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Voorwoord van de voorzitter
Beste leden van onze Vereniging,  

De nieuwe uitgave van ‘Onze Drent’ is klaar. De redactie is 
er weer in geslaagd een mooie uitgave te maken met veel 
verschillende en boeiende onderwerpen, inclusief een 
eerste weergave van de Kampioenschapsclubmatch en de 
Algemene Ledenvergadering.

De Kampioenschapsclubmatch was dit jaar voor het eerst 
(sinds hele lange tijd) buiten! We waren te gast op de KC 
Dieren en het was fantastisch. Ideale weersomstandighe-
den, mooie locatie, prachtige honden en heel veel trotste 
eigenaren en enthousiaste leden. Ik zou zeggen: zeker voor 
herhaling vatbaar!

Zoals u mogelijk heeft gemerkt zijn we bezig met het uit-
voeren van een enquête om meer zicht te krijgen op wat 
de leden (ook niet-leden kunnen de enquête overigens 
invullen) belangrijk vinden in onze Vereniging: wat gaat 
goed en zeker ook, waar zijn verbeteringen nodig/gewenst. 
Hoe meer mensen de enquête invullen, hoe beter het 
inzicht wordt wat we de komende jaren met elkaar willen 
ontwikkelen op onder meer het gebied van communicatie. 
Kortom: ik wil u van harte uitnodigen om 5-10 minuten de 
tijd te nemen om uw mening te geven. Uw mening is be-
langrijk en wordt gewaardeerd!

Ook heeft een behoorlijk aantal leden zich al gemeld als 
potentiële vrijwilliger om activiteiten van de Vereniging te 
ondersteunen: Top!  Met elkaar maken we deze bruisende 
Vereniging mogelijk.

Op de laatste ALV hebben we afscheid genomen van 
Hanneke Alberts als secretaris van het Bestuur. Hanneke 
is al heel lang lid van onze Vereniging en actief geweest 
in meerdere commissies. In de laatste 10 jaar heeft ze de 
Vereniging ondersteund vanuit het Bestuur. Ik wil bij deze 
Hanneke dan ook heel hartelijk danken voor al haar tijd en 
energie die ze heeft besteed aan onze Vereniging en idee-
en die ze heeft geopperd.

Op de ALV is een aantal aanpassingen in het Verenigings 
Fokreglement aangenomen. Deze zijn bedoeld om, ook 

naar de toekomst toe, de 
gezondheid van het ras te 
stimuleren. Het blijkt wel 
dat dit een complex en ook 
vaak met emoties omgeven 
thema is en zeer waarschijn-
lijk ook zal blijven.     

Ik kijk uit naar de volgende 
activiteit van onze Vereni-
ging en dat is de Reuendag 
in september. Dit is trou-
wens ook leuk om te bezoe-
ken als u niet zelf met een reu bent uitgenodigd. 

Tot slot, volgend jaar een lustrumjaar; de Vereniging be-
staat dan 70 jaar. We gaan dit, vanwege dit lustrum, vieren 
met een bijzondere Kampioenschapsclubmatch. Er is al een 
werkgroep samengesteld die dit samen met de Evenemen-
tencommissie gaat organiseren.

Ik wens u een mooie zomer toe.

Namens het Bestuur,

Marc Massaar van Schaik 
Voorzitter

Foto-thema  ‘Onze Drent’ augustus 2017: 

“Leuke Drentenfoto’s” 

• Foto’s graag in groot formaat (onbewerkt, direct van het fototoestel) 
• Mailen aan:  redactie@drentschepatrijshond.ORG 
• Uiterlijke instuurdatum: 1 augustus 2017
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Van de bestuurstafel
Het gezondheidsbeleid van de Vereniging
De afgelopen tijd heeft de gezondheid van de Drentsche Patrijshond (vooral op de sociale media) veel aandacht 
gekregen. Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de Drentsche Patrijshond zijn doelstellingen 
van de Vereniging de Drentsche Patrijshond (VDP) en het is fijn te constateren dat zo velen, zowel leden als niet-
leden, zich hierbij ook betrokken voelen. Echter niet iedereen is bekend met wat de VDP de afgelopen jaren op 
dit gebied heeft gedaan. Daarom volgt hieronder een toelichting.  
 
Waarom een gezondheidsbeleid? 
Niemand wil een nestje fokken met pups die een grotere kans hebben op ziektes of afwijkingen. Iedere zichzelf respec-
terende fokker zal al het mogelijke doen om dit te voorkomen. Niemand kan echter garanties geven voor het fokken 
van een volledig gezonde hond. Dat geldt ook voor fokkers, die alles zeer nauwkeurig uitzoeken en laten testen. De 
natuur heeft immers nog altijd een zeer grote stem. Genetische mutaties ontstaan spontaan en pups kunnen tijdens 
de dracht, door welke omstandigheid dan ook, ziek worden. Ook de geboorte van pups is voor zowel de pups als de 
moeder een gevaarlijk moment, omdat er van alles mis kan gaan. Tevens kunnen honden “gewoon” ziek worden tijdens 
hun leven en naarmate ze ouder worden kunnen er ook “ouderdomskwalen” ontstaan. 

Het gezondheidsbeleid van de VDP, dat bedoeld is om bij te dragen aan een gezond ras, is vastgelegd in het Vereniging 
Fok Reglement (VFR). Dit VFR wordt door de leden van de Vereniging op de Algemene Ledenvergadering (ALV) vast-
gesteld, zodat de leden als collectief verantwoordelijk zijn voor dit gezondheidsbeleid. De Fok Beleidscommissie (FBC) 
heeft hierbij een adviserende rol. 

Een aantal belangrijke besluiten van de ALV heeft geleid tot:

• het periodiek houden van een gezondheidsenquête en het publiceren van de uitkomsten

• het opzetten van een register (ZooEasy), waarin geboorten, ziektes en overlijden worden bijgehouden

• het deelnemen aan het Project Verwantschap van de Raad van Beheer

• het verplicht stellen van de ECVO oogtest voor de fokkerij (artikel 4.1 VFR)

• het verplicht stellen van een onderzoek naar heupdysplasie voor de fokkerij (artikel 4.1 VFR)

• het uitsluiten van honden voor de fokkerij vanwege epilepsie (artikel 4.3 VFR)

• het invoeren van de dekbeperking van maximaal 3 succesvolle dekkingen per 12 maanden en maximaal 9 succes-
volle dekkingen per reu in totaal (artikel 2.4 VFR)

Gezondheidsbeleid is iets dat voortdurend door nieuwe (wetenschappelijke) inzichten wordt beïnvloed en daarom 
worden het fokbeleid en dus het VFR ook regelmatig aangepast. Op de ALV van 19 juni 2017 is, als vervolg op de infor-
matiebijeenkomst op 13 oktober 2016, een voorstel gedaan voor uitbreiding van het VFR, met betrekking tot: 

• het verplicht stellen van een onderzoek naar elleboogdysplasie (ED) voor honden die ingezet worden voor de fok-
kerij

• het vaststellen van een maximaal toegestaan inteeltcoëfficiënt (IC%) voor een aangevraagde       fokcombinatie

Het geldende VFR is te vinden op:  https://drentschepatrijshond.org/fokken/fokken-formulieren 
 
Het Register 
Om te kunnen voldoen aan de eisen van het VFR, is het voor het uitzoeken van een fokcombinatie van belang kennis te 
hebben van de ‘geschiedenis’ (zoals mogelijk aanwezige afwijkingen, ziektes en IC%) in de lijnen van de beoogde com-
binatie. Deze informatie kan verkregen worden uit het Register (software van ZooEasy) van de VDP, waarin relevante 
gegevens van de Drentsche Patrijshond in Nederland worden verzameld. Het zijn gegevens die eigenaren en fokkers 
ter beschikking hebben gesteld, maar bijvoorbeeld ook de uitkomsten van de gezondheidsenquêtes. Ook worden 
gegevens opgenomen, die aangeleverd worden door de Raad van Beheer. Hierbij zitten ook gegevens van ‘Drenten’ 
waarvan de eigenaren geen lid zijn van de VDP. 

Het Register is door vrijwilligers van de VDP gevuld met gegevens van ‘Drenten’ van na 1925, terwijl de gegevens van 
de Raad van Beheer vanaf 1990 digitaal beschikbaar zijn. Met al die de gegevens uit het Register kunnen eventueel 
simulatie of proefdekkingen worden gedaan, om bijvoorbeeld een IC% te berekenen. 
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Om vervuiling van het register te voorkomen is het beheer van het Register, waaronder de invoer van gegevens, strikt gere-
geld. Voor leden is inzage in dit unieke register mogelijk via de aanvraag van een leesaccount. De kosten hiervoor zijn € 7,50 
per jaar. 

Doordat vrijwilligers van de VDP de database in het verleden gevuld hebben en de VDP de aanschaf heeft gefinancierd, be-
schikt de VDP nu over een unieke database, het Register, met veel informatie die van groot belang is voor (de gezondheid van) 
het ras de Drentsche Patrijshond. Andere verenigingen kunnen de software van ZooEasy aanschaffen om vervolgens deze 
database te vullen met gegevens van de honden van hun leden en de gegevens, die de Raad van Beheer beschikbaar stelt. De 
database, het Register, vertegenwoordigt aldus als het ware het kapitaal van die vereniging.

Genenpool 
Bij het fokken van Drenten zal altijd gestreefd worden naar ‘zo gezond mogelijke’ honden. Punt is, dat we nu te maken hebben 
met  gevolgen van keuzes die in het verleden zijn gemaakt en waarvan de gevolgen (zowel de goede als de minder goede), 
nu pas zichtbaar worden. Fokken is immers keuzes maken op basis van inzichten en informatie van dát moment. Bij de fokkerij 
moet dus zowel naar de individuele honden, als naar het ras in het algemeen gekeken worden. 

Als bijvoorbeeld bepaalde ongewenste zaken uitgesloten moeten worden, dan kan het nodig zijn dat er beperkingen worden 
opgelegd aan bepaalde fokcombinaties. Die beperking zal echter tot gevolg hebben, dat de beschikbare genenpool kleiner 
wordt en dat kan weer ongunstig zijn voor de variatie binnen het ras. Dit kan zeker bij een kleine populatie (klein ras) een 
probleem zijn. 
 
Bij het opstellen van foknormen zal daarom altijd een afweging gemaakt moeten worden tussen het doel dat nagestreefd 
wordt en de gevolgen van de overwogen maatregelen (op lange termijn). Hoe smaller bijvoorbeeld de genenpool is, hoe ho-
ger het IC%, hoe groter de mate van verwantschap. In een kleine populatie zal het IC% altijd stijgen en het enige dat gedaan 
kan worden, is die stijging zo klein mogelijk te maken (zie hiervoor de presentatie door de FBC op de bijeenkomst van 13 
oktober 2016). 

DNA-werkgroep 
Ook heeft de VDP besloten om als vereniging deel te nemen aan het DNA-onderzoek naar epilepsie bij de Drentsche Patrijs-
hond, dat door de Universiteit van Gent in België wordt uitgevoerd. Vooralsnog is het onderzoek gericht op epilepsie, maar 
in de toekomst zal het mogelijk uitgebreid worden met andere onderzoeken naar mogelijke verbanden tussen het DNA en 
bepaalde ziektes. Dit allemaal in het belang van de gezondheid van het ras. Om dit onderzoek goed te borgen in de VDP, is 
de werkgroep DNA opgericht. De werkgroep is al zeer actief bezig met het verzamelen van specifieke bloedstalen voor de 
Universiteit Gent. Hierbij wordt ook samenwerking met andere verenigingen in binnen- en buitenland gezocht. Hierover zal 
binnenkort meer informatie volgen. 
 
De VDP en de leden 
In het voorgaande is een overzicht gegeven van een aantal acties die de VDP heeft ondernomen in het belang van een 
gezonde Drentsche Patrijshond. Het is goed op te merken, dat het hier de uitvoering betreft van het door de leden, dus ook 
door u, op de ALV vastgestelde beleid. De leden vormen immers de VDP en bepalen dus samen het beleid van de vereniging, 
waarbij altijd de belangen en de gezondheid van het ras voorop staan. De vele vrijwilligers (bestuur, commissies en vooral alle 
ondersteuners bij bijvoorbeeld de evenementen), voeren dit beleid vervolgens naar eer en geweten uit.  
Daarom wordt een ieder die een inbreng wil hebben bij het vormgeven en uitvoeren van het verenigingsbeleid, nadrukkelijk 
uitgenodigd om dit, met respect voor elkaars mening, kenbaar te maken. De Vereniging zijn we immers samen.

Andere organisaties
In het belang van het ras de Drentsche Patrijshond  wil de VDP ook actief de samenwerking zoeken met andere organisaties 
zoals de Raad van Beheer, maar nadrukkelijk ook met verenigingen als de Drentsche Patrijshond Club Nederland, de Belgische 
Vereniging de Drentsche Patrijshond en de Drentsche Patrijshond Club of North America.  
 
Helaas gaat het samenwerken met andere partijen niet altijd zonder slag of stoot. Soms neemt het meer tijd in beslag dan 
gedacht om tot een werkbare vorm van samenwerking te komen. Soms is er in de ogen van één of meer partijen geen balans 
tussen geven en nemen, waardoor er (voor dat moment) nog geen samenwerking mogelijk lijkt te zijn. Maar hoe dan ook, de 
gezondheid van het ras is leidend en dus staat de VDP altijd open voor samenwerking.

Kopers 
Behalve voor de gezondheid van het ras, heeft de VDP ook een verantwoordelijkheid jegens mensen die een Drentsche Pa-
trijshond (willen) kopen. Dit geldt niet alleen voor (potentiële) kopers van pups, maar ook voor mensen die voor een herplaat-
ser gaan. Een koper moet zich goed realiseren dat hij/zij hierbij zelf een grote verantwoordelijkheid heeft en dat hij/zij zich 
dus goed moet laten voorlichten (o.a. praten met verschillende fokkers en informatie verzamelen over het ras). Maar de VDP is 
van mening dat ook de VDP hierbij een rol en verantwoordelijkheid heeft. De website https://drentschepatrijshond.org bevat 
daarom veel informatie waarmee de (potentiële) koper zijn of haar kennis kan vergroten. 
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Ledenadministratie
Het bestuur heeft van Tjark Nap vernomen dat hij uiterlijk per 1 maart 2018 zijn werkzaamheden als ledenadministrateur wil 
beëindigen. Wij vinden het heel jammer, maar respecteren natuurlijk zijn besluit. Wij willen hem alvast hartelijk bedanken 
voor het vele werk dat hij voor de ledenadministratie in de afgelopen jaren heeft verzet. We hopen op korte termijn een goe-
de opvolger te vinden.

