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Honden en katten worden steeds meer beschouwd als lid van het 

gezin. Ze wonen bij ons in huis en brengen veel tijd met ons door. 

Het is daarom belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan de 

hygiëne van onze huisdieren. Voor de dagelijkse verzorging zijn 

de volgende producten beschikbaar:

FRONTLINE PET CARE, 
VOOR DE DAGELIJKSE 

VERZORGING

LET YOUR PET BE A PET

www.frontlinepetcare.nl
Dit zijn geen antiparasitaire producten



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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               Jago Phébe van Groevenbeek
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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.
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Voorwoord van de voorzitter
Beste leden van onze Vereniging,  

De herfstuitgave van ‘Onze Drent’ , de vijfde van dit jaar, is 
klaar en ligt voor u. De redactie heeft er weer veel werk en 
tijd in gestopt om een mooie uitgave te maken met veel 
verschillende en boeiende onderwerpen.

Op 17 september jl. hebben we de Reuendag gehad, die 
wederom op het terrein van de KC Dieren werd gehou-
den. Het was in meerdere opzichten fantastisch; ook het 
weer werkte mee. Na een hele week regen en wind was 
het op deze zondag namelijk straIend mooi weer. Kortom, 
na een zeer geslaagde Kampioenschapsclubmatch, nu 
een 2de buitenevenement met goed weer. “Soms verdien 
je dit als Vereniging”, denk ik dan.

Inmiddels is de enquête gesloten en in deze uitgave van 
‘Onze Drent’ kunt u alvast de eerste uitkomsten zien. Een 
complete analyse van de reacties wordt nu door de werk-
groep uitgewerkt en zal aan het Bestuur worden voor-
gelegd. We komen uiteraard bij u terug met een volledig 
overzicht van de uitkomst en de te nemen vervolgacties !  

Gelukkig hebben ook al veel leden zich gemeld als poten-
tiële vrijwilliger, om bij activiteiten van de Vereniging te 

ondersteunen; top! Met 
elkaar maken we deze 
bruisende Vereniging 
mogelijk.

Tenslotte is volgend jaar 
een jubileumjaar, de 
Vereniging bestaat dan 
70 jaar. We gaan dit vie-
ren met een bijzondere 
lustrum Kampioensclub-
match. Hiervoor is al een 
werkgroep samenge-
steld die dit evenement 
samen met de EVC gaat organiseren.

Ik wens u een mooie herfst toe.
 
Namens het bestuur,
Marc Massaar van Schaik 
Voorzitter

Foto-thema  ‘Onze Drent’ december 2017: 

“Drenten in de winter” 

• Foto’s graag in groot formaat (onbewerkt, direct van het fototoestel) 
• Mailen aan:  redactie@drentschepatrijshond.ORG 
• Uiterlijke instuurdatum: 20 november 2017

Ledenadministratie 
Naam Adres Woonplaats Voorgesteld door

  1 Dhr. W.j. Brouwer Venne 59 Winschoten

  2 Dhr. R. Heirman Valleilaan 34 Rotselaar (B) A. Dooren en P. Massart

  3 Dhr. K. Huisman Waterlandse Morgen 20 Purmerend

  4 Mw. J. Koopmans Baalder 31 Oudehaske R.A.M. Hummelink

         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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Van de bestuurstafel
Fokker voor de rechter gedaagd, wat nu?
Het zal veel leden niet ontgaan zijn, dat zich onlangs een bijzonder vervelende 
situatie heeft voorgedaan in de Drentenwereld. Een beginnend fokster, lid van 
onze Vereniging, werd door één van haar aspirant kopers, eveneens lid van 
de Vereniging, in kort geding gedagvaard om de levering van een pup af te 
dwingen.

Wat is er gebeurd? 
In eerste instantie niets bijzonders. Iemand besluit een nestje te fokken en 
treft daarvoor alle benodigde voorbereidingen. Er vindt een geslaagde dek-
king plaats en potentiële pupkopers melden zich. Er wordt met de diverse 
gegadigden kennisgemaakt en er wordt over en weer informatie uitgewisseld. 
De fokster meent geschikte baasjes voor haar pups te hebben gevonden en 
er wordt via diverse kanalen gecommuniceerd. Er worden foto’s van de pups 
verzonden en gepubliceerd en er wordt met de aspirant kopers gesproken over (onder andere) de prijs van de pups, 
namen en de datum waarop de pups naar hun nieuwe baasjes mogen. En uiteraard komen de potentiële nieuwe baas-
jes op bezoek om de pups in levende lijve te bewonderen en te knuffelen. 

