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Voorwoord van de voorzitter
Beste leden van onze vereniging, 
 
Na een mooie nazomer is het alweer tijd voor de vijfde uit-
gave dit jaar van dit magazine. Er staan ook nog twee be-
langrijke activiteiten op de agenda; de drentenwandeling 
op 6 november in Rockanje en op zaterdag 12 november 
het keurmeesterexamen. Dit laatste organiseren we samen 
met de Drentsche Patrijshonden Club Nederland (DHPCN). 
We hopen dat er een aantal kandidaten slaagt en dat we zo 
weer nieuwe keurmeesters voor ons mooie ras er bij heb-
ben.

In deze uitgave staat ook een verslag van de informatie-
bijeenkomst van 13 oktober jl. Op deze bijeenkomst waren 
veel belangstellenden aanwezig om zich te laten informe-
ren en te discussieren over twee voorstellen van de FBC om 
ons gezondheidsbeleid verder uit te breiden. Dr. Strikkers 
heeft een verhelderende uitleg gegeven over HD en ED 
en de mogelijkheden om door middel van fokbeleid deze 
kwalen te beperken. Daarna is gesproken over het voorstel 
om bij een fokaanvraag een maximering te stellen aan de 
inteeltcoefficiënt (IC%), hetgeen positief werd ontvangen.

Het doel van de aanpassingen, van onder meer het fokbe-
leid door maximering van de IC%,  de al eerder vastgestel-
de dekbeperking van reuen en het organiseren van reuen-
dagen, is fokkers te stimuleren meer en diverse honden te 
gebruiken om zo de genenpool van het ras te verbreden. 
Deze verbreding is namelijk noodzakelijk om de kans op 
erfelijke aandoeningen te verkleinen.      

Een andere stap die de vereniging genomen heeft, is het 
aangaan van een directe samenwerking met de Universiteit 
Gent (in België) om een platform te bieden aan de inzame-
ling van bloedmonsters voor DNA onderzoek naar epilep-
sie. Via een privé initiatief zijn er al stalen ingezameld, maar 
meer stalen en vooral uit een zo’n breed mogelijke popula-
tie, kunnen het wetenschappelijk onderzoek versterken. 

Ook heeft u wellicht het nodige meegekregen van de uit-
zending van Omroep Max over de epileptische aanvallen 
van een Drentsche Patrijshond en de oproep van Stichting 
Dier & Recht tot een verbod om te fokken met Drentsche 
Patrijshonden.  De uitzending was erg eenzijdig en onze 

Vereniging heeft samen met de 
DPHCN, onze afkeur hierover 
kenbaar gemaakt. We gaan sa-
men met de DPHCN en met de 
Raad van Beheer bekijken hoe 
we hiermee om moeten gaan. 

Via de sociale media, en dan met 
name Facebook, hebben velen 
hun mening over dit onderwerp 
kenbaar gemaakt. Begrijpelijk 
maar niet altijd even respectvol 
en soms, helaas, waren dit be-
schuldigingen met naam en toenaam. 
Dit moeten we niet willen!

Als vereniging hebben we best veel informatie over het ras 
beschikbaar via het programma ZooEasy. Het betreft on-
dere andere informatie over dekkingen, gemelde gezond-
heidsklachten, uitslagen van fokdagen en gezondheid-
senquêtes. Dat is best bijzonder. Alleen als we met elkaar 
ervoor zorgen dat er openheid is, blijft en op sommige 
onderwerpen vergroot wordt, dan kunnen we samen aan 
het gezondheids- en fokbeleid van ons mooie hondenras 
werken.

Voor begin 2017 staat een volgende informatieavond in 
de planning met als onderwerp epilepsie. We hebben hier 
natuurlijk al eerder aandacht aan besteed maar het is zeker 
nodig om met elkaar vast te stellen wat we feitelijk weten 
en te discussieren hoe we de openheid over dit onderwerp 
kunnen vergroten.

Laten we, met alle inzet van de leden en vrijwilligers, een 
actieve, open en belangrijke rasvertegenwoordiging blij-
ven en gebruik maken van de Vereniging als platform voor 
discussies, voorstellen en initiatieven.
 
Met hartelijke groet, namens het Bestuur, 

Marc Massaar van Schaik 
Voorzitter

Foto-thema  ‘Onze Drent’ december 2016:
de Drent en feestdagen

• Foto’s graag in groot formaat (onbewerkt, direct van het fototoestel) 
• mailen aan:  redactie@drentschepatrijshond.ORG 
• uiterlijke instuurdatum: 18 november 2016
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Oproep in verband met het

 70-jarig jubileum van de Vereniging de Drentsche Patrijs-
hond

In 2018 viert de Vereniging De Drentsche Patrijshond haar 70-jarig jubileum. 
De Lustrumcommissie is begonnen met de voorbereidingen om daarvan een 
groot en onvergetelijk feest te maken en is daarom op zoek naar enthousiaste 
leden die daarbij willen helpen. Wie mee wil helpen om de 70e verjaardag van 
de vereniging tot een groot feest te maken,  kan zich opgeven door een e-mail 
te sturen naar: lustrumcommissie@drentschepatrijshond.org.

Van de bestuurstafel
BESTUURSMEDEDELINGEN

· Het bestuur heeft besloten met ingang van 2017 de kosten van het Oog-
onderzoek (PRA-onderzoek) op de fokdag te verhogen naar  € 25,00 (voor 
leden) en € 45,00 voor niet-leden. De laatste prijs is marktconform.  De prijs 
die leden betalen, kan zo laag blijven, omdat de Vereniging het van belang 
vindt dat mensen de ogen van hun honden laten onderzoeken en daarom 
het prijsverschil subsidieert.  De vereniging wil zo veel mogelijk gezond-
heidsgegevens van honden verzamelen om daar eventueel fokbeleid op 
te kunnen maken.

· Koert Boelee wordt nieuw lid van de Gebruikshondencommissie

· Fred van der Meulen wordt met ingang van augustus namens de Vereniging afgevaardigde bij Rasgroep 7/8.   
Hanneke Alberts blijft secretaris van de Rasgroep.

· De fokdag van 8 april 2017 zal gehouden worden in de Midden Nederland Hallen te Barneveld.  

· Laetitia Boer-Wolters en Marjan de Raad maken geen deel meer uit van de Evenementencommissie.  Zij heb-
ben samen de afgelopen tijd veel werk verzet voor de EVC, o.a. met de organisatie van de clubmatch.  Daar-
voor is het bestuur hen zeer erkentelijk en wij danken hen dan ook voor hun inzet de afgelopen jaren.

· Met ingang van 15 oktober 2016 is Madelien Atema-van Noort benoemd als lid van de Fokbeleidscommissie 
(FBC). Madelien is al jaren werkzaam als registerbeheerster en het bestuur is dan ook verheugd dat haar 
expertise toegevoegd wordt aan de FBC.

· Laetitia Boer-Wolters maakt sinds 1 oktober geen deel meer uit van de Fokbeleidscommissie. Het bestuur is 
haar zeer erkentelijk voor haar inbreng in die commissie.

Met ingang van 1 oktober zal Laetitia “meelopen” met het bestuur, waarbij zij ‘communicatie en social media in 
de breedste zin’ als werkterrein zal hebben.

Namens het bestuur,

Hanneke Alberts-Oets
Secretaris
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Fokbeleidscommissie
Gezondheidsenquête 2016
Sinds 2009 verstuurt de FBC ieder jaar gezondheidsenquêtes 
naar eigenaren van een Drent die in dat kalenderjaar  3 of 6 
zijn, of nog moeten worden.

In oktober 2016 ontvangen de eigenaren van een Drent 
geboren in 2010 of 2013 een e-mail  met de uitnodiging de 
gezondheidsenquête in te vullen. Al enkele jaren  versturen 
we de enquêtes per mail. Dit jaar wordt de enquête niet meer 
met de mail meegestuurd maar vragen we u de enquête on-
line in te vullen. De link naar het  onlineformulier ontvangt u 
in de uitnodigingsmail .

De eigenaren waarvan geen e-mail adres bekend is, zullen de 
enquête per post ontvangen. De  link naar het online enquê-

teformulier wordt toegevoegd zodat het mogelijk is om de 
enquête online in te vullen.

De gegevens die worden ontvangen, zullen in het register 
worden verwerkt en zijn voor iedereen met een leesaccount 
van ZooEsasy, inzichtelijk.

Wij hopen dat de mogelijkheid om de enquête online in te 
vullen ervoor zorgt dat de respons nog beter wordt!

Inge Hoekstra-Dekkers (FBC) en 
Madelien Atema (Register)

Project Verwantschap
Samenwerking van de Vereniging de Drentsche 
Patrijshond en de Raad van Beheer. 

Op de Algemene Leden Vergadering in juni 2015 heeft Laura 
Roest, dierenarts bij de Raad van Beheer (RvB) een presen-
tatie gegeven over de mogelijkheden van de software van 
Project Verwantschap. Namens de Fokbeleidscommissie gaf 
Jorden de Boer aan dat de gegevens van ZooEasy, tezamen 
met de gegevens uit het Nederlands Honden Stamboek 
(NHSB) gekoppeld zouden worden aan de software van Pro-
ject Verwantschap. Afgelopen juli was het zo ver: de stagiaire 
die door de RvB op het project was gezet had de voorlopige 
conclusies klaar. Op naar Amsterdam!Project Verwantschap 
van de RvB op Kynologisch gebied is gestart om de gegevens 
van hondenpopulaties te kunnen analyseren. Dit om meer 
inzicht te verkrijgen in de situatie van een hondenras en om 
zo een handvat aan de rasverenigingen te kunnen geven om 
de welzijns- en gezondheidssituatie van een hondenras te 
verbeteren. Het Project Verwantschap is in opdracht van de 
RvB en het Ministerie van Economische Zaken ontwikkeld 
door het Wageningen University and Research Centre (WUR) 
en bestaat uit 3 modules:

1. De monitoringsmodule:  
er wordt een analyse gemaakt van de huidige populatie                         

2. De sturingsmodule:  
fokmaatregelen kunnen worden ingevoerd en conse-      

         quenties kunnen gesimuleerd worden
3.     De paringsmodule:  
         wat is het effect als een bepaalde reu en een bepaalde
          teef met elkaar gepaard worden.
Hieronder worden enkele van de belangrijkste conclusies per 
module weergegeven.

1. De monitoringsmodule
Om de huidige situatie bij de Vereniging de Drentsche Pa-
trijshond te analyseren, zijn de gegevens gebruikt van onze 
rasvereniging zoals opgeslagen in ZooEasy. Hierin staan 
23.051 Drentsche Patrijshonden geregistreerd. Daarnaast zijn 

er gegevens gebruikt uit het Nederlands Hondenstamboek 
(NHSB, gegevens vanaf 1990). Hierin staan 10.733 Drentsche 
Patrijshonden geregistreerd.  
Het ras Drentsche Patrijshond werd officieel erkend in 1943, 
maar in ZooEasy gaan de gegevens van (sommige) Drentsche 
Patrijshonden terug tot 1925. 

Conclusies
• Aantal pups per geboortejaar: er zijn de laatste ja-

ren minder pups geboren en er worden ook minder 
honden ingezet voor de fokkerij. Het verhogen van 
het aantal  fokreuen en teven kan voorkomen dat de 
inteelttoename te veel stijgt. De meeste pups heb-
ben Nederlandse ouderdieren omdat de Drentsche 
Patrijshond, een van origine Nederlands ras, maar 
weinig in het buitenland voorkomt: hierdoor is er 
weinig import.

• Met zowel de gegevens van ZooEasy als die van het 
NHSB kan de inteelt en verwantschap betrouwbaar 
berekend worden. De gegevens van ZooEasy zijn 
het meest betrouwbaar doordat van zo goed als alle 
honden meer dan 5 generaties volledig bekend zijn. 
In het NHSB zijn sinds 2004 van meer dan 75% van 
de honden de gegevens van meer dan 5 generaties 
bekend.

• Inteelt en verwantschap: Voor de periode 1990-2015 
is de inteelttoename, per generatie gebaseerd op de 
gegevens van ZooEasy, gering. Er zijn gegevens van 
veel honden bekend waardoor de inteelt coëfficiënt 
betrouwbaarder berekend kan worden.

• Gemiddeld aantal pups per nest en per vader: uit de 
gegevens blijkt dat de reuen van de VDP (ook met de 
nieuwe dekbeperking zoals ingesteld in 2015) vol-
doen aan het verenigingsfokreglement (VFR). Toch 
vindt de RvB in de gegevens dat sommige reuen 
vaker worden ingezet dan volgens het VFR zou mo-
gen. Mogelijk zijn de eigenaren van deze reuen lid 
van een andere rasvereniging dan de VDP.  
Het aantal pups per vader kan jaarlijks flink varië-
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ren. Dit kan er op duiden dat er in sommige jaren 
populaire fokreuen zijn geboren die bij leven vaak 
gebruikt zijn voor de fokkerij.

2. De sturingsmodule
Met deze module kan gesimuleerd worden wat er gebeurt als 
de populatie vergroot of verkleind wordt. Daarnaast kan ook 
gesimuleerd worden wat er gebeurd als de verwantschap 
tussen ouderdieren en binnen het ras verlaagd of verhoogd 
wordt.
In de sturingsmodule zijn de basis populatie gegevens 
ingevuld met de gegevens van een ander hondenras van 
ongeveer dezelfde populatie grootte vergelijkbaar met de 
gegevens van de NHSB. Dit is dus een voorbeeld ras en is niet 
gesimuleerd voor de Drentsche Patrijshond zelf. Het voor-
beeld ras is iets kleiner, maar komt qua nestgrootte en levens-
duur goed overeen met de Drentsche Patrijshond.

Conclusies
• De inteeltcoëfficiënt stijgt wanneer de fokpopulatie 

verkleind wordt. Dit betekent dat men moet zorgen 
voor een toename van het aantal fokdieren om een 
inteelttoename per generatie te laten dalen.

• Wanneer de verwantschap zo laag mogelijk wordt 
gehouden, kan de inteelttoename per generatie be-
perkt worden. Een lichte stijging is echter niet uitge-
sloten in een gesloten populatie.

3. De paringsmodule
Met de paringsmodule kan informatie gegeven worden over 
de inteelt en verwantschap van ouders en hun pups. De in-
teelt en verwantschapsgegevens bij deze module worden 
berekend met de NHSB gegevens van de RvB. De digitale 
gegevens bij de RvB over pups, hun ouders en grootouders 
gaan terug tot 1990. De informatie van ZooEasy kan afwijken 
van die van het NHSB doordat ZooEasy gegevens bevat vanaf 
1925.

Conclusie
• Als er meer generaties volledig bekend zijn, zal de 

inteelt en de verwantschap ook hoger zijn. Het is 
belangrijk een inteeltcoëfficiënt alleen te vergelijken 
wanneer het aantal generaties tussen dieren volledig 
bekend en gelijk is.

