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Voorwoord van de voorzitter
Beste leden van onze vereniging, 

Di is alweer de laatste uitgave van 2016! Wat is de tijd 
weer snel gegaan en wat is er weer veel gebeurd dit jaar. 
Er waren veel mooie verenigingsactiviteiten, wisselingen 
in commissies, het samen met de DPHCN georganiseerde 
keurmeesterexamen, de Landleven dagen, voorstellen van 
de Fokbeleidscommissie voor het inteeltcoëfficient en het 
elleboogdysplasie-onderzoek en natuurlijk het epilepsie-
onderzoek van de Universiteit van Gent. Ook de sociale 
media zijn inmiddels een belangrijk communicatiekanaal 
voor eigenaren van een Drent, de leden en het bestuur en 
de commissies. We zoeken daarin met elkaar regelmatig 
nog naar de juiste toon van de boodschap, maar dit moet 
ons met elkaar lukken! Daarvoor zijn we immers allemaal 
te gehecht aan onze hond(en) en het ras. Laat dat leidend 
zijn.

Ook dit jaar hebben veel vrijwil-
ligers, zowel in de commissies 
als tijdens activiteiten, hun tijd 
en energie in onze Vereniging 
gestoken. Bijzondere dank 
hiervoor, uiteindelijk maken jul-
lie een actief verenigingsleven 
mogelijk.

We zien uit naar 2017 !

Met hartelijke groet, namens het Bestuur, 

Marc Massaar van Schaik 
Voorzitter

Foto-thema  ‘Onze Drent’ februari 2017:
NATTE DRENTEN

• Foto’s graag in groot formaat (onbewerkt, direct van het fototoestel) 
• mailen aan:  redactie@drentschepatrijshond.ORG 
• uiterlijke instuurdatum: 1 februari 2017
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Epilepsie onderzoek Universiteit van Gent
Wat houdt het onderzoek in?
Beste Drenteneigenaars,

Ondertussen zal het al bekend zijn dat er een onderzoek 
loopt naar de erfelijke aanleg van epilepsie bij de Drentsche 
Patrijshond aan de Vakgroep Voeding, Genetica en Ethologie 
van de Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent. Dit on-
derzoek gebeurt in het kader van mijn doctoraat onder be-
geleiding van Prof. Dr. Luc Peelman en Dr. Mario Van Poucke. 
Hieronder volgt wat uitleg over de studie.

Momenteel wordt er een Genome Wide Association Study 
(GWAS) uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit 
Luik. Via deze statistische methode wordt er een (of meer-
dere) chromosomaal gebied(en) afgebakend waarin één of 
meerdere genen zijn gelegen, die betrokken zijn bij de ziekte. 
Deze regio wordt hierna in detail bekeken om de verantwoor-
delijke mutatie(s) op te sporen. Hierna kan er een specifieke 
DNA-test worden ontwikkeld. In tweede instantie zal de 
mutatie worden bevestigd door de DNA-test uit te voeren op 
een groot aantal stalen (bloedmonsters). Het is uiteindelijk de 
bedoeling dat ook niet-aangetaste dragers via deze test kun-
nen worden opgespoord, zodat gerichtere kruisingen kun-
nen worden uitgevoerd.

De GWAS is gestart met 48 bloedstalen, waarvan 18 van epi-
lepsielijders. Er werd getracht om binnen één nest minstens 
een aangetaste (case) en een epilepsievrije (control) hond 
op te nemen, een selectie die “matched control” wordt ge-
noemd. Deze selectie verhoogt de kans om een juist gebied 
af te bakenen. De nauwkeurigheid van een GWAS is des te 
groter naarmate er meer stalen ter beschikking zijn, aange-
zien de methode is gebaseerd op statistiek. Daarom zijn we 
nog op zoek naar bloedstalen voor beide fasen van de studie.

1) Voor de fase die nu loopt zijn we nog op zoek naar 
cases samen met een epilepsievrije nestgenoot 
(matched control). Ook stalen van beide ouderdieren 
zijn van grote waarde in dit deel van de studie. 

2) Voor de tweede fase zijn er controledieren nodig. 
Aangezien primaire (erfelijke) epilepsie nog op een 
latere leeftijd tot uiting kan komen, is vooral de leef-
tijd van de honden van belang. Hoe ouder de hond, 
hoe zekerder dat deze inderdaad epilepsievrij is. Mo-
menteel wordt er een leeftijdsgrens aangehouden 
van 6 jaar. Bloedstalen van vrije honden boven de 
6 jaar zullen waarschijnlijk in dit deel van de studie 
worden gebruikt.

Alle verstrekte gegevens worden strikt vertrouwelijk behan-
deld. Er worden geen gegevens over honden en/of eigenaars 
weergegeven in wetenschappelijke rapportages. Voor bijko-
mende informatie en vragen ben ik bereikbaar op:

Evy Beckers
E-mail: evy.beckers@ugent.be

Recent heeft het bestuur de leden van de vereniging in 
een nieuwsbrief  geïnformeerd over een tweetal zaken die 
nu spelen. Eén betreft een tv-uitzending met een pleidooi 
van Dier-en-Recht voor een forkverbod met de Drent. Het 
andere gaat over de samenwerking met de Universiteit 
Gent bij een onderzoek naar epilepsie. Als u deze nieuws-
brief gemist heeft, kunt u beide artikelen lezen op de web-
site van de vereniging.

De Redactie

Fokbeleidscommissie
Gezondheidsenquête
Onlangs heeft iedere eigenaar van een Drent van drie of zes 
jaar, een brief of een mail ontvangen met daarin een uitnodi-
ging om de gezondheidsenquête in te vullen. Dit jaar is het 
voor het eerst mogelijk om dat online te doen via de meege-
stuurde link.

Heeft u geen uitnodiging met link ontvangen, maar heeft u 
wel een Drent die geboren is in 2013 of 2010, dan kunt u een 
mailtje sturen naar:
gezondheidsenquete@drentschepatrijshond.org
Dan wordt de link voor de enquête alsnog naar u gemaild.

Mocht het online invullen niet lukken, dan kunnen we de 
enquête ook per post naar u sturen.

Door het invullen van de enquête kunt u als eigenaar mee-
helpen om gezondheidsproblemen bij de Drentsche Patrijs

hond te signaleren, te registreren en aan te pakken. Hoe meer 
eigenaren de enquête in vullen, des te meer reële gegevens 
we kunnen verzamelen.

Dus is de enquête even aan uw aandacht ontsnapt, wilt u 
hem dan alsnog invullen ? 

Namens de FBC,
Madelien Atema,
Inge Hoekstra-Dekkers

Ter informatie:
Bij het ter perse gaan van dit nummer, hebben al meer dan 
130 van de 460 genodigden de enquête elektronisch inge-
vuld.
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Evenementen commissie 
De Evenementen commissie zoekt versterking
In hoofdzaak organiseert de evenementencommissie (EVC) 
voor de vereniging de wandelingen, de fokdag en de kampi-
oenschapsclubmatch. Daarnaast kan de EVC op verzoek van 
de vereniging de organisatie of coördinatie van andere activi-
teiten of evenementen op zich nemen.

Voor de fokdag en de clubmatch wordt gebruik gemaakt 
van digitale formulieren waarop de keurrapporten worden 
ingevuld. De basis van deze digitale formulieren is een Excel 
bestand dat is opgebouwd uit macro’s en formules. Om dit te 
onderhouden en op de fokdag en de clubmatch eventuele 
calamiteiten met het programma op te kunnen vangen zijn 
we op zoek naar een:

Vrijwillger (m/v) digitale ondersteuning 

Het is voor deze vrijwilliger niet noodzakelijk om deel uit te 
maken van de EVC en mee te vergaderen maar dat mag na-
tuurlijk wel. We vragen je aanwezigheid op de beide dagen 
om eventuele calamiteiten op te kunnen lossen en om de 
juiste data aan de juiste ringen ter beschikking te stellen en 
daarna de keurverslagen uit te printen. De voorbereiding, 
het vullen van het programma met de aangeleverde data, 
kan gewoon thuis gebeuren. Om je wegwijs te maken in het 
programma geeft de schrijver hiervan in het begin de nood-
zakelijke ondersteuning. Heb je ruime kennis van Excel en het 
gebruik van macro’s en formules dan komen we graag met je 
in contact.

Binnen de EVC zijn de taken verdeeld in de organisatie van 
de wandelingen, de clubmatch en de fokdag. Naast de ver-
antwoordelijkheid voor één van die taken, werken we als een 
team en ondersteunen we elkaar.  Door verloop in de com-
missie zijn we op zoek naar:

EVC leden (m/v) voor de organisatie van de kampioen-
schapsclubmatch

De organisatie van een clubmatch moet voldoen aan de 
regels van de Raad van beheer en verloopt volgens een vast 
protocol. Om een clubmatch te organiseren zijn we op zoek 
naar EVC leden met affiniteit en ervaring in de “showwereld”. 
Iemand die goed kan communiceren met de keurmeesters 
en de deelnemers en organisatorisch sterk is. Het is een brede 
functie waarbij je uiteraard niet alles zelf hoeft te doen maar 
wel van A tot Z alles in de gaten moet houden. Denk aan het 
bestellen van de prijzen, het laten opstarten van het inschrijf-
programma, het drukken van de catalogus, het uitnodigen 
van ringpersoneel, etc. etc. Wil je je ervaring en kennis inzet-
ten voor de vereniging of eerst nog meer info willen hebben 
neem dan contact met ons op. En, o ja, als je zelf op de club-
match je hond wilt showen kan dat natuurlijk gewoon.

Voor informatie en aanmelding:

Alfred Schouten,
0172-407010
schoutenalfred@gmail.com

Verslag strandwandeling
Hondenweer? - Wandelweer!
Nog nooit heb ik op een zondagochtend zo vaak op ‘buienra-
dar’ gekeken als afgelopen zondag 6 november.

Al maanden stond de datum vast voor de Drenten wande-
ling in Rockanje.  We keken ernaar uit, al die 50 mensen en 28 
honden die zich hadden opgeven om mee te wandelen. Het 
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zag er lange tijd goed uit en ik vertrok met een 
auto vol met koffie, cake, bekertjes, roerstaafjes 
en suiker richting Zeeland. Blije hond achterin, 
we gaan ergens heen!! Onderweg werd ik ver-
rast door een prachtige regenboog tussen de 
onstuimige buien en werd ik een aantal keren 
gebeld door bezorgde wandelaars. Maar ik was 
al onderweg, kon niet meer terug, dus het gaat 
door!

Op de parkeerplaats verzamelden steeds meer 
bazen met hun Drent, sommigen wat beter op 
de regen gekleed dan anderen. Maar helaas ver-
zamelde zich ook een aantal onstuimige buien 
en kregen de wandelaars een eigen variant op 
de ‘natte cake’ geserveerd. Buienradar gaf in-
middels aan dat het een uitdaging zou worden, 
onze tocht.

Maar wat fijn dat iedereen er was; ik denk dat er slechts een 
handje vol afgehaakt heeft vanwege het weer of een andere 
oorzaak. Trots op zoveel bikkels!

Na de uitleg die bij elke wandeling gegeven wordt en de 
traditionele trapfoto liepen we met een grote groep honden 
en wandelaars het strand op.  Kitesurfers en honden blijken 
evenveel van de wind te kunnen genieten en hadden van de 
regen geen last. Dus wij wandelaars zetten door, tegen de 
wind in, regen in je gezicht, natte spijkerbroeken en schoe-
nen die toch niet waterdicht bleken te zijn. Zelfs de jassen 
gaven het op met zoveel regen.

Bij het smalle strand het verlossende woord, we keren om! 
Nog steeds met regen, maar nu in onze rug! Na een half uur-
tje wandelen en een volledig natte achterkant hebben we 
afscheid genomen op de trap. Velen gingen lekker naar huis 
naar de kachel en met een man of 20 zijn we nog een 
warm drankje gaan drinken.

