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Ereleden
1948 De heer G.J. van Heek Jr. †
1950 Mevrouw M.C.S. Baronesse van Hardenbroek †
1954 De heer G.J. van Heek Jr., Erevoorzitter †
1966 De heer G.E. Lüps †
1969 De heer mr. P. van Delden †
1969 Jonkvrouwe A.J.M. van der Heyden van Doornenburg †
1969 Mevrouw A.E. Crol-van Heek †
1970 Mejuffouw E.F. Kleijn †

1975 De heer ir. A.J. Markvoort †
1986 De heer J.F. Baron van Hogendorp †
1986 Mevrouw M.M. Schippers-Bartels †
1986 De heer A.J. Booij
1986 Mevrouw E.W. van Nuffelen
1998 De heer A.H. van der Snee
2002 De heer B. Schuiling †
2006 Mevrouw J. Offereins-Snoek
2015 De heer H. Companjen
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Copyright 

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

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

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

• De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen niet te plaatsen, in te korten of 
aan te passen.Kyrah Storm van de Erflanden (Seija) 

Eig. mw. J. Faber
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Voorwoord van de voorzitter
Beste leden van onze Vereniging,  

De zonnige, zomeruitgave van ‘Onze Drent’ is klaar. De 
redactie is er weer in geslaagd een mooie uitgave met veel 
verschillende en boeiende onderwerpen te maken.
 
Veel leden ontvangen deze uitgave bij terugkomst van hun 
vakantie waarbij vaak de hond mee op reis mocht. En dat is 
dan een goed moment om eens rustig te lezen wat er alle-
maal in de afgelopen tijd is gebeurd. Na de drukke maand 
juni met de Kampioenschapsclubmatch en de Algemene 
Ledenvergadering, hebben we in juli onder meer de SJP 
(Standaard Jachthonden Proef ) op landgoed Mariënwaerdt 
gehad en kijken we nu uit naar de Reuendag op 17 sep-
tember a.s. op  het terrein van de KC Dieren, de lokatie waar 
we ook, in de open lucht en met top weersomstandighe-
den,  de Kampioenschapsclubmatch hebben gehouden.
 
In dit blad kunt u ook de eerste tussenresultaten van de en-
quête, die tot doel heeft meer zicht te krijgen in wat de 
leden belangrijk vinden in onze Vereniging, wat goed gaat 
en zeker ook waar verbeteringen nodig/gewenst zijn. Om-
dat de enquête nog niet afgesloten is, wil ik u van harte 
uitnodigen om 5-10 minuten de tijd te nemen om uw me-

ning te geven. Uw mening is 
namelijk van belang en wordt 
gewaardeerd!
 
Inmiddels  heeft al een mooi 
aantal leden zich al gemeld als 
potentiële vrijwilliger om bij 
activiteiten van de Vereniging 
te ondersteunen. Top!  Met 
elkaar maken we immers deze 
bruisende Vereniging mogelijk.
 
Tenslotte 2018 is een jubileum-
jaar, de Vereniging bestaat dan 70 jaar. Deze mijlpaal zullen  
we op verschillende manieren gaan vieren.
 
Ik wens u een mooie (na)zomer toe.
 
Namens het bestuur,

Marc Massaar van Schaik 
Voorzitter

Foto-thema  ‘Onze Drent’ oktober 2017: 

“Feest (en-de) Drenten” 

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

Ledenadministratie 
Naam Adres Woonplaats Voorgesteld door

  1 Dhr. N. Eussen Bruisterbosch 4 Sint Geertruid Mevr. A. van Ditzhuyzen

  2 Dhr. D.J.J. van der Jonckheyd Sportlaan 35 2990  Wuustwezel (B)  

  3 Dhr. J. de Maat Walstraat 52 Axel Mevr. J. de Reus- de Haan

  4 Mw. S.J.E. Plantagie Meppelseweg 155 D Onna Mevr. L. Punselie

  5 Dhr. C.J. Schets Dijkwelsestraat 69 A Kapelle L. van de Heijning

  6 Dhr. R. Sedee Slotenmaker de Bruineweg 102 Nijmegen Mevr. A. van Ditzhuyzen

  7 Dhr. M.A. Swartelé Keeten 1 Terneuzen  

         Bezwaren tegen het toetreden van de nieuwe leden kunt u binnen 2 weken na het verschijnen van dit blad kenbaar maken bij het secretariaat.
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Reflectie op de ALV; een leermoment voor een ieder?
Op de laatste Algemene Ledenvergadering (ALV) zijn en-
kele voorstellen van het bestuur over aanpassingen van het 
Verenigings Fokregelement (VFR) besproken. Zoals inmiddels 
bekend zal zijn, heeft het voorstel over aanpassing van de 
Inteelt-coëfficiënt (IC) tot discussie geleid. Natuurlijk zijn er al-
tijd voor- en tegenstanders, dat hoort bij een democratische 
en transparante vereniging, maar op de ALV ontstond een 
sfeer die niet past in onze Vereniging. Op social media was 
het soms erg persoonlijk en niet altijd respectvol. Dat moeten 
we niet willen, ook niet als niet-leden reacties geven. Omdat 
er mogelijk sprake was van misverstanden, wil ik in dit artikel 
graag ingaan op de achtergronden en de wijze waarop e.e.a. 
is voorbereid.

Zoals in de statuten voorgeschreven, is het de taak van het 
bestuur, ondersteund door de Fokbeleidscommissie (FBC), 
om te zorgen dat het gezondheidsbeleid van de Vereniging 
overeenkomstig de nieuwste inzichten in de kynologie is. 
Sinds de oprichting van de Vereniging, bijna 70 jaar geleden, 
is hierin veel veranderd en bij deze voortdurend verande-
rende inzichten hoort een proactief gezondheidsbeleid: ”Niet 
wachten tot er problemen ontstaan, maar er naar streven om 
deze te voorkomen”. Daarbij hoort ook dat het beleid voort-
durend wordt geëvalueerd op zowel effecten als impact. Een 
mooi voorbeeld daarvan is het aangenomen voorstel voor ED 
(Elleboogdysplasie). We hebben nu beleid dat handhaafbaar 
is en over een paar jaar weten we of ED een issue is en hoe 
we daar verder mee om willen gaan.

Het gezondheidsbeleid van de Vereniging, is vastgelegd 
in het Verenigings Fokregelement (VFR) en is er op gericht 
om in de gesloten populatie van ons ras, te komen tot een 
aanzienlijke verbreding van de genenpool. Als ik met ver-
schillende fokkers spreek, dan wordt mij ook bevestigd dat 
dit het doel moet zijn van het gezondheidsbeleid. Maar 
beleid en uitvoering zijn twee verschillende zaken. Omdat 
in onze Vereniging de autonomie en professionaliteit van de  
(ervaren en beginnende) fokkers erg belangrijk is, betekent 
dit dat sommige keuzes die een individuele fokker maakt, 
niet altijd overeenkomen met het ‘lange termijn belang’ van 
het ras. Wat ik met enige regelmaat hoor, is dat het goed is als 
er meer voorschriften komen, maar dat je daar bij uitzonde-
ring wel van moet kunnen afwijken. Dan wordt het volgens 
mij dus best lastig. Als je een handhaafbaar beleid hebt, kun 
je bijsturen om het gestelde doel te halen, maar bij “streef-
doelstellingen” is dat lastiger. In het verleden is gebleken, dat 
bij een beperkt aantal uitsluitende of maximerende maatre-
gelen, de verbreding van de genenpool niet in het gewenste 
tempo wordt bereikt. 

Om te komen tot een goed gezondheidsbeleid hebben we in 
de afgelopen jaren verschillende bijeenkomsten met diverse 
externe deskundigen georganiseerd, om enerzijds fokkers en 
geïnteresseerde leden te informeren over de wetenschappe-
lijke context en feiten en anderzijds, om met elkaar hierover 
te discussiëren. Het ging daarbij bijvoorbeeld om IC, verwant-
schap, dek-beperking, erfelijke onderzoeken zoals HD, PRA en 
nu recentelijk ED. 

Zo had ik ook de voorstellen voor aanpassing van het VFR 
in de aanloop naar de laatste ALV voorbereid. Er zijn infor-
matiebijeenkomsten over zowel IC% en ED georganiseerd 
en daarbij is aangegeven dat dit ter voorbereiding was om 
te komen tot een voorstel tot aanpassing van het VFR, dat 
ter besluitvorming zou worden voorgelegd aan de ALV.

Kortom: vooraf is er de ruimte gegeven voor een goede 
discussie en te luisteren naar de argumenten voor en tegen 
ten behoeve van een voorstel aan de leden. Op de ALV wer-
den echter punten ingebracht die al op de informatieavond 
behandeld waren en er ontstond vervolgens een dynamiek 
die er toe leidde dat mensen zich niet gehoord voelden.

Ik merkte dat ik het verkeerd had ingeschat. Er speelden 
veel meer emoties dan ik had verwacht en ik merkte dat we 
veel nadrukkelijker en uitgebreider de gang van zaken rond 
het voorstel voor de beperking van de IC% hadden moeten 
toelichten (de aanloop, de argumenten voor en tegen en de 
overweging om het concrete voorstel in te dienen). Dan was 
er  gelegenheid geweest voor vragen ter verduidelijking van 
de argumenten en hadden we het voorstel daarna in stem-
ming kunnen brengen. Een duidelijke en leerzame les voor 
de nabije toekomst!

Overigens is er geen «gouden oplossing» voor een gezond-
heidsbeleid. Er zijn dus ook geen eenvoudige of losstaande 
maatregelen die het gewenste effect hebben. Het zal steeds 
een samenspel van maatregelen zijn, die we stap voor stap 
met elkaar moeten nemen, regelmatig moeten evalueren en 
waar nodig aanscherpen, voort laten duren of in sommige 
gevallen ook weer stoppen. De verbreding van de genenpool 
krijgen we alleen als er veel meer en ook verschillende reuen 
worden ingezet en er combinaties worden gezocht die niet 
altijd «voor de hand liggen». Niet elk nestje hoeft een kampi-
oen als vader/moeder te hebben, toch?

In de fokkerij zijn er altijd afwegingen; enerzijds is er de 
autonomie van de fokker bij het kiezen van de combinatie 
en anderzijds is er een handhaafbaar beleid voor iedereen. 
Het rasbelang zal dan ook in voorkomende situaties moeten 
prevaleren boven welke andere keuze dan ook. Hierdoor kan 
mogelijk een combinatie niet meer gekozen worden, hoewel 
die men misschien wel graag gewild had.

We hebben een mooie, bruisende Vereniging met veel activi-
teiten en vrijwilligers en bovenal een aantal gepassioneerde 
fokkers en heel veel trotse eigenaren van een mooie Drent-
sche Patrijshond. Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat 
we ook in de toekomst een gezond ras behouden. Met een 
zogenaamde beperkte, gesloten populatie is dat zeker niet 
vanzelfsprekend.

Ik ben blij dat ik mijn persoonlijke overwegingen op deze 
wijze met jullie kan delen en ik hoop van harte dat dit zal bij-
dragen aan de dialoog in onze Vereniging. Aarzel daarom niet 
om contact met mij op te nemen voor verdere suggesties en 
adviezen.

Marc Massaar van Schaik   
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Winnaars van de Kampioenschapsclubmatch 2017
Op de website staat een overzicht van de keurverslagen en alle op de Clubmatch behaalde resultaten. Ook zijn er veel foto’s 
van de Clubmatch te vinden op de website. Hieronder staat een overzicht van de winnaars van alle categorieën. 

