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Best presterend bij veldwerkwedstrijden in 2016:
                

Copyright 

• Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen of gebruikt zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de vereniging ‘De Drentsche Patrijshond’. 

• Betreft het artikelen die niet door de redactie zelf zijn geschreven, dan dient men toestemming 
te vragen aan de auteur van het betreffende artikel. 

• De vereniging ‘De Drentsche Patrijshond’ draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de 
inhoud van de ingezonden stukken en advertenties. 

• De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen niet te plaatsen, in te korten of 
aan te passen.

Aram van ’t Arrêt
Eigenaar: Peter Doderer

Foto: Hans de Jong
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Voorwoord van de voorzitter
Beste leden van onze vereniging, 

Het jaar is begonnen met toch een heuse winterperiode. Bij 
ons thuis betekent dat, dat er gaten gehakt moeten wor-
den in het ijs op vijvers, zodat de diverse beesten (niet de 
honden hoor) kunnen blijven drinken. Dit jaar gaan we ook 
een start maken met de voorbereidingen voor het komend 
70 jarige lustrumjaar in 2018; als je hiervoor een bijdrage 
wilt leveren, graag!

Uiteraard staan er ook voor dit jaar weer veel activiteiten 
op de agenda; mooie gelegenheden om elkaar te leren 
kennen en te ervaren hoe divers ons ras is. Traditiegetrouw 
starten we met de voorjaarswandeling en de Fokdag.

Graag deel ik ook een mooi verhaal, maar met een verdrie-
tige aanleiding. Direct na de geboorte van een mooi nestje 
is de moederhond overleden en was er grote paniek. Wat er 
toen gebeurde (en op Facebook te volgen was), was gewel-
dig. Van alle kanten werd steun aangeboden, ook vanuit 
niet voor de hand liggende hoek. Er kwam een “vervangen-
de moeder” en een deel van de pups werd ergens anders 
met de fles gevoed. Uiteindelijk hebben de pups allemaal 
een mooi thuis gevonden. Het is hartverwarmend en ook 
hoopgevend, dat je merkt dat we in dit soort situaties el-
kaar vinden en steunen en dat “rasbelang” en “gezondheid 
van de hond” concreet vorm krijgen.

In de decemberuitgave van ‘Onze Drent’ hebben we aan-
gegeven concreet te willen starten met de inzameling van 
specifieke bloedmonsters voor het epilepsie onderzoek van 
de Universiteit Gent.  Meer achtergrondinformatie hierover 
is te vinden op de website.  

In de tussenliggende periode hebben wij als Bestuur, meer-
dere gesprekken gehad met het initiatief Fokken Zonder 
Gokken om te komen tot een samenwerkingsvorm. Deze 
samenwerking zou er voor moeten zorgen, dat wat het 
initiatief had ingezet, versterkt zou worden binnen de Ver-

eniging om zo antwoord te 
kunnen geven op de vragen 
van de UGent. Samen sta je 
sterker en kun je meer be-
reiken voor het ras  
de Drentsche Patrijshond.

Er is voorgesteld om te 
komen tot een werkgroep 
binnen de VDPH, zodat er 
namens de VDPH kan wor-
den gecommuniceerd. Ook 
heeft dit als voordeel, dat 
aan alle leden van de VDPH 
verantwoording kan worden afgelegd over onder meer  
opzet en voortgang van het onderzoek. Maar ook over za-
ken als aan dit onderzoek verbonden kosten. Helaas heeft 
het initiatief dit aanbod (niet unaniem) afgewezen. Dit 
vinden wij teleurstellend en ook niet in het belang van het 
ras. Verdere vormen van samenwerking tussen het huidige 
initiatief en de Vereniging, zijn dan ook van de baan.

Als vereniging gaan we natuurlijk verder . We gaan op korte 
termijn een werkgroep DNA inrichten, die actief leden/
eigenaren gaat benaderen om bloedmonsters af te nemen. 
Uitgebreide informatie hierover volgt onder meer op de 
website en in de volgende uitgave van ‘Onze Drent’. 

Ik wens u veel leesplezier en zie ernaar uit u op één van 
onze verenigingsactiviteiten te mogen ontmoeten.

Met hartelijke groet, 
namens het Bestuur, 

Marc Massaar van Schaik 
Voorzitter

Foto-thema  ‘Onze Drent’ april 2017: 

“Drenten in de huishouding” 

• Foto’s graag in groot formaat (onbewerkt, direct van het fototoestel) 
• mailen aan:  redactie@drentschepatrijshond.ORG 
• uiterlijke instuurdatum: 1 april 2017
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Van de bestuurstafel
Het bestuur heeft  mw. A. (Annet) Rap-Wessels benoemd tot lid van de Evenementencommissie. Zij zal zich 
hoofdzakelijk bezig houden met de Clubmatch. Het bestuur wenst haar veel succes.

Het bestuur van de vereniging heeft het plan om in dit nieuwe jaar een aantal nieuwe activiteiten te starten. Omdat 
deze geld zullen kosten en zoals iedereen gemerkt heeft alles duurder wordt, is het nodig dat er kritisch gekeken wordt 
naar de kosten die gemaakt moeten worden enerzijds en de inkomsten anderzijds. 

Daarom heeft het bestuur besloten de kosten van een fokaanvraag te verhogen naar € 45,-. Ook heeft het bestuur de 
redactiecommissie gevraagd te kijken of het mogelijk is te besparen op de kosten die gemaakt worden voor ‘Onze 
Drent’ , zonder dat daarbij afbreuk mag worden gedaan aan de kwaliteit.

De redactiecommissie heeft het bestuur een aantal mogelijke besparingen voorgesteld. Op basis hiervan heeft het 
bestuur besloten om ‘Onze Drent’  voortaan te laten drukken op een lichtere soort papier en de omvang, die in het ver-
leden wel eens wisselde, te bepalen op 48 pagina’s.

Voor 2018 is het voornemen om het aantal edities terug te brengen van zes naar vijf. Om de informatievoorziening van 
de leden op niveau te houden zal de Nieuwsbrief dan vaker gaan verschijnen en ook uitgebreid worden. Dit zal in de 
komende maanden voorbereid worden en te zijner tijd zult u hierover geïnformeerd worden. 

Eind 2016 is er nieuwe software aangeschaft voor een digitale versie van ‘Onze Drent’ . Hierdoor is het mogelijk om 
door de digitale ‘Onze Drent’  “te bladeren”. Indien leden de voorkeur geven aan de digitale versie in plaats van aan de 
papieren versie, levert dat een besparing op de verzendkosten. Indien u voortaan de digitale versie van ‘Onze Drent’  
wilt ontvangen, kunt u dat melden bij de redactiecommissie (redactie@drentschepatrijshond.org).

Namens het bestuur,

Hanneke Alberts-Oets
Secretaris

Dierenbloedbank zoekt nieuwe donoren
Deze tekst stond de afgelopen tijd in een aantal kranten 
boven een artikel over de enige bloedbank voor honden 
en katten in Nederland. Deze bloedbank zoekt namelijk 
donordieren, die ongeveer één keer per drie maanden 
bloed afstaan. Er zijn nu zo'n 100 donorhonden en enkele 
tientallen dornorkatten, die geregeld langskomen om 
bloed af te staan voor spoedgevallen ergens in Nederland 
en België en dat zijn er te weing. 

De Eerste Veterinaire Bloedbank Nederland (EVBN), zo-
als dit levensreddende instituut officieel heet, is in 2003 
door Cris van der Meiden opgericht en heeft het Twentse 
Nijverdal als uitvalsbasis. Het meeste bloed is nodig voor 
bloedtransfusies bij bloedziekten, maar bijvoorbeeld ook 
voor dieren die gewond zijn geraakt bij verkeersongeluk-
ken. Het donorbloed kan dus letterlijk van levensbelang 
zijn voor honden en katten.

Nederlandse dierenartsen zijn aangewezen op dit donor-
bloed van de EVBN. De grotere klinieken hebben vaak 
bloed op voorraad, maar in andere gevallen bellen dieren-
artsen de EVBN, waarna het bloed met een spoedkoerier 
binnen tien minuten naar hen toe wordt gebracht.

Niet alle honden en katten zijn geschikt om donor te zijn. 
De donordieren moeten minstens één jaar oud en gezond 
zijn. Ze moeten ook gevaccineerd zijn en regelmatig wor-
den ontwormd; elk dier wordt vooraf getest. 

Honden moeten 22 kilo of zwaarder zijn, want voor kleine 
hondjes is de afname van bijna een halve liter bloed niet 
verantwoord. Bij katten vindt het afnemen van het bloed 
onder een lichte verdoving plaats, omdat katten niet stil 
blijven liggen. Bij honden is dat niet nodig. Honden lopen 
meestal kwispelend naar de afnametafel; die doen alles 
voor een lekkere beloning.  

Vanwege de toenemende vraag naar donorbloed, zijn 
nieuwe donoren zeer welkom. Maar ook aan mensen uit 
Nijverdal of directe omgeving, die via een koeriersdienst 
snel oproepbaar zijn (ook ‘s nachts) om bloed te bezor-
gen, is behoefte.

U kunt zich melden bij: info@evbn.nl

Bronnen: de Leeuwarder Courant, de Telegraaf e.a.
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Fokbeleidscommissie
Verslag Gezondheidsenquête 2016
Allereerst willen we iedereen bedanken die de moeite heeft genomen om de enquête in te vullen. Het is voor ons één van de 
belangrijkste manieren om informatie over de gezondheid van de Drentsche Patrijshond binnen te krijgen.

In 2016 hebben de eigenaren van een Drent, geboren in 2010 en 2013, een uitnodiging ontvangen met de vraag om de ge-
zondheidsenquête in te vullen. De meeste eigenaren hebben de uitnodiging digitaal ontvangen en was het voor het eerst 
mogelijk om de enquête online in te vullen. Eigenaren waarvan het e-mail adres in onze administratie onbekend, of niet juist 
was, hebben de enquête per post ontvangen. 

In onderstaande tabel ziet u het aantal verzonden en retour ontvangen enquêteformulieren. Helaas was de respons niet erg 
hoog. 

Jaar Online verzonden Online retour ontvangen Post verzonden Post retour ontvangen Totaal verzonden Totaal retour ontvangen
2010 195 78 120 36 315 114 (36,2%)
2013 249 92 60 28 309 120 (38,8%)

Hieronder ziet u een overzicht van diverse vragen uit de enquête die meerdere malen werden aangekruist. Het is geen totaal 
overzicht, niet alle vragen die werden aangekruist worden genoemd.

Vragen Geboren 2010 Geboren 2013
Overleden 0 2
Gecastreerd/ Gesteriliseerd 47 42
Navelbreuk, geopereerd 3 3
Navelbreuk, niet geopereerd 2 1
Epilepsie, geen medicatie 4 1
Epilepsie, wel medicatie 5 2
Gebit; missende elementen 2 5
Gebit; afwijkende stand 5 1
Patella luxatie 3 1
Elleboog dysplasie 2 0
Heup dysplasie 2 1

Twee honden zijn overleden, 1 ten gevolge van epilepsie en 1 door (vermoedelijk) een alvleeskliertumor. Oogafwijkingen die 
werden genoemd: traanogen, distichiasis, entropion, retina dysplasie en staar. 

Overige zaken die werden genoemd: (chronische) oorontsteking, knikstaart (3), het hebben van slechts één nier (1), botkanker 
(1) en gewrichtsaandoeningen zoals artrose.

Ook deze keer werden er diverse vormen van allergie gemeld, zoals allergie waardoor jeuk en droge huid ontstaat en voedsel-
allergie, waarbij de hond over moet op aangepast voedsel.

Over het gedrag worden de volgende zaken gemeld: dominantgedrag, angstig en zelfs zeer angstig gedrag (1), druk gedrag, 
ongewenst gedrag naar kleine hondjes, grommerig gedrag en grommerig gedrag met neiging tot bijten. Daarnaast wordt er 
veelvuldig aangegeven dat de hond lief, vrolijk, aanhankelijk, slim, eigenwijs, energiek is en een sterke eigen wil heeft.

Een aantal eigenaren gaf aan verrast te zijn over de lange en soms moeilijke weg die ze af hebben moeten leggen met hun 
pup en dat de opvoeding van pup tot volwassen hond zeker niet gemakkelijk was. Hierover hadden ze graag meer informatie 
willen hebben voor of bij de aankoop van hun Drent. Dit is zeker een punt van aandacht voor fokkers en de vereniging!

De meeste mensen zijn heel erg blij met hun Drent. Veel geschreven eindconclusies zijn: “We zouden hem / haar voor geen 
goud willen missen”. Een paar leuke opmerkingen willen we u niet onthouden:

 - Moet een goede stofzuiger hebben, verhaart als een idioot
 - Mijn lievelingskleur : Drentsche Patrijs, wit-bruin, zit op al mijn kleren
 
Bij de vragen over ”oor en gehoor” een ludiek antwoord: ja, Oost-Indisch doof

Alle informatie uit deze en voorgaande enquêtes zijn ingevoerd in het Verenigingsregister. Wilt u inzage in het register dan 
kunt u een leesaccount aanvragen. Het aanvraagformulier kunt u downloaden van de website: https://drentschepatrijshond.
org/vereniging/vereniging-formulieren (U vindt deze link onder het kopje Vereniging).

Inge Hoekstra-Dekkers en  Madelien Atema
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Aanvraag fokcombinaties
De kosten van een fokaanvraag zijn verhoogd naar € 45,-. 
Een reservereu hoeft niet meer bij 1e aanvraag te worden  
aangemeld. Moet u uiteindelijk toch gebruik maken van een 
reservereu, dan kunt u een keuze maken uit de op dat mo-
ment beschikbare reuen die het aantal van 3 dekkingen per 
jaar nog niet hebben bereikt. Fokkers moeten dan wel een 
nieuw aanvraagformulier insturen; dat kan ook na de dekking 
zijn. Ook moet de fokker nagaan of de beoogde reu aan het  
Fokreglement voldoet (extra aandacht voor geldigheidsduur 
oogonderzoek). Fokkers kunnen voor overleg altijd contact 

opnemen. Als gebruik is gemaakt van een reservereu, dan 
zijn daar geen extra kosten meer aan verbonden.

Sommige fokkers geven een dekdatum pas door als ze zeker 
zijn dat de teef drachtig is. Maar mocht de teef leeg gebleven 
zijn, dan is het verzoek toch de dekdatum voor de adminis-
tratie door te geven.

Marja de Boer
Fokaanvragen

Gezocht:  FBC leden (m/v)
De Fokbeleidscommissie (FBC) is op zoek naar enkele Dren-
ten liefhebbers om ons team te komen versterken. We zijn op 
zoek naar allrounders, gelijk onze Drenten.

De werkzaamheden van de FBC zijn veelzijdig. De kerntaak is 
het adviseren van het bestuur over het verenigingsfokbeleid. 
Hiervoor zijn gezondheidsgegevens nodig. Deze gegevens 
ontvangen we via de enquêtes die we jaarlijks versturen. 
Daarnaast organiseren we informatieavonden, reuendagen, 
het opleidingstraject en bijeenkomsten voor keurmeesters. 
Ook neemt de FBC namens de vereniging deel aan het Pro-
ject Verwantschap van de Raad van Beheer. En natuurlijk zijn 
we aanwezig op de Fokdag.

We zijn op zoek naar mensen met enige kennis van kynologie 
en genetica en een ruime kennis van ons ras. Maar bovenal 
zoeken we enthousiaste leden met “gezond verstand” die 
zich in willen zetten voor ons ras.