Iedereen bedankt voor jullie komst, zelfs een beetje re-
gen krijgt ons niet klein.

Tot volgend jaar, het weer kan alleen maar beter zijn!

Namens de EVC, 
Yvonne Majolee

10 Vragen over

   1 Wie verliet dit jaar als voorzitter de redactie?
   2 Wie volgde hem op?
   3 Waar worden de ALV’s gehouden?
   4 Hoe heet de oogarts die op de fok dag, de ogen van de honden controleert?
   5 Waaraan moeten de reu en de teef voldoen als je er mee wilt gaan fokken?
   6 Welke hond werd clubkampioen in juni 2016; wie is de eigenaar?
   7 Aan welk landelijk evenement werd in september op uitnodiging deelgenomen?
   8 Waar vond dit evenement plaats?
   9 Wat werd in november door beide ‘Drenten verenigingen’ georganiseerd?
 10 Hoeveel geslaagden konden er gefeliciteerd worden?

A
ntw

oorden op pagina:  19

Tineke v.d. Feijst

Drent-en-kennis: Vragen
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Voer uw hond 
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Vers vlees voor uw hond
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Redactiecommissie
De redactie van ‘Onze Drent’ streeft er voortdurend naar 
om het blad voor zoveel mogelijk lezers interessant te laten 
zijn. Daarom is de redactie steeds op zoek naar leuke en/of 
informatieve artikelen, die in ‘Onze Drent’ geplaatst kunnen 
worden.

Om dit aanbod zo divers mogelijk te houden doen wij hierbij 
een beroep op onze leden om stukjes tekst/artikeltjes, het 
liefst met foto(’s) aan te bieden aan de redactie. Op deze ma-
nier hopen wij een ‘voorraad’ op te bouwen waarmee wij de 
komende OD’s kunnen vullen. 

Uiteindelijke plaatsing van een stukje/artikeltje wordt be-
paald door de redactie, waarbij er naar gestreefd wordt  dat 
Onze Drent interessant is voor zo veel mogelijk lezers. 

De artikelen en foto’s kunnen digitaal aangeleverd worden 
op redactie@drentschepatrijshond.org

N.B. De foto’s dienen in groot formaat( Mb) te worden aange-
boden om geplaatst te kunnen worden. 

De Redactiecommissie

Gebruikshondencommissie

In 2016 hebben wij voor onze vereniging weer tal 
van wedstrijden mogen organiseren. Zo hebben wij 
veldwerkwedstrijden in het voor- en najaar gehou-
den, de SJP proef te Beesd en een MAP. Ook heb-
ben we een apporteertraining verzorgd. Wij kijken 
terug op een succesvol jaar en danken iedereen 
die dit voor ons mede mogelijk hebben gemaakt. 
Ook in 2017 gaan wij verder met het stimuleren van 
het gebruik van de Drentsche Patrijshond voor de 
jacht(wedstrijd). Wij wensen u hele fijne kerstdagen en 
een gelukkig nieuwjaar.

Namens de Gebruikshondencommissie, 

Hans, Klaas, Koert, Willeke, Mirjam en Olaf

Oproep van de Ledenadministratie
Verzoek aan leden die de jaarlijkse contributie niet per 
incasso betalen.

Hierbij verzoek ik u vriendelijk de contributie voor het jaar 
2017 vóór 1 februari 2017 over te maken naar rekeningnum-
mer: 

NL88INGB0000854267 

t.n.v. Vereniging “De Drentsche Patrijshond”  

onder vermelding van uw naam

Het bedrag van de contributie is € 37,50.

Hartelijk voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,

Tjark Nap
Ledenadministrateur

Tel. (0513) 57 11 91 • www.energique.nl

Voer uw hond 

kerngezond

In de diepvries bij uw dierenspeciaalzaak

Vers vlees voor uw hond
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Dekkingen

Dek- en geboorteberichten

Geboorten

04-10-2016
7 pups (4 reuen – 3 teven)
Reu   :  Roef Bo van de Ruyghewaert
             NHSB 2828504, HD A
Teef  :  Nina Eefke van de Meerpoel
             NHSB 2899991, HD A
J.W.J. Bukkems-van de Manakker, Someren

13-10-2016
7 pups (3 reuen – 4 teven)
Reu   :  Floris Horus fan ‘t Patrijzenbos
             NHSB 2651654, HD A
Teef  :  Hesther Isah fan ‘t Patrijzenbos
             NHSB 2877089, HD A
W. KLijnstra, Nieuwehorn

02-11-2016
5 pups (2 reuen – 3 teven)
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

29-09-2016
Reu    :  Hannes Hay van de Sebastiaanshoeve
              NHSB 2874458, HD A
Teef   :  Silke Cornelia van de Flevomare
              NHSB 2913695, HD A
L.B.T. Boer-Wolters, Tuk

04-10-2016
Reu     : Joeri Jarno van Parkendijk
              NHSB 2908461, HD A
Teef    : Blossom fan ’t Suydevelt
              NHSB 2812138, HD A
J. Huijsing, De Kwakel

25-10-2016
Reu    : Verdi-Amber van de Neerbosche Wateren
             NHSB 2810719, HD A
Teef  :  Repke Bo van de Ruyghewaert
NHSB 2828506, HD A
G.M. van der Feijst, Grijpskerk

06 -11-2016
Reu     : Quibus
                NHSB 2652596,  HD A
Teef    :  Ellie v.d. Oostwieke
                NHSB 2910821,  HD A
T.H. Hooge, Hollandscheveld

10-11-2016
Reu    : Quibus
             NHSB 2652596, HD A
Teef  :  Sophy-Jytka van de Bezelhonk
             NHSB 2908706, HD A
P.W.H.M. de Bruijn-van Remundt, Heelweg

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

Ledenadministratie
Naam Adres Woonplaats Voorgesteld door

  1 Mw. A.C. Beugelink Nieuwegracht 137 d Utrecht D. Das
  2 Dhr. A. Klijnsoon Vijverweg 35 Dordrecht Mevr. E.G.M. Nijhof-Roessink
  3 Dhr. H. Muis Schrapveen 28 Linde  (Dr.) J.A. van Berkum
  4 Dhr. N. Schelling Jufferenpad 9 Meppel W. Klijnstra
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Kerstballen
Kerstballen, ze zijn er in allerlei kleuren, soorten en ma-
ten, de een nog mooier dan de ander. Vaak liggen ze het 
hele jaar door in een doos ver weggestopt op zolder, in 
de kelder of in het opberghok. Maar als kerst weer voor 
de deur staat en de kerstboom weer opgetuigd moet wor-
den, komen ze allemaal weer tevoorschijn: kerstballen. 
Pas in 1831 werd de eerste glazen kerstbal geblazen.

De kerstbal is terug te voeren naar de tijd van het midwin-
terfeest. Men dacht toen dat je ongeluk kon uitbannen door 
glimmende voorwerpen op te hangen. Kwade geesten en 
heksen zouden namelijk bang zijn voor spiegels en zodoende 
boden de opgehangen objecten bescherming tegen dit 
kwaad.

Heksenballen
Deze geloofsovertuiging bleef lang bestaan en in de acht-
tiende eeuw werden heksenballen gebruikt. Heksenballen lij-
ken sterk op onze moderne kerstballen. Ze werden gemaakt 
in het achttiende eeuwse Engeland om kwade geesten af te 
weren. Omdat heksen geen spiegelbeeld zouden hebben, 
dacht men in de weerspiegeling van de ballen heksen te 
kunnen herkennen. Sommigen dachten ook dat vanwege de 
mysterieuze verbuiging van het licht, boze krachten werden 
afgeschrikt. Zodra een heks of boze geest de bal aanraakte, 
werd hij of zij gevangen in de heksenbal. Ze werden opge-
hangen voor het raam, zodat het kwaad buiten de deur zou 
blijven. Met de geleidelijke afname van het bijgeloof in de 
negentiende eeuw werden deze heksenballen steeds vaker 

gebruikt als decoratie. Het is dus zeer aannemelijk dat de 
Oost-Europese glazenblazers zich baseerden op deze orna-
menten uit de achttiende eeuw.

De eerste kerstbal
Voordat de kerstbal geïntroduceerd werd, hing men papieren 
slingers, appels en figuurtjes in de boom. Dankzij de opkomst 
van de glasblazerij in Oost-Europa in de negentiende eeuw, 
kwam hier verandering in. In 1831 blies glasblazer Linder uit 
de Vogezen de eerste glazen kerstbal, een glazen bol met 
een metalen laagje aan de binnenkant. De inspiratiebron 
hiervoor was waarschijnlijk de oudere heksenbal. De kerstbal 
was geboren. Al gauw kreeg men in de negentiende eeuw 
het idee om de ballen in de kerstboom te hangen. Zijn idee 
veroverde vervolgens de wereld.

Ontwikkeling van de kerstbal
Sommige historici denken dat het nog steeds een functie had 
in het tegengaan van jaloezie. Wanneer er namelijk cadeau-
tjes onder de boom lagen zou een gast niets durven te stelen 
vanwege zijn spiegelbeeld in de kerstballen. Sinds het eerste 
ontwerp van de glazen blazers, maakte de kerstbal allerlei 
transformaties door. Er werden glitters opgeplakt, er werd ge-
speeld met allerlei kleuren en sinds de jaren vijftig worden ze 
steeds meer van kunststof gemaakt in plaats van glas. Door 
een warenhuis lopend kijk je je ogen uit wat een kerstballen 
er zijn, allemaal gebaseerd op die ene glas geblazen Kerstbal 
uit 1831.
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Examen keurmeester Drentsche Patrijshond
In samenwerking met onze Vereniging en de DPHCN zijn 
we in het voorjaar van 2016 met 15 kandidaten gestart met 
de voorbereiding van het keurmeesterexamen. Na de no-
dige theorielessen gegeven door o.a. Wim Wellens en Janny 
Offereins-Snoek en ons nieuwe erelid Henk Companjen over 
de jacht, was het tijd voor het echte werk; een proefexamen. 
Dit was best spannend, zeker om te zien hoe de diverse be-
oordelingen van de honden waren. Dit vooral door de zaken 
waar je als keurmeester allemaal op moet letten. Na dit proef-
examen heeft menig kandidaat actief meegedaan aan diver-
se verenigingsactiviteiten om verdere ervaring op te doen.  
 
Op zaterdag 12 november jl. vond in Beusichem het examen 
voor keurmeester voor het ras de Drentsche Patrijshond 
plaats. Volgens de regels van de Raad van Beheer, mochten er 
maximaal acht kandidaten uit de groep, die zich voorbereid 
had, meedoen aan het examen. Dat een keurmeesterexamen 
geen sinecure is  blijkt wel uit het feit dat uiteindelijk slechts 
drie kandidaten zijn geslaagd. De Vereniging de Drentsche 
Patrijshond feliciteert hierbij van harte de kandidaten die 
geslaagd zijn voor dit keurmeesters examen,

· de heer P. Schenk

· mevrouw T.A. Pillement-Heijden

· de heer J.R. Douma

Wij wensen hen veel succes met het keuren van het Drent-
sche Patrijshondenras tijdens shows en andere evenemen-
ten.

Uiteraard willen wij ook alle vrijwilligers bedanken die, samen 
met hun hond, de hele dag aanwezig zijn geweest voor de 
keuring; een zeer gewaardeerde bijdrage aan het versterken 
van het keurmeester corps. 

Aangezien niet alle kandidaten vanuit de voorbereidingsfase 
aan het examen konden meedoen, zijn we in overleg met de 
Raad van Beheer om in 2017 een tweede examen te orga-
niseren en hopen van harte dat er ook dan weer een aantal 
geslaagden zal zijn. Definitieve informatie hierover volgt.