Wat gaat er mis? 
Als de pups enkele weken oud zijn, constateert de fokster dat zij wat betreft opvattingen over (onder andere) de op-
voeding van een pup met één van de aspirant pupkopers onvoldoende op één lijn zit, om daadwerkelijk tot verkoop 
van een pup over te willen gaan. De fokster hecht zeer veel waarde aan een goede vertrouwensband met haar pupko-
pers en wil zo optimaal mogelijk waarborgen, dat haar pups goed terechtkomen. Omdat zij in de betreffende aspirant 
koper niet voldoende vertrouwen (meer) heeft, laat zij via e-mail aan de persoon in kwestie weten geen pup aan haar 
te zullen verkopen.

Wat gebeurt er dan? 
De aspirant pupkoper is het niet eens met de afwijzing en wijst de fokster erop dat er sprake is van een overeenkomst 
tot (ver)koop van een pup, waaraan zij zich dient te houden. Als de fokster bij haar besluit blijft om geen pup te leveren 
aan de mevrouw in kwestie, wordt zij in kort geding door haar gedagvaard om op deze manier alsnog afgifte van een 
pup af te dwingen.

Wat zegt de rechter? 
Ondanks het feit dat de fokster met alle aspirant kopers de mon-
delinge afspraak heeft gemaakt, dat er pas daadwerkelijk sprake is 
van een koopovereenkomst, als de schriftelijke koopovereenkomst 
door beide partijen is ondertekend en de pup is betaald, oppert 
de rechter dat in de contacten die met de pupgegadigden hebben 
plaatsgevonden, voldoende aanleiding zou kunnen worden gezien 
om te veronderstellen dat er wel degelijk sprake is van een koop-
overeenkomst.

Geen uitspraak 
De zaak is uiteindelijk geschikt. De fokster in kwestie heeft aan de 
eisende partij een bedrag voldaan, omdat ze niet het risico wilde lo-
pen alsnog een pup te moeten afstaan aan eiseres. De rechter heeft 
dus geen uitspraak gedaan. 

Hoe kan ik als fokker een dergelijke situatie voorkomen? 
Het kortste en duidelijkste antwoord op deze vraag is: niet! Een dergelijke situatie kun je niet met zekerheid voorko-
men. Wat je wél kunt doen, is de kans op een situatie als deze zo klein mogelijk maken. Dit kun je doen door met je 
aspirant pupkopers schriftelijk de gemaakte afspraken vast te leggen. 

Denk daarbij aan een door beide partijen bij de eerste kennismaking te ondertekenen document, waarin exact wordt 
omschreven:

• dat er pas sprake is van een koopovereenkomst, indien deze schriftelijk is opgesteld en door beide partijen is 
ondertekend

De casus die in deze tekst aan de 
orde komt is slechts bedoeld als aan-
leiding voor het geven van tips om te 
voorkomen dan men in een derge-
lijke situatie verzeild raakt. De casus 
is dus niet anders bedoeld dan als il-
lustratie. Het bestuur neemt hierdoor 
in deze situatie geen positie in.
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• dat zowel de fokker als de pupkoper zich tot dat moment (al dan niet met opgave van reden) mag terugtrekken

• dat aan communicatie in welke vorm dan ook (mails, apps, bezoeken etc.), zowel door de fokker als de potentiële 
pupkoper, geen enkel recht kan worden ontleend

Is het dan nog wel leuk? 
Natuurlijk blijft het leuk om een nestje Drenten te fokken, maar je zult je als fokker bewust moeten zijn dat je jezelf zal 
moeten indekken tegen mogelijke misstanden. 
 
In dat kader is het wellicht een goed idee om, naast verstandig, ook praktisch en realistisch te blijven en je te realiseren 
dat een weldenkende pupkoper inziet dat hij of zij belang heeft bij een goede relatie met de fokker van zijn/haar pup. 
De meeste mensen zullen – in geval van een afwijzing als pupkoper – eieren voor hun geld kiezen en op zoek gaan 
naar een fokker die beter bij hen past. 

Een gang naar de rechter zal hopelijk een uitzondering op de gangbare gang van zaken blijven.

