokken met honden die voldoen 
aan de rasstandaard. Dus is het zaak het teefje uit te kiezen 
dat daar de meeste kans op heeft en wij hadden Christel ge-
vraagd die keus te maken. Op de ‘dag des oordeels’ zaten we 
in de huiskamer van Dinie en Ben en haalde Christel de twee 
teefjes uit het nest. Ze zette ze voor haar neer op de tafel en 
ging ze van alle kanten bekijken en betasten. Wij keken met 
grote ogen toe. Wat zag ze nu? Waar keek ze naar? Voor ons 
was het abracadabra. We hadden wel onze voorkeur, maar 
dat zat meer in het karakter dan in het uiterlijk. Toen wij Chris-
tel vroegen waar ze op lette, zei ze dat hondjes vooral mooi 
gehoekt moesten zijn. Dat had te maken met hoe de botten 
van het hondje lopen; ook ten opzichte van elkaar. Ze legde 
uit wat wel en niet ‘goed’ was, maar eerlijk gezegd heb ik dat 
niet helemaal begrepen en onthouden. Uiteindelijk viel de 
keuze op het teefje dat ook onze voorkeur had, dus wij waren 
dolblij. Gelukkig wilden de andere kopers liever het andere 
teefje, dus ook daar ontstonden geen problemen.

Jachttraining
Sinds Eefke bij ons is, reizen we elke week eenmaal af naar 
Eefde, waar Christel woont, om bij haar samen met andere 
Bezelhonkeigenaren jachttraining te volgen. Ja, wie had ge-

dacht dat ik jachttraining zou doen. Ik ben eraan begonnen 
omdat de vereniging het erg waardeert als honden, waarmee 
gefokt worden jachttraining hebben gevolgd. Ongetwijfeld 
om het jachtinstinct er niet uit te fokken. Maar hoe dat pre-
cies zou moeten werken heb ik nog niet helemaal kunnen 
doorgronden. Het is niet zo dat genen voor jachtinstinct wor-
den opgewekt door training, toch? Je hebt bepaalde genen 
of je hebt ze niet. Nou ja, daar kom ik nog wel achter tegen 
de tijd dat ik me meer ga verdiepen in allerlei erfelijkheids-
zaken. In ieder geval vindt Eefke de jachttraining fantastisch! 
Ze is razend enthousiast en kan niet wachten tot ze aan de 
beurt is om een apport (bijvoorbeeld een blok hout met een 
konijnenvelletje er omheen) op te sporen en terug te bren-
gen. En ik moet eerlijk zeggen, naarmate de training vordert, 
ook ik het erg leuk begin te vinden. Hoe geweldig is het als je 
hondje van nog geen jaar oud een apport voor je uit het bos 
ophaalt dat zestig meter verderop in het struikgewas ver-
stopt ligt? Als ik vroeger wel eens las over jachttraining voor 
honden, dacht ik dat je daar een geweer bij nodig had om 
op wild te jagen. En dat je daar speciale kleren voor moest 
dragen, want dat zag ik altijd op foto’s. Niets is minder waar. 
Jachttraining is net zoiets als gehoorzaamheidstraining, of 
behendigheidstraining. Alleen leer je met je hond allerlei 
zaken die ook in de jacht gebruikt worden – zonder echt te 
gaan jagen.

Door die jachttraining zie en spreek ik Christel vrijwel elke 
week. En vaak hoor ik haar zeggen dat deze of gene een mooi 
hondje is. Of juist niet. Ook Eefke is volgens Christel een mooi 
hondje. Maar ja, wat is mooi?

Drentenervaringen deel 4

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. 
Sinds enkele maanden schrijf ik in ons clubblad over 
mijn ervaringen.

Terugkomdag nest Eefke
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Schoonheid of rastypisch? 
Laat ik eerlijk zijn. Als ik vroeger naar Drenten keek, kon ik 
heel goed zeggen welke hond ik meer of minder mooi vond. 
Ik hou van slanke, gespierde honden, liefst met diepdonker-
bruine vlekken (platen zo u wilt), met zo min mogelijk spik-
kels (vooral niet bij de neus) en een smalle witte lijn die door-
loopt vanaf de neus tot een kleine bles op het voorhoofd. Een 
brede witte lijn vind ik minder mooi en van een hele bruine 
kop hou ik ook niet zo. Althans, dat vond ik vroeger. Nu weet 
ik het niet meer. En dat is de ‘schuld’ van Christel. Dankzij haar 
ben ik op een heel andere manier naar honden gaan kijken.

Als een fokker het heeft over een mooie Drent, dan bedoelt 
hij namelijk niet mooi, zoals u en ik het woord mooi bedoe-
len. Een fokker bedoelt met mooi niet anders dan rastypisch, 
conform de rasstandaard. En dat is een heel ander gebruik 
van taal dan in het normale leven. Voor ons is mooi iets wat 
wij persoonlijk waarderen. Een schilderij, een gebouw, mu-
ziek, noem maar op. En smaken verschillen, dus wat de een 
mooi vindt, vindt de ander niet mooi. Maar ik heb moeten 
leren dat dat bij honden anders is. Een mooie hond is mooi, 
niet omdat u en ik hem mooi vinden, maar omdat hij op de 
rasstandaard lijkt. Voor elke ingewijde hondenfokker of lief-
hebber is dit volstrekt vanzelfsprekend. Sterker nog, ik denk 
dat ze helemaal niet begrijpen dat voor mij het woord mooi, 
heel iets anders betekent dan voor hem of haar. Mooi is gelijk 
aan rasstandaard. Punt uit. En zij vinden de rasstandaard ook 
het mooist. De rasstandaard voldoet aan hun persoonlijke 
smaak. Fokkers kunnen ook heel rustig zeggen dat honden 
fouten of gebreken vertonen. Voor een buitenstaander als 
ik klinkt dat bikkelhard, maar ik heb moeten leren dat ze dat 
helemaal niet zo bedoelen. Het betekent alleen maar dat 
elke hond op een paar punten van de rasstandaard afwijkt. 
Die afwijkingen noemen ze fouten of gebreken, maar daar zit 
helemaal niet het negatieve waardeoordeel aan vast dat een 
ander mens bij het woord ‘fout’ zou hebben.