Beste reu en beste teef

Beste Teef
Benthe Djenna van Drienermarke  

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

Reuen

Jongste Puppyklasse:     1 VB

                                                  Yamba Repke-Verdi v.d. Ruyghewaert

                                                  NHSB 3068368

                                                  Eig:  J. Wesselink

Reuen

Puppyklasse:                      1 VB

                                                 Alrik Silha v.d. Waterreijkse Landen

                                                 NHSB 3065030

                                                  Eig:  A. Ritsma

Beste Reu, tevens Clubwinnaar
Dexter Sanne van Drienermarke  
Eigenaar: H.T. Bösing en G. Prope
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Reuen

Jeugdklasse:                                 1 U

                                                           Bauke Byke v.d. Bezelhonk

                                                           NHSB 3033542

                                                           Eig.: A.H. Stamhuis

Reuen

Tussenklasse                                 1 U

                                                           Obi One v.d. Sebastiaans Hoeve JW’16, NJK’17

                                                           NHSB 3034940

                                                           Eig.: E.H.J. Stolk-Verweij

Reuen

Open klasse:                                1 U

                                                          Kiet

                                                          LOSH 1093180

                                                          Eig.: L. Jacobs

Reuen

Fokkersklasse:                            1 U

                                                          Eros Hannes van ‘t Patrieske

                                                          NHSB 3004896    

                                                          Eig.: J. Sportel-Roeland

Reuen

Gebruikshondenklasse:         1 U

                                                          Bentho Silke van ‘t Holtenbos

                                                          NHSB 2979806

                                                          Eig.: K. de Vries



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

Voer uw hond 

kerngezond

In de diepvries bij uw dierenspeciaalzaak

Vers vlees voor uw hond
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Tel. (0513) 57 11 91 • www.energique.nl

Voer uw hond 

kerngezond

In de diepvries bij uw dierenspeciaalzaak

Vers vlees voor uw hond
Reuen

Kampioensklasse:                    1 U

                                                          Dexter Sanne van Drienermarke NL Kamp

                                                          “NJK’13, BW’14&’15, W’14

                                                          NHSB 2875163

                                                          Eig.:  H.T. Bösing & G. Proper

Reuen

Veteranenklasse:                       1 U

                                                          Thybo Sanne van Drienermarke

                                                          NHSB 2743418,

                                                          Eig.:  H.E. de Heer

Teven

Jongste Puppyklasse:              1 VB 

                                                           Dixie van Ruco Sunshine                                                          

                                                           NHSB 3067804

                                                           Eig.: M.L.J.C. Schut

Teven

Puppyklasse:                              1 VB 

                                                          Fay-Jentie v.d. Neerbosche Wateren                                                         

                                                          NHSB 3062676

                                                           Eig.: K. Groen

Teven

Jeugdklasse:                               1U  

                                                           Silka-Brenda an ‘t Landweggie                                                         

                                                           NHSB 3031149

                                                           Eig.: S. v.d. Esschert
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Teven

Tussenklasse:                               

           Saar                                                          

                                                           NHSB 3027272

                                                           Eig.: E. Luijmes

Teven

Open klasse:                                 1 U  

           Inukshuk Nouska v.h. Beemdveld                                                          

                                                           NHSB 2868261

                                                           Eig.: S.Y. Graver

Teven

Fokkersklasse:                            1 U  

           Benthe Djenna van Drienermarke NJK´16, JW&W’15                                                          

                                                           NHSB 2991066

                                                           Eig.: H.T. Bösing & E.M. Bösing-Dijkstra

Teven

Gebruikshondenklasse:         1 U  

           Djenna Sanne van Drienermarke NL Kamp./CIB                                                          

                                                           NHSB 2743422

                                                           Eig.: H.T. Bösing & E.M. Bösing-Dijkstra

Teven

Kampioensklasse:                      1 U 

           Senna Lynde v.d. Bezelhonk NL Kamp.                                                          

                                                           NHSB 2977338

                                                           Eig.: S.Y. Graver
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Teven

Veteranenklasse:                      1 U 

          Senna Kristel van Selihof                                                          

                                                           NHSB 2621637

                                                           Eig.: K. van Kuijk-Weijmans

Beste zelf gefokte hond:         Benthe Djenna van Drienermarke NJK´16, JW&W’15f                                                          

                                                           NHSB 2991066

                                                           Eig.: H.T. Bösing & E.M. Bösing-Dijkstra

Fokkerijklasse:                           Kennel Fan de Indo Anjoho                                                      

                                                          

Kind - Hondshow

6 -  9 jaar:                                        Marijn Mud (8 jr)                                                       

                                                           met

                                                           Pien-Jet De Luntersche Bron

Kind - Hondshow

10 - 12 jaar:                                   Thomas Schelling (12 jr)                                                          

                                                           met

                                                           Lex Floris fan ’t Patrijzen Bos
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Algemene Ledenvergadering
Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 19 juni 2017
Aanwezige bestuursleden: de heer M. 
Massaar van Schaik (voorzitter), mevrouw 
J.H. Alberts-Oets (secretaris), mevrouw A. 
Sportel-Roeland en de heren H. Hilkens en F. 
van der Meulen (penningmeester).

Leden afwezig met kennisgeving (zie 
agendapunt 1): de heer T. Nap, mevrouw T. 
Key, mevrouw J. Offereins, mevrouw M. de 
Raad-Hemminga, de heer en mevrouw J. en 
M. Huijsing, de heer K. de Vries, de heer P. 
Doderer, de heer. en mevrouw G. Paardeko-
per, mevrouw R. Harmsen, mevrouw M. van 
Hoef, de heer A. Broekman en mevrouw I. 
Sportel.

Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 
19.30 uur en heet allen hartelijk welkom. 
De afmeldingen voor deze avond worden 
voorgelezen. 

Er zijn bij de opening 68 stemgerechtigde 
leden ter vergadering aanwezig.

In het afgelopen jaar zijn 4 leden overleden, 
te weten mevrouw Willemsen en de heren 
J. Drent, A.E. Van Oenen en J. Bredewout. Er 
wordt een minuut stilte gehouden.

1. Uitreiking van de verschillende           
trofeeën 
De voorzitter gaat over tot de uitreiking van:

- De J.F. van Hogendorp Wisseltrofee 
De J.F. Baron van Hogendorp Wisseltrofee 
2016 is gewonnen door Fleur van ’t Hoage 
Gors van mevrouw N. Visbeen met totaal 24 
punten.

De beker moet, geheel volgens de wens 
van de schenker, J.F. Baron van Hogendorp, 
worden gewonnen door de beste allround 
Drentsche Patrijshond in een bepaald kalen-
derjaar. De hond moet op de volgende drie 
onderdelen punten hebben behaald: 1) het 
exterieur; 2) prestaties op het werk voor het 
schot; 3) prestaties op het werk na het schot.

- De Perdix prijs 
De Perdixprijs: voor de hoogst gekwalifi-
ceerde Drentsche Patrijshond op de Voor-
jaarsveldwedstrijden Jeugdklasse 2016 gaat 
naar Lente van ’t Polderdijkje van de heer 
J. Mastenbroek met de kwalificatie 2 keer 2 
Zeer Goed. 

- De Van Wind en Veer Bokaal 
De Van Wind en Veer Bokaal: voor de beste 
Drentsche Patrijshond op de Voorjaarsveld-
wedstrijden Novice klasse 2016 wordt dit 
jaar niet uitgereikt. Deze Bokaal  is in 2015 
aangeboden door dhr. H. Companjen als 
blijk van waardering voor zijn erelidmaat-
schap. Deze prijs is in 2015 gewonnen door 
M. Atema en in 2016 door N. Visbeen. 

- De Jonkvrouwe A.J.M. van der Heijden van 
Doornenburg Trofee

De Jonkvrouwe A.J.M. van der Heijden van 
Doornenburg Trofee: voor de hoogst gekwa-
lificeerde Drentsche Patrijshond op de Voor-
jaarsveldwedstrijden Openklasse 2016 is 
behaald door de heer H. Verhaar met Emma 
van ’t Voornsche Landt met de kwalificaties 
2e Zeer Goed en 1ste Goed.

- De Suze Markvoort Beker 
De Suze Markvoortbeker: voor de beste 
Drentsche Patrijshond in de Najaarsveld-
wedstrijden Jeugdklasse 2016 is gewonnen 
door Lente van ‘t Polderdijkje van de heer J. 
Mastenbroek met de kwalificatie 2 keer 1e 
Zeer Goed en 1e Goed.

- De Van Bircmedeprijs 
De Van Bircmedeprijs: voor de beste Drent-
sche Patrijshond in de Najaarsveldwedstrij-
den Noviceklasse 2016 wordt dit jaar niet 
uitgereikt.

- De Nimrodprijs 
De Nimrodprijs: voor de beste Drentsche 
Patrijshond in de Najaarsveldwedstrijden 
Openklasse 2016 is behaald door Aram 
v. ’t Arrêt van de heer P. Doderer met de 
kwalificatie 1e Zeer Goed en 2e Goed. De 
heer Doderer is helaas niet aanwezig en zal 
deze prijs op een later moment in ontvangst 
nemen.

- De Mariënwaerdt Wisselbeker 
De Mariënwaerdt Wisselbeker: voor de beste 
Drentsche Patrijshond op de SJP van 25 juli 
2016, georganiseerd door de Vereniging de 
Drentsche Patrijshond, is behaald door de 
heer R. Poncelet met Jeuris Jiba van Herme-
sheem met 94 punten. De beker is reeds in 

een eerder stadium uitgereikt.

- Clubmatch 2017 
De winnaar van de Clubmatch 2017 en 
Beste Reu was Dexter Sanne van Driener-
marke. Beste Teef was Benthe Djenna van 
Drienermarke. Beide honden zijn in eigen-
dom van de heer H. en mevrouw E. Bösing, 
die daarmee een unieke presentatie hebben 
neergezet en een supermooi en emotioneel 
moment hadden, memoreert de voorzitter. 

 
2. Notulen van de vergadering van 13 
juni 2016

De notulen worden zonder op- of aanmer-
kingen goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken en mededelingen

• Het bestuur heeft de heer J. Faes een 
brief gestuurd met de opzegging van het 
lidmaatschap overeenkomstig artikel 15 
van de statuten. Van de heer Faes is een 
korte reactie ontvangen, maar geen formeel 
bezwaar. Daarmee maakt de heer Faes geen 
gebruik van de mogelijkheid om formeel 
beroep aan te tekenen en is zijn lidmaat-
schap omgezet in een ontzetting. De stuk-
ken liggen ter inzage en de voorzitter geeft 
aan, dat het geen lichtvoetig besluit was.

• De heer T. Nap stopt per maart 2018 met 
de ledenadministratie en het bestuur is op 
zoek naar een opvolger. Het bestuur be-
dankt de heer Nap voor zijn inzet en tijd en 
is hem zeer erkentelijk, ook voor de ruime 
periode tot de beëindiging van de functie 

De J.F. Baron van Hogendorp Wisseltrofee 2016 
mw. N. Visbeen met Fleur van ’t Hoage Gors 

De Perdix prijs 
J. Mastenbroek met Lente van ’t Polderdijkje 
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en verzoekt kandidaten zich te melden. Zo 
kunnen we ook een goede overdracht doen. 
De voorzitter merkt op, dat het een zelfstan-
dige functie is en de mogelijkheid bestaat 
om de werkzaamheden op zelf gekozen 
tijdstippen te doen.

• Na contact met een aantal leden, heeft 
het bestuur besloten om een wijziging 
aan te brengen met betrekking tot het 
70-jarig lustrum in 2018. In 2018 wordt nu 
een feestelijke Kampioenschapsclubmatch  
georganiseerd. Met een kleine lustrumcom-
missie zal extra cachet worden gegeven 
aan deze dag, die naar alle waarschijnlijk-
heid weer in Dieren zal plaatsvinden. Het 
75-jarig bestaan in 2023 zal dan, als echt 
jubileum,  met een grootsere opzet worden 
gevierd. Degene die in 2018 de organisatie 
ter hand zullen nemen, zijn in willekeurige 
volgorde de dames L. Punselie, J. Broekman, 
M. de Boer, A. Rap en B. Groen. De GBC zal 
verzocht worden om ook een inbreng te 
leveren. 

• Omtrent de uitreiking van de prijs De 
Drentse Kei is het bestuur in overleg met 
de heer E. en mevrouw I. Gimbrère om de 
reglementen  zodanig vorm te geven , zodat 
de prijs ook daadwerkelijk weer uitgereikt 
kan gaan worden; passend binnen de bre-
dere doelstelling die de schenkers hieraan 
willen geven.

• Tijdens de vorige Algemene Ledenverga-
dering is het punt omtrent de gebruikshon-
denverklaring ter sprake geweest. Er is toen 
gesproken over de inconsequentie van de 
regelgeving en de voorzitter verwijst daar-
voor naar de notulen van de betreffende 
vergadering. Tijdens deze behandeling werd 
de heer H. Bösing onaangenaam verrast 
door de situatie dat hij daar ook in werd 
genoemd. Waar het om gaat is, dat er een 
inconsequentie zit in de regelgeving van de 
FCI en de Raad van Beheer. Er is geen sprake 
van een verwijt naar de heer H. Bösing dat 
hij op incorrecte wijze heeft gehandeld. Hij 
heeft conform de spelregels de punten be-
haald; daar kan geen enkele discussie over 
zijn. De kans, dat er,  op basis van de inbreng 
van het bestuur, bij de RvB iets zal verande-
ren, is ook zeer  klein. Maar het bestuur zal 
afwegen hoeveel tijd en energie men daarin 
zal willen steken. 

• Het bestuur van de VDP heeft een reactie 
gegeven  op berichten die op social media 
zijn verschenen, mede  naar aanleiding van 
een bericht van het bestuur van de DPHCN 
op hun website en Facebookpagina. Een 
en ander ligt ter inzage bij deze vergade-
ring. De constatering voor ons is dat, op 
dit moment,  de DHPCN alleen nog  wil 
samenwerken in het kader van het lopende 
keurmeester examen, maar dat men andere 
initiatieven niet verder samen wil opzetten. 
Het bestuur vindt dat jammer en beziet 
hoe men het contact nu verder ( zakelijk) 
kan vormgeven. Het bestuur hoopt dat de 
DHPCN toch haar best zal doen om eigena-
ren over te halen om mee te doen aan het 

onafhankelijke epilepsie onderzoek van de 
Universiteit van Gent.

• De voorzitter geeft het woord aan de heer 
K. Boelee, een van de leden van de werk-
groep die zich bezighoudt met de enquête. 
De andere leden van de werkgroep zijn me-
vrouw I. van Hulzen en de heer R. Verhulst. 

De heer Boelee geeft een korte toelichting 
over de huidige stand van zaken. Vanuit de 
enquête heeft de voorzitter met diverse 
mensen persoonlijk contact gehad om 
hen te bedanken dat ze  zich als mogelijke 
vrijwilliger voor het ras en de vereniging 
hebben aangemeld. De enquête is al door 
200 mensen ingevuld waarbij er ook goed 
gebruik wordt gemaakt om een (uitge-
breide) toelichting te geven. Vanuit de 
werkgroep gaat er maandelijks informatie 
naar het bestuur, die beslist over verdere  
publicatie, o.a. via een Nieuwsbrief.

De voorzitter doet het verzoek om alsnog de 
enquête in te vullen. Hoe meer respons hoe 
beter we een feitelijk onderbouwd beeld 
krijgen wat de leden belangrijk vinden.