Het Bestuur

De Kampioenschapsclubmatch
Ervaringen vanuit de organisatie
Nog maar net deel uitmakend van de Evenementen Com-
missie, mocht ik de Kampioenschapsclubmatch mee organi-
seren. Voor het eerst werd deze KCM weer buiten gehouden, 
bij de KC Dieren. Bedankt Ans Sportel dat we hier terecht 
konden.

Ik kan u vertellen dat het organiseren van de Kampioensclub-
match een hele klus is! Wat komt daar veel bij kijken!  Wat 
dacht u o.a. van de ringkaarten, de draagnummers, de bekers 
en de ringborden? Ook het regelen van de DIXI met bijbeho-
rende wc-spullen viel onder onze commissie. 

Toen was het al snel 17 juni, de dag van de KCM. Vroeg 
opgestaan en op naar Dieren. Samen met Hanneke Alberts 
hebben we de exposanten ontvangen. Binnen een mum van 
tijd zag je steeds meer wit met bruine honden boven op het 
veld lopen en kwamen er steeds meer tentjes. Het zag er echt 
gezellig uit!

Onze voorzitter Marc Massaar van Schaik deed het welkomst-
woord. Daarna is de show begonnen! Zo gretig als we waren, 
hadden we ook drie honden ingeschreven; je wilt immers 
ook mee doen als je er dan toch al bent. Maar niet gedacht 
dat we met onze ‘fikkies’ Jet, Pien en Jill het zo goed zouden 
doen, dat ze terug in de Erering mochten komen. Gauw aan 
Alfred uitgelegd hoe hij de prijzen moest aangeven aan Marc, 

want ja mijn man op klompen kun je toch geen hond laten 
voorbrengen. Eerlijk is eerlijk hij had gevraagd of hij op zijn 
klompen mocht gaan, mijn antwoord was een boerenhond 
mag ook een boerenbaas hebben. Dus zo stond Rienie met 
Jet en zijn klompen in de ring.

De keuringen verliepen vlot, alles was onder controle. Na de 
lunch vonden de eindkeuringen plaats met een mooie pres-
tatie voor Kennel van Drienermarke. Wij feliciteren Herman 
en Evelien Bösing met het behalen van hun resultaten en 
natuurlijk alle andere prijswinnaars!

De Evenementencommissie wil hierbij vooral de sponsoren 
bedanken voor het beschikbaar stellen van de prachtige 
prijzen. We zijn er trots op en hopen stiekem op continuering 
voor het volgend jaar!!

Ook willen we iedereen bedanken voor zijn of haar inzet. 
We kijken terug op een geslaagde, fijne, zonnige, gezellige 
buiten Kampioensclubmatch.  Fijn dat u bent geweest want 
SAMEN kunnen we het MAKEN. 

Volgend jaar organiseren wij een Jubileum Kampioenschaps-
clubmatch. We hopen dat u er met velen weer bij zult zijn!! 

Annet Rap-Wessels 
Lid Evenementencommissie
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Foto:  Michael van der Burg
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Een impressie
Op zaterdag 17 juni organiseerde de Evenementencommis-
sie (EVC) van de Vereniging De Drentsche Patrijshond de 
jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch. Dit jaar werd het een 
buitenshow op het terrein van KC Dieren. Na de tropische 
hitte van de voorgaande dagen was het een geweldige dag 
om buiten te zijn; flink veel bewolking waar de zon niet 
doorheen kwam, af en toe een piepklein spatje regen en een 
heerlijke temperatuur. Mensen én honden haalden opgelucht 
adem en genoten. 

De EVC heeft naast dat weer ook voor een prima organisatie 
gezorgd. Bij aankomst op het parkeerterrein werden de Dren-
ten-eigenaren al keurig naar de juiste parkeerplaats gewezen. 
Op een naastliggend terrein werd een hardloopwedstrijd (de 
Veluwezoomtrail) georganiseerd, maar op deze manier zat 
niemand elkaar in de weg. Het terrein voor de Clubmatch zag 
er prima verzorgd uit. 

Er waren drie ringen uitgezet en er was ruimte genoeg voor 
meegebrachte tenten, stoelen, benches etc. Voor de Club-
match waren een kleine 100 Drentjes ingeschreven, die door 
drie keurmeesters beoordeeld werden. Mevrouw Reeskamp-
Blok (die de zieke mevrouw Lochs-Romans verving) en de 
heren Wellens en Arxhoek begonnen om half 10, na een 
welkomstwoord door voorzitter Massaar van Schaik, met hun 
keuringen. 

Over het algemeen waren de keurmeesters niet ontevreden 
met wat ze zagen, maar hadden ze zo her en der toch wel 
wat kritiek. Voor sommige hondjes blijkt het bijvoorbeeld erg 
lastig de keuring gelaten te ondergaan en zij protesteerden 
behoorlijk bij het aftasten of bij de gebitscontrole. Dat kost 
natuurlijk iets in de beoordeling; Uitmuntend wordt een Zeer 
Goed en Zeer Goed wordt Goed. Jammer, vooral omdat daar 

iets aan te doen is. Ringtraining is voor hond én eigenaar echt 
wel de moeite waard. 

Heel af en toe werd de conversatie tussen de Drentjes onder-
ling wat té opgewonden, maar er werd snel ingegrepen. De 
ochtend werd gevuld met de keuringen in alle categorieën. 
In elke categorie werden de vier honden aangewezen die in 
de middagsessie terug mochten komen voor de definitieve 
plaatsing.

Na de ‘Kind-Hond Show’ vonden de plaatsingen per categorie 
plaats. Dat ging in een goed gedisciplineerd en betrekkelijk 
snel tempo. Daarna werd het tijd voor de hoofdprijzen van de 
dag. Beste Reu werd uiteindelijk Dexter Sanne van Driener-
marke en de Beste Teef werd Benthe Djenna van Drienermar-
ke. Een dubbel succes voor de familie Bösing dus!! 

Bij de laatste keuring ging het tussen deze reu en deze teef. 
Uiteindelijk kozen de keurmeesters voor de reu. De Clubkam-
pioen voor 2017 werd Dexter Sanne van Drienermarke. 

De kampioenen in elke klasse zullen in het volgende nummer 
apart genoemd worden. Ook zal er in de volgende OD uitge-
breider verslag worden gedaan van de Clubmatch.

Voor nu nog een groot -dank je wel- aan de leden van de 
Evenementencommissie en alle vrijwilligers die aan deze 
dag hebben meegewerkt en er een groot succes van hebben 
gemaakt. En een oprecht van harte gefeliciteerd aan elke 
winnaar. Iedereen heeft aan het einde van de dag zijn eigen 
kampioen weer mee naar huis genomen.......

De Redactie 

De Keurmeesters en de Ringmeesters
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Beste Teef
Benthe Djenna van Drienermarke  

Eigenaar: H.T. Bösing en E.M. Bösing - Dijkstra

Beste Reu, tevens Clubwinnaar
Dexter Sanne van Drienermarke  
Eigenaar: H.T. Bösing en G. Prope
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Een nieuwe ervaring
De clubmatch vond plaats in de buitenlucht: het domein van 
de Drentsche Patrijshond. Een prachtig sportveld was over-
zichtelijk ingericht met jureervakken en tegenover die vakken 
stonden stands met een schat aan koopwaar voor hond en/of 
baas. Het was er een komen van eigenaren met één of meer-
dere Drentjes.  Tenten werden opgezet om hond en eigenaar 
van schaduw te voorzien,stoeltjes uitgeklapt enbenches 
ingericht. Gelukkig bleef het een lichtbewolkte, warme dag.  
Het werd duidelijk dat veel eigenaren vaker met “dit bijltje 
hadden gehakt” en elkaar al meermaals hadden ontmoet. 
 
Voor ons werd het een bijzondere eerste ervaring. Wij moes-
ten wel even wennen, maar onze pup Yup ( Young Urban 
Pup), zag in iedere Drent een potentiële speelkameraad. Een 
bijzonder aardige familie nodigde ons uit bij hen te komen 
zitten. Een invitatie waar we graag op 
ingingen. Maar ook met andere leden 
van de club hadden we gezellige en 
leerzame contacten. We keken onze 
ogen uit aan een verscheidenheid van 
Drentjes.  Wat raak je snel gewend aan 
je eigen hond.  
 
Gelukkig is er dan de jury die met vak-
kundig oog de plaatsing rangschikt. 
Voor onze Yup was het in de ring wen-
nen. Rondjes tegen de klok in lopen en 

dit keer niet met de neus aan de grond, zoals meestal op de 
jachttraining, maar met de snuit in de lucht. Zwaai-staartend 
liet hij zich alles welgevallen, maar de presentatie kan nog 
stukken beter. Daar wordt aan gewerkt!

Als enige reu in zijn klasse, viel hij in de prijzen. Het aardige 
juryverslag was veelzeggend: “een veelbelovende hond met 
goede verhoudingen en bovenal een heerlijk spontaan karak-
ter”. En dan te bedenken dat hij 2 weken voor de clubmatch 
flink gebeten was door een Schotse Collie. Kennelijk is een 
Drent niet zo snel uit het veld geslagen. 

Na de lunchpauze kwam de crème de la crème ten tonele. 
Welke hond wordt waar geplaatst? Leuk om te merken dat je 
het soms bij het rechte eind blijkt te hebben. Maar veel va-

ker ook niet. Eén kennel sleepte zoveel 
prijzen in de wacht, dat een klein vracht-
wagentje geen overbodige luxe zou zijn 
geweest.  
 
Wat een leuke dag en we hebben ge-
noten van het contact tussen hond en 
baas. En niet te vergeten de perfecte 
organisatie! Daarvoor dank!

Jos en José Wesselink.

Sponsoren van de Kampioenschapsclubmatch 2017:

BIO – FOOD                              FRIELING  uithangborden

RD Hondenbed                       MERIAL/ Frontline Combo

ZOO ADVENTURE                   Kennel van het Roetslat
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De Algemene Ledenvergadering van 2017
Op wat waarschijnlijk de heetste en broeierigste maandag 
van het jaar was, hadden meer dan 70 liefhebbers (waaron-
der 68 leden) van de Vereniging De Drentsche Patrijshond 
toch de moeite genomen om in Woudenberg de jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering (ALV) bij te wonen. Anders dan 
andere jaren zat iedereen vooral aan het water en werd de 
koffie zo ongeveer overgeslagen. 
 
Om 19:30 uur begon de vergadering met het welkom door 
voorzitter Marc Massaar van Schaik. Direct daarna volgde, 
samen met de voorzitter van de Gebruikshondencommissie 
Olaf Geerse, de traditionele uitreiking van de verschillende 
prijzen voor de voorjagers en hun Drenten. Twee prijzen (de 
Bircmedeprijs en de Wind en Veer bokaal) werden dit jaar 
niet uitgereikt omdat geen enkele Drentsche Patrijshond zich 
hiervoor wist te kwalificeren.

Nadat iedere winnaar de prijs, de bos bloemen en (faculta-
tief ) een zoen van de voorzitter hadden gekregen en door fo-
tograaf Rob v.d. Meer waren vereeuwigd, kon verder gegaan 
worden met het volgende punt, de notulen van de vorige 

ALV. Dit verplichte en saaie onderdeel was niet meer dan een 
hamerstuk: geen op- of aanmerkingen dus goedgekeurd. 
 
Daarna waren de ingezonden stukken aan de orde, waar-
bij  als eerste ingegaan werd op het royement van Jan Faes. 
Omdat hij hier geen formeel bezwaar tegen heeft gemaakt, 
hoefde de ALV hier geen uitspraak over te doen en is het roy-
ement een feit. Jammer dat dit zo gegaan is. 
 
De ledenadministrateur, Tjark Nap, heeft aangegeven dat hij 
na 2½ jaar het stokje graag wil overdragen. Uiterlijk voorjaar 
van 2018 wil hij zijn functie neerleggen. Het bestuur vraagt 
de leden dan ook om goed rond te kijken naar iemand die dit 
belangrijke werk wil overnemen. Immers, zonder een goede 
ledenadministratie draait geen enkele vereniging goed. 
 
Volgend jaar bestaat de Vereniging alweer 70 jaar; een gele-
genheid die niet ongemerkt voorbij kan gaan. De Lustrum-
commissie en het bestuur hebben besloten er niet een heel 

groot festijn van te maken. Dat wordt bewaard voor het 75 
-jarig bestaan. Aan het 70-jarig bestaan zal wel aandacht wor-
den gegeven door middel van een Jubileumclubmatch. 
 
De Drentsche Kei, bedoeld voor de beste Drentsche Patrijs-
hond op de Apporteerveldwedstrijd ter Drijfjacht, is al jaren 
niet meer uitgereikt. Er zal daarom gekeken worden of de 
eisen voor deze prijs, aan de moderne tijd kunnen worden 
aangepast. 
 
De afgelopen tijd leek de samenwerking met de DHPCN goed 
te verlopen maar om de een of andere reden is er de klad in 
gekomen. Jammer, maar zo gaat dat soms. Besloten is om 
nog wel dit jaar bij het keurmeesterexamen samen te werken, 
maar de overige initiatieven even stil te zetten. Hopelijk komt 
daar dan weer snel verandering in. 
 
Een paar weken geleden werd in de Nieuwsbrief bekend 
gemaakt dat er een enquête zou komen over een aantal voor 
de Drent en de Vereniging belangrijke onderwerpen. Hoe 
kijken de leden (en ook niet-leden) aan tegen….? Wat kan 
er beter…,? Zou je graag zien dat ……? Koert Boelee en zijn 
twee kompanen Ronald en Irene hebben een mooie enquête 
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samengesteld, die de afgelopen weken al door meer dan 200 
mensen is ingevuld. In de ALV kreeg Koert een kwartiertje 
spreektijd om de resultaten, gebaseerd op de eerste 180 
reacties, toe te lichten. Binnenkort zal in een nieuwsbrief 
nader op de uitkomsten van de enquête worden ingegaan, 
maar wat hier beslist gemeld moet worden is dat het goed is 
te zien dat er al 1180 toelichtingen bij vragen zijn ingevuld. 
Hierbij ging het van enkele steekwoorden naar halve epistels. 
Het is goed te zien dat zovelen de moeite hebben genomen 
dit te doen. Ook bleken er 84 mensen te hebben aangegeven 
dat ze op een of andere manier willen helpen bij verschil-
lende activiteiten van de Vereniging. 
 
Weer een saai maar belangrijk onderdeel: de cijfertjes. Pen-
ningmeester Fred van der Meulen las de cijfers, zoals ge-
publiceerd op de website, voor en maakte duidelijk dat het 
financieel de goede kant op gaat. Mede door een aantal op 
tijd genomen beslissingen (o.a. van twee naar één Fokdag, de 
Kampioensclubmatch naar Dieren, van 6 naar 5 OD’s per jaar) 
bleven de uitgaven binnen de begroting waardoor het eigen 
vermogen een klein beetje kon groeien: een mooi resultaat 
in deze tijd. 
 