Heb je interesse of heb je nog vragen, schroom dan niet om 
contact op te nemen:
fbc@drentschepatrijshond.org 

Namens de FBC
Madelien Atema,
 secretaris

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



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

07-12-2016
Reu     :  Gabor Balou van Selihof
               NHSB 2936137, HD A
Teef    :  Sophie Amy van de Lage Nesse
               NHSB 2926061, HD A
T. de Reus-de Haan, Barendrecht

24-12-2016
Reu     :  Perro van ’t Sleeswijck
               NHSB 2825056,  HD A
Teef    :  Jara-Fenna van ’t Roetslat
               NHSB 2820428,  HD A
R.A.M. Hummelink, Zieuwent

26-12-2016
Reu     :  Gabor Balou van Selihof
               NHSB 2936137,  HD A
Teef    :  Gasha Fiona van ’t  Patrieske
               NHSB 2814193,  HD A
R. Schouten-van Driel, Woerdense Verlaat

27-12-2016
Reu     :  Sander fan de Indo-Anjoho
               NHSB 2790062,  HD A
Teef    :  Wieske van ’t Wilhoeckske
               NHSB 2833485,  HD A
W. Loots, Erp

30-12-2016
Reu      :  Timo Jarno van Parkendijk
                NHSB 2908463,  HD A
Teef     :  Balou Senna van Selihof
                NHSB 2828150,  HD A
J.P.A. van der Zanden, Boxtel

07-01-2017
Reu      :  Fergus van ’t Patrieske
                NHSB 2791539,  HD A
Teef     :  Gaby fan ‘t Suydevelt
                NHSB 2850844,  HD C
G. Swanenberg, Berlicum

13-01-2017
Reu      :  Fergus van ‘t Patrieske
                NHSB 2791539, HD A
Teef     :  Isis
                NHSB 2961401,  HD A
M. Swanenberg-van Ewijk, Berlicum

22-01-2017
Reu      :  Cisco Cas van de Sebastiaanshoeve
                NHSB 2772138,  HD A
Teef     :  Shanti
                NHSB 2842546,  HD A
L. Vogels, Best

27-11-2016
7 pups (6 reuen – 1 teef )
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

03-12-2016
5 pups (3 reuen – 2 teven)
Reu      :  Joeri Jarno van Parkendijk
                NHSB 2908461,  HD A
Teef     :  Blossom fan ‘t Suydevelt
                NHSB 2812138,  HD A
J. Huijsing, De Kwakel

24-12-2016
11 pups (7 reuen – 4 teven)
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

03-01-2017
8 pups (6 reuen – 2 teven)
Reu      :  Quibus
                NHSB 2652596,  HD A
Teef     :  Ellie van de Oostwieke
                NHSB 2910821, HD A
T.H. Hooge, Hollandscheveld

07-01-2017
5 pups (2 reuen – 3 teven)
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

27-01-2017
5 pups (4 reuen – 1 teef )
Reu      :  Gino Balou van Selihof
                NHSB 2936134,  HD A
Teef     :  Eefke Maud van de Meerpoel
                NHSB 2748738,  HD A
J.W.J. Bukkems-van de Manakker,  Someren

29-01-2017 
5 pups (1 reu - 4 teven) 
Reu    :   Udo fan ‘t Suydevelt 
               NHSB 2938256, H A 
Teef    :  Lenny Tessy van de Bezelhonk 
               NHSB 2897947, HD A 
C.M. Schulte, Eefde

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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Gebruikshondencommissie
In Memoriam
Catharina Theresia barones Van Verschuer - van Sminia
Op dinsdag 29 november 2016 is ’s middags in 
haar slaap overleden Catharina Theresia barones 
Van Verschuer-van Sminia, op de leeftijd van 89 
jaar. De avond ervoor was zij nog aanwezig op een 
plaatselijke vergadering, de dag erop overleed ze. 
Mevrouw Van Verschuer was lokaal, regionaal en 
landelijk zeer actief en een graag geziene dame. 
Ze bekleedde tal van bestuursfuncties en deed 
dat plichtsgetrouw en met grote toewijding. Haar 
oprechte belangstelling bij o.a. aan huis gebonden 
leden van de kerk was kenmerkend voor haar, altijd 
vriendelijk en altijd belangstellend. Mevrouw Van 
Verschuer was een persoonlijkheid.

Samen met haar, in 2014 overleden, echtgenoot 
Otto baron Van Verschuer heeft zij decennia lang 
leiding gegeven aan de Heerlijkheid Mariënwaerdt 
in Beesd. Voorwaar geen eenvoudige opgave in een 
snel veranderende wereld, maar het is hen uitste-
kend gelukt. De Heerlijkheid Mariënwaerdt is dank-
zij hun inzet tot op de dag van vandaag nog steeds 
in familiebezit en breidt nog steeds uit. Van hun vijf 
kinderen is het zoon Frans die, samen met zijn echt-
genote Nathalie, thans het landgoed beheert.

Mevrouw Van Verschuer was een uitstekende gast-
vrouw, zo ook voor onze vereniging “De Drentsche 
Patrijshond”. Sinds 1975 mag onze vereniging haar jaarlijkse 
KNJV-proef houden op dit prachtige landgoed in de Betuwe. 
Zowel de Baron als de Barones (met Fries bloed) genoten met 
name van de Nederlandse rassen te weten de Friese Stabij-
houn, de Wetterhoun en de Drentsche Patrijshond, die aan 
deze bijzondere KNJV-proef mogen deelnemen. Hun enthou-
siasme voor deze proef leidde ertoe dat zij voor de winnaar 
een Wisselprijs beschikbaar stelden, de “Mariënwaerdt Wis-
selprijs”. Het is ieder jaar weer een strijd wie deze prestigi-
euze wisselprijs mee naar huis mag nemen. Tot 2015 waren 
meneer en mevrouw Van Verschuer ieder jaar aanwezig om 
na afloop van de proef deze Wisselprijs zelf aan de winnaar te 
overhandigen (zie foto).

Tijdens deze uitreiking stak ze de winnaar, maar ook de ove-
rige deelnemers, een hart onder de riem over het belang 
van goed werkende honden t.b.v. de jacht in Nederland. Het 
was ieder jaar weer een genot om meneer en mevrouw Van 
Verschuer op die dag te mogen begroeten. Na het overlijden 

van haar man heeft mevrouw nog één keer de prijs uitgereikt 
daarna liet haar gezondheid het niet meer toe, het overlijden 
van haar man in 2014 heeft haar erg aangegrepen.

Op zaterdag 3 december 2016 is zij geheel volgens de tra-
ditie begraven in een eenvoudige kist gemaakt van hout 
van het landgoed. Op een boerenwagen getrokken door 2 
zwarte paarden en voorafgegaan door een wagen met de 
bloemstukken, waaronder één van Koning Willem Alexander, 
is mevrouw Van Verschuer in het familiegraf op Marienwaerdt 
bijgezet.

De barones, “onze” barones, is niet meer, met haar heengaan 
is een tijdperk afgesloten.

H. Companjen

Baron Van Verschuer en barones Van Verschuer-van Sminia tijdens de uitreiking 
van de “Wisselprijs” op 8 augustus 2008.
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J.F. Baron van Hogendorp Wisseltrofee 2016

Wanneer u in 2016 heeft 
deelgenomen aan, en 
kwalificaties heeft gehaald 
op veldwerkwedstrijden, 
apporteerwedstrijden, KNJV-
apporteerproeven, op de 
kampioenschapsclubmatch 
en /of tentoonstellingen, kunt 
u in aanmerking komen voor 
het winnen van deze trofee.

De hond moet op de 
volgende drie onderdelen 
punten hebben behaald:

● Het exterieur

● Prestaties op het werk 
voor het schot

● Prestaties op het werk na 
het schot

Van genoemde drie criteria 
mogen van iedere Drentsche Patrijshond de beste prestaties 
van een bepaald jaar meegeteld worden.

U kunt uw bescheiden voor 1 mei a.s., bij voorkeur digitaal, 
sturen naar mevrouw M. Stuijvenberg (secretaris van de     
Gebruikshondencommissie): 
gbc@drentschepatrijshond.org

Indien dit niet mogelijk is, per post naar:
Mevr. M. Stuijvenberg  
Barmsijs 42
3435 BP Nieuwegein

Indien u niet binnen een week een ontvangstbevestiging 
heeft ontvangen, vragen wij u contact op te nemen met de 
GBC.

De winnaar van de wisseltrofee wordt uitgenodigd deze 
prijs tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2017 in 
ontvangst te nemen.

De winnende hond is dan uiteraard ook van harte welkom.

Mirjam Stuijvenberg

Evenementencommissie 
Voorjaarswandeling 1 april 2017
Op 1 april, een week voor de Fokdag, organiseren wij als EVC, 
de jaarlijkse wandeling in Ede. We wandelen in het losloop-
gebied op de Edese hei. Het is een prima gelegenheid om 
elkaar weer te spreken over ons mooie hondenras. Dit is ook 
een mooie gelegenheid om kennis te maken met het ras en 
we willen ook iedereen die interesse heeft in de Drentsche 
Patrijshond van harte welkom heten.

De wandeling is toegankelijk voor alle Drentsche patrijshon-
den en hun baasjes en er zijn geen kosten aan verbonden. 
Inschrijven wordt zeer op prijs gesteld.

Net als andere jaren hopen we op een hoge opkomst, mooi 
weer en een gezellige wandeling.

De wandeling zal ongeveer anderhalf uur duren, met altijd 
de mogelijkheid om de wandeling in te korten als u met een 
jonge hond of jonge kinderen meeloopt.

We verzamelen vanaf 10 uur, dan zal er een kopje koffie of 
thee voor de wandelaars klaarstaan.
Na een korte introductie starten we om 10.30 uur.

Inschrijving vindt plaats middels het inschrijfformulier op de 
site.

Start wandeling: parkeerplaats aan de Driebergweg in Ede. 

Na afloop van de wandeling is het mogelijk om op eigen 
gelegenheid en eigen kosten een kopje koffie of lunch te nut-
tigen bij restaurant Juffrouw Tok, verlengde Arnhemseweg 
101, Ede.

Graag tot 1 april!

Namens de Evenementencommissie,

Yvonne Majolee

  Dice met fazant
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Fokdag 8 april 2017
Voor de Fokdag op 8 april 2017 in de Midden Nederland 
Hallen te Barneveld, worden de in de onderstaande lijst 
vermelde nesten uitgenodigd. De fokkers en reu-eigenaren 
krijgen in januari een uitnodiging per email voor deze Fok-
dag en in februari de ringindeling en het catalogusnummer. 
Pup-eigenaren krijgen in februari/maart de uitnodigingsbrief. 
Pup eigenaren die geen emailadres hebben, ontvangen de 
uitnodiging per post. Wilt u eventuele (email/adres) wijzigin-
gen doorgeven? Wanneer u als fokker een nest gefokt heeft 
tussen 23-10-2014 en 8-10-2015 en niet vermeld staat in on-

derstaande lijst, of wanneer u onjuistheden in onderstaande 
lijst aantreft, wilt u dan contact opnemen met:

Renate Schouten
Bosweg 2
3651 LV  Woerdense Verlaat
Tel:      0172-407010
Email: fokdagen@drentschepatrijshond.org

Reu  x  Teef NHSB HD Geb. dat. nest Reu eigenaar / •    Teef eigenaar

FERGUS V.'T PATRIESKE 2791539 A H. VAN GRINSVEN

x   SHANTI    2799083 A 25-9-2015 •   L.K.F.L. V.D. HEIJNING

x   LOEKI 2691306 A 1-7-2015 •   L. VOGELS

x   SHANTI    2842546 A 25-11-2014 •   L. VOGELS

V.D RUYGHEWAERT ROEF BO 2828504 A M. VAN HOEF-VERVAART

x   EEFKE MAUD V.D. MEERPOEL 2748738 A 17-9-2015 •   J.W.J. BUKKEMS-V.D. MANAKKER

FLORIS HORUS FAN 'T PATRIJZEN BOS 2651654 A J. WEGINK

x   ISAH LOEKA V.D. KRIKHEIDE 2783267 A 7-9-2015 •   W. KLIJNSTRA

QUIBUS 2652596 A G.M. V.D. FEIJST

x   JINSKE JIBA V. HERMESHEEM 2876651 A 7-9-2015 •   H. VAN NOREL

x   EMY FAN 'T SUYDEVELT 2824384 A 21-3-2015 •   J. HOOGE

ANDOR FAN DE INDO-ANJOHO 2681989 A B.M. POUW-ZUIDERHOF

x   V.D. RUYGHEWAERT REPKE BO 2828506 A 29-8-2015 •   G.M. V.D. FEIJST

DUCO PYPPA V.D. BEZELHONK 2854223 A H. MOES

x   GIPSEY GIL V.D. SEBASTIAANS HOEVE 2847662 A 20-8-2015 •   L. PUNSELIE

KAMIEL SENNA V. SELIHOF 2597101 A R. PONCELET

x   JAVANA V. 'T JASPERSPAD LOSH 1088620 C 12-7-2015 •   A. DOOREN

GEOF GEORGE V.D. SEBASTIAANS HOEVE 2847658 A G. VAN LUINEN-DE ROOIJ

x   SANNE BAROBKE V.D. VEENWEIDE 2756746 A 14-6-2015 •   E.J.F. DUIFHUIZEN-V.D. SCHEUR

x   NINA EEFKE V.D. MEERPOEL 2899991 A 3-3-2015 •   J.W.J. BUKKEMS-V.D. MANAKKER

x   FEMKE MAUD V.D. MEERPOEL 2631825 A 4-11-2014 •   J.W.J. BUKKEMS-V.D. MANAKKER 

HANNES HAY V.D. SEBASTIAANS HOEVE 2874458 A L. PUNSELIE

x   BLOSSOM V. 'T PATRIESKE 2694287 A 13-5-2015 •   J. SPORTEL-ROELAND

OSCAR PHÉBE V. GROEVENBEEK 2635613 A J. BROEKMAN-DEKKER

x   FARDAU FAN DE INDO-ANJOHO 2790064 A 6-5-2015 •   I.A.C.M. HOEKSTRA-DEKKERS

x   KARI V. 'T WIJDSELAND 2752088 A 27-4-2015 •   Y. FRANSSEN

x   BALOU SENNA V. SELIHOF 2828150 A 6-12-2014 •   J.P.A. V.D. ZANDEN

CISCO CAS V.D. SEBASTIAANS HOEVE 2772138 A K.TH. WIEGERT

x   JOPPY 2678493 A 29-4-2015 •   G.S.M. VRIEND

THYBO SANNE V. DRIENERMARKE 2743418 A H.E. DE HEER-BRONWASSER

x   SAKU V. 'T ROERDAL 2860899 A 23-4-2015 •   Y. FRANSSEN

TINUS JINTE BASCO V. 'T STIECKELHOLT 2816898 A M.A.C. PLAISIER

x   BLOSSOM FAN 'T SUYDEVELT 2812138 A 19-4-2015 •   J.C. HUIJSING

x   KELLY JOESKA V. 'T PATRIESKE 2898825 A 28-1-2015 •   J.H. ALBERTS-OETS

Nesten	met	fokadvies	die	uitgenodigd	worden:	
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STONE 2800890 A J. GEERSE

x   CORA V.H. IEMENHOLT 2745011 A 10-3-2015 •   G. DE JONGE

JORIS SPOT V. CARNISSELANDE 2706023 A H.C. LAMERS

x   MILA MAUD V. 'T ROETSLAT 2880432 A 9-3-2015 •   R.A.M. HUMMELINK

x   MAUD V. 'T ROETSLAT 2724425 A 3-3-2015 •   R.A.M. HUMMELINK

TIMCO V. 'T ARRÊT 2673536 A Y.M. DE JONG-VAN OOSTEN

x   FENELLA V. 'T POLDERSDIJKJE 2745327 C 2-3-2015 •   J. MASTENBROEK

DOUWE NYNKE V.D. BEZELHONK 2694395 A A.H. STAMHUIS

x   DJENNA SANNE V. DRIENERMARKE 2743422 A 4-1-2015 •  H.T. BÖSING 

MEES MAUD V.'T ROETSLAT † 2880426 A R.A.M. HUMMELINK

x   JARA-FENNA V. 'T ROETSLAT 2820428 A 29-12-2014 •  R.A.M. HUMMELINK 

BOWIE SPOT V. CARNISSELANDE 2706022 A R.J. V.D. WEL

x   HERA LOSH 1050107 B 22-12-2014 •   J. FAES

FRANKY PYPPA V.D. BEZELHONK 2854221 A C. HELLWICH

x   SYLKE-NYNKE V.D. BEZELHONK 2845783 A 14-12-2014 •   E.G.M. NIJHOF-ROESSINK

MARON 2796372 A M.A. KLEIN

x   FROUKJE WIETSKE V.D. MEERPOEL 2764418 A 3-12-2014 •   J.C. V.D. LINDEN

Kampioenschapstitels van ouderdieren en nakomelingen 
worden in tegenstelling tot een clubmatch of een 
tentoonstelling niet vermeld. De namen van de keurmeesters 
en de verdeling per ring worden op de Fokdag bekend 
gemaakt.