4. Jaarverslag van de penningmeester 
over 2016

De penningmeester geeft een korte toelich-
ting op het financieel jaarverslag, waaruit 
blijkt dat de Kampioenschapsclubmatch 
een licht  negatief saldo had maar minder 
dan begroot, en de Fokdag een minder ne-
gatief saldo (1 fokdag); de kosten van ‘Onze 
Drent’ zijn verlaagd, evenals de bestuurs-
kosten omdat het bestuur via Skype heeft 
vergaderd. Daarmee is het jaar 2016 positief 
afgesloten.

Er zijn verder geen vragen.

5. Verslag van de kascontrolecommissie

De heren J. de Boer en W. van Essen hebben 
de kascontrolecommissie gevormd.

De heer Van Essen leest het verslag van de 
kascontrolecommissie voor. Samenvattend 
luidt dit als volgt: De kascontrolecommissie 
heeft een controle op de financiële adminis-
tratie over 2016 uitgevoerd, alle stukken zijn 
daarvoor ter beschikking gesteld. De kas-
controlecommissie heeft steekproefsgewijs 
de boekingen gecontroleerd. De adminis-
tratie was overzichtelijk en goed verzorgd, 
op alle vragen is door de penningmeester 
helder en duidelijk geantwoord.

De kascontrolecommissie concludeert, dat 
uit niets is gebleken dat de jaarrekening 
een onjuist of onvolledig beeld geeft van de 
financiën van de vereniging.

De kascontrolecommissie stelt dan ook 
voor om de penningmeester en het bestuur 
décharge te verlenen. 

Er zijn geen vragen aan de kascontrolecom-
missie.

6. Décharge bestuur

Het bestuur wordt unaniem en met applaus 
décharge verleend voor het gevoerde finan-
cieel beleid over 2016.

7. Verkiezing leden kascommissie en 
verkiezing reserve lid kascommissie

De huidige kascontrolecommissie bestaat 
uit de heren J. de Boer en W. Van Essen. De 
heer M. Huisman is reserve lid. De heer de 
Boer is, cf. afspraak, aftredend en stelt zich 
niet meer herkiesbaar zoals hij op de vorige 
ALV al had aangekondigd. De voorzitter 
dankt de heer J. de Boer voor zijn inzet de 
afgelopen jaren in de kascommissie.

De voorzitter verzoekt om benoeming van 
een reserve lid kascontrolecommissie. 

De heer R. Tiemeijer stelt zich beschikbaar 
als reserve lid.

De heren Huisman en Tiemeijer worden 
door de vergadering als zodanig benoemd.

De kascontrolecommissie bestaat voor het 
controlejaar 2017 uit de heren Van Essen, 
Huisman en reserve lid de heer Tiemeijer.

8. Voortgang financieel jaar 2017

De penningmeester geeft aan, dat de tus-
sentijdse cijfers er goed uitzien. De begrote 
bedragen van de contributies zullen waar-
schijnlijk  worden gehaald en de uitgaven 
van de Kampioenschapsclubmatch en de 
Fokdag zijn binnen de begroting gebleven. 
Naar verwachting zal 2017 positief worden 
afgesloten.

Mevrouw G. Pauw vraagt naar de kosten 
van het keurmeester examen (2017) die niet 
op de begroting staat. De voorzitter geeft 
aan, dat dit correct is. Deze begroting is in 
2016 goedgekeurd en toen was er sprake 
van 1 examen in dat jaar en was er geen 2e 
examen voorzien in 2017. De kosten hiervan 

De Jonkvrouwe A.J.M. van der Heijden van  
Doornenburg Trofee 

H. Verhaar met Emma van ’t Voornsche Landt
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zullen beperkt zijn omdat er alleen een 
examen zal zijn, aangezien de kandidaten 
de lessen en het proefexamen reeds gedaan 
hebben in 2016.

De heer J. de Boer wijst erop, dat ook de 
DNA Werkgroep niet in de begroting is 
opgenomen, terwijl de kosten naar ver-
wachting van invloed op het resultaat zullen 
zijn. De penningmeester geeft aan dat er 
uitgegaan wordt van een budget van € 600. 

De heer R. van de Meer vraagt, of een effect 
op de begroting ontstaat gezien de wijzi-
ging van de aanpak van het jubileumjaar. 

De penningmeester geeft aan, dat er voor 
het 75-jarig bestaan jaarlijks een bedrag van 
€ 1000,- zal worden gereserveerd.

Er zijn geen verdere vragen. 

9. Vaststellen van de begroting 2018

De penningmeester geeft een korte toelich-
ting op de begroting, waarbij hij opmerkt 
dat ‘Onze Drent’ een keer minder zal ver-
schijnen in 2018 en het bestuur nog bezig is 
met het combineren van de verzekeringen. 
Voor 2018 wordt een positief saldo begroot.

Er zijn geen vragen.

De vaststelling van de begroting 2018 wordt 
door de voorzitter in stemming gebracht. 

Het voorstel wordt onder applaus unaniem 
aangenomen en daarmee is de begroting 
2018 goedgekeurd.

10. Jaarverslagen van bestuur en com-
missies

a) Jaarverslag Bestuur

     Het verslag wordt vastgesteld.

b) Jaarverslag Ledenadministratie

     Het verslag wordt vastgesteld.

c) Jaarverslag Registerbeheerder

     Het verslag wordt vastgesteld.

d) Jaarverslag Puppycontactadres en Over 
te plaatsen Drenten

     Het verslag wordt vastgesteld.

e) Jaarverslag Fokbeleidscommissie 

     Het verslag wordt vastgesteld.

f ) Jaarverslag Fokaanvragen

     Het verslag wordt vastgesteld.

g) Jaarverslag Evenementencommissie

     Het verslag wordt vastgesteld.

h) Jaarverslag Gebruikshondencommissie

     Het verslag wordt vastgesteld.

i) Jaarverslag Drentenwinkel

     Het verslag wordt vastgesteld.

j) Jaarverslag Redactiecommissie

     Het verslag wordt vastgesteld.

De voorzitter complimenteert de samenstel-
lers van de jaarverslagen.

11. Pauze

12. Bestuursverkiezing

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

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

* mw. Laetitia Boer-Wolters als lid

De stemcommissie wordt gevormd door 
mevrouw S. Ooms, de heer M. van der Burg 
en mevrouw Y. Marjolee.

De heer Bösing verzoekt het aspirant be-
stuurslid om zich voor te stellen.

Mevrouw L. Boer-Wolters stelt zich voor.

De heer O. Geerse, namens de GBC, vraagt 
aan mevrouw Boer of zij morele bezwaren 
heeft tegen de jacht. 

Mevrouw Boer geeft aan, geen morele 
bezwaren te hebben en zelf jachttraining 
met haar hond te doen. Zij wil helder, kort 
en duidelijk met respect voor iedereen com-
municeren.

Er zijn inmiddels 69 stemgerechtigde leden 
aanwezig en er wordt schriftelijk gestemd. 

Nadat de stemcommissie de stemmen 
heeft geteld, maakt de voorzitter de uitslag 
bekend:

• Mevrouw A. Sportel is herkozen met 64 
stemmen voor, 3 stemmen tegen en 1 
onthouding.

• Mevrouw L. Boer-Wolters is gekozen met 
47 stemmen voor, 13 stemmen tegen en 7 
onthoudingen  
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor 
de benoemingen van de bestuursleden.

Vervolgens staat de voorzitter stil bij het af-
scheid als secretaris van mevrouw H. Alberts 
en dankt haar voor de prima samenwerking 
in de afgelopen 10 jaar! Marc blikt terug op 
een aantal gebeurtenissen en de uitge-
breide ervaring en kennis die Hanneke heeft 
ingebracht in het Bestuur. Ook kan haar 
overleden man Leendert niet ongenoemd 
blijven, zeker in het eerste bestuursjaar 
waarin privé veel is gebeurd. De voorzitter 
overhandigt mevrouw Alberts een waarde 
cheque voor een bronzen sculptuur van 
Hugo Stempher en nodigt de aanwezigen 
uit om het bedrag verder aan te vullen.

Mevrouw Alberts geeft aan, dat zij het 
secretariaat 10 jaar lang met veel plezier 
heeft gedaan en op de achtergrond ook in 
de toekomst nog een bijdrage zal leveren. 
Zij bedankt iedereen voor de fijne samen-
werking.

13. Vaststelling Reglement Werkgroep 
DNA

Zoals bekend, is de werkgroep al gestart en 
moet een formele status verkrijgen door 
de goedkeuring van het reglement door de 
Algemene Ledenvergadering. Daardoor is 
het onderzoek van de Universiteit van Gent 
vastgesteld en kunnen ook initiatieven in 
het kader van andere  (vervolg)onderzoeken 
in overleg met het bestuur en na advies van 
de FBC plaatsvinden. Een en ander passend  
binnen het gezondheidsbeleid van onze 
Vereniging.

De werkgroep bestaat uit de heer H. Hoek, 
mevrouw S. Knol, mevrouw J. Bustin, me-
vrouw A. Sportel en mevrouw J. Huijsing. De 
voorzitter van de VDP is eveneens lid van de 
werkgroep, omdat de werkgroep direct aan 
het bestuur rapporteert.

Er zijn geen vragen.

Het reglement wordt unaniem vastgesteld.

14. Voortgang werkzaamheden Werk-
groep DNA

Mevrouw S. Knol is aanwezig om vragen aan 
de werkgroep te beantwoorden.

Inge Hoekstra geeft aan, dat haar een tijd 
geleden is gevraagd om haar dierenarts 
te vragen mee te werken aan een priklo-
catie. Daarna is er geen verdere opvolging 
geweest zover zij weet. 

Mevrouw Knol antwoordt, dat in eerste 
instantie  de werkgroep actief prikpun-
ten heeft benaderd, maar er was op dat 
moment nog niet volledig duidelijk welke 
honden (en dus regio) er nog nodig zijn . 
Mevrouw Knol geeft aan, dat zij verwacht 
dat vanuit de werkgroep alle prikpunten 
worden benaderd met de vraag of zij willen 
meewerken. Om de meewerkende fokkers 
tegemoet te komen, zal gekeken worden 
of de vereniging een bijdrage kan leveren 
aan de prikkosten (binnen het vastgestelde 
budget).

 

De Suze Markvoortbeker 
J. Mastenbroek met Lente van ‘t Polderdijkje 
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De voorzitter benadrukt dat de werkgroep 
op dit moment bezig is om inzicht te krijgen 
in de combinaties van lijders en ouderdie-
ren, hetgeen een tijdrovende zaak is.

Mevrouw Knol geeft aan, dat er diverse sets 
zijn, waarbij een set bestaat uit een lijdende 
pup, een niet lijdende nestgenoot en de 
ouderdieren. Omdat de epilepsie pas op la-
tere leeftijd voorkomt, is het een probleem 
dat veelal een van beide ouderdieren is 
overleden. Dan is de set incompleet en kan 
men niet verder.

Er liggen inmiddels een aantal complete 
sets in Gent, maar dit is nog niet het vereiste 
aantal.

De voorzitter benadrukt dat het onderzoek 
van de Universiteit van Gent een onafhanke-
lijk onderzoek is en hoe beter de eigenaren 
in staat zijn om de stalen aan te leveren, hoe 
groter de kans is dat het maximale uit het 
onderzoek kan worden gehaald.

Mevrouw Knol vult aan, dat als eigenaren 
bloed leveren van een hond, alleen zij de 
uitslag krijgen. Er komt geen uitslag bij de 
vereniging. Het is vervolgens aan de eige-
naar om de uitslag al dan niet door te geven 
aan de vereniging.

15. Aanpassing Verenigingsfokreglement 
– VFR – (art. 2.2, art. 4.1 en art. 4.3)

De heer J. de Boer geeft een nadere toe- 
lichting door middel van een presentatie.

Aangegeven wordt, dat het bestuur positief 
heeft gereageerd op de aanpassingen van 
het VFR, op advies van de FBC.

• Toevoeging art. 2.2 (met opschuiven num-
mering overige bepalingen Art. 2.2.: het 
inteelt coëfficiënt (IC) van de pups uit een 
voorgenomen combinatie mag niet hoger 
zijn dan 21% (berekend over 10 generaties).

Het artikel is ter ondersteuning van het niet 
verder laten oplopen van de verwantschap 
binnen het ras en is in informatiebijeenkom-
sten uitgebreid toegelicht. Het percentage 
van 21 is een bovengrens, die is vastgesteld 
om uitwassen te voorkomen. Er ontstaat 
een discussie waarbij onder meer de vol-
gende zaken aan de orde komen:  

De heer H. Bösing geeft aan, dat er een 2-tal 
presentaties zijn geweest, georganiseerd 
door de Vereniging  waarbij men spreekt 
over de verwantschap binnen het ras en 
niet alleen over de inteelt coëfficiënt. Ook 
mevr. W. Loots vraagt of het klopt, dat hoe 
hoger de inteelt coëfficiënt is hoe hoger 
de verwantschap in die stamboomlijn. 
Mevrouw Loots benadrukt dat er sprake is 
van een gesloten populatie. Dhr. M. Senten 
geeft aan vragen te hebben over de presen-
tatie zoals gegeven in oktober 2016 over 
het project verwantschap i.s.m. de RvB en 
de mogelijke effecten op de lange termijn. 
Daarnaast wordt er de suggestie gedaan 
om de harde bovengrens te wijzigen in een 
streefpercentage. Een andere suggestie 
is om op te nemen dat het percentage in 
beginsel niet hoger mag zijn dan 21 % en in 
bijzondere omstandigheden een toetsing 
plaatsvindt door de FBC. 