Een onderdeel van het financiële ritueel is het dechargeren 
van het bestuur. De kascommissie (Jorden de Boer en Wim 
van Essen) hadden de financiële stukken van de penning-
meester nauwkeurig bekeken en waren tot de conclusie 
gekomen dat alles klopte. Daarmee werd het bestuur gede-
chargeerd. Omdat Jorden stopt met de kascommissie was 
het nodig een nieuw reserve-lid te benoemen. Richard Tie-
meijer bood zich aan en zal dus komend jaar als achterwacht 
fungeren. 
 
Een belangrijk onderdeel is natuurlijk de samenstelling van 

het bestuur. Han-
neke Alberts moest 
statutair aftreden en 
was niet meer her-
kiesbaar, Ans Sportel 
moest ook aftreden 
maar was wel her-
kiesbaar en Laetitia 
Boer had zich kan-
didaat gesteld. De 
stembriefjes werden 
uitgedeeld en (ein-
delijk) kon iedereen 
naar de bar voor een 
verfrissing want de 
zaal begon ondertus-

sen op een sauna te lijken. Na de pauze en het tellen van de 
stemmen, bleek dat Ans Sportel herkozen was en dat Laetitia 
het nieuwe bestuurslid werd.

Maar Hanneke kon na 10-jaar bestuurslidmaatschap natuur-
lijk niet zomaar weggaan. Marc hield een mooie toespraak 
waarin hij refereerde aan de intense samenwerking van de 
afgelopen jaren. Hij zou zijn rechterhand nog gaan missen, 
zoals hijzelf aangaf. Een mooie bos bloemen en een mooi 

cadeau: een bronzen beeldje bij kunstenaar Hugo Stempher 
naar keuze.

Hanneke hield het kort: 
op de haar kenmerkende 
wijze gaf ze aan het met 
erg veel plezier te heb-
ben gedaan, maar dat het 
lopen steeds moeilijker 
wordt en dat het werk 
z’n tol begint te eisen. 
“Iedereen bedankt, en ik 
blijf actief”. En daarmee 
kwam er een einde aan 
10-jaar bestuurslidmaat-
schap. Wij (de redactie) 
zullen haar als bestuurs-
afgevaardigde, ook gaan 
missen! 
 

Door alle commotie rond de gezondheid van de Drent, werd 
vorig jaar besloten een samenwerking met de Universiteit 
van Gent aan te gaan. De VDP zou helpen bij het verzamelen 
van bloedstalen van Drenten voor het onderzoek naar een 
mogelijk epilepsie-gen bij de Drent. Om e.e.a. te stroomlij-
nen, is de Werkgroep DNA opgericht en het reglement voor 
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deze werkgroep werd, zoals verwacht, zonder bezwaar aan-
genomen.

Daarna nam Sieka Knol van de werkgroep DNA het woord. Ze 
gaf aan dat er de afgelopen tijd veel gedaan is om de juiste 
combinaties Drenten te vinden, die nodig zijn voor dit on-
derzoek. Dat blijkt lastig te zijn, omdat epilepsie bij Drenten 
pas op latere leeftijd voorkomt, waardoor de kans groot is dat 
één van de ouderdieren reeds is overleden. Ook vertelde ze 
dat de Werkgroep druk bezig is met het organiseren van prik-
punten (plekken waar dierenartsen bloed van Drenten kun-
nen afnemen). Wat duidelijk werd, is dat de Werkgroep nog 
wel wat aan de communicatie kan doen. Ze doen veel maar 
niemand weet het en dat is jammer.  

 
Een heel belangrijk onderdeel van de ALV was de stemming 
over enkele voorgestelde aanpassingen in het Verenigings 
Fokreglement  (VFR). De voorzitter van de Fokbeleidscom-
missie, Jorden de Boer, legde uit waarom ze bepaalde zaken 
willen aanpassen.

Het eerste punt was, dat fokcombinaties die zouden resul-
teren in een inteeltcoëfficiënt van 21% of hoger, niet meer 
toegestaan zouden worden. Dit lag gevoelig en enkele spre-
kers gaven aan dat ze het streven een goed idee vonden, 
maar dat een verbod ze te ver ging. Want heel soms, was een 
bepaalde combinatie juist wel goed. Dit werd door Jorden 
beaamd, maar de suggestie om het verbod te veranderen in 
een “streven naar” vond hij niet passen. Een reglement be-
staat uit regels en niet uit wensen of aanbevelingen. Ook de 
zinsnede om het te verbieden en slechts na toestemming van 
experts werd door hem ontraden. De Fokbeleidscommissie 
zou dan weer een Fokadviescommissie worden, die de be-
voegdheid zou krijgen combinaties wel/niet goed te keuren. 
En daar was men een aantal jaren geleden juist vanaf gestapt. 
Moeilijk! Het punt (2.2) werd in stemming gebracht en met 
26 voor, 27 tegen en 10 onthoudingen niet goedgekeurd.

De overige voorgestelde aanpassingen werden wel door een 
grote meerderheid aangenomen.

Na dit punt, de rondvraag en de afsluiting van de ALV-2017 
was iedereen wel toe aan een verfrissing of een bezoekje aan 
de iets afgekoelde buitenlucht. 
 
De ALV was weer interessant, hoewel er ook nu weer een 
aantal ietwat saaie onderdelen aan de orde kwam. Om de 
volgende ALV wat levendiger te maken heeft de redactie nog 
wat tips voor het bestuur: gebruik de beamer voor beeldma-
teriaal van (financiële) prognoses en cijfers en laat iemand 
per commissie een korte presentatie geven van het afge-
lopen jaar. Waarschijnlijk kweek je dan wat meer interesse en 
waardering voor het nuttige, maar vaak onzichtbare, werk 
van al die commissies. 

De Redactie



14 - Onze Drent

 

Ledenadministratie 
Naam Adres Woonplaats Voorgesteld door

  1 Mw. M. Dijkstra-Peters Robert Josephstraat 45 Duiven

  2 Dhr. A.A.W. van den Elshout Goudenregenstraat 8 ‘s-Hertogenbosch Fam. Swanenberg

  3 Dhr. J.A.J. van Herwaarden Pollux 16 Born Dhr. J.P.A. van der Zanden

  4 Mw. P.H. de Kuijper-van Iwaar-
den

Eendvogelstraat 56 Heinkenszand Mevr. T. de Reus

  5 Mw. W. van Lunenburg Harnjesweg 17 Wageningen  

  6 Dhr. M.N.G. Meijer Ruitercamp 23 Houten  

  7 Dhr. V. van Olst Rodedijk 22 i Hardenberg Mevr. W. Loots

  8 Mw. A. Steenhagen Eendrachtstraat 71 Almere  

  9 Mw. D. Taman Stekelbaars 13 Tiel Mevr. W. Loots

10 Mw. C.E. Velthorst Kerkstraat 30 Wilp Mevr. C. Schulte

11 Dhr. M. de Wolff Klaas van Reeuwijkstraat 37 Hoofddorp Mevr. W. Loots

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

 Fokbeleidscommissie
Reuendag op zondag 17 september 2017
Op zondag 17 september wordt door de Fokbeleidscom-
missie (FBC) weer de 2-jaarlijkse Reuendag georganiseerd 
op het terrein van de Kynologenclub “Dieren en omstre-
ken”, te Dieren.

Het doel: 
Het doel van deze dag is het vergroten van het aantal be-
schikbare reuen voor de fokkerij. Ook biedt deze dag (aspi-
rant) fokkers de mogelijkheid om kennis te maken met de 
aanwezige, vaak nog onbekende reuen. We hopen dat het 
organiseren van deze Reuendag meehelpt de genetische 
variëteit in ons ras te vergroten. 

Welke reuen worden uitgenodigd? 
De eigenaren van de reuen die op de Fokdag van oktober 
2015 en de Fokdagen van 2016 en 2017 de kwalificatie Zeer 
Goed (ZG) of Uitmuntend (U) hebben gekregen, ontvangen 
per e-mail een uitnodiging voor deze Reuendag. In deze 
uitnodiging staat een link naar het aanmeldingsformulier, 
waarmee u zich online kunt inschrijven. 

Welke reuen kunnen zich aanmelden? 
Naast de bovengenoemde reuen, kunnen eigenaren die hun 
reu beschikbaar willen stellen voor de fokkerij zich ook aan-
melden voor deze dag. Bij aanmelding moet de reu minimaal 
18 maanden oud zijn. Ook de reuen die al op de dekreuenlijst 
staan, maar nog niet hebben gedekt kunnen zich aanmelden 
om zich (nogmaals) te presenteren. U kunt uw reu aanmelden 
via het online inschrijfformulier, dat u vindt op de website: 
https://drentschepatrijshond.org 

U kunt uw hond aanmelden tot 1 september 2017. 
 
Meedoen 
De honden die meedoen worden door een erkende keur-
meester voor ons ras beoordeeld en krijgen een officiële 

kwalificatie. Deze kwalificatie (mits U of ZG) telt naast de kwa-
lificatie die de hond al heeft behaald op de Fokdag (of een 
andere tentoonstelling) mee voor de eisen die zijn gesteld 
in het Verenigingsfokreglement (VFR) van de “Vereniging de 
Drentsche Patrijshond”, wat betreft exterieurregels.  

De Fokbeleidscommissie nodigt reu-eigenaren van harte uit 
om deel te nemen aan deze dag.

Welkom 
Om deze dag tot een succes te maken is de aanwezigheid van 
fokkers onontbeerlijk. Daarom zullen (aspirant) fokker(s) die 
fokken volgens het VFR van onze vereniging binnenkort ook 
een uitnodiging voor deze reuenpresentatie ontvangen.

Naast het belangrijke doel van de dag is er gelegenheid 
elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en zo samen 
bezig te zijn met onze gezamenlijke passie: de Drentsche 
Patrijshond.

De Reuendag is een “buiten” evenement en wordt gehouden 
op het terrein van de Kynologenclub “Dieren en omstreken”, 
Admiraal Helfrichlaan 93a, 6952 GD te Dieren. Vanaf 9.00 uur 
kunt u op het terrein terecht en een catalogus afhalen. De 
keuringen beginnen om 10.00 uur. Op het terrein is catering 
aanwezig. 

Heeft u nog vragen, dan kunt u deze mailen naar:   
reuendag@drentschepatrijshond.org   
of bellen met: 
Inge Hoekstra: 0511-476131 / Madelien Atema: 0252-685176.

Tot 17 september!

De Fokbeleidscommissie
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Gebruikshondencommissie
SJP Beesd 2017
De Vereniging De Drentsche Patrijshond organiseert 
samen met de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en 
Wetterhounen  de SJP (standaard jachthondenproef), 
voorheen beter bekend als de KNJV Proef.  

Graag willen wij u van harte uitnodigen om deel te nemen 
aan de SJP 2017 te Beesd op vrijdag 28 juli aanstaande. Ook 
dit jaar zijn wij weer van harte welkom op het prachtige 
landgoed de Heerlijkheid Mariënwaerdt. 
 
De inschrijving is vanaf 1 juni jl. 19.00 uur geopend voor 
de SJP’s via de site http://my.orweja.nl 
 
De inschrijvingskosten bedragen € 52,50 voor leden van de 
rasvereniging en € 55 voor niet-leden. Deze proef is alleen 
voor Drentsche Patrijshonden, Stabij- en Wetterhounen. Het 
inschrijfgeld s.v.p. tijdig overmaken op rekeningnummer NL-
87RABO0177475315 t.n.v. W.C.J. Loots o.v.v. SJP 2017 en uw 
inschrijfnummer. Dit is dus tevens uw factuurnummer. Uw 
inschrijving is pas geldig na ontvangst van het inschrijfgeld. 
 
Tot 28 juli!

Namens de Gebruikshondencommissie,
Olaf Geerse
 

Gouden erespeld voor Emile Gimbrère

Op woensdag 29 maart jl. nam Emile Gimbrère, oud-voorzit-
ter van het Tuchtcollege, afscheid van de Raad van Beheer. 
Dat gebeurde tijdens een feestelijk afscheidsdiner met het 
Tuchtcollege. Bij die gelegenheid kreeg Emile de Gouden 
Erespeld van de Raad van Beheer uitgereikt als waardering 
voor zijn grote verdiensten voor de Kynologie.

Dat hij de Gouden Speld kreeg uitgereikt, was voor Emile een 
totale verrassing. Echter, kijkend naar alle activiteiten die hij 
voor de organisatie heeft verricht, is deze onderscheiding 
geheel terecht. Zo was Emile Gimbrère lid van het Tuchtcol-
lege sinds 7 juli 1994, en vervulde hij vanaf 3 december 2013 
de rol van voorzitter. Deze taak legde hij neer toen hij in april 
2016 uit het Tuchtcollege stapte. Daarnaast was hij voorzitter 
van de Koninklijke Nederlandse Kennelclub Cynophilia, en 
vice-voorzitter van de Commissie Jachthonden en vele jaren 
bestuurslid van de KNJV.

Bron: Nieuwsbrief van de Raad van Beheer april 2017.
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Het verhaal van ‘herplaatser’ Sil
Een update van het Dagboek van een herdershond 
In de jaren zeventig en tachtig werd het boek van de priester-
schrijver Jacques Schreurs M.S.C. "Kroniek Eener Parochie” 
verfilmd. De televisieserie droeg de naam “Het dagboek van 
een herdershond”, waarin de jonge kapelaan Odekerken zijn 
eerste benoeming aanvaardde om in de parochie van Geleen 
te gaan werken. Hij noemde zichzelf de hond van de pastoor 
en aan het einde kreeg hij ook een Herdershond cadeau. 

Waarom begin ik mijn verhaal met deze inleiding en draagt 
het deze titel? De reden is, dat anno 2017 in de Limburgse 
plaatsen van Stein, Urmond en Berg aan de Maas ook ik als 
pastoor mag fungeren en inmiddels in het bezit ben van 
twee Drentsche Patrijshonden. 

Toen ik nog een jongen was van een jaar of vijf kwam er 
bezoek bij ons thuis met een Schotse Collie. Heel enthousi-
ast liep ik naar de hond toe en die beet mij in mijn neus. Het 
incident had grote consequenties in mijn leven. De jaren die 
volgden, heeft dit tot angst, het vermijden van bepaalde situ-
aties, vluchtgedrag, schrikreacties en onrust geleid. Wanneer 
ik een hond in mijn vizier had, dan kroop ik in een hoek weg 
of liep er met een grote boog omheen. Op het moment dat 
een hond los liep in een straat, maakte ik zelf een omweg, om 
niet langs de viervoeter te fietsen of te lopen. Zo erg was dit. 
Het werd een fobie. 