Deze impressie/samenvatting van de bespreking tijdens ons 
bezoek aan de RvB is mogelijk gemaakt door het verslag d.d. 
27 juli 2016 van D. de Jong, stagiaire Raad van Beheer (bege-
leider: Laura Roest).

De Fokbeleidscommissie

N.B.: Op aanvraag (fbc@drentschepatrijshond.org) kan 
een kopie van het verslag per mail worden toegezon-
den.  De rechten en het eigendom van het verslag be-
rusten bij de Vereniging de Drentsche Patrijshond (VDP) 
en de Raad van Beheer. Zonder uitdrukkelijke schrifte-
lijke toestemming van het bestuur van de VDP mag dit 
verslag niet gekopieerd, gedeeld en verspreid worden 
aan en door derden.

10 Vragen over

   1 Kunnen honden kleuren zien?

   2 Hoeveel soorten kegeltjes hebben honden in hun ogen?

   3 Wat is het gevolg hiervan?

   4 Welke functie hebben de kegeltjes?

   5 Hoeveel soorten kegeltjes hebben mensen?

   6 Waar reageren de twee verschillende soorten kegeltjes van de hond op?

   7 Wat hebben, zowel mensen als honden, wat betreft het zien van kleuren, in hun ogen?

   8 Waar dienen die voor?

   9 Hebben honden hiervan meer of minder dan mensen?

 10 Wat is hierdoor te verklaren?

A
ntw

oorden op pagina:  38

Tineke v.d. Feijst

Drent-en-kennis: Vragen

Het Project Verwantschap is op dit moment erg actueel. 
Daarom wordt hieraan in dit nummer van Onze Drent, 
zowel in deze bijdrage van de Fokbeleidscommissie als 
in het hierna volgende verslag van de bijeenkomst van 
13 oktober jl., de nodige aandacht besteed. Zoals u kunt 
zien, zijn enkele passages in de bijdragen nagenoeg 
identiek. Het is echter een bewuste keuze om de bijdra-
gen in deze vorm te plaatsen. 
De Redactie
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Verslag van de bijeenkomst van fokkers en belang-
stellende leden van de Vereniging
Informatie en discussie over Elleboogdysplasie en Inteeltcöefficient
Al een tijdje “rommelt” het in honden-minnend Nederland. 
Het fenomeen rashonden wordt door sommige organisaties 
ter discussie gesteld en betiteld als achterhaald en incestu-
eus. Voorvechters pleiten juist voor het voordeel van rashon-
den: je weet wat je krijgt en als je verantwoord fokt, dan is er 
eigenlijk geen probleem.

Dit verantwoord fokken klinkt echter gemakkelijker dan 
het is, want fokkers zijn net mensen en niets menselijks is 
hen vreemd. Velen willen met die ene kampioen een nestje 
maken, waardoor er snel een disbalans in de populatie kan 
optreden.

Om hierover eens van gedachten te wisselen, had de FBC op 
13 oktober een bijeenkomst belegd in Woudenberg. In eerste 
instantie zouden twee onderwerpen de revue passeren:

1. Is het nuttig/noodzakelijk om te onderzoeken of en zo 
ja, hoe frequent ED (Elleboog Dysplasie) voorkomt in de 
Nederlandse Drentsche Patrijshondenpopulatie? 

2. Een impressie van het Project Verwantschap en een voor-
stel om de inteeltcoëfficiënt te maximaliseren op 22%.

Actualiteit
Maar er was gedoe in de media. Omroep Max had vlak voor 
de bijeenkomst een redelijk ongenuanceerd programma uit-
gezonden over de epileptische aanvallen van de Drentsche 
Patrijshond Sproet en de oproep van Stichting Dier en Recht 
om onmiddellijk tot een verbod om te fokken met Drentsche 
Patrijshonden te komen. Veel mensen waren vervolgens los-
gegaan op de sociale media (vooral Facebook) en dus was 
het logisch dat  voorzitter Marc Massaar van Schaik aan het 
begin van de bijeenkomst hier kort iets over zei. Hij vertelde 
dat de vereniging zich afzijdig heeft gehouden van deze 
overvloed aan meningsuitingen en helaas ook beschuldigin-
gen, soms met naam en toenaam, omdat een serieuze vereni-
ging zich niet ‘zomaar’ kan uiten. Eerst moet er goed gekeken 
worden naar hetgeen er beweerd wordt. Als er iets veranderd 
zou moeten worden, dan is de ledenvergadering hiervoor de 
juiste plek en niet de sociale media. De vereniging gaat sa-
men met de DPHCN en met de Raad van Beheer bekijken hoe 
we hier mee om moeten gaan. 

Epilepsie onderzoek Universiteit Gent
Vervolgens ging Marc in op het initiatief  ‘Fokken zonder 
Gokken’: het verzamelen van bloedmonsters om vervolgens 
te  proberen in samenwerking met de Universiteit van Gent, 
tot een DNA-test te komen, waarmee bijvoorbeeld epilepsie 
onderzocht kan worden. Om verschillende redenen lukte het 
helaas niet om tot een nauwere samenwerking te komen met 
het initiatief  ‘Fokken zonder Gokken’.

Het onderzoek, dat enkele jaren in beslag zal nemen, is ech-
ter zeer interessant voor het ras de Drentsche Patrijshond, 

ongeacht wat de uitslag van het onderzoek ook zal zijn. Het 
bestuur heeft daarom, na overleg met de FBC, besloten om 
(net als onze Belgische zustervereniging) rechtstreeks contact 
op te nemen met de Universiteit Gent. Binnenkort zullen en-
kele leden van bestuur en FBC een bespreking hebben met 
de onderzoekster en de begeleidende professor om te bepa-
len wat men nog nodig heeft voor het onderzoek en hoe de 
vereniging eventueel daarbij kan faciliteren. 

Heup & Elleboog Dysplasie
Hierna begon de eigenlijke bijeenkomst met een boeiende 
lezing van dierenarts J.W.H.M. (Walter) Strikkers van Dieren-
kliniek Sleeuwijk over ED en HD bij honden, zoals de Drent. 

De opzet van de lezing was als volgt:

1. Heupdysplasie (HD)

2. Elleboogdysplasie (ED)

3. Discussie/vragen

Bij de behandeling van HD/ED werd vervolgens steeds geke-
ken naar a) de gevolgen b) de oorzaak en c) de preventie.

Heup Dysplasie
Strikkers begon met het verhaal over zijn eigen hond. Die 
was via beide ouders erfelijk belast qua HD. Als dierenarts 
durfde hij het echter aan om toch deze hond te nemen en 
met veel geduld en wijsheid heeft hij er een hond van ge-
maakt die geen last had van HD en gewoon kon meedoen.  

               Zo was het                        Zo werd het

Zijn stelling was: bij de heupen kan een goede bespiering 
veel opvangen, ook als de hond in principe aanleg heeft voor 
heupdysplasie. Wel moet je ervoor zorgen dat de hond niet te 
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veel speelt en achter stokken/ballen aangaat. Veel lopen (aan 
de fiets) en zorgen voor een goede opbouw van de spieren 
doet hier heel veel goed, terwijl het beweeglijk heen en weer 
springen en “donderjagen” juist de heupen extra belast.

Oorzaken van HD en ED
Het optreden van HD en ED moet gezocht worden in een 
combinatie van 4 factoren:

1. Erfelijke belasting voor heup- (HD) en    
 elleboogdysplasie (ED) 

2. Bouw van het skelet

3. Overbelasting

4. Verkeerde voeding

Aan de eerste twee doe je niet zo veel als de hond er eenmaal 
is, maar de derde en vierde oorzaak geven je wel een 
handvat waarmee je kans op het optreden van HD/ED kunt 
verminderen. Wat Strikkers nog benadrukte was dat je een 
hond met slechte erfelijkheidswaarde met (veel inspanning) 
best wel beter kunt krijgen en dat je moeite moet doen om 
een hond die goed is, slecht te krijgen. Dat laat onverlet 
dat erfelijkheid wel degelijk een rol speelt maar niet alles 
bepalend is.

Voedsel
Strikkers ging kort nog even in op de, om de zoveel tijd op-
laaiende discussie over voedsel: wel/geen “natuurlijk” voedsel 
zoals rauw vlees en botten. Zijn stelling: er wordt erg veel 
onderzoek gedaan naar een juist dieet waarmee de hond 
gezond oud kan worden. De zo verworven inzichten worden 
gebruikt om uitgebalanceerd hondenvoer te maken en daar 
kan je hond dus veel aan hebben. Dat is wat anders dan 
“vroeger aten ze rauw vlees en botten” en dus is dat goed.

Wat is HD?
HD is een ontwikkelingsstoornis van de heupgewrichten 
waardoor er slijtage aan de heupgewrichten optreedt. Een 
gevolg hiervan is artrose waardoor de beweging van de heup 
beperkt wordt en de hond verschillende soorten klachten 
kan krijgen. In het plaatje hierna staan de verschillende stadia 
van HD aangegeven.

Hoe meet je het?
Natuurlijk wil iedere hondeneigenaar zo snel mogelijk weten 
of zijn/haar hond gevaar loopt HD te ontwikkelen. De gebrui-
kelijke methode is de hond te sederen en een röntgenfoto 
te maken waarbij de hond in gestrekte positie ligt (zie foto 
hierna).

Dit is een in Europa gestandaardiseerde methode die het 
mogelijk maakt om onderzoek in verschillende landen met 
elkaar te vergelijken. Een onderzoek in Italië is dan verge-
lijkbaar met dat in Nederland, hetgeen natuurlijk een goede 
zaak is. Maar …… de gemaakte foto’s worden door mensen 

De verschillende stadia van HD

Röntgenfoto waarbij de hond in gestrekte positie ligt

bekekenen en dus kan daar een enorme spreiding in de 
beoordelingen optreden. Wat een dierenarts in Nederland 
beoordeelt als “ziet er goed uit”, kan zijn Italiaanse collega als 
“ziet er slecht” uit beoordelen. 

Penn-HIP
Om hier iets aan te doen werd in 1993 in Amerika de Penn-
HIP methode geïntroduceerd. Met de gemaakte foto’s wor-
den een paar parameters gemeten (zie plaatje hierna), die 
samen een veel betere voorspelling mogelijk maken van de 
kans op HD.

Van een aantal grotere rassen werden op deze manier heel 
veel honden gemeten, wat een mooie ras-specifieke curve 
tot gevolg had (zie plaatje hierna).

Waarom wordt deze Penn-HIP niet overal toegepast en wordt 
deze methode niet als rechtsgeldig geaccepteerd? Zeker 
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Parameters van Penn-HIP methode

Rasspecifieke curves

weten doen we het niet, maar er is, volgens Strikkers, altijd 
weerstand tegen nieuwe methoden die indruisen tegen 
gevestigde belangen (zo doen we dit al jaren, dus waarom 
veranderen?). Bovendien is het een gepatenteerde methode, 
dus moet iedereen die hem gebruikt geld afdragen aan het 
Amerikaanse bedrijf.

Elleboog Dysplasie
Er zijn vijf verschillende soorten ED:

1. OCD (Osteochondritis dissecans)

2. LPC  (Los processus coronoïdeus)

3. LPA (Los processus Anconeus)

4. Incongruentie

5. Artrose

De erfelijkheidsfactor is 0,4 en daarmee 4x hoger dan bij HD. 
Milieufactoren zoals verkeerde beweging, verkeerde voeding 

(te veel calcium) en overgewicht, kunnen het optreden van 
ED duidelijk beïnvloeden. 

Beoordelen van ED
Bij Elleboog Dysplasie liggen de zaken anders dan bij HD. 
Daar kan een goede bespiering de zwakte niet corrigeren. 
Wat ook anders is, is dat bij ED er eigenlijk nooit twijfel ont-
staat over de mate van ED. Er zijn geen “interpretatieverschil-
len” over wel/niet ED. 

Wat wel opvalt bij het, door de dierenarts, beoordelen van de 
ellebogen, is het aantal foto’s dat er van iedere elleboog ge-
maakt wordt. Strikkers vertelde dat je in Amerika soms weg-
komt met maar één, van opzij genomen, foto. Die laat slechts 
zien of er wel/geen artrose is en bij “geen artrose” wordt de 
hond “goed gekeurd”.

Strikkers bepleit daarom om altijd vier foto’s van iedere el-
leboog te nemen (voor, achter, links en rechts). De “meerkos-
ten” van vier foto’s zijn verwaarloosbaar en qua interpretatie 
maakt het niets uit. Met vier foto’s krijg je gewoon een veel 
beter beeld van de stand van de elleboog. Bij rassen die no-
toir bekend staan om het voorkomen van ED (o.a. Labrador, 
Berner Sennen) moeten er nu al 4 foto’s gemaakt worden. En 
waarom zouden we dat dan ook niet gaan doen bij de Drent?

Door de introductie n.a.v. het Omroep Max gedoe, was de 
lezing wat later begonnen, maar het liep qua tijd helemaal 
uit de hand door het grote aantal enthousiaste vragen van 
de aanwezigen. Het was een lezing zoals een lezing bedoeld 
is: duidelijk en uitnodigend tot vragen. Ergens dus jammer 
dat het tijd werd voor koffie of een biertje.

Project Verwantschap 
Na de pauze was het tijd voor het Project Verwantschap: 
een project in samenwerking met de Raad van Beheer. Een 
groot probleem binnen de fokkerij van rashonden is volgens 
de RvB-website namelijk, de toename van inteelt binnen 
een populatie. Inteelt kan een nadelig effect hebben op de 
gezondheid, vruchtbaarheid en conditie van honden en kan 
leiden tot meer pups met erfelijke gebreken. 

Het project ’Verwantschap’ richt zich op deze problematiek 
door het ontwikkelen van software waarmee de bestaande 
data (bijv. uit ZooEasy) geanalyseerd kan worden. De soft-
ware bestaat uit 3 verschillende modules:

1. De monitoringsmodule: 
 er wordt een analyse gemaakt van de huidige   
 populatie

2. De sturingsmodule: 
 fokmaatregelen kunnen worden ingevoerd en   
 consequenties kunnen gesimuleerd worden

3. De paringsmodule: 
 wat is het effect als een bepaalde reu en een   
 bepaalde teef met elkaar paren

FBC-voorzitter Jorden de Boer gaf een helder overzicht van 
de software die gemaakt is, van de data die voor de analyse 
gebruikt werd en van het effect op de inteelt en verwant-
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schap als we bepaalde dingen wel/half/niet doen.

Het volledige rapport hierover is op aanvraag (fbc@drent-
schepatrijshond.org) verkrijgbaar, maar Jorden de Boer 
toonde alvast een paar conclusie op het scherm.