De heer J. de Boer geeft aan, dat als het 
voorstel wordt gewijzigd in een streven, 
een wijziging niet noodzakelijk is, want dat 
wordt al jaren gedaan. Bestuurlijk heeft 
het geen zin om een streven in het fokre-
glement op te nemen; dit reglement moet 
bindend en handhaafbaar zijn. Er komen 
sporadisch combinaties voor hoger dan 
21%; het percentage is momenteel stabiel. 
Het voorgestelde percentage is bedoeld 
om in ons fokbeleid een bovengrens te 
stellen. Samen met andere, reeds in werking 
zijnde maatregelen zoals de dekbeperking, 
heeft dit tot doel om een verbreding van 
de genenpool te krijgen doordat er o.a. een 
bredere inzet van reuen wordt gerealiseerd. 

De voorzitter geeft nogmaals aan dat er in 
de afgelopen jaren verschillende informa-
tieavonden zijn georganiseerd, waar de in-
houdelijke discussie heeft plaatsgevonden. 
Hieruit kwam naar voren dat het maximali-
seren van de IC% één van de maatregelen 
kon zijn. 

Het voorstel wordt vervolgens in stemming 
gebracht. 

De stemuitslag luidt: 10 onthoudingen, 26 
stemmen voor en 27 stemmen tegen.

Daarmee is het voorstel verworpen.

• Art. 4.1 Gezondheidsonderzoek (screening) 
ouderdieren:

Voorstel om naast Heupdysplasie en als 
erfelijk beschouwde oogafwijkingen ook 
verplicht onderzoek te doen naar Elleboog-
dysplasie (voor honden geboren na 1 juli 
2016).

 

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

Voorstel Elleboogdysplasie: honden met 
een aanwijzing voor LPC, LPA of OCD uit 
te sluiten voor de fokkerij (onderzoek voor 
honden vanaf 12 maanden met foto’s in 4 
richtingen).

Er volgt een korte discussie waarbij de 
hoofdlijn is dat er nu geen gestructureerd 
onderzoek of registratie is waaruit blijkt bij 
hoeveel honden de status van de ED is vast-
gesteld. Volgens dierenarts Strikkers is de 
vererving van ED vele malen zwaarder dan 
die van HD. (Zie ook de informatieavond 
van oktober 2016, verslag in OD nr. 5 van 
okt-nov 2016).

Het voorstel wordt in stemming gebracht en 
met 52 stemmen voor en 6 onthoudingen 
aangenomen.

Het voorstel over het schrappen van de 
optie HD A x HD C wordt in stemming 
gebracht en met  zeer grote meerderheid 
aangenomen.

• Art. 4.3 Epilepsie

Voorstel in de zinsnede “tot en met het 
derde levensjaar” te vervangen door: “tot en 
met de leeftijd van 48 maanden”.

Het voorstel wordt in stemming gebracht en 
met zeer grote meerderheid van stemmen 
aangenomen.

16. Lustrum 2018 – toelichting op opzet 
en samenstelling organisatie

De voorzitter geeft aan, een en ander al bij 
de mededelingen te hebben verteld.

In 2023 zal het 75-jarig bestaan (jubileum) 
uitgebreid worden gevierd.

17. Rondvraag

• De heer Bösing heeft begrepen dat er met 
betrekking tot de Gebruikshondenklasse 
een gesprek komt met de voorzitter van de 
GBC. Hij hoopt dat mevrouw Boer-Wolters 
de zaak snel en kordaat oppakt en hem op 
de hoogte houdt.

• De heer Bösing geeft aan, dat hij met een 
lading prijzen van de Kampioenschaps-
clubmatch naar huis is gegaan. Hij vond 
het onderscheid tussen de prijzen van de 
plaatsingen 1, 2, 3 en 4 te groot. De heer Bö-
sing stelt voor, om niet alleen de 1e prijs in 
het zonnetje te zetten, maar ook de andere 
geplaatsten. 

18. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 
uur, dankt de aanwezigen voor de construc-
tieve bijdrage en wenst allen wel thuis.

Winnaar van de Clubmatch 2017  
Dexter Sanne van Drienermarke van  

H. Bösing
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Fokbeleidscommissie
ZooEasy
Er is een Verenigingsregister met  gegevens van alle Drent-
sche Patrijshonden: dit register is ondergebracht in een 
online database bij ZooEasy. Aanvullingen en wijzigingen 
worden onder andere aangeleverd door de Raad van Be-
heer en via ZooEasy verwerkt, bijvoorbeeld de uitgegeven 
stambomen, uitslagen van de HD en ED onderzoeken en 
de showuitslagen met de rapporten van alle Drenten met 
stamboom. 

Willen we het Verenigingsregister zo compleet mogelijk 
maken en houden, zijn we ook afhankelijk van elke Drent-
eigenaar en/of fokker. Heeft u als eigenaar en/of fokker iets 
te melden over uw Drent met betrekking tot zijn of haar 
gezondheid, gedrag of andere belangrijke zaken, meld het 
alstublieft aan het registerbeheer. Op de website van de 
Vereniging vindt u onder het uitklapmenu ‘Vereniging’ de 
mogelijkheid naar het ‘Register’ door te klikken. Daar vindt u 
een formulier om ziekte of een overlijden door te geven. Ook 
foto’s kunnen voor het register aangeleverd worden. Ook als 
dat oude gegevens of foto’s zijn; ze zijn van harte welkom. 

Om de Drentsche Patrijshond als ras gezond te houden, is het 
van het grootste belang dat (erfelijke) gezondheidsproble-
men bij de rasvereniging bekend worden gemaakt. Heeft uw 
hond gezondheidsklachten die mogelijk van erfelijke aard 
zijn, meld dit dan alstublieft.Dit is voor de fokkerij, en dus 
voor de toekomst van ons ras, van onschatbare waarde.

N.B. U kunt voor € 7.50 per jaar een leesaccount aanvragen 
voor ZooEasy. Het aanvraagformulier vindt u onder het uit-
klapmenu ‘Fokken’ onder ‘Formulieren’

De Fokbeleidscommissie

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kijk en bestel online: 
www.drentschepatrijshond.org 

 

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

Evenementencommissie
Najaarswandeling 2017

De najaarswandeling van dit jaar zal op zondag 5 november 
plaats vinden op het strand bij Rockanje. Echt een uitje voor 
het hele gezin met uw Drent(en)!!!!

De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur en kan worden 
ingekort voor jongere en oudere honden.  

We verzamelen rond 10.00 uur op de ge-
bruikelijke plaats, Tweede slag 56, 3235 CR 
Rockanje.  Na de koffie vertrekken we voor 
de wandeling naar het strand.  

Tijdens de wandeling zoeken we een 
geschikt moment voor een groepsfoto. 
Na afloop is het mogelijk om verhalen 
en    ervaringen met elkaar te delen in een 
horecagelegenheid in de buurt van de 
wandeling. 

Heeft u net zoveel zin in de strandwan-
deling als wij, dan kunt U zich vanaf half 

oktober aanmelden bij Yvonne Majolee: wandelingen@
drentschepatrijshond.org

Wij zien u en uw hond graag op deze wandelingen!

De Evenementencommissie



Onze Drent - 15

 

Dekreu-eigenaar (slot)
Over de eerste dekking, die met Blossom, zijn heel wat ge-
sprekken geweest. Eén van ons heeft aanvankelijk behoorlijk 
tegengas gegeven, maar heeft na een zeer intens en verdui-
delijkend gesprek met een bevriende fokker de mening bij-
gesteld en alsnog ingestemd met de combinatie. Qua inteelt 
coëfficiënt misschien wat aan de hoge kant, maar qua bouw 
en karakter zijn Okke en zijn vriendinnetje Blossom het per-
fecte koppel. Dus gingen wij als dekreu eigenaren ons eerste 
avontuur in met de eigenaren van Blossom, die ook hun 
eerste fokavontuur ingingen. De dekkingen verliepen vlot 
en gemakkelijk. Eerst heerlijk wat spelen in de tuin en elkaar 
achterna zitten en dan ineens werd het serieus. Het koppel 
werd ondersteund bij de dekking, maar verder ging alles 
precies zoals we hadden gehoopt. Nog wel iets opvallends: 
Okke’s gedrag veranderde iets tijdens zijn spel met Blossom, 
zodra hij mij (Selma) in de gaten had. Mijn aanwezigheid gaf 
hem wat onrust. Dus ben ik naar binnen gegaan, heb heerlijk 
koffie gezet en wat lekkers gepakt, terwijl de hondjes buiten 
aan het spelen waren. Tijdens de koppeling kon ik gewoon 
naar buiten komen en foto’s maken; dat had geen enkele in-
vloed meer. Maar blijf dus wel heel goed kijken naar de hon-
den tijdens het spel vóór of hun gedrag tíjdens het dekken. 
Bij de dekkingen ben ik gewoon telkens binnen gebleven. 
Na verloop van tijd begon Blossom wat te veranderen en bij 
een echo bleek ze zwanger te zijn. Ik mocht bij de bevalling 
aanwezig zijn…..Wat een ongelooflijke gebeurtenis. Ik vond 
het ongelooflijk kostbaar te zien, hoe Blossom ineens moeder 
Blossom werd. Er ging bij haar een knopje om en ze veran-
derde op slag. Sprakeloos……

Die eerste serie dekkingen met Blossom heeft Okke heel veel 
goed gedaan. Het was alsof er in hem ook ineens een knop 
om was. “Oh, is dat ding dáárvoor….”. Hij heeft de eerste paar 
jaar een paar blauwe fleece-dekentjes kapot gebeten, getrok-
ken, gesekst, gesleept en gesjord, maar na de dekkingen met 
Blossom heeft hij nooit meer naar zijn dekentje omgekeken. 
Hij was altijd al een wat bedachtzame reu en werd na de 
dekkingen alleen maar stabieler. En mooier. Onze ‘Blos’kes’ 
werden op 5 maart geboren. Om dat we uit dit nest een 

reutje aan zouden houden, hebben we wat dekgeld betreft 
uiteraard een aangepaste afspraak gemaakt met de fokkers. 
Abe woont sinds 30 april 2014 bij ons. Zusje Gioya, die bij 
de fokkers is blijven wonen, is vorig jaar in augustus moeder 
geworden van de eerste kleinkinderen van Okke; zeven stuks. 
Het gaat in de dierenwereld ongelooflijk snel……

Kort na de geboorte van de Blos’kes werden we benaderd 
voor een dekking met Nouska. Een heel ander type Drent uit 
een compleet andere lijn. Weer volgde de inmiddels bekende 
riedel: ZooEasy bekijken, op bezoek en de twee hondjes 
samen zien, afspraken maken en de fokaanvraag indienen. 
Op 9 augustus 2014 werden de Nous’kes geboren, 5 stuks om 
precies te zijn. En we konden inmiddels precies voorspellen 
wanneer de pups geboren zouden worden.

Afwijzingen waren er ook. Vanwege een behoorlijk kans op 
epilepsie, vanwege een minder gunstige HD uitslag. Je komt 
nou eenmaal bij het combineren van twee hondjes aller-
lei rode vlaggen tegen. Soms ook vanwege een verkeerde 
insteek. Okke willen gebruiken, omdat hij veel wit op zijn lijf 
heeft en er ‘dus’ pups met veel wit geboren zullen worden….
nee, zo werkt fokken niet. Het blijft een deel gokken; niet al-
les is maakbaar en daar heb je je bij neer te leggen. 

Er kwam nog wel een schrikmoment voor ons als dekreu 
eigenaar. Begin 2015 had Okke enorm hoge bloedwaardes 
voor zijn alvleesklier. Bij een echo op de Universiteit van 
Utrecht werden de resten van een cyste op zijn alvleesklier 
gevonden en dat bleek de boosdoener te zijn. Tijdens die 
echo vonden ze, dat er wel heel veel ruimte was in Okke’s 
lijf….uiteindelijk bleek onze Okke geen rechternier te heb-
ben. Zelfs geen pliepeltje waar ooit een nier zou kunnen 
hebben gezeten. We hebben meteen navraag gedaan naar 
mogelijke vererving. Okke had tenslotte toen al 11 kinderen 
rondlopen….. Een vererving-deskundige heeft een klein 
onderzoek gedaan en zag totaal geen reden tot paniek. Het 
was een echte poets van de natuur, dat Okke zonder rechter-
nier geboren is en in de Drentenpopulatie is geen reden te 
vinden om aan te nemen, dat hij dit zou vererven. Gelukkig 
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was het verhaal heel duidelijk. Iedereen was wel stomver-
baasd: Okke’s fokkers, de eigenaren van Blossom en Nouska, 
de eigenaren van de Blos’ke en Nous’ke pups. We hebben 
het verhaal van die ene nier meteen bekend gemaakt en in 
Zooeasy laten opnemen. Okke is verder het levende bewijs, 
dat ook honden heel goed met één nier kunnen leven.

In mei 2016 werden de Fan’kes geboren uit de combinatie 
van Okke met Fanny. Ondertussen waren we al zo ervaren, 
dat het studeren geen dagen meer duurde. Ervaring leert je, 
waar je naar moet kijken, waar rode vlaggen zouden kunnen 
staan. Ervaring heeft je ondertussen ook al zo bekend ge-
maakt in de dek-wereld, dat je heel korte lijntjes krijgt en de 
namen van mensen (en honden) herkent. Ondertussen was 
er ook een aanvraag voor een dekking met Wieske binnen 
gekomen. De dekkingen waren kort na Kerst en op 25 febru-
ari 2017 werden er 7 Wies’kes geboren. Onnodig te zeggen, 
dat we telkens heel veel enthousiaste puppy-snuif-bezoeken 
hebben afgelegd. 