De oude hond van mijn tante en oom was overleden en 
binnen onafzienbare tijd kregen ze een nieuwe hond, die 
Niels heette. Het was een rasechte Drentsche Patrijshond. Die 
hond heeft ervoor gezorgd dat ik mijn angst overwon. Met 
hem heb ik veel gewandeld en als ik op mijn neefje en nichtje 
moest passen, was het geen enkel probleem. In die jaren ging 
ik er zelf aan denken om later een hond in huis te nemen. Al 
heel vlug concludeerde ik, dat het een Drentsche Patrijshond 
moest worden en daarmee was de passie voor dit hondenras 
geboren.

Na mijn seminarieopleiding werd ik tot priester gewijd. Het 
begon weer te kriebelen, maar de huizen, waarin ik woonde, 
waren niet geschikt voor een hond. Totdat ik in december 
2007 door de bisschop als kapelaan naar Horst werd overge-
plaatst. 

Dit huis was geschikt voor een Drent en alvorens ik bijna alles 
uitgepakt had, was ik al aan het googlen op het internet. Al 

gauw kwam de website van de rasvereniging in zicht, want 
ik wilde goed geïnformeerd zijn alvorens over te gaan tot het 
aanschaffen van een pup of een herplaatser. Alle websites 
over dit ras heb ik in mijn vrije tijd doorgelezen. Na alles over-
wogen en bij diverse collega’s geïnformeerd te hebben hoe 
het leven is met een hond in huis, heb ik de keuze gemaakt 
voor een herplaatser. 

In februari 2008 kwam Sil in beeld. Zijn officiële naam is: Sil 
Famke van de Tienhont. Hij is in februari 2007 geboren en de 
fokkers zijn Wilma en Wout de Graaff uit Rijswijk (NB). 

Nadat ik de email naar de desbetreffende mevrouw  van de 
rasvereniging geschreven en verzonden had, dacht ik “nu kan 
je niet meer terug”. Na een dag gewacht te hebben, kwam 
een reactie vanuit de rasvereniging. Voor Sil waren al gega-
digden, maar er kwam nog een Drent die herplaatst werd of 
ik daar interesse in had. Ja, natuurlijk, was mijn antwoord. De 
mevrouw van de rasvereniging nam contact op met de fok-
ker uit Drenthe. Deze gaf haar een negatief antwoord, want 
hij gaf zijn hond niet af aan een priester. Al weer ervoer ik dit 
als een teleurstelling. Zal het lot toch anders voor mij bepaald 
zijn? Zal ik toch geen Drent kunnen krijgen? 

Enkele dagen later opende ik de e-mail. Bij ‘Postvak IN’ ver-
scheen een email van de rasvereniging. Meteen openen en 
tot mijn grote verbazing, las ik, dat Sil niet naar het belang-
stellende echtpaar ging. Hij mocht weer overgeplaatst wor-
den. Inmiddels had zij ook al contact gehad met de fokkers 
en we maakten een afspraak. 

Het was een fantastisch bezoek. Ik werd hartelijk door Wilma 
en Wout ontvangen, maar niet door Sil. Hij beet me eerst 
in mijn rechterarm, om te laten zien dat hij de baas was. Ik 
dacht, komt deze viervoeter bij mij wonen? Wout greep in en 
Sil ging weer bij zijn moeder en tante liggen. 

Na twee uur met elkaar gesproken te hebben, werd beslo-
ten dat Sil enkele dagen later een “Limburger” zou worden. 
Tijdens dit gesprek werd mij duidelijk, dat ik door een zure 
appel heen moest bijten, want Sil was een viervoeter met een 
rugzakje. Hij droeg een verleden met zich mee. 

Enkele dagen later kwamen Wout en Wilma met Sil naar 
Horst. Op het moment dat Sil binnenkwam, werd het hele 
huis door hem gecheckt. 

In het begin ben ik meteen met hem naar de lokale basis-
school gegaan. Sil moest het vertrouwen terugkrijgen dat 
handen niet slaan, maar een streel geven. Op de speelplaats 
hebben kinderen hem geaaid. Iedere dag gingen we meerde-
re malen wandelen. Mensen spraken je aan, wat voor ras Sil 
was. De Drent was een onbekende tussen de Labradors, Her-
dershonden, Teckels of Koningspoedels. Je kwam in gesprek 
met de Horstenaren, maar ze wisten niet met wie ze spraken, 
want ik droeg een winterjas omdat het nog koud was en en-
kele graden vroor. Naast de jongeren die op bepaalde plek-
ken een hangplek vormden, kwam daar een nieuwe bij, na-
melijk de hondenhangplek, die meestal spontaan ontstond. 
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Sil vond dit prachtig, hij leerde zijn nieuwe mede-inwoners 
kennen. Echter de mensen schrokken toen ik geen sjaal en 
winterjas meer droeg. Hebben wij met die man gesproken, 
was hun eerste reactie, maar het ijs was gebroken. 

Op een gegeven moment kwam een hond aangelopen met 
zijn eigenaar. De hond kwam richting onze groep en begon 
te blaffen. De eigenaar deelde ons mede, dat zijn viervoeter 
“niet katholiek” was. Waarop ik hem mededeelde, dat we dat 
wel konden veranderen. Het idee om de huisdieren te zege-
nen was geboren, maar ik werd bevestigd op het moment 
toen ik aan het wandelen was, langs een drukke straat. Twee 
honden kwamen de weg overgestoken. De eerste heeft het 
gehaald. De tweede werd aangereden door een auto. Op de 
straat zag en hoorde je een jankende hond. Op 4 oktober 
2009 heeft er voor de eerste keer een huisdierenzegening 
plaatsgevonden. Het was een prachtige ochtend; 45 honden, 
8 poezen, verschillende kanaries, vissen en kippen werden 
gezegend op voorspraak van de H. Franciscus van Assisi, 
wiens feest dan gevierd wordt. Jaarlijks wordt dit nog steeds 
in Horst gevierd. Bovendien gingen ze Sil ook Silly Batair 
noemen, want er liepen dan twee celibatairen over de straat 
en bij vele huisbezoeken vroegen ze of ik Sil ook meenam. De 
meeste mensen hadden zelfs hondenbrokjes of botjes in huis 
gehaald.

Op het moment dat Sil bij mij kwam wonen, ben ik met een 
basiscursus begonnen. We hadden zes weken de tijd, om het 
examen te halen. Elke dag intensief in de Kasteelse Bossen 
oefenen. We werden geëxamineerd en het was afwachten of 
we geslaagd waren. De avond van de uitslag brak aan. Waren 
we geslaagd of niet? Wat bleek, Sil en ik waren geslaagd en 
we hadden zelfs het hoogst aantal punten van de gehele 
groep behaald, waardoor we de winnaar van alle hondenbe-
zitters van de basiscursus werden. Daarna hebben we nog 
een aantal cursussen gedaan; ik merkte aan Sil dat hij mij 
ging vertrouwen en mij zag als een trouwe vriend. 

De zure appel, waar Wilma en Wout overspraken, heb ik hele-
maal opgegeten. Het was een hele zure, maar steeds kwam 
de gedachte bij mij op, de hond kan er niets aan doen. 

Sil groeide verder uit tot een prachtige en trouwe hond. 
Vele jaren gingen we samen op vakantie, naar Zwitserland, 
Duitsland, Denemarken, Frankrijk. Het is dan samen genieten 
in de bergen, waar hij kan loslopen en zijn jachtinstinct kan 
volgen.

Leuke anekdote is dat Sil in zijn puberale fase van zijn leven, 
tijdens mijn afwezigheid, de telefoon in de mond heeft 
genomen en een collega van mij heeft gebeld, die helaas niet 
thuis was. Deze nam contact op met mij en vroeg naar de 
reden van mijn telefoontje, want mijn nummer stond op de 
nummerherkenning. Ik dacht alleen . . . . Sil? 

De jaren van Horst vliegen voorbij en in september 2010 
werd ik benoemd tot pastoor van de Midden Limburgse 
dorpen Roggel, Neer en Heibloem. Omdat wij in een ambts-
woning wonen, die door een parochie beschikbaar gesteld 
wordt, is het altijd de vraag hoe groot de tuin is. In Neer 
had ik namelijk een achtertuin van veertig meter lang en 15 
meter breed. 

Het was voor ons allebei eventjes wennen, maar langzamer-
hand vonden we onze weg. In het begin vonden mensen het 
raar dat ze nu een pastoor met een hond hadden. In de wei-
landen kwam ik twee jagers tegen. Ik vroeg hen of mijn hond 
mee mocht doen. Eén van de twee zei, dat Sil een allround 
jachthond was, die kon apporteren en drijven. Bovendien zei 
hij, dat het een prachtige hond was. Waarop ik reageerde: de 
hond lijkt op zijn baas. De andere jager antwoordde: “maar 
ze kunnen ook egoïstisch zijn”. Ik antwoordde, dat hij dat niet 
van zijn baas heeft. Enkele weken later werd op 3 november 
de H. Mis in de kapel gevierd. Deze werd opgedragen ter ere 
van de patroonheilige van de jagers de H. Hubertus. De twee 
jagers die met mij gesproken hadden, waren ook aanwezig. 
Toen pas merkten zij dat ze met mij gesproken hadden en 
vroegen zij zich af, wat ze allemaal tegen mij gezegd had-
den. Na de H. Mis gingen de jagers op jacht en enkele keren 
ben ik met Sil meegegaan. De dag wordt afgesloten met een 
jachtdiner. Dit is een echte aanrader. 

Via via ben ik in contact gekomen met een paardenfokkerij, 
die ook een teef van de Drentse Patrijshond in huis hebben. 
Voordat deze mensen een merrie laten dekken, sturen ze 
altijd een foto van het koppel naar een mevrouw in Amster-
dam, die met de dieren kan praten. Ze vroegen of ze een foto 
van Sil mochten maken. Ik stemde er mee in en een week 
later kwam de uitslag. Sil was in zijn eerste levensjaar heel on-
gelukkig, maar nu voelde hij zich de koning te rijk. De vrouw 
vroeg of dit verhaal klopte en ik vertelde zijn levensgeschie-
denis. Er is dus meer tussen hemel en aarde. 

Toen Sil vijf jaar oud was begon ik te overwegen om een 
tweede hond in huis te nemen. Met diverse mensen heb ik 
hierover gesproken. De meningen van de voor- en tegen-
standers heb ik overwogen en ook weer via het internet 
gelezen of dit mogelijk was. Uiteindelijk heb ik me in 2015 
gemeld bij Yvonne Franssen en Harry Hilkens. Zij zijn de 
fokkers van de kennel ‘Van ‘t Roerdal’. Deze honden hadden 
een bruin hoofd en veel bruine vlekken op het lijf. Het moest 
namelijk qua uiterlijk een andere hond worden dan Sil. Het 
mocht geen kopie worden, want dat krijg je toch nooit. 
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Ik hoefde geen intake gesprek, want Yvonne had mijn naam 
al gegoogled op internet en zag dat ik al een Drent in bezit 
had. 

Na kennis met hen gemaakt te hebben, werd door hen het 
fiat gegeven dat ik een pup mocht uitkiezen. Na de geboorte 
van pup “Raf” zijn we een aantal keren afgereisd naar Echt. 

Het is al twee jaar geleden dat ik op 21 juni de nieuwe vier-
voeter mee naar huis mocht nemen. Dit kwam me goed uit, 
want in de vakantieperiode is het over het algemeen rustig. 
Ik kon Raf zelf zindelijk maken. Hij is een lieve en energieke 
hond, die zelf over 80 cm ‘Galva draad’ omhoog klimt om zo 
bij de drie buurmeisjes, twee Labradors en een Weimaraner, 
te komen. 

Met zijn drieën zijn we onlangs naar de Moezel gegaan. Het 
was een prachtige vakantie en in elk restaurant mochten ze 
mee naar binnen. 

Ook in Heibloem, Neer en Roggel werden ze door mijn 
parochianen verwelkomd en de mensen zorgden dat er 
hondenbrokjes in huis waren. Echter in januari 2017 moest ik 
mij melden bij de bisschop. Hij had slechts één mededeling. 
Ik werd per 15 maart 2017 overgeplaatst naar Zuid-Limburg 
naar het parochiecluster van zes parochies. Sil en Raf genie-
ten elke dag van de tuin, die gedeeltelijk omheind is en nu 
drie keer zo groot is als de Neerse. Voordeel van de gemeente 
Stein is dat deze gemeente meer losloopgebieden heeft dan 
de vorige gemeente. Nu is het voor ons drieën weer opnieuw 
wennen aan de mensen, maar Sil en Raf hebben al met heel 
veel honden kennis gemaakt. 

Het zijn twee verschillende prachtige honden. Ik hoop ze nog 
lang in mijn midden te hebben.

Pastoor R. Schwillens

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kijk en bestel online: 
www.drentschepatrijshond.org 

 

 
 Boeken 
 Jachtbenodigdheden 
 Kaarsen 
 Mokken 
 Body-warmers 
 Caps 
 Polo-shirts 
 T-shirts 
 en nog veel meer! 
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Dekreu-eigenaar (2)
In ons eerste stuk over onze dekreu Okke schreven we: “dus 
hebben we vanaf voorjaar 2012 tot eind 2013 vooral einde-
loos gestudeerd 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”. 

Uit al onze gesprekken, uit alles wat we zagen, hoorden en er-
vaarden, konden we naast wat we wél wilden, ook heel goed 
halen wat we níet wilden. Het heeft ons aanvankelijk wel een 
beetje geduizeld: afstamming, genen, erfelijkheid, progeste-
ron, inteeltcoëfficiënt, verwantschap, springgeld, genetische 
diversiteit, het lijstje leek langer en langer te worden.  
Eén van de zaken op dat lijstje, die ons tijdens het studeer-
werk opviel, was het verhaal van de ziekte ‘Von Willebrand’. 
Een voor leken (wij dus) erg ingewikkeld verhaal over lijders, 
dragers en vrije honden van die bloedstollingsziekte. We 
vonden de ziekte ernstig, begrepen de discussie over de test, 
maar wilden voor onszelf graag weten hoe het er voor Okke 
uitzag en dus hebben we ook informatie over ‘Von Wille-
brand’ gevraagd en gesproken met onze dierenarts. Uiteinde-
lijk hebben we besloten een test te laten doen. Na onderzoek 
bleek Okke vrij van ‘Von Willebrand’. Weer een vinkje op óns 
lijstje. Zo werkten we stug het hele lijstje af en werd het ons 
langzaam duidelijk wat wíj wilden. Zorg dat je goed geïn-
formeerd bent, gebruik je gezonde verstand en breng alles 
terug naar de basale zaken waar het bij een dekking om gaat, 

dan valt het 
eigenlijk best 
mee. 

