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Best presterend bij apporteerproeven in 2016
Stone van Olaf Geerse

                

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.
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Voorwoord van de voorzitter
Beste leden van onze vereniging,  

Het verenigingsleven is in de afgelopen tijd in volle vaart 
voortgegaan. Inmiddels is de Voorjaarswandeling geweest, 
zijn de veldwedstrijden begonnen, heeft de Fokdag plaats 
gevonden en hebben we een informatieavond georgani-
seerd over de werkgroep DNA en het epilepsieonderzoek 
aan de UGent. Ook kunnen we vast uitkijken naar de Club-
match en de Algemene Ledenvergadering. Kortom: het 
bruist aan activiteiten en gezelligheid. 

In deze uitgave van ‘Onze Drent’ staat een impressie van 
de Fokdag van 8 april. Voor deze Fokdag waren 184 pups 
ingeschreven; het was gezellig druk. Veel eigenaren zagen 
nu voor het eerst de broertjes/zusjes van hun hond terug 
en dat gold natuurlijk ook voor veel van die honden zelf. 
Dit jaar was het op een nieuwe locatie; een ruime hal met 
goede voorzieningen en goede uitlaatmogelijkheden. 

Het is altijd weer een intensieve dag voor alle vrijwilligers 
die eraan werkten om deze tot een succes te maken. Ook 
voor de pups en eigenaren (en zeker ook de fokker) is het 
een indrukwekkende dag; er komt altijd veel op hen af en 
het is elke keer weer mooi om te zien en te horen, hoe trots 
een ieder is op zijn/haar eigen hond.   

In deze Onze Drent staat ook een kort verslag van de ge-
houden informatiebijeenkomst over het epilepsieonder-

zoek. De samenwerking 
met de UGent is inmiddels 
volledig in gang en we zijn 
nu bezig met het gericht 
benaderen van eigenaren 
van honden uit specifieke 
lijnen, waarvan er bewezen 
epilepsielijders aanwezig 
zijn. Dit moet met de nodi-
ge zorgvuldigheid gebeu-
ren en is tijdrovend, maar 
de investering zeker waard.

Binnenkort zullen we ook starten met een enquête onder 
alle leden om meer te horen over welke zaken goed gaan, 
wat er gemist wordt en welke issues op gezondheidsge-
bied er leven. Ik wil iedereen oproepen om aan deze en-
quête deel te nemen….. hoe meer feedback hoe beter we, 
als bestuur en commissies, onze activiteiten kunnen richten 
op wat de leden van de vereniging verwachten.

Ik wens u veel leesplezier en zie ernaar uit u op een van 
onze activiteiten (weer) te kunnen ontmoeten.

Namens het Bestuur,

Marc Massaar van Schaik 
Voorzitter

Foto-thema  ‘Onze Drent’ juni 2017: 

“Drenten en hun baasje(s)” 

• Foto’s graag in groot formaat (onbewerkt, direct van het fototoestel) 
• mailen aan:  redactie@drentschepatrijshond.ORG 
• uiterlijke instuurdatum: 1 juni 2017

Tips

Zoals u gemerkt zult hebben, wordt u regelmatig ook via e-mails of nieuwsbrieven geïnformeerd. Hiervoor is het van 
belang dat het e-mailadres dat u gebruikt, bij de Vereniging bekend is. Daarom het verzoek, om indien uw e-mailadres 
veranderd is en  het nieuwe mogelijk nog niet bekend is bij de Vereniging, dit nieuwe e-mailadres door te geven aan de 
Ledenadministratie (ledenadminstratie@drentschepatrijshond.org).

Regelmatig ontvangt de redactie foto’s die door leden/lezers zijn meegestuurd ter illustratie van de ingezonden artikelen. 
Daar zijn we erg blij mee, want zonder foto’s van ‘Drenten’ zou ‘Onze Drent’ geen prettig leesbaar blad zijn. Om uw 
waardevolle foto’s te kunnen gebruiken, moeten deze echter wel aan de volgende voorwaarden voldoen :

• de foto’s moeten in een zo groot mogelijk bestandsformaat (in Mb’s) worden verzonden naar de mailbox van de 
redactie. Foto’s die in een kleiner formaat verzonden zijn, zijn niet geschikt omdat ze te ‘korrelig’ zijn als ze in het blad 
afgedrukt worden.

• de foto’s moeten vrij van rechten zijn, dat wil zeggen dat degene die de foto gemaakt heeft toestemming geeft voor 
plaatsing daarvan in ‘Onze Drent’. Vaak zal dat geen probleem zijn, omdat de inzender de foto zelf gemaakt heeft. 
Foto’s die van internet worden gehaald, zijn vaak niet vrij van (auteurs)rechten, hoewel dat niet altijd duidelijk is.
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Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de Algemene Ledenvergadering 2017, welke gehouden zal worden op maandag 
19 juni 2017.

Tijd: Aanvang van de vergadering om 19.30 uur  (de zaal is open vanaf 18.30 uur)

Locatie: Hotel/Restaurant Schimmel, Stationsweg Oost 243,  3931 EP Woudenberg

Telefoon: 033-2861213  
AGENDA 

   Opening

   Vaststellen aantal stemgerechtigden

1. Uitreiking van: 

·    de J.F. Baron van Hogendorp Wisseltrofee

·    de  Perdix prijs 

·    de Jonkvrouwe A.J.M. van der Heijden van Doornenburgtrofee

·    de Mariënwaerdt Wisselbeker

·    de Suze Markvoort Beker

·    de Nimrodprijs

·    de Van Wind en Veer Bokaal

·    de Van Bircmedeprijs 

·    Felicitatie voor de Beste Teef en Beste Reu van de Clubmatch 2017       

2. Notulen van de vergadering van 13 juni 2016  

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

4. Jaarverslag van de penningmeester over 2016

5. Verslag van de kascommissie (wordt ter vergadering voorgelezen)

6. Décharge bestuur

7. Verkiezing kascommissie en reservelid kascommissie

8. Voortgang financieel jaar 2017

9. Vaststellen van de begroting 2018

10.  Jaarverslagen van bestuur en de commissies

· Jaarverslag Bestuur

· Jaarverslag Ledenadministratie

· Jaarverslag Registerbeheerder 

· Jaarverslag Puppycontactadres en Over te plaatsen Drenten

· Jaarverslag Fokbeleidscommissie (FBC)

· Jaarverslag Fokaanvragen

· Jaarverslag Evenementencommissie (EVC)

Algemene Ledenvergadering
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· Jaarverslag Gebruikshondencommissie (GBC)

· Jaarverslag Drentenwinkel 

· Jaarverslag Redactiecommissie

11. Pauze

12. Bestuursverkiezing: 

-   mw. Hanneke Alberts-Oets (aftredend en niet herkiesbaar)

-   mw. Ans Sportel- Roeland (aftredend en herkiesbaar)

-   mw. Laetitia Boer-Wolters als lid

13. Vaststelling Reglement Werkgroep DNA

14. Voortgang werkzaamheden Werkgroep DNA

15. Aanpassing Verenigings FokReglement -VFR- (art. 2.2, art. 4.1 en art. 4.3); zie toelichting hieronder

16. Lustrum 2018  (toelichting op opzet en samenstelling organisatie)

17. Rondvraag

18. Sluiting

Toelichting bij agendapunt 15 : Aanpassing Verenigings Fokreglement

De volgende aanpassingen worden voorgesteld:

• Toevoeging art. 2.2  (met opschuiven nummering overige bepalingen):

art. 2.2:   het Inteelt coëfficiënt (IC) van de pups uit een voorgenomen combinatie mag niet hoger zijn dan 21% 
(berekend over 10 generaties)

• art. 4.1  Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren:

Voorstel om naast

- Heupdysplasie 

- Als erfelijk beschouwde oogafwijkingen

ook verplicht onderzoek te doen naar: 

- Elleboogdysplasie (voor honden geboren na 1 juli 2016)    

Voorstel bij Heupdysplasie:  de optie HD A x HD C niet meer toe te staan 

Voorstel Elleboogdysplasie:  honden met een aanwijzing voor LPC, LPA of OCD uit te sluiten voor de fokkerij  

(onderzoek voor honden vanaf 12 maanden en met foto’s in 4 richtingen)

• Art. 4.3  Epilepsie:   

Voorstel is de zinsnede “ tot en met het derde levensjaar” te vervangen door:

“tot en met de leeftijd van 48 maanden” 

De voor de vergadering van belang zijnde bescheiden, zoals de notulen van de Alegemene Ledenvergadering van 13 juni 
2016 (gepubliceerd in ‘Onze Drent’ no. 4 van augustus 2016), ingekomen stukken en jaarverslagen van bestuur en com-
missies, zullen op de website van de Vereniging geplaatst worden en kunnen indien gewenst, geprint worden. Daarnaast 
zullen deze bescheiden één uur voor aanvang van de vergadering ook ter inzage liggen op de bestuurstafel. Het verzoek 
is om de bescheiden, na deze gelezen te hebben, ook aan anderen ter beschikking te stellen.
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Kampioenschapsclubmatch 2017
Op zaterdag 17 juni a.s. organiseert de Vereniging de jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch. 
Dit jaar zal, voor het eerst, de Clubmatch buiten worden gehouden en wel op het terrein van de KC Dieren, Admiraal 
Helfrichlaan 93a, 6952 GD Dieren. De aanvang  is 9.30 uur. Er is een groot parkeerterrein aanwezig.

Inschrijving en inschrijfgeld
De inschrijving staat open voor alle Drentsche Patrijshonden:

• die op de dag van inschrijving zijn ingeschreven in het Nederlands Honden Stamboek (NHSB)

• die, indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, op de dag van de inschrijving zijn ingeschreven in een door de 
FCI erkende stamboekhouding

• waarvoor op de dag van inschrijving de eigenaar in het buitenland woonachtig is, de inschrijving in een door de FCI er-
kende buitenlandse stamboekhouding is aangevraagd en niet is geweigerd. De eigenaar dient een schriftelijk bewijs van 
de aanvraag bij de inschrijving te overleggen

Wij vragen u vriendelijk om uw hond(en) online in te schrijven via de website https://drentschepatrijshond.org. Op de 
website staat precies vermeld wat u hiervoor moet doen. Ook is het inschrijfformulier te downloaden. Indien inschrijven via 
de website niet mogelijk is, kan een papieren inschrijfformulier verkregen worden via het secretariaat van de clubmatch, p.a. 
Bosweg 2, 3651LV Woerdense Verlaat. Het inschrijfgeld dient gelijktijdig met het inschrijven te worden overgemaakt. 

Monorchide of cryptorchide reuen kunnen niet worden ingeschreven.

Het inschrijfgeld van de babyklasse en puppyklasse bedraagt € 20,00 per hond. Voor alle andere klassen is het inschrijfgeld      
€ 35,00 per hond. De extra kosten voor de fokkerijklasse zijn € 10,00 per groep. Voor deelname aan de kind-hond show vragen 
wij een extra bijdrage van € 7,50 boven de normale inschrijfkosten. Volg a.u.b. nauwkeurig de aanwijzingen op het inschrijf-
formulier.

N.B. In verband met de beperkte ruimte in het online programma kan bij de ingeschreven hond slechts een beperkt aantal 
titels worden vermeld. Van de ouders wordt, indien van toepassing, alleen de titel Kampioen vermeld. 

De inschrijving sluit woensdag 31 mei 2017! 
Schrijf, om teleurstelling te voorkomen, zo spoedig mogelijk in.

In de fokkerijklasse kunnen minimaal 3 en maximaal 5 honden (reu en/of teef ) ingeschreven worden. Honden gefokt door 
dezelfde fokker en mogelijk van verschillende eigenaren, worden in een groep voorgebracht door maximaal 2 personen. 
Voorwaarde voor deelname in de fokkerijklasse is dat de honden ook in een andere klasse op de Clubmatch zijn ingeschre-
ven. In de fokkerijklasse wordt gelet op het juiste type, homogeniteit en presentatie van de voorgebrachte honden. Dit alles 
gebeurt in de Erering tijdens het middagprogramma. 

Een hond mag maar voor één klasse worden ingeschreven, met uitzondering van de fokkerijklasse en de kind-hond show. De 
leeftijd van de hond is over het algemeen bepalend bij de keuze voor een klasse. Het beslismoment met betrekking tot de 
leeftijd is de datum van de Clubmatch.

Honden ingeschreven in de jongste puppyklasse en in de puppyklasse krijgen een kwalificatie ‘Veelbelovend’, ‘Belovend’ of 
‘Weinig Belovend’. Zij worden ook geplaatst en komen in aanmerking voor een prijs. Zij kunnen echter niet meedingen naar 
Beste Hond van de Clubmatch.

Mocht het aantal ingeschreven honden per klasse aanleiding geven om keurmeesters andere klassen te laten keuren dan 
hierboven aangegeven, dan behoudt het Bestuur zich het recht voor om, in overleg met en na goedkeuring van de Raad van 
Beheer, in onderstaande indeling wijzigingen aan te brengen.

Indien u meerdere honden inschrijft, dan dient u er rekening mee te houden dat wij bij de keuringen moeten handelen 
volgens artikel 178 van het Huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer: “Wanneer een te keuren hond niet tijdig in de ring 
aanwezig is, dan wordt deze hond gekeurd en gekwalificeerd, doch de hond komt niet meer voor plaatsing in aanmerking”.

Catalogus
Op vertoon van de bevestiging van inschrijving ontvangt u bij het secretariaat een catalogus en een draagnummer om de 
hond voor te brengen in de ring. Per inschrijver wordt één catalogus uitgegeven. In de catalogus staat vermeld in welke ring u 
wordt verwacht. 

Veterinaire aspecten
Er is geen veterinaire keuring. Met de ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u dat de hond voldoende is ingeënt, 
middels reguliere vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is in het Europees dierenpaspoort. Bezoekers met honden 
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zijn ook verplicht het Europees dierenpaspoort mee te nemen. Voor honden uit het buitenland is een bewijs dat de hond is 
ingeënt tegen Rabiës, verplicht.

Opening en Exterieurkeuringen
Het terrein is open vanaf 8.00 uur. Om 9.30 uur wordt de Clubmatch geopend, waarna de keuringen zullen beginnen.

Kind-hond show
Evenals voorgaande jaren kunnen kinderen van 6 t/m 12 jaar zich opgeven voor de kind-hond show op het inschrijfformulier. 
Er wordt door een keurmeester in twee leeftijdsgroepen gekeurd. De kind-hond show vindt plaats in de Erering na de lunch, 
bij aanvang van het middagprogramma. Voor het eerst is het dit jaar ook mogelijk om deel te nemen aan de Kind/Hond show 
(6 t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar ) als de hond niet is ingeschreven voor de Clubmatch. De kosten bedragen € 7,50.