Op de Fokdag is het mogelijk om de ogen van uw hond te la-
ten onderzoeken (ECVO), ook wanneer u niet deelneemt aan 
de Fokdag. Graag ruim vóór de Fokdag op de website digitaal 
het aanmeldingsformulier invullen en het registratiebewijs 
toevoegen van uw hond, als u op verzenden drukt dan komt 
het automatisch in fokdagen@drentschepatrijshond.org. U 

ontvangt dan een bevestiging. Indien u geen bevestiging 
krijgt, is er vermoedelijk iets misgegaan, wij verzoeken u dan 
contact op te nemen met Renate Schouten 0172-407010.

De kosten van het onderzoek bedragen € 25,00 voor leden 
van de Vereniging “De Drentsche Patrijshond”. Niet-leden 
betalen € 45,00. Fokkers betalen € 25,00 per hond als zij het 
hele nest laten keuren. Het bedrag a.u.b. bij aanmelding 
overmaken naar: NL22 RABO 0328320021 t.n.v. De Drentsche 
Patrijshond te Berkel en Rodenrijs.

Namens de Evenementencommissie,
Renate Schouten/Yvonne Majolee

Locatie
De Fokdag wordt gehouden in een nieuwe locatie, de Mid-
den Nederland Hallen te Barneveld. 

Adres:
Midden Nederland Hallen
Thorbeckelaan 123 
3771 ED Barneveld 
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Een bijzondere kerstavond…
Het was op zaterdag 24 december, dat wij (Fokke Glastra van 
Loon en ondergetekende) aan het eind van de middag nog 
even langs gingen bij Jaap en Froukje Hoeksema in Exloër-
veen. De reden van ons bezoek was het feit, dat zij hun grote 
kameraad en kampioenshond Sjef fan ’t Suydevelt de dag 
daarvoor hadden moeten laten inslapen. Iedere hondenbe-
zitter weet hoe het voelt, als je afscheid moet nemen van je 
trouwe makker die vele jaren, in dit geval dertien, kleur aan je 
leven heeft gegeven.                                                                               

We waren nog maar net binnen, zaten wat verdrietig bij        
elkaar, toen de telefoon ging. De essentie van de boodschap 
werd ons snel door Jaap meegedeeld: In Grijpskerk waren 11 
pups geboren. De moederhond was na de keizersnede over-
leden. De hulpvraag was of er ergens een teef was, die het 
zogen van de pups kon overnemen.  Na snel beraad viel de 
keuze op ‘Mevrouw’ van Jaap en Froukje, een teefje dat net 
een nest met tien pups helemaal zelfstandig, zonder bijvoe-
ding, had grootgebracht. Volgens Froukje een toegankelijk 
hondje en een echt moedertje. Haar eigen pups waren niet 
meer van haar afhankelijk. Na inspectie door Esther bleek, dat 
ze nog meer dan genoeg melk in voorraad had. Toen was het 
besluit snel genomen. Voor Jaap, Froukje en Esther gingen de 
pasgeboren pups boven alles. Omdat wij richting Groningen 
gingen, was het handig dat wij ‘Mevrouw’ in Grijpskerk zou-
den afleveren.                                                                                                                                      

Daar gingen we dan, op kerstavond. In de huizen brandden 
gezellig de lichtjes. Achter in onze auto ’Mevrouw’. Onze 
hoofden vol gedachten: Hoe is het met de pasgeboren pups 
en hoe zal  ‘Mevrouw’ reageren?                                                                                                                               

In Grijpskerk werden we warm onthaald door Tineke van der 
Feijst. Hoe verdrietig het verlies van haar hond Repke ook 
was, er moest nu aan het welzijn van de pups worden ge-
dacht. Vreemd was de aanblik van een werpkist met mooie, 
stevige pups zonder moeder. Daarna brak het spannende 
moment aan: Hoe reageert ‘Mevrouw’ op de pups, die niet 
de hare waren. Het was heel bijzonder van de eerste kennis-
making  getuige te mogen zijn. ‘Mevrouw’ was nieuwsgierig 
naar de pups, maar tevens was het voor haar heel onwennig: 
een vreemde omgeving, onbekende mensen, andere geuren. 
Toch ging ze op een gegeven moment in een toegankelijke 

houding liggen en konden we twee pups aanleggen, die ook 
daadwerkelijk bij haar begonnen te drinken, een ontroerend 
moment! Van volledige acceptatie was nog geen sprake, 
maar toch…een hoopvol begin. We beseften, dat een en 
ander tijd nodig zou hebben. Het beestje was van het ene op 
het andere moment uit haar vertrouwde omgeving gehaald 
en tijdens de invallende duisternis naar een ander adres ge-
bracht.                                                                                                     

We zijn nog een poosje gebleven en hebben geprobeerd, sa-
men met Tineke, ‘Mevrouw’ zoveel mogelijk op haar gemak te 
stellen. Het beestje was zeer gericht op de mensen om haar 
heen. Toen we vertrokken, hadden we diep in ons hart de 
overtuiging: Het komt goed, maar we moeten ‘Mevrouw’ tijd 
gunnen.  Eenmaal thuis werden we begroet door vijf natte 
neuzen van onze eigen Drenten en Epagneul Breton. Onze 
welwillende buren hadden ze uitgelaten, waardoor de kamer 
droog was gebleven. We waren immers veel langer van huis 
geweest dan aanvankelijk de bedoeling was. Eenmaal op de 
bank geïnstalleerd met een glaasje wijn en het hondenspul 
om me heen, realiseerde ik me eens te meer hoeveel ik houd 
van ons prachtige ras: de ‘Drentsche Patrijshond’.                                                                                                                      

Mijn gedachten bleven tijdens de kerstdagen cirkelen rond 
de pups in Grijpskerk en  ‘Mevrouw’.  Na nog enkele contac-
ten kwam op tweede kerstdag het vreugdevolle telefoontje, 
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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

dat ‘Mevrouw’ de pups had geaccepteerd. Zes van de 
elf pups waren bij haar aan het drinken. Vijf pups waren 
overgebracht naar Linda Punselie en deden het daar ook 
goed. Helaas is een van die vijf pups later aan een darm-
afsluiting overleden. Lieve ‘Mevrouw’, ik heb je in mijn 
hart gesloten. Om met een mooi kerstlied te spreken: Je 
bracht licht in onze ogen en was een redder in de nacht…

Na ongeveer drie weken zijn de pups met elkaar her-
enigd. Ook de ‘nieuwkomers’ werden meteen geaccep-

teerd door ‘Mevrouw’. Op het inlevermoment van de kopij 
voor dit blad zijn de pups bijna zes weken. Ze doen het prima 
en ‘Mevrouw’ ontfermt zich nog steeds over het puppyvolkje. 
Alle betrokkenen zien met vertrouwen de toekomst tege-
moet. We hopen, dat de pups opgroeien tot mooie evenwich-
tige honden, die de moederzorg hebben gekend en wensen 
ze veel geluk in hun verdere hondenleven.

Joke van Bruggen
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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 Mw. M. Bom Starrenburglaan 73 Wassenaar

  2 Dhr. R. Brunsting Alting 26 Beilen Mw. J.C. Huijsman

  3 Mw. W.M. van Brussel Rading 34 Loosdrecht fam. Groen

  4 Mw. T. Cazemier Conference 3 Arnhem Mw. L. Boer-Wolters

  5 Dhr. B. van Engelen Touwslagerij 2a Zevenbergen  

  6 Dhr. E.P. de Graaff Molenweg 22 Oosterbeek Mw. J.C. Huijsman

  7 Dhr. L. Hanewinkel Roggeland 24 Dalfsen Mw. L. Boer-Wolters

  8 Mw. J. Hanewinkel Roggeland 24 Dalfsen Mw. L. Boer-Wolters

  9 Dhr. R. Helleman Middenhof 21 Lekkerkerk  

10 Dhr. A. Jorna Johan de Witstraat 37 Vlaardingen Mw. L. Boer-Wolters

11 Dhr. P. Klaasen Steeg 9 Zwiggelte Mw. J.C. Huijsman

12 Dhr. P.A. Klein Madelief 58 Hoogvliet Mw. J.C. Huijsman

13 Dhr. M. de Koning Elft 74 Hippolytushoef fam. De Bruijn

14 Mw. A. Markink Sportlaan 147 Den Haag Mw. J.C. Huijsman

15 Dhr. P. Sengers Velddijksestraat 44 Maasbommel G.A.C.M. Duijvelaar

16 Dhr. M. Smaak Scandinaviëstraat 9 Bergen op zoom Mw. L. Boer-Wolters

17 Mw. J. Smaak-Krijgsman Scandinaviëstraat 9 Bergen op zoom Mw. L. Boer-Wolters

18 Mw. I. Swagerman-Beekman Treilerstraat 1b 3 Zaandam Mw. L. Boer-Wolters

19 Dhr. H. Tetteroo Vlierhof 11 Beilen Mw. L. Boer-Wolters

20 Mw. R. Tetteroo Vlierhof 11 Beilen Mw. L. Boer-Wolters

21 Dhr. R.D. Vreeken Couwenbergstraat 46 Nijmegen fam. Groen

22 Dhr. R. Zuur De Roeden 7 Slochteren J. Pluis

Jago Phébe van Groevenbeek
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Het voorbrengen van de hond
Binnenkort hebben we weer een Fokdag en dat is altijd 
spannend voor zowel fokker als eigenaar van de honden. 
Daarom nog een keer een artikel over het voorbrengen 
van je hond in de ring.

Het is echt niet zo moeilijk als het lijkt. Toch hebben veel be-
ginnende showers er een angst voor of vinden het moeilijk. 
Er zijn een paar trucs die u moet kennen:

Wanneer je een pupje aanschaft en je hebt de intentie om 
met hem te gaan fokken, of dit nu een reuhouder of een 
fokker is, dan is het noodzakelijk dat de hond een exterieur 
kwalificatie krijgt. Natuurlijk moeten alle andere zaken zoals 
HD en PRA in orde zijn, want anders is het niet verstandig om 
met de hond door te gaan in de fokkerij.

Het op de juiste manier voorbrengen, begint al bij de pup-
training. Bijna alle trainers vinden dat wanneer je stilstaat, de 
hond automatisch moet gaan zitten. Dit is de eerste belang-
rijke “niet doen” truc.  Het pupje gaat zitten op commando 
en gaat staan op commando. Wanneer de hond als een au-
tomatisme gaat zitten wanneer de baas stil staat, dan doet 
hij dat ook wanneer hij door een keurmeester beoordeeld 
moet worden. Je krijgt de hond dan bijna niet meer in goede 
stand, omdat hij al door de achterpoten begint te zakken 
wanneer hij voorgebracht wordt. Verder moet de hond in een 
“kynologisch”juiste houding voorgebracht worden. Dat be-
tekent dat de voorpoten redelijk naast elkaar moeten staan, 
terwijl één van de achterpoten het liefst ietwat gestrekt is (zie 
foto).

 Ik zie heel veel mensen aan hun 
hond plukken. Doe dit niet! In de 
eerste plaats bouw je stress op en 
in de tweede plaats is het zo dat de 
Drent, het mooist staat wanneer hij 
ontspannen voorgebracht wordt met 
een slappe lijn.  Je mag de hond best 
wel even over de voorborst kriebelen, 
maar probeer geen poten te verzet-
ten en aai niet onder de buik, want 
die trekt hij dan op. Ook zie ik mensen 
de hond beloningssnoepjes geven. 
Als dit niet persé nodig is, doe het dan niet. De hond zal daar 
dan op focussen. Als de hond verkeerd staat, trek deze dan 
even om je heen, dus een heel klein rondje lopen of draaien. 
10 tegen 1 dat hij dan weer correct gaat staan. Wanneer je de 
hond vanaf het begin, het commando “staan” leert, dan is er 
geen enkel probleem meer, wanneer hij later voorgebracht 
wordt. 

Dan het draven met de hond. Veel mensen kijken alle kanten 
op, behalve naar hun hond. Wanneer je begint te lopen, geef 
je het commando “volg”en begin je met verlengde tred, en 
pas daarna ga je over in draf. Leer de hond thuis dat hij niet 
mag springen wanneer je met hem draaft. Hij moet alleen 
netjes draven. Voor iedere hond geldt, dat hij in balans moet 

lopen, dus niet in telgang en niet met gestrekte voorpoten. 
Loop rustig en ontspannen en laat de lijn slap hangen! Geef 
geen corrigerende ruk als het niet nodig is. Stop desnoods 
even en begin opnieuw. Een goede keurmeester heeft maar 
heel even nodig om het gangwerk van de hond te beoor-
delen. Oefen dit thuis, op straat, of op een schoolplein dat 
verlaten is.

Dan de houding van de mensen in de ring. Wat mij opvalt, is 
dat de mensen dicht tegen elkaar aangedrukt staan, (meestal 
met elkaar pratend) als makke schapen in een kleine omge-
ving. Doe dit niet! Neem voldoende afstand van elkaar en 
richt je op de hond. De honden staan te dicht op een, de één 
fixeert de ander (of het nu reuen of teven zijn) en voor je het 
weet heb je een pandemonium. Als de ruimte het toe laat, 
neem dan 1 à 1,5 meter afstand van elkaar en let op je hond. 
Wanneer de honden elkaar gaan fixeren (is elkaar strak in de 
ogen kijken) leg dan even je hand over de ogen en zeg “nee”, 
of vergroot de afstand! Bij dit alles geldt een heel belangrijk 
ding, zowel binnen als buiten de ring; wanneer de hond 
aangelijnd is, dan bromt hij niet naar andere honden en hij 
gromt niet. Leer hem de andere honden negeren. Ik geef ook 
altijd dit commando: Negeren!

Tentoonstellingen zijn gezellig. Je ontmoet elkaar weer eens 
en hebt dan heel wat met elkaar te bespreken. Doe dit bui-
ten de ring. Binnen de ring moet alle aandacht op de hond 
gevestigd zijn. De hond voelt feilloos aan wanneer de baas 
er niet met zijn aandacht bij is en begint (net als sommige 

kleine kinderen) prompt te klieren! 
Dan als allerlaatste. De hond mag niet 
bang voor je zijn, maar moet een band 
met je voelen. Tot mijn grote schrik 
zag ik op de afgelopen Fokdag iemand 
zijn nog maar 21 maanden oude 
hond corrigeren, op een dusdanig 
manier dat de hond angstig in elkaar 
dook. Dat is een reactie op een harde 
aanpak en zegt me genoeg over de 
manier waarop deze nog heel jonge 
hond gecorrigeerd wordt. Vooral de 
Drent is heel gevoelig voor de manier 
waarop je met hem omgaat. Geen 

parforce training, geen overbodige zware correctie met de 
riem (denk aan de beruchte Martin Gaus nek, gelukkig is de 
heer Gaus van deze correctiemethode teruggekomen) en de 
hond hoeft ook niet het hele alfabet te kennen. Mijn correctie 
naar de honden toe is gewoon “nee”. Als dit niet helpt, pak ik 
ze even over de snuit en benadruk dit met nog een keer “nee”. 
Maar nogmaals, dit moet je thuis oefenen en niet in de ring, 
want je mag niet van de hond verwachten dat hij in de ring 
ineens iets goed doet, wat hij thuis nooit geleerd heeft. Als u 
het bovenstaande toepast, dan weet ik haast zeker dat u met 
veel plezier uw hondje tentoon gaat stellen. Veel succes.