Ongetwijfeld zijn er heel veel mensen die dit lezen  die den-
ken, waar heeft die man het over. Natuurlijk is het zo. Mooi is 
hetzelfde als rastypisch. Ha, zeg ik dan. Dat weet u, maar dat 
wist ik niet. En ik denk velen met mij niet. Ik heb dat moeten 
leren. En eerlijk gezegd vind ik het best bizar. Zeventig jaar 
geleden hebben ze op basis van een paar honden – en één 
in het bijzonder – beschreven hoe een Drent er eigenlijk uit 
zou moeten zien. Tenminste, als ik de geschiedenis goed heb 
begrepen is het ongeveer zo gegaan. Die beschrijving heb-

ben ze – met wat latere aanpassingen – getorpedeerd tot 
rasstandaard. En sindsdien probeert iedereen honden te fok-
ken die daarop lijken. Met alle respect, voor mij als relatieve 
buitenstaander klinkt dat best een beetje raar.  

Overigens heb ik gemerkt dat niet iedere fokker en niet elke 
keurmeester de rasstandaard gelijk interpreteert. Ook onder 
fokkers en keurmeesters zijn er smaakverschillen. Wat de 
een mooi vindt, hoeft de ander nog niet mooi te vinden. Dus 
eigenlijk moet je zeggen dat als een fokker of keurmeester 
zegt dat een hond mooi is, dat betekent dat de hond volgens 

de persoonlijke interpretatie van de fokker past bij de ras-
standaard. Pfft, hoe meer ik leer, hoe complexer het lijkt te 
worden.

Begrip
Let wel, ik heb op dit alles geen kritiek, laat staan dat ik geen 
respect zou hebben voor al die mensen die al decennia lang 
de Drent als ras hebben weten te behouden. Integendeel, 
die mensen hebben fantastisch werk gedaan. Alleen stel ik 
vraagtekens. Niet omdat ik als nieuwkomer zo nodig dwars 
wil liggen, maar juist omdat ik het wil begrijpen. Ik heb het 
met Christel weleens over die rasstandaard gehad en zij is 
heel duidelijk: zonder rasstandaard geen ras. Daar moest ik 
even over nadenken maar ze heeft natuurlijk wel een punt. 
Als iedere fokker zijn gang kan gaan, gaat iedereen zijn eigen 
standaard nastreven. Stel de een gaat fokken op hele kleine 
Drenten, gewoon omdat ie dat mooi vindt. Dan weet je straks 
bijna niet meer wat het verschil is tussen een Drent en een 
Heidewachtel. De volgende gaat met die kleine Drentjes 
vooral fokken op hele donkere platen en dan krijg je een 
soort Stabijen. Dus die standaard is noodzakelijk voor het 
behoud van het ras. Anders krijgen we een rommeltje. En als 
de standaard nodig is, is handhaving ook nodig. En dus zijn 
er tentoonstellingen waarop de honden waarmee gefokt 



30 - Onze Drent

 


Evert Hoekstra 

 


 

DE TUIJE 32  –  9263 RA  GARIJP  –  TEL. 0511-522134  –  FAX 0511-401911 

MOB. 06-55581544 

 

Lid van de Vakfederatie Rietdekkers 

 

            

 

 

  

 Dakrenovatie 

Asbestsanering  

Nieuwe dakbeplating 

Zonnepanelen

www.evert-hoekstra.nl  |  www.agradak.nl

V A K F E D E R A T I E R I E T D E K K E R S 

Rietdekken - Uilenborden - Onderhoud


Evert Hoekstra 

 


 

DE TUIJE 32  –  9263 RA  GARIJP  –  TEL. 0511-522134  –  FAX 0511-401911 

MOB. 06-55581544 

 

Lid van de Vakfederatie Rietdekkers 

 

            

 

 

  

DE TUIJE 32 – 9263 RA GARIJP 
TEL. 0511-522134 – FAX 0511-401911

MOB. 06-55581544


Evert Hoekstra 

 


 

DE TUIJE 32  –  9263 RA  GARIJP  –  TEL. 0511-522134  –  FAX 0511-401911 

MOB. 06-55581544 

 

Lid van de Vakfederatie Rietdekkers 

 

            

 

 

  

 Dakrenovatie 

Asbestsanering  

Nieuwe dakbeplating 

Zonnepanelen

www.evert-hoekstra.nl  |  www.agradak.nl

V A K F E D E R A T I E R I E T D E K K E R S 

Rietdekken - Uilenborden - Onderhoud


Evert Hoekstra 

 


 

DE TUIJE 32  –  9263 RA  GARIJP  –  TEL. 0511-522134  –  FAX 0511-401911 

MOB. 06-55581544 

 

Lid van de Vakfederatie Rietdekkers 

 

            

 

 

  

DE TUIJE 32 – 9263 RA GARIJP 
TEL. 0511-522134 – FAX 0511-401911

MOB. 06-55581544

Swanneblom 2 - 9251 TD Burgum
T. 0511-522134 - M. - F. 0511-401911

E. info@evert-hoekstra.nl

wordt, gekeurd worden. Kijk, als je het zo bekijkt dan snap ik 
ineens waarom al die mensen hun honden willen laten keu-
ren. Sterker nog, ik doe er inmiddels zelf aan mee. Maar is het 
nou zo moeilijk om dat ergens op de verenigingswebsite uit 
te leggen? Of ben ik gewoon heel traag van begrip en is dit 
voor iedere hondenliefhebber echt geheel vanzelfsprekend? 

Ik heb in een van mijn eerdere artikeltjes geschreven dat 
ik vroeger dacht dat Drent x Drent altijd Drent was. Dus 
waarom keuringen en selectie toepassen? Maar dit is dus het 
antwoord. Omdat de mens anders de Drent naar eigen in-
zicht gaat veranderen en dan blijft er van het oorspronkelijke 
ras niets meer over. Daar had ik destijds niet bij stilgestaan. 

U wel? Dus ja, tentoonstellingen, shows, clubmatches en 
vooral keuringen zijn belangrijk. Omdat de mens er anders 
een rommeltje van maakt. Tenzij je dat rommeltje natuurlijk 
prima vindt en het bestaan van rashonden overbodig vindt, 
maar dat is weer een heel andere discussie. Ik wil wel graag 
de vele rashonden behouden, zeker de Drent, en dus ben ik – 
met begeleiding – begonnen met Eefke tentoonstellingen te 
lopen. Dat is een heel aparte belevenis als je dat niet eerder 
hebt gedaan. Maar tot mijn eigen verbazing vind ik het nog 
leuk ook. Daarover verhaal ik de volgende keer.