Het blijft voor ons een ongelooflijk mooi, maar ingewikkeld 
proces: van een verzoek voor een dekking met alle bijbeho-
rende studie, via de zwangerschap, de geboorte, het vertrek 
van de pups naar hun eigen mandjes. Elke keer zijn we er 
met open ogen ingestapt en elke keer hebben we er enorm 
van genoten en er geweldig kostbare contacten aan over 
gehouden. Er staat voor Okke dit jaar nog één dekking in de 
planning en  later een mogelijk zesde dekking met een nu 
nog erg jong teefje. Maar voor Okke vinden we het genoeg. 
Volgens de regels mag hij nog drie dekkingen doen….maar 
wij vinden het welletjes.

Wij hopen van harte, dat een groot aantal reuen aangemeld 
gaat worden voor de dekreuenlijst en dat die ook gebruikt 
gaan worden. De Reuendag, die de Vereniging dit jaar weer 
organiseert in september is een mooie gelegenheid een 
beoordeling te krijgen voor de reu. Maar ook een mooie 
gelegenheid om je reu te laten zien aan de fokkers, die onge-
twijfeld op de Reuendag zullen rondlopen. En als je reu dan 
op de lijst staat en er komt een mooi, lief teefje voorbij, dan 
wensen we je veel wijsheid toe en heel veel leuke, lieve en 
gezonde pups. 

Vraag, praat, overleg en gebruik je gezonde verstand. En kies 
gewoon je eigen pad, laat je niet gek maken en vooral: blijf 
trouw aan jezelf, aan je eigen plan en aan je Drent. 

Richard en Selma Tiemeijer

Bauke Hoekstra met "zijn hond" Guusje
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“Leuke”Drentenfoto’s
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Gebruikshondencommissie
Verslag SJP Beesd
Op 28 juli was onze Vereniging wederom welkom op Heerlijk-
heid Mariënwaerdt, het eeuwenoude familielandgoed in de 
Betuwe. Dit jaar was het verzamelpunt in de Hooge Schuur 
wat ligt aan de rand van het parkbos van Heerlijkheid Mariën-
waerdt.

Om 08:00 uur begon de veterinaire keuring voor de deel-
nemende honden aan onze Standaard Jachthonden Proef. 
Helaas waren er dit jaar 9 afmeldingen en daardoor waren 
er minder deelnemers dan vorig jaar aanwezig, te weten 37 
honden (32 Drentsche Patrijshonden en 5 Friese Stabij-hon-
den). Om 09:00 uur werd iedereen welkom geheten en kreeg 
men de informatie te horen over de wedstrijddag. Zoals de 
traditie het voorschrijft streden de honden ook dit jaar om 
de wisselprijs welke beschikbaar gesteld is door de Baron 
en Baronesse Van Verschuer – Van Sminia, de Mariënwaerdt 
wisselprijs. Deze Mariënwaerdt wisselprijs wordt elk jaar na 
afloop van de proef uitgereikt aan de Drentsche Patrijshond, 
Friese Stabij- of Wetterhoun met het hoogste A diploma.

De proef liep voorspoedig. Natuurlijk vielen er op verschillen-
de onderdelen her en der onvoldoendes, maar overall waren 
de resultaten goed te noemen. Voor een aantal honden ble-
ken de waterlelies bij ‘over water’, welke in overvloed aan-
wezig waren dit jaar, een uitdaging. Helaas een enkele maal 
met onbevredigend resultaat, maar met een mooie kopwind 
lag de proef er uitstekend bij. Vanaf de Hooge Schuur was de 
werkende hond goed te zien, tot genoegen van het publiek. 

Om 13:45 uur werden de nummers afgeroepen voor de 
dirigeer proef, 13 honden gaven hier gehoor aan. Slechts één 
van hen is door de dirigeer proef heengekomen, al waren er 
meerdere honden dichtbij. Tijdens de prijsuitreiking werd 
duidelijk dat er 1 A diploma, 22 B diploma’s en 7 C diploma’s 
waren gevallen. Er waren 6 honden zonder diploma en 1 
diskwalificatie. 

De A beker ging naar de Stabijhoun Berber (Isolde) van Pauli-
ne van Bommel, zij werden eerste met 85 punten en daarmee 
ook de winnaars van de Mariënwaerdt wisselprijs.

De B beker ging naar de Drentsche Patrijshond Kaleb Saku 
van ’t Roerdal van Nannie Vossen, zij werden eerste met 74 
punten.

Namens onze vereniging bedankt de Gebruikshondencom-
missie de familie Van Verschuer voor het beschikbaar stellen 
van dit uitzonderlijk mooie terrein. Wij hebben het gewaar-
deerd dat meerdere generaties van de familie aanwezig kon-
den zijn en hu bijdrage volgens traditie wilden leveren bij het 
uitreiken van de Mariënwaerdt wisselprijs. De keurmeesters 
waren zoals elk jaar bijzonder vriendelijk en met de hulp van 
de vrijwilligers was deze dag succesvol. De paar regenbuien 
konden het plezier dan ook niet wegnemen.  De GBC kijkt  
terug op een geslaagde 40e editie van onze proef.

Namens de GBC, 
Olaf Geerse

Pauline van Bommel  met Stabyhoun Berber (Isolde)  en Nannie Vossen met Drentsche Patrijshond Kaleb Saku van ’t Roerdal 
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Naam hond Voorjager Diploma C    B     A Op voor A

Berber  ( Isolde ) Pauline van Bommel         A   46   72   85       ja
Senna v.’t Arrêt       (Roepnaam: Benth) Henk Harder         B   50   78    -       ja
Joep Bashan the Gloucester Ton Beljaars         B   48   78    -       ja
Laika Cor Kortsmit         B   48   77    -       ja
Leafke Foppe v. 't Buske Barbara Mueller         B   48   73    -       ja
Nilsa Eline V.'T Arrêt Alain Verbruggen         B   46   73    -       ja
Jerom Jiba van Hermesheem Rony Poncelet         B   44   74    -       ja
Kaleb Saku van 't Roerdal Nannie Vossen         B   44   74    -       ja
Fleur Wietske v. d. Meerpoel Fred van der Meulen         B   45   72    -       ja
Bentho Silke van 't Holtenbos Klaas de Vries         B   45   71     -       ja
Tarah Famke v.d. Tienhont Wout de Graaff         B   44   71    -       ja
Lux. Kamp. Stone Olaf Geerse         B   45   69    -       ja
Zepp Fenna van 't Roetslat Hette Grijpma         B   44   70    -       ja
Sammy Flo Lynde van de Bezelhonk Christel Schulte         B   42   70    -       ja
Djenna Sanne v. Drienermarke Herman Bösing         B   41   70    -       ja
Jytte Albert Luttikhuis         B   45   66    -  
Esra v 't Limburgsland Chris Wielders         B   42   69    -      ja
Jessela the Glouchester Rob Kuggeleijn         B   42   68    -      ja
Inukshuk Nouska v.h. Beemdveld Koert Boelee         B   41   66    -      ja
Blitz Maud v. 't Roetslat Rick Streutjens         B   42   63    -      ja
Fienorro fan it Heidehiem W.J.S. Balje         B   44   64    -      ja
Hannes Hay van de Sebastiaanshoeve Linda punselie         B   41   65    -      ja
Hester Harns van de Meiakkers Brigitte Elsman         B   39   63    -      ja
Beau Puck van 't Roetslat Rene Hummelink         C   46    -    -  
Maral-Jee aent Grotenhoutbosch Ute Claessens         C   44    -    -  
Fenna Doeshka van het Amsterdamse Erwin Franken         C   40    -    -  
Keety-Yssy van de Huetsche Grave Alma van Ditzhuyzen         C   36    -    -  
Floran Timas the Gloucester Lia van 't Ende         C   36    -    -  
Elke Fan de Indo-Anjoho Bert Jacobs         C   36    -    -  
Bauke Byke van de Bezelhonk Alexander Stamhuis         C   33    -    -  
Bo Tarah v.d. Tienhont Wilma de Graaff     geen     -    -    -  
Joeri Jarno v. Parkendijk Bastiaan den Haan     geen     -  -    -  
Benthe Djenna v. Drienermarke Evelien Bösing-Dijkstra     geen     -  -    -  
Ayuna von der Rebhuhnheide Albert van der Ham     geen     -  -    -  
Nadezja Nahla Posh Jean-Pierre Verrooten     geen     -  -    -  
Jannes Elly van der Helm     geen     -  -    -  
Zita Fan 't Suydevelt Ruud van Esch     Disk     -  -    -  

Uitslag Standaard Jachthonden proef te Beesd
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De Meervoudige Apporteerproef

Sinds jaren zorgt onze Vereniging samen met de Nederlandse 
Vereniging Langhaar voor de organisatie van een Meervoudige 
Apporteerproef, ook wel MAP genoemd. In het najaar worden 
er door heel Nederland Meervoudige Apporteerproeven geor-
ganiseerd, maar voor de “oude rotten” zegt Ambt Delden vaak 
meer dan de huidige locatie in Bentelo. 

In het Algemeen Reglement Jachthondenproeven staat om-
schreven wat een MAP is en wat de toelatingseisen zijn.

De MAP bestaat uit zes meervoudige, niet gestandaardiseerde 
apporteerproeven op B-niveau en twee meervoudige, niet 
gestandaardiseerde apporteerproeven op A-niveau. Het doel 
van de MAP is het beoordelen van het werk na het schot van 
de deelnemende honden onder meer jachtpraktijk gerichte 
omstandigheden. Hierbij vormen de elementen gehoorzaam-
heid, veldverstoring, effectief en zelfstandig werken, een 
zwaarwegende factor in de beoordeling. Daarnaast worden in 
wedstrijdverband de prestaties van de deelnemende honden 
met elkaar vergeleken.

Om toegelaten te kunnen worden tot de proeven voor het B-
diploma, moet de hond voorafgaande aan de MAP, tenminste 
twee B-diploma’s op een jachthondenproef hebben behaald. 
Eén van deze B-diploma’s moet tenminste een score van 68 
punten hebben. Om toegelaten te kunnen worden tot de 
proeven voor het A-diploma, moet de hond voorafgaande aan 
de MAP, tenminste twee A-diploma’s op een jachthondenproef 
hebben behaald. Eén van deze A-diploma’s moet een score van 
tenminste 85 punten hebben.

De MAP is en uitdaging voor elke hond en voorjager, want 
mist de hond één van de twaalf stukken wild dan is er geen 
diploma. Doorgaans haalt maximaal slechts één derde van de 
voorjagers het MAP diploma tijdens een proef.

2015 was een groot succes met vijf Drentsche Patrijshonden 
en hun voorjager, die een MAP B diploma wisten te behalen. 

Namens de GBC,

Olaf Geerse
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Joeri van d’Ouw Knip als dekreu
Selma en Richard Tiemeijer gaven in de nummers 2 en 3 
interessante informatie over het wel en wee van een dekreu-
eigenaar. Hier volgt een verslag van onze persoonlijke erva-
ringen met onze reu, Joeri van d’Ouw Knip.

Nadat we alle stappen hadden doorlopen om onze Drent 
op de lijst van dekreuen te krijgen, heeft het ruim twee jaar 
geduurd voor het eerste telefoontje van een geïnteresseerde 
fokker binnenkwam. 

Ali Dooren van de  Drentsche Patrijshondenkennel  v. ’t 
Jasperspad had de naam van Joeri doorgekregen van Tiny 
Key en wilde graag eens kennismaken  met ons en onze 
hond.  Na een zoektocht op ZooEasy  naar informatie over 
teefje Javana en overleg met o.a. Mirjam van Hoef besloten 
we om daarop in te gaan. Zomer 2016 hebben we een ken-
nismakingsbezoek gebracht aan de fokkers  Ali en Peter in 
Leopoldburg (B). Buiten de tuin (neutraal terrein) vond de 
eerste ontmoeting plaats tussen beide honden en na een 
wandeling in het aangrenzende bos hebben de honden nog 
wat gespeeld in de tuin. Vervolgens werden wij getrakteerd 
op een heerlijke lunch.  Javana (Vaantje voor de intimi) zou 
in april of mei 2017 loops worden. We hebben een aantal 
afspraken op papier gezet m.b.t. bijvoorbeeld de financiën 
en om de optimale dekdatum vast te kunnen stellen zou 
het progesterongehalte van Javana worden gemeten bij de 
dierenarts. Het was belangrijk dat we de twee honden op het 
juiste moment bij elkaar brachten; zo vergrootten we de kans 
dat Joeri’s eerste dekking succesvol  zou verlopen.

In het najaar kwam het tweede telefoontje binnen.  Luc en 
Gerrie van de Heijning van kennel  The Gloucester waren op 
zoek naar een geschikte reu voor hun teefje Shanty. Opnieuw 
gingen we op zoek naar informatie maar dit keer over Shanty. 
Er werd een datum afgesproken om  de honden en baasjes 
met elkaar te laten kennis maken. Het klikte opnieuw goed. 
Shanty zou in december 2016 al loops worden dus nog vóór 
Javana. Dat werd uiteindelijk 21 februari 2017. 