Marjan de Raad-Hemminga en
Marc Massaar van Schaik

De voorzitters van de beide ‘Drentenverenigingen’ feliciteren de nieuwe keurmeesters 

De vrijwilligers met hun honden
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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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Het verhaal van” herplaatser” Famke …

In april 2015 overleed ons 4e herplaatshondje, op 5-jarige 
leeftijd. Het was Hanna, een Spaans straathondje. Helaas erg 
jong, maar we wilden haar verder lijden besparen, nadat ze 
plots ernstig gehandicapt was geraakt.

Al langere tijd wilden we ooit een Drent hebben, want mijn 
man kende dit fijne ras van huis uit. Zijn ouders hadden er 
zelf twee gehad. 

Vrij snel na Hanna’s inslapen kwam ons het 
bericht ter ore van het herplaatskoppel 
Famke en Wammes. Na het lezen van de be-
schikbare informatie over hen, voelden we 
ons meteen al tot Famke aangetrokken. In de 
opvang was inmiddels al gebleken dat ze niet 
persé samen herplaatst hoefden te worden.

Toen we gingen kennismaken met Famke en 
Marjan de Raad (waar ze tijdelijk onderdak en 
begeleiding kreeg), waren we op slag smoor-
verliefd op deze lieve, toen 7-jarige teef. Ze 
zocht ons direct op en lag direct op onze 
voeten. Na een uitvoerig informatief gesprek 
mochten we Famke op proef meenemen.

Een week later zouden we op vakantie gaan, 
die was namelijk al geboekt. Entingen kregen 

we natuurlijk nooit meer op tijd in orde voor het buitenland, 
dus zou Famke nog voor drie weken terug gaan naar Marjan.

Onze proefweek had makkelijk een proef-half-uur mogen 
duren, want we wisten meteen dat dit meisje voor altijd bij 
ons mocht blijven. Famke was een top hond met een enorm 
aanpassingsvermogen.
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We deden van alles met haar in de week dat ze op proef bij 
ons was. Ze was zo lief, zo braaf en zelfs al heel erg gehoor-
zaam. Na die week brachten we haar met grote tegenzin 
terug naar Marjan. Voor de hond natuurlijk de beste oplos-
sing die je op dat moment maar kon bedenken; ze was er 
immers al een paar maanden gewend. Het werd een mooie 
zomervakantie in Kroatië, maar eenmaal thuis haalden we 
onze Famke zo snel mogelijk definitief op. Dit gebeurde op 
3 juni 2015. Het grote genieten kon beginnen!

Famke is de eerste van de vijf herplaatshonden die zich heel 
snel thuis voelde en volledig meedraaide in huize Verhulst. 

Ze is heel sociaal naar mens en dier en ook met onze onder-
nemende kleinzoon van toen 2,5 jaar, was ze erg geduldig 
en lief.

Ze was wel wat flegmatiek en dat vooral aan de riem. Alsof 
ze niet goed wist wat ze met al die buitenwereld aan moest. 
Ik kreeg al vrij snel zin om iets met haar te gaan doen… 
maar ja, ze was inmiddels al zeven jaar en wat ga je dan nog 
starten?? Ik had met jachttraining zelf geen ervaring, wel 
met andere takken van hondensport, maar dat was erg lang 
geleden.

Ik was meteen ook lid geworden van die leuke ‘Drentsche 
Patrijsliefhebbers’ groep op Facebook en we werden ook lid 
van de Vereniging.

Via via kwamen we in contact met Simone Graver van (jacht)
hondenschool Partou en met haar heb ik overlegd wat de 
mogelijkheden waren. Zo begonnen we samen in septem-
ber dat jaar aan ons avontuur: de cursus basisjachttraining.

De eerste lessen wist Famke echt niet, dat ze die bruine dop 
op haar snuit kon gebruiken, maar ze liet zich met plezier 
door een training loodsen en dat was het belangrijkst. Gaan-
deweg ging ze het stap voor stap snappen (en ik ook).

Ik meen dat we twee of drie lessen hadden gehad, toen we 
op de ‘Beleef het Landlevendag’ in het Nederlands Open-
luchtmuseum de kraam van de Vereniging mochten helpen 
bemannen. Er was in de middag een demo jachttraining . 
Of we meeliepen?  We déden mee, samen zo groen als gras. 
Ze had toen al veel aandacht voor mij en dat is achteraf best 

onvoorstelbaar in zo’n korte tijd. Ze apporteerde een dum-
my en wat waren we trots. Otto was speaker bij de demo en 
vertelde hoe kort wij pas een combinatie waren. 

Inmiddels hebben we al vier certificaten binnen, waarop 
door Simone altijd een heel lief opbouwend en persoonlijk 
verhaal wordt geschreven.

Ambities om proeven te lopen, hebben we niet met haar, 
maar het doel was en is…. Famke leren dat ze Famke de 
Drent mag zijn,  want daarvoor is ze met liefde gefokt door 
Inge en Douwe Hoekstra.

Ik ga door met trainen zo lang ze het leuk vindt om voor 
me te “werken”. En dat het liefst op de kleinschalige manier, 
zoals we dat nu doen in een geweldig gezellig groepje bij 
Simone en Koert.

Thuis heeft mijn man Ron veel tijd voor Famke, omdat hij 
vooral vanuit huis werkt als ZZP’er. Ik werk parttime en zo 
hebben we samen veel tijd voor Famke en dat is heerlijk.

Famke gaat, sinds ze bij ons is, altijd mee op (kampeer) va-
kantie. In eigen land, maar afgelopen zomer zelfs naar Italië. 
Wel in september want de hitte van hoogzomer wilden we 
vermijden. Het was een fijne vakantie en ook daar was het 
fijn om Famke er gezellig bij te hebben.

Volgende week wordt Famke negen jaar en we hopen dat 
we haar nog een aantal jaren in gezondheid mogen hou-
den. We hebben tenslotte nog steeds tijd in te halen.

Met haar knappe verschijning heeft ze zelfs model gestaan 
voor veel verschillende knutsels van mijn eigen kleine be-
drijfje. Onze lieve trouwe Famke staat daarmee op een denk-
beeldig voetstuk en dat is nou juist wat deze (herplaats) 
Drent verdient! 

Sylvia en Ronald Verhulst
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De drie Kwakelse dames.
Nadat wij op 29 september voor de APK in Sleeuwijk zijn 
geweest en de pups de enting hebben gehad, kon Duuk nu 
eindelijk bij zijn nazaten op bezoek komen en op 1 oktober 
was het zover. Duuk kwam “kennis” maken met de pups en 
hij was heel lief voor ze. Wat is dat toch een mooi gezicht om 
een zo grote hond zo voorzichtig met die kleintjes om te zien 
gaan. De pups waren in het begin toch wel bang, maar heel 
langzaam werden ze toch wel erg nieuwsgierig en overwon 
die nieuwsgierigheid hun angst.

Op 2 oktober hebben wij onze knuffelmiddag. Een middag 
waar alle pupkopers en de reu-eigenaar tegelijk komen om 
elkaar ook te leren kennen. Wij doen dit bij elk nestje en 
iedereen vindt het leuk. Ook wij vinden het altijd gaaf om 
te zien hoe de contacten onderling worden gelegd. We heb-
ben vanaf het moment dat de pups 3 weken oud waren elke 
dag mooi weer gehad, maar nu regende het bijna de gehele 
dag en moesten wij binnen blijven; gelukkig wonen wij ruim 
en gaat dat goed. Blossom, die loops is, is bij mijn dochter, 
omdat ook Duuk, de vader van dit nestje er gewoon bij is. Zo 
kunnen de pupkopers hem ook zien en kennis maken met 

zijn eigenaren. Als het dan aan het einde van de middag toch 
nog een beetje droog is, gaan we naar buiten en krijgen de 
pups 2 zalmkoppen om te laten zien dat ze dit ook kunnen 
eten. Ze zijn er razend gek op en proberen ze aan stukken te 
scheuren en ondertussen vreten ze hun buikje vol. Als ieder-
een na een lekkere kop soep, een broodje en wat salade weer 
richting huis gaat, heb ik het idee dat wij in een viswinkel 
wonen. Wat een zalm geur hangt er in ons huis. Volgende 
dag is het al een heel stuk beter, gelukkig.

De maandag erna komt Renate bij ons de nest controle doen 
en met een lekker bakkie koffie erbij, controleert ze alle pups 
en hun omgeving. ‘s Avonds rijden we richting Alphen a/d 
Rijn om te kijken of Blossom Joeri leuk genoeg vindt om zich 
te laten dekken. Wij prikken geen progesteron om te dekken. 
Wij kijken naar onze hond en rijden misschien dan wel een 
keer te veel, maar we willen zo veel mogelijk de natuur zijn 
gang laten gaan. Ze daagt hem uit en daagt hem uit en dan 
is daar de dekking maar helaas zonder koppeling. Hij is een 
echte gentleman, dat heeft hij vast van zijn vader. Blossom 
gaat de auto in en wij aan de koffie om even bij te praten. 
De volgende dag rijden we weer en dan gaat het allemaal 

volgens het boekje. Een dekking met een koppeling van 30 
minuten. Blossom daarna weer de auto in en wij weer aan de 
koffie. We spreken af dat we de volgende dag, op Blossoms 6e 
verjaardag, nog een keer richting Joeri gaan en kijken wat er 
gaat gebeuren. Nou, de volgende dag hadden ze er beiden 
nog steeds veel zin in en vindt er weer een mooie dekking 
met een koppeling van 40 minuten plaats. Blossom weer 
lekker de auto in, kan ze uit rusten. Nu is het spannend en 
kunnen we alleen maar de natuur zijn gang laten gaan en 
wachten op de echo. 

En dan ineens is het 8 oktober; een loodzware dag; de dag 
dat bij ons het eerste pupje naar zijn gouden mandje ver-
huist. Bommel is de eerste, maar blijft heerlijk in de buurt 
en die gaan we nog regelmatig zien als hij honger heeft en 
zijn KVV (kant en klaar vers vlees) bij ons komt halen. De 
dagen erna gaat er elke dag een pup naar zijn nieuwe gou-
den mandje. Op zondag vertrekt Juna. Basco zien we ook 
regelmatig als hij honger heeft, net als Hailey en Sammie. Een 
dagje waarop geen pup vertrek, maar wel is er die avond een 
bijeenkomst vanuit de vereniging georganiseerd over ED en 
inteelt en daar rijd ik die avond alleen heen. Te belangrijk om 
niet te gaan, vind ik en omdat we nog 2 pups hebben, kun-
nen wij er niet samen heen. Interessante avond, veel geleerd 
over de HD en ED in een mooie duidelijke uitleg in Jip en 
Janneke taal van dierenarts Walther Strikkers van Dierenkli-
niek Sleeuwijk.  Hij is voor ons een bekende omdat wij voor 
alles naar Sleeuwijk rijden. De volgende dag gaat ook Bouke 
richting zijn gouden mandje en de dag erna was het de beurt 
aan Emma. En toen was het stil heel stil en leeg…. We weten 
dat het voor de pups tijd werd dat ze zich gingen settelen bij 
hun nieuwe baasjes en we weten ook dat het goed is, want 
ze hebben stuk voor stuk geweldige baasjes die niet konden 
wachten op hun nieuwe lid van het gezin, maar toch dat lege 
gevoel is zo niet leuk. Gioya heeft nog 2 weken met de speel-
tjes van de pups in haar bek gelopen, zachtjes lopen piepen, 
zo zielig, heel langzaam ging dat over. Ondertussen zien wij 
onze Blossom veranderen. Ze eet en slaapt en meer wil ze 
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niet, haar vacht gaat krullen en ook kijkt ze weer scheel, zou 
het gelukt zijn? We durven er niet aan maar zien wel de ver-
anderingen bij haar. 