Marcel Senten

Eefke ruim 1 jaar tijdens wandeling met de Bezelhonkjes
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Roef en Rink genieten van hun vakantiehuis in de Champagnestreek in Noord-Frankrijk en bewaken net als thuis het erf

<< Mazzel in de zee voor de kust van Kroatië

Mungo in Schotland

Joey in Larochette in Luxenburg
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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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Met Joeri van d’Ouw Knip op vakantie
Twee keer per jaar proberen wij op vakantie te gaan. In het 
voorjaar heeft onze vakantie een cultureel karakter; bijvoor-
beeld een mooie stad waar we per vliegtuig naartoe reizen. 
Dan laten we Joeri achter in een hondenhotel met bijzonder 
liefdevolle verzorgers. In de zomer mag Joeri met ons mee en 
kiezen we bestemmingen uit waar we heerlijk met hem kun-
nen wandelen en waar het niet te warm is. 

Dit jaar gingen we in juni een week naar de Franse Jura en 
overnachtten we in hotels. De tweede week werd doorge-
bracht in de Loire-streek met veel landbouw en kastelen. 
Voor de overnachtingen hadden we de tweede week een 
huisje gehuurd dichtbij Tours. Op de heenreis logeerden we 
in Ronchamp. Hier bezochten we Chapelle Notre Dame du 
Haut van Corbusier.  Joeri mocht niet naar binnen en zou in 
de auto blijven. Gelukkig vonden we voor hem een parkeer-
plaats in de schaduw. Het was bovendien pas 16 °Celsius. 

De naam van ons hotel in de Jura was heel treffend voor 
Joeri: Auberge Les Chasseurs. We troffen fantastisch weer en 
hadden iedere dag uitzicht op de Mont Blanc, mits we hoog 
genoeg klommen. We maakten gebruik van het gidsje Mas-
sif du Jura – 100 Randonnées à pied et à VTT. Eén zinnetje 
leek een spelbreker te gaan worden: La présence des chiens 
même tenus en laisse sont interdit. Dit betekende dat Joeri 
zelfs niet aan de lijn mocht meewandelen in de Franse Jura. 
We ontdekten gelukkig ook dat dat niet voor de wandelingen 
aan Zwitserse zijde gold. 

(In Frankrijk moeten honden aan de lijn in regionale parken 
en mogen ze helemaal niet mee wandelen in nationale par-
ken!!!). 

Wij hebben vijf afwis-
selende wandelingen 
gemaakt met een 
lengte van 4 tot 6 uur 
en een hoogtever-
schil variërend van 
250 – 650 m. Zodra 
we de 1450 m pas-
seerden, maakten 
we kans op prachtig 

uitzicht op de Mont Blanc. Joeri huppelde vrolijk voor ons uit. 
Er waren voldoende beekjes en plasjes om iets te drinken en 
als het te warm werd, wachtte hij lief in de schaduw op het 
baasje en het vrouwtje. 

Koeien vond Joeri een beetje eng; hij liep er het liefst met een 
boogje omheen. Soms waren de koeien echter zo nieuwsgie-
rig dat ze om hém heen kwamen staan.  

Tijdens de lunch kreeg Joeri meestal een runderoor, een 
flinke pens-stick en/of het kapje van ons stokbrood.  Drie 
dagen was het zó warm dat hij beneden met plezier in het 
meertje stapte en zelfs …. zwom! En dan te bedenken dat het 
vrouwtje al drie jaar haar best doet om deze kwajongen aan 
het zwemmen te krijgen! Vanaf dat moment leverde water 
geen problemen meer bij de jachthonden-proeven en kon 
ook het apporteren “Over water” worden geoefend.

In de hotels was Joeri steeds een vrolijke metgezel die het 
met iedereen goed kon vinden. Tijdens het ontbijt parkeer-
den we hem in de auto (die in de schaduw stond). Joeri lag 
onder de tafel tijdens het diner. We hadden al geleerd dat 
hij het langst rustig was als we hem pas na het diner eten 
gaven.  Deden we dat eerder dan ging hij aandacht vragen.  
’s Avonds ging hij mee naar onze hotelkamer. Vorige zomer 
sliep hij nog in de reis-bench.  Hij was daar nu echt te groot 
voor geworden en daarom mocht hij op zijn kleedje liggen. 

De eerste nacht betekende dit dat hij ons regelmatig een lik 
in het gezicht gaf of zijn kop op een arm neerlegde.  Dat gaf 
teveel onrust en daarom barricadeerden we de volgende 
nacht de looproute naar ons hoofdeind met stoelen.  Ook dat 
bleek nog niet afdoende en zo besloten we hem aan de lijn 
te doen en deze lijn te bevestigen aan een stevige verwar-
mingsbuis. Hè hè, wij konden weer ongestoord slapen.

Na een week pakten we de spulletjes in de auto  en reden 
naar Luzillé/ Tours; dit ligt ten zuidwesten van Parijs. Daar 
wachtte ons een prachtig huisje met een enorme tuin . Vanuit 
dit huis konden we ’s morgens heerlijke wandelingen maken 
tussen de graanvelden door.

Zo nu en dan kruisten reeën en fazanten onze wegen.  Joeri 
was “steady” voor iedere ree maar werd hyperdepieper als hij 
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een fazant rook of zag. Steeds vaker lukte het om hem, op 
fluitsignaal op afstand, te laten zitten. ’s  Middags gingen we 
een kasteel  bezoeken en een paar keer hebben we rond een 
uur of  vier wijn (Menetou-Salon) geproefd.  Aangezien het 
foto-thema van het komende nummer van Onze Drent  “De 
Drent op vakantie op een bijzondere locatie…”  zou zijn, be-
sloot ik op zoek te gaan naar een leuke plaats voor een foto 
van Joeri. Een kasteel op de achtergrond leek me heel cool. 
Op 29 juni bezochten we Château de Chenonceau.  Joeri 
mocht wel de tuin in maar niet het kasteel. Daarom bezoch-
ten we het kasteel om de beurt. Degene die buiten moest 
wachten, wandelde met Joeri een uurtje in de tuin met 
prachtige oude bomen, pergola’s met druivenranken, een 
doolhof en een rozentuin. 

Nadat we allebei  het interieur, met prachtige bloemstukken 
en een indrukwekkende jachtkamer, hadden bewonderd, 
wandelden we nog even naar de rozentuin. Wij waren niet 
de enigen die foto’s maakten van elkaar met het kasteel op 

de achtergrond.  Er zat een Chinees fotomodel op de ste-
nen rand van een waterreservoir met fontein. Een fotograaf 
schoot de ene foto na de andere. De jonge dame keek ta-
melijk verveeld tot ze Joeri ontdekte! Ze vroeg in het Engels 
…….. of ze  even samen met Joeri op de foto mocht. Daar 
hadden wij (en Joeri) geen bezwaar tegen. Joeri, normaal 
ook al dol op vrouwen, ging allerliefst tegen de jonge dame 
aan zitten. Opnieuw werden er in een oogwenk vele foto’s 
gemaakt. Net op tijd bedacht ik me dat dit ook voor mij het 
uitgelezen moment was om Joeri met de jonge dame  te 
fotograferen. Zie hier het resultaat. 