Op een dag 
krijg je een 
mailtje, een 
telefoontje 
of word je 
benaderd door 
een fokker. Die 
heeft gezocht 
naar een 
geschikte reu 
voor zijn teefje, 

heeft op alle gegevens gestudeerd en komt uiteindelijk bij 
jouw reu uit. Natuurlijk is het een geweldig moment…. Slaat 
even je fantasie op hol….. Dekking, pupjes….wooow!!!  Het 
is een geweldig compliment, maar laat je blijdschap en trots 
je niet verblinden….. Je neemt per slot een stuk verantwoor-
delijkheid over de volgende generatie(s) van het ras. Je kent 
ondertussen je hond goed, hebt gestudeerd op zijn lijn, zijn 
ouders, zijn broers en zusjes. En terwijl je dan al die dingen 
over je eigen reu op een rijtje hebt, zijn er nog een paar zaken 
waarvan het handig is, als je die van te voren bepaalt, zodat 
je tot een duidelijk gesprek komt met die fokker….. 

Laat ik maar beginnen met de gemakkelijkste: de dekking 
zelf. Zo stond bij ons als een paal boven water dat we onze 

hond alleen op een natuurlijke manier wilden laten dekken. 
Gewoon in onze kleine, afgebakende tuin; lekker de teef en 
de reu daar hun gang laten gaan en bij een dekking met kop-
peling alleen maar ondersteunen. 

Nog een niet zo heel ingewikkeld aspect: het dekgeld. We 
hebben behoorlijk wat discussies gevoerd, niet alleen binnen 
de Drentenwereld, maar ook met allerlei hondenmensen met 
een ander ras dan de Drent. En eigenlijk komt het bij dekgeld 
hier op neer: je hebt springgeld, dekgeld en pupgeld. Grofweg 
gezegd wordt springgeld direct na een dekking afgerekend, 
dekgeld als de teef drachtig blijkt te zijn en pupgeld, als de 
pups geboren zijn. Omdat onze reu er ook baat bij heeft, dat 
hij mag dekken, viel springgeld voor ons af. Dekgeld als het 
teefje drachtig blijkt te zijn, leek ons wat onhandig; er kan 
immers nog zo ontzettend veel gebeuren….. Pupgeld vinden 
wij het eerlijkste. En dus hebben wij bij elke dekking de 
afspraak, dat we per pup een bepaald bedrag of percentage 
van de pupprijs ontvangen.

Bij het beantwoorden van een dek-aanvraag hoort logi-
scherwijs een behoorlijk stuk studie over de combinatie. De 
belangrijkste bron van informatie is de databank ZooEasy. 
Daarin staat een enorme hoeveelheid aan gegevens, maar 
het is helaas absoluut niet compleet. Heel veel gegevens over 
testen, onderzoeken, (negatieve) uitslagen, eigenschappen 
en kenmerken worden nou eenmaal niet doorgegeven of 
zijn in de loop van de jaren verloren gegaan. We moeten het 
dus doen met de gegevens, die er wel zijn. We bekijken de 
gegevens van het teefje in ZooEasy aan alle kanten. We bekij-
ken ook de gegevens van haar ouders, haar broers en zusjes, 
mogelijk eerdere nesten van haar ouders en nesten van haar 
broers en zusjes. We gaan ook verder terug in de tijd, richting 
grootouders en ooms en tantes. We willen zo goed mogelijk 
kunnen beoordelen of onze reu een positieve bijdrage kan 
leveren aan de generatie, die er aan zou komen met dit teefje. 
Slechte uitslagen van testen of erfelijke ziektes zijn voor ons 
rode vlaggen. Dan reageren we negatief op de aanvraag, 
leggen zo goed mogelijk uit waarom we negatief reageren en 
wensen de fokker veel succes met het zoeken naar een reu, 
die wél geschikt is voor dat teefje. 

De inteeltcoëfficiënt (IC) is een heel belangrijke indicator voor 
een combinatie. Omdat de gegevens van de Drenten niet 
compleet zijn vanaf het ontstaan van de Drent, is officieel 
afgesproken de IC over 10 generaties te meten. In ZooEasy 
maken we met het teefje en onze reu een uitdraai van een 
proefnest en dat wordt een belangrijk gegeven. De IC is dan 
het eerste dat we bekijken. Is dat te hoog, met andere woor-
den, zijn de twee hondjes veel te dicht familie van elkaar, dan 
ketst de aanvraag af. Uiteindelijk zijn alle Drentjes natuur-
lijk familie van elkaar; de startgroep van de Drent was nou 
eenmaal behoorlijk klein eind jaren veertig, maar je wilt de IC 
liefst zo laag mogelijk. In één van Okke’s dekkingen was de IC 
misschien iets aan de hoge kant, maar de hondjes (Blossom 
en Okke) zijn vooral qua karakter zo mooi op elkaar afgesteld, 
dat we de dekking toch door hebben laten gaan.
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Dekkingen

Dek- en geboorteberichten

17-04-2017
Reu   : Joeri van d’Ouw Knip
            NHSB 2883289, HD A
Teef  : Javana van ’t Jasperspad
            LOSH 1088620, HD C
A.Dooren,  Leopoldsburg,  Belgie

01-05-2017
Reu   : Gabor Balou van Selihof
            NHSB 2936137, HD A
Teef  : Gasha Fiona van ’t Patrieske
            NHSB 2814193, HD A
R.Schouten-van Driel,  Woerdense Verlaat

26-05-2017
Reu   : Joeri Jarno van Parkendijk
            NHSB 2908461, HD A
Teef  : Nova-Hera
            NHSB 3024954, HD A
J. Bustin, Roosteren

Geboorten

17-04-2017
4 pups (2 reuen - 2 teven)
Reu   : Harry Hope van de Sebastiaanshoeve
            NHSB 2874455, HD A
Teef  : Yssy-Nynke van de Bezelhonk
            NHSB 2845781, HD A
A. van Ditzhuyzen, Doetinchem

22-04-2017
9 pups (3 reuen -  6 teven)
Reu  : Joeri van ‘d Ouw Knip
           NHSB 2883289, HD A
Teef : Shanti
           NHSB 2799083, HD A
L.K.F.L. van de Heijning, Goirle 

14-05-2017
6 pups (3 reuen - 3 teven)
Reu   : Sepp
            NHSB 2940085, HD A
Teef  : Kristie Kee van de Sebastiaanshoeve
            NHSB 2924390, HD A
L. Punselie, Sinderen

27-05-2017
6 pups (4 reuen - 2 teven)
Reu  : Eros Bieke van Selihof
           NHSB 2718527, HD A
Teef : Vesta Damita van Drentenpassie
           NHSB 2881506, HD A
S. Kort, Borger

16-06-2017
6 pups (5 reuen - 1 teef )
Reu : Joeri van d’Ouw Knip
           NHSB 2883289, HD A
Teef : Javana van ’t Jasperspad
           LOSH 1088620, HD C
A.Dooren, Leopoldsburg, België

Elke fokker, die ons heeft benaderd en met wie we uitgebreid 
in gesprek zijn gegaan over een mogelijke dekking tussen 
hun teefje en onze reu, hebben we in een vroeg stadium 
gewaarschuwd. Wij zijn namelijk heel ‘vervelende’ dekreu-ei-
genaren. We willen heel graag uitgebreid kennis maken met 
het teefje en haar eigenaren. Na ons akkoord ten aanzien 
van een dekking willen we op de hoogte gehouden worden 
van de mogelijke veranderingen bij het teefje ná de dek-
king. We horen graag de uitslag van de echo; het liefst zijn 
we er zelfs bij. We zitten met onze neuzen bovenop de pups, 

als ze er eenmaal zijn. We komen vaak langs om puppy’s te 
snuiven. We willen graag weten, waar de pups naar toe gaan 
en volgen graag op afstand hoe het met ‘onze’ pups gaat. Wij 
nemen onze verantwoordelijkheid heel serieus.

Gelukkig hebben we ook een aantal aanvragen positief 
kunnen beantwoorden en dus zijn we ontzettend trots op 
de vier nestjes, die er ondertussen uit zes aanvragen rond-
lopen. Eén dekking verliep heel mooi en rustig, maar Bieke 
bleek een baarmoederlijke ontsteking te hebben. Haar 
zwangerschapskenmerken bleken dus geen kenmerken te 
zijn van een zwangerschap en de fokkers hebben net op tijd 
ontdekt wat er werkelijk aan de hand was en zo werd Bieke 
gered. Maar met haar fokken ging helaas niet meer. De zesde 
aanvraag lukte niet, omdat Okke absoluut niet klikte met het 
teefje. Daar hadden we geen aanwijzingen voor gekregen 
bij een uitgebreid eerder bezoek, maar feit was, dat Hera en 
Okke elkaar niet “moesten”. Resten er de vier aanvragen, die 
uiteindelijk voor pups hebben gezorgd. Meer hierover in de 
volgende aflevering.

Richard en Selma Tiemeijer

                                    zoon, vader Okke en dochter
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Twee weken zweefvliegen in Midden Zweden
Ongeveer een jaar geleden zijn we met een groepje zweef-
vlieg-vrienden begonnen met het plannen en voorbereiden 
van een zweefvlieg vakantie in de bergen bij Åre in Midden 
Zweden. Elk jaar wordt daar door een Zweedse zweefvlieg-
club een 2 weken-durend kamp georganiseerd waarbij er 
wordt gevlogen vanaf een bevroren meer. Het doel is dan om 
de wind die over de omliggende bergen waait te gebruiken 
om zo hoog mogelijk te komen. Dit wordt ook wel “mountain 
wave gliding” genoemd.

Onze groep bestond uit 6 zweefvliegers plus mijn vrouw en 
onze 2 honden: Mees, onze trouwe Drent van 8,5 en Diggy, 
een uit Zuid-Afrika afkomstige Basset van ongeveer 6 jaar.

Het vertrek stond gepland op donderdag 9 maart om 2 uur 
’s morgens. De bedoeling was om de 2100 km in 2 dagen te 
rijden met een overnachting in B&B de Meeuwenberg in Kris-
tinehamn. Dit ligt ongeveer 1500 km van Breda. Dag 2 was 
beduidend korter: 600 km.

Eindelijk was het dan zover. Het inpakken was begonnen en 
de avond voor vertrek, tijdens het inladen, was Mees al niet 
weg te slaan bij de auto, hij voelde dat er wat stond te gebeu-
ren. Bij elke mogelijkheid glipte hij naar buiten en lag hij al op 
zijn kussen achter in de auto met een blik van “Ik ben er klaar 
voor, we kunnen gaan hoor!”.

Diggy vond het allemaal wel prima en lag binnen rustig in 
zijn mand met een half oog te kijken (zoals alleen een Basset 
dat kan) hoe ik druk bezig was alles in te pakken.

Mijn zwangere vrouw zag het niet zo zitten om 2100 km in de 
auto te zitten en zou een paar dagen later met het vliegtuig 
komen. Zij ging mee voor de gezelligheid.

Met een afgeladen auto reed ik samen met Mees en Diggy 
in alle vroegte richting Zweefclub Illustrious te Gilze-Rijen 
waar de rest al stond te wachten. Mees en Diggy konden nog 
even lekker rondrennen op het terrein terwijl wij wat koffers 

en tassen heen 
en weer schoven 
tussen de 2 auto’s. 
Mees vond het 
noodzakelijk om 
net voor vertrek 
nog even een duik 
te nemen in de 
vieze sloot achter 
het clubhuis en 
stonk een uur in 
de wind. Dit mocht 
de pret niet druk-
ken en nadat de 
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zweefvliegaanhangers waren aangekoppeld, reden we vol-
gens schema met geopende ramen en vol goede moed weg. 
Voordat we op de snelweg zaten, lagen Mees en Diggy al 
heerlijk te slapen op hun kussen achterin. 

De eerste uren gingen vlot en al snel zaten we in Duitsland. 
Elke 3 uur stopten we wel even om de benen en poten te 
strekken en wij konden dan ook van chauffeur wisselen. He-
laas hadden we een flinke file bij Hannover maar eenmaal in 
Denemarken was het verkeer gelukkig een stuk minder druk. 
Na de oversteek over de Øresund brug tussen Kopenhagen 
en Malmö reden we Zweden binnen. Voordat we Zweden 
echt binnen konden rijden, wilde de Zweedse douane wel 
even weten wat er in onze 12 m lange aanhangers zat en ook 
werden de paspoorten van de honden streng gecontroleerd. 
Zweden heeft strikte regels m.b.t. Rabiës, etc. Vlak daarna 
wederom even een plas en drink stop voor de honden en 
ook wij konden weer even wisselen. Deze keer hadden we 
besloten om even van de snelweg af te gaan en te stoppen 
bij een veldje zodat de honden even konden rennen. Als snel 
werd de 4-baans snelweg een gewone 2 baansweg en na 
een lange dag kwamen we om 10 uur ’s avonds aan bij ons 
besneeuwde overnachtingsadres, B&B de Meeuwenberg. Het 
terrein lag een paar meter hoger dan de weg en de oprit was 
spekglad. Na een half uurtje slippen en duwen stonden ein-
delijk beide auto’s met aanhanger geparkeerd op het terrein. 
De Meeuwenberg lag in de bossen naast een meer zoals 
je dat in Scandinavië verwacht. We hoorden meteen dat er 
vlakbij een paar dagen eerder een wolvenroedel was gesig-

naleerd. Ook zat er veel wild en vooral Diggy zou het heerlijk 
vinden om zijn Bassetneus achterna te rennen. Helaas dus 
maar even een wandelingetje aan de riem. Dit mocht de pret 
niet drukken en rond middernacht vielen we allemaal moe 
maar voldaan in slaap met Mees en Diggy op hun kussen 
naast mijn bed.

Na een goeie nacht slaap en een heerlijk ontbijt vertrokken 
we de volgende ochtend om een uur of 9 verder richting 
het noorden. Nu het licht was, konden we eindelijk zien hoe 

mooi de omgeving was. Prachtige meren en eindeloze bos-
sen zonder maar iets of iemand tegen te komen. Ondanks 
de sneeuwval een paar dagen eerder waren de wegen netjes 
schoongeveegd en goed te berijden. De mannen lagen weer 
lekker te slapen op hun kussen achterin. 

De route liep van Kristinehamn via Mora naar Östersund om 
vervolgens aan het begin van de avond aan te komen bij 
onze 2e stop, Camping Ristafallet. Daar hadden we 3 kleine 
blokhutjes gehuurd voor de nacht omdat ons vakantiehuis 
pas de volgende dag beschikbaar was. Ristafallet is een 
camping gelegen bij een grote waterval die bijna helemaal 
bevriest in de winter.

Naast de blokhutten was er een flinke weide waar de 
honden na aankomst eindelijk even lekker konden 
rennen in de sneeuw. Diggy had ook zijn eerste ech-
te kennismaking met sneeuw. Hij vond het prachtig 
en met een soort van springbok sprongen rende hij 
met zijn korte poten en flapperende oren door een 
dik pak sneeuw. De mannen genoten zichtbaar van 
de vrijheid en na een half uurtje was het tijd om lek-
ker bij te kachel te gaan liggen op het kussen. Wij 
dronken nog een biertje maar gingen ook snel sla-
pen. Wederom een lange dag.