Bevestiging van de inschrijving
Ongeveer een week voor de Clubmatch ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving en ook uw catalogusnummer staat 
erin vermeld. Deze bevestiging moet u meenemen naar de Clubmatch. 

Heeft u op 14 juni nog geen bevestiging van inschrijving ontvangen of heeft u andere vragen, dan kunt u contact opnemen 
met de organisatie via telefoon 0172-409437 / 0575-452476 of via e-mail: clubmatch@drentschepatrijshond.org

LET OP:
Aangezien de clubmatch nu buiten wordt gehouden, zijn wij natuurlijk afhankelijk van het weer. Wij raden u aan om naast een 
stoel voor uzelf en een bench voor uw hond(en), bij (verwachte) regen, laarzen, regenkleding en eventueel een partytent mee 
te nemen. Er zijn tenten op het terrein aanwezig, maar daar past niet iedereen in. Bij heel mooi weer doet u er verstandig aan 
om een bescherming tegen de zon mee te nemen.

Wij kijken uit naar uw inschrijving en naar een sportieve en gezellige dag!

Namens de organisatie,  
Annet Rap, Ans Sportel en Hanneke Alberts 

Klassenindeling en keurmeesters

Jongste puppyklasse reuen (4 – 6 mnd.) Mw. F.L. Mensink

Puppyklasse reuen (6 – 9 mnd.) Mw. F.L. Mensink

Jeugdklasse reuen (9 – 18 mnd.) Dhr. W.F. Arxhoek

Tussenklasse reuen (15 - 24 mnd.) Dhr. W.F. Arxhoek

Openklasse reuen (vanaf 15 mnd.) Dhr. W. Wellens

Fokkersklasse reuen (vanaf 9 mnd.) Dhr. W. Wellens

Gebruikshondenklasse reuen (vanaf 15 mnd.) Dhr. W. Wellens

Kampioensklasse reuen (vanaf 15 mnd.) Dhr. W. Wellens

Veteranenklasse reuen (vanaf 8 jr.) Dhr. W. Wellens

Jongste puppyklasse teven (4 – 6 mnd.) Mw. F.L. Mensink

Puppyklasse teven (6 – 9 mnd.) Mw. F.L. Mensink

Jeugdklasse teven (9 – 18 mnd.) Dhr. W.F. Arxhoek

Tussenklasse teven (15 - 24 mnd.) Dhr. W.F. Arxhoek

Openklasse teven (vanaf 15 mnd.) Mw. F. Lochs-Romans

Fokkersklasse teven (vanaf 9 mnd.) Mw. F. Lochs-Romans

Gebruikshondenklasse teven (vanaf 15 mnd.) Mw. F. Lochs-Romans

Kampioensklasse teven (vanaf 15 mnd.) Mw. F. Lochs-Romans

Veteranenklasse teven (vanaf 8 jr.) Mw. F. Lochs-Romans

Fokkerijklasse Mw. F.L. Mensink

Eindkeuring Dhr. W. Wellens en Mw. F. Lochs-Romans

Tel. (0513) 57 11 91 • www.energique.nl
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Wij hebben ons hart verpand aan de Drentsche Patrijshond 
en fokken af en toe een nestje. De pupjes groeien op in huise-
lijke sfeer. 

Wij streven er naar om exterieur en jachtkwaliteiten samen 
te laten gaan. Het welzijn en de gezondheid van onze hon-
den komt bij ons op de eerste plaats.

Bianca en Kimberley Groen

www.patrijshond.nl

E-mail: patrijshond@gmail.com / kimberleypatrijshond@gmail.com

Fokbeleidscommissie
Reuendag 2017
Op zondag 17 september wordt er weer een Reuendag geor-
ganiseerd. Op deze dag zijn we, net als in 2015, te gast bij de 
Kynologen Club Dieren e.o. in Dieren. 

Het doel van de Reuendag is het vergroten van het aantal 
beschikbare reuen voor de fokkerij. Daarnaast biedt deze dag 
een mooie kans voor (aspirant) fokkers om kennis te maken 
met deze vaak onbekende reuen. En natuurlijk biedt het de 
reu-eigenaar de kans om zijn/haar reu te laten zien en tegelij-
kertijd een (tweede) officiële kwalificatie te behalen.  

De reuen die op de Fokdagen van (oktober) 2015, 2016 en 
2017 de kwalificatie ZG of U hebben behaald, zullen worden 
uitgenodigd voor deze dag.  

Naast de bovengenoemde reuen, zijn ook de eigenaren van 
de reuen die al op de dekreuenlijst staan, maar nog niet heb-
ben gedekt welkom. 

In het juni nummer van ‘Onze Drent’ komen we uitgebreid 
terug op de Reuendag, de uitnodiging en de mogelijkheid 
tot aanmelding.

Zet alvast de datum in uw agenda !

Inge Hoekstra-Dekkers

Drentenwinkel
Nieuw in Drentenwinkel:  Een set luxe onderzetters met houder voor € 16.50.
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Evenementencommissie
Voorjaarswandeling 2017
Voorjaarswandeling met een oude toeter.
Omdat ik ervan overtuigd was dat het weer niet slechter zou 
kunnen zijn dan bij de Najaarswandeling  in november 2016, 
ging ik op 1 april met veel goede moed en een auto vol met 
koffie naar de hei in Ede. Natuurlijk gingen er naast de koffie 
ook nog een man, een hond, koffietoebehoren, appelsap, 
voorgesneden cake en een tafelkleedje mee. En natuurlijk 
een toeter. Omdat de toeter op spuitbus het de afgelopen 
wandeling nogal eens liet afweten, heb ik voor deze wande-
ling een andere toeter meegenomen. Deze gaat op long-
kracht, jawel, ik moet er gewoon op blazen. Ook daarvan 
dacht ik, het kan alleen maar beter gaan.
 
Om kwart voor tien stond alles klaar om de wandelaars en 
hun honden te verwelkomen, men lustte inmiddels wel een 
bakkie. Bazen en honden maakten opnieuw kennis met 
elkaar en de nieuwelingen keken het allemaal vol verwonde-
ring aan. De eerste keer 44 bazen met ca. 30 Drenten in een 
zandbak te zien, schijnt nogal bijzonder te zijn. Na een halve 
minuut zijn de nieuwelingen ervan overtuigd dat ze hun ei-
gen hondje noooooit meer zullen herkennen in deze roedel. 
Maar dat is nu juist het mooie, dat hoeft ook niet! Ook tijdens 
deze wandeling zal weer blijken, de hond let op zijn baas, 
juist in zo’n roedel.

Traditiegetrouw is de toelichting op deze wandeling van 
af de picknicktafel. We hebben de regel dat bij 1x toeteren 
alle honden aangelijnd moeten worden, en bij 2x toeteren 
mogen de honden weer los. Dat doen we regelmatig om te 
checken of alle honden nog aanwezig zijn zodat iedereen die 
met een hond kwam, er ook weer met 1 naar huis gaat. Ik zou 
dus even laten horen wat 1x toeteren is en wat 2x. Je weet 
maar nooit of mensen/honden het misschien niet snappen.  
En daar ging het mis.

De toeter was sneu, ik heb er geen andere woorden voor. 
Oftewel mijn longkracht was sneu. Een sukkelig pffffiuwut 
kwam er uit, meer niet. Echt niet.

De wandeling zelf? Die was fantastisch, we hadden een iets 
langere route bedacht zodat we bijna 1,5 uur gewandeld 
hebben. Dat we daarin een stukje aangelijnd hebben moeten 
wandelen omdat het pad wel erg dicht langs de weg liep was 
volgens mij voor niemand een probleem. Op een incidentele 
snauw na was de groep honden heerlijk aan het rennen, 
ravotten en een sociaal netwerk aan het opbouwen. Men 
zocht en vond bazen en het viel op dat de honden bij 1x sneu 
toeteren, eigenlijk al aan kwamen rennen, zich misschien 
afvragend wie er toch zo’n sneu geluid kan maken, maar het 
werkte wel!

Helaas ging het speciaal voor ons, net voor de foto, regenen 
zodat wij wederom met paraplu’s, poncho’s (ja echt) en ver-
regende haren op de foto mochten. Nog even in de regenbui 
als echte buitenmensen en dan snel naar de auto. Daar na-
men we van de meesten afscheid met een tot volgende week 
(Fokdag), tot over een paar maanden (Clubmatch) of tot over 
een half jaar (Najaarswandeling). Een gezellige grote groep is 
nog  wat gaan drinken bij juffrouw Tok om weer warm en/of 
droog te worden.
 
Ik vond het een geslaagde wandeling, heb genoten van ons 
prachtige ras. Graag tot ziens!

Yvonne Majolee.
Namens de EVC, 
 
(En voor wie het wil weten, ik houd van deze sneue toeter, ik 
doe hem nooit meer weg!)
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Verslag van de Fokdag 2017

Ook dit jaar is er weer één Fokdag georganiseerd en dat trekt 
een behoorlijke wissel op de leden van de Evenementencom-
missie van de vereniging. Ze verdienen een groot compli-
ment voor de manier waarop alles is verlopen op zaterdag 8 
april jongstleden. Door hun inzet en improvisatie en die van 
de vrijwilligers en die van de mensen, die op het laatste mo-
ment konden helpen en invallen, is het een geslaagde dag 
geworden. We waren dit keer te gast in de splinternieuwe 
Midden Nederland Hallen in Barneveld. Een moderne, ruime, 
frisse en vooral lichte hal, waarin genoeg ruimte was voor 
elke Drenteigenaar en zijn Drent. Het was er goed toeven.

Er waren 28 nesten uitgenodigd voor hun nestkeuring in 5, 
helaas wat kleine ringen. In de zesde ring werd veel geoefend 
in het voorbrengen van de hond. Dat blijft toch wel een vak 
apart. Gelukkig hielden de keurmeesters rekening met de 
jeugdigheid van de honden en hun bijbehorende gedrag, 
maar als de hond een beetje weet hoe het werkt, kan dat 
wel enorm in zijn of haar voordeel zijn. Dan wordt het voor 
de keurmeester allemaal ook wat gemakkelijker en voor de 
jonge hond minder beangstigend. Die vreemde meneer of 
mevrouw, die ineens je hele lijf aftast en zelfs in je bek wil 
kijken……. 

De opkomst voor de keuringen was heel behoorlijk; grote 
groepen jonge Drentjen stonden, zaten, lagen en speelden in 
de ringen. Ik heb ook heel 
wat Drentjes richting de 
‘ooghoek’ zien lopen. Daar 
werden de ogen van heel 
wat hondjes gedruppeld 
en later door de dierenarts 
op PRA onderzocht. Dat 
druppelen ging over het 
algemeen heel gemak-
kelijk, terwijl het voor de 
meeste hondjes toch weer 
een compleet nieuwe er-
varing was. 

In de middag was er behoorlijk wat belangstelling voor een 
nest van het teefje Repke van Tineke van der Feijst. Praktisch 
iedereen in de Drentenwereld kent het verhaal van het ver-
drietige overlijden van Repke bij haar laatste nest in decem-
ber 2016 en de geweldige manier waarop er door iedereen 
is samengewerkt om de pups van dat nest optimaal groot te 
brengen. Op deze Fokdag was een eerder nest van Repke aan 
de beurt; een nest, geboren op 29 augustus 2015, van Repke 
met Andor fan de Indo-Anjoho. Tineke bekende me, dat ze 
het niet droog heeft gehouden, maar dat het haar troost 
heeft gegeven Repke’s mooie jonge pups van ondertussen 
ruim anderhalf jaar te zien. En ik vermoed, dat de aanwezig-
heid van Tineke’s jongste Drentje Ymke, een teefje uit Repkes 
laatste nest, Repkes erfenis als het ware, haar ook best wel 
geholpen heeft.

Wat ik ook graag wil vermelden, is de bijzondere aanwezig-
heid van Jenna Myers en haar teefje Tule (Teuntje Blosjar van 
de Dreske Kwinne). Jenna en haar man Jared zijn enorme fans 
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van de Drentsche 
Patrijshond en heb-
ben er inmiddels in 
hun roedel van vier 
honden, drie rondlo-
pen. Fowler, Ember 
en Tule. De familie 
Myers woont in de 
staat Washington in 
de Verenigde Staten 
en ze proberen, als 
het kan, over te ko-
men voor de Fokdag. 
Ze beseffen als geen 
ander het belang 
van die keuring en 
maakten deze reis al 

een keertje eerder. Dat was bij de nestkeuring van Fowler. Bij 
Embers keuring lukte het helaas niet. Maar nu, bij de nestkeu-
ring van Tule, kon Jenna tijd vrijmaken om naar Nederland 
te komen. Jenna is met Tule vorige week woensdag vanuit 
Atlanta in de VS overgevlogen naar Schiphol, Amsterdam, 
om Tule met haar fokkers en vooral ook met al haar broers en 
zusjes op de Fokdag te herenigen. Tule maakte de reis in een 
bench in het laadruim en heeft de lange trip goed doorstaan. 
Sommige pup-eigenaren hebben er dus wel een heel lange 
reis voor over!! 

De Fokdag blijft een heel belangrijke 
dag voor de fokkers en dekreu-eige-
naren. Welke goede en minder goede 
kenmerken zijn door de ouders door-
gegeven aan hun pups? Hoe meer 
pups aanwezig uit een nest, hoe beter 
het beeld wordt. Gelukkig was er een 
behoorlijke opkomst en waren er zelfs 
een paar complete nesten aanwezig. 
De verslagen en beoordelingen van 
de Fokdag zijn op de website van de 
vereniging te bekijken. 

Natuurlijk blijven er op zo’n complexe 
dag genoeg irritatie-momenten en 
verbeterpunten. Het blijft van belang 

om goed op je Drentje te blijven letten, hoe gezellig het ook 
is om elkaar te ontmoeten. Zo af en toe leek het even hard 
tegen hard te gaan, maar het is, meen ik, bij luidruchtigheid 

gebleven. Ik vond persoonlijk de vloer niet zo fris na een paar 
uurtjes……en zo zijn er nog wel meer dingen te noemen. 
Liever wil  ik echter de zeer gemoedelijke sfeer benadrukken 
en het enorme plezier dat de Drentjes en hun bazen hebben 
gehad in die mooie hal in Barneveld. 

Tot volgend jaar, waar dan ook…..