Ook krijg ik visite van Sue en James uit Minnesota, die een 
paar dagen in Nederland zijn en een Drentje hebben die ge-
fokt is in Amerika. Ze wilde graag wat meer Drentjes zien en 
Jenna heeft aan mij gevraagd of ze bij ons welkom waren. Nu 
is mijn Engels niet echt heel goed, maar ik kan me verstaan-
baar maken. Het was een hele gezellige en leuke middag en 
ze hebben genoten van de drie Kwakelse dames. Dan is het 
4 november en hebben wij begin van de middag de echo en 
samen met Bas en Sandra de eigenaren van Joeri gaan we kij-
ken of onze vermoedens goed waren. Dierenarts Daan doet 
zoals gewoonlijk bij ons de echo en ja hoor, duidelijk drachtig 

en we tellen 8 vruchtjes. Nu gaan we de volgende fase in en 
kunnen wij alleen maar wachten en Blossom in de watten 
leggen en verwennen en genieten van haar laatste dracht.  

We hebben de mensen op de wachtlijst een mail gestuurd en 
uitgenodigd voor een kennismaking met onze drie dames en 
met ons. Op dit moment hebben we de meeste gesprekken 
al gehad en met nog een paar te gaan, gaan we ons opma-
ken richting de bevalling van haar. Ook dit keer hebben wij 
de eigenaren van Joeri uitgenodigd om dit mee te kunnen 
maken. Het is nu vooral genieten van de veranderingen die 
we merken bij Blossom, maar ook weer bij Gioya en Jaycee 
die meer en meer respect voor haar krijgen. 

Jolanda Huijsing

Een stinkende bek

Wanneer uw hond onaangenaam uit de bek ruikt, heeft hij waarschijnlijk last van tandsteen.

U kunt hier iets aan proberen te doen door het dier regelmatig een kauwstaafje te geven. Ook bestaan er gebit- 
reinigende brokken.

Wanneer dit niet helpt kunt u het tandsteen laten verwijderen door een dierenarts. Bij verwaarlozing ontstaan 
in de kaak ontstekingen, waardoor tanden en kiezen los komen te zitten.
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Bodhi, de therapiehond van ZML de Bodde
Op 16 mei 2016 is onze Bodhi geboren in de warme schoot 
van Inge en Douwe Hoekstra. Bodhi (Jochem) fan de Indo-
Anjoho is één van de 10 pups uit het nestje van Fardau fan de 
Indo-Anjoho en Sepp. 

De wens voor een hond en dan het liefst een Drent, omdat de 
eigenschappen van dit ras ons ontzettend aanspreken, werd 
de laatste jaren steeds sterker. Onze jongens, Jesse en Silas, 
waren inmiddels ook iets ouder, dus we vonden het tijd om 
er echt voor te gaan. Op hetzelfde moment dat wij op de lijst 
stonden voor een pup bij Inge en Douwe, kreeg ik een mail 
van mijn werk dat we plannen mochten indienen voor het 
innovatiebudget van onze stichting (Biezonderwijs). Onder 
deze stichting valt een aantal scholen voor speciaal onder-
wijs. Ik ben zelf werkzaam als logopediste op ZML de Bodde, 
een school voor zeer moeilijk lerende kinderen in de leeftijd 
van 4 – 20 jaar. De vraag bij het innovatiebudget was: “hoe 
kunnen we het onderwijs voor onze verstandelijk beperkte 
leerlingen nog beter maken? “, en zo borrelde mijn tweede 
droom weer op: binnen mijn werk als logopediste kunnen 
werken met mijn eigen hond. Omdat ik ineens ontzettend 
enthousiast werd van dit idee, heb ik een innovatief plan ge-
schreven en ingediend om onze eigen hond in de toekomst 
in te gaan zetten als therapiehond binnen de logopedie op 
onze school. Op dat moment nog een redelijk onzeker plan, 
want we wisten nog helemaal niet of er bij Inge en Douwe 
voor ons een pup zou zijn. Gelukkig belde Inge een paar 
weken later dat Fardau bevallen was en dat er voor ons een 
reutje was. Helemaal super!!  

Bodhi is op 7 juli bij ons gekomen en deed het van het begin 
af aan erg goed. Een heel zachtaardig hondje en daarnaast 
ook enthousiast en open naar alles en iedereen. In mijn ogen 
een ideale (therapie-) hond qua karakter! 

Nu was het natuurlijk spannend wat het College van Bestuur 
van de Stichting zou denken van mijn innovatieplan. Zouden 
ze akkoord gaan? Het is niet niks, een dier binnen school. Je 
moet met veel dingen rekening houden, protocollen opstel-
len en wat met leerlingen die bang zijn of allergisch? 
Net voor de zomervakantie was er dan eindelijk het verlos-

sende woord… mijn plan was goedgekeurd en er zou een 
budget toegekend worden om cursussen te volgen en mate-
rialen aan te schaffen etc. Na de zomervakantie zou Bodhi al 
op mijn werkdagen mee naar school mogen om te wennen 
en socialiseren.  Wat een goed nieuws! Dromen blijken dus 
niet altijd bedrog.

Inmiddels gaat Bodhi al een paar maanden op dinsdag met 
mij mee naar het werk. Hij vindt het daar super. Leerlingen en 
collega’s zijn helemaal gek met hem. We hebben een mooi 
klaslokaal tot onze beschikking, waar ik met de leerlingen 
kan werken en waar Bodhi ook een bench en kussen heeft. 
Bij een paar leerlingen helpt Bodhi al actief mee met de be-
handeling (erg knap aangezien hij nog maar een half jaar is!), 
maar de meeste tijd scharrelt hij lekker rond in het lokaal en 
komt knuffels en likjes geven aan de leerlingen, die zich daar-
door minder gestrest voelen en veel beter hun best doen. Ik 
moet er wel goed op letten dat Bodhi zelf geen stress heeft 
en overprikkeld raakt door alle indrukken. Op tijd rusten en 
naar buiten is daarom ook heel belangrijk! Gelukkig krijgen 
Bodhi en ik daar alle ruimte voor.  

In de nieuwsbrief van oktober 2016 van Stichting Biezonder-
wijs Tilburg is over Bodhi het onderstaande artikel opgeno-
men:

Wat doet een hond in de school?

Op de Bodde loopt sinds enkele weken een hond in de 
school, Bodhi genaamd. Esther Hoppenbrouwers, logo-
pediste bij de Bodde, kwam op dit idee. Zou haar hond, 
een Drentsche Patrijshond, geschikt zijn als therapie-
hond? Dus nam zij contact op met Pets4Care. Deze orga-
nisatie  is deskundig op het gebied van diertherapeuti-
sche toepassingen.

Een hond in school, dat doe je niet zomaar, dus de Bodde 
heeft zich goed voorbereid. Wat doe je met allergieën? Of 
met kinderen die bang zijn? Of stel dat de hond een keer 
bijt? En niet te vergeten, niet in alle culturen ziet men een 
hond als huisdier. Dus zijn ouders uitgebreid geïnformeerd 
en gevraagd of er bezwaren zijn. Anja Hulshoff, directeur de 
Bodde: “Esther heeft ook een presentatie verzorgd voor het 
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team en natuurlijk was er daar ruimte om vragen te stellen. 
We hebben hierdoor een goede start kunnen maken.” 

Ze komen graag
Esther: “ Bodhi is nog een jonge, speelse hond van 5 maan-
den, maar je ziet nu al hoe zachtaardig en nieuwsgierig hij 
is en hoe enthousiast hij naar iedereen toegaat. Die sociale 
kant zit wel goed. Ik heb in die paar weken al mooie dingen 
gezien. Kinderen raken gemotiveerd door Bodhi. Ze komen 
graag, voelen minder stress met Bodhi erbij. Ze willen hem 
ook allemaal erg graag mee uitlaten. Dat kunnen we bijvoor-
beeld na verloop van tijd gaan gebruiken als beloning voor 
een aantal leerlingen op het VSO. Deze leerlingen zouden 
door Bodhi extra gestimuleerd kunnen worden om zich goed 
te gedragen en in te zetten op school. Ik wil eigenlijk alles 
aangrijpen om kinderen beter te leren communiceren. Als je 
een hond iets wilt laten doen, moet je duidelijk zijn. Ook dat 
kan ik de kinderen met hulp van Bodhi leren. De actie-reactie 

tussen hond en kind is heel natuurlijk en onbevooroordeeld.” 

Innovatiecheque
Het idee van de therapiehond is op 10 oktober beloond met 
een innovatiecheque. Dave als hondenliefhebber, was na-
tuurlijk zeer gecharmeerd van Bodhi. 

Esther: “Ik heb inmiddels de cursus Dierbegeleider Animal 
Assisted Interventions bij Pets4Care afgerond en materialen 
aangeschaft om Bodhi ook op school een mooi eigen plekje 
te geven. En als Bodhi 1 jaar is, kunnen we ons laten certi-
ficeren als therapieteam. Bodhi krijgt dan een penning als 
“therapy animal”, ik kijk er nu al naar uit! Maar voor nu mag 
Bodhi eerst goed socialiseren op de Bodde. Wennen aan de 
omgeving, de regels en de leerlingen. Het is de bedoeling dat 
De Bodde echt zijn tweede thuis wordt!”

Tot slot nog een nieuwtje!
Op zondag 22 januari 2017 wordt op RTL 4 het programma 
LifestyleXperience uitgezonden van 14.20 – 15.20 uur. Dit 
programma maakt een aantal specials over innovatie in het 
onderwijs en op 22 januari komt er in het programma een 
item over en met Bodhi. Op vrijdag 7 december komen ze 
van RTL 4 een ochtend filmen om goed in beeld te brengen 
wat de meerwaarde is van het inzetten van een hond binnen 
school. De herhaling van deze uitzending is op zondag 28 
januari 2017 op RTL5 van 15.10 – 16.10 uur. Kijken dus!!

Esther Hoppenbrouwers

Drent-en-kennis: Antwoorden

  1. Rob v.d. Meer.
  2. Willem v.d. Kolk.
  3. In hotel Schimmel in Woudenberg..
  4. Dokter Stades controleert op oogafwijkingen, zoals o.a. PRA.
  5. Beiden moeten PRA vrij zijn; goede heupen hebben en minimaal twee ZG ( zeer goed) kwalificaties 

op shows behaald hebben.
  6. Sammy-Flo v.d. Bezelhonk; eigenaresse Christel Schulte.
  7. De ‘Landleven dagen’ op 9,10 en 11 september.
  8. In het Openluchtmuseum in Arnhem.
  9. Het keurmeestersexamen.
10. Er konden drie nieuwe keurmeesters aan het keurmeesters corps toegevoegd worden.

 
       Dit was de laatste aflevering van de Drent-en-kennis. Veel onderwerpen hebben de afgelopen jaren de   
 revue gepasseerd en ik hoop dat u er wat aan heeft gehad! 
 