Ellen Bouwen

10 Vragen over PNEUMOTHORAX of KLAPLONG

   1 Wat is een klaplong?

   2 Wat heeft dit tot gevolg?

   3 Wat zijn de symptomen van een klaplong?

   4 Hoe kan een klaplong ontstaan?

   5 Hoe zitten de longen in de borstholte?

   6 Hoe wordt de situatie genoemd wanneer tussen borst-en longvlies wel vocht zit?

   7 Hoe kan lucht in de borstholte terecht komen?

   8 Hoe kan een klaplong ontstaan?

   9 Hoe wordt de diagnose gesteld?

 10 Hoe is de behandeling van een klaplong?

A
ntw

oorden op pagina:  38

Tineke v.d. Feijst

Drent-en-kennis: Vragen
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We zijn voor de uitslagen afhankelijk van de rapportage van mensen die bij de tentoonstelling aan-
wezig 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

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.

Uden 18 juni 2016
Keurmeester:  Mw. R. Reyniers Beste van het ras (BOB): Brisco Barasya the Gloucester  

Reuen Resultaat Naam van de hond Stamboek nr. Eigenaar

Jeugdklasse 1U Beste jeugdhond   Eelco fan ‘t Suydevelt   NHSB 3002295  J.W. Hoeksema

Tussenklasse 1U res. CACIB   Bram Djenna van Drienermarke   NHSB 2991065  H.T. Bösing en H.G.M. Belshof

Openklasse 1ZG  Udo fan ‘t Suydevelt NHSB 2938256 M. van der Burg en F.N.E. Riddersma

Kampioen-
klasse

1U CAC/CACIB/ BOB   Brisco Barasya the Gloucester   NHSB 2889094  G.W. Paardekooper en G.W. Paardekooper- Weenink

Veteranen-
klasse

1U res. CAC/beste 
veteraan

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

Teven

Puppyklasse 1VB Go Else fan ‘t Suydevelt NHSB 3022888 K. Zanen-Kranse en J.L. Zanen

Jeugdklasse 1ZG   Flo fan ‘t Suydevelt  NHSB 3007130  J.W. Hoeksema en F. Hoeksema-Schuurman

Tussenklasse 1ZG   Benthe Djenna van Drienermarke   NHSB 2991066  H.T. Bösing en E.M. Bösing-Dijkstra

Openklasse 1U CAC/CACIB   Viva la Vida fan ‘t Suydevelt   NHSB 2942483  J .W. Hoeksema en F. Hoeksema-Schuurman

Meijerij 19 juni 2016
Keurmeester: Mw. T. van Adrichem Boogaert-Kwint Beste van het ras (BOB):  Wiesje-Wyneke fan ‘t Suydevelt 

Reuen Rersultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Openklasse 1U CAC/CACIB Nyka-Tessa van Klein Esholt NHSB 2862111 A.H.L. Kamperman-van Rennen

Teven

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

Jeugdklasse 1U Tara Kari v.’t Roerdal NHSB 3002521 Y. Franssen

Openklasse 1U CAC/CACIB/BOB Wiesje-Wyneke fan ‘t Suydevelt NHSB  2947557 G.A.C.M. Duijvelaar

Rectificatie: In het juni/juli nummer is bij de uitslagen van de jachthondenshow op Papendal een fout 
geslopen. Tessel  v. ‘t Wijdseland staat abusievelijk aangegeven als de beste veteraan. Beste Veteraan bij 
de Drenten was Jordie the Gloucester van de famlie Paardekooper. In de erekeuringen werd Jordie in de 
veteranenklasse zelfs als tweede geplaatst.....  
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Longwormziekte of angiostrongylose 
duikt de laatste jaren steeds meer 
op bij honden in België. De aandoe-
ning wordt veroorzaakt door een 
kleine worm, de Angiostrongylus 
vasorum, die overgedragen wordt 
door opname van naakt- en huisjes-
slakken en waarschijnlijk ook hun 
slijm. Op de vraag van de business 
unit van Animal Health van Bayer 
onderzochten prof. Bertrand 
Losson, hoogleraar diergeneeskun-
de, infectie- en parasitaire ziektes 
aan de universiteit van Luik, en dr. 
Laetitia Lempereur het voorkomen 
van longwormen in België.

NIEUWE REGIO’S
De onderzoekers testten 979 honden 
in Wallonië, waarvan er 222 de 
symptomen van longwormziekte 
vertoonden. Uiteindelijk bleek 8,6% 
van de honden met symptomen 
positief op de parasitaire infectie. 
Daarmee bevestigt de studie de 
uitbreiding van de longwormziekte 
naar nieuwe regio’s. De infectie 
komt momenteel voor in de meeste 
Europese landen, waaronder onze 
buurlanden (Frankrijk, Duitsland, 
Verenigd Koninkrijk, Nederland) 
en sinds 2013 ook in België.

STERK OPGERUKT
De afgelopen twee decennia is de 
longwormziekte sterk opgerukt in 
Europa. Enerzijds stijgt het aantal 
geïnfecteerde honden in landen 
waar de parasiet leeft, anderzijds 
komen er nieuwe regio’s bij waar de 
longworm zich vestigt. Die herople-
ving is waarschijnlijk te wijten aan 
de opwarming van het klimaat en 
een sterkere resistentie van naakt-
slakken en huisjesslakken tegen de 
klimatologische omstandigheden. 
Ook speelt de opmars van de vos 

in stedelijke gebieden een 
grote rol, want 

vossen worden 
beschouwd als 

de belangrijkste gastheer van de 
longworm. Daarnaast verplaatsen 
honden zich steeds vaker van het 
ene land naar het andere – ze gaan 
met hun baasjes mee op reis.

RISICOFACTOREN
De aanwezigheid van vossen, 
naaktslakken en huisjesslakken in 
de omgeving moet beschouwd 
worden als een risicofactor voor de 
longwormziekte. Honden worden 
meestal geïnfecteerd wanneer ze 
een naaktslak of huisjesslak eten 
die besmet is met de larven van 
de parasiet. Vooral jonge honden 
worden het vaakst geïnfecteerd 
(50% van de besmettingen vindt 
plaats bij honden jonger dan één 
jaar), juist omdat ze heel speels 
en nieuwsgierig zijn.

SYMPTOMEN
De symptomen variëren sterk en 
kunnen makkelijk verward worden 
met die van andere aandoeningen. 
Bovendien ontwikkelen sommige 
honden nauwelijks symptomen, 
terwijl andere ernstige letsels krijgen 
die snel tot de dood kunnen leiden. 
De meeste honden vertonen 
problemen van de luchtwegen, 
zoals hoesten en inspannings-
intolerantie. Maar er kunnen 
ook bloedingen en neurologische 
symptomen voorkomen.  