Monitoring
• Er zijn de laatste jaren minder pups geboren en er wor-

den minder honden ingezet voor de fokkerij. Het ver-
hogen van het aantal verschillende fokreuen en teven 
kan voorkomen dat de inteelttoename te veel stijgt. 
De meeste pups hebben Nederlandse ouderdieren 
omdat de Drentsche Patrijshond, een van origine Ne-
derlands ras, maar weinig in het buitenland voorkomt. 
Import uit het buitenland is daarom weinig zinvol.

• Doordat de Drent een relatief zeer goed bijgehouden 
database met gegevens heeft (ZooEasy, gaat terug 
tot 1925) kan de inteelt en verwantschap nauwkeurig 
berekend worden. Wil je de honden onderling kunnen 
vergelijken, dan moet het aantal generaties voorouders 
echter wel voor iedere hond hetzelfde zijn. Voor de hui-
dige berekeningen voor de Drent (voor de periode 1990-
2015) is die op 10 gezet. De zo gemeten inteelttoename 
per generatie is gelukkig gering.

• Uit de gegevens blijkt dat de reuen van de VDP (ook met 
de nieuwe dekbeperking zoals ingesteld in 2015) vol-
doen aan het verenigingsfokreglement (VFR). Toch blijkt 
uit de data dat sommige reuen vaker worden ingezet 
dan volgens het VFR zou mogen. Mogelijk zijn de eigena-
ren van deze reuen lid van een andere rasvereniging dan 
de VDP.

• Het aantal pups per vader kan jaarlijks flink variëren. 
Dit kan er op duiden dat er in sommige jaren populaire 
fokreuen zijn geboren die bij leven vaak gebruikt zijn 
voor de fokkerij.

Sturing
• In een gesloten populatie stijgt de inteeltcoëfficiënt 

altijd. Maar hoe kleiner de fokpopulatie, hoe sneller die 

stijgt en dus is het noodzakelijk het aantal verschillende 
fokdieren zo groot mogelijk te maken.

Jorden de Boer liet een aantal mooie plaatjes zien waarin dui-
delijk werd wat er zou gebeuren als je niets doet of wanneer 
je actief gaat bijsturen. Een aantal aanwezige leden wilde 
gelijk al dat de vereniging actief zou gaan bijsturen, maar Jor-
den maakte duidelijk dat dat de keuzevrijheid van de fokkers 
grondig zou aantasten. Er zijn rassen waar dat wel gebeurt 
omdat het anders helemaal fout gaat, maar dat is bij de Drent 
gelukkig niet nodig. Voorlopig zal de vereniging zich moeten 
richten op het actief promoten van het gebruik van zoveel 
mogelijk verschillende fokdieren. Nu maar afwachten of al 
die verschillende, door de aanwezigen aangedragen sug-
gesties ook per e-mail naar de FBC gestuurd zullen worden, 
zodat die op de volgende ALV een mooi overzicht kan geven 
van wat “men vindt”.

Arjan van Hessen
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KIVOPetfood - De Run 4304 - 5503 LN Veldhoven - Nederland - Tel/fax: +31 (0)40 25 30 366 - cvanloon@iae.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag:     09.00 uur tot 18:00 uur
Zaterdag:        09.00 uur tot 14:00 uur

Verkrijgbaar op diverse verkooppunten: zie s.v.p. 
kivo-petfood.nl/verkooppunten

Brokken Vers
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Evenementencommissie
Najaarswandeling (herinnering)

Op 6 november is er weer de gelegenheid om, net als 
voorgaande jaren, samen met vele andere Drenten, een 
strandwandeling 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@
drentschepatrijshond.org 

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

Yvonne Majolee
Evenementencommissie

Roef Bo van de Ruijghewaert in herfstsfeer
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Gebruikshondencommissie
De Meervoudige Apporteerproef
Ook in 2016 heeft onze vereniging in 
samenwerking met de Nederlandse Ver-
eniging Langhaar, voor de organisatie 
van een Meervoudige Apporteerproef 
ook wel MAP genoemd. Deze MAP heeft 
plaats gevonden op 26 september 2016 
in Bentelo (Hof van Twente).
 
Deelname aan een MAP mag wanneer 
de voorjager in het bezit is van mini-
maal 2 op een Standaard Jachthonden 
Proef (SJP) behaalde B-diploma’s, waar-
van één met minimaal 68 punten voor 
de B-klasse. Ook voor honden die zich 
reeds op A niveau hebben bewezen zijn 
er uitdagende en uitnodigende proeven 
in de A-klasse. Die dag waren er 50 deel-
nemers en enkel staande honden waren 
welkom. Een MAP bestaat uit 6 proeven 
met elk een dubbel apport. Zo stond de voorjager op proef 
B2 voor een bos perceel en kreeg de hond de opdracht om 
een duif en konijn die verloren zijn geraakt te vinden. Proef 
B3 was een actieve deelname aan de jacht, zo liep de voorja-
ger samen met de keurmeester op en ondertussen werd er 
door gejaagd. Eén duif viel zichtbaar en de ander in het kreu-
pelhout. In de drie middag proeven sprong B4 er uit, op post 
tussen een sloot en maïs in. Er viel op schot in de bocht van 
de sloot hoorbaar een eend te water, aan de overkant viel 
ook een schot waar een eend tussen de bomen viel.

Die dag was ons ras door zes voorjagers en hun Drent verte-
genwoordigd. Van de vijftig deelnemers behaalden veertien 
honden het A diploma. Er vielen ook tien B diploma’s waar-
van drie voor een Drentsche Patrijshond. Jerom van Rony 
Poncelet werd 3e met 518 punten. Stone van Olaf Geerse 
werd 4e met 515 punten. Joep van Ton Beljaars werd 8e met 

465 punten. Heeft de MAP ook jouw interesse? De GBC geeft 
je graag de volgende tips mee. Ga eens kijken op een MAP en 
zie wat er allemaal van jouw hond gevraagd wordt. Zo zie je 
dat de MAP zo goed mogelijk praktijk situaties uit de jacht-
tracht te simuleren. Dit maakt elke MAP anders en uitdagend 
om te doen. Onze trainingstip: leer je hond van afstand uit- 
en over water apporteren.
 

Namens de GBC, 
Olaf Geerse

Jerom van Rony Poncelet 

Stone van Olaf Geerse

Joep van Ton Beljaars
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 Vuurdoop
Stel je gaat bij de koning en koningin op bezoek. Wow, 
dan zweet je peultjes. Op zijn minst bereid je je goed voor 
en zorg je dat je alle etiquette-regeltjes kent. Maar eer-
lijk gezegd denk ik dat je tevoren een brief krijgt waarin 
staat wat je kunt verwachten tijdens dat ‘bezoekje’ en wat 
je wel en niet moet doen. De eerste keer dat je een club-
match of hondententoonstelling bezoekt daarentegen, 
moet je het voor het grootste deel zelf uitzoeken…. 

Natuurlijk, ik was wel zo slim geweest om een ringtraining te 
doen. Ik had gelezen dat dat belangrijk was. Dus ik leerde hoe 
ik met onze hond Eefke moest lopen, hoe ik haar moest ‘voor-
brengen’, haar zo moest presenteren dat de keurmeester haar 
goed kon bekijken. Maar echt hoor, die eerste clubmatch, 
ik was poepienerveus. Wat moest ik verwachten? Hoe zou 
het gaan? Eefke viel nog in de babyklasse dus haar beoorde-
ling zou niet meetellen voor een fokgoedkeuring. Daarvoor 
was ze te jong. Maar toch, als ze een ‘weinig belovend’ zou 
halen, zou dat wel heel teleurstellend zijn. En sowieso, ik hou 
niet van dit soort happenings met heel veel mensen op een 
kluitje. Ik ben meer een kluizenaarstype. Maar ja, ik wilde een 
nestje van Eefke en dus moest zij minimaal tweemaal op een 
tentoonstelling de uitslag ‘zeer goed’ behalen. En ook al was 
Eefke nog te jong voor een officiële uitslag, de clubmatch was 
voor ons beide een goede oefening.

Ik ben eigenlijk wel benieuwd om van anderen te horen hoe 
hun eerste keuring was. Was u ook zo zenuwachtig? Begreep 
u ook niet helemaal hoe het systeem in elkaar zat? Of vond u 
het zo’n toestand dat u maar nooit bent gegaan? Of voelde u 
zich gelijk helemaal thuis? Met onze eerste hond hebben we 
dat hele circus vermeden, maar ja, als je wilt fokken dan moet 
je wel. Dus wij hebben ons ingeschreven voor de clubmatch 
van 2015 en verwachtten vervolgens een brief of mail waarin 
we te horen zouden krijgen hoe laat we in welke ring moes-
ten verschijnen. En oh, voor degene die dat niet weet: de ring 
is in dit geval een vierkant. Een afgezet stuk van de hal waar 
de honden geshowd worden. Een soort boksring, maar dan 
veel groter en bij voorkeur zonder vechten.

Wij hadden echt geen zin om een hele dag bij zo’n clubmatch 
te zijn en het leek ons logisch dat we een soort tijdsvermel-

ding zouden krijgen over hoe laat wij aan de beurt waren. 
Helaas, zo gaat dat blijkbaar niet. Je moet er gewoon ’s mor-
gens vroeg zijn en dan maar afwachten hoe laat je aan de 
beurt bent. Dat betekent een hele dag aanwezig zijn voor 
een kwartiertje keuring. Misschien ben ik wel heel anders dan 
veel andere mensen, maar dat zou voor mij normaal gespro-
ken een reden zijn om me af te melden. Ik wilde daar best 
een paar uur naartoe, maar niet een hele dag. Als je daar nou 
heel veel mensen kent, of op zoek bent naar een mooie dek-
reu, dan snap ik het wel. Maar ik wilde alleen maar een keer 
een keuring meemaken, niet een hele keuringsdag! Maar ja, 
ik wil een nestje, dus ik had geen keus. Dus we zijn ’s morgens 
vroeg op pad gegaan naar Barneveld. Gelukkig is dat niet ver 
bij ons vandaan. Aangekomen in de hal vonden we al snel 
onze trainster die daar met een heel clubje eigenaren van Be-
zelhonkhondjes aanwezig was. Een gezellige boel, ook omdat 
iedereen wat lekkers had meegebracht dat op gezette tijden 
werd uitgedeeld. We haalden de catalogus op en daarin 
konden we zien in welke ring we moesten ‘optreden’. Dus wij 
daarnaar toe om te kijken hoe laat we nou aan de beurt wa-
ren. Maar wederom stond daar niets over vermeld. Wel was 
er een bord waarop de scores vermeld zouden worden. Maar 
tijden ontbraken. Dus wij vroegen dat aan iemand die daar in 
de buurt stond en die legde uit dat we zelf in de gaten moes-
ten houden hoe laat Eefke de ring in moest. Eerst zouden alle 
reuen gekeurd worden en als die klaar waren dan de teven, 
te beginnen met onze babyklasse. Oftewel, wij wisten nog 
steeds niet waar we aan toe waren.

Wennen aan een ‘rommeltje’
Ik vraag me echt af of mensen zich nooit gerealiseerd hebben 
dat dit beter kan. Waarom geen brief tevoren met een tijds-
planning? Waarom geen bord bij de ingang dat mensen die 
voor het eerst komen zich kunnen melden bij gastheren/vrou-
wen die hen rondleiden en vertellen wat ze kunnen verwach-
ten? Of is dat al heel vaak geprobeerd en was het geen succes? 
Misschien ben ik wel de enige hoor, die dat wel op prijs zou 
stellen, en misschien ben ik gewoon een oude onzekere zeur, 
maar als we als vereniging willen dat meer mensen meedoen 
met keuringen en fokken…. En natuurlijk had ik veel steun aan 
mijn trainster, maar die moest die dag zelf ik weet niet hoeveel 
honden voorbrengen. De fokkers van mijn hondje waren er 
niet en dus moesten we het zelf zo’n beetje allemaal uitvin-
den. Ik heb ’s morgens goed om me heen staan kijken hoe al-
les liep, zodat ik beter begreep wat er van me verwacht zou 
worden. In onze ring moesten mensen en hun honden eerst 
met zijn allen een rondje lopen. Daarna moesten ze wachten 
tot ze aan de beurt waren. Dan de ring weer uit totdat ieder-
een aan de beurt geweest was en dan weer met zijn allen de 
ring in. Bij andere ringen ging dat echter weer anders. Als je 

Drentenervaringen deel 5

Vijftien jaar geleden kregen wij onze eerste Drent. Nu ik 
van plan ben over enige tijd een eerste nestje te fokken 
realiseer ik mij dat ik nog veel nieuwe zaken moet leren. 
Ik loop voor het eerst tentoonstellingen en probeer 
op allerlei manieren kennis te vergaren. De afgelopen 
maanden schreef ik in ons clubblad over mijn ervaringen. 
Hier mijn – voorlopig ? – laatste stukje.

Eefke half jaar oud
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dat voor het eerst meemaakt, lijkt het echt een rommeltje. In-
middels ben ik eraan gewend en til ik er niet meer zo zwaar 
aan, maar de eerste keer vond ik het erg onoverzichtelijk. Wat 
er natuurlijk niet beter op werd omdat ik behoorlijk zenuw-
achtig was. Want hoe zou onze Eefke het doen?

En dan, eindelijk, eindelijk, waren wij aan de beurt. We waren 
met vijf teefjes – en hun eigenaren – in de babyklasse. Eefke 
was de oudste – ze was nog net geen zes maanden – en ook 
de grootste. Jaloers keek ik naar de andere jongere teefjes 
die vrij rustig alles over zich heen lieten komen. Eefke niet, 
die vond alles en iedereen leuk en spannend en was niet 
in bedwang te houden. Met zijn allen een rondje rennen 
vond ze ook enig, maar daarbij mooi naast me blijven lopen 
was er niet bij. Vervolgens moesten we een voor een bij de 
keurmeester komen. Eefke bleef op het  ‘moment suprême’ 
gelukkig redelijk goed stilstaan en daarna moest ik haar nog 
een keer heen en weer laten rennen. En toen weer de ring 
uit. Daarna weer met zijn allen de ring in en weer een rondje 
rennen. Eerlijk, wat een gedoe. Ineens kreeg iemand een 
hand en die moest afhaken. Haar hondje was de minst mooie. 
De rest van ons werd opgesteld van nr 1 t/m 4. Ik mocht bij 
het bordje met nr. 4 gaan staan en kreeg zowaar nog een 
bokaal ook. Vierde van de vijf en dan toch een bokaal. Dat is 
toch heel royaal beloond, niet? Maar voor mij was vooral de 
beoordeling belangrijk. Was Eefke nu veelbelovend of niet? 
En ja hoor, de keurmeester sprak het verlossende woord. 
We zijn later nog een keer extra naar het scorebord gelopen 
om te kijken of ik het echt goed gehoord had. Maar ze was 
inderdaad veelbelovend. Sterker nog ook hondje nummer 
5 bleek veelbelovend te zijn, dus blijkbaar waren het alle 
vijf mooie teefjes. We zijn nog even gebleven, maar we 
hadden ons doel bereikt en zijn vrij snel daarna, moe maar 
tevreden, naar huis gegaan. Eerst kregen we nog te horen 
dat we moesten wachten op ons officiële keuringsformulier, 
maar later bleek dat we die ook van de website konden 
downloaden. Gelukkig, want het was voor een eerste keer 
wel genoeg geweest zo.