Selma Tiemeijer
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Gebruikshondencommissie
Provinciale Jachthondenproef (PJP) 2016
Om 07:30 uur kom ik aan in Lunteren en even passeert bij 
mij de gedachte aan het mislopen van een mogelijkheid tot 
uitslapen. De gedachte is snel vervlogen, want mijn Drent 
Stone zit in de kofferbak te trappelen; hij is wel ready to go! 
De groene kleding, de laarzen en de hondenfluit hebben het 
al verraden, er gaat gewerkt worden vandaag. De bevroren 
dauw op de velden met de zon net boven de boomtoppen 
maakt het een prachtig begin van de dag en de voorspelling 
van zon en 12 graden komt vandaag uit. 

Wij zijn vandaag aangekomen op de PJP te Gelderland. Het 
doel van de PJP is na het seizoen van de jachthondenproe-
ven, het in wedstrijdverband provinciaal vergelijken van de 
prestaties van de beste MAP honden van het afgelopen jaar 
in de B of A klasse. Het zijn vier meervoudige proeven voor 
de B of A honden met elk 3 apporten en met een tijdslimiet 
van 8 minuten. Niet gestandaardiseerde proeven op B-niveau 
en twee meervoudige, niet gestandaardiseerde apporteer-
proeven op A-niveau. 

De jachthoornblazers geven om 8 uur het startsein voor de 
PJP en we trekken het veld in. Eenmaal aangekomen in de 
“wachtkamer” tel ik alleen Labradors in de groep. Ons tussen 
deze specialisten staande houden zal een uitdaging worden 
vandaag.

De eerste proef is een drift waar je als deelnemer optrekt 
met de drijvers bewapend met ratel en geweer, twee duiven 
worden hier met een katapult gelanceerd en één duif wordt 
achter ons “geschoten”. Bij de start merk ik tot mijn schrik, dat 
het geweer dat niet mis kan schieten, vergeet om de trekker 
over te halen. De keurmeester geeft aan dat we opnieuw 
beginnen. 

Proberen rustig te blijven en vertrouwen hebben in je hond, 
maar dit is gewoon pech hebben. Bij de tweede keer gaat 

het wel goed, maar Stone heeft moeite met zijn steadiness. 
De twee andere proeven gaan goed ook al zijn ze uitdagend, 
maar dan krijgen we te zien wat de organisatie verstaat onder 
niet “gestandaardiseerd”. We staan op post en Stone moet op 
zoek naar ‘twee verre geschoten stukken wild met afleiding’ 
van een ‘spring konijn’. Beiden komen goed binnen, maar dan 
begint het werk eigenlijk pas echt. Over een ondiepe sloot is 
een brug geplaatst, aan deze brug hangt een (behendigheid) 
slurf in een L geplaatst. De bovenkant vastgebonden aan de 
brug, zodat de eend er van boven in gegooid kan worden 
en de rest van de slurf is in de sloot geplaatst. Aan de hond 
om uit deze 
dichte tun-
nel, door het 
water heen 
de eend te 
halen en dat 

allemaal op ongeveer 50 meter van de voorjager af. Ik geef 
Stone een lijn mee, hij is er vlot en krijgt verwaaiing. Stone 
trekt over de brug, zoekt op links, komt terug en duikt op 
de goede plek de sloot in. Ik zie de hond niet meer en moet 
wachten, na enige tijd zie ik hem leeg uit de sloot komen. 
Snel schakelen, Stone weer op dezelfde plek de sloot in, een 
duidelijk ondersteunend commando –apport- en dan weer 
afwachten. Na een spannende dag is er tijd voor een brede 
glimlach, Stone arriveert trots met de eend en we hebben 
ook hier een voldoende, het begeerde PJP diploma is binnen. 
Hoog tijd om met de supporters een biertje te drinken op 
deze geslaagde dag.

Later blijkt dat er 5 A diploma’s en 7 B diploma’s gevallen zijn. 
Landelijk behaalden er dat seizoen slechts 10 staande hon-
den een PJP diploma, een prestatie van formaat voor Stone! 

Olaf Geerse (GBC)
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Provinciale Jachthondenproef (PJP) 2017
Op 11 maart 2017 op tijd in de auto gesprongen om dit keer, 
zonder mijn Drent Inuk, te gaan kijken naar mijn trainings-
maatjes die deze dag meedoen aan de PJP in Gelderland in 
Winterswijk. 
 
Voorwaarde om mee te mogen doen is dat er door de 
combinatie een Map B (of A) behaald is in het voorgaande 
seizoen. Dat was mij en Inuk nog niet gelukt, dus vandaar dat 
ik alleen op pad ging. In 2016 was ik al gaan kijken bij deze 
proef in Lunteren en toen was alleen Stone aanwezig. Dit 
jaar zou ons mooie ras vertegenwoordigd worden door een 
viertal combinaties te weten, Henk met Benthe, Herman met 
Djenna, Rony met Jerom en Olaf met Stone.

Het was één van de eerste mooie voorjaarsdagen en daar-
mee fantastisch weer voor de proeven. Juist wanneer je 
zonder hond op een dergelijk evenement rond loopt kun je 
alles goed zien, zonder wedstrijdspanning. Toch kriebelden 
mijn vingers die dag zeer regelmatig want wat had ik graag 
meegedaan! De proeven staan beschreven in het boekje 
en wanneer je dat leest dan krijg je een bepaald beeld van 
hetgeen uitgevoerd moet worden. Een voorbeeld van zo’n 
B-proef die dag is:

U wordt door de jagermeester geroepen om een kraai te zoeken 
welke door de drijver niet gevonden is. Net voordat u de hond 
inzet schiet een jager met een fraai schot nog een haas. De 
jager heeft eerder ook al een kauw geschoten. Er staat ook een 
tekening bij en daar mag je het mee doen! Reden genoeg om 
goed na te denken voordat je aan een proef begint. Wanneer 
je echter bij de proef aankomt dan is het beeld compleet 
anders dan hetgeen je in gedachten had. Ik moet dan iedere 
keer weer denken aan de trainers die tegen me zeiden: “Koert 
als je aankomt op het terrein moet je goed om je heen kijken 

en bedenken hoe je het wilt gaan doen”! Rekening houdend 
met de wind en alle mogelijke “valkuilen”.

Terwijl de combinaties druk bezig waren met de proeven, 
stonden wij; Aat, Sonja, Arthur, Marjolijn en ik langs de kant. 
Andere supporters hebben waarschijnlijk gedacht, dat gezien 
onze discussies, dat de “beste stuurlui aan wal staan”. Wijzelf 
noemen dat “actief meeleven”! De proeven waren zeker niet 
gemakkelijk want als van een deelnemersveld van 28 combi-
naties (12 x A en 16 x B) er uiteindelijk maar 9 A diploma’s en 
1 B diploma vallen, dan zegt dat genoeg. Ook de combinaties 
met de Drenten vielen niet in de prijzen. Veel (13 van de 16) 
struikelden op proef B4 en het was reuze knap van Herman 
met Djenna dat dit hen wel lukte. Bij proef B3 heb ik een knap 
staaltje samenwerking gezien van zowel Rony met Jerom als 
Olaf met Stone. Van de drie apporten die opgehaald moes-
ten worden, haalden maar  9 van de 16 combinaties ook 
daadwerkelijk de 3 apporten binnen. En jawel, daar zaten 
deze twee Drentencombinaties bij. Zij waren een van de 

laatsten die deze proef moesten doen en pakten uiteindelijk 
een andere route om ook het derde apport binnen te halen, 
Jerom deed dit zo snel dat hij nog uiteindelijk twee minuten 
over had. Heerlijk om te zien dat die eigenwijze Drenten met 
ook hun ietwat eigengereide voorjagers zo mooi kunnen 
presteren. Daarna gezamenlijk en zoals het hoort de dag op 
gepaste wijze afgesloten. Vol trots, tevreden en voorzien van 
nieuwe ambitie ben ik weer huiswaarts gekeerd. Ik hoop in 
ieder geval dat wij volgend jaar mee mogen doen. Interesse 
in het apporterende werk? Ga vooral eens kijken op een PJP.

Koert Boelee  (GBC)
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Het verhaal van “herplaatser” Wammes . . .
Hoe Wammes in ons leven kwam

In 2004 kwam Juno, onze eerste Drent, in ons leven. Een 
slanke atletische dame die wij met liefde hebben opgeno-
men nadat haar baasje was verongelukt in de bergen. Het 
was echt een dame, die haar neus optrok zodra je haar met 
iets te luide stem tot de orde riep. Zij draaide zich dan om en 
liep gewoon weg. Ze was ongelooflijk goed opgevoed, maar 
het was wel een Drent. Heerlijk eigenwijs. We hebben heel 
veel plezier met haar gehad. In september 2014 moesten wij 
afscheid nemen van onze Juno, nadat zij diverse tia's had ge-
had. Op een prachtige zonnige dag in september kwam mijn 
man vroeg thuis, wat meestal niet zo is, Juno begroette hem 
enthousiast en zakte toen door haar poten. Of het zo moest 
zijn. We besloten toen om onze dierenarts Caspar Broekmans 
te bellen. 's Avonds is hij naar ons toegekomen en in de tuin, 
op een mooi plekje, hebben we afscheid genomen.

Al snel voelde ik de behoeft om toch weer een viervoeter in 
mijn leven te hebben. Een maatje om lange wandelingen 
mee te maken en de gezelligheid en de vrolijkheid van een 
kwispelende staart. Wordt het weer een Drent of een ander 
ras? Er is heel veel langs gekomen, Schapendoes, Duitse 
Staander etc. etc. Uiteindelijk werd het gewoon weer een 
Drent. Voor mij de leukste, maar ik wist ook waar ik aan be-
gon. Het karakter, de levendigheid etc., was bekend. Na wik-
ken en wegen of we een pup of een herplaatser wilden, werd 
het dit keer een pup, dus gingen we op zoek naar een nestje 
in de buurt. Al vrij snel vonden we een nestje en maakten we 
kennis met de moederhond. Jammer genoeg werden we niet 
uitgekozen om baasjes te worden van een pup; dat was wel 
even slikken. 

Voordat we hadden besloten voor een pup te gaan, had ik al 
regelmatig bij de herplaatsers op de site van de vereniging 
gekeken. Daar stonden Famke en Wammes als duo op. Vanaf 

het moment dat we geen baasje zouden worden van een 
pup, bleef ik regelmatig kijken op de site. Na een paar maan-
den kwamen Famke en Wammes weer als herplaatser langs. 
Het was voor mij duidelijk dat dit duo zo welkom zou zijn op 
onze plek. Na enkele telefoongesprekken ben ik in mei 2015 
naar Marjan de Raad gereden om kennis te maken met Wam-
mes. Famke was inmiddels voor een week op proef bij Silvia 
Verhulst.

Voor mij was er geen enkele twijfel toen ik Wammes zag. Het 
was liefde op het eerste gezicht. Al was hij een totaal andere 
hond dan Juno. Een kleine stevige kerel die heel veel aan-
dacht wilde. Omdat wij na de afspraak op vakantie gingen, 
moest ik nog twee weken geduld hebben om Wammes op te 
halen. Op tweede Pinksterdag heb ik samen met Cor Wam-
mes opgehaald. Op proef?? Voor mij was dat niet meer aan 
de orde, maar natuurlijk is het wel verstandig om dat op deze 
manier te doen. Het was wel even wennen want Wammes 
was een enorme druktemaker en ook wel een lompe boer. Hij 
denderde het liefst dwars door alles heen en alles wat op zijn 
pad kwam moest wijken. Regelmatig lagen we in deuk om 
zijn capriolen. Alles wat kwaakte, fladderde en zwom had zijn 
aandacht. We wonen op een woonboot, dus wat een pret. 

Het eerste halfjaar zijn we bezig geweest om zijn adrenaline 
wat te temperen en rust te brengen in zijn leven. Veel wan-
delen en aandacht. Wammes wilde zo graag mij plezieren. 
Hij snapte eigenlijk niets. Geen commando was hem bekend 
en omdat hij van goede wil was, ging hij altijd maar zitten 
en keek hij me met dat scheve koppie van hem aan met, zo 
goed?? Wij vroegen ons ook af of hij wel eens moe zou wor-
den. Uren en uren hebben we gelopen en hij bleef maar ren-
nen. Ik moest hem echt afremmen om uit te rusten. 

In augustus ontmoetten we Silvia met Famke en wat een 
mooie ontmoeting was dat. De honden gingen gelijk in 
elkaar op en zag ik dat Wammes rustiger werd, alsof Famke 
zijn baken was. Famke is een veel rustigere hond. De eerste 
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negen maanden ben ik bezig geweest om hem de basis ge-
hoorzaamheid bij te brengen en veel te lopen. In het voorjaar 
ben ik, na enthousiaste verhalen van Silvia, op cursus gegaan 
bij Simone en Koert. En wat een feest. Heel snel pikte hij de 
dingen op, eerder dan ik met die reeks commando's. Vol be-
wondering keek ik naar Wammes als hij heel braaf met een 
eend in zijn bek bij mij terug kwam. Wat een top hond. Hier 
had ik wel drie uur heen en weer rijden voor over. Beetje gek, 
maar wat is het leuk.

Vakanties, met wandelen in de bergen, logeren in hotels en 
lange autoritten, hij laat het zich het allemaal welgevallen. 

Wij genieten volop van Wammes en zijn wat trots op hem, 
vooral als we wandelaars tegen komen en zij zeggen “wat 
een mooie jonge hond”. Als  wij dan in koor zeggen “al bijna  
negen”, valt hun mond open. Hij heeft ook nog steeds iets 
weg van een puppy.

Louky Schöne

Idol Cirra van Wikatro
Idol is geboren op 22 februari 2003 en is door onze kinderen 
vernoemd naar het tv-programma Idols dat toen een grote 
kijkcijferhit was. Ze is ontzettend lief, waakzaam, alert en een 

tikje eigenzinnig, maar helaas ook bang van het schot. Dit is 
nooit verbeterd ondanks allerlei pogingen. We hebben ons 
erbij neergelegd dat Idol voor de jacht niet geschikt is, maar 
wel een prima lieve gezins- en waakhond is, die wel razend-
snel achter konijnen en eenden etc. aan gaat!

In haar eerste zeven jaar heeft ze een paar keer een epilepti-
sche aanval gehad waar ze altijd op eigen kracht weer goed 
uitkwam en waarvoor ze nooit medicatie nodig gehad heeft.

Vanaf haar 11e jaar begon alles haar een beetje meer moeite 
te kosten en kreeg ze ineens een ander soort aanval -de 
dierenarts diagnosticeerde het Geriatrisch Vestibulair Syn-
droom-. Ook hier is ze na 3 aanvallen weer goed doorheen 
gekomen. Op een ietwat scheve kopstand en soms een 

zwabberig loopje na, gaat onze dame nog steeds dagelijks 
een dik uur lang mee vrij wandelen en geniet ze volop van 
het buiten zijn, haar eten, het gezin en haar nieuwe huisge-
nootje.