We hadden een schapennet gekocht waarmee we de boom-
gaard konden afzetten om er zodoende voor te zorgen dat 
het verliefde stel in de boomgaard zou blijven. Wij wilden de 
honden namelijk wel kunnen ondersteunen als de koppeling 
had plaatsgevonden. Het is onhandig als dat op een plaats 

gebeurt waar wij slecht bij zouden kunnen. Luc en Gerrie 
kwamen die bewuste dag met Shanty naar onze tuin. De 
dame en heer wilden graag spelen.  Joeri werd echter ook 
opgewonden van de heerlijke luchtjes die Shanty bij zich 
droeg en probeerde haar achterkantje te bereiken. Dat viel 
niet mee en na 20 minuten was er nog niets gebeurd.  Shanty 
deed wel regelmatig haar staart opzij. Wij besloten een kopje 
koffie te gaan drinken ….. toen gebeurde het.  De koppeling 
was volbracht. Ruim 20 minuten stonden de baasjes in onge-

makkelijke houding bij het stel om ze rustig te houden zodat 
Shanty geen beschadigingen zou oplopen. Het weer was niet 
fotogeniek ; daarom hebben we van de eerste dekking geen 
geschikte foto. Shanty kwam de daaropvolgende dag  voor 
de tweede dekking. Het regende flink maar de honden leken 
daar geen last van te hebben. Het was heel fijn voor Joeri en 
ons dat Luc en Gerrie ervaren fokkers zijn en dat Shanty ook 
al twee keer was gedekt door andere reuen. Mede daardoor 
verliep de dekking probleemloos.

De dagen erna ondervonden we de gevolgen van de hormo-
nale veranderingen. Joeri at de eerste dag helemaal niet en 
een paar dagen erna slecht. Hij werd daarnaast puberachtig, 
weigerde om te luisteren. Terwijl ik op 23 februari in de tuin 
bezig was om de fruitbomen te snoeien, begon Joeri tegen 
mij te blaffen op een manier alsof hij wilde zeggen: “ik ben 
hier nu voortaan de baas”.  Ik ben toen heel boos geworden 
en heb hem in zijn bench gezet. We hebben hem een paar 
weken extra streng aangepakt tot hij weer de gezellige en 
goed luisterende Joeri werd. 

Rond 21 maart lieten Luc en Gerrie een echo maken van de 
buik van Shanty; er waren toen al 7 pups zichtbaar. Shanty 
had het zwaar in de laatste week dat ze drachtig was: het 
was warm weer en ze droeg 9 grote pups in haar buik. Op 
21 april werden de  9 gezonde pups met een (noodzakelijke) 
keizersnede geboren. De repetitieruimte van mijn orkest lag 
5 min. rijden van de woning van Luc en Gerrie. Zodoende 
volgden er 9 weken met regelmatig kraambezoek en ontel-
baar veel foto’s en filmpjes via What’s app. Het was hartver-
warmend hoe we bij alles betrokken werden. We werden 
ook nog verwend met een lunch in de nabijheid van Shanty 
en haar pups. Driekwart juni vertrokken de eerste pups naar 
hun nieuwe baasjes. Wij hadden voor iedere pup een klein 
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pluche fazantje gekocht en hingen daar ons visite-kaartje 
aan. Gerrie had prachtige cadeaus voor alle nieuwe baasjes 
samengesteld. Dankzij een groepsapp, die Luc en Gerrie had-
den aangemaakt, mochten wij meegenieten van de verhalen 
van de nieuwe baasjes over de eerste stapjes (en streken) 
van de pups in hun nieuwe huis. Twee pups mochten zelfs al 
een vliegreis maken naar resp. Denemarken en Zwitserland. 
We hopen dat het goed blijft gaan met alle pups en dat we 
elkaar over een jaar weer mogen ontmoeten.

De dekking  van Vaantje van ’t Jasperspad volgde op 17 en 
18 april 2017. Nu troffen we prachtig weer en speelden de 
honden in de boomgaard waarvan de appelbomen  volop in 
bloei stonden. Het schapennet was weer geplaatst en voor 
ons eigen gemak, parkeerden we twee stoeltjes en een kruk 
binnen de omheining. Javana plaagde Joeri in het begin heel 
erg. Ze wilde vooral spelen en niet gedekt worden. Ali deed 
Javana even aan de lijn en toen kon Joeri zijn werk toch doen. 
Aangezien het progesterongehalte goed was, deed Javana 
zelf haar staart opzij toen Joeri dichterbij kwam. De koppe-
ling was een feit.  Joeri had duidelijk geleerd van de eerste 
dekking want hij haalde zelf zijn voorpoten van Vaantjes rug. 
Ook deze koppeling  duurde ongeveer 20 minuten. Peter gaf 
Ali en mij de stoelen en wij hielden de kop van respectie-
velijk Javana en Joeri vast. Berry kreeg het krukje en moest 
de achterlijven proberen stil te houden. Dit was heel wat 
aangenamer dan de eerste dekking. De volgende dag vond 
de tweede dekking plaats. Ali had duidelijk veel ervaring met 
fokken met als gevolg dat ook nu alles weer soepel verliep. 

Gedragsmatig raakte Joeri nu veel minder in de war. Ik ben ’s 
middags direct gaan trainen met Joeri waardoor het duidelijk 
was dat ik de baas ben. Ook at Joeri zijn eten normaal op. Hij 
is weer ons zonnetje in huis.  

Op 16 juni werden de pups van Vaantje geboren. Er zijn 5 
reutjes en 1 teefje. 

Vanwege de afstand waren we dit keer iets afhankelijker van 
foto’s en filmpjes die ze opstuurden. We zijn 21 juli op kraam-
bezoek geweest en genoten van de 6 prachtige pups. We 

kregen inzicht in het voedingsschema en zagen hoe nauw-
keurig het lichaamsgewicht van de pups in de gaten werd 
gehouden; de pups worden hiervoor dagelijks gewogen. 
Tenslotte werden we uitgenodigd voor een puppy-borrel op 
29 juli a.s. met de nieuwe pup-eigenaars. Helaas waren wij 
toen op vakantie. 

Op 6 augustus stuurde Ali ons de uitslagen van de socialisa-
tie-test van iedere pup die door hondengedrag-deskundige 
Inga Claes waren uitgevoerd: 

“Deze puppytest werd afgenomen op een voor de pups 
volledig onbekend terrein. Voor het eerst worden ze zonder 
broers, zussen, mama of fokker heel alleen achtergelaten. 
Deze test laat een verschil van de karakters in een nest pups 
zien. Zo zal de ene pup onmiddellijk de omgeving verkennen 
en de andere heel stilletjes blijven zitten. Deze test laat enkel 
zien wat de pups aan natuurlijke aanleg in zich hebben. Hoe 
deze pup zich als volwassen hond zal gedragen kan toch erg 
verschillen van zijn aanleg. Als een angstige pup goed bege-
leid wordt zal hij zich later toch stabiel kunnen gedragen, zo 
geldt ook dat een zelfverzekere pup die slechte ervaringen 
opdoet, kan veranderen in een bange hond.” 

De pups werden geobserveerd op het moment dat ze wer-
den geconfronteerd met nieuwe locaties/ situaties, mensen 
en dieren.  Uit de observaties bleek dat er geen enkele pup 
bij zat die bang was. Complimenten voor de fokker! Tenslotte 
gaf Inga in haar verslag m.b.t. iedere pup nog enkele aan-
dachtspunten voor de opvoeding door  de nieuwe baasjes.

Maandag 7 augustus heeft Ellen nog een keer een bezoek 
gebracht aan kennel van ’t Jasperspad en de pups. Wat waren 
de pups gegroeid en levendig!! Na een kwartiertje in het 
zelfde verblijf gezeten te hebben als waar de pups speelden, 
ontbraken er bij haar bijna 8 vingerkootjes . Tsjonge wat zijn 
die tandjes scherp! Rond 11 augustus gaan de pups naar hun 
nieuwe baasjes.We beseffen dat dit een heel moeilijk mo-
ment is voor de toegewijde fokker(s). 
 
Ook deze pups wensen wij een goede gezondheid en een 
fijne tijd bij hun nieuwe baasjes. 

Berry Kock en Ellen Bouwen

Javana en haar pups
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Dekkingen

Dek- en geboorteberichten

28-06-2017
Reu   : Gabor Balou van Selihof
             NHSB 2936137, HD A
Teef   : Mila Maud van ‘t Roetslat
             NHSB 2880432, HD A
R. Hummelink, Zieuwent

07-07-2017
Reu   : Ascon Maras an ’t Landweggie
            NHSB 2741842, HD A
Teef  : Freya van Muyzenberg
            NHSB 2843471, HD A
J.O. Appelhof, Eexterveen

13-07-2017
Reu  :  Roef Bo van de Ruyghewaert
            NHSB 2828504, HD A
Teef  : Tjicka Femke van de Meerpoel
            NHSB 2984920, HD A
J.W.J. Bukkems-van de Manakker, Someren 

28-07-2017
Reu   : Hannes Hay van de Sebastiaanshoeve
            NHSB 2874458, HD A
Teef  : Mijn Augusta van de Flevomare
            NHSB 2981013, HD A
M.A.de Raad-Hemminga, Kraggenburg

Geboorten

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
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Onze eerste SJP te Beesd
Vorig jaar zijn we met Mik (Blitz Maud van de Roetslat) de 
jachttraining gaan doen. Mik was 11 maanden toen we 
begonnen. Een jonge enthousiaste hond; ze huppelde en 
sprong alle kanten op. Een echte Drent dus! Aan het eind 
van de cursus was Mik nog niet helemaal klaar voor de proef, 
maar toch hadden we ons ingeschreven in Paarlo. Mik deed 
het best goed, maar helaas haalde ze geen B of C. We hadden 
ook ingeschreven voor de proef in Horst, maar toen werd 
onze dame loops, en was het einde verhaal voor 2016. 

Met een klein groepje hebben we de rest van het jaar één 
keer per week/ 14 dagen doorgetraind. Het waren allemaal 
jonge honden, die in 2016 nog niet helemaal ‘klaar’ waren. 
Begin dit jaar hebben we de frequentie opgeschroefd naar 
één keer per week, en later naar 2 keer per week. 

We hadden van diverse mensen gehoord dat de proef in 
Beesd zo fijn was. Allemaal Drenten met een paar Stabij- en 
Wetterhounen erbij. We hebben de stoute schoenen aange-
trokken en ons ingeschreven voor Beesd! Spannend, want nu 
moet het dus echt gaan gebeuren!

In juni en juli hebben we veel getraind, vooral op het kort ap-
port, want Mik houd niet van konijnen, zeker niet als ze al wat 
stinken. Dan trekt ze haar neus op. De week voor de proef in 
Beesd apporteerde ze tijdens de trainingen 2x het konijn, het 
zou dus spannend worden.

Om alles zo goed en rustig mogelijk te laten verlopen voor 
Mik (en ons) en de kans op slagen zo optimaal mogelijk te 
maken, hadden we besloten om een paar dagen naar een 
camping in de buurt van Beesd te gaan. Lekker rustig naar de 
proef toeleven.

We vonden een mooie camping in Rumpt. Heerlijk rustig tus-
sen de fruitbomen. Hier hebben we een paar dagen met de 
caravan gestaan. Donderdag arriveerden nog verschillende 

Drentenbaasjes met hun hond(en). Heel gezellig was het. We 
hebben kennis gemaakt en verhalen uitgewisseld.

Vrijdagochtend moesten we om 8 uur aanwezig zijn op Heer-
lijkheid Mariënwaerdt, een groot en uitgestrekt landgoed! Je 
kijkt je ogen uit! De bijeenkomst was in de Hooge Schuur. Dat 
was, een beetje onwennig was het voor ons, de eerste keer 
op een proef in Beesd. Al snel zagen we bekenden en was het 
gelijk gezellig. 

Het deelnemersnummer en boekje gehaald en wachten. We 
hadden geen zin in koffie of thee, want we hadden veel te 
veel zenuwen.

De keuring door de dierenarts verliep goed, en om 9 uur 
mochten we na het welkomstwoord door Olaf Geerse, naar 
onze eerste proef. 

Dit was de G proef, het Markeerapport. Een proef die Mik 
normaal gesproken goed doet. Nu was ze echter helemaal 
hyper en om te voorkomen dat ze insprong, heeft Rick haar 
geslipt. ’t Kost wel 2 punten, maar ja. Mik deed het goed, ze 
liep alleen met de eend naar de werper, dus nog eens 2 pun-
ten eraf. Een 6, maar de kop was eraf, we mochten nog verder 
meedoen.

In ons groepje van 8 man/honden, waren 3 afmeldingen, wat 
overbleef waren toevallig 5 teven, variërend  van 7 jaar tot 
net een jaar oud. De honden en ook de baasjes konden het 
goed met elkaar vinden. Iedereen leefde mee met elkaar en 
was blij als een proef goed ging. Als het minder goed of fout 
ging, dan troostten we elkaar. Op deze manier doorliepen we 
alle proeven. 

Na de 4e proef, Houden van de aangewezen plaats, moesten 
we lang wachten voor de volgende proef, het Apport over 
water. Deze proef ging bij veel honden niet goed; ze wilden 
het water niet in of ze namen de diepte niet. Gelukkig deed 
Mik het na een valse start, er lagen 2 honden naast de keur-
meester die door Mik eerst van dichtbij bekeken moesten 
worden, heel goed. Ze zwom keurig door de waterlelies, klom 
de oever op, pakte diepte, vond de eend en kwam vrolijk 
rennend terug. Niet door het water, maar omgelopen over 
land en gaf de eend netjes af. Een Drent denkt na en neemt 
de snelste route.