Op ‘t Drentenpad
Inmiddels heb ik nog vier shows met Eefke gelopen en ik 
moet zeggen, ik ga het nog best leuk vinden ook. Het scheelt 
natuurlijk dat Eefke driemaal de beoordeling ‘uitmuntend’ 
kreeg en eenmaal ‘zeer goed’. En ze kreeg onlangs zelfs 

een keer een ‘reserve CACIB’ (ik zal maar niet uitleggen 
wat dat is, dat duurt veel te lang). Het betekent dat onze 
‘fokgoedkeuring’  binnen is. Ik moet wel zeggen dat die ene 
keer  ‘zeer goed’ even een domper was. Niet omdat ze geen 
uitmuntend kreeg, maar omdat Eefke om de een of andere 
reden schrikachtig was en zich niet goed liet betasten door 
de keurmeester. En de keurmeester vond dat haar kop meer 
op die van een reu leek dan van een teef. Nou ja, zeg. Dat was 
even slikken. 

Dat Eefke zo schrikachtig was, kwam wellicht door mijn 
zenuwen. Ik vind het een heel gedoe zo’n show. Dus de 
laatste keer heeft Suus, de schoondochter van Christel, Eefke 
voorgebracht. En gelukkig, dat ging goed. Eefke liet zich 
gewoon betasten al was ze wel wat erg speels. Maar ze hield 
er toch die reserve CACIB aan over! En in het keurverslag 
staat dit keer dat ze een mooi gevormd rastypisch hoofd 
heeft, dus die onzin is ook weer opgelost. Kortom, je moet je 
niet door een keurmeester uit het veld laten slaan! Weer wat 
geleerd. 

Eefke op De Winner

Inmiddels begrijp ik veel beter waarom die keuringen 
belangrijk zijn voor het ras, zoals ik in mijn vorige verhaaltje 
vertelde. Ondanks dat ik de organisatie van dit soort 
evenementen nog steeds rommelig vind en dat ik van 
mening ben dat er maar heel weinig rekening wordt 
gehouden met mensen voor wie dit allemaal nieuw is, heb 
ik er best plezier in. Door met anderen te praten en goed 
naar de honden te kijken, leer ik stapje voor stapje hoe een 
‘mooie’ Drent eruit zou moeten zien. Eefke is nog lang niet 
zover, maar ik heb toch al een prachtige dekreu uitgezocht 
voor het eerste nest waar ik ook een pup van wil aanhouden. 
Gelukkig vinden ook zijn baasjes, twee vrouwen met wie we 
ook op jachttraining zitten, het goed dat hun reu bij Eefke in 
het balboekje staat. Helaas gaat dat nog meer dan een jaar 
duren, want eerst moet Eefke nog wat uitgroeien.

Eefke op de Clubmatch
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Werelddierendag 2016

Ik heb het afgelopen jaar heel vaak de dekreulijst op de 
website bekeken, bestudeer stambomen op Zooeasy, ben 
me aan het inlezen over zaken als inteelt en ‘verwantschap 
ten opzichte van het ras’ en wil alles weten wat er te weten 
valt over het fokken van honden. Christel Schulte van kennel 
van de Bezelhonk, mijn trainster, is daarbij een fantastische 
lerares. Iemand die met hart en ziel werkt aan het in 
standhouden en verbeteren van het ras. Dat daar zoveel bij 
komt kijken heb ik nooit geweten. Dat ik daar heel veel nooit 
van heb begrepen en me er misschien in mijn artikeltjes 
soms wat negatief over heb uitgelaten komt wellicht voort 
uit onbegrip. Dat neemt niet weg dat ik nog steeds vragen 
heb, dat ik nog steeds dingen niet helemaal begrijp en dat 

ik vooral heel veel uitleg 
mis. Daarom heb ik deze 
artikeltjes geschreven. 
Zodat mensen die al 
heel lang met Drenten 
werken, horen hoe het 
is om als ‘nieuweling’ je 
weg te vinden. En dat er 
voor die nieuwkomers 
best wel wat meer uitleg 
gegeven mag worden 
hier en daar. En ik heb 
mijn pen gebruikt, zodat 
mensen die twijfelen of 
ze meer willen met hun 
hond kunnen lezen dat 

dat best complex is, maar dat je er ook heel veel plezier aan 
kunt beleven. Jachttraining? Hartstikke leuk en gewoon 
doen. Wees vooral niet bang dat je zelf wild moet schieten 
of moet gaan jagen. En je hond vindt het fantastisch! Shows 
lopen? Oeps, je moet even over een drempel, maar na 
een paar keer ga je het vast leuk vinden.  Maar zorg in het 
begin dat je niet alleen gaat en dat er iemand is die je kan 
uitleggen hoe zoiets werkt. En fokken? Geen idee hoe dat 
straks zal zijn. Maar iedere keer als ik bij Christel zo’n nestje 
met prachtige puppy’s zie, weet ik zeker dat ik daar straks 
heel erg van ga genieten. En nu ik weet wat ik weet, vind ik 
het doodzonde dat we onze eerste hond Job nooit hebben 
ingezet als dekreu. Hoe dat zo gelopen is, heeft u in mijn 
eerste artikeltjes kunnen lezen, maar zonde is het. Met hem 
zijn fantastische genen voor het ras verloren gegaan. En juist 
omdat we zo’n klein ras hebben is genenvariatie belangrijk. 
Dus beschouw dat maar als een oproep aan alle reu-
eigenaren. Ga eens naar een clubmatch of reuendag en als je 
hond goede waarderingen krijgt, stel hem dan beschikbaar 
als dekreu. Misschien wordt er nooit gebruik van gemaakt, 
maar misschien kunt u er ook nog een leuk zakcentje mee 
verdienen. En het ras wordt er beter van!

En ook al ben ik nog steeds een beginneling, ik denk dat ik 
mijn eerste stapjes op het Drentenpad inmiddels wel gezet 
heb. Maar het is een lang pad waar nog veel te leren is. 

Marcel Senten
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Drentenwinkel
Nieuw in de Drentenwinkel
Het assortiment van de Drentenwinkel is uitgebreid met een prachtig beeldje van de Drentsche Patrijshond. De afmetingen 
zijn 20 bij 16 cm en de prijs bedraagt €19,50. De voorraad is beperkt. 

Hans Ploeger

Kerstgroeten

Ook dit jaar is er weer gelegenheid  om als lid van de 
Vereniging de Drentsche Patrijshond, uw Kerstgroet te plaatsen in Onze 
Drent van december, het Kerstnummer.

Als u van deze leuke manier om als lid uw (toekomstige) relaties in de 
vereniging fijne feestdagen en een voorspoedig 2017 toe te wensen, gebruik 
wilt maken, kunt u uw advertentie vóór 18 november digitaal sturen naar: 

redactie@drentschepatrijshond.org

De kosten bedragen € 35 voor een halve pagina (A5,) liggend in kleur. Voor 
nadere informatie kunt u contact opnemen met Tineke 
v.d. Feijst (zie voor contactgegevens colofon).
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• Windwijzers

• Uithangborden

• Naamborden

• Kennelnaamborden

Frieling Jonkersvaart

S.J. Frieling
Jonkersvaart 53
9366 TB Jonkersvaart

Tel.: 0594 631 399

Mobiel: 06 55 732 893

Email: sjfrieling@outlook.com

Website: www.frisianhorsesouvenirs.comHandgemaakt - Materiaal: aluminium
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Kijk en bestel online: 
www.drentschepatrijshond.org 

 

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

Dek- en geboorteberichten

Geboorten

03-08-2016
Reu      : Roef Bo van de Ruijghewaert
               NHSB 2828504, HD A
Teef     : Nina Eefke van de Meerpoel
               NHSB 2899991, HD A
J.W.J.Bukkems-van de Manakker, Someren

14-08-2016
Reu      : Floris Horus fan ’t Patrijzenbos
               NHSB 2651654, HD A
Teef     : Hesther Isah fan ‘t Patrijzenbos
               NHSB 2877089, HD A
W. Klijnstra, Nieuwehorne

04-09-2016
Reu      : Verdi-Amber van de Neerbosche Wateren
               NHSB 2810719, HD A
Teef     : Jentie-Mila van de Neerbosche Wateren
               NHSB 2920627, HD A
K. Groen, Nijmegen

09-09-2016
Reu      : Bowie Spot van Carnisselande
               NHSB 2706022, HD A
Teef     : Vesta Damita van Drentenpassie
               NHSB 2881506, HD A
S.H. Kort, Borger

13-08-2016
7 pups (4 reuen – 3 teven)
Reu      : Timo Jarno van Parkendijk
               NHSB 2908463, HD A
Teef     : Gioya Bloske van ’t Dreske Kwinne
               NHSB 2956888, HD A
J. Huijsing, De Kwakel
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Puppies
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Puppies



24 - Onze Drent

 

Drentsche Patrijshond op het plein van Borger
Begin juli las ik in het regioblaadje van Borger en 
omstreken het volgende: 
In 2014 is de gemeente gestart met een metamorfose van 
het centrum, dit gaat in 4 fasen. 
Door te werken in fasen wordt er steeds een stukje aan 
de puzzel gelegd, totdat de complete herinrichting van 
het centrumlandschap afgerond is. Met Borger als een 
fantastisch visitekaartje voor de regio als resultaat. 
Een onderdeel in fase 2 is het realiseren van een tekst/
afbeeldings plein. 
De gemeente biedt de inwoners de gelegenheid een 
tekst of eenvoudige afbeelding op een tegel van Belgisch 
hardsteen te laten zetten. De tegels worden als mozaïek 
op het plein gelegd. Zo ontstaat er in het hart van Borger 
een inspirerende plek die blij maakt.

Toen ik dit las wist ik meteen dat er op dit plein een 
afbeelding van een Drentsche Patrijshond moest 
komen. Dit ras  hoort net als de Hunebedden bij 
Drenthe en mag  daarom niet ontbreken op dit plein. 
Aangezien de gemeente deze tegel niet gratis verstrekt 
heb ik een oproep om geld in te zamelen geplaatst in 
de Facebook groep Drentsche Patrijsliefhebbers waar 
ik de beheerder van ben. Deze groep bestaat uit 850 
liefhebbers van dit ras en is een hele actieve groep. De 
leden reageerden erg enthousiast en binnen no time 
had ik het geld binnen en werden er plannen bedacht 
om samen met hun honden bij de  onthulling te zijn.

Om een foto op hardsteen te zandstralen had ik een 
lijntekening nodig van de foto die ik op de tegel wilde. 
Silvia Verhulst en haar man Ronald (beiden ook lid van 
de groep) boden meteen aan om een lijntekening voor 
me te realiseren. Ik ging op zoek naar een geschikte 
foto van een van mijn twee Drenten. Uiteindelijk bleek 
een foto van mijn oudste Drent Kyra, toen ze ongeveer 
vijf jaar oud was, het meest geschikt te zijn. De 
lijntekening werd door de beeldhouwer goed gekeurd 
en eind september kreeg ik een mail van de gemeente 
dat de tegel klaar was en  geplaatst kon worden.

Op zaterdag 8 oktober was de  onthulling. Toen ik ’s 
morgens op het plein kwam om de tegel te bedekken 
met een kleed zag ik tot mijn schrik dat er een auto 
boven op de tegel geparkeerd stond. 
Er stond een touringcar op het punt om een dag weg 
te gaan en gelukkig was ik net op tijd om de eigenaar 
van de auto uit de bus te halen en zijn auto te laten 
verplaatsen.

Om 10.00 uur heeft Roswitha Harmsen een kleine toe-
spraak gehouden en daarna heb ik samen met Kyra de 
tegel onthuld. Nadat er allemaal foto’s waren gemaakt, 

hebben we met zijn allen in de zon koffie met gebak 
genuttigd. Omdat de mensen van heinde en verre wa-
ren gekomen om bij de onthulling te zijn en ik ze na 
een uur niet gelijk weer naar huis wilde sturen, zijn we 
met alle honden nog heerlijk gaan wandelen in een los-
loopbos en na de wandeling had ik nog lunch geregeld 
voor iedereen . 
Het was een gezellige dag.

Sonja Weijer

Foto’s met toestemming van PrachtigBorger.nl geplaatst.
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         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. C.G.G.  van Aalst Broekerhavenplantsoen 17 Volendam Mevr. J. Huijsing

  2 Mw. L. van den Berg Praam 7 Schipluiden Mevr. I. Hoekstra-Dekkers

  3 Mw. G.M. de Brey Tussen de Dreven 6 Driebergen

  4 Mw. P.H. Floor Korenbloem 82 Uithoorn Mevr. J. Huijsing

  5 Mw. S.Y. Graver De Steeg 3 Wapenveld mevr. C.M. Schulte

  6 Dhr. E. Groeneveld Noten-Bogerd 37 Hendrik-Ido-Ambacht Mevr. J. Huijsing

  7 Mw. R. Guikema Pasop 28 Midwolde Mevr. I. Hoekstra

  8 Mw. P.H. Halbertsma-Wilbers Deventerweg 58 Deventer J. Pluis

  9 Dhr. R.G.H. Hijwegen Laan van Kerschoten 37 Apeldoorn D. Das

10 Mw. C.  Van Laar-Schreuders Van Goyenlaan 108 Soest R. Hummelink

11 Dhr. A.M.P.C. Lamet Schout 40 Naaldwijk

12 Dhr. C.J. Meijers Moleneindstraat 7 Breda

13 Dhr. A. van de Pol Klipper 27 Veenendaal B.D. Nijhof

14 Mw. I.C.E. Reijns Koekoekstraat 12 Leiderdorp

15 Dhr. H.W. Strijker Schotsweg 21 Staphorst J. Pluis

16 Dhr. R. Stuffken Breeveld 18-B Woerden J. Pluis

17 Mw. B. Venneman Bredaseweg 17 Roosendaal Mevr. J. Huijsing

18 Mw. M.P. Wesselink Hyacintenlaan 35 Hilversum Mevr. J. Huijsing

®

NIEUW: Naast de geperst adult brok is er nu ook de 
tarwe- en glutenvrije geperst mini – all life stages (28/15) 
en de geperst lam – all life stages (24/14), met een hoog 
vleesaandeel.