Toen Idols 11 jaar was, hebben we namelijk na goed en lang 
onderling overleg besloten een 2e hond (pup) aan te schaf-
fen. Het werd een Heidewachtel, ook een teefje. Zij is Zelda 
genoemd (ook weer door de kinderen bedacht naar een 
computerspel Zelda).

Na de komst van Zelda, inmiddels twee jaar geleden, heeft 
onze Idol een gigantische opleving doorgemaakt. Ze heeft 
heel wat "af-gemoederd" en ze was en is nog steeds het grote 
voorbeeld voor "haar" pup en corrigeert en beloont haar nog 
steeds waar nodig.

Prachtig om te zien hoe honden van twee verschillende ras-
sen, die toch ook weer heel veel op elkaar lijken, de afgelo-
pen 2 jaar een prachtig duo gevormd hebben. Behalve bij 
de jacht, want Zelda is niet bang voor het schot en gaat zeer 
graag mee jagen.

We zijn blij met onze keuze om naast onze senior Drentsche 
dame een 2e hond te nemen - de kwaliteit van het leven 
voor onze Idol is hierdoor zeker verbeterd! We hopen nog 
een poos plezier te mogen hebben van onze lieve Drentsche 
dame Idol.

Familie Mackenbach

Opmerking redactie: 
Helaas is Idol kort na het schrijven van dit artikel plotseling 
overleden. Zie daarom ook het In Memoriam elders in deze 
editie van ‘Onze Drent’ .
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Ledenadministratie 
Naam Adres Woonplaats Voorgesteld door

  1 Dhr. M   van der Boom Dorpsstraat 20 Dongjum Mw. T. van der Feijst

  2 Mw. P.  van Dam - Holtkamp Eekhoornlaan 2 Harderwijk  

  3 Mw. T. van Dijck Schumannstraat 24 Eindhoven  

  4 Dhr. B. Dillen Lazerijstraat 89 Hasselt (België)  

  5 Dhr. J. van Engelen Selissen 3a Boxtel Mw. J.W.J. Bukkems-v.d. Manakker

  6 Dhr. R. Hagendijk Hof van Pampus 113 Hoofddorp  

  7 Dhr. W.F. Kielman Sportparkweg 2 Laren  (Gld)  

  8 Mw. H. Kriege Raiffeisenstrasse 7 Niddatal (Dld)  

  9 Dhr. R.P.M. Lamp Gooweg 49 Noordwijkerhout Mw. J.W.J. Bukkems-v.d. Manakker

10 Mw. C.J.A. Oude Voshaar Kukslanden 31 Enschede Mw. T. van der Feijst

11 Dhr. J.P. Prince Schoolweg 51 B Numansdorp L. Vogels

12 Dhr. H.G. Soetekouw Slotweg 12 Kladde  

13 Dhr. J.H.F. Wesselink Warmoltseiland 27 Eelderwolde Mw. T. van der Feijst

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

(Nieuwe) Infectieziekten

Recent werd er op de website http://www.dekennisvannu.nl/site/artikel/Nieuwe-ziekte-bij-honden-levert-ook-gevaar-op-
voor-mensen/8885 gewaarschuwd voor een nieuwe ziekte bij honden, die ook op mensen overdraagbaar is. Gelijktijdig werd 
ook het bericht ontvangen, dat er in Duitsland bij wilde zwijnen infectieziekten zijn geconstateerd, die ook op mensen over-
draagbaar zijn.

Meer informatie op: https://drentschepatrijshond.org 
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Informatiebijeenkomst Werkgroep DNA
Dinsdag 11 april was er in Woudenberg de eerste infor-
matiebijeenkomst van de werkgroep DNA. Doel van deze 
bijeenkomst was het informeren van de leden/fokkers 
over het onderzoek en over de werkgroep DNA van de 
Vereniging die hiervoor is opgericht. 
 
Zoals bekend, doet de Universiteit Gent (UGent) in samen-
werking met de Vereniging onderzoek naar het voorkomen 
van epilepsie bij de Drentsche Patrijshond. Het voor het 
onderzoek benodigde onderzoeksmateriaal, bloedmonsters 
of (bloed)stalen, wordt door tussenkomst van de Vereni-
ging verzameld en ter beschikking gesteld aan de UGent. 
Evy Beckers die het (promotie) onderzoek uitvoert en haar 
promotor Luc Peelman, waren speciaal voor deze informatie-
bijeenkomst naar Woudenberg gekomen om een toelichting 
te geven.   

Evy begon haar uitstekende presentatie met een duidelijk 
overzicht van de basisbegrippen van genetica, waarna ze 
vervolgens uitlegde waarom het onderzoek zich richt op het 
vinden van afwijkingen in het DNA die mogelijk epilepsie 
veroorzaken. Daarna maakte ze duidelijk wat het verschil is 
tussen primaire en secundaire epilepsie en waarom het on-
derzoek zich richt op primaire epilepsie; die is immers erfelijk.
 
Het onderzoek bestaat uit twee fasen. In beide fasen wordt 
het DNA van honden met en zonder epilepsie vergeleken. 
In de 1e fase van het onderzoek worden bloedmonsters van 
honden die (bijna zeker) lijden aan epilepsie en bloedmon-
sters van een (bijna zeker) epilepsievrije nestgenoot onder-
zocht (matched control). Indien mogelijk worden voor deze 
studie ook de zeer waardevolle bloedmonsters van beide 
ouderdieren en indien mogelijk ook van de grootouders be-
trokken. 

In de 2e fase van het onderzoek worden ook bloedmonsters 
van epilepsie-vrije honden van 10 jaar en ouder gebruikt. 
Omdat primaire (erfelijke) epilepsie nog op een hogere leef-
tijd tot uiting kan komen, is vooral de leeftijd van de honden 
waarvan het bloed wordt afgenomen van belang. Hoe ouder 

de hond, hoe zekerder dat deze inderdaad epilepsievrij is en 
hoe groter de kans dat het bloed als een controle staal kan 
dienen. Om deze reden is gekozen voor Drenten van 10-jaar 
en ouder.

In het volgende deel van haar presentatie legde Evy uit hoe 
afwijkingen in het DNA vastgesteld kunnen worden. Ook 
maakte zij duidelijk dat, om redelijk zeker te kunnen stellen 
dat een bepaalde genetische variant geassocieerd kan wor-
den met een bepaalde eigenschap (in dit geval dus epilep-
sie), er statistisch gezien voldoende overeenkomstige afwij-
kingen moeten worden vastgesteld. Of dat ook zal lukken, 
is echter niet vooraf te zeggen. Maar ook als niet duidelijk 
wordt welke mutatie verantwoordelijk gesteld kan worden 
voor epilepsie, er toch een DNA test kan worden ontwikkeld. 

Het voorkomen van een piek op een be-
paalde plek is dan een indicatie dat de hond 
lijder/drager is van epilepsie. Evy sprak zich 
niet uit over wat er met de onderzoeksresul-
taten gedaan zou moeten worden. Wel zal 
er een fokadvies worden gegeven en of daar 
wat mee gedaan wordt, is een verantwoor-
delijkheid van de Vereniging. 

FBC-voorzitter Jorden de Boer beaamde dit. 
Hij maakte duidelijk dat pas als het onder-
zoek volledig is afgerond, nagedacht kan 
worden over de consequenties van zo’n 
onderzoek voor het fokbeleid van de Ver-
eniging. Hierbij zou bijvoorbeeld gedacht 
kunnen worden aan het verplicht stellen 

van een DNA onderzoek. Het is nu echter nog  
veel te vroeg om hierover al een uitspraak te doen.

Na haar lezing was er tijd voor vragen aan Evy en haar be-
geleider prof. Luc Peelman. Een belangrijke vraag betrof het 
eventuele gebruik van de afgestane bloedmonsters voor 
andere onderzoeken. Het geruststellende antwoord was, dat 
als de afgestane bloedmonsters voor andere onderzoeken 
worden gebruikt, er eerst toestemming voor zal worden ge-
vraagd. Je hoeft dus niet bang te zijn dat er iets mee gedaan 
wordt waarmee je het niet eens bent. 
 
Na de pauze is er dieper ingegaan op de organisatie met 
betrekking tot het verzamelen van de bloedmonsters en 
het contact met de UGent. Hiervoor is de Werkgroep DNA 
opgericht, die direct onder de verantwoordelijkheid van het 
bestuur zal functioneren. 

De werkgroep bestaat uit:  
     -  Jeanny Bustin (voorzitter)
     -  Sieka Knol (coördinator) 
     -  Henk Hoek (secretaris) 
     - Jolanda Huijsing (lid) 
     - Ans Sportel (lid) 
     - Marc Massaar Van Schaik (Bestuursafgevaardigde)

Luc Peelman, Evy Beckers en Marc Massaart van Schaik
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Kijk en bestel online: 
www.drentschepatrijshond.org 
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Jubileum Zweedse Drentsche Patrijshonden Club
De Zweedse Drentsche Patrijshonden Club 
viert haar 5 jarig bestaan in 2017 en dat zal op 
veel manieren gevierd worden tijdens de gro-
te Drenten-bijeenkomst. De club verwelkomt 
u dit jaar daarom graag op de grote Drenten 
bijeenkomst in Sälen, die dit jaar van 22 – 29  
juli voor de vijfde keer op rij georganiseerd 
wordt.

Sälen is een prachtig dorp gelegen in de 
zuidelijke bergen van Zweden. Het heeft een 
prachtige natuur en is een perfecte plaats 
waar je met je hond(en) kunt trainen of met 
je hele familie allerlei activiteiten kunt ontplooien. De week 
begint met de eerste officiële Clubmatch voor de Drentsche 
Patrijshond op zondag 23 juli met de Nederlandse keurmees-
ter Wim Wellens.

De jaarlijkse Drenten bijeenkomst is een 
leuke manier voor Drentenbezitters uit heel 
Scandinavië, Europa of waar ook ter wereld 
om kennis en plezier met elkaar te maken en 
ervaringen uit te wisselen. Tijdens deze week 
kun je op elk gewenst niveau cursussen en 
trainingen volgen waarin je geïnteresseerd 
bent. 

Je kunt naar keuze in veel of weinig program-
ma’s participeren en je kunt de hele week 
blijven of slechts voor een deel.

Voor meer informatie over het programma:  
https://drentschepatrijshond.org of Elisabeth Gilek
e-mail: elisabeth@drentklubben.se
tel: +46 707 95 43 82 (Engels of Nederlands)

De Werkgroep zal zich eerst richten op het verzamelen van 
de nodige bloedmonsters en daarvoor zoveel mogelijk zoge-
heten prikplaatsen organiseren (plekken waar een dierenarts 
zit, die mee wil werken aan het verzamelen en opsturen van 
de bloedstalen). Als de lijst met prikplaatsen er eenmaal is, 
zal die via de website bekend gemaakt worden.

Ook gaat de werkgroep de noodzakelijke documenten zoals 
de vragenlijst en andere formulieren opstellen. Deze for-
mulieren en een toelichting over het gebruik, zullen ook te 
downloaden zijn vanaf de website van de vereniging.

Vervolgens was er een levendige discussie, waarbij onder 
andere de volledigheid (betrouwbaarheid) van ZooEasy, een 

eventuele verplichte DNA test in de toekomst en het betrek-
ken van eigenaren van Drenten in het buitenland, aan de 
orde kwamen.

Na afloop werd er nog uitgebreid nagepraat onder het genot 
van een drankje en werden er mooie herinneringen opge-
haald. Kortom: een mooie ‘Drenten-avond’.

Een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst met de nodige 
detailinformatie over het onderzoek, is te vinden op de web-
site onder /nieuw/blogs/.

De Redactie
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Drenten in de huishouding
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Drenten in de huishouding
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KIVOPetfood - De Run 4304 - 5503 LN Veldhoven - Nederland - Tel/fax: +31 (0)40 25 30 366 - cvanloon@iae.nl

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

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

Brokken Vers
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Dekkingen

Dek- en geboorteberichten

Geboorten

17-02-2017
Reu   : Harry Hope van de Sebastiaanshoeve
            NHSB 2874455, HD A
Teef  : Yssy-Nynke van de Bezelhonk, 
            NHSB 2845781, HD A
A. van Ditzhuyzen, Doetinchem

21-02-2017
Reu   : Joeri van d’Ouw Knip
            NHSB 2883289, HD A
Teef  : Shanti
            NHSB 2799083, HD A
L.K.F.L. van de Heijning, Goirle

13-03-2017
Reu    : Sepp
             NHSB 2940085, HD A
Teef   : Kristie Kee van de Sebastiaanshoeve
             NHSB 2924390, HD A
L. Punselie, Sinderen

20-03-2017
Reu    : Roef Bo van de Ruyghewaert
             NHSB 2828504, HD A
Teef   : Saku van ’t Roerdal
             NHSB 2860899, HD A
Y. Franssen, Echt

27-03-2017
Reu    : Eros Bieke van Selihof
             NHSB 2718527, HD A
Teef   : Vesta Damita van Drentenpassie
             NHSB 2881506, HD A
S.H. Kort, Borger

05-02-2017
7 pups (4 reuen – 3 teven)
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

23-02-2017
7 pups (5 reuen – 2 teven)
Reu   :  Perro van ’t Sleeswijck
             NHSB 2825056, HD A
Teef  :  Jara-Fenna van ’t Roetslat
             NHSB 2820428, HD A
R.A.M. Hummelink, Zieuwent

25-02-2017
7 pups (3 reuen – 4 teven)
Reu   :  Sander fan de Indo-Anjoho
             NHSB 2790062, HD A
Teef  :  Wieske van ’t Wilhoeckske
             NHSB 2833485, HD A
W. Loots, Erp

26-02-2017
4 pups (3 reuen – 1 teef )
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

11-03-2017
5 pups (3 reuen – 2 teven)
Reu   :  Fergus van ’t Patrieske
             NHSB 2791539, HD A
Teef  :  Gaby fan ’t Suydevelt
             NHSB 2850844, HD C
G. Swanenberg, Berlicum

16-03-2017
8 pups (5 reuen – 3 teven)
Reu   :  Fergus van ’t Patrieske
             NHSB 2791539, HD A
Teef  :  Isis
             NHSB 2961401, HD A
M. Swanenberg-van Ewijk, Berlicum

23-03-2017
5 pups (3 reuen – 2 teven)
Reu   :  Cisco Cas van de Sebastiaanshoeve
             NHSB 2772138, HD A
Teef  :  Shanti
             NHSB 2842546, HD A
L. Vogels, Best
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De “10  van Grijpskerk”, slot 
Wat een periode ligt er achter ons! In grote lijnen is iedereen 
op de hoogte gehouden door Joyce Broekman over –vooral- 
het wel en wee van ons tiental. Omdat iedereen zo mee heeft 
geleefd met het sterven van onze Repke en de geboorte 
van elf moederloze pupjes op 24 december jl., hoewel er al 
zoveel over ze is geschreven, is hier een korte terugblik op 

die periode.