De longworm, een parasiet die enkele jaren geleden nog 

onbekend was in België, veroorzaakt tegenwoordig steeds 

meer infecties bij honden. Niet zonder risico, want de 

ziekte tast voornamelijk de luchtwegen aan en kan fataal 

aflopen zonder correcte diagnose.

TEKST: ANIMAL HEALTH VAN BAYER
FOTO’S: SHUTTERSTOCK.COM

Vossen worden beschouwd als de belangrijkste gastheer van de longworm.

Naakt- en huisjesslakken, en waar-
schijnlijk ook hun slijm, vormen een 
gevaar voor honden.

Bovenstaand artikel is recent gepubliceerd in Onze Hond en is met toestemming overgenomen.

Slakken
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Drent-en-kennis: Antwoorden

  1. Een klaplong of pneumothorax is de toestand waarbij er in de borstholte, buiten de longen, vrije lucht 
aanwezig is.

  2. Deze lucht drukt op de longen, waardoor deze samenvallen en niet goed meer kunnen functioneren. Het 
volume van de longen neemt af en er kan onvoldoende luchtuitwisseling plaatsvinden.

  3. Afhankelijk van de ernst zullen de symptomen variëren van een nagenoeg normale ademhaling tot een 
hond die extreem benauwd is, met de bek open ademt, een blauwe tong heeft en ernstig “naknijpt” (na- 
knijpen doet een hond met zijn buik, als hij moeite heeft met ademhalen. Soms verkeren ze in shock.

  4. De borstholte is een gesloten geheel, waarbij het borstvlies, dit is de binnenbekleding van de borstholte, 
over het volledige oppervlak contact maakt met het longvlies, dat de longen omhult.

  5. De longen vullen de borstholte volledig op en zitten, als een soort maximaal opgeblazen ballon, tegen het 
borstvlies geplakt. Normaal zit er tussen het borst- en longvlies GEEN lucht.

  6. Deze situatie wordt PNEUMOTHORAX (Pneuma betekent lucht en THORAX betekent borstholte) of  
KLAPLONG genoemd.

  7. Onder andere door:
          -  Van buitenaf, ten gevolge van doorboring van het borstvlies
          -  Van binnenuit, ten gevolge van doorboring van het longvlies
         -  Een combinatie van beide.

  8. Meestal is een trauma de oorzaak van de klaplong. Bij een ongeval kan het borstvlies en/of het longvlies 
doorboord zijn, bv. door een gebroken rib, takken etc.

  9. Het is verstandig op tijd naar uw dierenarts te gaan. Met een röntgenfoto kan de diagnose gesteld of juist 
ontkracht worden.

10. Afhankelijk van de ernst van de symptomen en de toestand van de hond is een klaplong een spoedgeval.
        -  Een kleine klaplong zal met rust genezen
        -  Een uitgebreidere met ernstige benauwdheid, zal operatief behandeld moeten worden. Hierbij  
            wordt een drain (een slangetje) in de borstholte gebracht, waardoor de overtollige lucht   
           en vaak ook vocht kan worden afgevoerd. Tijdens deze behandeling zullen er regelmatig 
           röntgenfoto’s gemaakt worden om te controleren of de longen zich weer volledig hebben 
           hersteld.

 
       Het bovenstaande is bedoeld om u enige achtergrondinformatie te geven over klaplong of pneumothorax.
         Indien u vermoedt dat uw hond mogelijk een klaplong heeft, is het verstandig om direct uw dierenarts te raadplegen!
 

Tineke v.d. Feijst

De veelzijdige Drentsche Patrijshond
Tijdens de TT van eind juni werd door RTV-Drenthe aandacht 
besteed aan Peter Dunki Jacobs en zijn Drentsche Patrijshond 
Mika. In dit item werd nu eens niet ingegaan op het racen op 
het circuit bij Assen zelf, maar op de zorg voor veiligheid. 
Jacobs, die werkzaam is in het flora- en faunabeheer in Zuid- en 
Noord-Holland, wordt met zijn hond Mika namelijk al enkele 
jaren tijdens de trainingen en voor de races langs het parcours 
ingezet. Hun taak is het voorkomen dat hazen en konijnen het 
circuit oplopen en voor gevaarlijke situaties zorgen.

De Redactie

Foto: RTV-Drenthe
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Uw hond en overgewicht 
Niet alleen voor ons 2-voeters is het vaak moeilijk om 
ons gewicht in toom te houden, dit geldt ook voor onze 
huisdieren. Niet zo lang geleden was ik bij de dierenarts 
en die vond onze hond te dik! Stomverbaasd zei ik:” Nee 
hoor, hij weegt ongeveer 36 kilo en dat moet hij hebben”. 
De dierenarts zei niets, nam de hond aan de lijn mee naar 
de weegschaal en deze wees ruim 38 kilo aan. Hij zei heel 
vriendelijk “ik zeg verder niets meer”! Wat ik hiermee wil 
zeggen is, dat het vaak moeilijk is om je hond op het juiste 
gewicht te houden, wanneer je deze niet regelmatig weegt. 
Je groeit met de hond mee omdat je hem elke dag ziet en je 
hebt er geen erg in dat hij al sluipend wat kilootjes aan het 
verzamelen is. 

Het is heel belangrijk om niet alleen het gewicht in de gaten 
te houden, ook het voer is van belang. Van de ene soort 
heb je meer nodig dan van de andere. Bovendien moet je 
op tijd van voer veranderen, dus van puppyvoer naar jonge 
hondenvoer en van jonge hondenvoer naar volwassen 
hondenvoer en ga zo maar door. Het is ook belangrijk om de 
hond wanneer deze op een bepaalde leeftijd gekomen is, 
niet alleen wat minder te geven, je kunt ook overwegen om 
over te stappen op “seniorenvoer”.

Wat ook belangrijk is, dat is voldoende beweging van de 
hond. Als deze een paar keer per dag uitgelaten wordt, 
heeft hij minder voer nodig dan een hond die de hele dag 
buiten kan spelen en kan rennen. Sommige hondenbezitters 
houden zich aan de letter van wat er op de zak met voer 
staat. Maar dat is slechts een indicatie en deze moet je naar 
behoefte aanpassen. Op het merk dat wij geven, staat dat de 
honden ca. 400 gram per dag mogen krijgen. Ze krijgen 280 
gram per dag! 