BIOFOOD geperst is geschikt voor alle honden, van pup tot senior. www.biofooddiervoeding.nl

NATUURLIJK HET BESTE!NATUURLIJK HET BESTE!
• KOUD GEPERST
• VEEL VLEES
• TARWE- EN GLUTENVRIJ
• PUP TOT SENIOR

• KOUD GEPERST
• VEEL VLEES
• TARWE- EN GLUTENVRIJ
• PUP TOT SENIOR

GEPERST A5 liggend FC_Layout 1  4-11-2015  8:53  Page 1
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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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Landleven dagen 2016
Toen ik vorig jaar gevraagd werd mee te werken aan een 
demonstratie met Drentsche Patrijshonden op de Landle-
vendagen in het Openluchtmuseum in Arnhem, vond ik dat 
één groot feest: welke voorjager vindt het nou niet leuk om 
te laten zien wat zijn hond kan? Ik was dan ook blij verbaasd, 
dat ik de coördinatie van drie Landlevendagen mocht organi-
seren voor 9, 10 en 11 september.

Een ronde bellen langs “werkende” Drentenmensen in de om-
geving van Arnhem was snel gebeurd en dra was een groep 
voorjagers bereid gevonden. Het was alleen niet mogelijk 
om op alle drie de dagen met hetzelfde team aanwezig te 
zijn. Op zich geen probleem, dat maakt de demonstraties wel 
levendiger. Immers van een doodgetrainde routine is geen 
sprake.

Op vrijdag 9 september waren we met een heel team aan-
wezig: voor de mooie kraam vol Drenten-informatie zorgden 
Ans Sportel en Marc Massaar van Schaik. Met deze twee 
doorgewinterde bestuursleden zat het met de informatie 
naar het publiek wel goed! Voor de demonstratie en de ras-
senparade waren Christel Schulte, Susanne van Ommen, 
Albert Luttikhuis en Corné Lichtenberg ter plaatse en samen 
hebben we ’s morgens en ’s middags een mooi programma 
laten zien. Mij werd de eer gegund alles aan elkaar te pra-
ten. Het was prachtig om te zien hoe vlot de voorjagers en 
honden de diverse opdrachten uitvoerden. Helaas was het 
op vrijdag rustig, de daarfop volgende dagen zou er meer 
publiek zijn. Niet te min een geslaagd optreden in de kraam 
en op het veld.

Zaterdag 10 september stond ik weer in Arnhem: dit keer 
geassisteerd door Mary Relou en Ellen Veenstra. Brigitte 
Witjes had de kraam onder haar hoede. Op verzoek werd 
het dagprogramma aangepast: waar we vrijdags 1x de ras-

senparade in de ochtend liepen, werd er door de organisatie 
gevraagd of we ’s middags ook nog aan een parade mee  wil-
den werken. Natuurlijk verleenden we graag onze medewer-
king. Leuk detail bij de rassenparades was dat er publiek, met 
Nederlandse hondenrassen, mee kon lopen. Ook nu werd er 
weer een flitsende demonstratie in elkaar gezet in overleg 
met Ellen en Mary. En ook nu deden de honden hun uiterste 
best, weer een lust voor het oog. Veel waardering kregen de 
honden bij de kraam van de Vereniging de Drentsche Patrijs-
hond, waar ze door de vele bezoekers werden geknuffeld. 
Weer een mooie dag.

Ook zondag 11 september was ik weer op tijd in het Open-
luchtmuseum. Dit keer mocht ik Simone Graver verwelkomen 
voor de kraam en waren Roswitha Harmsen en Manuela 
Plaisir ter plaatse om mij te helpen met de rassenparades en 
demonstaties. Ook nu weer ’s morgens en ’s middags een 
optreden van de honden. In samenspraak werd een mooie 
show doorgesproken. Na de rassenparades, waar ook nu 
weer publiek met Nederlandse Hondenrassen kon aansluiten, 
lieten de Drenten weer zien waar zij toe in staat waren en 
mocht ik het bijbehorende verhaal vertellen. Ook nu waren 
de toeschouwers enthousiast. En ook nu weer kregen de 
honden hun beloning bij de kraam in de vorm van vele knuf-
fels van jong en oud. 

Al met al was het weer een feest! Wat ik erg leuk vond, was 
dat er vele Drentenliefhebbers op internet gezien hadden 
wat er ging gebeuren en daarom naar Arnhem kwamen. 
Heel gezellig al deze mensen bij onze mooie kraam te mo-
gen begroeten. Zondag avond ging ik moe maar voldaan 
naar huis, wetend dat ik het zonder hulp van al deze mensen 
niet voor elkaar had gekregen en daarom: allemaal hartelijk 
dank voor dit mooie feest!  

Sieka Knol
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Honden en kinderen
Niet zo lang geleden kreeg ik van één van de door ons 
begeleide pupkopers een vraag waarvan ik dacht dat wel 
meer hondenbezitters deze beantwoord zouden willen zien. 

“We zijn sinds 2 weken opa en oma en om een hoop stress te 
voorkomen als onze dochter met de baby komt, vraag ik me 
af of een gentle leader een hulpmiddel zou kunnen zijn om 
het springen van de honden te voorkomen”. 

Omdat wij zelf niet alleen grootouders maar ook 
overgrootouders zijn, kon ik vanuit mijn eigen ervaring 
reageren. 

Ik leer mijn honden met de riem om, dat ze heel zachtjes 
moeten doen. Ik houd ze heel kort en laat ze kennismaken 
met het kindje. En elke keer weer het commando zachtjes! 
Ik ben niet zo voor dwangmiddelen zoals gentle leader etc. 
Probeer de hond te laten wennen aan de nieuwe situatie 
en kijk hoe hij daarop reageert. Laat hem gedoseerd 
kennismaken met het kindje en als hij een beetje onstuimig 
wordt, even terugnemen en weer “zachtjes” zeggen of 
voorzichtig, zolang je hem maar leert dat hij heel voorzichtig 
met dit kindje om moet gaan. 

Wat je ook kunt doen, is de hond van tevoren aan iets van de 
baby laten ruiken, zodat hij het herkent. Dat geldt natuurlijk 
alleen voor grootouders. De ouders hoeven dit niet te doen, 
want in de neus van de hond is het alleen maar “baby in huis”! 
Wat ik wel aan de ouders en grootouders wil meegeven, is 
het volgende: de komst van een kindje is niet alleen voor de 
tweevoeters een grote verandering, dit geldt ook voor de 
hond. Laat de hond zoveel mogelijk participeren in zaken 
zoals het klaarmaken van de babykamer, het knuffelen 
wanneer de baby gevoed wordt etc. Als dit gebeurd is, de 
hond op de plaats zetten, het liefs in de nabijheid van de 
baby. Dan zul je veel minder last van opdringerig gedrag of 
jaloezie hebben.

Hilde de Heer gaf vanuit eigen haar ervaring het volgende advies: 
“Allereerst van harte gefeliciteerd met dit kleinkind. Ik wil 
graag ook even reageren, met mijn eigen ervaring. Onze 
kleindochter is vorig jaar geboren. De eerste keer dat 
ouders en baby op bezoek kwamen, waren de honden in de 
woonkamer en hebben ze daar ontvangen en ouders en kind 

op de bank gezet met elkaar. Onze honden mogen namelijk 
niet op de bank. Ze waren niet aangelijnd, daarna uitgebreid 
laten snuffelen en net zoals je al adviseerde, Joyce, steeds 
maar aangeven ‘zachtjes’, op een gegeven moment ook 
aangegeven het is nu klaar. Want als er normaal gesproken 
bezoek komt, is het op een gegeven moment ook afgelopen. 
Het mooiste moment vond ik zelf toen ik haar de fles gaf en 
de beide honden zich aan mijn voeten posteerden totdat de 
baby de fles leeg had. De aanwezigheid van de baby wordt 
op den duur normaal, het begroeten, wanneer ze hier komt, 
begeleiden we nog steeds, maar verloopt prima. Ze loopt 
inmiddels en voor haar is het een groot feest om rondjes met 
Thybo te lopen, hij vindt dit allemaal geweldig, maar kiest 
ook z'n rust momentjes die zij ook weer moet accepteren. 
Jullie zullen genieten van de band tussen jullie kleinkind en 
de hond”. 

Kleindochter Vajèn van Hilde de Heer met haar vriendje Thybo.

Onze honden lopen de achterkleinkinderen achterna en 
zijn steeds bij ze in de buurt. Ze weten dat ze niet mogen 
springen en heel rustig met ze om moeten gaan. Helaas 
gebeurt het weleens, dat de jongste Matthijs, in het voorbij 
lopen een boterham jat! Maar ja! 

De Drent is een kindervriend bij uitstek en je zult merken 
dat hij niet alleen zal oppassen, maar ook zal verdedigen 
wanneer dit nodig is. Wel een dringend advies: 

Veiligheid
LAAT DE HONDEN NOOIT EN TE NIMMER MET KLEINE 
KINDEREN ALLEEN. Regelmatig lees je dat een hond een 
kind gebeten heeft of nog erger. Dit impliceert niet dat de 
hond ineens vals geworden is. Hij ziet de baby of de peuter 
als een pup die dus onder hem in de roedel staat en als het 
kind iets doet dat niet mag, zal hij het kind corrigeren, zoals 
hij de pup zou corrigeren. Dit heeft niets te maken met 
valsheid of agressie. Leer de kinderen ook, dat ze respect 
moeten hebben voor de hond. Wanneer hij in zijn mand 
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ligt, dan mogen ze daar niet naar toe gaan. De hond mag 
niet geplaagd worden of pijn gedaan worden en ze moeten 
leren hem te respecteren. Als ze eenmaal weten hoe met 
de hond om te gaan, dan zal je zien dat het fantastische 
speelkameraadjes worden. 

Hygiëne
Wat ik nog wel even wil benadrukken is het hoofdstuk 
hygiëne. Ik ben er niet zo voor dat de honden het kindje in 

het gezicht likken, want je weet nooit waar ze even daarvoor 
met hun neus ingezeten hebben. Ook hondenhaar is iets 
waar je op moet letten. Dit komt overal voor en het is 
verstandig om dit steeds te verwijderen. Hier kan Swiffer een 
uitkomst zijn; daarmee kun je met een simpele beweging het 
haar verwijderen omdat Swiffer vuil aantrekt en vasthoudt. 
Dan zeg ik tot slot: geniet van baby en hond.

J. Broekman – Dekker
Correspondent.

Een Drent met een fanclub.
Zoals alle Drenten wil onze Mungo ook het liefst altijd buiten 
zijn. Hij is nu 1 jaar en we staan telkens weer versteld van 
zijn sociale karakter. Vanaf dat hij pup was had hij een gaatje 
ontdekt in de begroeiing achter in de tuin. Hierlangs loopt 
een veel gebruikt voetpad. Mungo staat zo vaak mogelijk of 
wanneer hij wat hoort met zijn kop door dit gat. Ook heeft hij 
ontdekt dat als hij helemaal plat op zijn buik gaat liggen on-
der de poortdeur door kan kijken. Hij zal nooit naar iemand 
blaffen die langs loopt of fietst.

Doordat hij altijd staat te gluren is hij bekend in heel de 
buurt. Mensen die langs lopen en fietsen stappen af om hem 
te aaien of om even tegen hem te praten. Hij gaat dan niet 
blaffen maar zijn staart maakt overuren.

Het is heel leuk en hilarisch om te horen wat de kinderen 
uit de buurt tegen hem zeggen. Bijvoorbeeld: ach Mungo je 
bent ziek want je hebt een natte neus. Waarop vervolgens 
een ander kind zegt: bah hij heeft een snotneus.

De kinderen zoeken hem ook bewust op en gaan naast het 
hek op de grond bij hem zitten. Dan vertellen ze aan elkaar 
verhalen over Mungo. Het is grappig om te horen hoe hun 
fantasie dan op hol slaat. Het laatste nieuws is dat Mungo 
uit Schotland komt en dat zijn baas ook zo’n “rok” draagt. De 
waarheid is echter dat mijn man de kinderen had verteld dat 
we met Mungo naar Schotland op vakantie gingen.

We verbazen ons keer op keer hoeveel geduld hij heeft om 
te wachten tot er iemand langs komt. Maar ook dat hij zo lief 
blijft staan om zich te laten aaien of om alleen maar te luiste-
ren.

Als baasjes zijn we er stiekem wel trots op dat hij zo lief, aan-
hankelijk en sociaal is.

Regelmatig komt hij ook op mijn werk. Dat is een verpleeg-
huis met dementerende mensen. Hij kan heel wild en onstui-
mig zijn naar collega’s maar naar de bewoners is hij lief en 
voorzichtig. Hij heeft al menige lach op een gezicht getoverd 
door alleen maar langs te lopen of een lik over een hand te 
geven.

Het raakt me erg er getuige van te mogen zijn dat zo’n jonge 
hond de harten van jong en oud weet te raken!

Petra Kwakernaak
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De drie Kwakelse dames en de bevalling
Op 9 augustus merkten we veranderingen bij Gioya. Er 
kwam ineens groene prut uit haar ogen, niet veel maar toch 
vonden we het raar.  Ze zocht haar rust meer op en hield zich 
meer afzijdig. Op 11 augustus begon ze af en toe te hijgen 
maar het was pas dag 59, dus hoopten we maar dat het niet 
begonnen was. Haar temperatuur was ook met een graad 
gezakt en dat hield in dat de bevalling binnen 24 uur zou 
beginnen. De volgende dag ging haar temperatuur weer 
langzaam omhoog maar wilde ze in de middag niet eten. 
Wel ging ze heel veel gras eten, maar ze spuugde er niet van. 
We lieten haar gewoon haar gang gaan al hielden we alles 
scherp in de gaten. 