Op Kerstavond werd Us Mevrouw van Jaap en Froukje 
Hoeksema al gebracht en op Tweede Kerstdag liet zij de pups 
voorzichtig toe om te zogen; een heel ontroerend moment. 
Marjan de Raad kwam Eerste Kerstdag mij leren om sonde-
voeding te geven en ze was net op tijd terug om van het 
kerstdiner met haar familie te genieten. Ook Linda Punselie 
bood haar hulp aan om een aantal pups met het flesje te 
voeden. Zo toog Jans, Eerste Kerstdag met 5 pups naar hen 
toe. Hij kwam daar binnen als vreemdeling met een doos vol 
pups van 24 uur oud en mocht ook nog de eerste gang van 
het Kerstdiner mee eten. Het bleef niet alleen bij de schone 
Kerstgedachte, maar het kwam werkelijk tot uitvoering daar-
van.

De vele reacties van medeleven waren ontroerend. De 
kaartjes hingen in de werpkist en de vele boeketten ston-
den vrolijk in de kamer en gang. Ook de vele telefoontjes en 
bezoekjes, het deed zo goed en het voelde als een warme 
Drentendeken. Nogmaals willen we iedereen hiervoor heel 
erg bedanken; het heeft ons echt verder geholpen! Dank die 
overigens nooit goed en voldoende is uit te drukken, maar 
daar moeten jullie het dan maar mee doen. Tegelijkertijd 
heb ik mij gerealiseerd hoeveel extra spanning de sterfte van 

onze Repke na de keizersnee, met zich mee heeft gebracht 
voor de eigenaren van andere teefjes die ook moesten gaan 
werpen,. 

Onze pups hebben zich na een liefdevolle acht weken ont-
wikkeld tot stabiele, vrolijke hondjes vol vertrouwen. Dat is 
gebeurd dankzij de zorg in de eerste twee en een halve week 

van Linda voor “haar vier pups”, de hulp van 
lieve vriendin Thea, die er altijd was, soms 
al om 7 uur, om te helpen voeden als Jans 
op tijd weg moest, Johan die altijd wilde 
oppassen en bovenal natuurlijk hun vro-
lijke, jonge pleegmoeder Us Mevrouw. 

De meeste pups hebben ons rond 18, 19, 
20 februari verlaten. Dinsdag 21 februari 
zijn we naar Schiphol gereden om het 
schattige teefje Yansi aan haar eigenaar, die 
met zijn vrouw hier eerder al drie dagen 
was geweest, over te dragen. Het viel niet 
mee, deze heerlijke, aanhankelijke we-
zentjes, die we zoveel in handen hadden 
gehad, af te moeten staan. Maar 10 pups 
kun je niet die aandacht geven die je zou 
willen geven. Je verstand zegt dat ook. 
Door telefoontjes, bezoekjes en apps van 
de toekomstige eigenaren wist en voelde 
je, dat dit speciale 10-tal meer dan welkom 
was. Sommige pups zijn zelfs al voorge-
steld op Facebook. Wat  hebben we van ze 
genoten. 

Een dochter van Repke is bij ons gebleven, 
ze heeft de namen: Ymke Repke-Verdi van 

de Ruyghewaert gekregen en is een lekker mollig hondje 
met een mooi snoetje en heerlijk karakter! De hondjes waren 
prima op gewicht en goedgekeurd door de dierenartsen 

voordat ze naar hun nieuwe baasjes gingen.  Zoals het nu 
lijkt, doen ze het goed en is de overgang goed verlopen. Er 
wordt veel met de pups gedaan en er worden gehoorzaam-
heidscursussen gevolgd. Ymke en haar broer Yup zijn op 11 
maart voor het eerst naar de puppy jachthondentraining 
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Een leermoment van zeven weken
De afgelopen periode is het nogal hectisch geweest in de 
Vereniging. Niet alleen vanwege de oprichting van een 
tweede club “De Drentsche Patrijshonden Club” (DPHCN) 
maar ook vanwege het feit dat sommige leden en/of 
eigenaren van Drentsche Patrijshonden, heel goed wisten 
hoe het wel of niet moest. Ik twijfel niet aan de goede 
bedoelingen van al deze mensen, maar wat ik heel triest 
vond was dat men over en weer, niet of nauwelijks bereid 
was de mening van de ander 
te respecteren. Er werden hele 
verbale oorlogen uitgevochten 
over de ruggen van honden en 
mensen en de beschuldigingen 
waren niet van de lucht. Terwijl 
eigenlijk iedereen het beste met 
zijn of haar hond en/of het ras 
voor had.

Sommige Drenteneigenaren 
vonden dat je geen contact meer 
met elkaar moest hebben. Je 
moest ook geen reuen van elkaar 
gebruiken en/of pups bij elkaar 
kopen. Hoe ver kun je gaan? Al 
helemaal wanneer je, zoals bij ons 
ras, een heel klein genenbestand 
hebt, kun je het je eigenlijk niet 
veroorloven om zo’n houding aan 
te nemen. En vergis je niet… ook ik 
had een eerste emotionele reactie! Gelukkig kunnen de beide 
clubs voor wat betreft bepaalde onderwerpen weer redelijk 
goed door één deur en wordt er overleg gepleegd over be-
paalde zaken, waarbij gezondheid en ras voorop staan.

Het leermoment voor mij was mijn vraag om hulp, toen de 
teef Repke van Tineke van der Feijst, na de bevalling overleed. 

De allereerste naam die bij me opkwam voor een hulpvraag, 
was die van Jaap Hoeksema, medeoprichter van de DPHCN. 
Dat was me wat, want dat zal voor sommige leden moeilijk 
te begrijpen zijn. De woorden van Jaap vergeet ik niet 
snel: “De pups gaan nu voor”! Us Mevrouw werd diezelfde 
avond nog bij de familie in Grijpskerk gebracht en ze heeft 
de afgelopen periode als een prima pleegmoedertje voor 
de pups van Repke gezorgd. Veel van de foto’s en filmpjes 

werden doorgestuurd naar de 
familie Hoeksema en zij leefden 
vol belangstelling mee met de 
gang van zaken. Tijdens een 
laatste contact tussen Jaap en 
mij zei hij het volgende: Als 
zoiets weer gebeurt, doen we 
het zo weer! 

Dat Tineke, Jans en Linda 
Punselie een huzarenstukje 
hebben uitgehaald voor wat 
betreft de verzorging van de 
pups, blijkt wel uit het feit dat 
alle hondjes op een gewicht 
van om en nabij de 7 kilo weg 
gingen.

We hebben het over Drentsche 
Patrijshonden en dat is in mijn 
ogen het enige dat telt.

Het is goed om te constateren, dat het mogelijk is, dat in 
het belang van het ras tegenstellingen op de tweede plaats 
kunnen worden gezet. 

J. Broekman – Dekker

geweest. Wat is het weer heerlijk om een pup in huis te 
hebben en op te voeden. Ik geniet er erg van. Ymke zullen 
jullie in de toekomst wel live gaan zien. Met een lach en een 
traan gaan we verder!! Het heeft tijd nodig om alles een 
plekje te geven.

“Mijn” lieve Us Mevrouw is dinsdag 28 februari opgehaald 
door Fokke Glastra van Loon en Joke van Bruggen, die nu 
zelf een nestje van 8 pups hebben. Ze is weer helemaal 
thuis. Ook toen heb ik mijn dank uitgesproken naar de 
familie Hoeksema voor dit grootse gebaar; het alles over-
stijgende belang van honden, pups in dit geval, zonder 
aanziens des persoons. Zo zou je het altijd wensen.

Repke, lief meisje, jouw dood heeft hierdoor meer dan een 
symbolische waarde gekregen.

Tineke v.d. Feijst,
Jans Middeljans

Us Mevrouw fan ‘t Suydevelt   
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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

• koud geperst
• VEEL VLEES
• TARWE- EN GLUTENVRIJ
• PUP TOT SENIOR

®

www.biofooddiervoeding.nl

Een product van:

geparts poster A4_Layout 1  16-11-2016  9:34  Page 1
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Een pilletje of Ayla?
Vrij onverwachts kwam op 1 maart 2017 Ayla, ze was toen 9 
weken, bij ons wonen. Hierdoor moesten we snel het een en 
ander regelen omdat onze andere Drent, Mungo van 1,5 jaar, 
al bij ons woont en iedereen in huis werkt of studeert. Geluk-
kig was het allemaal snel geregeld en kon Ayla zelfs al lekker 
snel aan het werk.

Waar aan het werk? In een verpleeghuis, op een gesloten af-
deling met 20 dementerende bewoners. Na overleg met mijn 
leidinggevende mocht Ayla daar mee naar toe. Omdat dit zo 
fantastisch is, wil ik een aantal anekdotes beschrijven. Daarna 
zult u ook de titel van het stukje begrijpen.

In de huiskamer heeft Ayla haar kleedje en speelgoed lig-
gen. Als ze moe is gaat ze hier lekker slapen. De bewoners 
zitten dan gezellig met elkaar aan tafel of in de zithoek. Ze 
houden haar dan in de gaten. Zelfs als ze ligt te slapen zie je 
de gezichten ontspannen en hen vertederd naar haar kijken. 
Er wordt over haar gesproken en de verhalen uit het verleden 
komen dan los. De bewoners letten dus op Ayla en niet op 
elkaar. Dit vermindert veel onderlinge irritatie.

Tijdens de ochtendverzorging wilde een mevrouw, die niet 
mobiel is, niet uit bed. Ze was erg boos en was ook fysiek 
agressief. Een collega zette Ayla in haar kamer en zei: ”kijk 
nou er loopt een hondje in uw kamer”. Deze mevrouw zag 
Ayla en was meteen vrolijk en ging met haar praten. Ayla 
ging voor haar zitten zodat ze geaaid kon worden. De verzor-
ging verliep prima en voor mevrouw ook heel gezellig. Ayla 
was inmiddels op het bed gaan liggen slapen en bleef daar 
lekker tot ze was uitgeslapen.

Ome Jan heeft altijd een ochtendhumeur en wil niet aan zijn 
dag beginnen. Als wij met Ayla zijn kamer binnenkomen 
en vragen of hij ons wil helpen met de hond uitlaten, komt 
hij daar meteen zijn bed voor uit. Eerst wil hij dan even Ayla 
aaien en zij wil dit heel graag. 

De bewoners gaan ook mee om Ayla uit te laten als het mooi 
weer is. Er woont ook een mevrouw die nooit van de afdeling 
af wil omdat ze de buitenwereld beangstigend vindt. Maar 
ze gaat wel mee naar buiten als haar wordt gevraagd om te 
helpen met het uitlaten van de hond. De dochter van deze 
mevrouw kon het nauwelijks geloven.

Omdat de afdeling gesloten is, kan Ayla niet weglopen. Ze 
kan dus op haar gemak overal naar toe en alles ontdekken. 
Ze loopt rustig door de gangen en kamers. Onderweg komt 
ze bewoners tegen die dan tegen haar praten en met haar 
meelopen. Ze gaat dan naast of voor hen zitten zodat ze haar 
kunnen aaien. Haar speelgoed brengt ze naar bewoners toe 
zodat ze met haar kunnen spelen. 

Als Ayla er is dan zeggen de bewoners nu al: “Oh, de hond is 
er weer”, en dat terwijl deze mensen bijna geen geheugen 
voor nieuwe dingen meer hebben. Het effect op hun welzijn 
is dus groot.

Het is niet alleen werken voor haar maar ook verwend en 
geaaid worden. Zo geeft de keukenzuster elke ochtend een 
aantal bewoners een schaaltje pap op bed. De lege schaaltjes 
staan onder op het karretje en  zijn door Ayla ontdekt. Ze 
gaat onderop het karretje staan om de schaaltjes uit te likken.

Ik weet dat er heel veel discussie is over verpleeghuizen en 
medicatie gebruik. Maar uit bovenstaande blijkt dat dit hond-
je toch veel beter werkt dan medicatie. Ze geeft de bewoners, 
hun familie en het personeel veel plezier en liefde.  Het is een 
stuk gezelliger geworden met ons nieuwe personeelslid. 

Natuurlijk is Ayla ook gewoon hond. Als ze “vrij” is, kan ze 
lekker met Mungo spelen en buiten dollen en rennen, wat ze 
maar al te graag doet.

Petra Kwakenaak
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Dekreu-eigenaar (1)
Wij zijn sinds 2009 ernstig besmet met het  ‘Drentenvirus’ en 
hebben inmiddels twee reuen bij ons rondlopen. Okke / San-
der fan de Indo-Anjoho en zijn zoon Abe Bloske van ’t Dreske 
Kwinne. Inmiddels staan onze beide heren op de dekreuen-
lijst. We hebben vaak vragen gekregen over dat traject en wil-
len hier óns verhaal vertellen. Óns verhaal met ónze ervarin-
gen en ónze beslissingen, genomen naar aanleiding van ónze 
gesprekken, ónze ontmoetingen en ook ónze fouten.

Ons  ‘dekreu-eigenaar avontuur’ begon met een heel simpele 
vraag: “Zouden jullie er over willen nadenken jullie toekom-
stige reu op de dekreuenlijst te krijgen?”

We waren in december 2009 op bezoek bij Inge en Douwe 
Hoekstra van kennel Fan de Indo-Anjoho, waar we op de lijst 
werden geplaatst voor een reu uit het toekomstige nest van 
Demi en Barry. Demi zou ergens begin februari 2010 loops 
worden, dan zou ze half februari gedekt worden en dan zou 
ergens tussen 14 en 19 april een nest geboren worden….. 
Uiteraard als alles naar wens zou gaan, vertelde Inge er nog 
bij…….. Echt? Werkt dat echt zo in de fokkerij? We waren 
complete groentjes en hadden er eigenlijk best veel pret 
om…. onze fout. Demi werd inderdaad in februari loops, 
ze werd gedekt en tot onze grote verbazing en nog grotere 
vreugde;-) werden er op 17 april 2010 zeven pups geboren, 
waaronder Sander fan de Indo-Anjoho, die vanaf 12 juni dat 
jaar onze Okke werd.