Hoe herken je overgewicht bij de hond?
1. Je moet de ribben kunnen voelen; als je die niet of 

moeilijk kunt voelen is dit een teken
2. De hond wordt sneller moe en heeft zeker in de zomer, 

meer last van de warmte
3. De hond raakt meer gefocust op eten
4. Hij krijgt complimenten dat hij er zo goed en welvarend 

uitziet 

Wat kunnen de gevolgen zijn van overgewicht bij de hond?
1. De hond kan eventueel diabetes (suikerziekte) krijgen
2. Het is slecht voor de banden en de gewrichten
3. Ze hebben sneller last van vetgezwellen
4. De vacht zal minder mooi worden
5. Ze hebben soms ademhalingsmoeilijkheden
6. In het ergste geval kunnen ze hartklachten krijgen 

Wat moet je doen om de te zware hond af te laten vallen?
In de eerste plaats is het belangrijk om samen met je 
dierenarts een plan op te stellen. Deze zal naar alle 
waarschijnlijkheid beginnen met dieetvoeding aan te 
bevelen. Dan krijgt de hond minder energie binnen, maar alle 
benodigde vitaminen zitten er wel in.

Verder is het van belang, eens op te schrijven hoe vaak 
je een tussendoortje geeft in de vorm van een snack of 
hondenkoekje (mensenkoekjes zijn helemaal uit den boze). 
Alles wat je aan snacks geeft, moet je van de hoeveelheid 
voer aftrekken, waarbij ik opmerk dat ik het voer belangrijker 
vind dan de snack.

Beweging is buitengewoon belangrijk, dus als je normaal 
gesproken een wandeling van een kwartier maakt om hem 
uit te laten, plak daar dan eens een kwartier aan vast. (Voor 
uzelf ook niet verkeerd)! Lekker spelen met de hond met een 
frisbee of een bal is ook lichaamsbeweging en het is nog leuk 
ook.

Als de hond schrokkerig eet, kun je overwegen om een 
voerbal aan te schaffen, zodat hij harder moet werken om 
het voer binnen te krijgen. Je kunt ook een bak in de voerbak 
doen, zodat hij daaromheen moet eten.

Weeg de hond regelmatig want, nogmaals, je groeit met de 
hond mee en op het oog zie je niet zo snel het verschil. Lukt 
het niet om dit bij de dierenarts te doen, dan kun je dit thuis 
ook doen op een personenweegschaal. Ga met de hond in 
je armen op de weegschaal staan en daarna alleen. Trek de 
uitkomst van elkaar af en je weet hoeveel de hond weegt.

Bedenk, dat het gewicht er over een langere periode 
aangekomen is, dus verwacht niet dat het er heel snel af zal 
zijn. Maar als het streefgewicht eenmaal bereikt is, dan is dat 
niet alleen een enorme voldoening, je zult zien dat je lieve 
maatje zich er veel beter bij is gaan voelen.

J. Broekman–Dekker
Correspondent
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Govert Anjo van Drienermarke 
Nederlands Kampioen op z’n veteraans

Govert is de derde Drent van Hennie en Hans Borsje. Hij is 
de zoon van hun tweede hond Maarten Meike van Groeven-
beek. Maarten was al op jonge leeftijd definitief Nederlands 
Kampioen en heeft meerdere hoge KNJV-B diploma’s be-
haald. Vanaf zijn eerste optreden in de Jeugdklasse, hielden 
wij Maarten in de gaten. We waren dan ook zeer vereerd dat 
Hennie en Hans een pup wilden aanhouden van ons nest van 

Anjo Marlein van Drienermarke en Maarten. Uit deze combi-
natie zijn 9 pups geboren. Naast de dekreu-eigenaren (Hen-
nie en Hans) hebben ook de eigenaren van Flagg Maras van 
de Bertrenshoeve (Lothar en Renate) een pup aangehouden. 
Govert was de hond van Hennie. Zij heeft meerdere tentoon-
stellingen met Govert gelopen. Het was een periode met veel 
kampioenswaardige reuen en enkele kampioenen die de 
tentoonstellingen gedurende een langere periode domineer-
den. Met Govert hebben ze, ondanks de grote concurrentie, 3 
van de benodigde 4 kampioenschapspunten (CAC’s) behaald. 
Op de clubmatches van de Belgische Vereniging van Drent-
sche Patrijshonden ging het veel beter. Govert is twee keer 
de beste hond van de clubmatch en een keer tweede van de 
reuen geworden.

In verband met zijn sociale karakter is Govert ook ingezet 
als therapiehond door Stichting Contacthond. Een artikel 
hierover heeft gestaan in ‘Onze Drent’ van april 2012.

Govert behaalde meerdere KNJV-diploma’s. De laatste op 8 
jarige leeftijd in Beesd (B-diploma met 76 punten). Govert  
heeft 14 nakomelingen.

Hennie en Govert (Beste van het ras op clubmatch BVDP 2010

Hennie is in 2015 overleden. Ze was tot het laatst betrokken
bij de Drent. Enkele maanden na het overlijden van Hennie, 
overleed ook hun hond Maarten.

We zijn meerdere keren op bezoek geweest in Papendrecht. 
Met 9 jaar was Govert nog steeds in een uitmuntende 
conditie. Hans kon gepord worden om zijn hond in te 
schrijven voor de tentoonstelling in Leiden. Wij zouden 
helpen met het voorbrengen van de hond. In Leiden werd 
Govert Beste Veteraan met een schitterend verslag. Dit gaf 
voldoende motivatie om voor het Veteranen Kampioenschap 
te gaan. Bij elke Veteranen Kampioen stelt de Raad van 
Beheer een extra kampioenschapspunt ter beschikking. Met 
dit extra punt zou Govert definitief Nederlands Kampioen 
worden.

Op de tentoonstelling van Uden op 18 juni haalde Govert 
niet alleen het laatste punt voor Veteranen Kampioen, maar 
werd hij ook tweede achter een Kampioensreu. Hierdoor 
kreeg hij een volledige CAC (kampioenspunt). Enkele 
weken voor zijn 10de  verjaardag werd hij daarmee Definitief 
Nederlands Kampioen met 5 van de benodigde 4 CAC’s en 
Veteranen Kampioen. Hij is daarmee één van de oudste 
Drentsche Patrijshonden, die het Nederlands Kampioenschap 
heeft behaald.