De volgende ochtend werd ik wakker met het ge-
voel dat er iemand naar mij keek. Bij het openen 
van mijn ogen keek ik recht in de ogen van Mees. 
Hij zat naast het bed met zijn hoofd leunend op het 
matras wachtend tot ik wakker zou worden. Bij het 
openen van mijn ogen stond hij op en begon hard 
te kwispelen. Hij had er zin in vandaag. Ook Diggy 
kon niet wachten om naar buiten te gaan. Na 2 lange 
dagen in de auto was het dan ook echt wel tijd voor 

een goeie wandeling. Bij het openen van de deur was het een 
prachtige blauwe lucht met een felle zon op een helemaal 
wit landschap, adembenemend mooi. Omdat Mees vaak last 
heeft van sneeuw tussen de kussentjes onder zijn poten had-
den we schoenen voor allebei gekocht. Thuis waren we al een 
paar keer met schoenen aan naar het bos geweest. Het was 
in het begin nogal onwennig en Mees liep er als een ballerina 
bij. Gelukkig wende hij er snel aan. Ook voor Diggy hadden 
we schoenen gekocht maar hij was zo vreselijk onhandig dat 
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hij telkens struikelde over zijn eigen poten. Gelukkig had hij 
geen last van de sneeuw tussen zijn poten dus bleef het voor 
hem bij een laagje vaseline. 

Nadat de spullen weer waren ingeladen vertrokken we eerst 
voor een wandeling van een uur om de bevroren waterval te 
bekijken. Mees en Diggy vonden de welverdiende wandeling 
heerlijk en genoten zichtbaar.

Eenmaal terug werden de aanhangers weer aangekoppeld 
en na een half uurtje rijden kwamen we eindelijk aan op 
onze eindbestemming, het bevroren meer van Ottsjö. Vanaf 
dit meer zouden we 2 weken lang zweefvliegen. Onze zweef-
vliegaanhangers kregen een plaatsje en werden door middel 
van gaten in het 50 cm dikke ijs vastgezet. Het kon er nogal 
eens spoken. De honden konden heerlijk rondrennen over 
het besneeuwde ijs en alles werd besnuffeld en iedereen 
werd begroet. Later die dag werden de eerste vluchten ge-
maakt. Een hele ervaring om op te stijgen en te landen vanaf 
een bevroren meer. Het uitzicht vanuit het zweefvliegtuig 
was fantastisch. Witte bergen, bevroren meren en eindeloze 
bossen bij een strak blauwe lucht. 
 
Eind van de middag deden we intrede in ons comfortabele 
houten huis en keken uit over het meer. Het kussen van de 
honden lag naast de houtkachel waar ze lekker konden ge-
nieten van de warmte. Vooral Digby vond de warme kachel 
heerlijk en ging er graag vlakbij liggen. De sneeuw was even 

wat anders als de warme Zuid-Afrikaanse lucht.

Elke morgen begon de dag stipt om 9 uur met een briefing 
van de vliegleiding in een nabijgelegen hotelletje waarbij 
de weersverwachting en de bijzonderheden voor de dag 
werden besproken. Dit was op een kwartiertje lopen van 
ons huisje. Diggy vond ’s morgens een rondje van 5 minuten 
rond het huis meer dan genoeg om vervolgens gelijk terug 
te gaan naar de warmte van mijn vrouw op de bank. Mees 
daarentegen vond deze ochtendwandeling naar de briefing 
wel heerlijk. Lekker even door de sneeuw rennen om daarna 
te genieten van de aandacht die hij kreeg tijdens de briefing 
van alle andere zweefvliegers. De totale groep bestond uit 
ongeveer 50 deelnemers waarvan wij, op een paar Noren na, 
de enige niet-Zweden waren. 

Mees ging graag elke morgen bij iedereen even kijken of er 
misschien een knuffel of een verdwaald hondenkoekje te 
halen viel. Gelukkig vond iedereen het prima en al snel werd 
Mees de “Wave Dog” genoemd. Iedere zweefvlieger kwam 
Mees een aai geven voor we naar het ijs vertrokken om te 

gaan vliegen. Al die aandacht vond hij prachtig. Later had 
een aantal Zweedse zweefvliegers zelfs hondenkoekjes voor 
hem meegenomen: wat een verwennerij. Na de ochtend 
briefing bracht mijn vrouw Diggy meestal zodat hij samen 
met Mees lekker even een uurtje kon rondrennen voordat we 
begonnen met vliegen. Er werd wat afgespeeld en gerend. 
Vooral de verse elandsporen in de sneeuw rond de aanhan-
gers werden vaak goed besnuffeld. Terwijl Mees en Diggy 
genoten van de ruimte, zetten wij de zweefvliegtuigen in 
elkaar en bereidden we onze vluchten voor.

Zodra er werd begonnen met vliegen gingen de honden 
de auto in omdat rondrennende honden bij opstijgende en 
landende vliegtuigen natuurlijk te gevaarlijk waren. De auto 
werd altijd zo neergezet dat ze alles mooi in de gaten konden 
houden vanaf het kussen in de achterbak. Wanneer alle vlieg-
tuigen de lucht in waren konden ze aan de riem weer naar 
buiten. 

Aan het einde van de dag konden Mees en Diggy weer even 
rondrennen terwijl wij de zweefvliegtuigen in de aanhangers 
schoven om vervolgens thuis moe en voldaan op hun kussen 
naast de warme houtkachel in slaap te vallen.
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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

Helaas konden we een aantal dagen niet vliegen vanwege 
sneeuwval of te harde wind (kracht 7 of 8), maar er was ge-
noeg te doen en de omgeving was schitterend. Zo maakten 
we een uitstap naar de grootste waterval van Zweden die 
ook bevroren was. We maakten mooie wandelingen door de 
bossen waarbij Mees en Diggy genoten van de sporen van 
herten, konijnen of ander wild. Ook bleven we soms lekker 

een dagje bij de warme houtkachel om te puzzelen, spel-
letjes te spelen of een boek te lezen; genieten voor allemaal. 
De donkere nachten met eindeloos veel sterren waren zeker 
ook de moeite waard. De 2 weken vlogen letterlijk voorbij.

Omdat er enorm veel sneeuw was voorspeld voor de laatste 
paar dagen begon de terugreis een dag eerder dan gepland. 
Wederom namen we 2 dagen de tijd en stopten we regel-
matig om Mees en Diggy even de poten te laten strekken 
en dan konden wij weer wisselen. We overnachtten bij een 
collega zweefvlieger die een aantal huisjes verhuurt in het 
zuiden van Zweden.

Na een lange tweede dag kwamen we vrijdag 24 maart rond 
een uur of 2 ‘s nachts weer aan op de Zweefvliegclub Gilze-
Rijen. We hadden 2 fantastische weken gehad met prachtige 
vluchten, heerlijke wandelingen en mooie herinneringen. 
Ook Mees en Diggy hadden de afgelopen 2 weken zichtbaar 
genoten.

Zweden is een fantastisch land en de Zweden zijn gastvrij en 
vriendelijk, ook voor de honden.

Mocht u nog geen plannen hebben voor de volgende zomer- 
of wintervakantie………? Mijn vrouw en ik gaan in ieder 
geval in augustus weer naar Zweden met Mees en Diggy.

Dit keer met zwembroek en zonnebrand in plaats van een 
skibroek, muts en handschoenen.

Coen Meijers
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• Windwijzers

• Uithangborden

• Naamborden

• Kennelnaamborden

Frieling Jonkersvaart

S.J. Frieling
Jonkersvaart 53
9366 TB Jonkersvaart

Tel.: 0594 631 399

Mobiel: 06 55 732 893

Email: sjfrieling@outlook.com

Website: www.frisianhorsesouvenirs.comHandgemaakt - Materiaal: aluminium
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In Denemarken met Drenten

Iedere mei-vakantie gaan wij met onze Drenten naar 
Denemarken op vakantie. Eigenlijk altijd naar West-
Jutland, omdat dat aan de kust ligt en het in een huis in 
de duinen ideaal toeven is. 

Vorig jaar is onze pup Tjip Hannes v.’t Patrieske (toen 3 
maanden oud) voor het eerst met ons (Jan, Elly, Eliza en 
Bastiaan) en onze Drent Sieb Bommel v. Klein Elsholt mee 
naar Vrist geweest. Daar hadden wij weer een huis in de 
duinen. 

Tjip wist al snel dat als hij bij de achterdeur ging zitten, hij 
naar buiten kon om zijn behoefte te doen. Ideaal om daar op 
vakantie te zijn met een pup. Een echte aanrader!

Nu ik dit artikel zit te typen, zijn wij (Jan en Elly) met onze 
Drenten op vakantie in Zuidwest-Jutland. In Ballum om 
precies te zijn. Dit is niet aan zee, maar in het Waddengebied. 
Vandaag hebben wij een wandeling gemaakt van 12 km 
en hebben de Drenten zeker 10 km los kunnen lopen. 
Gelukkiger kun je deze twee Drenten niet maken. Jan heeft 
prachtige foto’s van ze gemaakt. Deze foto’s willen wij de 
lezers van ‘Onze Drent’ niet onthouden.

Volgend jaar gaan wij zeker weer met onze Drenten naar 
Denemarken!

Jan en Elly Linssen 
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Eerste Hulp Bij Ongelukken voor je Hond (2)
Zoals in het 1e deel  van EHBO voor je hond  in de vorige ‘Onze Drent’  is vermeld, volgt nu het polsteren (inzwachtelen) 
van een verstuikte poot en het verbinden van een gewonde poot.  De foto’s spreken voor zich.

Controleer het verband dagelijks. Het mag niet te los zit-
ten, maar ook niet te strak want dat kan drukplekken geven. 
Daarnaast mag het verband niet zijn verschoven of geknikt. 
Let er verder op dat: 
 
     - het verband niet gaat stinken (ruik eraan) 

     - het verband niet nat wordt

     - er boven en onder het verband geen zwellingen ontstaan

     - de huid boven of onder het verband niet heel koud of     
        juist heel warm aanvoelt

     - de hond niet plotseling aan het verband gaat bijten of er  
        aan gaat likken

     - de hond de watten er niet uitbijt of uittrekt

     - de hond niet slechter gaat lopen of meer pijn vertoont

     - de hond zijn eetlust niet verliest

     - de hond geen koorts krijgt (lichaamstemperatuur tussen 
        38 en 39 graden is normaal)

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

J. Broekman – Dekker
correspondent

Poot wordt verbonden Rekverband wordt aangebracht Verband omslaan

Eventueel met Leucoplast verstevigen

Nodig voor het polsteren Watten tussen de tenen tegen afbinden Verbandscharen

Poot is verbonden Zo, blij dat het klaar is
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De foto’s zeggen genoeg 
Al ruim 25 jaar zijn wij in het bezit van Drentsche Patrijshon-
den en al 15 jaar hebben we met plezier meerdere keren per 
jaar een nestje pups.  

Wat is het leuk om dit te delen met de kinderen van mijn 
werk op het Orthopedagogisch Kindercentrum. Ieder nestje 
mag één of meerdere dagje(s) mee. 

Voelen, kijken, ruiken, knuffelen, hoe groot de ontwikkelings-
achterstand ook is, het ervaren van de aanwezigheid van 

deze kleine onschuldige wezentjes is voor iedereen geweldig.
Een lik op je gezicht, pootjes die over je heen kruipen,  de 

geur,  de geluidjes en de warmte die je voelt als een puppy 
tegen je aan ligt om te slapen. Prachtig!

Niet alleen voor de kinderen is het een belevenis, ook de 
pups genieten volop. Geen therapie kan deze belevenis over-
treffen.

De foto’s zeggen genoeg; daar zijn weinig woorden voor  
nodig. 

Marion Hummelink  
Kennel v. ’t Roetslat
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Martinidogshow Groningen

Op een druilerige zondag en gewapend met een kop koffie 
voor onderweg, een koeltas vol met lekkers en natuurlijk mijn 
hondje Senna, op weg richting Groningen.

Ik had inmiddels gezien dat de concurentie moordend was 
want er waren ruim 30 Drentjes ingeschreven waaronder een 
heel aantal mooie hondjes dus mijn verwachtingen waren 
niet té hoog om het laatste ¾ punt binnen te halen voor het 
Nederlands Kampioenschap.

Afijn, bij de Martiniplaza stond een file om te parkeren, tege-
lijkertijd begon het ook nog eens te regenen. Al lopend door 
de regen richting de hal in de veronderstelling dat we acte de 
présence moesten geven om 09.30 uur bedacht ik me dat ik 
vermoedelijk met een kletsnatte hond de ring in moest. Bin-
nengekomen bleek gelukkig dat er voor de “Drentenkeuring” 
nog een aantal andere rassen gekeurd moesten worden dus 
we waren pas rond 12.00 uur aan de beurt. 

Het is altijd gezellig om even bij te praten met andere Dren-
tenliefhebbers en hierdoor ging de tijd lekker snel maar loopt 
de spanning ook best op. Vooral omdat ik besloten had om 
haar zelf voor te brengen en dit voor mij toch altijd een “din-
getje” is. 

Het broertje van Senna (Hidde) zou ook uitkomen in de Open 
Klasse Reuen dus we stonden al snel bij de ring om hen aan 
te moedigen. Och wat liepen ze mooi en wat is Hidde een 
lieverd.

En toen was het zover…..met 6 andere teefjes in de Open 

Klasse stonden we in de ring en de ogen van de keurmeester 
gingen al rond. Na onze rondjes gelopen te hebben en de 
honden goed bekeken waren door dhr. Arxhoek vielen de 
eersten af. Pffff, we staan er nog in! En jaaaaa, 1ste geworden, 
daarna direct door voor de “beste teef” en wederom mochten 
we dit winnen. Het schoot door mijn hoofd: Senna is Neder-
lands Kampioen! 

Maar we moesten in de ring blijven om te strijden tegen de 
“beste reu” dus voor de titel Best of Breed. Wederom onze 
rondjes lopen en Senna liet de oren wat hangen. Ze had het 
wel gezien! Na al die rondjes en betasten vond ze het wel-
letjes en ik kreeg haar niet meer alert. Dus deze titel ging aan 
onze neus voorbij en mocht door Brisco Barasya The Glouces-
ter met mw. Paardekooper in ontvangst genomen worden.

Om het te vieren hebben we ter plekke een drankje en hapje 
genomen met ons “Bezelhonkclubje” waarbij het me iedere 
keer opvalt dat je toch regelmatig wordt aangesproken door 
mensen die “op zoek” zijn naar een hond en de Drent op hun 
“lijstje” hebben staan en op deze manier rasspecifieke infor-
matie verzamelen. Het blijkt dat een dergelijke show daarom 
ook een mooie gelegenheid is om het ras te promoten.

Met wederom een prachtig keurverslag én het behalen van 
het laatste punt mocht ik met mijn Nederlands Kampioen 
huiswaarts. Wat was ik trots en blij!