In de tussenliggende maanden hebben we ons flink verdiept 
in dat dekreuenverhaal. De voorwaarden van de VDP leken 
ons niet zo ingewikkeld. In 2010 waren dit de eisen:

De reu moet minimaal 2 maal een tentoonstelling- of (Kamp.)
clubmatch uitslag hebben met de kwalificatie ZG of U óf 
een tentoonstelling (ZG of U) én een (minimaal) KNJV-C of 
een werkkwalificatie. Tentoonstellingsuitslagen zijn overigens 
alleen geldig indien deze behaald zijn onder een door het ras 
erkende Nederlandse exterieurkeurmeester.

Er moeten ook HD foto’s gemaakt worden door een dieren-
arts die daartoe geautoriseerd is door de Raad van Beheer 
afdeling Gedrag Gezondheid en Welzijn (GGW). Deze foto’s 
worden opgestuurd naar de Raad van Beheer ter beoorde-
ling. De toegestane kwalificaties zijn A, B en C.

Ook moet er jaarlijks een officieel oogonderzoek gedaan wor-
den door een daarvoor geautoriseerde oogspecialist. De be-
oordeling moet "vrij” of "voorlopig vrij" van PRA en cataract 
zijn en is één jaar geldig. Na de dag waarop de reu vijf jaar is 
geworden, volstaat één oogonderzoek met de beoordeling 
"vrij" voor PRA en cataract. Dit onderzoek kunt u ook op de 
fokdagen laten doen.

Er moeten twee foto's van de reu ingeleverd worden, één 
foto van de reu in stand waarbij alle vier de poten zichtbaar 
zijn en één foto van de kop van de reu (beide foto's van een 
goede (digitale) kwaliteit en het liefst met rustige achter-
grond).

De eigenaar/eigenaresse moet lid zijn van de Nederlandse 
Vereniging de Drentsche Patrijshond en kan daardoor 

gebruik maken van alle faciliteiten van de Vereniging en ont-
vangt ook 6 maal per jaar het clubblad ‘Onze Drent’.

De gezondheidsonderzoeken HD en PRA waren duidelijk. 
Natuurlijk wil je gezonde dieren gebruiken in de fokkerij. 
De uiterlijke kenmerken in twee beoordelingen van een 
keurmeester leken ons ook duidelijk. Er kan natuurlijk alleen 
gefokt worden met dieren, die aan de uiterlijke kenmerken 
van een Drent voldoen. Lid zijn en foto’s insturen was al hele-
maal geen probleem…… En zo kwam Okke bij ons wonen en 
gingen wij na verloop van tijd punt voor punt de lijst af. 

We gingen met Okke vanaf het voorjaar van 2011 naar shows 
en vonden het een, laten we zeggen, zeer apart wereldje. 
Zo werd Okke in augustus 2011 op een dubbele show in 
Leeuwarden op donderdag door een keurmeester de ring uit-
gestuurd met een ZG en de mededeling, dat zijn kop veel te 
breed was. De dag er na, op de vrijdag dus, werd Okke door 
een andere keurmeester tot Europees Jeugdwinner 2011 uit-
geroepen, vooral vanwege zijn ‘prachtige reuenkop’…… We 
konden het wereldje hierdoor niet echt heel serieus nemen 
en hebben zo dus ook onze houding bepaald. We betaalden 
voor de mening van een keurmeester en die mocht natuurlijk 
afwijken van de onze.  Wij namen elke keer onze mooie man 
mee naar huis. We hadden met Okke al snel aan de vereiste 
voorwaarden voldaan, maar we zijn blijven showen met 
Okke. Hij werd uiteindelijk Nederlands en zelfs internationaal 
showkampioen.

Vanaf april 2011 doet Richard met Okke aan canicrossen; 
hardlopen met je hond simpel gezegd. Dat ging redelijk 
hard en fanatiek, dus toen Okke oud genoeg was voor het 
nemen van de HD foto’s wilden wij meteen ook de ED laten 
controleren. Okke werd per slot flink ingezet bij dat canicross 
verhaal. Gelukkig kreeg Okke prima uitslagen: HD A 40 en de 
ellebogen links en rechts op alle gebieden vrij. Omdat Okke 
ook ‘vrij’ op alle gebieden had gekregen bij een PRA onder-
zoek op de Fokdag in 2012, hadden we ondertussen aan alle 
voorwaarden voldaan en konden we Okke op de dekreuen 
lijst plaatsen. We zochten twee mooie foto’s uit en in de zo-
mer van 2012 werden de  gegevens verzameld, opgestuurd 
en door de VDP goedgekeurd. Onze Okke, Sander fan de 
Indo-Anjoho, werd op de dekreuen lijst geplaatst. We vonden 
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onze reu nog erg jong en hoopten, dat we niet overspoeld 
zouden worden met aanvragen. En dat werden we niet…..de 
fokkers stonden niet in rotten van drie voor de deur met hun 
leuke teefjes.

Dan staat je reu op de dekreuen lijst en dat is dan echt pas 
het vertrekpunt. Wij vonden het ontzettend belangrijk onze 
prioriteiten en principes uit te werken en op papier te zet-
ten. We wilden zuinig zijn op onze Okke en hem niet als een 
soort zaaddonor laten gebruiken, maar echt als eigenaar van 
de reu betrokken zijn bij het hele traject; van aanvraag, via 
dekking, echo en  bevalling tot in de puptijd.  Dus hebben we 
vanaf voorjaar 2012 tot eind 2013 vooral eindeloos gestu-

deerd op de materie; ongelooflijk veel gesprekken gevoerd 
met fokkers, kenners, reu eigenaren en vooral heel goed 
geluisterd naar de ervaringen en kennis, die fokkers, kenners 
en reu eigenaren met ons wilden delen. We hebben er ons 
voordeel mee gedaan en hebben uiteindelijk onze eigen weg 
gekozen. 

Het is nu maart 2017 en ondertussen heeft Okke vier nestjes 
rondlopen uit zes door ons geaccepteerde aanvragen.  Nu 
wachten we op de dekking voor nestje nummer 5 en is er een 
toezegging voor een mogelijk nestje nummer zes. En vinden 
we het genoeg. Okke heeft nu 22 kinderen rondlopen, er zijn 
zelfs al zeven ‘kleinDrentjes’. Hopelijk er komen er bij nestjes 
vijf en zes nog een aantal kinderen bij. Volgens de regels van 
de VDP zijn na de invoering van de dekbeperking, negen 
dekkingen in totaal toegestaan voor de reu. Klopt. Maar wij 
vinden vijf, mogelijk zes nesten meer dan genoeg voor onze 
Okke. Wij gaan nou eenmaal onze eigen weg. Met het belang 
van de Drent voorop. Daar mag niemand aan twijfelen.

In deel twee van ons verhaal wil ik verder ingaan op ons prio-
riteitenlijstje, op het bepalen van dekgeld, op de dekkingen, 
op het weigeren van aanvragen. Maar ook op vragen, die u/
jullie misschien hebben. Stuur die vragen en /of opmerkin-
gen naar redactie@drentschepatrijshond.org

Selma en Richard Tiemeijer

 

 

 

 

Geldig tot en met 31-12-2017. Het is niet mogelijk meer dan 1 (één) bon/kopie in te sturen per adres. 

 

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

€ 10,- 
retour 
bij aankoop  
van 13 kg. 
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Eerste Hulp Bij Ongelukken voor je Hond (1)
Het zal je maar gebeuren. Je bent ergens op een plaats 
waar je niet direct een dierenarts kunt bereiken en je hond 
blesseert zichzelf. In het minst erge geval is het een wond of 
een verstuiking, maar het kan ook erger. Je hond kan door 
een verstapping zijn poot breken. Wat nu?

Het is voor iedere hondenbezitter noodzakelijk om dan toch 
wat eerste hulp spullen te hebben, hetzij thuis, hetzij op 
je vakantieadres of elders. Wat ik altijd in huis heb zijn de 
volgende spullen:
• snelverband en zwachtels
• ontsmetting in de vorm van Betadine of anderszins
• een spalk
• een rekverband
• leucoplast
• een kraag voor om de nek 
• beschermschoentjes voor als je hond ergens in getrapt 

heeft
• thermometer
• een verbandschaar en een goede schaar 

Verder is het geen overbodige luxe om een cursus EHBO voor 
honden te volgen. Je weet dan vaak wat je wel en wat je niet 
kunt doen en je blijft zelf ook rustiger, zodat je dit overbrengt 
op je viervoeter.  

Samen met onze adviserende dierenarts Gert Jan Suurd 
maakte ik een fotoreportage over: 
1.      hoe je een hond temperatuurt; de normale temperatuur 
van een hond ligt tussen de 38 en 39°C

2.      wat je kunt doen wanneer je hond een bloedend oor 
heeft. Een oor kan enorm bloeden en als ze dan met de kop 
gaan schudden, zitten de bloedspetters tegen de muren 
en het plafond.  Je zult niet altijd zo’n mooi rekverband bij 

de hand hebben (zie foto) maar een panty waar een gat in 
geknipt is, voldoet ook.

3.      hoe je het beste een poot kunt polsteren en wat je zou 
kunnen doen bij een bloeding als de hond een snee in zijn 
voetzool heeft. Dit onderdeel zal in het volgende nummer 
van ‘Onze Drent’ aan de orde komen.

Mijn dank gaat uit naar Gert Jan Suurd, onze adviserend 
dierenarts en assistente Carolien. 

J. Broekman – Dekker
correspondent



32 - Onze Drent

 

Omdat de resultaten door de verenigingen, die een tentoonstelling organiseren, vaak niet of slechts met grote vertra-
ging digitaal bekend worden gemaakt, is de redactie voor de uitslagen in grote mate afhankelijk van de rapportages van 
mensen die bij de tentoonstelling aanwezig zijn geweest. 
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 en soms gaat het (helaas) mis.
Daarom onderstaande rectificatie.

In de vermelde uitslagen van de shows in de vorige editie van ‘Onze Drent’ is helaas een vervelende fout geslopen. Op de Win-
ner op 10 december 2016 in Amsterdam won in de Openklasse reuen Asra Tessa van Klein Esholt, NHSB 2903967, eig. A.H.L. 
Kamperman-van Rennen en R. Hogeland. Met oprechte excuses aan de eigenaren van Asra.
De redactie.

Tentoonstellingen

Groningen, 5 maart 2017
Keurmeester: Hr. W. Arxhoek Beste van het ras (BOB):  Brisco Barasya the Gloucester

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

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

Tussenklasse 1U Baron fan de Indo-Anjoho NHSB 3003683 T. de Jong-From

Openklasse 1U, RCAC, RCACIB Hidde Lynde vd Bezeldonk NHSB 2977330 G.B. Norel en F.A. Roozenburg

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

Teven

Puppyklasse 1VB  Layla Hesther fan’t Patrijzen Bos  NHSB 3060525 W. Klijnstra en B. de Jong

Jeugdklasse 1U  Juffie fan ‘t Suydevelt  NHSB 3044918 M.A. Dofferhoff-Hoeksema en P.A. Dofferhoff

Tussenklasse 1U  Ziiva fan de Indo-Anjoho  NHSB 3003685  I.A.C.M. Hoekstra-Dekkers

Openklasse 1U, CAC, CAIB  Senna Lynde vd Bezeldonk  NHSB 2977338  S.Y. Graver

2U, RCAC, RCACIB  Querine fan’t Suydevelt  NHSB 2914680  J. Mulder

Hazerswoude, 19 maart 2017
Keurmeester: Hr. W. Wellens Beste van het ras (BOB):  Benthe Djenna van Drienermarke

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

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

Tussenklasse 1ZG Egbert Gaen van de Veenweide NHSB 3008753 F.A.K. Engel en G.E. Engel

Openklasse 1U, RCAC, CACIB  V.I.P. fan’t Suydevelt   NHSB 2942480  M. Straalman en H.H.F. Woestenenk

2U, RCACIB  Asra Tessa van Klein Esholt   NHSB 2903967   A.H.L. Kamperman-van Rennen en R. Hogeland

Veteranenklasse 1U Florus Horus fan’t Patrijzen Bos NHSB 2651654 J. Wegink

Teven

Puppyklasse 1VB Baloe Belle Wiesje van Zoterbék NHSB 3059557  G.A.C.M. Duijvelaar en C.T.M. Franssen

Jeugdklasse 1U Juffie fan’t Suydevelt NHSB 3044918 M.A. Dofferhoff-Hoeksema en P.A. Dofferhoff

Openklasse 1U, BOB, CAC, CACIB  Benthe Djenna van  
 Driener marke

  NHSB 2991066  H.T. Bösing en E.M. Bösing-Dijkstra

2U, RCAC, RCACIB  Querine fan’t Suydevelt   NHSB 2914680  J. Mulder

Eindhoven, 4 februari 2017
Keurmeester: Hr. G. Mensink Beste van het ras (BOB):  Brisco Barasya the Gloucester

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Jeugdklasse 1ZG Iwan fan’t Suydeveldt NHSB 3039743 E.M. Bouckaert-Dijkstra en E. Boukaert

Tussenklasse 1U, RCAC,RCACIB Faro fan’t Suydeveldt NHSB 3007126 D.H. Ruthenkolk

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

Teven

Jeugdklasse 1ZG Emma NHSB 3033931   T.M.E.E.E. v.d. Breekel

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

2U, RCAC, RCACIB  Viva la Vida fan’t Suydeveldt   NHSB 2942483   J.W. Hoeksema en F. Hoeksema- Schuurman
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Verslag Show Eindhoven, 4 februari 2017
Onze jongste hond Emma zou binnenkort 1 jaar worden en 
daarom vond ik het eens tijd om een show te bezoeken. Op 
zaterdag 4 februari was er een hondenshow in Eindhoven in 
het Beursgebouw en werd dit jaar voor de 40ste keer gehou-
den. Deze show was verdeeld over drie dagen en in totaal 
waren er 2215 honden uit 27 verschillende landen ingeschre-
ven. Er waren ongeveer 240 verschillende rassen.

Zo´n eerste keer is best wel een beetje spannend. Je bent 
toch altijd benieuwd wat een keurmeester van jouw hond 
vindt. We waren pas ´s middags aan de beurt, dus deze keer 
hoefden we niet voor dag en dauw te vertrekken. Toch wilde 
ik er graag ruim van te voren zijn, zodat Emma tijd genoeg 
had om te wennen aan zoveel mensen en zo veel honden in 
een grote hal. In totaal waren er 11 Drentsche Patrijshonden 
ingeschreven. In de Jeugdklas waar ik Emma had in geschre-
ven, waren we met zijn tweeën. Er heerste een rustige gezel-
lige ontspannen sfeer tussen de Drenteneigenaren.