J. Broekman – Dekker 
Correspondent
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Presentatie over Veldwerk
Op woensdagavond 18 januari 2017 vond er een boeiende 
lezing plaats in Vught over veldwerk voor Continentaal 
Staande Jachthonden – rubriek II. Hiervoor waren voorjagers 
van Drentsche Patrijshonden en Heidewachtels uitgenodigd. 
Er waren 22 voorjagers en enkele andere belangstellenden. 
Jan Mastenbroek vertelde enthousiast waarom en hoe de 
veldwerkwedstrijden worden gehouden. Jan heeft zelf twee 
Drenten en is keurmeester bij jachthondenproeven. 

Hieronder volgt een samenvatting van zijn relaas. 

De belangrijkste doelstellingen zijn de beoordeling van de 
kwaliteit van de honden, prestatievergelijking en selectie 
van fokmateriaal. Jan adviseert eigenaars van jonge honden 
om beslist mee te doen aan veldwerkwedstrijden. Fokkers 
beschikken dan over meer informatie m.b.t. bijvoorbeeld 
jachtpassie en talent en kunnen, bij meer aanbod fokken met 
een lager inteeltcoëfficiënt.  

Het verschil tussen veldwerkwedstrijden in het voorjaar en 
het najaar: In het voorjaar hebben we -tijdens de veldwerk-
wedstrijden - te maken met grasland, wintertarwe, maisstop-
pel en zwarte grond. In het najaar staan er bieten, fabrieks-
aardappelen (nooit consumptie) witlof of groenbemester op 
het land. Meer dekking geeft het gevogelte een betere kans 
om zich te verstoppen. De hond werkt dan veelal langzamer 
omdat hij over bijv. bietenplanten  moet springen.

Er werd uitleg gegeven over de biotoop en de globale eigen-
schappen van het wild (fazant, patrijs, haas), het type wild 
waar je mee te maken krijgt.

Daarna kwamen de eigenschappen van de Drentsche Patrijs-
hond aan de orde, evenals de rol van de hond en de voor-
jager in het veld. De Drent valt onder de categorie Staande 
Continentale Jachthond – rubriek II.

De staande jachthond zoekt, al flankerend, een veld af. Hij 
trekt aan als hij verwaaiing krijgt en zal het wild voorstaan/ 
aanwijzen zonder het te zien. Het wild drukt zich. Na een te-
ken van de voorjager mag de hond het wild uitstoten. Daarna 
moet de hond blijven wachten tot er nieuwe commando’s 
volgen.

Een belangrijk onderdeel van de presentatie was de “loop” en 
het spelen met de wind:

De voorjager moet ervoor zorgen dat de hond van te vo-
ren zijn behoeftes heeft gedaan en dat zijn neus en mond 
vochtig zijn. Dit laatste bevordert het reukvermogen. Het is 
belangrijk dat de hond correct (zie afbeelding) wordt inge-
zet, mooie brede slagen maakt en dat hij overgangen van 
gewassen en slootranden meeneemt. Je mag je als voorjager 
nooit voor (bovenwinds) de hond begeven. Dat terrein moet 
immers nog worden afgezocht.

Jan benadrukte dat je heel veel moet oefenen met je hond 
omdat je telkens weer in nieuwe situaties terecht komt. Ook 
werd er uitgebreid stilgestaan bij het feit dat je niet zo maar 
op een akker kunt gaan oefenen. Iedere voorjager heeft altijd 



Onze Drent - 17

 

toestemming nodig van de grondgebruiker en de betreffen-
de jager(s). De WBE (Wild Beheers Eenheid) kan je informatie 
geven.

We onderscheiden vier soorten veldwerkwedstijden:

• de Internationale Kampioenschapsveldwedstrijd
• de Nationale Kampioenschapsveldwedstrijd/open klasse
• de Novice veldwedstrijd; de in te schrijven honden   

moeten bij aanvang van het betreffende seizoen de leef-
tijd van 2 jaar hebben bereikt en zij mogen bij aanvang 
van dat seizoen nog geen kwalificatie hebben behaald 
op een nationale of internationale kampioenschapsveld-
wedstrijd

• de Jeugd-veldwedstrijd;  de in te schrijven honden 
mogen bij aanvang van het betreffende seizoen - voor-
jaar/najaar) - de leeftijd van 2 jaar nog niet hebben 
bereikt. Van de deelnemende honden wordt door de 
keurmeesters, zoveel als mogelijk, de natuurlijke aanleg 

beoordeeld en een verwachting voor de toekomst uitge-
sproken; een en ander in relatie tot de werkeisen en de 
werkstijl van het ras.

Je kunt je opgeven voor een workshop bij een van vereni-
gingen voor Staande Jachthonden of een jachthondentrainer 
in Nederland. Als je mee wilt gaan doen aan een wedstrijd 
dan is het raadzaam om een paar keer te gaan kijken bij een 
van de komende veldwerkwedstrijden. Kleed je warm aan, 
neem een verrekijker mee en houd je a.u.b. aan de aanwijzin-
gen van de organisatoren en de veldmeester. Hieronder vol-
gen enkele data van wedstrijden die worden georganiseerd 
door de Vereniging de Drentsche Patrijshond:

• 18-03-2017        Diessen

• 23-03-2017        Alphen

• 01-04-2017        Tholen

• 29-04-2017        Aardenburg

Voor meer informatie kun je terecht bij www.Orweja.nl of 
gbc@drentschepatrijshond.org  (onze Gebruikshondencom-
missie). 

Aanbevolen literatuur:
• Algemeen veldwedstrijdreglement
• Veelzijdig naar de top (Johan Kraay)
• Hond staat (Rembrandt Kersten)
• De Jachthond (Magazine)

Ellen Bouwen
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www.drentschepatrijshond.org 
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Over fokken en zo….
Waarom dit artikeltje? Omdat ik zo vaak hele vreemde 
dingen hoor rondom het fokken van honden! Ik geef hier 
mijn eigen visie. Daar zal een aantal mensen anders over 
denken en het zou leuk zijn om deze andere visies ook 
naar de redactie van ‘Onze Drent’ te sturen, zodat men 
die ook kan lezen. Mocht er een dierenarts een andere 
mening over hebben, dan ook graag een reactie. Ik noem 
speciaal een dierenarts omdat die zijn mening kan onder-
bouwen.

Het begint al bij de dekking; ik ga er dan vanuit dat het tijdstip 
van de dekking juist is. 
• bekbandjes, tegen het bijten van de teef? 
• de teef stevig vasthouden zodat ze niet kan bijten?
• vasthouden van de reu om te “helpen”?
Ik bedoel hier dus niet het vasthouden of beter gezegd even 
tegenhouden van de honden als ze gekoppeld staan maar 
echt het moeten meehelpen om tot een dekking te komen! U 
mag daar verder zelf een beeld bij vormen.

Ik ben van mening, dat als men zoveel moeite moet doen 
om tot een dekking te komen, men het beter niet kan doen! 
Dan is er iets niet in orde! Ook als een teef zich niet wil laten 
dekken, of een reu die niet wil dekken, dan is dat niet voor 
niets. Dat is een teken dat het beter is om deze combinatie, 
om welke reden dan ook, niet te doen.

Daarbij vind ik het echt onethisch. Zielig zelfs; voor de hon-
den dan. Laat die honden gewoon lekker los en ze zoeken 
het zelf uit. Als ze gekoppeld staan en dus vast zitten, kan het 
wel nodig zijn om even rust er in te brengen en te zorgen dat 
ze blijven staan. Ze kunnen tenslotte toch niet weg.

• antibiotica voor de teef voor de dekking, voor de zeker-
heid?

• de reu schoonspoelen, voor de zekerheid?

Waarom? Je gaat toch hopelijk alleen fokken met compleet 
gezonde dieren en die hebben dus geen antibiotica nodig. 
Want preventief antibiotica geven is onzin. Klinkklare onzin. 
Wij kunnen toch ook niet zeggen; misschien krijg ik over een 
week een longontsteking, weet je wat, doe mij preventief een 
kuurtje. Dat werkt niet! Daarnaast is de vaginale flora van een 
gezonde teef tijdens de loopsheid optimaal, daar zorgt de na-
tuur al voor. Door antibiotica te geven, verstoor je die balans 
en maak je een dier juist zwakker en vatbaarder voor ziektes. 
Dit kan toch niet de bedoeling zijn?
Dan de reu. Aangenomen dat hij niet een of andere ontste-
king heeft, want dan zou je hem gewoon niet moeten gebrui-
ken, hoef je daar dus verder niets aan te doen. Er zijn naar 
mijn weten helemaal geen “dek-gerelateerde” ziektes bekend 
bij honden.

Ja hoor ik u al zeggen! En Herpes dan! Nou, dat doen ze 
overal op. Niet persé door een dekking. En ook hier geldt, als 
de hond optimaal gezond is, een goede weerstand en geen 
stress heeft, wordt de hond ook niet ziek. En over een Herpes 
infectie? Laatst vertelde iemand dat antibiotica daar echt 
tegen helpt. Dat is niet zo!

De naam zegt het al, Herpes is een VIRUS en antibiotica werkt 
alleen tegen bacteriën.

Dan worden de pups geboren.
Een pup wordt geboren met een knikstaart, omdat die 
klem lag in de baarmoeder? Dat kan niet, of in ieder geval, 
ik geloof het niet. Het skeletje is dan nog heel soepel, want 
het verbenen en het harder worden van het bot vinden later 
plaats. Daarbij, ik weet van veulens die veel langer in de 
baarmoeder zitten, dat ze weleens geboren worden met een 
hoefje dat krom is. Dat trekt echter zo weer bij; dat blijft zo 
echt niet staan.

Dat knikstaartje is dus gewoon een knikstaartje, niets meer 
en niets minder. Dit kan ook door het groeien op iets latere 
leeftijd, bijvoorbeeld met 6 weken, zichtbaar worden.

Navelbreukjes; ook zo’n “smoesjes-gevoelig” onderwerp.
Pups hebben een navelbreuk of ze hebben dit niet. Een na-
velbreuk kan ook wat later in het nest pas zichtbaar worden. 
Dan is dat dus niet omdat ze over een hekje zijn gesprongen, 
maar gewoon omdat het dan pas uitstulpt en beter zichtbaar 
wordt.

Ik denk, dat als men al vanaf het begin af aan zo moet in-
grijpen ( helpen bij de dekking, medicatie voor de dekking), 
men niet echt bezig is om sterke, gezonde nakomelingen te 
fokken. Want de natuur geeft duidelijk iets anders aan. Wij 
mogen dan als mens graag alles willen regelen, soms weten 
de honden het echt beter.

Ook het verzinnen van smoesjes over aandoeningen die 
voorkomen bij de pups, werkt ook niet echt mee aan het ver-
beteren van de gezondheid. De pups zijn misschien toekom-
stige ouderdieren en ik mag hopen dat een fokker alleen met 
optimaal gezonde honden fokt.

Door dingen af te doen als “ja maar dat komt hierdoor of 
daardoor”, verbloemen we fouten, die er wel degelijk inzitten. 
Sommige fouten zijn misschien niet eens zo heel ernstig en 
niet fokuitsluitend, maar ze zijn wel iets om rekening mee te 
houden. Je wilt het er namelijk niet nog eens extra in fokken.

Nogmaals, het is mijn eigen visie op het fokken met honden. 
Niet eens wetenschappelijk onderbouwd, nee, gewoon boe-
renverstand. 

Ik zie graag andere reacties tegemoet ! 

Willeke Loots

De gezondheid van de Drentsche Patrijshond en vooral 
het fokken, heeft de nodige aandacht. Willeke Loots, 
een ervaren en betrokken fokker, geeft in dit artikel haar 
persoonlijke visie. De redactie wil u deze niet onthou-
den. Mits gedegen verwoord, zijn andere opvattingen 
uiteraard ook welkom en kunnen deze eventueel in een 
volgende OD geplaatst worden. Wilt u ons deelgenoot 
maken van uw zienswijze, mail die dan naar:  
                       redactie@drentschepatrijshond.org



20 - Onze Drent

 

       NATTE     DRENTEN



Onze Drent - 21

 

DRENTEN



22 - Onze Drent

 

 

                           
  

 
TE HUUR 

www.zeelandkastanje.nl 
Twee (tot vier)persoons 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 lieve Drent. 

Schouwen Duiveland is een lustoord, voor wie van de natuur, 
vrij wandelen en gezellige restaurantjes houdt.  
Mail of bel voor informatie en beschikbaarheid! 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zes Drenten op jacht

Op een jachtdag in december 2016 jaagden zes Drenten 
mee, iets dat in deze omvang waarschijnlijk niet heel veel 
voorkomt. Ze behoorden bovendien uiteindelijk allemaal 
tot dezelfde familie. Op de foto van links naar rechts: Walter 
Klijsen met Eline van ‘t Arrêt, Jac van Wees met Camille van 

d’Ouw Knip, Emile Gimbrère met Caprice van ‘t Arrêt, Mar-
cel van der Wal met Fenna van d’Ouw Knip, Ine Gimbrère 
met  Rebelle van d’Ouw Knip en Ellen Bouwen met Joeri van 
d’Ouw Knip.

Ine Gimbrère
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Hulphond Ayla

Twaalf jaar is ze inmiddels, het Drentje op de foto.  Ayla heet 
ze, Ayla-Senna-Guido van ’t Opgoande Slag. En al twaalf jaar 
is Ayla de trouwe hulphond van haar baas mevrouw A.M.T. 
Cooijmans.  

Mevrouw Cooijmans is vanwege een slopende spierziekte 
gebonden aan een rolstoel en heeft samen met haar vriendin 
mevrouw C. Piessens in 2004 de familie Bakker, fokkers van 
Drentsche Patrijshonden, benaderd met de vraag of ze in 
aanmerking kon komen voor een pup. Mevrouw Cooijmans 
deed haar verzoek in samenwerking met Stichting ‘De hond 
kan de was doen’ die haar zou ondersteunen in het hele 
proces van de zoektocht naar en de ontwikkeling tot een 
hulphond. Bij de kennel van de familie Bakker was een nestje 
geboren van Guido-Ceda van de Drentsche Dreven en Senna-
Jara-Bas van ’t Opgoande Slag. Er lagen zes pups. Na de no-
dige verkennende gesprekken gaf de familie Bakker toestem-
ming en werden de pups in de zevende week getest door 
de stichting. Drie van de zes pups hadden de kwaliteiten om 
uiteindelijk tot een goede hulphond uit te groeien. Mevrouw 
Cooijmans mocht haar keuze maken en ze koos uiteindelijk 

voor Ayla. Volgens de stichting de beste keus.

De stichting begeleidde de dames Cooijmans en Piessens bij 
de ontwikkeling van Ayla tot een volwaardige hulphond. In 
de eerste twee jaar mocht Ayla onder begeleiding van haar 
bazinnen het lichtere werk leren, maar na dat tweede jaar 
was Ayla ook geschikt voor het zwaardere werk, bijvoorbeeld 
helpen met boodschappen doen. Na vier jaar bleek dat Ayla 
alles had geleerd wat er te leren was voor een hulphond. Ayla 
was áf.

Inmiddels woont Mevr. Cooijmans met Ayla in een verzor-
gingstehuis. Ayla doet haar ‘werk’ nog steeds erg graag en 
gaat nog steeds mee boodschappen doen. In de loop van de 
jaren is er jaarlijks contact geweest met de fokkers; meestal 
schriftelijk, maar een enkele keer ook “live”. En dan altijd met 
de gouden regel in acht, die bij een hulphond hoort: niet 
aaien……

In mei wordt Ayla 13 jaar. We hopen dat Ayla nog lang een 
steun kan zijn voor haar bazinnen.