Tineke v.d. Feijst
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NK Canicross
Canicross is nog een heel jonge sport, maar toch werd in no-
vember al het vijfde Nederlands Kampioenschap gehouden. 
Na Zundert, Breda, Havelte en Helden was op zondag 13 
november Arnhem aan de beurt. Er werd op drie onderdelen 
gestart: bikejoren, met de hond voor de fiets, steppen, inder-
daad met de hond voor de step en canicross, met de hond 
voor de loper. In de canicross was dan ook nog een korte run, 
een lange cross en een kidsrun waarop medailles te verdelen 
waren. Er was ook nog een funrun, dus iedereen kwam aan 
zijn trekken. In de schitterende herfstbossen was een mooi, 
zwaar en uitdagend parkoers uitgezet. Ook het weer werkte 
mee; voor de honden dan: lekker fris met af en toe wat regen. 
Minder leuk voor de vele vrijwilligers, maar die lieten zich 
zoals altijd niet kennen en waren op alles voorbereid. Ook 
was het heerlijk opwarmen in de kantine aan de voortreffe-
lijke koffie en de onvolprezen broodjes kroket. Het werd een 
gezellig gebeuren met natuurlijk weer de nodige commotie. 
Zo was er een hond, die vlak voor de start de voorband van 
de step lek kauwde….. En ook was er een hardloper, die zich 
niet veel aantrok van borden en linten of de parkoerswach-
ten, die hem schreeuwend en wijzend waarschuwden…..het 
ging gelukkig net goed; de hardloper kon nog net zijn hachie 
redden…..en de biker is wel geschrokken, maar ook oké.

Wat echt heel bijzonder is, is dat er in élk Nederlands Kam-
pioenschap tot nu toe één of meer Drentjes op het podium 
hebben gestaan. Al bij het allereerste NK in 2012, in Zundert 
stonden Okke en Blossom op het podium. Blossom werd 
derde op de korte run en Okke tweede op de lange cross. Die 
twee zijn op allerlei manieren aan elkaar verbonden. In de 
jaren er na was Okke altijd de podium-Drent. In 2013 werd hij 
Nederlands Kampioen en werd hij in zijn woonplaats zelfs ge-
huldigd met een mooie medaille en een heerlijk kauwtje. In 
2014 werd Okke láátste op de lange cross; de baas nam een 
bocht verkeerd en verdwaalde….. In 2015 werden de Dren-
tjes tweede: Okke op de lange cross en Abe op de korte run. 
Saillant detail: Abe is een zoon van Blossom en Okke…….

En toen kwam Arnhem: Richard startte met Okke op de lange 
cross. Na ruim vijf jaar ervaring zijn die twee perfect op elkaar 
ingespeeld en dat is zo geweldig om te zien. Hun inspanning 

werd beloond met een prachtige eerste plek in het Neder-
lands Kampioenschap. Okke is ondertussen ruim zes en her-
haalt zijn huzarenstukje uit 2013. Wat zijn we trots op onze 
sportieve Drent! Het podium op het NK was extra bijzonder, 
omdat Marco Stam met zijn Drentje Catootje derde werd. 
Hoe bijzonder was dat! We hebben het verschillende mensen 
horen zeggen: “ik wil ook een Drent….”.

Later op de dag werd de korte run gelopen. Richard startte 
daar met Abe en ze werden uiteindelijk derde in het NK. Abe 
kreeg een bronzen plak. 

En zo stonden er op 13 november drie Drentjes met hun ba-

zen op het NK podium. Wat een schitterend beeld…..

Aan alle sportievelingen, twee- en vierbeners onze compli-
menten voor jullie prachtige prestaties in Arnhem! Heel erg 
gefeliciteerd met de resultaten. En een oprecht  ‘hartelijk 
bedankt’ aan alle vrijwilligers van de organisatie. We hebben 
een topdag gehad. En echt niet alleen vanwege die medail-
les. 

Richard en Selma Tiemeijer

Marco Stam met Catootje
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Oude edities van Onze Drent ook digitaal te lezen
Op een gure zaterdagochtend in de winter van 2015, stond 
ik met Hanneke Alberts-Oets, de secretaris van de VDP, op 
de parkeerplaats van Shureguard. We gingen het archief 
bekijken om te zien of de oude “Onze Drenten” goed genoeg 
waren om te digitaliseren en op de website te zetten. Niet 
alle boekjes waren in perfecte staat, maar bijna allemaal wa-
ren ze wel goed genoeg. Maar wie ging het doen? Gelukkig 
werd een enthousiaste vrijwilliger, Henk Hollemans, bereid 
gevonden om deze klus op zich te nemen. Met gemiddeld 6 
nummers per jaar, 40 blz/nummer en dat van 1965 tot 2010, 
zijn dat ongeveer10.000 bladzijden die gescanned moetsen 
worden (en dan moet alles nog in één keer goed gaan)!

Wat willen we bereiken?
Meer dan 10.000 bladzijden met de hand scannen is niet niks, 
dus waarom al die moeite? Wel, iedere zichzelf respecterende 
vereniging heeft een archief. Maar als je er niets mee doet, 
dan is de kans groot dat het ergens ligt te verstoffen en het 
uiteindelijk verdwijnt. Je moet er dus voor zorgen dat het 
goed wordt opgeslagen en, bij voorkeur, ook wordt gebruikt. 
Daarom hebben we besloten om alle oude OD’s te digitalise-
ren en te publiceren. 

Het plan is om dat in de volgende stappen te realiseren:

a) Scannen: 
De oude Onze Drenten scannen (er plaatjes van ma-
ken) en op de site zetten, zodat iedereen die dat leuk 
vindt, ze kan lezen

b) OCR’en: 
De plaatjes met behulp van OCR (Optical Character 
Recognition) software om zetten in “gewone” com-
puter-tekst (zoals in een tekstverwerker) zodat er 
ook nog in de oude nummers gezocht kan worden

c) Presenteren: 
De oude ‘Onze Drenten’ aantrekkelijk presenteren, 
zodat ze niet als een groot bestand op de website 
staan, maar meer als een soort “boekje”.

Scannen
De eerste stap is nu genomen dankzij de inzet van vooral 
Henk Hollemans. Sinds half november staan alle oude “Onze 
Drenten” als PDF-file op de site. Door op de website op het 
derde icoontje van links (het archiefdoosje) te klikken komt 
men in het archief. Om het een beetje overzichtelijk te hou-
den zijn de nummers per decennium ingedeeld. 

Er zitten nu nog wat schoonheidsfoutjes in, maar over het 
algemeen kunnen we stellen dat de eerste fase goed is afge-
rond. 

OCR
De volgende stap is het omzetten van de plaatjes in “gewone” 
tekst. Dit is technisch niet zo moeilijk maar het kost veel tijd. 
boel tijd.

Publiceren
De laatste stap is het geheel “aantrekkelijk” publiceren als 
“Boekje op Internet”. Alle OD’s sinds 2009 zijn al digitaal en 
zijn als ‘Flipbook’ op de site gezet. Leden kunnen deze jaar-
gangen (na in te loggen), bekijken en lezen via: 
Menu => Vereniging => Clubblad OD => Archief OD. 
Dit systeem werkt al voor de buitenlandse leden. 

Het is de bedoeling om alle oude OD’s omzetten naar een 
Flipbook, maar zoals gezegd: dat duurt even.

Arjan van Hessen
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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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Onze Drent als Flipbook
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Terugkomdag van de pubers van “Van ’t Roerdal”
Eindelijk is het zover: Terugkomdag voor onze pubers. Vorig 
jaar zijn we met alle puppy’s bij elkaar geweest, maar zo mo-
gen we ze nu toch niet meer noemen… Het zijn pubers… 
echte!

Op zondag 30 oktober om 11 uur was het zover: prachtig 
gezicht bij het Erkemederstrand in Zeewolde waar we met 
34 personen (klein en groot) en 18 honden verzamelden 
bij Strandpaviljoen de Jutter. Deze keer waren er de stoere 
papa’s van 2015: Thybo en Oscar, beide knuffelmama’s: Kari 
en Saku, 11 puppy’s Van ’t Roerdal en nog een paar mooie 
Drenten die al een heerlijk plekje in de gezinnen hebben.

Voor we het strand op zijn gegaan, hebben we eerst weer 
hernieuwd live kennisgemaakt met elkaar én met de hondjes 
op het terras van de Jutter. 

We houden nog best veel contact via Facebook, Whats Ap-
pjes, telefoontjes enzovoorts. We leven mee met de deelne-
mers aan tentoonstellingen en jachthondenproeven. En wat 
doen ze het goed! 

Een aantal van ons is in het voorjaar ook nog bij Joyce (baasje 
van Oscar) met onze hondjes op bezoek geweest voor wat 
gezelligheid en wijze lessen. Het is fijn om te merken dat 
Yvonne Franssen en Harry Hilkens (fokkers van Kennel van 
’t Roerdal), Joyce Broekman (eigenaresse Oscar Phébe van 
Groevenbeek) en Hilde de Heer (eigenaresse Thybo Sanne 
van Drienermarke) als de collega baasjes met je meeleven. 

Zijn er vragen, je stelt ze en er wordt meegedacht. Wat je 
noemt, een warme deken!

Na de hernieuwde kennismaking zijn we gezellig pratend, 
van groepje naar groepje lopend, met de honden het strand 
opgegaan. Alle honden los én… jawel het grote ontmoeten 
kon beginnen.

Mooi om te zien dat - ook al zijn het pubers uit hetzelfde nest 
- het karakter van alle hondjes toch verschillend is. Een aantal 
echte Drenteigenschappen bleken ze wel te delen: enthou-
siast, lomp, energiek, sociaal, dol op lekkers, onderzoekend, 
dol op viezigheid (en daarna geknuffeld willen worden… 
oeps).Joyce heeft haar jarenlange ervaring ingezet om ons 
te laten zien hoe we moeten reageren als de rangorde in 
zo’n grote groep wordt bepaald door de honden: niets doen, 
doorlopen, honden negeren, geen steun geven en dan vormt 
zich dat vanzelf. En jawel hoor… de “rust” keerde zo terug.

Al tijdens het wandelen bleek er overduidelijk één echte, 
ware Drent. Alle pubers konden er wat van, er werd vanuit 
het water door het zand gerold en door de bagger gelopen 
waardoor sommige Drentjes 4 zwarte poten hadden. Maar: 
de smeerpoets der smeerpoetsen is geworden….. Billie

Indrukwekkend gezicht

Stoeiende broers

Goed beeld van lichaamstaal

Kampioen Smeerpoets Drent-zijn: Billie
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Jammer genoeg konden enkele Drentenbaasjes van de pups 
van 2015 er deze keer niet bij zijn. Bij één stel heeft de afwe-
zigheid deze keer wel een heel bijzondere reden. Zij worden 
komend jaar papa en mama. En dat betekent dat ons groepje 
baasjes van puppy’s van Van ‘t Roerdal uitgebreid wordt: een 
nieuw klein Drentenbaasje, we kijken er nu al naar uit!

Een terugkomdag is natuurlijk geen terugkomdag zonder 
groepsfoto. Verschillende varianten zijn uitgeprobeerd, waar-
bij de fotografen zich zelfs in het klotsende water posteerden 
om maar de beste shots te krijgen… Mooi, mooier, mooist!

Deze heerlijke dag (weer werkte mee, gezellige mensen, spe-
lende honden) hebben we vervolgens afgesloten met een 
lekkere lunch en héél véél lol voor/door hond én mens. We 
zien elkaar weer op zaterdag 8 april 2017 op de Fokdag. We 
hebben er nu al zin in!

Gerrie Kleijngeld

Foto’s :
Lenneke Sluijter, Annelies Brinkhof, Annemarie Hendriks en
Yvonne Franssen

Mooi stel hè?! 
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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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Wat is de waarde van uw huisdier?  
Oftewel: hoe groot is uw schade als uw huisdier door 
toedoen van een ander letsel oploopt of zelfs komt te 
overlijden?

Makkelijke vraag, roept u waarschijnlijk meteen, mijn huisdier 
is van onschatbare waarde! Gevoelsmatig is dat ongetwijfeld 
waar, maar zo eenvoudig ligt het helaas niet. Een huisdier 
werd juridisch gezien altijd beschouwd als een roerende 
zaak. Dat betekent dat uw huisdier wettelijk gezien gelijkge-
steld werd met bijvoorbeeld een auto of een tafel. 