Vijf proeven waren voor Mik al goed gegaan, toen de voor 
haar moeilijkste eraan kwam: het Kort apport. Vol spanning 
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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

liepen we naar de plaats waar deze gehouden werd. Wonder 
boven wonder deed Mik het uitstekend, ze pakte het konijn 
en bracht hem keurig terug naar Rick. Wat waren we allemaal 
blij! 

Daarna was het Apport uit diep water en dat deed ze ook 
heel mooi! Het C diploma was binnen, nu nog één proef voor 
de B.

Er bleef alleen nog het Verloren apport over, Miks favoriete 
onderdeel. Ook dit ging goed, wat waren we blij! Mik werd 
flink geknuffeld en kreeg een grote beloning.

Voor de meeste honden en baasjes was het tijd om te pau-
zeren, even de spanning ontladen, lekker spelen met andere 
honden, wat eten en drinken en gezellig doen.  De ervarin-
gen van de ochtend werden gedeeld met de deelnemers 
uit de andere groepen.

Na de middagpauze was het tijd voor de A proeven. Hier 
hadden we wel al van gehoord, maar dit nog nooit gezien. 
Met z’n allen trokken we naar de paardenwei waar de eerste 
A proef zou plaatsvinden, de Dirigeerproef te land. 

Dit is toch heel wat anders dan die proeven die we s ’mor-
gens deden, wat een moeite moet je doen om je hond naar 
een bepaald punt te dirigeren! Van de 13 honden lukte het 
uiteindelijk maar één hond om met de duif terug te komen, 
een Stabijhoun. Deze hond met baas kreeg een welverdiend 
applaus.

Deze hond en baas mochten door naar de laatste proef, 
Apport van verre loper over breed water. De spanning bij 
de toeschouwers was te snijden, je kunt je voorstellen hoe 
het dan met de voorjager was. Toen de hond de eend heel 
mooi teruggebracht had bij de voorjager, klonk er wederom 
applaus.

De rest van de dag was vooral gezellig, ervaringen werden 
uitgewisseld, felicitaties voor de gene die een diploma had-
den gehaald, opbeurende woorden voor degene die dit niet 
was gelukt.

Natuurlijk was er een officiële afsluiting, de familie van het 
landgoed werd bedankt, alle keurmeesters en helpers wer-
den bedankt voor hun medewerking, en ook de leden van de 
Gebruikshondencommissie. Waarschijnlijk ben ik nog iemand 
vergeten, sorry. De diploma’s en de bekers werden uitge-
deeld, evenals de wisselbeker. Dit was een mooie afsluiting 
van een geweldige dag. 

Jeanne en Rick Streutjens
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De Hondsdagen
Wanneer ik dit schrijf, zitten we midden in de Hondsdagen, 
die liggen tussen 20 juli en 20 augustus.

 Dat is de periode waarin het sterrenbeeld Grote Hond met 
daarin de Hondster Sirius tegelijk opkomt met de zon. Sirius, 
normaal de heldere ster, is dan niet te zien.

Maar hoe is dit tot stand gekomen? Volgens de Griekse 
Mythologie is Sirius de hond van de jager Orion. Toen Orion 
stierf kreeg hij met zijn hond Sirius een plek aan de hemel!

Het weer op de eerste dag van de Hondsdagen zou model 
staan voor het weer in de volgende vier tot zes weken. Een 
mooie eerste zonnige dag zou dus een mooie, zonnige 
periode beloven. Dat klopt soms wel, soms niet. Het schijnt 
dat het weer op 20 juli weinig tot niets zegt over het weer 
in de volgende vier weken. In het algemeen worden deze 
Hondsdagen gekenmerkt door warm, vochtig weer met af en 
toe fikse onweersbuien, ook als het op 20 juli toevallig koud 
is geweest.

Doordat het tijdens de Hondsdagen vaak warm en broeierig 
is, kunnen micro–organismen erg snel groeien, waardoor 
etenswaren sneller kunnen bederven.

De volgende weerspreuken zijn o.a. aan de Hondsdagen 
verbonden:

Als Margriet pist in het riet, zes hele weken boerenverdriet

Met Sint Margriet droog, zes weken zon in ’t oog

Sint Margriet was jarig op 20 juli, de eerste dag van de 
Hondsdagen.

Dat de Hondsdagen een oud fenomeen zijn blijkt uit het 
feit dat de oude Egyptenaren er zelfs een beetje bang voor 
waren, omdat het water uit de Nijl, tijdens deze Hondsdagen, 
zijn laagste peil bereikt en de Egyptenaren bang waren dat 
de ster Sirius niet terug zou komen om de broodnodige over-
stromingen aan te kondigen.

Wist u trouwens dat vroeger de honden werden gemuilkorfd 
of werden vastgelegd in deze periode omdat ze anders 
hondsdol zouden worden? 

Ongemerkt hebben de Hondsdagen toch veel invloed op het 
leven (gehad).

 Tineke v.d. Feijst

Tussenstand enquête
Op de algemene ledenvergadering van 19 juni jl. heeft Koert 
Boelee namens de Werkgroep Enquête, waar ook Irene van 
Hulzen en Ronald Verhulst deel van uitmaken, een toelichting 
gegeven op de eerste tussenresultaten van de enquête. Eind 
juni hadden al 208 personen de enquête ingevuld. Ook zijn er 
behoorlijk wat leden (93) die aangeven graag voor de Vereni-
ging als vrijwilliger actief te willen worden of dat al zijn.

Inmiddels heb ik als voorzitter van onze Vereniging met alle 
mensen die hebben aangegeven mogelijk als vrijwilliger 
actief te willen worden persoonlijk contact gehad via tele-
foon en/of mail. Dit levert vaak leuke gesprekken op. Veel 
mensen willen graag allerhande ondersteuning geven bij 
verschillende evenementen; ook bij meer lokale initiatieven 
zoals wandelingen, jacht demo's/training. Ook wachten een 
aantal mensen graag eerst de uitkomsten van de enquête af; 
tenslotte moet daarin de behoefte naar (nieuwe) initiatieven 
duidelijk worden.

Kortom: een veelbelovende "tussenstand".

IVoor meer informatie over de voorlopige uitkomst van de 
enquête kunt u de website van de vereniging raadplegen. Per 
vraag zijn de reacties grafisch weergegeven.

De enquête is nog open tot eind september. Daarna gaat de 
werkgroep aan de slag om alle (inhoudelijke) input te analy-
seren en komt er een terugkoppeling naar het bestuur rond 1 
november 2017. Uiteraard gaan we deze analyse en moge-
lijke vervolgacties met alle leden delen en bespreken.

Uw mening is waardevol! Daarom de oproep om 5-10 minuten 
de tijd te nemen om de enquête in te vullen (zie onze web-
site bij vereniging/organisatie/enquete). Een goede investe-
ring in onze Vereniging. 

De volgende update vanuit de werkgroep is begin septem-
ber; we zullen de resultaten hiervan publiceren op de website 
en er zal ook in een Nieuwsbrief aandacht aan worden 
gegeven.

Namens het Bestuur en de Werkgroep Enquête, 
Marc Massaar van Schaik
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Ganzenjacht
Lees ik op Facebook het grappige bericht: “Drent zoekt an-
dere baas. Ik moet te hard werken”. Met hierbij de afbeelding 
van een tableau met ganzen met één Drentsche Patrijshond 
er achter. Ik reageer gelijk op dit bericht, dat ik wel mee wil 
komen helpen voorjagen met mijn 4-jarige reu Joeri. Direct 
krijg ik de reactie: zaterdag 5 uur Goeree Overflakkee. 

Dat wordt een vroegertje. Maar dit soort kansen moet je met 
beide handen aanpakken. We zijn al 2 maal mee geweest op 
de eend en één maal op de kraai in de omgeving Bodegra-
ven. Dus ‘schadebestrijding gans’ was nieuw voor ons. We ver-
zamelden bij de jachthut. Een vijftal jagers en drie honden. 
Alle drie Drentjes. 

Gezamenlijk met de jachthouder werd bepaald waar een 
ieder in het veld ging zitten. Met Joeri zat ik verdekt in de 
slootkant tussen drie jagers in. Hond en baas in het begin 
onrustig, wachtend op wat komen gaat. Al snel zijn de eerste 
knallen te horen. Joeri markeert goed, maar wil de eerste 
gans niet oppakken. Vanwege het bietenveld kon ik niet zien 
wat er aan de hand was. Vervolgens ben ik er toch maar heen 
gelopen. Het bleek een gewiekte gans. Dit kom je niet tegen 
tijdens de jachttrainingen. Maar met een vriendelijk toch 
dwingend commando “VAST” greep Joeri de gans beet en 
kwam hem netjes voorbrengen. 

Naarmate de ochtend vorderde kon ik goed merken dat Joeri 
het spelletje doorkreeg. Hij hield alles wat overvloog goed 
in de gaten. Na het vallen van een schot goed kijken of er 
werkelijk wel wat naar beneden valt en als er dan wat valt, 
er als een speer op af om vervolgens met een gans terug te 
komen bij de baas. Deze dag 12 stuks totaal, waaronder een 
2-tal gewiekte ganzen. Tegen een uur of elf werd het rustig in 
de lucht. Besloten werd terug te gaan naar de jachthut. Hier 

werd het tableau met voornamelijk brandganzen neerge-
legd. Een foto gemaakt, maar nu met drie Drentjes erachter. 
Hierna gezellig aan de koffie en de broodjes. 

Omdat in Nederland ganzenvlees niet veel wordt gegeten, 
kunnen poeliers er niet veel mee. Daarom ging men na de 
koffie zelf de borsten eruit snijden, voor eigen gebruik. Aan 
mij ook het verzoek dit eens te proberen. Hier zei ik geen 
nee tegen. In het begin onwennig, maar na een paar ganzen, 
snapte ik hoe het moest. Wat was het een geweldige dag. Het 
is zo leuk om dit samen met je hond te beleven.

Bastiaan den Haan
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Tentoonstellingen
Echt, 2 juli 2017
Keurmeester: Hr. T. Leenen Beste van het ras (BOB): Harry      

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Puppyklasse 1 VB Bertus Barrie Wiesje v. Zóterbek NHSB 3059555 K. Zwartjes

Jeugdklasse 1 U Joppe fan ’t Suydevelt NHSB 3044917 J.W. Hoeksema

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

Veteranenklasse 1 U, CAC, BOB   Harry   LOSH 1046240 L.. Vandepoel

Teven

Jeugdklasse 1 U, CAC Norah v.d. Olinckhoeve NHSB 3047276   G.B. Olieman

Rotterdam, 29 juli 2017
Keurmeester: Mevr. R. Lochs-Romans Beste van het ras (BOB): Asra-Tessa van Klein Esholt 

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Jeugdklasse 1 U Joppe fan ‘t Suydevelt  NHSB 3044917 J.W. Hoeksema

Openklasse 1U res. CAC, CACIB, 
BOB

  Asra-Tessa v. Klein Elsholt    NHSB 2903967 R. Hogeland

2 U res. CAC, res CACIB   Jelle v.d. Olinckhoeve   NHSB 2024342 M. Timmer

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

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

Teven

Jongste pup-
pyklasse

1 VB Senna Sophie v.d. Lage Nesse  NHSB 3071471  T. de Reus-de Haan en M. de Reus

Jeugdklasse 1 U  CAC Norah v.d. Olinckhoeve  NHSB 3047276  G.B. Olieman

Openklasse 1 U  res CAC,  CACIB   Mayke fan’t Zuudbargerveld   NHSB 2961814  J. Smink en D. Smink-Louwsma

Kampioensklasse 1 U  res CACIB   Ivana Isah fan’t Patrijzen Bos   NHSB 293137  W. Klijnstra en B.  de Jong

Keurmeester: Hr. H. Schenk Beste van het ras (BOB):   Benthe Djenna van Drienermarke

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

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

Tussenklasse 1 ZG Jesse v.d. Olinckhoeve NHSB 3029844 G.B. Olieman

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

Kampioensklasse 1 U Bram Djenna van Drienermarke NHSB  2991065 H.T. Bösing en H.G.M. Belshof

Veteranenklasse 1 U,  res CAC res CACIB  Andor fan de Indo-Anjoho   NHSB 2681989 B.M. Pouw-Zuiderhof

Teven

Jongste puppyklasse 1 VB Senna Sophie v.d. Lage Nesse NHSB 3071471  T. de Reus-de Haan en M. de Reus

Jeugdklasse 1 U res CAC   Layla Hesther fan’t Patrijzen Bos   NHSB 3060525  W. Klijnstra en B. de Jong

Openklasse 1 U res CACIB   Mayke fan’t Zuudbargerveld   NHSB 2961814  J. Smink en D. Smink-Louwsma

Kampioensklasse 1 U, CAC, CACIB, BOB   Benthe Djenna van Drienermarke   NHSB 2991066  H.T. Bösing en E.M. Bösing-Dijkstra

Rotterdam, 30 juli 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.
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Nieuws uit “de Kwakel”
2017: Eind januari, begin februari vliegen alle Blosjoe (van 
Blossom x Joeri Jarno) pups uit richting hun gouden mandjes. 
Wat een leegte geeft dit toch en een dubbel gevoel maar ‘t 
is een goed gevoel. Nu kunnen de nieuwe pup-eigenaren al-
lemaal gaan genieten en aan het werk gaan met hun Drentje. 