In overleg met dhr. R. Bakker opgetekend en uitgewerkt door 
Selma Tiemeijer
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In gesprek met de boswachter

Sinterklaas net achter de rug en Kerstmis in aantocht: het 
drukke jaar kwam langzaam tot rust en er was weer eens tijd 
om met Pepper, mijn bijna 12 jaar oude Drent, het Houdring-
ebos, bij Utrecht, te bezoeken. Op een rustige namiddag naar 
het bos gereden, hond los (dat mag daar) en begonnen aan 
een stevige wandeling.

Het eerste deel is een honden-losloopgebied met in de 
zomer redelijk wat konijnen; de reden waarom Pepper al een 
paar kilometer voor aankomst opgewonden gaat zitten jan-
ken: we mogen weer! Leeftijd, elleboogdysplasie en artrose 
eisen echter hun tol: het er als een raket vandoor gaan en pas 
terugkomen als alle energie op is, is er (helaas) niet meer bij. 
Het koppie wil wel, maar het lijf stelt eigen grenzen en na een 
half uur gaat het tempo naar beneden.

Aangekomen bij de rand van het losloopgebied gaat ze ech-
ter de wei in, waar honden alleen aangelijnd mogen komen. 
Ik loop er achter aan en in een rustig tempo maken we het 
“grote rondje” (1/3 vrij, 1/3 aangelijnd, 1/3 vrij). 

Ik ben de enige wandelaar en met Pepper steek ik “illegaal” 
(want niet aangelijnd) het veld over, op weg naar het bospad 
dat ons weer terug zal brengen naar het losloopgebied. 

Halverwege het veld zie ik in de avondschemer de contouren 
van de auto van “Het Utrechts Landschap” opdoemen. Ik fluit 
Pepper in (en zowaar: ze komt), lijn haar aan en vervolg met 
een zo onschuldig mogelijk gezicht mijn pad. Maar… te laat.

Een jeugdige en vriendelijk ogende boswachter stapt uit de 
auto en spreekt mij aan: “Mijnheer, u hoeft uw hond niet voor 
mij aan te lijnen, maar dat moet u wel doen voor de rust van 
de beesten in dit bos!”

Ik geef toe dat ik fout zat, maar voer als tegenwerping aan 

dat mijn hond al oud en niet meer zo actief is en (helaas) 
beslist niet meer achter het wild zal aangaan. 

De boswachter bekijkt mijn Drent en geeft toe dat dat wel 
zal kloppen, maar maakt ook duidelijk dat het bosbeheer 
nu eenmaal niet voor iedere hond een aparte afweging kan 
maken. Ik voel mijn portemonnee branden in mijn zak en 
bereken snel wat de te verwachten schade zal zijn. Gelukkig 
heb ik mijn ID-kaart bij me (dat scheelt alweer € 99,-), dus 
hopelijk blijft het steken op max € 60,-.

Maar de goden zijn mij goed gezind en ik kom er met een 
vaderlijke waarschuwing vanaf: “Houd die hond op dit stuk-
kie voortaan aan de lijn, dan geeft dat geen gedoe en dat is 
ook voor mij prettiger”. Pffff. Wat een mazzel: blijkbaar een 
verstandige boswachter getroffen die de overtreding naar 
waarde weet te schatten.

We praten nog wat over de rust in het december-bos en de 
boswachter maakt aanstalten weer naar de auto te lopen. Nu 
ik geen bekeuring meer krijg en dus ook niet hoef te “slij-
men”, is er het moment om een al lang gekoesterde wens in 
vervulling te doen gaan: “Boswachter, mag ik u wat vragen? 
Mag ik u binnenkort eens interviewen over achterliggende 
motivatie waarom honden in bepaalde delen van het bos wel 
en andere delen niet vrij mogen rondlopen?”

Ik leg uit dat ik betrokken ben bij zowel de website als het 
verenigingsblad van de Drentsche Patrijshond  en wijs op 
mijn Drent. “Het lijkt me leuk om daarover voor andere 
Drenten-eigenaren eens iets te schrijven.”

Hij kijkt me lachend aan en zegt: “Nou dat doe ik veel liever 
dan boetes uitdelen dus wanneer zou je kunnen?” We wisse-
len kaartjes uit en ik beloof hem zo snel mogelijk te mailen. 
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Een week later zit ik op een schitterende maandag- 
ochtend (witte, beijzelde velden, optrekkende 
ochtendmist en een strakblauwe lucht) om 10 uur bij 
Martijn Bergen aan de koffietafel in het voormalige 
koetshuis van het landgoed Beerschoten.

Interview
Vraag: Hoe is de huidige situatie in het bos? Is het druk-
ker dan vroeger of juist niet en hoe zijn de mensen? Wat 
doen mensen zonder hond eigenlijk in het bos?
Martijn: Wat er vooral is veranderd, is dat de recrea-
tiedruk nog steeds toeneemt. Anders dan veel mensen 
denken, wordt het in de bossen (en vooral in de bossen 
rond Utrecht) steeds drukker. Je hoort van zowel de toe-
zichthouders als de boswachters dat de bossen in deze 
contreien eigenlijk “uitje nummer 1” zijn. Je kunt de 
gebruikers onderverdelen in wandelaars, fietsers, moun-
tainbikers en joggers, maar de wandelaars vormen in 
heel Nederland veruit de grootste groep.
Vraag: Waarom is dat zo? Je leest steeds vaker dat met 
name de jeugd niet achter de schermpjes weg te bran-
den is en dat bossen saai zijn en geen “experience” leve-
ren.
Martijn: Het leven van veel mensen wordt steeds ge-
jaagder en men heeft het idee dat “groen goed is”, iets 
dat uit onderzoek ook blijkt. Planten op kantoor doen de 
meeste mensen goed en een wandelingetje buiten van 
slechts een kwartier geeft al een veel beter gevoel, laat 
je beter nadenken en vermindert de stress. En waar kun 
je nu beter wandelen dan in die mooie bossen zo vlak 
om de hoek?
Vraag: Komt iedereen nu om dezelfde reden?
Martijn: Nee. Sommigen komen voor de natuur: die 
groep gaat paddenstoelen bekijken of vogels spotten 
en is echt gericht op de natuur. Anderen zien de natuur 
meer als een mooi en gezond decor en komen om bui-
ten, in de bossen, te bewegen. Iets wat de laatste jaren 
een gigantische vlucht heeft genomen is het mountain-
biken. Op zich is dat goed, maar dat fietsen door de vrije 
natuur geeft ook veel problemen. Paden worden stuk 
gereden en wandelaars voelen zich niet ontspannen als 
ze om de haverklap aan de kant moeten springen wan-
neer er weer zo’n groepje voorbij scheurt.
Vraag: Zijn de bezoekers nu een getrouwe afspiegeling 
van de Nederlandse samenleving?

Martijn: Nee, niet echt. Het lukt ons niet goed om som-
mige doelgroepen te bereiken. Jeugd en allochtonen 
gaan liever naar plekken waar iets meer voorzieningen 
aanwezig zijn zoals parkeerplaatsen aan de rand van het 
bos (bijvoorbeeld in Austerlitz) om daar te picknicken 
of te barbecueën. Die groepen zijn meer gericht op ver-
tier en zullen niet zo snel “zomaar” in de bossen gaan 
wandelen. Dat “vertier zoeken” zie je trouwens ook veel 
meer in bijvoorbeeld Scandinavië. Daar is zoveel natuur, 
dat zomaar wandelen veel minder populair is dan bij ons.
Vraag: En de honden en hun eigenaars? Hoe zit het daar-
mee?
Martijn: Er zijn enorm veel honden in Nederland (±1,5 
miljoen, noot redactie). Dat hoeft geen probleem te zijn 
maar we merken dat de hondenbezitters grofweg in 2 
groepen verdeeld kunnen worden. Je hebt de mensen 
die zich echt verdiepen in het ras of het soort hond dat 
ze kopen en daar dan van alles van weten en er verant-
woord mee omgaan en mensen die een hond puur op 
gevoel hebben aangeschaft: “Die heeft leuke flaporen, 
doe die maar”. Deze laatste groep heeft dikwijls geen 
idee van het karakter en de fok-historie van de hond en 
dus ook niet van de beste manier om zo’n hond op te 
voeden. Ik zie hier in het bos bijvoorbeeld met regelmaat 
mensen met enorme jachthonden die geen werk maken 
van de aangeboren eigenschappen van die jachthond, 
waardoor zo’n hond dan maar zelf het initiatief neemt en 
gewoon z’n instincten gaat volgen.
Een ander probleem is de hoeveelheid honden in het 
bos. Kijk je naar wolven dan zie je dat een roedel van 
6–20 wolven op ongeveer 100.000 hectaren (30 x 30 km) 
leeft. Anders dan bij honden (die krijgen gewoon een 
bak voer) hebben wolven zo’n gebied nodig voor hun 
eten. De veel grotere hoeveelheid honden per km2 legt 
een druk op het aanwezige wild dat immers opgeschrikt/ 
gealarmeerd wordt door de aanwezigheid van een hond; 
voor een ree is er geen verschil tussen een hond en een 
wolf! Wij lopen met onze hond door het bos en zien 
geen wild, maar dat is er dikwijls wel en heeft ons (en 
onze honden) allang geroken. Dat wild is dus “alert”. 
Niets mis mee, maar niet als het de hele dag door ge-
beurt. Vergelijk het met onze menselijke stress: het is he-
lemaal niet erg om af en toe stress te hebben maar als je 
altijd onder stress staat, heeft dat wel degelijk een sterk 
negatief gevolg. Voor dieren in het bos is dit niet anders!
Nog erger is het voor reekalfjes. Die hebben geen geur 

Koetshuis landgoed Beerschoten

Martijn Bergen is sinds 2006 
boswachter en de laatste 
2 jaar “boswachter regio 
noord” bij de “Stichting 

Utrechts Landschap” en als 
zodanig verantwoordelijk 
voor de 378 hectare van 

het Houdringebos en het 
Panbos. Martijn is een “mo-
derne” boswachter die twit-
tert en geeft voorlichting via 

YouTube
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GEPERST

De vernieuwde en volledige BIOFOOD geperste
hondenvoeding puppy & small breed, adult en lam
zijn, met een hoog vleesaandeel en o.a. zalmolie 
en natuurkruiden, nu nog smaakvoller.

Nederlandse kwaliteit, 100% natuurlijk, hoogwaardige grondstoffen, hoge 
verteerbaarheid en acceptatie en voordelig in gebruik. 
Ideaal voor moeilijke eters.

Voor kleine en grote honden, van pup tot senior.

• koud geperst
• VEEL VLEES
• TARWE- EN GLUTENVRIJ
• PUP TOT SENIOR
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• PUP TOT SENIOR
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www.biofooddiervoeding.nl

Een product van:

geparts poster A4_Layout 1  16-11-2016  9:34  Page 1



Onze Drent - 27

 

van zichzelf, waardoor ze veel beter verborgen blijven 
voor roofdieren. Maar als een hond al struinend in het 
bos een reekalf tegenkomt, het dier besnuffelt en vervol-
gens weer vrolijk naar zijn baasje rent, merk jij daar als 
hondenbezitter niets van. Maar de moeder van het kalf 
ruikt wel iets en laat haar jong in de steek 
met alle gevolgen van dien! 
Ook als een hond gewoon voor de lol achter 
een ree aan gaat, kan dat vreselijke gevolgen 
hebben waarvan de eigenaar vaak geen weet 
heeft. Een hond pikt het reukspoor van een 
ree op, gaat er gezellig achteraan en besluit 
na een tijdje toch weer terug te lopen naar 
zijn baas (een ree wint het vrijwel altijd van 
een hond qua snelheid). Baas blij (ha, je bent 
er weer) maar die ree vlucht in blinde paniek 
verder en steekt daarbij wegen over. 
Het gaat nu iets beter, maar tot voor kort 
hadden we in de provincie Utrecht iedere 
dag wel een aangereden stuk wild en dat zijn 
er dus honderden per jaar! 
Het is het onverwachte, waar het wild bang voor is: niet 
van groepen mensen op de paden. Wild heeft dikwijls 
snel door dat die wandelende mensen of ik in mijn 
boswachters-auto geen gevaar zijn, maar een wandelaar, 
mountainbiker of hond 
die onverwacht dwars 
door het bos struint, 
die levert paniek op. En 
voor die wilde dieren 
maakt het niet uit of 
een hond luistert naar 
zijn baas of niet; de 
onverwachte aanwezig-
heid van de hond op 
zich, zorgt al voor ver-
storing. 
En daarom voeren we een hondenbeleid. In sommige ge-
bieden mogen ze vrij rondlopen, in andere gebieden al-
leen aan de lijn en in bepaalde gebieden zijn ze gewoon 
niet toegestaan. Dat heeft niets met een “hekel aan hon-
den” te maken (veel boswachters hebben tenslotte zelf 
ook een hond) maar alles met de hiervoor genoemde 
zaken: het beschermen van het aanwezige wild.
Vraag: Geven honden nog meer overlast dan het versto-
ren van het wild?
Martijn: Helaas wel. Veel hondenliefhebbers begrijpen 
het niet, maar er zijn mensen die niet zitten te wachten 
op een enthousiast blaffende hond, die vrolijk op hen 
afrent en ze bespringt of besnuffelt. Laat staan als het 
er een aantal zijn. Zo hebben we wel eens gedoe met 
groepen honden van een hondenuitlaatservice. Ziet zo’n 
“roedel” van 12 vrolijke honden een wandelaar met een 
eigen hond, dan stormen ze er soms op af en dat geeft 
“gedoe”. Gelukkig komen echte problemen weinig voor, 
maar wij krijgen al die klagende wandelaars aan ons bu-
reau en moeten daar iets mee doen.
Samenvattend kun je zeggen, dat wij van het Utrechts 

Landschap er in de eerste plaats zijn voor de vaste “be-
woners” van het bos: de flora en de fauna. Die moeten 
beschermd worden en de biodiversiteit moet in ieder 
geval gehandhaafd en het liefst vergroot worden.  
Pas op de tweede plek komt het publiek: wandelaars 

en recreanten met of zonder hond, fietsers, 
mountainbikers. We moeten (en willen) al 
die groepen tegemoet komen en proberen 
aan ieders wens te voldoen. Zo hebben we 
ongeveer 90% van ons gebied opengesteld 
voor wandelaars (met of zonder hond), maar 
we moeten nu eenmaal grenzen stellen en 
dus moet iedere groep een beetje inleveren. 
Bij de wandelroutes zie je dat doordat we 
“zonering” aanbrengen, waardoor bepaalde 
delen van het bos wat drukker worden en an-
dere juist rustiger, wat goed is voor de vaste 
bewoners. Maar dan moeten die wandelaars, 
honden en mountainbikers wel op de paden 
blijven en niet zomaar door het bos gaan 
struinen.

Vraag: Nu loop ik tegenwoordig liever hier omdat het 
voor mijn bijna 12-jarige en ietwat kreupele Drent beter 
is. Maar vroeger gingen we altijd naar de boswachterij 
Austerlitz omdat het losloopgebied daar veel groter is. 