Met de Wet Dieren is hieraan per 1 januari 2013 een einde ge-
komen door invoering van art 3:2a lid 1 BW: “Dieren zijn geen 
zaken”. Met het wetsvoorstel werd beoogd een breed gedra-
gen rechtsgevoel onder woorden te brengen dat dieren niet 
zonder meer gelijk kunnen worden gesteld met zaken, maar 
dat (onder andere) rekening gehouden moet worden met de 
emotionele waarde van een dier. Een huisdier is immers voor 
de meeste mensen als een lid van hun gezin.

Wat is er sindsdien veranderd?
Helaas niet zoveel. In lid 2 van het wetsartikel is namelijk toe-
gevoegd dat bepalingen met betrekking tot zaken op dieren 
van toepassing zijn “met in achtneming van de op wettelijke 
voorschriften en regels van ongeschreven recht gegronde 
beperkingen, verplichtingen en rechtsbeginselen, alsmede 
de openbare orde en de goede zeden”.  

En dat is eigenlijk alleen maar een – voor de gemiddelde 
huisdierbezitter ingewikkelde – manier om te zeggen dat uw 
geliefde huisdier volgens de wet dan wel niet meer zomaar 
als een zaak mag worden beschouwd, maar dat alle regels die 
van toepassing zijn op zaken (zoals uw auto of uw tafel), óók 
van toepassing zijn op uw hond of kat (of elk ander huisdier). 
En daarmee wordt uw huisdier in grote lijnen alsnog gelijkge-
steld met een zaak. 

Waarom is dit van belang?
De hoedanigheid van een dier is (onder andere) van belang 
wanneer uw huisdier letsel oploopt door toedoen van een 
persoon of een ander huisdier. Dat letsel levert schade op, en 
die schade moet worden vergoed. Omdat een dier ondanks 
bovengenoemde wetswijziging nog vaak als een zaak wordt 
gezien, speelt in dit soort kwesties de dagwaarde van uw 
huisdier een rol. 

De dagwaarde is het bedrag dat het huisdier op het moment 
dat het letsel wordt toegebracht waard is. Daarbij wordt in 
principe geen rekening gehouden met de emotionele waar-
de van uw huisdier. Maar hoe stel je de financiële waarde van 
een huisdier vast?

Herstelkosten overtreffen dagwaarde.
Het vaststellen van de dagwaarde van zaken wordt normaal 
gesproken overgelaten aan verzekeringsmaatschappijen. 
Gaat het daarbij om bijvoorbeeld een auto, dan wordt aan de 
hand van een aantal factoren zoals bijvoorbeeld leeftijd en 
kilometerstand, de dagwaarde vastgesteld.

Als je bij het bepalen van de dagwaarde van een dier dezelf-
de werkwijze hanteert, zal dit al gauw tot gevolg hebben dat 
de ‘herstelkosten’ van uw huisdier de dagwaarde ruimschoots 
overtreffen. Nu de duidelijke meerwaarde van een huisdier 
inmiddels wordt onderkend door de wetgever, dienen rech-
ters er rekening mee te houden dat een huisdier meer is dan 
een zaak. De dagwaarde van een oude auto zal niet hoog 
meer zijn, en wordt elke dag minder. De dagwaarde van uw 
huisdier – rekening houdend met de emotionele waarde – 
zal met het verstrijken van de tijd gevoelsmatig eerder juist 
stijgen.

Dat betekent dat u als eigenaar van een huisdier, dat door 
toedoen van een ander letsel heeft opgelopen, niet alleen 
recht kunt doen gelden op een vergoeding van de dagwaar-
de van uw huisdier, maar op vergoeding van alle (redelijke) 
kosten die het herstel van uw dier met zich meebrengt. 

Denk daarbij bijvoorbeeld aan dierenartskosten, reiskosten, 
speciale voeding. Oók als deze kosten de dagwaarde of zelfs 
de vervanging van uw dier door een vergelijkbaar dier over-
stijgen. Daarmee wordt in zekere zin alsnog tegemoetgeko-
men aan het uitgangspunt dat uw huisdier ook een emotio-
nele waarde heeft. 

En hoe krijg ik nu mijn schade vergoed?
Bovenstaand verhaal betekent niet dat het in de praktijk altijd 
gemakkelijk zal zijn om uw schade vergoed te krijgen. Als de 
veroorzaker van de schade c.q. het letsel niet tot medewer-
king of vergoeding van de schade bereid is, of zelfs ontkent 
verantwoordelijk te zijn voor de ontstane schade, lijkt een 
gang naar de rechter de enige mogelijkheid om alsnog uw 
gelijk te halen. 

Daarbij moet u zich realiseren dat zelfs met een vonnis van 
de rechter in uw voordeel in de hand, het vaak evengoed niet 
eenvoudig zal zijn om ook daadwerkelijk uw schade vergoed 
te krijgen.

Yvonne Franssen
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‘Proppen, proppen, proppen!’ 
Wie kinderen heeft in de basisschoolleeftijd, kent het 
televisieprogramma vast. In de BZT-show strijden de 
jongens en de meiden tegen elkaar. Ze moeten ant-
woord geven op moeilijke vragen en op een bepaald 
moment moeten ze met zoveel mogelijk kinderen 
tegelijk ergens in gaan zitten, terwijl het liedje klinkt: 
‘proppen, proppen, proppen!’ Spontaan begonnen wij 
laatst dat liedje te zingen, want, hoeveel levende we-
zens passen er eigenlijk in een Kia Picanto? Op woens-
dagmiddag blijkt hoeveel: liefst vier kinderen, een 
volwassene, en onze brave Drentsche Patrijs Famke! 
Wel heel fijn vond iedereen het om daarna lekker (er) 
uitgelaten te worden in het bos! 

Merel van Dorp

Hondenbelasting
Sinds maandag 7 november zijn negen hon-
denbelastingcontroleurs, uitgezonden door een 
grote uitzendorganisatie, actief op zoek naar niet 
geregistreerd staande honden in de diverse wij-
ken van Groningen.

Eens per twee jaar wordt er op bijna 100.000 
bellen in de stad gedrukt om te checken of er 
honden op dat adres bivakkeren.

In Groningen staan 7700 honden officieel te 
boek. Bij de laatste controle, twee jaar geleden, 
werden 1500 honden opgespoord die niet be-
kend waren bij de gemeente.

Een hondenbezitter betaalt in Groningen € 116, 
40 voor een hond per jaar; voor twee honden 
€ 289,20 per jaar, ongeacht de grootte van de 
hond. Voor een nest pups geldt een uitzonde-
ring, net als voor een hulp – of blindengeleide-
honden. Die eigenaren krijgen een vrijstelling.

De begrote opbrengst voor dit jaar in Groningen 
is € 868.000. Maar waarom int de ene gemeente 
wel en de andere geen hondenbelasting? De 
mogelijkheid om hondenbelasting te heffen 
staat kennelijk in de Gemeentewet. Heft een gemeente 
geen hondenbelasting, dan moet dat geld bijvoorbeeld via 
de onroerende zaakbelasting binnenkomen, zoals dat nu in 
buurgemeente Ten Boer gebeurt. Nu er plannen liggen voor 
een herindeling met Ten Boer en Haren, waar geen honden-
belasting wordt geheven, zijn er partijen die pleiten voor de 
afschaffing van deze wet uit de Middeleeuwen, die toen in 
het leven werd geroepen als financiële steun voor de armen.

Begin 19e eeuw kwam er echter er een nieuw argument; de 
belasting zou een wapen zijn tegen de hondsdolheid, die de 
volksgezondheid bedreigde.

Waar wordt het anno 2016 voor gebruikt? Voor een extra 
inkomstenpost van de gemeenten, terwijl de hondeneigena-
ren in alle belastingplichten meedraaien? 

Bron: Dagblad van het Noorden
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Tentoonstellingen
Hazerswoude Dorp, zaterdag 5 november

Keurmeester: J.Andringa Beste van het ras (BOB):  Asra Tessa v Klein Esholt

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Puppyklasse Veel belovend Storm NHSB 3036674 P.S. Das

Jeugdklasse 1ZG Jesse vd Olinckhoeve NHSB 3029844 G.B. Olieman

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

Veteranenklasse 1U RCAC/RCACIB Andor fan de Indo-Anjoho NHSB 2681989 B.M. Pouw-Zuiderhof

Teven

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

Tussenklasse 1 ZG  Hiltje Balou v Selihof NHSB 2988293 M.J.B. de Boer-v Herreveld en  J. de Boer

Openklasse 1 U, CACIB / res CAC  Nora-tessa v Klein Elsholt NHSB 2903970 A.H.L. Kamperman- v. Remmen

2U, res CACIB  Senna Lynde vd Bezeldonk NHSB 2977338 S.Y. Graver

Hazerswoude Dorp, zondag 6 november
Keurmeester: W.Hochstenbach Beste van het ras (BOB):  Jesse vd Olinckhoeve

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Jeugdklasse 1U, CAC, BOB  Jesse vd Olinckhoeve   NHSB 3029844 G.B. Olieman

Openklasse 1U, res CACIB  Asra Tessa v Klein Esholt   NHSB 2903967 A.H.L. Kamperman- v. Remmen en R. Hogeland

Kampioensklasse 1U, Res CAC/CACIB   Briscoe Baraysa the Gloucester   NHSB 2889094 G.W. Paardekooper en G.W. Paardekooper-Weenink

Teven

Jeugdklasse 1 ZG Abby vd Olinckhoeve  NHSB 3029845 M.H.A. Post-de Graaf f en R.J. Post

Tussenklasse 1 ZG Dante fan’t Suydevelt  NHSB 3002304 J.W. Hoeksema en F. Hoeksema-Schuurman

Openklasse 1 U CAC/CACIB   Nora Tessa v Klein Esholt    NHSB 2903970 A.H.L. Kamperman-van Remmen

Gebruiksklasse 1 ZG   Fleur van‘t Hoage Gors    NHSB 2893552 N.E. Visbeen

Kampioensklasse 1 U, Res CAC/CACIB   Ivana Isah fan’t Patrijzenbos    NHSB 2931372 W. Klijnstra - B.de Jong

Vetrenenklasse 1 U   Emma Gina vd Haeckpolder    NHSB 2723669 C..J. van’t Hof-Groeneveld

Ziiva Nederlands Jeugdkampioen
Zaterdag 5 november is onze Ziiva fan de Indo-Anjoho 
Nederlands Jeugdkampioen geworden! 

We zijn die dag ’s ochtends vroeg vertrokken met Fardau en 
Ziiva; voor de verandering waren we met twee Drenten op 
pad. Bij de hal in Hazerswoude Dorp aangekomen moesten 
we eerst een plekje zoeken voor de bench, maar het is daar 
mooi ruim opgezet, dus was er alle ruimte voor de exposan-
ten en bezoekers.

Onze Ziiva was ingeschreven in de jeugdklasse. Ze haalde 
een 1 U en daarmee haar 3e jeugdpunt en het Nederlands 
Jeugdkampioenschap. Daarna was Fardau aan de beurt, ze 
kreeg een 3 U.

Ziiva mocht terug komen voor  het kiezen van de “ beste 
teef” en tot onze verbazing mocht Ziiva achter bordje 1 gaan 
staan!

Wat een geslaagde dag voor ons. Zeker ook om omdat Andor 
fan de Indo-Anjoho zijn eerste Veteranenpunt haalde.

Er heerste deze dag bij de Drenten een gezellige sfeer. Er 
waren 11 Drenten ingeschreven en ze waren ook allemaal 
aanwezig.

De keurmeester was de heer J. Andringa.

Inge Hoekstra-Dekkers
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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 tentoonstellin-
gen 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.