Hans heeft ons gevraagd om een stukje voor ‘Onze Drent’ te 
schrijven, waar we uiteraard aan wilden voldoen. We wensen 
Hans en Govert nog een lange tijd samen

Herman en Evelien Bösing
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Petscan bij de dierenartspraktijk in Nederland
Als onderdeel van Fairfok (https://www.houdenvanhonden.
nl/gezond-fokken-met-fairfok/plan-fairfok/) heeft het Exper-
tiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren van de Universiteit 
Utrecht de PETscan ontwikkeld, één van de instrumenten 
om erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken in beeld te 
brengen. In deze landelijke database worden de diagnoses 
van Nederlandse dierenartsen gebundeld, zodat men kan 
meten wat de belangrijkste ziekten per ras zijn. Voor het 
welslagen van PETscan moeten nog meer dierenartsen mee-
doen.

Met de uitkomsten van de PETscan krijgen de wetenschap-
pers inzicht in wat er voor de Nederlandse (ras)hond gedaan 
kan en moet worden. Prof.dr. Jan Rothuizen van het experti-
secentrum: ‘Voor de ernstige problemen zullen we DNA-tests 
ontwikkelen. Met als resultaat een vroege diagnose, het 
voorkómen van het fokken van zieke nakomelingen en een 
snellere en betere behandeling van een dier’.

Fokkerijadviezen
In de database verzamelt men de diagnose, geboortedatum, 
het ras, geslacht, gewicht en de chipcode. Naam of adresge-
gevens van de diereigenaar worden niet geregistreerd, zodat 
de privacy is gewaarborgd. Het expertisecentrum kan op ba-
sis van de PETscan fokkerijadviezen aan de rasverenigingen 
geven, die hun fokbeleid hierop aan kunnen passen. Omdat 
de metingen met PETscan continu doorgaan, is het succes 
van het gevoerde beleid direct zichtbaar. Dierenartsenpraktij-
ken die actief aan PETscan meewerken, ontvangen alle advie-
zen van het ECGG aan rasverenigingen. Ze kunnen daarmee 
de fokkers in hun praktijk begeleiden en adviseren.

Hogere dekking nodig
Rothuizens team werkt voor de PETscan samen met dieren-
artsenpraktijken in het hele land. Momenteel is de dekking 
onder dierenartspraktijken ca.10 procent, terwijl technisch 

gezien al zo'n 90 procent mee zou kunnen doen. Hoe hoger 
de dekking, des te waardevoller de PETscan. Rothuizen: ‘Er 
komen iedere week praktijken bij, maar het zou enorm hel-
pen als de fokkers en eigenaren van honden zelf aan hun 
dierenarts willen vragen mee te doen. Deelname is gratis, 
qua tijdsbesteding kost het de dierenarts maar een paar se-
conden per patiënt, de privacywetgeving wordt volledig ge-
waarborgd, en we hopen zo ook snel duidelijkheid te kunnen 
geven over verschillen tussen stamboom en look-alikes.’

Promotiemateriaal
Alle deelnemende praktijken krijgen een poster voor in de 
wachtkamer, een presentatie voor de wachtkamer-tv, en 
informatieflyers om aan hun klanten mee te geven. Deelne-
mende praktijken zijn dus al in de wachtkamer direct herken-
baar. Rothuizen roept rashondenfokkers op de PETscan bij 
hun eigen dierenarts onder de aandacht te brengen:

‘Heeft uw dierenarts nog geen promotiemateriaal in de 
wachtkamer, vraag hem of haar er dan naar’.

Help ons om ook uw dierenarts te overtuigen om ook deel te 
gaan nemen aan de PETscan!’

Professor Rothuizens onderzoek leidt tot structurele gege-
vens die nodig zijn voor een goed fokbeleid. Onder meer op 
basis van dit onderzoek kunnen we objectieve voorlichting 
geven over het te voeren fokbeleid en zo nodig samen met 
de rasverenigingen fokbeleid ontwikkelen.

Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland 
heeft in verband met het belang van dit project alle aan-
gesloten rasverenigingen verzocht bekendheid te geven 
aan deze oproep.

Twirre Victoria the Gloucester - jachthondentraining 

Onze 13-jarige Drent Twirre (Lista the Gloucester x Storm 
Jasmijn van Bosandoor) volgt al vanaf dat zij 9 weken was 
de jachthondentraining. Twirre zit nu (uiteraard) in het se-
niorengroepje, maar volgt nog steeds met gróót plezier de 
training bij Anjolien Kooremann in Friesland. Door de altijd 
spannende opdrachten blijft Twirre enthousiast én gepas-
sioneerd werken. Vrolijk en vol levenslust als een jonge hond 
en heerlijk om te zien. Wij genieten nog elke dag van onze 
oudere Drent.

Hanneke Jüch Vaz Nunes
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In Memoriam
Ajou 22 mei 2010 - 8 juni 2016

Hallo beste vrienden,

Met veel verdriet moet ik jullie vertellen dat we op 8 juni 
afscheid hebben moeten nemen van onze beste, liefste en 
trouwste Kameraad Ajou.

Ajou had sinds 4 maanden zo’n erge epilepsie dat het voor 
HEM maar ook voor ons niet meer verdraagzaam was. Na 
meerdere onderzoeken te hebben gedaan, is er geen echte 
oorzaak gevonden.

We stelde het steeds uit, steeds weer dachten we, de 
medicijnen hebben nog even tijd nodig. Maar nadat de 
dosis weer was opgehoogd, had hij er nog steeds last van; 
meerdere aanvallen in een week.

We kunnen jullie vertellen dat het afschuwelijk is om je 
kameraad dan te zien; je kunt er ook heel moeilijk mee 
overweg, want je kunt niks.

Het enige wat we konden doen, was praten tegen hem en 
proberen hem daardoor weer rustig te krijgen.

Zo’n aanval duurt dan 1-2 minuten, maar het lijkt wel een half 
uur.

En ik kan  jullie vertellen dat het heel erg vermoeiend is, want 
als hij een aanval had gehad, dan was hij de hele dag niks 
waard. Alleen even na buiten voor het hoognodige en verder 
alleen liggen en slapen..

De eerste weken had hij een aanval om de 2 weken en 
later iedere week. In de nacht van 7/8 juni heeft hij 3 grote 

aanvallen gehad en daarna om de 10 minuten een kleine.

Het is afschuwelijk, dat kan ik jullie vertellen. Het doet zo’n 
pijn want je zou alles voor hem willen doen maar  je kunt 
niks.

We hadden er al eens met de dierenarts over gesproken wat 
te doen als het ZO erg zou worden. Dus ik wist, toen ik de 
dierenarts belde, wat me te wachten stond.

Ik heb toen ook onze dochter gebeld en verteld wat er ging 
gebeuren, omdat het niet goed was met Ajou. Ze wist gelijk 
wat eraan de hand was, we hadden dit ook al met haar 
besproken.