Waarom zijn die ver-
schillen er?
Martijn: Dat heeft met 
verschillende zaken te 
maken. Ten eerste is 
het gebied daar veel 
groter, zodat wild dat 
opgeschrikt wordt veel 
meer ruimte heeft om 
uit te wijken. Ten twee-
de is het gebied rond 
Austerlitz van verschil-

lende eigenaren (Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer, 
de Treek en particulieren) en deze partijen maken andere 
keuzes. Zo hadden we bij de Kozakkenput een gebied 
dat deels van hen en deels van ons was. Eerst was daar 
‘honden aanlijngebied’, maar op een bepaald moment 
heeft Staatsbosbeheer besloten het vrij te geven. Dus 
kregen we een postzegel-gebiedje waar het aanlijnen 
was en daaromheen vrij. Dit was niet uit te leggen, want 
voor jullie zijn wij allemaal “de boswachter” en is het een 
bos. En daarom hebben wij het ook maar vrij gegeven. 
Echter, voor hetzelfde geld is dat over een paar jaar weer 
anders.
Vraag: Martijn, wat zijn jouw grootste ergernissen wat 
betreft publiek?
Martijn: Het gedrag van mensen. Honden zijn honden 
en hebben een duidelijke baas nodig, maar veel mensen 
zien hun hond in de eerste plaats als een soort troetel-
dier en geven geen duidelijke leiding. Ze lopen lekker 
door het bos, checken hun e-mail of WhatsAppjes en 
roepen pas hun hond als ze weer terug bij de auto zijn. 
Komen ze andere wandelaars tegen, mensen met een 
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De drie Kwakels dames en het BlosJoe nestje
Na de echo van Blossom is het heel goed blijven gaan en 
groeit ze mooi rond door. Ze is dikker dan de vorige keren 
en ook dikker dan Gioya, dus is het spannend. We zetten 
alles klaar en dan is het wachten op haar temperatuur 
die moet gaan zakken. Op 2 december is het dan zover; 
in de ochtend is haar temperatuur een graad gezakt en 
we wachten af. We bellen Selma, die vast komt. Blossom 
is onrustiger, maar nog geen weeën. Als we rond 11 uur 
de tuinkamer klaar maken waar Gioya en Jaycee kunnen 

verblijven, roept Selma dat er een pup geboren is. Dit 
kan niet, want ze heeft geen weeën, dacht ik en ik kom 
binnen en zie een pup liggen. In een reflex pak ik een 
handdoek en begin te wrijven. Normaal kijk ik tijdens het 
wrijven wat voor geslacht en kijk ik op mijn klokje. Dit 
deed ik nu ook en zag meteen dat het niet goed was. Het 

buikwandje lag open, darmpjes eruit; de pup was dood 
en heel klein. (Later bleek ook geen vacht dus al veel 
eerder afgestorven in de baarmoeder). 

We gaan meteen de werpkist in en daar bel ik Sandra 
(reueigenaar) en Irene. Deze gaan ook deze kant op 
komen. Als om half 1 de volgende pup geboren wordt, 
een teefje dat het meteen goed doet en mooi op gewicht 
is, krijgen we weer goede moed. Dat eerdere pupje was 
geen leuke ervaring, maar het is de natuur. Om 1.08 uur 

komt nummer 3, een reu. Om 1.30 uur is iedereen 
binnen en om 2.08 uur komt nummer 4, een reu 
en om 3.29 komt nummer 5, een teefje en daarna 
is het stil. We wachten en wachten en de meesten 
doen kleine tukjes tussendoor. We hebben rond 
6.30 contact met Sleeuwijk en omdat Blossom geen 
weeën heeft, kunnen we wachten. Ga even naar 
buiten met handdoek, lekker frisse lucht voor haar is 
het advies. Om 8.30 wordt er weer een pup geboren; 
een teefje, dat helaas is overleden. 

Ik pak de telefoon en bel met Sleeuwijk en zeg, dat 
ik er aan kom voor een keizersnede. Advies van 
Sleeuwijk: Pups goed laten drinken bij de moeder, 
onder de warmtelamp en dan op weg gaan. We doen 
alles en Irene gaat mee. Sandra gaat thuis afwachten 
en Selma blijft bij de pups. Om 9.20 uur rijden we 
weg richting Sleeuwijk en als we daar aan komen, 
is haar baarmoeder zo hard dat dierenarts Walter 
Strikkers niet kan voelen of er nog pups in zitten. Een 

foto biedt uitkomst en daarna volgt de keizersnede. Om 
11.30 gaat Blossom onder het mes en worden er twee 
dode teefjes geboren en een reutje dat leeft.  
Even flink wrijven, omdat het zo uit de baarmoeder 
wordt getild en niet is getriggerd door het 
geboortekanaal. De assistente controleert; hij is 

rollator of kinderwagen waar die hond vrolijk op af gaat, 
dan roepen ze van afstand “Hij doet niets hoor”. Dat zal 
wel waar zijn, maar a) weten die andere mensen dat niet 
en b) is niet iedereen gediend van een (vrolijke) hond die 
een kleuter een lik in z’n gezicht geeft. En als je er dan 
iets van zegt, krijg jij een grote bek: “Waar bemoei je je 
mee?” 
Soms lijkt dit wel een Nederlands probleem. Als je bij 
onze oosterburen gaat kijken, zie je dat, uitzonderingen 
nagelaten, iedereen zich aan de regels houdt en de hond 
aan de lijn houdt waar het moet. Bovendien houden 
ze de hond aan de voet of lijnen hem even aan als ze 
andere mensen passeren. Ons gedrag zal deels komen 
doordat het hier in Nederland veel drukker in het bos 
is (je moet dus de hond veel vaker aanlijnen) en deels 
doordat er in Nederland een andere mentaliteit heerst. 
Hier is het  eerder: “Ik bepaal zelf wel wat mag of niet!” 
Deze “moderne” aanspreekcultuur, die je ook ziet bij 

mountainbikers, is soms echt beneden alle peil. Als wij 
vriendelijk zeggen “Lijn uw hond even aan” zodat we 
vervolgens kunnen uitleggen waarom dat aanlijnen hier 
moet, dan krijgen we in veel gevallen een agressieve re-
actie: “Stelletje Gestapo’s”, “Jullie voeren een hetze tegen 
ons” of “Waar bemoei je je eigenlijk mee!”. Dan valt het 
niet altijd mee om vriendelijk te blijven. 
Wat we vragen is waardering en begrip van het publiek 
voor de zaken die we doen en de keuzes die we maken. 
Nogmaals: we kunnen niet iedereen het 100% naar de 
zin maken en dus moeten we allemaal een beetje in-
schikken. Als we dat nu met z’n allen zouden doen en 
begrijpen dat “de ander” er soms anders tegen aan kijkt, 
dan zou dat het leven, in ieder geval het leven in het bos, 
alvast een stuk gemakkelijker maken.
Arjan: Martijn, heel hartelijk bedankt voor dit interview!

Arjan van Hessen
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springlevend. Hij krijgt meteen de naam Dries: dat  
betekent mannelijk en dapper en dat is hij. 

Om 12 uur ligt Blossom kennis te maken met haar zoon 
en rijden wij richting de Kwakel met de twee dode 
teefjes ook bij ons. Deze worden allemaal met elkaar 
begraven bij ons in de tuin bij de oude olijfboom. We 
gaan bijkomen van dit avontuur en genieten van onze 5 
prachtige mooie pups. Ze doen het goed en groeien als 
kool en Blossom is weer de oermoeder die ze altijd is. 
Gioya en Jaycee mogen na 2 dagen even in de werpkist 
kennis maken, maar worden al gauw door haar eruit 
gestuurd. Na 4 dagen ligt Jaycee weer te poetsen en te 
zorgen en Gioya bekijkt alles van afstand.  Dan is het de 
dag voor Kerst en zit ik met Freek te knuffelen en zie 
iets aan zijn oogje. Mijn zoon z’n Akita had entropion en 
zo ziet dit er ook uit. Ik schrik en bekijk het oogje nog 
eens goed. Ik wrijf en dan zit het ooglid weer goed, als 
ik een uur later kijk zit het weer niet goed. Volgende 
dag zeg ik het tegen Marry en ook hij schrikt. We bellen 
meteen na de Kerst op en woensdag na de Kerst heeft 
onze dierenarts genoeg tijd. We gaan er heen en ook hij 
zegt dat het entropion is en dat hij wil tacken. Dit houdt 
in, dat er een hechting in het onderste ooglid wordt 
aangebracht en dan maar hopen dat er bindweefsel 
aangemaakt gaat worden waardoor het ooglid niet 
meer naar binnen kan gaan krullen. Op 4 januari zijn de 
hechtingen eruit en gaan we opnieuw naar Sleeuwijk; 
opnieuw wordt hij getackt en nu krijgt hij een kapje om. 
Daar heb ik het heel moeilijk mee, maar na een dag zie ik 
al dat hij er totaal niet door belemmerd wordt. Hij drinkt 
met kap bij Blossom en drinkt zijn melk uit het bakje 
gewoon op en eet later ook zijn vlees. Bijt zijn broertjes 
en zusje gewoon in hun pootjes en speelt alsof hij geen 

kapje op heeft. We krijgen een annulering voor een pup. 
Mensen hadden het moeilijk met Freek en zijn oogje en 
met  Dries omdat hij met een keizersnede was geboren. 
Wij als fokker maken de keuzes op karakter voor onze 
pups. Dit hebben we altijd gedaan, dit doen we nu ook 
en we zullen dat altijd zo blijven doen. 

Een telefoontje en we hadden een gezin gevonden, 
dat stonden te dansen in de kamer omdat ze een pup 

gingen krijgen. Op 16 januari gaan we voor de APK in 
Sleeuwijk & controle van onze Freek. Ook laten we onze 
drie dames titeren. Titeren is: bepaling van de titer van 
antistoffen in het bloed waarvoor de honden worden 
ingeënt. Blossom 3 jaar niet geënt, Gioya 2 jaar en Jaycee 
1 jaar niet geënt. Alle pups zijn gezond en oké bevonden 
en Freek zijn oogje ziet er supergoed uit en volgens 
dierenarts Daan is het helemaal goed gekomen. Mede 
doordat we het zo snel hebben ontdekt. 

Kapje mag af en hopen dat de hechtingen nog even 
blijven zitten. We hangen onze schommel op en binnen 
een paar uur weten de pups wat ze ermee moeten doen. 
Ze vinden het geweldig en slapen er ook regelmatig op.  
Op 21 januari hebben wij onze knuffelmiddag en krijgen 
de mensen te horen wie welke pup krijgt. Wij konden 
dit niet eerder doen, omdat wij eerst wilden kijken hoe 
Freek zich ging gedragen nu zijn kapje af was. Ook papa 
Joeri is erbij met zijn baasjes Bas en Sandra en Claudia en 
Michelle. Zij zijn hier elke week geweest om te genieten 
van de pups. De keuze werd gemaakt en iedereen 
is heel blij met z’n pup. Op 23 januari krijgen we de 
uitslag: Blossom en Jaycee zijn 3 jaar vrij voor enten. 
Gioya is vrij voor Parvo maar niet voor Hondenziekte 
en Besmettelijke Leverontsteking dus zij moet geënt 
gaan worden. Dat gaan we binnenkort doen en dan gaat 
Jaycee meteen voor haar HD en ED foto’s. 

We gaan richting het afscheid nemen van onze pups, 
waar wij zo van hebben genoten en velen met ons. Als ik 
dit schrijf, is Freek net vertrokken en dat was erg heftig. 
Gevoel en verstand liggen op zo’n dag ver uit elkaar, 
maar ik weet dat het ook weer bij elkaar komt. 

Jolanda Huijsing
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Rare jongens…

Rare jongens die ‘Drentenmensen’. Er heeft zich een nieuw 
fenomeen ontwikkeld; er waait een bonte wit bruine storm 
over Nederland en er worden landsgrenzen afgeschuimd en 
overschreden!! Cryptisch? Nee hoor! 

Regelmatig verschijnen er oproepen tot wandelingen, de ene 
vrij spontaan en de andere met wat meer structuur. Zo was 
er 21 januari jl., de “Kaawpollekes” wandeling. Uit alle delen 
vanuit België en Nederland verzamelden zich rond de mid-
dag wandelaars met hun Drentsche Patrijshonden te Castelre 
om afwisselend de Nederlandse en Belgische grens over te 
steken. “Kaawpollekes” staat voor koude handen….dus zoiets 
als een winterwandeling. En het was winter! De sneeuw was 
verdampt maar het was winters koud. Er waren een vijftigtal 
wandelaars met 22 Drenten op de oproep van Jan Faes,  de 
initiatiefnemer, afgekomen en hij liet niet veel aan het toeval 
over. Er was een gids, en de eerste en laatste man waren uit-
gerust met een walki talki om regelmatig te controleren of 

de groep tussen deze twee schakels nog altijd zicht had op 
zijn eigen hond. De pauze was voorzien bij een ven. Het ven 
was bevroren en er waren mensen aan het schaatsen. IJs en 
honden is niet zo’n goede combinatie en er werd uitgewe-
ken naar een stuk bos om te pauzeren. Tijdens deze pauze 
kwamen er enkele flessen koffielikeur tevoorschijn. Het echt 
wel lekkere spul was gemaakt door Simonne de vrouw van 
Jan. De kou ging over in warmte na twee glaasjes van deze 
godendrank met als oorsprong zomers fruit uit de Franse 
Charentes streek. Met gloeiende wangetjes werd de wande-
ling vervolgd. We werden ingelopen door Belgische dames 
die ook nog een verrassing hadden, maar de groep was al 
dusdanig in beweging dat stoppen geen zin meer had. Deze 
traktatie leek in eerste instantie bestemd voor de honden 
maar het waren de allerlekkerste koeken voor mensen ge-
bakken in de vorm van een botje. Regelmatig werd er op de 
mobieltjes gekeken of we nog wel op de juiste route lagen 
en zag ik 8,7 km voorbij flitsen. Tijdens de wandeling klonken 
bekende hondennamen en opeens was er ook herkenning 
van mensen want via de social media kijk je regelmatig aan 
tegen hondenplaatjes en namen en moet je maar gissen wie 
daar achter schuil gaat.

Zo was deze wandeling ook een feest van herkenning. Het 
klikte goed tussen de verschillende nationaliteiten en dan 
niet te vergeten de Limburgers, want we waren met 9 man 
sterk afgereisd!

Na de wandeling konden we de benen strekken onder de 
tafels van een café waar onbeperkt spek met eieren werd 
geserveerd. De baasjes warmden hun “kaawe pollekes” aan 
de koffie en thee en de honden lagen rustig onder de tafels 
te wachten totdat er een verdwaald stuk spek hun kant op 
kwam.

Jeanny Bustin

De Zweedse “Drentsche Patrijshonden Club” bestaat dit jaar 5 jaar en wil dit onder andere vieren met een heel speciale Dren-
tenweek in juli. Ze zijn vooral blij dat ze de eerste Zweedse clubmatch kunnen organiseren met keurmeester Wim Wellens. 
Natuurlijk zijn alle Drent eigenaren van harte welkom! Nadere informatie volgt.
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Tentoonstellingen

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.

de Holland Cup, vrijdag 9 december 2016
Keurmeester: Mw. R. Lochs-Romans Beste van het ras (BOB):  Hannes Hay van de Sebastiaanshoeve

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Jeugdklasse 1U Obi One v.d. Sebastiaanshoeve NHSB 3034940 E. Stolk-Verweij

Tussenklasse 1U Faro fan ‘t Suydevelt NHSB 3007126 D. Ruthenkolk

Openklasse 1U Asra-Tessa van Klein Elsholt NHSB 2903967 A.H.L. Kamperman-van Rennen en R. Hogeland

Kampioensklasse 1U, CAC, CACIB, BOB Hannes Hay v.d. Sebastiaanshoeve NHSB 2874458 L. Punselie

2U, RCAC, RCACIB Brisco Barasya the Gloucester NHSB 2889094 G.W. Paardekooper en G.W. Paardekooper-
Weenink

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

Teven

Openklasse 1U, RCAC, CACIB   Nora-Tessa van Klein Esholt   NHSB 2903970 A.H.L. Kamperman-van Rennen

Kampioensklasse 1U, RCACIB   Ivana Isah fan ‘t Patrijzen Bos   NHSB 2931372   W. Klijnstra en B. de Jong

Veteranenklasse 1U, CAC   Birthe Be v.d. Sebastiaanshoeve   NHSB 2633009   L. Punselie

de Winner, zaterdag 10 december 2016
Keurmeester: Mw. G. Colaris Beste van het ras (BOB):  Faro fan ‘t Suydevelt

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Jeugdklasse 1U Obi One vd Sebastiaanshoeve NHSB 3034940 E. Stolk-Verweij

Tussenklasse 1U, CAC, CACIB, BOB Faro fan ‘t Suydevelt NHSB 3007126 D. Ruthenkolk

Openklasse 1U   Lennaert   NHSB 2918423  J. Bustin

Kampioensklasse 1U, RCAC, RCACIB Brisco Barasya the Gloucester NHSB 2889094 G.W. Paardekooper en G.W. Paardekooper-
Weenink

Teven

Jeugdklasse 1U, CAC Benthe Lenny v.d. Bezeldonk NHSB 3028361 J. de Groot

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

Openklasse 1U, RCAC, CACIB  Senna Lynde v.d. Bezeldonk   NHSB 2977338 S.Y. Graver

Kampioensklasse 1U  Ivana Isah fan ‘t Patrijzen Bos   NHSB 2931372 W. Klijnstra en B. de Jong

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

de Kerstshow, zaterdag 17 december 2016
Keurmeester: Mw. D. Striegel Beste van het ras (BOB):  Senna Lynde v.d. Bezeldonk

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Jeugdklasse 1U Rienk Roosje v.h. Bergse Veld NHSB 3023824 A.C.M.  Poppelaars en E. Poppelaars

Openklasse 1U, RCAC, RCACIB   Rintje Indy v.h. Bergse Veld  NHSB 2969879 A.C.M. Poppelaars en E. Poppelaars

Kampioensklasse 1U, CAC, CACIB Makker fan’t Suydevelt EST-02656/12 K.L. Säre en N. Hollander

Teven

Puppyklasse 1VB Wild Venatrix of Mira NHSB 306187  M. Straalman en H.H.F. Woestenenk

Jeugdklasse 1ZG Benthe Lenny v.d. Bezeldonk NHSB 3028361  J. de Groot

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

2U, RCAC, RCACIB   Puk v.d. Maasduinen   NHSB 2886840  W. van Vulpen

Kampioensklasse 1U   Ivana Isah fan ‘t Patrijzen Bos   NHSB 2931372  W. Klijnstra en B. de Jong
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Wie is de BOB? 
Hoewel ik het liefst met mijn Drent Senna rond sjouw door 
bos en velden om lekker met haar te werken, maakt inmid-
dels het bezoeken van shows ook deel uit van ons leven. 
Nadat het eerste kampioenspunt binnen was, hebben we 
samen de afgelopen jaren een aantal shows bezocht met als 
sluitstukken de Winner in Amsterdam en op 17 december de 
Kerstshow in Gorinchem. 