Thuis aangekomen en helemaal “gaar” zijn we nog even lek-
ker uit eten geweest om het te vieren. Met een goed glas 
wijn én in goed gezelschap genoten we van de overwinning. 
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En natuurlijk heeft Senna nog iets lekkers gehad en kon ze 
heerlijk genieten op haar plekje op de bank van haar welver-
diende rust.

Ook deze keer was de fokster, Christel Schulte, aanwezig om 
ons te supporten en het broertje van Senna voor te brengen. 
Het is altijd een feestje om een dergelijke dag met gelijkge-
stemden door te brengen. Wederom dank aan iedereen voor 
de felicitaties en de gezelligheid.

En tja . . . nu de voorbereidingen om met Senna te fokken 
zijn genomen, is de zoektocht naar een mooie en vooral 
geschikte reu is in volle gang. Op zich een moeilijke en ver-
antwoordelijke opgave om dit op een goede manier te doen 
waarbij gezondheid op de eerste plaats staat.

Misschien in de tussentijd ook nog proberen om de Internati-
onale Titel binnen te halen? Je weet maar nooit!

Simone Graver

Tentoonstellingen
Goes, 15 april 2017
Keurmeester: Hr. W. Güllix Beste van het ras (BOB): Brisco Barasya The Gloucester  

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Jeugdklasse 1 U Jesse v.d. Olinckhoeve NHSB 3029844 G.B. Olieman

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

Teven

Jeugdklasse 1 ZG Penny-Lane LOSH 1178860   R. & F. Mertens-Bricq

Kampioensklasse 1 U CAC-CACIB   Ivana Isah fan’t Patrijzen Bos   NHSB 2931372   W. Kleinstra & B. de Jong

Keurmeester: Mw. F.L.Mensink Beste van het ras (BOB):   Bram Djenna van Drienermarke

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Jeugdklasse 1 U Joppe fan’t Suydevelt NHSB 3044917 J. Veldman & E.J. Veldman-Knol

Openklasse 1 U CAC Bram Djenna van Drienermarke NHSB 2991065 H.T. Bösing & H.G.M. Belshof

2 U Res. CAC Faro fan ‘t Suydevelt NHSB 3007126 D.H. Ruthenkolk

Teven

Jeugdklasse 1 U Res. CAC Benthe Lenny van de Bezelhonk   NHSB 3028361 J. de Groot

Openklasse 1 U CAC Sammy-Flo Lynde van de Bezelhonk   NHSB 2977333   C.M. Schulte

Gebruikshondenklasse 1 U Renslingans Corinne   SE 24738/2015   E.D. Gilek

Kampioensklasse 1 U Wiesje Wyneke fan ‘t Suydevelt   NHSB 2947557   G.A.C.M. Duijvelaar & C.T.M. Franssen

Pinkstershow, Venraij, 5 juni 2017

Omdat de resultaten door de verenigingen, die een tentoonstelling organiseren, vaak niet of slechts met grote 
vertraging digitaal bekend worden gemaakt, is de redactie voor de uitslagen nog meer dan in het verleden, af-
hankelijk van de rapportages van mensen die bij de tentoonstelling aanwezig zijn geweest. Daarom, zeker als u 
een resultaat heeft behaald met uw hond, het verzoek om uitslagen van tentoonstellingen te mailen naar:  
redactie@drentschepatrijshond.org  

Zoals u zult begrijpen, kan de redactie, hoewel we onze uiterste best doen om fouten te vermijden, niet 
instaan voor de juistheid van de door ons gepubliceerde uitslagen.

Oss, 27 mei 2017
Keurmeester: Mevr. G. Halff-van Boven Beste van het ras (BOB): Luke fan de Indo-Anjoho  

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Jeugdklasse 1 U CAC / BOB Lukefan de Indo-Anjoho NHSB 3044185 B.M. Pouw-Zuiderhof

Openklasse 1U res. CAC - CACIB   Bram Djenna van Drienermarke   NHSB 2991065 H.T. Bösing

Teven

Jeugdklasse 1 ZG Juffie fan ‘t Suydevelt NHSB 3044918 M.A. Dofferhoff-Hoeksema

Openklasse 1U CAC - CACIB   Benthe Djenna v Drienermarke   NHSB 2991066 H.T. Bösing en E.M. Bösing-Dijkstra
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Verslag Hondenshow Goes
Dit jaar werd weer de bovenge-
noemde hondenshow georgani-
seerd in Goes op 15 en 16 april. 
Wij (Geert en Grada Paardeko-
per) besloten op het laatste mo-
ment onze beide honden nog in 
te schrijven. 

Maar hoe moesten we dit orga-
niseren? De juniorhandler Julia, 
had Brisco al eerder voorge-
bracht en zij reageerde enthou-
siast op ons voorstel, Brisco ook 
nu voor te brengen. 

Er waren 9 Drentsche Patrijshonden ingeschreven, 6 reuen en 
3 teven, die in ring 2 gekeurd werden door keurmeester de 
heer Güllix uit Duitsland. Wij werkten in ring 11 en merkten 
niets van de keuringen in die ring. Op een gegeven moment 
kwam er een “Stabij vriend” langs die vertelde dat Brisco Bes-
te Reu was geworden. Hij moest het vervolgens nog opne-
men tegen Ivana Isah fan ‘t Patrijzenbo,s het teefje van Wietse 
Klijnstra, voor de titel de BOB.
Op een gegeven moment kwam een stralende Julia met een 
mooi blauw rozet onze kant oplopen. Toen wisten we het; 
onze Brisco is de BOB. Hij heeft het weer gedaan, samen met 
Julia. Trots zijn we op jullie. Julia, nogmaals veel dank daar-
voor!  Wat een eenheid zijn jullie!

Rasgroep 7 werd ook gekeurd door de heer Güllix. Het was 
hier “een komen en gaan”. 
 
Geert en Grada Paardekoper

 

 

 

 

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. 

Greet Pouw met Luke fan de Indo-Anjoho  
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De eerste Nederlandse bloedbank voor dieren
Ergens in Overijssel staat een dierenkliniek. Nu zult u zeggen; 
die zullen er wel meer zijn en dan hebt u gelijk. Echter, dit 
is niet zomaar een dierenkliniek. Nee, het is de enige kliniek 
die een bloedbank voor dieren heeft. Zowel voor honden als 
voor katten. Toen ik dit ergens las, dacht ik dat het wel inte-
ressant zou zijn om hier iets meer van te weten en heb ik de 
dierenarts om een interview gevraagd. Dit werd gehonoreerd 
en zo toog ik op een goede dag naar de:

Eerste Veterinaire Bloedbank Nederland
Kerkstraat 24 
7442 ED  Nijverdal 

Daar word ik al opgewacht door een paar hele vriendelijke 
assistentes en een mevrouw met 2 prachtige sproetenhon-
den, te weten Dalmatiërs. Die zijn al bekend met wat er gaat 
gebeuren en zijn heerlijk stabiel en rustig. Dat komt niet in de 
laatste plaats door de verwennerij met lekkere brokjes, die ze 
om de beurt toegestopt krijgen.

Tussen het fotograferen door, stel ik al vast enige vragen aan 
de assistentes, zodat ik de dierenarts die heel vriendelijk wat 
tijd voor me vrijgemaakt heeft, niet te lang zal ophouden.

Welke bloedgroepen zijn er voor honden?: 
Je hebt bloedgroepen: D.E.A  positief en D.E.A negatief

Hoeveel bloed wordt er per keer afgenomen? 
Dat is ca. 400 ml per keer. Je moet een bepaalde hoeveelheid 
afnemen, omdat je zit met de stollingsfactor. De reden is dat 
de afnamezakken gevuld zijn met een hoeveelheid antistol-
lingsmiddel die bedoeld is voor 400 ml bloed. Als er belang-
rijk minder bloed wordt afgenomen zou de concentratie 
antistollingsmiddel te hoog worden.

Voordat de honden getapt worden, wordt eerst het HB be-
paald, want ze mogen niet onder een bepaald getal komen. 
Ook is het zo, dat niet iedere hond in aanmerking komt om 
donor te zijn zegt één van de assistentes. Als ze heel nerveus 
en bang zijn, dan beginnen we er niet aan.  Het bloed is 4 
weken houdbaar, daarna wordt het weggedaan. Maar dat 
gebeurt slechts zelden.   

             HB bepaling

Als de eerste hond is goedgekeurd, wordt ze op tafel gelegd. 
Er wordt een klein plekje in de hals geschoren en dan wordt 
ze in één van de aderen bij de hals geprikt. Ze blijft heerlijk 
rustig liggen, terwijl het vrouwtje aan het hoofdeinde staat 
en de assistentes haar in een bepaalde houding laten blijven 
liggen. Ik ben onder de indruk van de kalmte en de rust die er 
heerst en van de assistentes die allen weten wat hun taak is. 
Het loopt gesmeerd. 

 

De bloedafname

Hierna komt de dierenarts de heer Van der Meiden binnen en 
kan ik hem enkele vragen stellen.

Wanneer hebt u de kliniek opgericht en waarom?  
Dat was in 2003 en eigenlijk had ik dit idee al jaren. Tijdens 
mijn studie dacht ik al: “we zouden eigenlijk een bloedbank 
moeten hebben”. Maar dan kom je in een groepspraktijk en 
een maatschap en dan moeten de collegae er mee instem-
men en als men dan beren op de weg ziet dan kun je er 
verder niets mee. Ik ben toen in 2002 voor mezelf begonnen 
en in 2003 was de bloedbank er.

Dat was dus heel snel. Levert u ook bloed aan collegae?
Ja, dat is eigenlijk het eerste waarvoor we opgericht zijn. We 
leveren ook bloed aan collegae. Niet alleen bloed, maar ook 
plasma, wat heel erg belangrijk is.  Dit gaat naar dierenartsen 
in Nederland, maar ook in België en in mindere mate naar 
Duitsland. Dit laatste houd ik een beetje af. Dit kunnen we 
op dit moment niet aan. Duitsland is een heel groot land en 
heeft heel veel dierenartsen van een heel hoog niveau. De 
vraag zou plotseling sterk kunnen toenemen en dat moeten 
we wel aankunnen. Inmiddels hebben we besloten dat we 
vanaf 1 september ook actief gaan worden in Duitsland. De 
website is in voorbereiding (www.evbn.de).

Wat ik verder ook doe, is het adviseren van dierenartsen met 
patiënten die bloedarmoede hebben, of stollingsproblemen, 
beenmerg etc. Vaak sturen de dierenartsen hun patiënten 
naar onze kliniek en behandelen we ze hier.
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Waar heb je het dan over? Een trauma of een bloedziekte?
Een trauma komt eigenlijk zelden voor. Meestal is het een 
bloedziekte. Dat is eigenlijk de belangrijkste oorzaak. En een 
ziekte die bij honden bovenaan staat is bloedafbraak. Dit 
is een auto-immuunziekte waarbij de lichaamseigen cellen 
worden aangepakt. De lichaamseigen cellen worden dan niet 
meer herkend. Wat ook heel veel voorkomt is vergiftiging 
door rattengif. Daar gaan de dieren ook van bloeden en daar 
moet je dan heel snel bij zijn. Bloedarmoede in combinatie 
met tumoren, enz. 

En net zoals bij de humane transfusies, kun je de hond die 
een bepaalde bloedgroep heeft, geen bloed van een andere 
groep toedienen. Er is ook weleens geëxperimenteerd met 
schapen, maar dat is absoluut niet mogelijk. Honden krijgen 
hondenbloed en katten krijgen kattenbloed. Het zou in uiter-
ste nood 1x kunnen, maar dan alleen in uiterste nood. Want 
als je het een volgende keer weer zou doen dan overlijdt het 
dier direct. 

Hoe komt u aan donoren? 
Wij hebben een actief donorwerving programma. Het staat 
ook op de website en de assistentes zijn er actief mee. Het 
staat ook op de website: www.evbn.nl en natuurlijk mond tot 
mondreclame. Veel mensen vertellen het elkaar en zo krijg je 
bekendheid. Ook wanneer er, zoals bij jullie, een artikel over 
ons geschreven wordt, krijg je bekendheid.

 “Dus als dit artikel geplaatst wordt moet je niet verbaasd zijn 
wanneer er een aantal Drentsche Patrijshonden aangemeld 
worden”, zeg ik glimlachend.  
“Dat zou heel mooi zijn”, antwoordt Van der Meiden!  

Wat zijn de eisen voor de donoren?
Ze moeten natuurlijk in de eerste plaats gezond zijn. Ze moe-
ten een bepaald formaat hebben. Er moet minstens 380 ml 
bloed afgenomen worden. Dus het minimumgewicht moet 
zo’n 25 kilo zijn, want je kunt van een Yorkshire Terriër geen 
380 ml bloed afnemen, dan blijft er alleen een velletje over 
glimlacht hij. We willen niet dat ze in het buitenland geweest 
zijn, dit in verband met het eventuele gevaar van ziekteover-
dracht. Ik doel hier met name op de zuidelijke landen. En ze 
moeten natuurlijk een beetje een meegaand karakter heb-
ben. De dames die dit doen, zijn er buitengewoon handig in 
dus het gebeurt niet vaak dat er geen bloed afgenomen kan 
worden. Ook moet de eigenaar bereid zijn om een paar keer 
per jaar naar de kliniek te komen. In principe 4x per jaar.

Op mijn vraag of er veel succes behaald wordt, antwoordt 
Van der Meiden dat dit natuurlijk afhankelijk is van de oor-
zaak van de ziekte.  Bij een transfusie kan het soms spectacu-
lair zijn. De hond wordt soms binnengedragen en gaat er na 
2 uur lopend weer uit. Maar het is niet altijd gezegd dat de 
hond dan gezond is, want je hebt de oorzaak dan niet weg-
genomen. Wat het resultaat op lange termijn is, is wat er ach-
ter zit.  Ik schat het succes op 60% maar dan is er nog altijd 
40% dat geen succes heeft. Soms moet je de eigenaar vertel-
len dat de uiteindelijke genezing niet mogelijk is. Helaas! 

Ik bedank dierenarts Van der Meiden en zijn assistentes har-
telijk voor hun tijd en de informatie die ze gegeven hebben. 
Het was buitengewoon interessant en leerzaam.

J. Broekman – Dekker
Correspondent

Het bevlogen team
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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

In Memoriam
Pepper fan ’t Suydevelt 24 maart 2005 - 23 april 2017

November 1966 
Moeder: Arjan, wat wil jij van Sinterklaas hebben? 
Arjan:    Een hond, het liefst met flaporen.

Februari 1967 
Moeder: Arjan, wat wil jij voor je verjaardag hebben? 
Arjan:    Een hond, het liefst met flaporen.