Ajou woog 36 kg, ik heb hem zonder na te denken opgetild 
en in de auto gelegd. Het ritje is normaal 6/7 minuten naar 
de dierenarts, maar nu heb ik er 20 minuten over gedaan. Ik 
durfde niet veel gas te geven, omdat ik er dan snel zou zijn.
Want het laatste wat je wil is je beste kameraad verliezen.

Ik kwam aan bij de dierenarts en ik ben toen nog even in 
de auto blijven zitten en heb gewacht op onze dochter en 
schoonzoon, want die wilden mij tot steun zijn en ook hun 
vriend nog even goedendag zeggen.

We hebben met ons drieën en Ajou nog even moeten 
wachten toen we binnen zaten, maar we wisten dat het goed 
was.

Ajou is bij ons drieën nog op schoot gekomen en heeft ons 
aan gekeken, zo van ”Het  is goed, ik heb een hele mooie tijd 
gehad bij jullie”.

Wat doet het weer pijn nu ik dit schrijf.

Wat heb ik graag met hem gewandeld. ‘s Morgens liep ik 
meestal een dik uur met hem, ‘s middags alleen het hoog 
nodige en ’s avonds weer een lekkere wandeling. We haalden 
dagelijks de 10  km met gemak. En in het weekend waren het 
er vaak nog meer.

We gingen ook 1 x per jaar naar zee, zodat Ajou zich er lekker 
kon uitleven. Dan planden we echt een paar dagen, zodat 
alles om het wandelen ging. Als Ajou genoot, deden wij dat 
zeker.

En dat zijn de dingen die we nu al erg missen. Gewoon al 
bij het opstaan ‘s morgens als hij met zijn knuffel 10 x in de 
woonkamer op en neer rende, net zoals wanneer we thuis 
kwamen.

Ook de “gewone” dingen, zoals brokken geven en zijn 
waterbak vullen, dat zijn dingen die we nu als een gemis zien.

We missen hem heel erg, net als onze oudste kleinzoon hem 
mist. Voor hem hebben we een Ajou knuffel gekocht, want hij 
wil dat Ajou bij hem is.
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Stella van de Haeckpolder 2 juli 2001 - 15 juli 2016

Op 15 juli jl. heb ik Stella moeten laten inslapen. Ze was licha-
melijk op, al wilde de kop nog wel verder; 15 jaar is ook een 
hele leeftijd voor een Drent.

Stella was niet mijn gemakkelijkste hond; ze heeft  menig 
bezoeker haar voortandjes laten voelen. Ze was enorm waaks 
en voor vreemden in eerste instantie erg terughoudend. Het 
nare trekje heeft ze in de loop der tijd ontwikkeld en we kre-
gen het er niet meer uit. Dus moest ze, als er bezoek kwam, 
even binnen of ergens anders wachten. Daarna was er nooit 
meer wat aan de hand. 

Toen ze jong was heeft ze 3 maanden bij Johan Kraaij gelo-
geerd, die met haar trainde voor het veldwerk. Ze heeft toen 
op een wedstrijd in Fijnaart, een Eervolle Vermelding gekre-
gen. 

Later ging ze met ons mee op jacht en mocht ze met mijn 
man Leendert de velden uit werken. Ze was daar heel erg 
goed in en ze heeft menig fazant voorgestaan. Ze was dan 
helemaal in haar element.

Al was ze een hele mooie hond , tentoonstellingen waren aan 
haar niet besteed en dus deden we dat haar niet aan.

We hebben 2 nestjes met haar gefokt met zorgvuldig gese-
lecteerde reuen. Uit haar eerste nestje hielden we Gina aan, 
die naderhand Nederlands kampioen is geworden.

Stella zal ik me altijd herinneren als de hond die, als ze de 
kans kreeg of als ik een tel niet keek, van alles stal, van het 
aanrecht, van de tafel, van de fruitschaal. Ik heb haar menig 
keer betrapt met een tros druiven onder de tafel!  Ze was 
buiten ook dol op het eten van aarde (dat doen mijn andere 
honden trouwens ook). Naderhand begon ze ook aan de 
siersteentjes in de bloempotten en laat ik de kaarsen op tafel 
niet vergeten. Of het doosje bonbons dat ik eens kreeg van 
mijn bezoek…..

Dit heeft ze tot op hoge leeftijd gedaan, maar als ze je met 
haar trouwe ogen aankeek, kon je niet boos op haar blijven. 

Het was een hond met een uitgesproken karakter. Tot op het 
laatst ging ze met de andere honden mee het land in, totdat 

het niet meer ging en ik haar een verdere aftakeling heb be-
spaard.

Nu bezit ik naast haar dochter Gina, nog een kleindochter 
(Fanny) en achterkleindochter (Jynte) van haar, zodat er toch 
nog stukjes van haar aanwezig blijven.

Hanneke Alberts-Oets,
Woerdense Verlaat

Er is al tegen ons gezegd ; “als we dood gaan komen we bij jullie 
terug als hond “. Dat is toch een teken dat Ajou een geweldig 
leven bij ons heeft gehad. Dat geeft me heel veel kracht .

Lieve Drenten vrienden,

Ik zeg in plaats van Ajou oet Eijsden,

Adieu.

Marion de Ridder
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Sproet van ’t Hoage Gors 8 juni 2005 - 27 juli 2016

11 mooie jaren,

11 jaar mijn beste vriendin,

11 jaar héél veel gejaagd, jagen was haar leven.

15 mooie kinderen, een talrijk nageslacht.

Ik had haar na de geboorte als eerste in handen.

Bij het uitblazen van de laatste adem zat ik ook naast haar.

We hebben haar begraven in de polder op ’t Hoage Gors, bij 
haar moeder Julia en Rambo.

De plaats waar ook zoveel mooie herinneringen liggen.

We zullen haar heel erg missen. Ze was een hond uit duizen-
den.

De cirkel is rond. Het is goed zo.

Nelleke Visbeen

Zutphenstraat 6a
7575 EJ  Oldenzaal 

0541 53 10 01
info@verhaag.nl
www.verhaag.nl
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Evenementenkalender 2016
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

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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Cavom is de volledige 
en hoogwaardige maaltijd 
voor uw hond.

Cavom bevat alle essentiële 
voedingsstoffen in de juiste 
verhouding. 

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

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

     
   Netto ter beschikking  

   (M.E.) ± 4200 Kcal/kg

de natuurlijke 
voeding

Cavom daar draait een gezond hondenleven om

             Diervoederfabriek B.V., Tussendiepen 9 -13, 9206 AA  Drachten, 
Tel: +31(0) 512 51 59 55, Fax: +31 (0) 512 51 60 50, E-mail: vdm@cavom.nl
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