Voordat we aan de beurt waren zijn we nog even naar de 
uitlaatmogelijkheid gegaan, maar dat was voor Emma geen 
succes. Dat kleine stukje gras, waar al zoveel honden hun 
behoefte hadden gedaan (het werd wel heel goed schoon 
gehouden), wilde Emma echt niet op. Maar gelukkig heeft ze 
alles heel goed kunnen ophouden.

De ring was een beetje aan de kleine kant, zodat je niet echt 
goed op tempo kon lopen. Toch heeft Emma goed haar best 
gedaan. Ze liet zich goed betasten door de keurmeester en 

bleef ook redelijk lang mooi stil staan, zodat de keurmeester 
haar goed  kon bekij-
ken.

Ik was super trots op 
mijn Emma. Ze werd 
1ste met een ZG en 
kreeg een mooi keur-
verslag. Ook alle andere 
deelnemers wil ik van 
harte feliciteren met 
hun mooie resultaat. 
Iedereen mocht een 
mok mee naar huis 
nemen als herinnering 
aan deze show. Ik heb 
goede herinneringen 
aan deze show; als je 
hond goed zijn best 
doet en dan ook nog 
1ste wordt, ga je met een tevreden gevoel naar huis.

Natuurlijk heeft u ook een mooie Drent, maar wilt u eens 
weten wat een deskundige er van vindt, bezoek dan ook 
eens een show met uw Drent. Het is echt leuk om dat mee te 
maken.

Doreth van den Breekel

Verslag Martini Dogshow
Op 5 maart 2017 werd de Martini Dogshow in 
Groningen gehouden. Op deze tentoonstelling  
waren 31 ‘Drenten’ aanwezig die gekeurd werden 
door keurmeester de heer W. Arxhoek. Hij keurde 
de 15 reuen en 16 teven vlot en met veel allure.

Onze Brisco werd één in de Kampioensklasse. 
Daarna ging het om de Beste reu in de Jeugd-
klasse, Tussenklasse, Openklasse en Kampioens-
klasse. Brisco werd de Beste reu. Daarna was het 
wachten tot de Beste teef was gekozen, waarna 
het ging het om de B.O.B.; Brisco werd gekozen 
tot de B.O.B.

Na lang wachten was de keuring van Rasgroep 7 
aan de beurt. Keurmeester was ook nu de heer W. 
Arxhoek. Brisco was bij de laatste zes, maar werd 
niet geplaatst.

Bij de Nederlandse Rassen werd Brisco door een 
Ierse keurmeester gekeurd; hij werd tweede. 

Grada Paardekooper
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Hond van het Jaar show 2016
Op zondag 15 januari was er in Amersfoort in De Flint de 
Hond van het Jaar show. Dit is een exclusieve show waarvoor 
je wordt uitgenodigd als je in het voorgaande jaar e.e.a. hebt 
behaald. Dit wil zeggen het winnen van de titel BOB op de 
clubmatch bij een van beide clubs, of het behalen van de titel 
BOB en vervolgens een top 3 plaatsing in de rasgroep keu-
ring. Dit jaar mochten welgeteld 3 Drentsche Patrijshonden 
deelnemen aan deze show. In mei 2016 behaalde Sander fan 
de Indo-Anjoho (Okke genoemd) van fam. Tiemeijer een BOB 
en een 3e plaats in de rasgroep keuring op de Jachthonden-
show in Arnhem. In Juni, maar ook in September behaalde 
onze Sammy-Flo Lynde vd Bezelhonk de BOB titels op beide 
clubmatches. Als laatste behaalde het zusje van Sammy-Flo, 
Senna Lynde vd Bezelhonk van Simone Graver, een BOB en 
2e plaats in de rasgroep keuring op de Hanzeshow in Zwolle 
afgelopen oktober.

Om 13 uur werden wij geacht aanwezig te zijn voor de 
keuringen. I.v.m. Simone haar vakantietrip naar het verre 
Vietnam zou ik Senna voorbrengen op de show. Het zou op 
volgorde van rasgroep 10, 9, 8, enzovoort gaan. Er waren veel 
mooie honden in de eerste 3 rasgroepen te zien voordat wij 
mochten aantreden in onze rasgroep. De voorkeur ring was 
niet heel groot, dus werd onze rasgroep in 3 groepen opge-
splitst met zo’n 35 honden. Netjes in stand in een kringetje 
van allerlei rassen. Richard met Okke voorop, dan Christel 
met Sammy-Flo en ik sloot met Senna de Drenten rij af. De 
keurmeester, de heer W. Wellens liep rustig langs alle hon-

den om ze zo goed mogelijk te bekijken en in zijn hoofd een 
eerste selectie te maken. Daarna mochten we het podium op. 
Eerst een stukje in draf, daarna in stand zetten en vervolgens 
één voor één in draf en weer in stand zetten voor de keur-
meester om te beoordelen. Een groene loper met aan weers-
zijden van het podium een aantal bloemstukken. Ik was er 
bang voor, maar gelukkig lieten onze Drentjes de bloemstuk-
ken met rust en liepen alle drie prachtig met hun voorbren-

gers mee. In de selectie voor de beste 6 zaten we helaas niet, 
dus mochten we vrij gauw het podium alweer verlaten. Daar-
na was het afwachten tot alle rasgroepen geweest zouden 
zijn, want als laatste groep zouden alle Nederlandse Rassen 
nog tegen elkaar mogen lopen voor de titel “Beste hond van 
de Nederlandse rassen uit 2016”. Ik geloof dat het rond half 6 
was toen we naar de voorkeur ring werden geroepen. Deze 
keer zouden we gekeurd worden door de heer W. Arxhoek. 
Weer in hetzelfde rijtje en kringetje, maar dit keer waren er 
zo’n 15 honden in totaal. De heer Arxhoek heeft goed en lang 
nagedacht en gekeken. Alles goed vergeleken met elkaar. 
Daarna mochten we het podium weer op. Dezelfde manier 

van doen. Stukje lopen, in stand zetten en 
daarna voor de keurmeester de rechte lijn over 
het podium lopen en weer even in stand zet-
ten. En na zo’n lange dag deden onze Drentjes 
het alle drie nog hartstikke goed! Hier en daar 
werd een beetje geklierd. Toch even stiekem in 
de lijn happen. “Gaan we dan zo eindelijk iets 
leuks doen baasje?” Uit de 15 honden van ver-
schillende Nederlandse rassen werden er 6 ge-
selecteerd. Okke en Senna mochten met hun 
certificaat van deelname het toneel verlaten 
en werden bedankt. Sammy-Flo daarentegen 
werd wel geselecteerd. Zij mocht nogmaals 
lopen, nogmaals staan en werd nogmaals met 
strenge ogen goed bekeken door de keur-
meester. En ons wachten werd beloond. Toen 
alle 6 geselecteerde honden op rij stonden en 
er één als best naar voren mocht komen, werd 
dat onze Sammy-Flo! Niet verwacht maar wat 
een mooie prijs om na zo’n lange dag mee 

naar huis te mogen nemen. Een beker en een flinke rozet, 
een certificaat van deelname en de herinneringen liggen nu 
bij ons thuis. Evenals de foto’s in een mooie lijst. Graag willen 
we iedereen die ons kwam aanmoedigen graag bedanken, 
wat was het leuk om met zó veel Drentenmensen de dag 
door te brengen! Een hele ervaring was het zeker, wat we 
afgesloten hebben met een goeie hap en borrel.

Susanne van Ommen

Susanne van Ommen met Senna Lynde vd Bezelhonk

Christel Schulte met Sammy-Flo Lynde vd Bezelhonk
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Het leed van Ferron van Drentenpassie
In Memoriam (28-02-2008 – 29-01-2017) 

Op 29 januari 2017 overleed Ferron ’Prins’ v. Drentenpassie, 
nadat zijn immuunsysteem was aangetast en vernield, moge-
lijk door de vaccinaties tegen Lepto en/of Rabiës, die hij een 
kleine drie maanden eerder gekregen had. Tien dagen na de 
bewuste vaccinaties kreeg hij plots een enorme spuitdiarree. 

De incubatietijd is 
10 dagen en Ferron 
was nooit eerder 
ziek geweest en 
had nooit darm-
problemen gehad. 
Onze dierenarts 
zag heel vlug de 
ernst ervan in en 
stuurde ons door 
naar een dierenkli-
niek in Antwerpen. 
Omdat de dieren-

artsen daar niet direct konden vaststellen wat er precies aan 
de hand was, voerden zij half november een kijkoperatie 
uit waarbij biopten van zijn maag- en darmgestel genomen 
werden. Ook werden zijn pancreas, lever en lymfeklieren 
onderzocht op de eventuele aanwezigheid van kanker. Een 
juiste diagnose kon toen echter nog niet worden gesteld. Zijn 
immuunsysteem was aangetast, maar de oorzaak werd niet 
achterhaald door al die onderzoeken.

Hij kreeg als medicatie cortisone- en antibioticapillen 
voorgeschreven en later ook nog Leukeran, maar niets leek 
te helpen. Hoogstwaarschijnlijk omdat deze pillen gewoon 
werden “buitengespoten” voordat ze effect konden hebben. 
Ondertussen werd de ontsteking in zijn darmen alsmaar 
erger. Zo erg dat zijn hele buik ontstoken was en zijn albumi-
negehalte tot onder 1,0 zakte, wat als zeer levensbedreigend 
gezien werd.

Op 14 december verklaarde de behandelende dierenarts van 
de dierenkliniek in Antwerpen dat hij niets meer voor Ferron 
kon doen omdat hij te zwak was geworden. Hij woog toen 
nog 23 kg van de 32 kg die hij eerder woog en er zat veel 
vocht in zijn buik, scrotum en achterpoten.

Wij hebben dan onmiddellijk contact opgenomen met een 
andere dierenkliniek. De pillen werden vervangen door 
dagelijkse inentingen met cortisone en antibiotica, en de 
Leukeran, die zeer slecht verdragen werd door Ferron, werd 
afgeschaft. Hij werd ook op een zeer strikt dieet gezet. Ferron 
begon te herstellen, heel traag, maar zeker. Ondertussen wa-
ren we ook toevallig aan de weet gekomen dat er een reële 
mogelijkheid bestond dat de problemen werden veroorzaakt 
door de bewuste inentingen.

Het albuminegehalte  steeg in een week tijd van 1,4 tot 1,8. 
De eiwitten en bloedwaarden werden beter en op de echo 
van 27 januari was duidelijk te zien dat de darmontsteking 
bijna helemaal verdwenen was. Er was ook geen vocht meer 

in zijn buik, scrotum en achterpoten en zijn gewicht nam toe 
tot 24 kg. Ferron was stilaan weer helemaal zichzelf aan het 
worden: speels en attent voor alles.

Toen kregen wij ook voor de eerste keer te horen dat hij, 
nadat hij gedurende enkele weken op een zeer dun koord 
tussen leven en dood had gebalanceerd, zou genezen. Wij 
gingen dolblij en vol goede moed huiswaarts. In de over-
tuiging dat al die immuun misère bijna verleden tijd was, 
maakten we al plannen om een groots verjaardagsfeest voor 
hem en zijn onafscheidbare jachtmakkers van het Drenten 
Tracking Team, Harry v. Oudsher, Kiet, Kenzo en Falcon te 
organiseren op 28 februari.

Tot op zondag 29 januari. Ferron zat naast mij bij de com-
puter; blijgezind als altijd. Toen stond hij op, piepte, viel om 
tegen het TV kastje, piepte nog eenmaal en was dood. Het 
duurde tien seconden. Was het een hartstilstand? Door de 
zeer zware medicatie die hij maandenlang had gekregen, was 
zijn hart waarschijnlijk zwaar op de proef gesteld, of was een 
bloedklonter in zijn hersenen terechtgekomen? Ferron was 
sterk, een strijder, en hij heeft gestreden, bijna drie maanden 
lang, maar het heeft niet mogen zijn. . . 

Ferron was een toonbeeld van een Drent en de fokster, R. 
Harmsen, noemde hem “een Drent zoals een Drent zou moe-
ten zijn” en “een mooie rastypische jachthond met een ge-
weldig karakter”. Ferron was lief voor iedereen, kindervriend 
tot en met en kon ook goed omgaan met andere honden. Hij 
was alert en ook een uitmuntende allround jachthond, die 
door jagers werd geprezen voor zijn uitstekende jachtpresta-
ties.

In 2009 werd hij gekeurd door J. v. Soest, Nederlands keur-
meester, die hem een U gaf en in zijn verslag stelde dat 
Ferron ‘een hoofd van adel’ had. Daarom noemde Simonne 
hem van daarna steevast haar ‘Prins’ v.Drentenpassie’. In 2011 
behaalde hij een 1U,CAC,CACIB,BOB op de internationale 
tentoonstelling in Mechelen. Ferron was ook vader van 25 
nakomelingen, waarvan zes prachtige pups in San Francisco 
(Californië) geboren zijn op 6 januari 2017 uit Claire (Jazz 
Judy v.d. Kouterman), een naar Amerika uitgevoerde Neder-
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landse teef. De overige 19 nakomelingen leven verspreid 
over Zweden, Denemarken, Nederland en België. 
Het zo vroege verlies van Ferron, onze eerste Drent, is voor 
ons niet te vatten en het rouwproces is heel moeilijk om 
te dragen, vooral ook door de oorzaak: “door inentingen, 
die misschien zelfs niet nodig waren, maar we wisten niet 
beter...”.

Jaarlijkse inenting tegen Parvo, hondenziekte en HCC is in de 
meeste gevallen niet nodig, een eenvoudig bloedonderzoek 
kan bepalen of er al dan niet nog voldoende antistoffen in 
het lichaam aanwezig zijn. Zie hiervoor het artikel “vaccina-
ties, zin of onzin” van Tannetje Koning, Dierenarts, in ‘Onze 
Drent’ van februari 2015 en het artikel “onnodig overlijden 
door vaccinatie?” van Ron & Valentina, in ‘Onze Drent’ van 
februari 2016. Overigens, voor Lepto geldt dit niet, omdat dit 
een bacteriële ziekte is en geen virus.

Ferron is er niet meer, mogelijk omdat we dit alles te laat te 
weten zijn gekomen, het besef daarvan maakt ons heel erg 
ongelukkig en droef...

Maar dan is er nog Vindhoj’s Falcon (fokker Henning Wilstrup, 
DK), Ferron’s 3-jarige zoon, uiterlijk het evenbeeld van zijn 
vader, een halve Deen. Een onvervaarde Viking op de jacht, 
in tegenstelling tot de meeste Drenten zeer snel, met een 
uitstekende neus en één en al Deens jachtplezier. Hij treurt 
enorm om zijn speel- en jachtmaatje en papa. Hij is nu onze 
troost, en wij trachten dat ook voor hem te zijn, hoe moeilijk 
ook. In hem zien wij Ferron verder leven, net als in de Ameri-
kaanse pups. Deze laatsten zullen het Drentenras, mede dank 
zij Ferron in Amerika waardig vertegenwoordigen en daar 
zijn wij heel trots op.