Ze werd onrustiger, ging graven en hijgen en dan lag ze 
ineens weer te slapen en was er niets meer aan de hand. 
Die nacht sliep Marry weer bij haar naast de werpkist maar 
hij kon de nacht door slapen. Om 5 uur maakte Gioya mij 
wakker en ben ik met een zaklamp met haar naar buiten ge-
gaan. Ze moest poepen en plassen en daarna ging ze weer 
heerlijk slapen. Ik dook dus ook mijn bed weer in. Om 7 uur 
maakte Marry mij wakker met de woorden volgens mij …….. 
Ik kwam beneden en zag haar heel erg hijgen en ineens 

ook persen. Gauw kleren aan geschoten en de rest wakker 
gemaakt. Selma sliep bij ons om de bevalling mee te maken 
van de eerste “kleindrentjes” van Blossom en Okke. Ook weer 
zoiets speciaals wat we samen konden delen. Ook Raymond 
mijn zoon kwam weer helpen bij de bevalling. Om 10 over 7 
dook ik samen met Gioya de werpkist in om te wachten op 
de eerste pup. Nou dat duurde niet lang om 7.25 uur werd de 
eerste pup met een gil van Gioya in een stuit geboren; een 
reu van 345 gram. Tijd voor Gioya om er rustig aan te wen-
nen was er niet want met schoonmaken, drogen, afkoppelen 
wat toch de nodige tijd in beslag altijd neemt, werd om 7.33 
uur de tweede pup geboren. Weer een reu en deze woog 
400 gram. Terwijl ik druk met pup nummer twee aan de gang 
was, kondigde pup nummer drie zich aan. Die werd om 7.41 
uur geboren; een teefje van 350 gram . Acht minuten later 
werd pup nummer vier, een reu geboren. Deze woog 330 
gram en lag ook in een stuit. Daarna duurde het even en kon 

Gioya een beetje bij komen van al dat geraas en probeerden 
we de pups bij haar aan te leggen. Ze had nog niet eens de 
tijd gehad om zich te realiseren dat deze pups van haar wa-
ren en dat ze vanaf nu er voor moest gaan zorgen. Maar ze 
deed het zo goed. Ze lag er net rustig bij tot pup nummer 

vijf zich aandiende om 8.13 uur. Een reu van 315 gram, ook 
in een stuit. En meteen maar door naar pup nummer zes, die 
om 8.30 uur het levenslicht zag. Een teefje van 300 gram en 
ook in een stuit. Om 8.52 uur kwam de laatste, een teefje, van 
305 gram en ook in een stuit. We hadden zeven vruchtjes ge-
zien op de echo en na het voelen van de buik en naar Gioya 
kijkend, was de bevalling klaar. Ze ging rustig bij haar pups 
liggen en ging een tukkie doen. Wat een Thalys bevalling: 1 
uur en 27 minuten. 

De dagen erna gingen super. Een echte moeder, die bijna 
geen andere honden in de werpkist wilde hebben. Jaycee 
kreeg een lip en een grom en ook naar Blossom liet ze dui-
delijk merken dat dit haar pups waren en dat zij er niets te 
zoeken had. Als ik in de werpkist zat of lag, dan was het wel 
goed. Na vier dagen was dat over en mochten de anderen er 
voorzichtig bij komen. Niet heel lang erna lag Jaycee net zo 
te poetsen als Gioya. 

Daarna was het tijd om te gaan zitten voor de namen voor 
onze pups. Wij hebben altijd oudhollandse namen voor onze 
pups, maar nu wilden we iets speciaals doen. We kwamen op 
het idee om een “oom en tante nest” te maken. De een zal het 
heel leuk vinden en de ander vindt er niets aan, maar waar 
gaat het uit eindelijk om. Iedere pupkoper geeft toch zijn 
eigen naam aan zijn hondje. Zo werden de namen Ome Kees, 
Ome Willem, Ome Piet, Ome Henk en Tante Betje, Tante Truus 
en Tante Jans gekozen, allemaal met een speciale betekenis 
voor ons. 

Na een week krijgt Gioya last van een uierontsteking en 
vragen we aan iedereen wat te doen. Naar de dierenarts wil 
ik niet want die schrijft meteen een antibioticakuur voor en 
dat is niet goed voor de pups. Als het moet dan doen we 
het natuurlijk, maar eerst maar eens proberen om het weer 
goed te krijgen. Veel informatie gezocht en  veel adviezen 
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gekregen. Door met warme washandjes te masseren en dan 
een van de pups aan te leggen, dachten we er te komen. 
Nu werkte het weer met die warmte, ook niet echt mee. 
Na vier dagen begon het weer erger te worden dus weer 
warm masseren, leegmelken, aanleggen, gekneusde koele 
koolbladeren en ook een natte koude handdoek na afloop 
erop. Ruim twee weken heeft het daarna nog geduurd en 
toen was het over en konden we gaan genieten. 

Ondertussen groeiden de pups goed. Wat is het weer een 
rijkdom, als je een nestje hebt liggen. Dus probeerden we 
heerlijk te genieten, wil het niet dat Marry in die week last 
krijgt van een liesbreuk en een paar dagen later al met 
spoed wordt geopereerd. In dezelfde week ben ik door mijn 
rug gegaan en was ik dus ook niet mobiel. Maar zoals het 
spreekwoord zegt, helpt  de lamme de blinde en samen 
redden wij het. 

Door het prachtige weer met geweldige temperaturen liepen 
onze pups al met 3 weken buiten in de tuin. Elke dag waren 
ze daar te vinden. Schermdoeken hielden de zon weg en 
plastic platen de wind. Met 4,5 week liepen ze al door een 
laagje water in een zwembadje , waarna ze afgedroogd 
heerlijk in het zonnetje weer opwarmden. Ze gingen toen 
ook aan de geitenmelk en toen ze  bijna vijf weken waren, 
kregen ze er vlees bij. Gioya had zoveel melk dat het nog niet 
hoefde maar nu wilde ze minder voeren. De pups werden te 
groot en te sterk met z’n allen. 

Op 19 september kwam Annet van de Raad van Beheer om 
het nest te chippen en DNA af te nemen. De pups zijn dan 
net vijf weken oud. Het maakt niet uit welke pup welke naam 
krijgt, want de eigenaren geven ze toch een door hen zelf 
gekozen naam. 

Ondertussen is het lekker druk in de Kwakel en komen er 
veel mensen even knuffelen met de pups. Ook mensen die 
een pup uit een nestje van Blossom willen, komen kijken. 
Blossom wordt in oktober zes jaar en mag als de natuur 
dat ook wil, nog een nestje krijgen. Wij hebben na veel 

gesprekken besloten om voor Joeri, Jarno van Parkendijk, te 
gaan. We verwachten overigens, dat Blossom niet loops zal 
zijn voor eind oktober/begin november. Maar eerst lekker 
genieten van dit prachtige mooie nestje, waarvan we voor 
het eerst geen pup aanhouden. 

We beginnen met de benchtraining en dat gaat heel goed. 
Dan ineens zie we een druppel bloed op de vloer liggen. HUH 
van wie is dit en ja hoor, Blossom is loops geworden. Paniek 
in de tent. Wat gaan we doen. Na alles op een rij te hebben 
gezet, hebben we besloten om het er meteen achter aan te 
doen. Dus de eigenaar van de reu gebeld en alles geregeld. 
Klaar. 

We hebben de afgelopen 
tijd samen goed naar de 
pups kunnen kijken en 
hebben besloten waar 
welke pup gaat wonen. 
Foto’s gemaakt van de 
pups en doorgestuurd 
naar de eventuele eige-
naren, met de vraag of 
hij/zij bij hen mag komen 
wonen. Op 29 september 
hebben we de APK in 
Sleeuwijk en onze dieren-
arts keurt ons nestje. Wat 
was hij tevreden. Prachtig 
op gewicht, mooie glan-
zende vachten (kan ook 
niet anders op dat verse 
vlees). Alerte en helder 
uit hun ogen kijkende 

puppy’s. “Hier word ik blij van als ik hier naar kijk”, waren zijn 
woorden.  

Nu zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor onze 
knuffelmiddag, waarop alle pupkopers bij elkaar komen om 
heerlijk met hun eigen pupje te knuffelen en kennis met 
elkaar te maken. Altijd een gezellige middag. Daarna nog een 
week bewust genieten en langzaam naar het afscheid toe 
groeien. Wil er nu nog even niet aan denken. 

Jolanda Huijsing. 
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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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Falco
Onverwacht overleed onze, bijna 14 jaar oude, lieve Drent 
Aico Tjivar van het Grubbertal. Gezien onze goede ervarin-
gen wilden wij graag  weer een Drentsche Patrijshond. Onze 
zoon ging snel op zoek omdat de baas nu immers 7 weken 
vakantie kreeg en dat is perfect voor een pup. En jawel,  er 
was nog een reutje van 10 weken beschikbaar in Kollumer-
pomp ( van het uiterste zuiden naar het uiterste noorden van 
het land!). Wij reisden af vanuit Brunssum en zoals verwacht 
waren wij verkocht toen wij het kleine dikkertje zagen ravot-
ten op het erf van de boerderij. 

Het avontuur van de drie en een half durende terugreis kon 
van start gaan. Een van de vele, waar wij nog geen weet van 
hadden!

Wij waren gewend onze hond in de bak van de stationcar te 
vervoeren en dachten een zachte deken en wat badlakens 
zijn prima om de terugtocht te aanvaarden. Daar dacht Falco 
in no time anders over. Het bagagenet was niet afdoende en 
daar was hij reeds op de achterbank.

Bij de eerste beste dierenwinkel zijn we gestopt om een hals-
bandje, speeltje etc. te kopen . Wij wisten uit ervaring  dat 
wat afleiding, een ommetje etc. wonderen doet  maar helaas  

was dit  alles voor hem geen reden om te doen wat wij ver-
wachtten. Op de schoot van zijn vrouwtje heeft hij uiteinde-
lijk geslapen tot thuis.
De rit naar huis bleek een voorbode te zijn voor wat ons te 
wachten stond. Falco is een kleine eigenwijze lef gozer die 
ook heel lief kan zijn. Hij is inmiddels bijna 3 maanden in het 
Limburgse Land, maakt van ons huis zijn thuis, van onze tuin 
een knollenveld en eet alles wat binnen zijn bereik komt, 
hoezo inburgeren?

Inmiddels is hij gestart met de puppy-jachtcursus, appor-
teren en zwemmen vind hij super. Zowel hond als baasje 
genieten ervan, kortom wij willen hem niet meer kwijt. Met 
hem hebben wij reeds meer beleefd als in de afgelopen 13 
jaar met onze vorige Drent Aico, of ik ben het al allemaal ver-
geten?

Brunssum, september 2016
Ger Reintjens
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Kijken honden echt TV?
De meeste mensen denken dat honden niet precies zien wat 
er zich op de televisie afspeelt, maar is dat ook zo? En is de 
hond beter in staat om mee te kijken met de grote schermen 
van tegenwoordig?

“Waarschijnlijk kunnen ze de nieuwe tv's even goed zien 
als de wereld in het algemeen," antwoordt Ernst Otto 
Ropstad, een universitair hoofddocent aan de Noorse 
School of Veterinary Science. Ropstad is gespecialiseerd in 
dierlijke visie. "Nu de moderne Tv’s meer frames per seconde 
genereren, kunnen honden de foto's zien als film, net als wij," 
zegt hij. Wij mensen moeten ongeveer 16 tot 20 beelden 
per seconde te zien krijgen willen we dat als continue film 
waarnemen. Honden zijn een stuk sneller. Zij kunnen rond de 
70 frames per seconde verwerken.

Een paar jaar geleden zat je hond dus waarschijnlijk verward 
toe te kijken hoe jij als baas uren lang naar een knipperende 
opeenvolging van beelden zat te kijken. Met de moderne 
resolutie en snellere beeldvorming, zijn honden nu ook 
potentiële televisiekijkers. Dit is niet onopgemerkt gebleven 
in de Verenigde Staten, waar hoopvolle tv-producenten 
speciale tv-kanalen zijn gestart voor honden.

Maar ook al zien honden nu ook wat er gebeurt op tv, ze 
zullen nooit hetzelfde zien als wij. "Honden kunnen kleuren 
zien, maar niet dezelfde kleuren die wij zien," zegt Ropstad. 
Kegeltjes in het netvlies zorgen er voor dat we kleuren 

kunnen onderscheiden. Mensen hebben drie soorten 
kegeltjes. Door deze rood-gevoelige, groen-gevoelige en 
blauw-gevoelige kegeltjes kun je verschillende kleuren 
zien. Honden hebben maar 2 soorten kegeltjes in hun ogen. 
Hierdoor kunnen ze minder kleuren zien dan mensen, ze 
reageren namelijk alleen op groen en blauw licht

"Dit betekent, bijvoorbeeld, dat de kleur die wij als rood 
waarnemen door honden worden gezien als geelachtig of 
wit", zegt de onderzoeker. Deze kegels hebben ook invloed 
op onze perceptie van details, honden kunnen dus minder 
goed details zien. Een voorbijvliegende vogel op tv ziet 
de hond wel even gedetailleerd als in de natuur. Het is dus 
geen verrassing dat sommige honden naar de tv springen 
wanneer er plotseling een hond of kat in beeld komt. 

Uit het onderzoek bleek dat niet alle honden tv kijken even 
interessant vonden. Ook hebben honden zo hun eigen 
voorkeuren. Zo is de ene hond waakzaam bij het zien van 
een vogel en de ander bij het zien van een hond. Een hond 
die graag tennisballen apporteert zal wel meer geïntrigeerd 
zijn door een uitzending van Wimbledon. Het kan dus het 
proberen waard zijn om op zoek te gaan naar programma's 
of films die jou hond leuk vindt! 

Bron: Sciencenordic

Gapende honden
Is het je ooit weleens opgevallen dat wanneer je gaapt je 
hond jou vrijwel direct na doet? Een nieuwe studie toont 
aan dat gapen aanstekelijk is, niet alleen tussen mensen 
maar ook tussen een hond en zijn eigenaar. Het geluid van 
een menselijke gaap lijkt genoeg te zijn om het gaap reflex 
bij een hond op gang brengen en kan een belangrijke 
aanwijzing zijn dat een hond in staat is zich in te leven in ons. 

In het onderzoek, uitgevoerd aan de Universiteit van Porto 
in Portugal werden 29 honden onderzocht die minstens 6 
maanden bij hun baasje inwoonden. Ze confronteerde de 
honden met het gapen van hun baasje, van een onbekende 
en een opname geluid. Wat bleek is dat honden 5 keer zo 
vaak gaapten als ze een gaap hoorden van hun eigen baasje. 
Gedragsbioloog Karine Silva en haar team geloven dat de 
resultaten aantonen dat honden het vermogen hebben zich 
in te leven in mensen. 

Dit is niet het eerste onderzoek uitgevoerd naar dit 
onderwerp. Uit een eerder experiment aan de Universiteit 
van Londen bleek dat honden 75 procent van de tijd met 
mensen mee gapen. Dat honden dit doen is op zich heel 

bijzonder aangezien dit verder alleen is waargenomen bij 
enkele apensoorten en mensen. 

Waarom gapen honden?

Als een hond gaapt betekent dit niet altijd dat hij moe is. 
Honden gapen om meerdere redenen. Gapen kan een hond 
helpen kalmeren als deze gespannen of opgewonden is. 
Veel honden gapen bijvoorbeeld uit angst in de wachtkamer 
van de dierenarts of uit enthousiasme voor het wandelen. 
Er zijn aanwijzingen dat gapen de hartslag stimuleert en de 
hersenen voorziet van extra zuurstof. Er zijn ook theorieën 
dat honden gapen wanneer ze zich vervelen.