Het deelnemen en zelfs het aanwezig zijn op de Winner was 
voor mij, maar zeker ook voor Senna een nieuwe ervaring. 
Wat een spektakel en wat groot! Omdat het niet mijn voor-
keur heeft om Senna zelf “voor” te brengen had ik wederom 
de fokster gevraagd om deze taak van mij over te nemen. 
Helaas door trieste omstandigheden kon dit niet doorgaan 
en moest ik dit toch zelf doen. Gelukkig vond ik een goede 
“Drenten”kennis bereid om mij deze dag te vergezellen en zo 
geschiedde! Saampjes in het vroege ochtenduur richting Am-
sterdam met Senna achterin, die dacht dat we minstens een 
heerlijke boswandeling gingen maken. Wat een desillusie dat 
ze vanuit een enorme parkeergarage richting een grote hal 
moest wandelen, waarbij geen stukje “groen” te vinden was. 

Er werden 33 Drenten gekeurd waarbij wij in de Open klasse 
teven uitkwamen en de zware competitie aangingen met 
een aantal andere mooie hondjes. 

Yessss…..de eerste plaats. Daarna door voor de “beste teef”. 
Maar helaas daar tweede! Toch met een tevreden gevoel rich-
ting huis met 1 CAC punt en 2 CACIB punten in de zak. Wel 

een opsteker voor kennel v.d. Bezelhonk, want de winnares 
was ook een “Bezelhonkje”. 

Afgelopen zaterdag in de herkansing op de Kerstshow in 
Gorinchem (normaal in Nijmegen). Een prachtige hal, ruim 
opgezet en de mogelijkheid om tussendoor even een stukje 
te wandelen, waarbij Senna dus niet is aangewezen om op 
grasplaggen haar behoefte te doen. Voor Senna, maar zeker 
ook voor mij een verademing. We waren aanwezig met een 
ruime delegatie en 1 hond. Hoe gezellig kan het zijn. 

De fokster, Christel Schulte, zou Senna, tot mijn grote opluch-
ting, weer voorbrengen. Mijn taak was om in ieder geval uit 
het zicht te blijven maar stiekem kon ik natuurlijk best mee-
kijken. En wat liet ze zich mooi bekijken en ze wist het hart 
van de keurmeester te raken toen ze stiekem het rozetje op 
de rever van de keurmeester wou pikken. 

Om een lang verhaal kort te maken: 1ste  plaats in de Open 
klasse teven, 1ste  plaats van de teven en als afsluiter…….
BOB waarbij ze een kampioen-reu moest verslaan. 

Een prachtig rapport viel haar ten deel, maar ik ben het 
meest trots op de laatste zin: “heerlijk aanhankelijk karakter”! 

Daarna nog even acte de présence geven in rasgroep 7, maar 
hier ging de voorkeur duidelijk uit naar een ander type hond. 

Moe, voldaan en met een zak kippenpoten en -nekken weer 
richting huis, waar ik me tegoed mocht 
doen aan een bord boerenkool met 
worst en waar voor Senna ook een lek-
kere maaltijd klaar stond. 

Wie is de BOB? Senna Lynde v.d. Bezel-
honk is de BOB! 

Wat ben ik trots op mijn hondje! 

Op 15 januari 2017 mag ze ook nog deel-
nemen aan de “Hond van het jaar show”! 
Daarna gaan we ons weer compleet en 
heerlijk toeleggen op de trainingen en 
het lopen van een SJP en hopen ook 
dit in 2017 met een mooi resultaat af te 
sluiten. 

Met dank aan Christel Schulte voor het 
voorbrengen van Senna en om samen 
op de foto te gaan. Het is mijn hondje, 
maar het voelt toch een beetje als van 
ons samen. 

Susanne, Albert en Ellie, dank voor alle 
steun en gezelligheid.

Simone Graver
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Nooit gedacht!
Voor 10 december 2016 
had ik Benthe inge-
schreven voor de Win-
ner in Amsterdam.

Benthe is nu net een 
jaar en dit was de eer-
ste keer, dat we meede-
den aan een show.

We wisten niet wat ons 
te wachten stond, toch 
dacht ik wel redelijk 
goed voorbereid te zijn. 

‘s Ochtends 10 de-
cember om vijf uur opstaan en om zes uur rijden. En vooral 
wakker blijven in de auto; gelukkig had ik koffie mee. Bij 
de Rai aangekomen, was het parkeren en uitladen en zag 
ik allemaal mensen lopen met handige karretjes. Dat was 
achteraf voor ons ook geen overbodige luxe geweest: bench, 
tas met inhoud voor mij en mijn hond, stoel en natuurlijk 
de hond zelf.  Allemaal tegelijk mee???  Hoe ga ik dat doen? 
Oké, de hondenriem om mijn middel binden, handen vol en 
lopen maar.  Hond moest onderweg z’n behoefte doen, dus 
stoppen, spullen neerzetten en zakjes zoeken, poep oprapen, 
spullen weer oppakken en weer doorgaan. Tjonge ...  ik kwam 
bezweet bij de hal aan en toen moesten we ons nog settelen. 
Waar is ringnummer 12? Zoeken ... en na hier en daar ge-
vraagd te hebben, kwamen we aan bij ring 12. Erger dan dit 
zou het toch niet kunnen worden. Ik zette de bench op en ja 
hoor ....  Vinger tussen de schuif. Auwie!! Aangezien het nogal 
bloedde, hoopte ik alleen maar dat ik Benthe’ s mooie (nog 
steeds) witte vacht niet opeens rood zou maken. Gelukkig 
kreeg ik hulp van een aardige meneer naast mij, hij lette op 
Benthe, zodat ik even een pleister kon halen.

Al flink wat reuen kwamen voorbij in de ring, en toen kwa-
men de teefjes. Het bleek het wachten waard te zijn, want 
toen we de ring in gingen liep Benthe haar rondjes netjes. Ze 
hing wel wat in de lijn en ze ging happen en gek doen.  “Lek-
kere puber” , was het enige, dat ik dacht, “ Joh, je moet haar 
gangen laten zien, dus blijf lopen .... “ Het wierp z’n vruch-
ten af.  Ik was totaal niet bezig met wat er allemaal om me 
heen gebeurde, maar opeens bleek Benthe eerste te zijn. 
Wat??  Dat kan niet ....   Ik stond perplex.  Wat nu? Ik kreeg 
veel hulp van iedereen, want ik wist helemaal niets. Toen 
moesten we nog een keer tegen de beste jeugd reu. Benthe 

werd weer nummer één. Ik 
dus nogmaals flabbergas-
ted...  Toen moest Benthe 
nog een keer voor de bes-
te teef van het ras en weer 
werd ze op één geplaatst.  
Wow, toen konden ze me 
opvegen.  Ik wist niet wat 
mij gebeurde. Maar het 
was fijn dat iedereen me 
zo goed hielp ....  

Als laatste moest Benthe 
nog tegen de beste reu 
van het ras en deze werd 

gewonnen door de reu die door dhr. Jaap Hoeksema was 
voorgebracht. Maar dat nam niet weg dat wij nog steeds su-
per blij waren. Het bleek dat Benthe tijdens haar 1e show op 
de Winner Jeugd-Winner was en beste teef. Nou fijn, inpak-
ken en naar huis dacht ik .....   Not!

Ze vertelden me, dat Benthe nog moest meelopen in de 
Erering met alle jeugdwinnaars van die dag. Dus we mochten 
maar liefst tot zes uur op de show blijven. 

Blij toe dat het Drenten ras een leuke groep mensen is .....  En 
dat Benthe en ik er niet alleen voor stonden. Op naar de ere-
ring!  Spannend maar wat een show!   Wat gewoon héél leuk 
is om een keer mee te maken. Met twee rozetten, een vette 
dikke 1 U en een CAC naar huis. Wat dat allemaal inhoudt, dat 
moet ik me nog even laten 
uitleggen.

We hebben ons alvast 
ingeschreven voor de show 
in Groningen. Ik ben erg 
benieuwd hoe het daar zal 
verlopen. O ja en Benthe 
en ik gaan ringtraining 
volgen...    Wat zeker geen 
overbodige luxe is.            

Tot in Groningen of op ‘n 
andere show!  Hoe dan 
ook, we maken er weer een 
mooie dag van. 

Groetjes van Johanna en
Benthe Lenny van de Bezelhonk.

De ‘Hond van het Jaarshow’ 
Op zondag 15 januari jl. werd in Amersfoort de ‘Hond van het Jaarshow’ gehouden. Een show waarbij deelname alleen op 
uitnodiging mogelijk is. Dit jaar liepen er drie Drenten op de dogwalk. Twee teefjes: de zusjes Sammy-Flo en Senna v.d. Be-
zeldonk en de reu: Sander (Okke ) fan de Indo-Anjoho. In de keuring van Rasgroep 7 was niets te halen voor de Drentjes. Bij 
de Nederlandse rassen werd Sammy-Flo op de eerste plek gezet. Een geweldige overwinning voor fokster Christel Schulte en 
natuurlijk ook voor ons mooie ras!
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U wilt toch ook het beste voor uw dieren?

Dierapotheker.nl

Fokbegeleiding 
Dierenkliniek Horst
• Advies en begeleiding fokteven- en reuen.

• Fulltime (24/7) reproservice, ook in het weekend.

• Immulite progesterontest, uitslag binnen 1 uur.

• Intra Uteriene Inseminatie.

• Fresh, chilled en frozen semen, transport en opslag.

• Reprovet drs. Jacques Jenniskens, lid EVSSAR.

FOKKERS10% EXTRA KORTINGvia onze speciale Breedersportal

Dierenkliniek Horst • Americaanseweg 33 Horst • Tel. 077-3982169 

dierenarts@daphorst.com • www.dierapotheker.nl • www.fokbegeleiding.nl 
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Geldig tot en met 31-7-2017. Het is niet mogelijk meer dan 1 (één) bon in te sturen per adres. 

 

€ 5,- 
retour 
bij aankoop van  
2,5 kg. of 7 kg. 

€ 10,- 
retour 
bij aankoop  
van 13 kg. 



Onze Drent - 37

 

Entropion
Onze Freek BlosJoe Van’t Dreske Kwinne heeft entropion, 
maar wat is entropion? Ik schrok omdat veel mensen/fokkers 
niet weten wat het is en het is zo belangrijk om er op tijd bij 
te zijn, zodat de ellende een heel stuk korter kan duren. Bij 
Freek ontdekte ik het, toen hij 3 weken oud was. De dag voor 
Kerst ontdekte ik het en de dag na Kerst heb ik gebeld met de 
DA en een afspraak gemaakt. Vijf dagen later werd hij getackt 
en zeven dagen later waren die twee hechtingen er al weer 
uit. Opnieuw laten doen en nu met kapje op mee naar huis. 
Hij kon alles met kapje op; drinken bij zijn moeder, bakje voer 
leegeten, spelen en ravotten. Hij had er totaal geen last van. 
Wij wel met ons gevoel, maar we zagen dat hij alles deed wat 
zijn broertjes en zusjes ook deden, dus was het goed. Twee 
weken later, na de zes weken check bij de DA ging de kap af 
en na een tijdje vielen de hechtingen er uit en zag zijn oog er 
100% uit. Het tacken heeft Freek geholpen en ik ben zo blij 
voor hem dat ik er op tijd bij was. 

Wat is het?
Bij entropion draait het ooglid, boven of onder, naar binnen 
en raken de haren die normaal op het ooglid aanwezig zijn 
het oog. Hierdoor schuren de wimperharen voortdurend 
tegen het hoornvlies aan, wat voor irritatie en ontsteking en 
zelfs beschadiging van de oogbol zorgt. Als gevolg hiervan 
gaat de hond knijpen met de ogen, heeft ie vaak traanoog-
jes, last van rode ogen en irriteert het oog, daardoor trekt de 
hond zijn oogbol terug, waardoor het effect van de entropion 
juist versterkt wordt. Als er niet op tijd wordt ingegrepen, kan 
er een beschadiging van het hoornvlies optreden, wat uitein-
delijk zelfs kan leiden tot blindheid.

Bij pasgeboren pups kan entropion ertoe leiden dat de oog-
jes te laat opengaan. Vaak wordt dit te laat opgemerkt. Zijn 
de oogjes tien dagen na de geboorte nog niet open, laat ze 
dan controleren op entropion!

Je hebt twee verschillende soorten entropion: Primair en 
Secundair. 

Primaire Entropion wordt gezien als een erfelijke aandoening 
en is aangeboren. Er wordt afgeraden om met dieren met 
entropion te fokken.

Secundaire Entropion ontstaat doordat de hond zijn oogbol 
naar achter heeft getrokken (iets wat wij als mensen niet 
kunnen) t.g.v. pijn, waardoor het ooglid naar binnen is gaan 
krullen. Als dit het geval is, moeten we de oorzaak van de pijn 
zien te achterhalen en deze wegnemen, of, als dat niet lukt, 
bestrijden. Als de pijn eenmaal weg is, dan zal het ooglid, als 
de situatie niet te lang heeft bestaan, weer zijn normale posi-
tie aannemen. Behalve het naar achter trekken van de oogbol 
vanwege pijn, kunnen ook beschadigingen van het ooglid 
Secundaire Entropion veroorzaken.

Behandelen
Op jonge leeftijd, als de hond nog in de groei is, kan “tacken” 
ook een uitkomst bieden aan Primaire Entropion. Bij "tacken" 
wordt met twee hechtingen het ooglid naar buiten getrok-
ken waardoor de haren niet meer de oogbol raken. Deze 
hechtingen blijven minimaal drie weken zitten. Als gevolg 

van groei en littekenweef-
sel zullen de oogleden een 
betere stand aannemen, 
waardoor de entropion 
verdwijnt. 