Belgisch Kampioen 

Nadat ze op 4 oktober 2015 in Zwolle Nederlands Kampioen 
is geworden, hebben we met Sophie Amy van de Lage Nesse, 
geboren op 25 mei 2013, afgelopen zondag ook het Belgisch 
Kampioenschap behaald. Vorig jaar begonnen in Kortrijk en 
370 dagen later het vierde en laatste puntje behaald, we-
derom in Kortrijk. Wij zijn trots op onze Sophie!

Marloes de Reus

Ziiva fan de Indo-Anjoho Nederlands Jeugdkampioen 
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Gelezen bij het digitaliseren: Gedicht uit Onze Drent nr. 1 uit 1965

Uit de ‘Oude Doos’

Temperaturen van hond en kat

Als u de temperatuur van uw hond wilt opnemen, kunt u dat het beste rectaal doen. Op andere plaatsen, zoals in 
de oksel of in het oor geeft dit te grote afwijkingen door de beharing en het formaat.

Vet de thermometer in met vaseline. Als uw dier het temperaturen niet zo gemakkelijk toelaat, kan misschien een 
bekende de hond of kat even vasthouden. Dan kunt u met de ene hand de staart een beetje oplichten en met de 
andere hand de thermometer inbrengen. Nooit aan de staart trekken als het dier tegenstribbelt!

De normale temperatuur van zowel honden als katten ligt tussen de 38 en 39 graden.
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De NIMROD in 2017 met Drentsche Parijshonden?
De NIMROD vond dit jaar plaats op maandag 14 novem-
ber op Fort Vechten in de provincie Utrecht. De NIMROD 
is een jaarlijks terugkerende jachthondenwedstrijd, 
waarbij de 18 best gekwalificeerde jachthonden van ons 
land bij elkaar komen en strijden om de winst en de “eeu-
wige roem”. 

Iedere jachthond kan slechts één maal meedoen aan de NIM-
ROD. De honden worden geselecteerd op basis van het aantal 
behaalde punten in het wedstrijdseizoen van het afgelopen 
jaar mits de drempel voor de NIMROD-deelname  gehaald is. 
Van ieder jachthondenras wordt alleen de best presterende 
hond  gevraagd voor de NIMROD. Dat betekent dat er een heel 
scala aan verschillende jachthonden-rassen op de wedstrijd 
acte de présence gaven. Dit jaar bestond het deelnemersveld 
naast de bekende rassen als Labrador en Golden Retriever ook 
uit o.a. Duitse Staande Korthaar, Duitse Staande Draadhaar, 
Duitse Staande Langhaar, Weimaraner, Flatcoated Retriever, 
Heidewachtel, Grote Munsterlander en Griffon Korthals. 
    
Tijdens de NIMROD in 2016 bestond 50 % van de deelnemen-
de honden uit Retrievers (Labrador, Golden, Flatcoated), maar 
er deed weer geen Drentsche Patrijshond mee. Je kunt je 
afvragen waarom er tegenwoordig toch zo weinig Drentsche 
Patrijshonden meedoen aan de NIMROD?

• Zit het in de bevlogenheid of de aanpak van de voorja-
gers? 

• Heeft het ras de Drentsche Patrijshond niet de juiste 
eigenschappen om de proeven bij de NIMROD tot een 
goed einde te brengen? ook

• Is de aard van de proeven in de loop van de jaren gewij-
zigd, en is deze nu misschien minder geschikt voor een 
Drentsche Patrijshond?

In het verleden hebben er wél voorjagers met een Drentsche 
Patrijshond meegedaan aan de NIMROD. Van 1974-1984 en 
van 1985-1995 deden er negen mee en van 1996-2006 ze-
ven.  Van 2006-2016 waren het er helaas geen. Totaal hebben 
drie honden het NIMROD-AA-diploma gehaald.  Afgelopen 
jaar hebben twee voorjagers met hun Drentsche Patrijshond  
meegedaan aan een MAP-A, maar helaas hebben ze maar 
één MAP A gehaald, hetgeen niet voldoende was om het 
traject te kunnen voortzetten.

Om voor de NIMROD te worden gevraagd, moeten achter-
eenvolgens twee Standaard Jachthonden Proeven (SJP) op 
A-niveau met tenminste 86 punten en twee Meervoudige 
Apporteer Proeven (MAP) op A-niveau gehaald worden. 

Ik heb mijn vragen aan twee oud-deelnemers aan de NIM-
ROD voorgelegd. Henk Companjen deed in 1986 mee met 
Boaike Astha van Bircmede en Walter Klijsen deed in 1988 
mee met Hunterd. Beide voorjagers hebben zelf Drentsche 
Patrijshonden met uitstekende jacht-eigenschappen gefokt. 
Daarnaast  zijn zij tegenwoordig keurmeester bij de veldwed-
strijden van de Continentaal Staande Honden, SJP’s , MAPS 
en Henk ook bij de Orweja Workingtest. 

Zowel Henk Companjen als Walter Klijssen zoeken de verkla-
ring in de drie eerder genoemde aspecten, voorjager, ras en 
aard van de proeven.

Henk Companjen:
· De voorjager: Dit is een gevoelig onderwerp.  Ik weet 

alleen hoeveel tijd ik er zelf in stak en kan niet oordelen 
over anderen. Om deze serie proeven te volbrengen, heb 
je een sterke gedrevenheid nodig, veel tijd om te trainen 
en mag je niet te snel tevreden zijn. Je gaat naar iedere 
proef toe om te winnen en niet voor de gezelligheid.

· Het ras: De Drentsche Patrijshond is een allround staande 
jachthond, die zowel vóór als ná het schot werkt. De      
eigenwijsheid van deze hond speelt hem en zijn voorja-
ger soms parten. De Drent is gematigd snel in het uitvoe-
ren van de proeven. 

· Aard van de proeven: Er zijn veelal dubbele en driedub-
bele apporteerproeven bij de MAP en de NIMROD. Voor 
de meeste Retrievers lukt dit wel. Hoe anders ligt dat 

Fort Vechten diende als wedstrijdlocatie voor de  NIM-
ROD 2016. De organisatie roemde het Fort als veelzijdig 
terrein waar alle onderdelen van het jachthondenwerk 
goed konden worden uitgevoerd. Goed opgeleide jacht-
honden zijn absoluut onmisbaar voor de jacht in Neder-
land. Een goede jachthond speurt het wild op en haalt 
het geschoten wild. Daarbij moeten zij zich niet door 
barrières van water, riet, struiken etcetera laten hinderen, 
ze moeten de instructies van hun baas direct en goed 
opvolgen maar moeten ook zelfstandig kunnen werken.

Bron: De Nederlandsche Jager – nov. 2016

Gerda Companjen met Harda vanner Breeder Ae in 1991 op de Nimrod 
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voor de Drentsche Patrijshond. Men hanteert bij de MAP 
en de NIMROD een tijdslimiet per proef. Een MAP-B proef 
moet binnen vijf minuten worden volbracht. Een MAP-A 
proef binnen 8 minuten. De Drent is niet speciaal een 
snelle hond, zoals bijv. Duitse Staande honden. Met de 
komst van steeds meer Engelse werk-Retrievers , sinds 
de ’80-er en ’90-er jaren, is het gemiddelde niveau van 
de apporterende honden behoorlijk gestegen. Daardoor 
zijn de proeven ook zwaarder geworden. De allround 
staande jachthond legt het bij de NIMROD af tegen de 
specialist.

Walter Klijsen:
· De voorjager: Sluit zich aan bij de opmerking van Henk 

en voegt eraan toe, dat hij de proeven heel lang heeft 
voorbereid met Hunterd. Er wordt een enorm doorzet-
tingsvermogen gevraagd.

· Het ras: Het is heel belangrijk dat je met honden werkt 
en fokt, die kwaliteiten hebben. De jachtstijl en ‘drive’ 
moeten in zijn genen zitten. Fel (=gedreven) jagen, goed 
lopende motoriek, goede gezondheid en een goed 
karakter zijn voor Walter belangrijker dan het uiterlijk. 
Hij voegde eraan toe dat het noodzakelijk is om bij het 
fokken te bedenken wat je wilt bereiken met deze hond, 
die toch ook z’n beperkingen heeft. Een hond die eigen 
initiatief toont en een passie om wild te bemachtigen, is 
heel waardevol. Het karakter van de Drent vraagt om een 
volhardende en consequente aanpak. De eigen wil van 
de hond maakt het de voorjager soms knap moeilijk.

· Aard van de proeven: Verre dirigeerproeven zijn relatief 
moeilijk voor Drenten. Een Drent is een allround jacht-
hond; een Retriever is een specialist. De specialistische 

proeven van de NIMROD zijn wel mogelijk, maar iets 
moeilijker voor de allround Drent. Ook kan de Drent 
iets langzamer reageren. Walter had Hunterd niet ge-
leerd over hekjes te springen en dat werd in 1988 wel 
gevraagd van de honden. Daardoor haalde hij net geen 
AA-diploma tijdens de NIMROD.

Uitslagen NIMROD 2016:
De proeven bleken helaas zo pittig, dat er van de 18 deelne-
mende honden niet één alle negen apporten binnenbracht, 
waardoor het felbegeerde AA-diploma niet kon worden 
uitgereikt. De keurmeesters hebben ervoor gekozen de twee 
honden die zeven van de negen apporten binnenbrach-
ten, wel te plaatsen. Dit waren beide labradors. Roel Venema 
eindigde op de 2e plaats met Raven en Klaas van der Valk 
met Noortje op de 1e plaats en werd daarmee de winnaar 
van de NIMROD 2016.                 

De Trofee de Winde, een wisselprijs bestemd voor de hoogst 
geëindigde Continentale Staande Hond op de NIMROD werd 
dit jaar uitgereikt aan Renate Fennis met haar hond Nina, een 
Epagneul Bleu de Picardie. Zij ontving tevens de Vrienden 
van de NIMROD Bokaal. Deze bokaal wordt uitgereikt aan die 
combinatie die de vrienden van de NIMROD op die dag het 
meest aanspreekt. 

Ellen Bouwen

Walter Klijsen met Hunterd

Klaas van der Valk met Noortje

Raven, Labrador Retriever van Roel Venema   
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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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Alfred Schouten is voorzitter van de Evenementencommissie

Profiel: Alfred Schouten

1 Hoe is de Drent in jouw leven gekomen? Hoeveel Drenten had  je, heb je en hoeveel zou 
je er ooit willen hebben?
Ongeveer 16 jaar geleden hebben mijn vrouw (Renate) en ik besloten dat we een hond wilden hebben. 
Na het formuleren van de wensen en eisen, hebben we bedacht dat de Drent als gezinshond het best bij 
ons zou passen. Momenteel hebben we vier Drenten in huis, drie teefjes en een reu. Dit aantal is eigenlijk 
wel genoeg en in de toekomst zullen het er wel wat minder worden. Met minder kun je de aandacht voor 
de honden toch beter verdelen.

2 Welke eigenschap van de Drent spreekt je het meeste aan?
De trouw en eigenzinnigheid zijn voor mij wel de meest aansprekende eigenschappen van de Drent.

3 Welke raseigenschap komt je weleens wat minder goed uit?
Die eigenzinnigheid komt vaak minder goed uit, maar daar moet je dan ook de humor wel van inzien.

4 Hoe sta je tegenover de Drent en de jacht?
Niks mis mee. Renate doet met de jongste hond jachttraining en ik ben in het verleden een aantal keren 
met onze Luna mee geweest op jacht. Mooi om te zien hoe de hond dan door heeft dat het dan echt is en 
geen training.

5 Hoe sta je tegenover de Drent en het showen?
Ik heb niet zoveel met het showen. Ik heb er zelf geen lol in en ik heb ook het idee, dat we onze honden er 
ook niet echt een plezier mee doen.

 6 Heb je gefokt? Heb je plannen in die richting?
Wij fokken zo nu en dan een nestje onder de kennelnaam Van Noordhove. Plannen voor een nieuw nestje 
zijn in de maak.