Volgende keer dat je moet gapen, let dan goed op of je hond 
je imiteert. Waarschijnlijk hebben jullie een sterke onderlinge 
band en heeft je hond veel aandacht voor jou. 

Bron: Sciencenordic

Wist u dit?
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Tentoonstellingen

Maastricht    24 september 2016
Keurmeester:  Dhr. J.J. v.d. Berg Beste van het ras (BOB):  Cera fan ‘t Suydevelt

Reuen Resultaat Naam van de hond Stamboek nr. Eigenaar

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

Openklasse 1U CAC/CACIB Asra Tessa van Klein Esholt NHSB 2903967 A.H.L. Kamperman-van Remmen en R.Hogeland

Kampioensklasse 1U res CAC/ResCACIB  Arvid fan ‘t Suydevelt   NHSB 2801713  J.W. Hoeksema en K. Alanko

Teven

Jeugdklasse 1U res CAC/Beste 
Jeugdhond

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

Tussenklasse 1U CAC/CACIB/BOB  Cera fan ‘t Suydevelt   NHSB 2991710  G.A.C.M. Duijvelaar en C.F.M. Franssen

Openklasse 1 ZG  Renske fan ‘t Suydevelt   NHSB 2930148  F.J.Glastra van Loon en J.G.H.van Bruggen

Keurmeester:  Dhr. C.F.Rutten Beste van het ras (BOB): Brisco Barasya the Gloucester

Reuen Resultaat Naam van de hond Stamboek nr. Eigenaar

Jeugdklasse 1 ZG   Faro fan ‘t Suydevelt   NHSB 3007126   D.H. Ruthenkolk Smelt

Openklasse 1 ZG Asra Tessa van Klein Esholt NHSB 2903967 A.H.L. Kamperman-van Remmen en R. Hogeland

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

Kampioensklasse 2U res CAC/res CACIB   Arvid fan ‘t Suydevelt   NHSB 2801713   J.W. Hoeksema en K. Alanko

Teven

Jeugdklasse 1U/ beste jeugdhond Flo fan ’t Suydevelt NHSB 3007130 J.W.Hoeksema en F. Hoeksema-Schuurman

Tussenklasse 1U  Cera fan ’t Suydevelt   NHSB 2991710 G.A.C.M. Duijvelaar en C.F.M. Franssen

Openklasse 1U res CACIB  Renske fan ‘t Suydevelt   NHSB 2930148 F.J. Glastra van Loon en J.G.H. van Bruggen

Kampioensklasse 1U res CAC/CACIB  Ivana Isah fan ’t Patrijzen Bos   NHSB 2931372 W. Klijnstra en B. de Jong

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

Maastricht    25 september 2016

Dogshow Rotterdam 3 september  2016
Keurmeester: Mw.  Heather Cox Beste van het ras (BOB):  Arvid fan ’t Suydevelt

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Openklasse 1U res CAC /esCACIB Jelle v.d. Olinckhoeve NHSB 2924342 M. Timmer

Kampioensklasse 1U CAC/CACIB BOB   Arvid fan ‘t Suydevelt   NHSB 2801713  J.W. Hoeksema en K. Alanko

Teven

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

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

Kampioensklasse 1U res CAC/CACIB   Ivana Isah fan ’t Patrijzen Bos  NHSB 2931372  W. Klijnstra en B. de Jong

Dogshow Rotterdam  4 september 2016
Keurmeester: Mw. Saija Juutilainen Beste van het ras (BOB):  Arvid fan ’t Suydevelt

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Kampioensklasse 1 U CAC/CACIB Arvid fan ‘t Suydevelt NHSB 2801713 J.W. Hoeksema en K. Alanko

Teven

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

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

Kampioensklasse 1U res CAC/res CACIB   Ivana Isah fan ’t Patrijzen Bos NHSB 2931372 W. Klijnstra en B.de Jong
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IJsselshow (Zwolle)   1 oktober 2016
Keurmeester: Dhr. M. Hulzebos Beste van het ras (BOB):  Sophie Amy v.d. Lage Nesse

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Puppyklasse 1VB   Obi One v.d. Sebastiaans Hoeve   NHSB 3034940  E. Stolk-Verweij

Jeugdklasse 1ZG   Eelco fan ‘t Suydevelt   NHSB 3002295  J.W. Hoeksema

Openklasse 1 U res CAC/ res CACIB Bomi Quilou v.d. Smalle Ee NHSB 2978902 J. Veldman

Kampioensklasse 1 U CAC CACIB   Arvid fan ‘t Suydevelt   NHSB 2801713  J.W. Hoeksema en K. Alanko

Teven

Jeugdklasse 1U res CAC  Flo fan ’t Suydevelt NHSB 3007130 J.W.Hoeksema en F. Hoeksema-Schuurman

Openklasse 1U res CACIB   Renske fan ‘t Suydevelt   NHSB 2930148 F.J. Glastra van Loon en J.G.H. van Bruggen

Kampioensklasse 1 U CAC/CACIB BOB   Sophie Amy v.d. Lage Nesse   NHSB 2926061 T. De Reus- de Haan

Hanzeshow (Zwolle)   2 oktober 2016
Keurmeester: Mw. G. de Wit-Bazelmans Beste van het ras (BOB):  Senna Lynde v.d. Bezelhonk

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Puppyklasse 1VB   Jesse v.d. Olinckhoeve   NHSB 3029844  G.B. Olieman

Jeugdklasse 1ZG   Eelco fan ‘t Suydevelt   NHSB 3002295  J.W. Hoeksema

Openklasse 1U CAC CACIB Roef fan ‘t Suydevelt, NHSB 2930144 A. Aldert

Kampioensklasse 1U res CAC/res CACIB   Arvid fan ‘t Suydevelt   NHSB 2801713   J.W. Hoeksema en K. Alanko

Teven

Jeugdklasse 1U res CAC Flo fan ’t Suydevelt NHSB 3007130 J.W.Hoeksema en F. Hoeksema-Schuurman

Tussenklasse 1U res CACIB   Kyra   NHSB 298223???  M.J.J. Senten

Openklasse 1 U CAC/CACIB BOB   Senna Lynde v.d. Bezelhonk   NHSB 2977338  S.Y. Graver

Internationale hondententoonstelling in Maastricht.
Op 24 en 25 september jl. werd in het MECC, deze 
tentoonstelling georganiseerd. Aangezien we zaterdags 
moesten werken, waren wij zondag met Brisco van de partij.

Dertien Drentsche Patrijshonden werden gekeurd  door 
keurmeester de heer D. Rutten. Hij keurde in een rustig 
tempo de vier reuen en 9 teefjes. Heel plezierig! De reuen in 
de Jeugd-, en Open Klasse kregen een ZG als beoordeling 
dus ging het om de twee Kampioenen, Arvid fan ’t Suydevelt 

en onze Brisco de Gloucester. Brisco liep goed met een mooie 
strakke rug en prachtige passen. Hij werd gekozen tot Beste 
Reu.

Tevens werd hij Benelux Winner, bovendien was dit zijn derde 
punt waardoor hij de eerste Drentsche Patrijshond is die de 
geschiedenis ingaat met deze titel!!!!

Hierna waren de teefjes aan de beurt. De Veteranen teef, 
Tessel van het Wijdseland werd de Beste teef en 
Benelux Winnares; de Kampioens teef Ivana Fan ’t 
Patrijzen Bos werd Benelux Winnares.

Uiteindelijk werd onze Brisco de BOB en mocht 
door naar de erering, rasgroep 7,gekeurd door Mrs 
Witkowska uit Polen. Hier was het wederom erin 
en……eruit. Na lang wachten voor de keuring van 
de Nederlandse rassen – er waren 9 honden – kwam 
op de eerste plaats een hele mooie Schapendoes 
en op de tweede plaats onze Brisco Barasya The 
Gloucester.

Iedereen gefeliciteerd met hun resultaat, het was 
een hele gezellige en mooie show!
We zijn trots op onze man.

Geert en Grada Paardekooper 



38 - Onze Drent

 

Drent-en-kennis: Antwoorden

  1. Ja zeker wel, maar anders dan mensen.

  2. Honden hebben maar 2 soorten kegeltjes in hun ogen.

  3. Hierdoor kunnn honden minder kleuren zien dan mensen.

  4. Met de kegeltjes kunnen mens en hond kleuren onderscheiden.

  5. Mensen hebben drie soorten kegeltjes.

  6. De twee soorten kegeltjes bij de hond reageren op de kleuren groen en blauw.

  7. Zowel mens als hond hebben staafjes in hun ogen.

  8. De staafjes zijn verantwoordelijk voor de grijstinten en hebben minder licht nodig om signalen naar de 
hersenen te sturen.

  9. Honden hebben meer staafjes dan mensen.

10. Zo is te verklaren waardoor honden zowel bewegingen als in het donker beter kunnen zien. Mensen zien 
echter meer details.

 
       Toevoeging:
 Defecten aan staafjes en kegeltjes zijn verantwoordelijk voor de nachtblindheid. Daarom worden zowel de    
 teefjes als reuen van ons ras, waarmee gefokt wordt, t/m hun vijfde jaar hierop gecontroleerd.
 - Bij een vroege vorm van nachtblindheid zijn de staafjes en/of de kegeltjes verkeerd aangelegd (dysplastisch) en  
    zullen zij ook vroeg degenereren. Deze dieren worden dan al vroeg nachtblind ( binnen de eerste 6 maanden)   
    en als deze dieren met de vroege vorm zo’n 2 jaar zijn, zijn ze volledig blind.
 - Bij de late vorm van nachtblindheid zijn de staafjes normaal aangelegd en degenereren ze later. Nachtblind                
                   worden  de dieren op een leeftijd van 3-5 jaar en blind worden ze pas op een leeftijd  6-9 jaar. Daarom worden    
   de honden waarmee gefokt word t/m de leeftijd van 5 jaar onderzocht op PRA.  Het onderzoek is 1 jaar geldig!!
 

Tineke v.d. Feijst

Tot voor kort verzorgde Evelien Bösing het verzamelen van de tentoonstellingsuitslagen voor Onze Drent. 
Helaas heeft zij wegens omstandigheden deze taak neer moeten leggen. Wij zullen haar bijdragen missen. 
Omdat de resultaten door de verenigingen, die een tentoonstelling organiseren, vaak niet of slechts 
met grote vertraging digitaal bekend worden gemaakt, is de redactie voor de uitslagen nog meer dan 
in het verleden, afhankelijk van de rapportages van mensen die bij de tentoonstelling aanwezig zijn 
geweest. Daarom, zeker als u een resultaat heeft behaald met uw hond, het verzoek om uitslagen van 
tentoonstellingen te mailen naar: redactie@drentschepatrijshond.org  

Zoals u zult begrijpen, kan de redactie, hoewel we onze uiterste best doen om fouten te vermijden, 
niet instaan voor de juistheid van de door ons gepubliceerde uitslagen.
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Sam op de dogshow in Maastricht
Sam heeft er zin in: een dag op stap, altijd leuk! Om kwart 
over zeven zitten we in de auto voor een reis van 1,5 uur naar 
Maastricht, de dogschow in het MECC. Sam weet nog niet 
wat haar te wachten staat. Nog maar 1x eerder bezochten we 
een hondenshow en dat was een buitenshow (Tilburg). Als 

baasje keek ik daar mijn ogen uit; zoveel honden, 
zoveel verschillende rassen, zoveel mensen, zoveel 
spullen…..

Met niet meer dan Sam en een rugzakje voelde 
ik me daar wel heel eenvoudig. Maar het was een 
leuke en interessante dag met een mooi resultaat: 
een zeer goede hond mocht weer mee naar huis.

Wie is die zeer goede hond? Sam is onze Drent; een 

teefje, 5 jaar oud en zeer speels, vrolijk en enthousiast. Een 
typische Drent met een fantastisch karakter; daar wil je graag 
een nestje van. Tot nu toe was dat in verband met werk niet 
reëel, maar nu zou het wel kunnen. Dus ben ik te rade gegaan 
bij een enthousiaste Drenten kenner (dank je wel Mirjam!) en 
ben het traject van (voorbereiden op) shows en onderzoeken 
ingegaan. Tot nu toe alles ok!

Het laatste puntje, dat moest in Maastricht gehaald worden. 
Voor de zekerheid had ik ingeschreven voor 2 dagen en dat 
bleek slim. Zaterdag was vooral indrukwekkend, druk en 
lang wachten. We hadden goede hoop, maar de jury dacht er 
anders over en toch wel teleurgesteld gingen we naar huis. 
Zelfs de Limburgse vlaai voor thuis waren we vergeten.

Maar met nieuwe moed zondag weer op pad. Sam kan alle 
aandacht wel waarderen en we voelen ons al bijna thuis in 
het MECC. Intussen veel bekende gezichten rond en in de 
ring en opnieuw stelde ik Sam met een zekere trots voor aan 
de jury. Sam had er minder zin in, maar de jury kon met name              

Sam is ondersteboven van de uitslag 

dit type Drent zeer waarderen en onze punten waren binnen! 
Mijn zeer goede hond moest nog een paar uurtjes in een 
warme auto (prachtige dag: 28 graden), maar het zat erop! 
                 

We hebben een levendige, mooie, ‘goedgekeurde’ hond, die 
zich volgens mij toch meer op haar plaats voelt in het veld 
dan in een keuringshal. Haar baasje overigens ook. Dus rich-
ten we ons nu op de toekomst en hopen op een nestje even 
vrolijke, gezonde,  gezellige en mooie puppies.

Cockie de Wilde
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WAT EEN DAG!
Zondag 2 oktober gingen we, Christel Schulte (fokster van 
Senna), Susanne van Ommen en ik al vroeg op pad richting 
Zwolle om met mijn Drentenmeisje Senna Lynde v.d. Bezel-
honk deel te nemen aan de “Hanzeshow” in Zwolle. Omdat ik 
weinig ervaring heb met het “voorbrengen” van mijn hondje 
had ik gevraagd of Christel deze taak op zich wou nemen en 
gelukkig wilde ze dit doen. Nadat Senna op de Kampioens-
clubmatch al reserve CAC was geworden bij de teven was het 
al tot mij doorgedrongen dat ze best een mooi hondje is en 
we gingen dus vol goede moed naar Zwolle.

Met mijn 0 ervaring op dergelijke shows ging er een wereld 
voor mij open. Ik keek mijn ogen uit hoe bepaalde rassen 
werden voorbereid om te laten zien hoe mooi ze waren. 
Honden met bandages om het hoofd om de oren schoon en 
netjes te houden waarbij ik nog in mijn naïviteit bij de eerste 
hond met een dergelijk uitdossing zei: ach, die heeft vast 
keelpijn. Tegelijker tijd was ik dolblij dat ik met mijn Drentje 
zonder poederdoos, borstels en sprays de hal mocht betre-
den. Heerlijk zo’n simpele jachthond! Waar de meeste andere 
rassen absoluut niet moeilijk deden om hun behoefte te 
doen op de neergelegde grasplaggen van 5 m2 wilde Senna 
dit stuk niet eens betreden en keek me aan met een uitdruk-
king die boekdelen sprak. Nee, ze deed wel even snel een 
plas op de stenen en de andere P hield ze wel op en dat heeft 
ze ook de hele dag volgehouden.