Dit ging ongeveer 8 jaar door, maar helaas zonder resultaat. 
De laatste 2 jaar thuis de moed opgegeven en daarna was 
het studentenleven en wat er na kwam zo vol, dat de gedach-
ten aan een hond langzaam naar de achtergrond schoven. 
Het bleef trekken en bij iedere vriend of kennis waar er een 
hond moest worden uitgelaten, bood ik me aan, maar voor 
een eigen hond was er gewoon geen tijd.

Toen het leven wat rustiger werd (huisje, boompje,….) werd 
het tijd voor een beestje. Brigitte bracht bij het samenwonen 
2 Siamese katten in maar toen die waren overleden, begon 
het toch te knagen.

In de zomer van 2005 fietste ik voor een vergadering naar 
Amsterdam alwaar ik redelijk bezweet aankwam: dit tot grote 
vreugde van de kantoorhond Kiga die maar geen genoeg 
kon krijgen van dat langzaam opdrogend zweet. De eigenaar 
vroeg lachend of ik de hond wellicht twee weekjes wilde 
lenen omdat hij op reis moest en voor ik er erg in had was het 
ja! (Moest thuis nog uitgelegd worden, maar goed).

En zo kwam de eerste hond. Toen Kiga na 2 weken weer weg 
ging, was het duidelijk: en nu wil ik een hond. Maar ja, wat 
voor eentje? Via vrienden en familie met kennis van honden 
werd een plan opgesteld en na enige tijd werd het duidelijk: 
een niet te grote jachthond, die veel moest wandelen, goed 
thuis kon blijven en niet te onrustig was (een Weimaraner is 
erg mooi maar als eerste hond en dat in de stad was dat niet 
zo’n goed idee).
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Nicht José (met een eigen kennel met Herdershonden) sprak 
het verlossende woord: “jullie moeten een Drentsche Pa-
trijshond nemen!” Goed, dat was duidelijk maar dan? Omdat 
we ons huis hadden omgedraaid (wonen op 2, slapen op 1 
en werken op 0) leek een pup waarvan de heupen zich nog 
moesten zetten, minder geschikt en dus werd het een ou-
dere hond. Zoeken op Internet bracht ons tenslotte bij Jaap 
Hoeksema in Drenthe. Gebeld en het probleem uitgelegd en 
dat leidde ertoe dat Jaap ging meedenken en zoeken. Een 
paar weken later kwam er een oplossing: “Ik heb nog een mooi 
teefje van 10 maanden. Geweldige hond maar niet goed genoeg 
om er mee te fokken: een te spitse neus (’n Setterneus?) en een 
Franse voorstand(?), dus voor de fok niet geschikt, maar verder 
een geweldig karakter.”

Oké, en nu? “Nou, ik wil je eerst even zien en spreken want ik 
geef m’n hond niet zomaar mee.” Vreemd (maar achteraf gezien 
volstrekt normaal) maar ik had geen keus en dus toog ik in de 
week van mijn verjaardag op een gure dinsdagochtend hele-
maal naar het oosten van Drenthe. Gezellig gesprek en daar 
kwam ze: een enthousiaste stuiterbal die direct op schoot 

sprong en mij als het ware hartelijk welkom heette. Tja, bied 
daar maar eens weerstand aan! Ook Jaap leek de combi goed 
te vinden en een week later kon ik haar komen halen. Zo 
gezegd, zo gedaan, daar kwam een ietwat provinciale Drent 
(riem, auto, stad, treinen waren haar volstrekt onbekend) in 
Utrecht.

Een boek zou nodig zijn om alle belevenissen, gedachten, 
zorgen en het enorme plezier dat we aan haar beleefd heb-
ben te beschrijven. 

Een Drent heeft jachtpassie en dus gingen we al snel bij Leen-
dert en Hanneke op cursus. Pepper kon redelijk goed mee-
komen en werd duidelijk een nog leukere hond, maar echt 
geschikt voor de jacht was ze niet. Blijkbaar is er geen water 
in Drenthe, want een apport over water was en bleef een ver-
zoeking! Tegen het einde van de jachttraining ging ze mank 
lopen. Een bezorgde Hanneke raadde mij aan om te stoppen 
en vertelde ook dat het er somber uitzag. De dierenarts con-
stateerde dat de “Franse Voorstand” toch meer een gevalletje 
LPC was en dat een operatie aan beide voorpoten nodig was. 
De operatie en de revalidatie waren zwaar maar het resultaat 
was dat ze nog jaren mee kon. Wel bleven haar voorpoten 
altijd een zwak punt, maar met een voorzichtig loopbeleid 
bleef ze nog jarenlang de dolenthousiaste Drent die ze altijd 
was geweest. De jachttraining werd vervangen door een 
speurtraining en dat was geweldig leuk (voor haar) en moei-

lijk (voor mij) om te doen. Als een volleerde speurneus stoof 
ze door de Doornse bossen, op zoek naar dat aardige meisje 
met die lekkere stukjes worst. Het kwartje qua neusgebruik 
was gevallen wat wel tot gevolg had dat het aanpalende 
Wilhelminapark in de zomer (met honderden studenten die 
daar pizza’s bestelden en barbecueden) een crime was om te 
lopen: werkelijk overal vond ze eten!

Zo rond haar tiende verjaardag ging het echter mis. Tijdens 
een avondwandeling in het park ging ze zitten met haar 
rechterpoot slap omhoog: “ik wil en kan niet meer lopen”. 
22 kg Drent op mijn schouder gehesen en in lichte paniek 
naar huis gelopen: wat te doen.Waterfysiotherapie bleek 
een goede oplossing. In een bad met water tot halverwege 
haar romp moest ze in 10 sessies steeds langer lopen: wel 
oefenen maar geen gewicht en langzamerhand herstelde ze. 
Maar de schrik zat er wel in! Pepper was nu 10; een leeftijd 
waarvan we, toen ze op 2-jarige leeftijd werd geopereerd, 
alleen maar van konden dromen. De wandelingen werden 
nu frequenter maar wel korter en in de 2 daaropvolgende 
jaren werd ze langzamerhand een rustige bejaarde dame. 
Ze wilde nog wel spelen met leuke reuen, maar het heen en 
weerspringen resulteerde bijna altijd in een ochtend mank 
lopen, dus dat probeerde we tot het minimum te beperken. 
Ook wandelen in de bossen van Bilthoven en Austerlitz werd 
steeds meer een uitzondering. Ze werd 11: wie had dat 9 jaar 
geleden gedacht! Het laatste jaar werd het lopen lastiger en 
sinds de jaarwisseling werd ze ook sneller benauwd: sneller 
dan eerst ging haar mond open en moest ze bij wandelinge-
tjes in de stad flink hijgen. In april vertrouwden we het niet 
meer en constateerde de dierenarts een “waarschijnlijke” 
longontsteking. Dat viel dus mee want daar kun je iets aan 
doen, maar toen ze 3 dagen na haar eerste antibioticakuur 
bloed moest spugen werd duidelijk dat er iets anders aan de 
hand was. Op zondagmiddag naar de DA en daar bleek dat 
ze de helft van haar bloed(lichaampjes) kwijt was. Dit ging 
niet meer en met de tranen in de ogen moesten we beslui-
ten er een eind aan te maken. Ze kreeg het spuitje en in mijn 
armen is ze langzaam weggegleden: een juiste maar vrese-
lijke beslissing.

Na haar overlijden stroomde er ongeveer een liter bloed uit 
haar neus: daar was dus al haar bloed. Ze was gewoon bezig 
geweest te verdrinken in haar eigen bloed. Vermoedelijke 
diagnose: levertumor met uitzaaiingen in de longen en een 
bloedstollingsstoornis.

En nu is het stil: nog wekenlang was mijn eerste reflex als ik 
’s morgens de kamer binnenkwam om haar te begroeten en 
mee uit wandelen te nemen, iedere keer als er bij het koken 
iets op de grond valt, kijk ik naar beneden in de verwachting 
een blije dame de grond te zien schoonlikken. 

Steeds….en zo gaat dat nog door. Het is waarlijk stil gewor-
den en bij vlagen vinden wij er niets meer aan. Dat gaat ge-
lukkig over en steeds vaker komen de vrolijke herinneringen 
naar boven, de stoute dingen die ze deed, de soms gênante 
situaties waarin ze ons bracht (karbonaadjes van het aan-
recht jatten bij vrienden) en denken we met weemoed terug 
aan onze geweldige Drent Pepper!

Arjan van Hessen
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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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13 jaar geleden ging onze wens in vervulling: we kregen een 
Drentsche Patrijshond.

Er was een nestje bij Inge en Douwe Hoekstra in Veenwou-
den, die zeer liefdevol en met veel plezier de Drent aan het 

promoten waren. 
Na een paar weken 
mochten we gaan 
kijken, want we 
wilden natuurlijk wel 
de mooiste, liefste en 
beste pup. Het was 
liefde op het eerste 
gezicht. Al die kleine 
wit-bruine bolletjes. 
Toen de pups naar 
buiten mochten, 
gingen we nog een 
keer kijken om al een 
beetje een voorkeur 

aan te geven. Max liep in de tuin en ging tussen de benen 
van Frans zitten, hij had ons uitgekozen. Deze plek aan je 
voeten is 13 jaar gebleven, altijd het liefst op je voeten.

Wat waren we blij met onze kleine stuiterbal. Zoals alle Dren-
ten eigenwijs, maar zo ontzettend lief. We hadden allemaal 
onze eigen rol bij Max, Frans was er voor het uitlaten, wat 
hebben die twee veel gelopen en gefietst. Max had maar een 
woord nodig of hij wist al, we gaan naar buiten. Ze hebben 
ook samen bij Leen en Hanneke Alberts de jachttraining 
gedaan. Max was wel intelligent, zeer eigenwijs en hard-
leers. Niet in je eentje willen zwemmen, liever samen met de 
baas zwemmen in de Loosdrechtse Plassen. Frans had nog 
nooit een hond gehad maar dit was echt liefde op het eerste 
gezicht.

 Als je aan Max kwam, kwam je aan Frans, die twee waren 
voor elkaar gemaakt. Bas, onze zoon, was 7 jaar toen Max bij 
ons kwam en dat was voor hem wel even wennen, tot dan 
toe altijd de enige in huis, maar spelen dat ze deden. Max 
wist dat als Bas uit school kwam, het spelen kon beginnen en 
eiste dan van Bas alle aandacht op. Tot op het laatst wilde hij 
nog steeds met Bas spelen. En dan natuurlijk het vrouwtje, 
ik was er voor de verzorging en het knuffelen. Je kwam altijd 
naar me toe als je pijn had of niet lekker was. Toen je nog een 
puppy was en ik er elke ochtend om 6 uur uit moest, gingen 
we samen op de bank liggen, jij bovenop mij en zo sliepen 
we nog een uurtje. Het heerlijkste vond je het om op de bank 
te springen (een keer gedaan, daarna altijd) en heel dicht te-
gen mij aan te gaan liggen, het liefst nog in mijn armen. Eerst 
een paar likken en dan lekker slapen.

Je was ook mijn culinaire hond. Er wordt bij ons veel en lek-
ker gekookt en er was niks fijner dan in de keuken (het liefst 
op je voeten) te gaan liggen en alle geuren op te snuiven en 
natuurlijk af en toe een hapje mee te pakken. Je ging uit je 
dak van de geur van verse gember, pasta vond je erg lekker 
en ook een eitje ging er wel in, eigenlijk lustte je alles.

Je had een speciale plek in ons dorp (Loenersloot) , als er een 
hond in het weiland stond, die niet mee wilde dan werd Max 
erbij gehaald, want die kreeg iedereen mee. Mensen die niet 
van honden hielden, waren wel gek op Max. Kinderen die 
bang waren voor honden, werden door Max over hun angst 
heen geholpen. Je had ook nog een andere grote vriend 
en dat was Opa, als hij kwam dan ging Max volkomen uit 
zijn dak. Het woord Opa moest je niet zomaar laten vallen, 
want dan stond hij al bij de deur om te kijken waar hij bleef. 
Je ging mee op verschillende wintersporten en vond het 
helemaal te gek om in de sneeuw te kunnen lopen, springen 
en rollebollen.

Het laatste jaar ging al moeizaam voor je, je had een hernia 
en artrose, maar je wilde nog steeds zoveel. De dierenarts 
zei weleens, er zit wel een kop hoor! Doordat je geestelijk 
zo sterk was, heb je het nog een jaar volgehouden. We zijn 
in december 2016 nog op wintersport geweest en hebben 
onderweg overnacht, die nacht heb je niet op je kleedje 
gelegen, maar dicht in mijn armen in bed en toen merkte ik 
al dat we richting het einde gingen. De wintersport was een 
ware beproeving voor je, een andere omgeving en niet meer 
zo goed kunnen lopen.

De laatste paar weken kon je bijna niet meer lopen en moes-
ten we je naar de tuin dragen om te plassen e.d., maar je gaf 

niet op, wat heb je geknokt Max!  De laatste 2 weken liet je 
ook je urine lopen omdat je gewoon geen gevoel meer had 
in je achterkant. 

Een verdere aftakeling wilden we jou niet aandoen lieve 
Max en hebben we besloten om je uit je lijden te verlossen. 
Uiteindelijk hebben we je op 16 mei 2017 laten inslapen.

We kunnen ons geen betere en lievere hond indenken dan 
jij Max. We hebben zoveel van je gehouden en missen je elke 
dag meer.  Ik kan zoveel over je zeggen en schrijven maar ik 
houd het hierbij.

Max we zullen voor altijd van je houden. Dag lieverd, rust 
zacht.

Martine, Frans en Bas Blommaert

Max fan de Indo-Anjoho 13 april 2004 - 16 mei 2017
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Evenementenkalender 2017

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

28 SJP Beesd GBC

September 17 Reuendag 
Dieren

FBC
http://my.orweja.nl

30 Maastricht
CAC-CACIB
MECC

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

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

Oktober 1 Maastricht
CAC-CACIB
MECC

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

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

7,8 Zwolle (dubbelshow)
CAC-CACIB
IJsselhallen

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

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

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

Mw. T. Minnaard 
Leuvehaven 52
3011 EA Rotterdam

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

December 8 Amsterdam 
CAC-CACIB
Hollandcup
RAI

HollandCup
p/a Postbus 75901
1070 AX Amsterdam

Tel.: 06-81314651
info@winnershow.nl 
secretariaat@winnershow.nl 
www.winnershow.nl

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

Winner
p/a Postbus 75901
1070 AX Amsterdam

Tel.: 06-81314651
info@winnershow.nl 
secretariaat@winnershow.nl 
www.winnershow.nl

16,17 Kerstshow KNON 
CAC-CACIB
Evenementenhal Gorinchem

Mw. A. van Bussel 
Etudestraat 52
6544 RT Nijmegen

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

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

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

Welk prijskaartje hangt 
er aan uw hond?

Gebroken poot 

€ 1.250

Huid
alle

rg
ie

€ 2.5
10

Gebitsbehandeling € 413

Voorkom hoge kosten, verzeker uw hond.
Al vanaf € 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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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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