We gaan lekker uit eten met Bas en Sandra, de eigenaars van 
Joeri, om alles nog een keer de revue te laten passeren. Het 
was voor hun de eerste keer en om dan meteen al zoveel 
mee te maken: een bevalling die niet wilde vlotten en uitliep 
op een keizersnede; onze Dries, die door de keizersnede toch 
nog bij zijn twee broertjes en zusjes aan kon sluiten; de vier 
pups, die het niet hebben gered en daarna ook nog onze 
Freek met zijn oogje. Het hoort erbij, het is de natuur en die 
kan en mag je niet dwingen. Gelukkig hebben wij met elkaar 
toch kunnen genieten van dit mooie nestje. En wat zijn alle 
eigenaren blij met hun pupje waar ze zo naar uit hebben 
uitgegekeken. 

Twee weken later, als de sneeuw uit de hemel is gevallen, 
hebben wij onze 6-maanden wandeling met alle Giouk 
(Gioya x Duuk) pups. Heerlijk wandelen in de sneeuw en ook 
de slee was mee. De hondjes hadden dikke pret en ieder-
een liep heerlijk met elkaar te kletsen en heel veel foto’s te 
maken. Wat waren Roos & Vincent en wij trots op hoe ze 
gegroeid waren en wat ging het geweldig met het hele span 
en vader en moeder. Lekker lunchen met elkaar en aan het 
einde al meteen de vraag wanneer is de 12-maanden wande-
ling is. Het is heerlijk als mensen het zo leuk vinden om elkaar 
en de hondjes te blijven zien. 

Ook gaan we met Jaycee naar Sleeuwijk om haar HD en ED 
foto’s te laten maken en ‘s avonds hadden we al de uitslag 
van de Raad van Beheer. HD A en ED vrij. Weer iets om trots 
op te zijn. 

Irene wilde iedereen graag weer een keertje zien en dus 
organiseerde zij een Dreske wandeling in Zeist met lunch. 
Gezellig en wie zin had, kon lekker aansluiten om mee te 
wandelen. Deze (de Dreske wandelingen) houden we erin, 
Irene. 

Ondertussen brengen we bij alle Blosjoe (Blossom x Joeri) 
pups de stambomen langs en zien we onze pups in hun 
eigen omgeving. Iedereen laat trots zien wat die belhamels 
allemaal al kunnen. 

Dan komt 5 april: the BIG day. We gaan Jenna en Tule ophalen 
van Schiphol. Ze komen over voor de Fokdag en blijven bij 
ons logeren. Tule heeft ruim 10 uur gevlogen en moest hoog-
nodig ff naar een stukje gras. Nadat ze alles netjes buiten op 
het gras had gedaan, herkende ze onze stemmen en werden 
we uitbundig begroet. Hup in de auto en richting de Kwakel 
om te zien wat de anderen deden. Nou Jaycee dacht ff Tule te 
vertellen, dat het haar huis was, dus heb ik Jaycee ff verteld 
dat we dat niet leuk vonden en na één minuut ging het he-
lemaal goed. We hebben in de dagen erna allemaal “typical 
Dutch things“ gedaan. Strandwandeling met andere Dreskes 
en een broodje kroket laten eten, naar de Bloesemtuin en het 
Amsterdamse bos, foto’s maken tussen de tulpen, zandver-

stuiving in Soestduinen, naar Volendam (ook meteen even 
de stamboom bij Freek gebracht) en tussen door ook nog de 
Fokdag waar het hele nest aanwezig was en wat kregen we 
een mooi verslag van dit nestje. Tule kreeg een mooie U, waar 
Jenna heel blij mee was. Het is ook gewoon een lief, mooi 
hondje met veel jachtpassie erin. Ook zijn Jenna en ik naar de 
DNA-bijeenkomst geweest over Epilepsie. Op 13 april vlogen 
ze weer terug, wetende dat dit misschien de laatste keer was 
dat we haar live hebben gezien. De foto’s en filmpjes maken 
een hoop goed…….maar toch.  Wie weet als Tule ooit een 
nestje krijgt, dat ik daar op pupbezoek ga. Je moet altijd 
wensen houden. 

Weer is het stil en de hondjes zoeken en zijn van slag, maar 
ook dat komt weer goed. We gaan onze vakantieplannen 
uitwerken en Gioya en Jaycee mogen mee en Blossom gaat 
die weken heerlijk naar Vakantie Paradijs Putten. Vlak voor 
we weggaan, hebben we nog onze 6-maanden wandeling 
van ons BlosJoe nest en alle hondjes waren er en samen met 
Bas en Sandra zijn we heel blij met wat we zien en genieten 
weer zo van deze wandeling. Zo anders dan de 6-maanden 
wandeling die we toen in de sneeuw liepen, was het deze 
dag zo verschrikkelijk warm dat we veel hebben gerust onder 
de bomen in de schaduw en daarna heerlijk buiten geluncht 
met elkaar. 

De vakantie staat voor de deur: de caravan gepakt en Blos-
som is door Irene en Annebet met Duko opgehaald. Onze 
eindbestemming is Dubrovnik en vol goede moed gaan we 
3 juni begin van de avond op weg. Gioya en Jaycee doen het 
geweldig; totaal geen last en liggen heerlijk met elkaar ach-
terin te slapen. Laat in de avond gaan we slapen en moeten 
ze voor de eerste keer in de caravan slapen. Nou totaal geen 
probleem; ze kruipen lekker bij ons op bed en doen weer 
hun oogjes dicht. De volgende dag komen we aan in Bled 
en blijven een paar dagen in deze prachtige omgeving. De 
hondjes……. die doen het super. Na 3 dagen pakken we in 
en gaan rijden richting Dubrovnik en de reis gaat goed totdat 
we in de tunnel van Rijeka een klapband met de caravan 
krijgen en daarna de auto ineens geen power meer heeft om 
de caravan door de bergen heen te trekken. We belanden op 
camping Zaton bij Zadar en krijgen een mooie schaduwrijke 
plek wat hard nodig is met het weer (strakblauwe lucht en 
rond de 33 gr) en de hondjes …. Die vinden alles goed dus 
ook dit is geen probleem. Heerlijk zwemmen in de zee en op 
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drogen in de schaduw.  Dan ineens begint Jaycee te spugen 
en aan de spuitdiaree met een vreemde kleur. Hup telefoon 
gepakt en overleg met Sleeuwijk. Nu heeft ze ander versvlees 
gekregen en daar zitten veel kruiden in en groente en dat 
krijgt ze anders niet. Het ruikt wel heel lekker en ze eten het 
met smaak op. Na een aantal dagen op rijst en kip gezeten te 
hebben beginnen haar oren dikker en heel rood te worden 
dus weer een belletje richting Sleeuwijk. We krijgen het 
advies om hier in Kroatië langs de DA te gaan en een spuit te 
laten geven. Die helpt en na 2 dagen is ze weer 90 % en kun-
nen we weer op pad met haar. We zijn naar Zadar geweest 
naar het zeeorgel dat de kunstenaar Nikola Basic daar in 2005 
aan de rand van de stad bouwde. De golfslag van het water 
duwt lucht onder een soort van trap naar het water en die 
lucht wordt via gaten in de grond naar buiten geblazen. De 
zee was rustig maar af en toe kwam er geluid uit de vloer en 
dat vonden die meiden we heel raar. Ook de Zonnegroet is 
daar te vinden. De Zonnegroet is eigenlijk gewoon een grote 
cirkel die bestaat uit maar liefst driehonderd zonnecellen 

en 's avonds gekleurd licht geeft. Ook de oude binnenstad 
is prachtig en de hondjes deden het weer super en hadden 
heel veel bekijks. Ook zijn we met de dames naar de KRKA-
watervallen geweest en zijn daar telkens heerlijk het water 
in geweest. Een prachtig natuurpark waar je met je hondjes 
gewoon gratis naar binnen mag (kan Nederland nog iets van 
leren). Ook de Plivitchmeren hebben we met Gioya en Jaycee 
bezocht; ook hier mochten ze gratis naar binnen en hebben 
ze heerlijk kunnen zwemmen en pootje baden tijdens onze 
wandeltocht van bijna 6 uur. In het treintje weer naar bene-
den en in een boot met heel veel mensen varen; het maakte 
ze niets uit.  Wij zijn dus bij Zadar blijven hangen en volgend 
jaar gaan we het gewoon opnieuw proberen, wel met een 
andere caravan en een auto, die het weer 100% doet. 

Toen we in Nederland waren, zijn we meteen naar Vakantie 
Paradijs Putten gereden om Blossom weer op te halen. O wat 
waren we blij haar te zien en zij ons en wat heeft ze het goed 
gehad. Ze heeft zich zo goed gedragen, dat ze weer heeft 
kunnen boeken voor volgend jaar. 

Dan kom je natuurlijk weer in het dagelijkse ritme en doen 
we allemaal de dingen die we normaal ook doen maar 
toch…….de natuur laat zich niet dwingen en manipuleren 
want  Jaycee wordt ineens twee maanden te vroeg loops 
en Gioya denkt “dat kan ik ook”, dus nu gaat alles weer in de 
versnelling en hebben we Bas en Sandra ingelicht, dat we 
binnenkort koffie komen drinken en dan nemen we Gioya 
mee. Dat vindt Joeri in ieder geval helemaal niet erg. Wordt 
vervolgd.

Jolanda Huijsing

Wij hebben ons hart verpand aan de Drentsche Patrijshond 
en fokken af en toe een nestje. De pupjes groeien op in huise-
lijke sfeer. 

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

Bianca en Kimberley Groen

www.patrijshond.nl

E-mail: patrijshond@gmail.com / kimberleypatrijshond@gmail.com
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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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Oscar was de zoon van kampioen Phèbe – Babien van 
Groevenbeek en kampioen Horus – Meike van Groevenbeek. 
Gefokt door Marja en Jorden de Boer.

Geboren 8 december 2006. Eigenlijk 9 december 2006, want 
terwijl al zijn broers en zussen gewoon spontaan te wereld 
kwamen, wilde hij het warme nest bij zijn moeder niet verla-
ten en zaten we om 01.00 uur ’s nachts bij de dierenarts om 
hem via een sectio ter wereld te brengen en kennis te laten 
maken met de rest van de familie. Direct toen ik hem in mijn 
handen kreeg was hij van mij en het is nooit meer overge-
gaan. Dat hij uit een prachtige lijn kwam blijkt wel uit het feit 
dat  hij op de leeftijd van 10 maanden al door mevrouw Tuus 
van Adrichem BOB in Zwolle werd gemaakt.  Hij werd Jeugd-
kampioen op 31 januari 2008 en Nederlands kampioen op 18 
november van datzelfde jaar. 

In 2009 werd hij Winner in Amsterdam en in 2010 herhaalde 
hij dit. Hij werd Beste reu op de Jachthondenshow in Benne-
kom. Hij werd vele malen BOB op diverse tentoonstellingen. 
Samen met zijn vader Horus werd hij als vertegenwoordiger 
van de Drentsche Patrijshond, opgenomen in de Internatio-
nale Honden Encyclopedie van Royal Canin.

Dit zijn echter bijkomende factoren die in onze ogen niet 
echt heel belangrijk zijn. Wat heel belangrijk voor ons is, was 
zijn prachtige lieve en soms eigenwijze karakter. Als hij vond 
dat hij overbodige commando’s kreeg, kon hij je soms heel 

sfinxachtig aankijken in de vorm van: Dat heb ik toch al een 
keer gedaan? Zo krabde hij zich een keer letterlijk achter de 
oren, toen ik hem voor de tweede keer een Markeer apport 
wilde laten halen. Hij ging er bij liggen en had zoiets van; “ik 
heb die eend al een keer gehaald!”. Toen ik hem vriendelijk 
doch dringend verzocht om dat apport toch maar te gaan 
halen, kwam hij overeind en wist feilloos de eend op de val-
plaats te vinden. Groot plezier bij iedereen.

Zijn neefje Matthijs werd door hem streng doch liefdevol 
opgevoed. Waar de één was, was ook de ander, maar Matthijs 
moest zich  niets verbeelden, want dan werd hij direct op zijn 
plaats gezet.

1e Pinksterdag werd er bij Oscar spondylose geconstateerd. 
Helaas ging het daarna heel snel bergafwaarts en kreeg hij 
veel neurologische klachten en pijn. Oscar gaf zelf aan dat 
het genoeg was. We hebben uit respect voor alles wat we van 
hem hebben gekregen, de liefde, de trouw, de kameraad-
schap, voor hem moeten kiezen om hem niet langer te laten 
lijden.

Wat zullen we hem missen, deze kanjer. Gelukkig heeft ook 
hij, evenals zijn vader Horus prachtige nakomelingen ver-
wekt. Dat is een beetje een troost voor ons beiden.

A.A.J. Broekman
J. Broekman –Dekker

In Memoriam
Kampioen Oscar – Phèbe van Groevenbeek 8 december 2006 -  1 augustus 2017
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Evenementenkalender 2017

September 15 Veldwedstrijd (open klasse)
Dirksland

 Orweja.nl (kalender)

17 Reuendag 
Dieren

FBC

22 Veldwedstrijd (jeugd- en open klasse) 
Gieten/ Gasselte

Orweja.nl (kalender)

Meervoudige Apporteer Proef Orweja.nl (kalender)

28 Veldwedstrijd (open klasse)
Middelharnis

Orweja.nl (kalender)

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

4 Veldwedstrijd (open klasse) 
St. Annaland

Orweja.nl (kalender)

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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