Wij hopen uit het diepste van onze gebroken harten dat deze 
trieste bijdrage alle Drentenbaasjes zal doen nadenken over 
de zin of onzin van jaarlijkse inentingen en vooral: wees voor-
zichtig en informeer U degelijk! Onze zo geliefde Drenten 
verdienen beter dan wat Ferron, helemaal buiten zijn wil om, 
overkomen is...

Simonne Leysens & Rudy Vermaelen

Met enige regelmaat verschijnen er berichten over het 
(plotseling) overlijden van een dierbare hond, waarbij de 
eigenaren van mening zijn dat dit overlijden het gevolg 
is van een eerder toegediende medicatie, meestal een 
enting. Zo ook in dit geval over Ferron. Of er inderdaad 
sprake is van een dergelijk verband, kan pas worden vast-
gesteld na onderzoek. De redactie kan en wil hier dan 
ook geen oordeel over geven. Wel wil de redactie ruimte 
bieden om het verlies te uiten. Op verzoek van de behan-
delend dierenarts is dit artikel met een toelichting op de 
behandeling van Ferron geplaatst.
De redactie.  

Ferron; toelichting van de dierenarts
Vorige week kreeg ik in mijn mailbox een tekst over het ver-
lies van Ferron. Ik mocht deze prachthond verzorgen tot hij 
jammer genoeg plots stierf eind januari. De ontvangen tekst 
bevatte naast de beschrijving van Ferron ‘Prins’ van Drenten-
passie als toonbeeld van een Drentenfokreu, de vermelding 
van het rouwproces en het enorme gemis van de eigenaars 
maar ook een aanzienlijke bijdrage over de ziekte van Ferron 
en het verband met vaccineren. Dat laatste is de reden waar-
om ik kort via deze weg wil reageren als dierenarts. 

Ferron is door de eigen dierenarts doorgestuurd naar een col-
lega voor verdere diagnostiek en behandeling. Er is een ern-
stige darmontsteking vastgesteld met significant eiwitverlies. 
Het behandelen van deze aandoening sloeg jammer genoeg 
niet aan. Uiteindelijk zijn we er in geslaagd om het proces te 
stabiliseren en net toen het de goede kant op leek te gaan, 
is Ferron plots gestorven. De eigenaar was op de hoogte dat 
ernstig eiwitverlies ook verlies van stollingsfactoren kan ge-
ven met plotse sterfte door een trombose als gevolg. 

De aandoening PLEP (protein loosing enteropathy) bevat 
een immuuncomponent en behandeling bestaat o.a. uit 
cortisone en soms ook andere medicatie om die immuniteit 

te onderdrukken. Bij immuungemedieerde ziekten zijn er 5 
belangrijke oorzaken: medicatie, vaccinatie, infectie, inflam-
matie, kanker. Indien een vaccinatie plaatsvond binnen de 2 
- 4 weken voor zo'n ziekte opduikt, kan dit de trigger zijn. Het 
is belangrijk bij zulke patiënten (en bij ieder dier) om verant-
woord te enten. 

Wat het vaccineren betreft: een vaccinatie op maat van ie-
dere hond is nodig! De werkingsduur van bepaalde vaccins 
is langer dan 1 jaar. Meerdere vaccinatiefirma’s hebben van-
daag de dag zo een registratie voor hun entstoffen. Indien 
nodig, kan een antistoffentiter bepaald worden tov parvo 
(kattenziekte) en distemper (hondenziekte). Leptospirose of 
rattenziekte is een zeer gevaarlijke bacteriële infectie. Mo-
menteel is er een uitgebreidere L4 vaccinatie beschikbaar. 
Voor jachthonden is dit een essentieel vaccin. Belangrijk is 
om dit vaccin na de eerste toediening te boosteren en dan 
jaarlijks te herhalen voor een optimale bescherming. Voor 
honden die geen contact hebben met beken, waterlopen, 
omgevingen met ratten, … is dit geen noodzakelijk vaccin. 
Nuttig om te vermelden, is dat leptospirose ook besmettelijk 
is voor mensen! 
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Welk prijskaartje hangt 
er aan uw hond?

Gebroken poot 

€ 1.250

Huid
alle

rg
ie

€ 2.5
10

Gebitsbehandeling € 413

Voorkom hoge kosten, verzeker uw hond.
Al vanaf € 13,25 per maand. 

 Pups tot 6 maanden oud 
ontvangen een welkomst-
cadeau t.w.v. € 50,-. Kijk 
op Petplan.nl/puppybox 

voor de actie. dé huisdierenverzekering
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Kennelhoest kan voorkomen worden door een neus-vaccin 
of door een injectie. Hondenpensions en hondenscholen ver-
plichten deze enting meestal. Voor honden die mee naar het 
buitenland mogen, is een vaccinatie tegen Rabiës verplicht. 
Meestal geldt dit vaccin 3 jaar. 

Belangrijk is dat wij als dierenartsen en jullie als hondeneige-
naren bewust omgaan met vaccineren. Het immuunsysteem 
wordt op zo’n moment getriggerd en antistoffen worden 
aangemaakt om bescherming te bieden tegen ernstige en 
soms dodelijke ziektes. Vaccinatiereacties komen sporadisch 
voor en dit kan acuut tot minder acuut optreden. Vandaar 
dat enten op maat en individueel aangepast aan de leefwijze 
van iedere hond noodzakelijk is, rekening houdend met be-
staande risico’s. Dat is de boodschap die ik gegeven heb aan 

de eigenaars en die ik zal blijven geven tot er wetenschappe-
lijke informatie is die dit tegenspreekt.

Ondertussen heb ik, op vraag van de medische firma, het 
volledige dossier van Ferron doorgegeven aan de dienst voor 
farmacovigilantie. Deze dienst voor geneesmiddelenbewa-
king onderzoekt bijwerkingen van medicatie en neemt, in-
dien nodig, gepaste maatregelen. Ik help hier graag aan mee, 
want dat komt onze patiënten ten goede. 

Ik wil me Ferron blijven herinneren zoals ik hem 2 dagen voor 
zijn dood zag in de praktijk. Het was een fantastische hond, 
een soulmate voor de zeer toegewijde eigenaars. 

Dierenarts, Nelly Mols (29 maart 2017) 

Op maandag 27 februari heb ik heel plotseling afscheid moe-
ten nemen van Gina. Ze liep al enige tijd wat mank aan haar 
rechter voorpoot, de ene keer wat meer en dan weer minder.  
Toen het weer erg werd, toch maar een afspraak gemaakt 
met mijn dierenarts, om te laten kijken naar wat ik dacht 
dat een verstuiking was. Bij voelen bleek er een forse harde 
verdikking te zitten op haar schouderblad. Dus toch maar 
röntgenfoto’s. En toen bleek dat er botkanker in het spel 
was, en wel zodanig dat de helft van het bot al min of meer 
“verdwenen” was.  De dierenarts zei dat het een hopeloze 
zaak was en dat hij verwachtte dat het bot binnen afzienbare 
tijd zou breken. Het was voor Gina al heel pijnlijk,  maar dan 
zou het extreem pijnlijk worden. Dus het besluit werd op dat 
moment genomen, terwijl ze nog in slaap op de röntgentafel 
lag: ik zou haar laten inslapen om haar verder leed te bespa-
ren.

Gina had eerder, in 2016, ook al beide ogen 
moeten missen, vanwege glaucoom. Hoewel 
ze daar redelijk mee kon omgaan, was ze toch 
erg beperkt geworden. 

Gina is ruim 12 jaar geworden. Ze was de eer-
ste en enige van mijn honden die Nederlands 
kampioen is geworden. Maar wat als meest 
belangrijke overeind blijft:  ze was een heel 
lieve en aanhankelijke hond. In haar jongere 
jaren ook veel en met succes mee op jacht ge-
weest met mijn man. Na zijn overlijden kwam 
daar helaas voor haar niets meer van.

Ze heeft in haar leven 2 nestjes gehad en was 
een uitstekende moeder. Ze heeft haar kinde-
ren haar goede karakter mee gegeven.

Ik zal haar missen en nog regelmatig aan haar 
terugdenken.  Dank, lieve Gina.

Hanneke Alberts-Oets

In Memoriam
Gina van de  Haeckpolder 12 september 2004 - 27 februari 2017
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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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Idol  Cirra v. Wikatro   22 februari 2003-26 maart 2017

Onze zoektocht naar onze 1e gezinshond -een jong gezin 
met 3 jonge zoons en een jaar ervoor verhuisd van de stad 
naar een dorp- begon in 2002. Ruimte hadden we zeker voor 
een hond en we zochten een echte familiehond tevens waak-
hond en jachthond.

En waar we ook keken en zochten we kwamen steeds weer 
uit bij de Drentsche Patrijshond. We vonden het een pracht-
hond om te zien, met geweldige karaktereigenschappen. 
Dus besloten we een aantal kennels met pups te bellen voor 
een kennismakingsbezoek. Nu zijn bezoekjes aan puppies 
natuurlijk altijd te schattig maar we vonden met name het 
karakter en gedrag van de volwassen honden in de kennels 
belangrijker dan de puppies. 

Uiteindelijk namen we van de heer van Leeuwen uit Well, 
onze eerste Drent mee naar huis. Een naam (moest met een I 
beginnen) hadden de zoons al bedacht: Idol (genoemd naar 
het destijds mega populaire programma IDOLS).

Wat hebben we de jaren daarna veel plezier gehad met ons 
nieuwe gezinslid. Ze was heel lief en zeeeer enthousiast en 
blafte bij alles wat niet pluis was in en rondom het huis. Ze 
was een volwaardig lief en zorgzaam gezinslid en speelka-
meraadje voor ons en onze drie zoons en altijd blij, zeker als 
ze mee uit mocht. De hondentrainingen deed ze met veel 
plezier en enthousiasme. Bij haar eerste keer op het strand 
was ze zo enthousiast, dat ze in no time een hele diepe kuil 
gegraven had en iedereen onder het zand zat.

Helaas bleek tijdens de jachttrainingen en de jacht, dat 
Idol zeer bang was van het schot en na diverse pogingen 
hebben we het gelaten voor wat het was. Het leverde haar 
teveel stress op en dat wilden wij niet. Voor de voet was ze 
een prima hond en ze apporteerde heel netjes en zacht. Geen 
konijn in de tuin was veilig voor haar.

In 2009 had onze Idol zelfs een eigen Hyves account! Onze 
jongste zoon had destijds het Europese Junior Songfestival in 
Kiev gewonnen en alle fans waren zo dol op Idol, dat ze spe-
ciaal voor haar een Hyves pagina aangemaakt hadden, met 
rond de 2000 volgers. Ze werd geregeld "herkend" als "de 
hond van Ralf " en men wilde zelfs met haar op de foto.

Vanaf haar 11e jaar begon ze ietwat moeizamer en strammer 
te lopen en bewegen en had ze ook niet altijd meer trek in 
haar brokken. Ze sliep ook meer dan voorheen. De dierenarts 
kon niets vinden; mogelijk artrose en ouderdom? In dat jaar 
besloten we na goed overleg een puppy te nemen, omdat de 
mogelijkheid bestond dat Idol misschien niet meer lang bij 
ons zou kunnen zijn en we het niet fijn vonden op basis van 
emotie, te beslissen om een puppy te nemen.

Twee jaar geleden verwelkomden we Zelda in ons gezin. Een 
Heidewachtel met precies dezelfde tekening op haar vacht 
als Idol (wit met bruine platen). Veel mensen dachten dat ze 
een pup was van onze Idol. Wij wilden nu een iets kleinere 
hond omdat we overwogen om over een aantal jaar mogelijk 
terug naar de stad te gaan.

Maar na de komst van Zelda veranderde voor Idol alles! Onze 
lieve zorgzame Idol had het er maar druk mee. Moederen, 
verzorgen en mee trainen. Zelfs langere wandelingen liep 
ze met zichtbaar veel plezier en zonder pijn of last mee. Het 
eten ging ook weer prima! Kortom ze bloeide helemaal op en 
liep apetrots naast haar "kleine".

Helaas kreeg Idol in 2016 een aantal aanvallen die gediag-
nostiseerd werden als het Geriatrisch Vestibulair Syndroom. 
Toch kon ze tot een dik jaar hierna hiermee heel goed ver-
der, weliswaar met een scheve kopstand en een wat wankel 
-waggelend loopje, maar ze had er nog zin in. Ze wilde mee 
uit, at goed en was nog erg blij, lief en enthousiast.

De laatste weken van februari 2017 merkten we dat ze naast 
een wankel loopje, ook geregeld omviel. Ze stond daarna wel 
meteen weer op en liep dan parmantig en met kwispelende 
start weer verder. De dierenarts concludeerde dat er, gezien 
haar leeftijd (14 jaar), mogelijk neurologisch nu wel wat meer 
aan de hand kon zijn. We hebben toen in overleg besloten 
geen onnodige belastende onderzoeken meer te doen en 
korte lijntjes te houden gezien haar situatie.

Op 26 maart 2017 hoorden we na de eerste ochtend-uitlaat 
een harde klap in onze slaapkamer. Idol was ineens omge-
vallen en ze is hierna helaas niet meer opgestaan. Ze werd 
rustig toen ze ons bij haar zag en is toen meteen rustig en 
kalm ingeslapen, met ook Zelda bij haar......

Zelda moet nu haar plekje hervinden -ze is onwennig nu 
ze alleen is, maar zoekt Idol niet. Ze heeft zelf tot 3x toe "af-
scheid" genomen en gesnuffeld; daarna was het goed.

We kijken de komende tijd aan hoe alles en het verdriet weer 
een plekje vindt en of er in de toekomst weer ruimte is voor 
een eventueel nieuw gezinslid. Alles is nu nog zo vers en 
vreemd leeg zonder onze lieve Drent.

Lieve gekke trouwe Idol dankjewel voor de fantastische jaren 
in ons gezin, we zullen je nooit vergeten.

Familie Mackenbach
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Evenementenkalender 2017
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 17 Dieren Reuendag FBC

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).
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Cavom is de volledige 
en hoogwaardige maaltijd 
voor uw hond.

Cavom bevat alle essentiële 
voedingsstoffen in de juiste 
verhouding. 

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

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

     
   Netto ter beschikking  

   (M.E.) ± 4200 Kcal/kg

de natuurlijke 
voeding

Cavom daar draait een gezond hondenleven om

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