7 Wat zijn je mooiste Drentenmomenten?
Tja de mooiste momenten. Dat zijn er best wat. Ik kan me een moment tijdens een wandeling herin-
neren, toen de hond over een sloot sprong en echt verbaasd keek waarom ik niet gewoon meekwam. 
Waar wacht je op baas, terwijl die sloot voor mij toch echt te breed was. (uiteraard heb ik de sprong wel 
gewaagd met als gevolg één volgelopen laars).  Een mooi moment was ook, toen één van de honden 
tijdens een training me op kwam halen, omdat de dummy in een boom was beland. Tenslotte, mooi om 
te ervaren, is de natuurlijke manier waarop een teefje verandert van jonge hond tot zorgzame moeder, 
als ze haar eerste nestje heeft.

8 Wat vind je een waardevolle functie van de vereniging? 
Een waardevolle functie van de vereniging is het monitoren van de gezondheid van het ras en indien dat 
noodzakelijk is, het zoveel mogelijk tegen gaan van erfelijke afwijkingen door het fokbeleid bij te stellen.

9 Heb je een belangrijk punt, waarop de vereniging zich zou moeten proberen te verbe-
teren?
Eigenlijk niet.

10 Wat wil je verder nog kwijt?
Wat ik verder kwijt wil, is dat het in het belang van de gezondheid van het ras zou zijn, als de beide ver-
enigingen weer tot elkaar komen of in ieder geval verder zullen samenwerken op het gebied van fokbe-
leid en gezondheid.
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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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In Memoriam
Nora Fan ‘It Frije Fjild 29 -11- 2004 - 9 - 4 - 2016

Onze lieve eigengereide Nora is niet meer. Met pijn in ons 
hart moesten we Nora in laten slapen, de 4e Drent die is 
overleden in zo’n anderhalf jaar. Dat doet een Drentenhart 
geen goed. Wat een verdriet en gemis en zo kort op elkaar. 
Maar moeder natuur doet haar eigen zin en daar moeten we 
ons bij neerleggen. Nora was een echt Drenten teefje; lief en 
aanhankelijk maar wist ook precies wat ze wel en niet wilde, 
tussen haar drie Drenten broers. Nooit ziek geweest en er is 
nog nooit een pil ingegaan. Zo sterk als een paard en men 
noemde haar op ons strand altijd het vliegend hert. Geen 
auto was veilig voor haar en ze rende ook iedereen eruit. Het 
bijzondere was dat als er een politieauto aan kwam, ze niet 
met deze auto mee ging rennen; alsof ze het wist. Bijzonder 
toch? Nora is altijd een genot geweest om bij je te hebben. 
Alleen haar mollengedrag vonden wij nog wel eens een pro-
bleem; alle mollen werden uitgegraven op strand. Ze leefden 
dan nog en wij moesten het dier uit haar bek halen. Nora zet-
ten we gauw in de auto voordat ze hem weer pakte. Dit ge-
beurde toch wel iedere dag. Maar het was ook erg lachwek-
kend:  die pootjes van die mol uit haar bek. Al die tijd heeft 
maar 1 mol de dood gevonden want die had ze in de auto 
gelaten en konden wij in het donker niet  vinden. De volgen-
de dag, met licht, konden we hem gelukkig wel vinden. Nora 
ging altijd mee op vakantie naar Frankrijk, dat vond ze heer-
lijk. Het autorijden vond ze fijn en ze was gek op zwemmen 
in het zwembad. Nora vond eigenlijk alles wel leuk als ze er 
maar bij kon zijn. We hadden nooit gedacht dat ze zo snel 
ziek kon worden, zo sterk en taai als ze was. Na het verlies 
van haar drie broers zag ik toch wel een verandering in haar. 
In november begon ze te tobben met haar achterkant; er 
volgden ook paniekaanvallen.  Ze kon niet meer ‘alleen’ zijn 
al hadden we nog 4 honden. Ik kon eigenlijk niet meer weg 
met zoveel angst bij Nora. Het was zo triest om te zien. Dus 
mijn man en ik wisselden elkaar af zodat er altijd iemand bij 
haar was. Heel veel onderzoeken , medicijnen, injecties, foto’s 
etc. Eigenlijk zijn we er nooit voor 100% achter gekomen wat 
ze nou mankeerde. Het waren steeds een soort attacks in 

haar rug. De injecties hielpen eerst nog wel en ze was toen 
ook nog vrolijk. Maar na de laatste attack op 8 april was ze zo 
verlamd van achter; toen wilde ze zelf ook  niet meer. Ik had 
nog een afspraak staan voor een MRI-scan in Dordrecht, maar 
ik wilde haar dit niet meer aan doen. Op 9 april is ze thuis op 
haar eigen plekje in de zon, ze was idolaat van de zon, inge-
slapen. Hopelijk is ze weer herenigd met haar broers Joost, 
Giel en Mees en heeft ze haar rust gevonden. Want deze 4 
Drenten waren zo’n eenheid; altijd mooi om te zien. Het ge-
mis van Nora zal nog wel een tijdje duren. Eigenlijk gaat dit 
nooit over; je blijft altijd aan ze denken, alleen is het verdriet 
dan minder. Bedankt Nora, voor de elf  hele fijne jaren met 
jou. Wat waren we blij met je! In februari van dit jaar, toen 
Nora nog niet zo ziek was, wilde ik toch weer een Drent erbij. 
Twee Drenten zijn toch wel heel erg leuk; dus hebben we 
veel informatie ingewonnen en heen- en weer gebeld. We 
kwamen bij de familie Hoekstra terecht en dit klikte gelijk. 
Het zijn fijne mensen; ze begrepen direct wat we bedoelden 
met …. we willen weer een ‘oude’ Drent. Het was ook super 
voor de honden hoe Inge en Douwe denken en doen; zo wil-
den wij het ook. Tussendoor was Nora overleden en was het 
emotioneel heel moeilijk voor ons om naar de nieuwe pup te 
gaan kijken. De bedoeling was immers dat Nora er dan nog 
bij was geweest. Op 11 juli konden we onze Job fan de Indo-
Anjoho ophalen, wat een genot, wat een schatje. Job is nu 
alweer bijna 6 maanden bij ons en ons Drentenhart is alweer 
wat opgebloeid. Wat een zaligheid is het weer zoveel leven in 
huis. Onze 4 Cavelier King Charles Spaniels zijn helemaal aan 
hem gewend. Voor ons betekent al dat geravot met elkaar 
weer zo genieten. We willen hierbij Inge en Douwe bedanken 
voor de gastvrijheid en alles wat ze voor ons en Job hebben 
gedaan.

Dikke knuffels voor Nora.

Bedankt meisje.

Marry en Moos
Thijs , Siem , Job, 
Lisa en Hanna
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Evenementenkalender 2017

Januari 15 Hond v.h. Jaar show
De Flint Amersfoort
Inschrijven op uitnodiging

Hond v.h. Jaar
p/a Postbus 75901
1070 AX Amsterdam

Tel.: 06-81314651
website@raadvanbeheer.nl
www.raadvanbeheer.nl

Februari 3,4,5 Eindhoven 
CAC-CACIB
Beursgebouw

E. Lahaye 
Clematisstraat 1 
5482 MH Schijndel

Tel.:/Fax: 073-5492209
jalahaye@home.nl 
www.kcdekempen.nl

Maart 4,5 Groningen Martinidogshow
CAC-CACIB
Martiniplaza

Martinidogshow 
Postbus 3
9640 AA Veendam

Tel.: 06-31902238 (na 18.00 uur)
info@martinidogshow.nl 
www.martinidogshow.nl

18,19 Leiden (Hazerswoude-dorp)
CAC-CACIB
Plantarium

H.M. Nieuwenburg-v. Went 
Morsweg 149
2332 EM Leiden

Tel.: 071-5318232
l.c.nieuwenburg@hccnet.nl 
www.kvrijnland.nl

April 1 Voorjaarswandeling Evenementencommissie

8 Fokdag Evenementencommissie

15,16 Goes 
CAC-CACIB
Zeelandhallen

Dogshow Goes 
Postbus 2040
4460 MA Goes

Tel.: 06-13868739

info@dogshowgoes.nl www.dogshowgoes.
nl

Mei 26,27,2826, Oss 
CAC-CACIB
Sportcentrum

Mw. M. Heijmans Beemdstraat 
10
5384 LB Heesch

Tel.: 0412-455243
meike.heijmans@home.nl 
www.kcoss.nl

Juni 3,4,5 Pinkstershow Arnhem
Onder voorbehoud

17 Kampioenschapsclubmatch
Dieren

Evenementencommissie

19 Algemene Ledenvergadering Bestuur 

25 Nederlandse rassen
CAC
Terrein K.C. Zwolle

Secretariaat:
Nederlandse Hondenrassen 
Postbus 329
800 AH Zwolle

Tel.: 06-28366483
nederlandserassen@gmail.com
www.nederlandsehondenrassen.nl 

Juli 1,2 Limburgia Dogshow Echt (Openlucht) 
CAC-CACIB
Sportpark Bandert

Mw. A. Heijnen Havikstraat 6
6135 ED Sittard

Tel.: 046-4514037
annita.heijnen@planet.nl 
www.limburgia-hondenshow.nl

29, 30 Rotterdam (dubbelshow)
CAC-CACIB
Ahoycomplex

A. van Steenbergen 
Verkadestraat 15 
2613 ZK Delft

Tel.: 015-2124126
admin@dogshowrotterdam.nl 
www.dogshowrotterdam.nl

September 30 Maastricht
CAC-CACIB
MECC

Mw. F. Lochs-Romans Herenhof 
11
6162 EB Geleen

Tel.: 06-53472152 (13.00-21.00)
htm.secretariaat@dogshowmaastricht.nl 
www.dogshowmaastricht.nl

Oktober 1 Maastricht
CAC-CACIB
MECC

Mw. F. Lochs-Romans Herenhof 
11
6162 EB Geleen

Tel.: 06-53472152 (13.00-21.00)
htm.secretariaat@dogshowmaastricht.nl 
www.dogshowmaastricht.nl

7,8 Zwolle (dubbelshow)
CAC-CACIB
IJsselhallen

Mw. A.M. Lindeijer Dijk 47
8131 VB Wijhe

Tel.: 06-28366483
info@ijsselshow.nl 
www.ijsselshow.nl

November 4, 5 Dogshow Bleiswijk (dubbelshow)
CAC-CACIB
Plantarium Hazerswoude-dorp

Mw. T. Minnaard 
Leuvehaven 52
3011 EA Rotterdam

Tel.: 010-4822440
geert@dogshowbleiswijk.nl 
www.dogshowbleiswijk.nl

December 8 Amsterdam 
CAC-CACIB
Hollandcup
RAI

HollandCup
p/a Postbus 75901
1070 AX Amsterdam

Tel.:(+31)06-81314651
info@winnershow.nl 
secretariaat@winnershow.nl 
www.winnershow.nl

9,10 Amsterdam 
CAC-CACIB
WINNER/JEUGDWINNER/ VETERANEN-
WINNER
RAI

Winner
p/a Postbus 75901
1070 AX Amsterdam

Tel.:(+31)06-81314651
info@winnershow.nl 
secretariaat@winnershow.nl 
www.winnershow.nl

16,17 Kerstshow KNON 
CAC-CACIB
Evenementenhal Gorinchem

Mw. A. van Bussel 
Etudestraat 52
6544 RT Nijmegen

Tel.: 024-3786722
info@kerstshow.com 
www.kerstshow.com

De evenementen waarbij in de eerste kolom een hond is afgebeeld, worden georganiseerd door de vereniging.

De datum die is vetgedrukt, is de dag voor rasgroep 7 (waartoe de Drentsche Patrijshond behoort).
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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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