Nadat we ons hadden geïnstalleerd was het wachten op onze 
beurt in ring 8. De spanning werd nu bij mij ook enigszins 
voelbaar en liep op tot grote hoogte toen Christel en Senna 
acte de présence moesten geven. Ze deden het prachtig en 
mijn opdracht van Christel om het commando “staan” aan 
Senna te leren bleek zijn vruchten af te werpen. Haar gang-
werk was mooi en ze bleef keurig staan. De keurmeester, Mw. 
G. de Wit-Bazelmans, kon haar goed bekijken en betasten en 
met een goedkeurende blik werd ze als eerste geplaatst in de 
Open klasse teven! Dus door naar de beste van het ras…….. 
“het zal toch niet? “ En ja hoor, ook deze titel werd “binnenge-
sleept”. 

Wij, Susanne en ik, stonden aan de zijlijn met inmiddels hart-
kloppingen. Uit het zicht natuurlijk want Senna moest niet 
afgeleid worden. Voor mij was de titel BOB (Best of Breed) 
het hoogst haalbaar en mijn euforie was duidelijk zichtbaar. 
Wat was ik trots op mijn meisje en op Christel natuurlijk die 
het beste in haar boven haalde. Vervolgens werden we ook 
nog verwacht in de erering voor beste van de rasgroep 7. De 
voorstaande honden! 

De dag kon voor mij al niet meer stuk en de rest was eigen-
lijk “bijzaak” in mijn ogen. Christel en Susanne dachten daar 
toch heel anders over waardoor ik toch ook weer enigszins 
enthousiast begon te worden zeker nadat Senna wederom 
bij de laatste 6 behoorde van deze rasgroep. Ik stond te glim-
men want ondanks al het wachten, de indrukken en die 5 m2 
grasplaggen bleef Senna alert en liet zich mooi bekijken. 

Trots op mijn hondje was op dit moment een understate-
ment!

De eerste honden werden geplaatst bij de bordjes 6, 5, 4, 
……… het begon nu wel heeeel spannend te worden en we-
derom de gedachte: “het zal toch niet!” Susanne en ik kregen 
het beide te kwaad! De keurmeester was een Finse en met 
een Nederlands relatief klein ras is natuurlijk niet de verwach-
ting dat je zo hoog geplaatst gaat worden. Het gevolg van 
een dergelijke plaatsing is dat je uitgenodigd wordt om deel 
te nemen aan de “hond van het jaar show” op 15 januari 2017 
in Amersfoort. Nummer 3 werd geplaatst en Senna stond nog 
samen met een Bracco Italiano uit Scandinavië te wachten op 
de plaatsing.

Senna werd nr. 2, de Bracco werd nr. 1. Zelfs Christel stond 
even perplex te kijken, maar wij gingen langs de zijlijn hele-
maal “uit ons dak”. 

WAT EEN DAG !!!

Uiteindelijk resultaat:
 1e in de Open klasse teven
 BOB (Best of Breed) CAC en CACIB
en ook
 2 e in rasgroep 7, de “Voorstaande honden”

Doodmoe maar o zo trots gingen we huiswaarts, waar 
manlief een lekkere maaltijd klaar had staan en waar Senna 
weer lekker op een “normale” grote grasmat haar behoefte 
kon doen nadat ze eerst vol overgave haar bak met eten had 
leeg gepeuzeld. 

Met dank aan Christel Schulte en Susanne van Ommen voor 
de steun en het voorbrengen van Senna.

Simone Graver
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Welk prijskaartje hangt 
er aan uw hond?

Gebroken poot 

€ 1.250

Huid
alle

rg
ie

€ 2.5
10

Gebitsbehandeling € 413

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

dé huisdierenverzekering

 Verzeker uw pup en 
ontvang een puppybox 
t.w.v. €50,-. Ga naar 
petplan.nl/puppybox.
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Hans Ploeger is beheerder van de Drentenwinkel.

Profiel: Hans Ploeger

1 Hoe is de Drent in jouw leven gekomen? Hoeveel Drenten had  je, heb je en hoeveel zou je 
er ooit willen hebben?
Ongeveer 42 jaar geleden zijn wij in aanraking gekomen met de Drent. Door het enthousiasme van 
mijn collega over de Drentsche Patrijshond van zijn zus. Wij zijn naar Arnhem gegaan waar een 
grote show was en wij direct verliefd werden op  de Drentsche Patrijshond.
Totaal hebben wij 8 Drenten gehad waarvan er 5 gelijktijdig in huis waren. Thans is er nog 1 over. 
Deze laatste is ook door ons gefokt, maar is helaas door omstandigheden bij ons teruggeplaatst.

2 Welke eigenschap van de Drent spreekt je het meeste aan?
Zijn uitstekende karakter naar mensen, zijn aanhankelijkheid en omdat hij altijd vrolijk is.

3 Welke raseigenschap komt je weleens wat minder goed uit?
Zijn eigengereidheid en ook het overal volgen van je in huis, wat soms wel eens vervelend is omdat 
je even niet door hebt dat hij/zij weer voor je voeten ligt.

4 Hoe sta je tegenover de Drent en de jacht?
Het jachtinstinct is een goede eigenschap van de Drent en hopelijk blijft dit ook behouden, ondanks 
dat veel mensen de Drent als gezelschapshond aanschaffen. Zelf hebben we ook enige tijd aan 
jachttraining gedaan maar helaas niet doorgezet.

5 Hoe sta je tegenover de Drent en het showen?
Ook wij hebben vele shows afgelopen met vaak goede resultaten en zelfs met onze Jessy van het 
Verseylt Besteck het reserve Wereldkampioenschap in Amsterdam behaald.

 6 Heb je gefokt? Heb je plannen in die richting?
Wij hebben totaal 5 nestjes gehad van 4 van onze teven en gemiddeld 7 pups per nest. Het was zeer 
intens, heel erg mooi en soms erg zwaar maar telkens een belevenis op zich.

7 Wat zijn je mooiste Drentenmomenten?
Het altijd samen zijn met de honden, hun blijdschap als je weer thuiskomt , de vele wandelingen op 
het strand en in de bossen, de vakanties en contacten met andere honden en mensen.

8 Wat vind je een waardevolle functie van de vereniging? 
Dat vind ik erg moeilijk , maar zorgen dat het fokbeleid goed overgebracht wordt aan de leden lijkt 
mij zeer belangrijk, zeker wat betreft het beleid dat, om het ras goed in stand te houden, de reuen 
niet teveel gebruikt worden.

9 Heb je een belangrijk punt, waarop de vereniging zich zou moeten proberen te verbeteren?
Dat deze zorg draagt voor het in stand houden van een gezond ras en de eigenschappen van de 
Drent.

10 Wat wil je verder nog kwijt?
Dat ondanks het feit dat er nu 2 Verenigingen zijn in ons kleine ras van de Drent, de saamhorigheid 
onder alle leden blijft bestaan.
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Zijn kastanjes en eikels giftig?

Na prachtig nazomer weer in september, gaan we steeds 
meer richting Herfst. De bladeren vallen van de bomen, de 
wind waait soms stormachtig om onze oren, de dagen wor-
den steeds korter. Tijd om lekker met de hond naar het bos te 
gaan om door de bladeren te rennen en met de kinderen op 
zoek te gaan naar kastanjes, eikels, gekleurd blad en mooie 
paddenstoelen. Honden vinden het leuk  om met eikels en 
kastanjes te spelen of op te kauwen.  Helaas eet een deel van 
de honden de kastanjes en eikels ook op en dit is niet geheel 
zonder gevaar! In eikels en met name de groene eikels maar 
ook in eikenblad, zitten grote hoeveelheden looizuur of tan-
nine, wat voor flinke lichamelijke klachten kan zorgen. Wan-
neer een hond deze stof in grote hoeveelheden binnen krijgt 
door het eten of kauwen op eikels wordt hij/zij ziek. U kunt 
dit herkennen doordat de hond buikpijn en diarree krijgt 
en kan gaan braken. Door de stof tannine kan er op langere 

termijn nierschade veroorzaakt worden. Symptomen die u 
dan kunt waarnemen zijn veel drinken en veel plassen. Om 
meer inzicht te krijgen in de nierfunctie van de hond is het 
mogelijk een bloedonderzoek te laten doen. Daarnaast is het 
ook noodzakelijk een echo van de buik te maken om de nie-
ren goed te kunnen beoordelen.  De nieren kunnen nl. kapot 
gaan waardoor nierfalen kan ontstaan. De hond kan hieraan 
overlijden.

 Ook kunnen er zelfs  maagdarm kanaal klachten optreden. 
Dan kan het geval zich voordoen dat een kastanje of eikel 
in het maagdarmkanaal vast komt te zitten. Dit zorgt voor 
een zeer zieke hond die vaak zowel diarree als braakklachten 
heeft. Uiteindelijk kan deze situatie levensbedreigend zijn 
wanneer niet tijdig wordt ingegrepen. Vaak moet de kastanje 
of eikel operatief verwijderd worden.

Wanneer u uw hond  kastanjes of eikels in grootte 
hoeveelheden heeft zien eten is het dus verstandig om met 
de dierenarts contact op te nemen. Vaak wordt er besloten de 
hond te laten braken. Laat uw hond echter niet braken met 
zout! Een grote hoeveelheid zout kan een zoutvergiftiging bij 
uw hond veroorzaken.

Let dus goed op dat uw hond geen kastanjes of eikels opeet 
want dit is niet zo onschuldig als het lijkt. 

Dierenartsenpraktijk Zuidhorn

Zutphenstraat 6a
7575 EJ  Oldenzaal 

0541 53 10 01
info@verhaag.nl
www.verhaag.nl
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Rauw vlees : hype of toch verstandig? 
In een vorige uitgave van Onze Drent stond een stukje over 
vers vlees voeren en dat het “gevaarlijker” zou zijn. Ik wil hier 
als persoon (en als fokker) een tegenwoord aan toe voegen. 

Wij voeren onze honden al  5 jaar vers vlees en hebben diverse 
merken geprobeerd; de ene soort is beter dan de andere; dat 
is met brokken niets anders. Ook onze pups worden alleen 
op vers vlees afgespeend  en we hebben hier heel goede 
ervaringen mee. 

Je kunt op diverse manieren vers voeren; zelf samen stellen 
Barf of kant en klaar vers vlees . Zelf samenstellen is een stuk 
moeilijker en je moet alles goed afwegen en combineren…… 
maar dat probleem heb je niet wanneer je de KVV neemt, 
waar vaak precies de juiste percentages spiervlees, botten en 
organen in zitten. 

Kant en klaar vers vlees (KVV) heb je dan nog in enkelvoudige 
samenstelling en de complete samenstelling. Enkelvoudig 
wil zeggen, dat er vaak maar een dier soort in de verpakking 
zit en er geen vitamines aan toegevoegd zijn.  Bij dit enkel-
voudige moet je minstens 5 verschillende dier(vlees)soorten 
voeren. Compleet daarentegen is met een vitamine premix, 
dus kan je één dier soort voeren.  

Heel veel dierenartsen zijn geen voorstander van vers 
vlees voeren, vaak omdat ze een contract hebben met een 
leverancier van een bepaald merk brok. Dierenartsen zeggen 
steeds meer zieke honden op hun spreekuur te krijgen 
met allerlei problemen van botvergroeiing tot hart- en 
huidproblemen. Het is juist andersom: honden en katten die 
vers eten, komen minder bij een dierenarts. 

Vers vlees, of dat nu zelf samengesteld is of kant en klaar vers 
vlees is, bevat in elk geval altijd:
• goede bacteriën en enzymen, die zorg dragen voor een 

goede darmflora
• natuurlijke vitamines en mineralen

Vers vlees bevat GEEN:
• anti-oxydanten en conserveringsmiddelen, want vers 

vlees wordt diepgevroren bewaard en hoeft daarom 
geen toegevoegde middelen te bevatten

• geen geur-, kleur- en smaakstoffen
• geen bind- en vulmiddelen.

Dan de brokken, wat zit er in ? Gemiddeld zo'n 4% vlees. 
Soms minder en als je geluk hebt meer, tot soms wel zo'n 

20%. Weten wij trouwens wát voor vlees er in de brokken zit? 
Nee, dat weten we niet.

Verder zit er in brokken graan. Granen in de hoeveelheden 
zoals ze in brokken zitten, veroorzaken vaak klachten bij 
honden: huidklachten, darmklachten, maagproblemen en 
vachtproblemen. Een hond is van nature geen graaneter……. 
In brokken zitten verder vulmiddelen. Het enige doel van 
vulmiddel is ervoor te zorgen dat er van de grondstoffen 
een brok kan worden geperst. Ballaststof dus en niet gezond 
voor een hond. Tenslotte zitten er anti-oxydanten in brokken, 
smaak- en geurstoffen en vitamines.

Veel mensen hebben een verkeerd idee over verse voeding. 
Het zou duur zijn. Nou, je kunt het natuurlijk zo duur maken 
als je zelf wilt. Dat is met alles zo. Vers vlees  is te koop vanaf € 
2,00 per kilo. Als u een "goed" bekend merk brok voert, be-
taalt u voor een grootverpakking van 15 kilo ongeveer       € 
55,00 (of meer)= € 3,65 per kilo. Een prijsverschil van € 1,15 
(30%). Van vers vlees voert u ook nog eens ongeveer 20 % 
mínder dan van brokken.

Niet te vergeten: het is ontzettend belangrijk om bij het voe-
ren van vers vlees de juiste hygiëne regels in acht te nemen. 
Er is op internet heel veel te vinden hoe en wat. Een heel be-
langrijke site die heel veel informatie geeft over alles wat met 
vers voeren te maken heeft, is  www.voerwijzer.com 

Het belangrijkste is, wat je ook voert, dat je er achter staat. 
Voor- en tegenstanders zullen er altijd blijven.

Jolanda Huijsing.

In de april-editie van Onze Drent is aandacht besteed 
aan de discussie over rauw vlees als voer voor 
de hond, die toen speelde. Met name is destijds 
ingegaan op de risico’s rauw vlees. Het is zoals toen 
gezegd, een controversieel onderwerp. Om uw eigen 
afweging te kunnen maken, is dit artikel opgenomen. 
Zoals gezegd: “Voor- en tegenstanders zullen er altijd 
blijven”. 

De redactie.
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Evenementenkalender 2016
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).

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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