Indien de oorzaak van het 
naar binnen draaien een 
secundair probleem is en de 
hond blijft knijpen met z’n 
ogen, dan kan overwogen 
worden om de oogleden te 
"tacken"

Is de hond te oud om te tacken of heeft tacken niet voldoen-
de effect gehad, dan is een operatie noodzakelijk.

Indien we te maken hebben met een primaire entropion dan 
is het “hoe en wanneer” van de ingreep afhankelijk van de 
ernst en de leeftijd van de hond. Op onderstaande tekenin-
gen is een "simpele" entropion operatie afgebeeld. Er wordt 
een stukje huid verwijderd en het ooglid wordt hierdoor iets 
naar buiten getrokken zodat we weer een mooie aansluiting 
van het ooglid en de oogbol hebben

Met dank aan “Dierenkliniek Sleeuwijk” voor de ter beschik-
king gestelde informatie.

Jolanda Huijsing
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Drent Eigen?
Of het Drent eigen is of dat het aan onze Amber ligt, geen 
idee, maar het tekent haar wel. Onze Amber ( Bo fan ’t Suyde-
velt ) is alweer 6 jaar. Door de jaren heen heeft ze haar eigen 
ik ontdekt en dat wekt geregeld een lach op ons gezicht.

Zo is ze zeer gefascineerd door motoren, aanhangwagens 
en scootmobiels. Het geluid van motoren vindt zij op de een 
of andere manier geweldig. Ze worden dan ook helemaal 
nagekeken totdat ze uit het zicht zijn verdwenen. Als onze 
zoon met zijn crossmotor de woonwijk inrijdt, worden haar 
ogen groot. Meteen uit het raam kijken en daarna al piepend 
door haar neus en volop kwispelend richting achterdeur. Dit 
natuurlijk wel met een favoriet speeltje in de bek. Zodra de 
motor uit is, komt ze weer binnen om mij te vertellen dat de 
roedel weer compleet is.

Als hobby heeft ze entomologie. Als ze even de kans krijgt 
steekt ze haar neus tussen de bloemen om de bijen, hom-
mels en andere insecten van dichtbij te bekijken. Dat wij daar 
niet zo blij mee zijn, moge duidelijk zijn. Gelukkig is zij altijd 
waar wij zijn, dus kunnen we haar op tijd zeggen dat ze die 
met rust moet laten. Vliegen worden overigens door haar 
niet getolereerd in huis. Ze heeft geen rust voordat de vlieg 
kennis heeft gemaakt met de vliegenmepper. Om zeker te 
weten dat die wegblijft, wordt de vlieg dan vaak door haar 
opgegeten.

De vuilcontainers wekelijks aan de weg zetten is volgens Am-
ber ook haar “werk”. Ze mag dan altijd meelopen tot vooraan 
de weg. Daar moet ze liggen, totdat de baas de containers op 
de goede plek heeft gezet. Daarna terug met de baas lopen, 
nou…..zeg maar stoeiend met de baas weer naar huis lopen. 
Amber blaft eigenlijk nooit, maar tijdens het stoeien buiten 
wil er nog wel eens een blaf ontsnappen. Met een rotgang 
naar de baas rennen en vlak ervoor toch maar snel draaien.           

Maar oh wee als je, even snel, de container alleen wilt opha-
len. Daar krijg je meteen spijt van als je dan de gepikeerde en 
teleurgestelde blik van haar ziet. Tja, het is ook haar werk.

Wat ze ook een hele eer vindt, is het zich laten aaien door 
de kinderen hier in de buurt. Geregeld krijgen we de vraag 
“mogen we de hond aaien?”. Tuurlijk mag dat. Amber moet 
dan netjes zitten. De armpjes van de kinderen zweven dan 

boven haar hoofd en dat nodigt uit om erin te happen of aan 
te likken. Maar als wij eenmaal over haar borst aaien en rustig 
praten, laat zij zich gewillig aaien. Na 2 keer een aai over haar 
bol rennen de kinderen weer vrolijk verder en zou Amber het 
liefst erachter aan gaan om mee te spelen. Al die aandacht is 
toch wel heel leuk.

Ook is ze soms een echte diva. Als er zand op haar kussen ligt, 
kan ze ervoor gaan staan en mij aankijken. Alsof ze wil vragen 
of ik het kussen even wil uitkloppen, want zo kan je er toch 
niet op liggen. Nadat het zand verwijderd is, gaat ze voldaan 
met een diepe zucht liggen. Het moet niet gekker worden. Bij 
regen loopt ze buiten ook ruim om de plassen heen of wordt 
er met een boog overheen gesprongen. Het afdrogen daarna 
vindt ze weer heerlijk. Lekker met een droge handdoek de 
natte buik, rug en poten afdrogen. En dan leunen tegen de 
benen van de baas, zodat zijn broek nat wordt. Het uitschud-
den van de vacht kan ze op commando. Eens geleerd bij de 
jachttraining en is ergens toch blijven hangen.

Als Amber los loopt en we roepen haar bij ons, kijkt ze eerst 
uitgebreid om zich heen om te zien waarom ze terug moet 
komen. Omdat dat best wel de nodige tijd in beslag neemt, 
kan ze ook op afstand zitten. Als dan de fietsers of hardlopers 
voorbij zijn, krijgen we vaak te horen dat die hond goed luis-
tert. Tja, dan ben je trots. “Amber vrij” !!!

Tijdens het lopen aan de riem, blijft Amber bij elke kruising of 
splitsing staan. Ze wacht op de richting waar wij naartoe wil-
len. Tot ze hoort of we “vooooooruit”, “lllllinks” of “rrrrrechts” 
gaan. Zijn we in het bos en loopt ze los, dan loopt Amber 
graag haar eigen TomTom achterna. Wij nemen dan wel eens 
een ander bospaadje en lopen dan gewoon door. Lang lopen 
we niet alleen want Amber komt met een noodgang weer 
bij ons. Ze rent ons dan bijna van de sokken, om uiteindelijk 
weer voorop te lopen. 

Wat ons ook op valt is, dat ze reageert op het geluid van de 
sirenes van de ambulance. Ook de luchtalarmsirene wordt 
voorzien van tekst door haar. Maar ook de trompetsolo net 
voor de 2 minuten stilte bij de Dodenherdenking. Ze kijkt dan 
eerst vragend naar ons en omdat wij niet reageren, begint 
zij te huilen. Ook de begintune van de serie “Little House on 
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the Prairie” zorgt ervoor dat haar oren alle kanten uitdraaien. 
Gelukkig duurt deze tune niet zolang.

Amber is gek op fruit, soms denk ik dat ze fruit liever heeft 
dan vlees. Banaan, aardbei, appel en mandarijntjes zijn het 
lekkerst. Ook het schuimlaagje op de koffie is lekker als je er 
met het hondenkoekje even door heen gaat. Kwijlend lekker.

Ze vraagt ons ook geregeld om toestemming. Als zij in 
de bench moet, mag ze er niet eerder uit dan dat wij haar 
“vrijgeven”. Als zij uit zichzelf de bench inloopt, stapt ze na 
een tijdje met een poot uit de bench en kijk ons dan vragend 
aan. Alsof ze vragen wil of ze eruit mag. Ze kan dan soms heel 
dom kijkend blijven staan, alsof ze er niks van snapt, terwijl 
haar gekwispel haar verraad. 

Post ophalen is ook een van haar taken. Zodra bij de buren 
de brievenbus gaat, staat ze hier al rondjes te draaien en te 
kwispelen. Dinsdag is een topdag voor haar, want dan komt 
ook nog eens de reclame. En elke keer weer valt er een koekje 
te verdienen. Ook het meehelpen met het opruimen van de 
boodschappen behoort tot haar vakgebied. Eerst controleert 
ze wat er gehaald is, door met haar kop in de tas te snuffe-
len. Dan wachten totdat ze van ons iets mag vast houden en 
meelopen naar de kast. Niks is haar te dol, van keukenrol tot 
chips, alles kan.

Wat ook hilarisch is, is het verstoppen van de baas achter 
een dikke boom tijdens het uitlaten. Als zij zich dan om-

draait, zie je haar denken. Nadat ze vrouwtje duidelijk heeft 
gemaakt dat ze er toch eentje mist, mag ze aan de voet. 
“Voooooooooruit, Zoek Apport”.  Met het alom bekende 
kangoeroe huppeltje sprint ze vooruit, om dolblij terug te ke-
ren als ze de baas gevonden heeft. Wat het vlak daarna leuk 
maakt is, dat Amber achter 2 dunne takjes gaat staan zodat 
haar kop daarachter zit. Stiekem en druk kwispelend kijkt ze 
dan naar ons om te kijken of wij haar zien. Zodra wij dicht bij 
zijn, komt zij kwispelend bij ons. Wie houdt wie voor de gek?

Wat Amber ook tot haar werkvlak beschouwt, is het vasthou-
den van de paraplu, zodra wij bijna weer thuis zijn. Ze pakt 
het dan bijna uit je handen. Ook het puzzelboekje, wat na 
een zomerse dag weer naar binnen moet, wil zij graag bren-
gen. Omgekeerd kan het ook. De koekjes voor bij de koffie 
(in verpakking) mag zij mee naar buiten nemen, zodat ik de 
handen voor de mokjes vrij heb.

Amber is door het dolle heen zodra ze de buren ziet. Zij zijn 
eens begonnen met het geven van een plakje worst. Amber 
mag dan mee naar binnen en ze weet drommels goed waar 
de worst ligt. Ze gaat meteen voor de koelkast zitten. 

Vorige week hadden we een pad binnen. Die was naar bin-
nen gekropen omdat de achterdeur met mooi weer open 
staat. Amber vond het prima. Geeft er een kus op en loopt 
gewoon door. Misschien hoopt ze dat de pad verandert in 
een knappe reu, maar vrouwtje vond het maar niks. Met een 
bezem naar buiten gewerkt, terwijl Amber er vrolijk kwispe-
lend bij staat te kijken. Blijkbaar hebben padden een geur bij 
zich waardoor honden ze niet pakken. 

En dan is er nog het magische woord “KLAAR”.  We zijn blij dat 
Amber weet dat het dan ook echt klaar is. Dat is handig als 
ze weer eens te lang enthousiast reageert als er visite komt 
of als ze niet weet van ophouden om te spelen. Uiteindelijk 
bepalen wij hoe lang er gespeeld wordt en wanneer het 
genoeg is geweest.

Dit is in een notendop hoe Amber is. Hopelijk zeer herken-
baar voor andere Drent eigenaren.  Want dan blijkt dat we 
een echte Drent hebben.

Wouter en Yvonne Vaags

Drentenwinkel
In de Drentenwinkel is een prachtig porseleinen bord, met 
een diameter van 20 cm. verkrijgbaar; kan zowel  
hangen als staan.

Er is slechts een beperkt aantal borden beschikbaar; OP = OP.

Een echt collectors item dus! 

Bestellen:
winkel@drentschepatrijshond.org

Hans Ploeger
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Zutphenstraat 6a
7575 EJ  Oldenzaal 

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

Adres
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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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Inge Hoekstra-Dekkers is lid van de Fokbeleidscommissie

Profiel: Inge Hoekstra-Dekkers

1 Hoe is de Drent in jouw leven gekomen? Hoeveel Drenten had  je, heb je en hoeveel zou je er ooit willen 
hebben?
Mijn man, Douwe, had thuis al een Drent, dus de keus was snel gemaakt toen wij samen een hond wilden. Onze 
eerste Drent was Wendy, geboren hier in het dorp op 21-09-1985. Met Sonja hebben we ons eerste nestje gefokt. 
Daarna hebben we steeds twee Drenten gehad. Sonja en haar dochter Demi en nu Fardau en haar dochter Ziiva, de 
4e generatie. Twee is voor ons ideaal.

2 Welke eigenschap van de Drent spreekt je het meeste aan?
Hun aanhankelijkheid, eigenzinnigheid en veelzijdigheid.

3 Welke raseigenschap komt je weleens wat minder goed uit?
Het aangeboren jachtinstinct. Als Fardau en Ziiva samen achter eenden aan gaan; ik ben dan even tijdelijk niet in 
beeld. Ze komen altijd terug met een blik van “dat hebben we toch even mooi samen opgelost.  Eenden in “onze 
“sloot “; hoe durven ze”!

4 Hoe sta je tegenover de Drent en de jacht?
Positief. Zeker na mijn eerste ervaring met onze Fardau, die op haar eerste jachttraining, ze was toen 4,5 jaar, ge-
woon “even“ een dummy ophaalde. Dit terwijl ze nog nooit een dummy had gezien. Prachtig om te zien wat ze van 
zichzelf weet. Aan de baas de taak om dat te sturen.

5 Hoe sta je tegenover de Drent en het showen?
Dat is één van de dingen die je kunt doen. Ik moet heel eerlijk zeggen, dat eerste worden een hele aparte ervaring 
is. Ik heb 2x de eer gehad om een tijd op een roze wolk te leven door het behalen van het clubkampioenschap  door 
Demi en Fardau.

 6 Heb je gefokt? Heb je plannen in die richting?
We hebben een aantal nesten gefokt, het eerste zonder kennelnaam daarna met de kennelnaam: fan de Indo-An-
joho. We hopen in de toekomst met onze Ziiva een nestje te kunnen fokken.

7 Wat zijn je mooiste Drentenmomenten?
Dat zijn er heel veel: samen met je hond de bevalling doen, echt teamwork. Twee keer clubkampioen worden met 
moeder en dochter, beiden zelf gefokt. Pagina groot in de Leeuwarder Courant staan. Met de dames heerlijk in het 
veld, of zwemmend in een brede vaart. Op de jachttraining “gewoon” een kraai apporteren.Tevreden kluivend naast 
je op het kleed.

8 Wat vind je een waardevolle functie van de vereniging? 
Een Vereniging zijn voor iedereen, die op wat voor manier dan ook, een passie voor de Drent heeft. Eerlijke en duide-
lijke informatie geven. Streven naar het behoud van een Drent, zoals iedereen hem graag wil: een Drent van buiten 
en gezond van binnen.

9 Heb je een belangrijk punt, waarop de vereniging zich zou moeten proberen te verbeteren?
Blijf in gesprek/discussie met leden en niet-leden. Geef duidelijk aan welke koers je wilt varen.

10 Wat wil je verder nog kwijt?
Ik hoop dat veel mensen betrokken blijven bij ons mooie ras, op welke manier dan ook. We zullen met elkaar ons 
best moeten blijven doen om het ras gezond(er) te houden en daarvoor hebben we elkaar nodig. 
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Evenementenkalender 2017
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

            
18  Veldwedstrijd in Diessen Gebruikshondencommissie www.orweja.nl en/of  

wedstrijden@drentschepatrijshond.org

            
23 Veldwedstrijd in Alphen Gebruikshondencommissie www.orweja.nl en/ of  

wedstrijden@drentschepatrijshond.org

April  
1 Voorjaarswandeling Evenementencommissie

1   Veldwedstrijd in Tholen Gebruikshondencommissie www.orweja.nl en/of wedstrijden@
drentschepatrijshond.org

          
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

          
29   Veldwedstrijd in Aardenburg Gebruikshondencommissie www.orweja.nl en/of  

wedstrijden@drentschepatrijshond.org

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.: 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.: 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).

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. 

 Sluit nu een verzekering  
af en ontvang  

een CADEAU! Kijk op 
Petplan.nl voor de actie.

dé huisdierenverzekering
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• Cavom is de volledige en hoog-
 waardige maaltijd voor uw hond.

• Cavom bevat alle essentiële
 voedingssto� en in de juiste
 verhouding.

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

 Kijk op onze website of neem
 contact met ons op voor speci� eke   
 vragen over welk Cavom product 
 voor uw hond het beste is.  
 Wij adviseren u graag!

 cavom.nl

Diervoederfabriek B.V. | Tussendiepen 1-13 | 9206 AA Drachten

                     Tel. +31(0)512-515955 | Fax +31(0)512-516050 | vdm@cavom.nl

Cavom, daar draait een gezond hondenleven om!

de natuurlijke voeding
voor elke hond
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