Namens het bestuur,
Laetitia Boer- Wolters
Secretaris

In Memoriam 
Roel Bakker    20 februari 1947 -  17 augustus 2017 

Recent bereikte ons het bericht dat ons lid Roel Bakker 
na een kort ziekbed is overleden.

Roel was samen met zijn vrouw gedurende een zeer 
lange periode betrokken bij het ras en onze Vereniging. 
Met de kennel "van 't Opgoande Slag" hebben ze zeker 
een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het ras 
en bovendien menig kampioenstitel mogen behalen. 

Onderstaande quote, die de nabestaanden hebben 
ontvangen middels een kaart van vrienden, spreekt 
voor zich. 

“Wij hebben Bakker altijd gewaardeerd om zijn kennis 
en inzet voor een gezond Drentsche Patrijzen ras. Vol-
gens ons kon je voor vragen over de Drent bij niemand 
beter terecht dan bij Bakker. De antwoorden waren 
eerlijk / recht door zee”. 

Namens het bestuur,

Marc Massaar van Schaik  
Voorzitter
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Fokbeleidscommissie
Reuendag 17 september 2017
We kunnen terugkijken op een geslaagde Reuendag met 
mooi weer! We hopen dat verschillende reuen niet alleen 
op de Dekreuenlijst komen, maar ook daadwerkelijk ingezet 

gaan worden voor de fokkerij. Verderop in ‘Onze Drent’ staat 
een uitgebreid verslag van deze dag. 

Gezondheidsenquête 2017
Sinds 2009 verstuurt de FBC ieder jaar in oktober gezond-
heidsenquêtes naar eigenaren van een Drent die in dat kalen-
derjaar 3 of 6 jaar zijn, of nog moeten worden.

Dit jaar ontvangen de eigenaren van een Drent geboren in 
2011 (6 jaar) of 2014 (3 jaar) een uitnodiging om de gezond-
heidsenquête in te vullen. De uitnodigingen worden per mail 
verstuurd. In de uitnodiging vindt u de link naar de online-
enquête. Mocht het online invullen niet mogelijk zijn, laat 
ons dat dan weten, dan sturen wij een enquête per post naar 
u toe.

De eigenaren waarvan geen e-mailadres bekend is, zullen de 
enquête per post ontvangen. De link naar het online enquê-
teformulier wordt toegevoegd zodat het wel mogelijk is om 
de enquête online in te vullen.

De gegevens die wij ontvangen worden in het Verenigingsre-
gister ingevoerd en zijn, voor iedereen met een leesaccount, 
in te zien.

Wij hopen dat de mogelijkheid om de enquête online in te 
vullen ervoor zorgt dat de respons nog beter wordt! Ont-
vangt u in oktober geen uitnodiging voor het invullen van 
de enquête, dan kloppen de (email)adres gegevens die bij 
ons bekend zijn waarschijnlijk niet meer. Wilt u ons dan a.u.b. 
een berichtje sturen met uw juiste (e-mail)adres gegevens? 
Dan passen we het aan en zorgen ervoor dat u de enquête 
ontvangt.

Wilt u zaken omtrent de gezondheid van uw Drent melden, 
dan kan dat uiteraard altijd, ook buiten de enquête om. Hier-
voor kunt u een mail sturen naar:  
register@drentschepatrijshond.org  

Namens de FBC,
Inge Hoekstra-Dekkers, 
Madelien Atema-van Noort 
gezondheidsenquete@drentschepatrijshond.org 

Evenementencommissie
Najaarswandeling 2017

Op 5 november is er weer de gelegenheid om, net als andere 
jaren, samen met vele andere Drenten, een strandwandeling 
te maken. Lekker uitwaaien op het strand, een prachtige plek 
voor de honden om te rennen en elkaar te ontmoeten.
We nodigen iedereen van harte uit!

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, op de parkeerplaats nabij 
Tweede slag 56, 3235 CR Rockanje.  Na de 
koffie vertrekken we om 10:30 uur voor de 
wandeling naar het strand.  

Tijdens de wandeling zoeken we een 
geschikt moment voor een groepsfoto. Na 
afloop is het mogelijk om in een horecage-
legenheid in de buurt van de wandeling, 
verhalen en ervaringen met elkaar te delen. 
Op de dag van de wandeling is de EVC 
(Yvonne Majolee) bereikbaar op  
nr. 06-30368822.

Heeft u net zoveel zin in de strandwandeling 
als wij, dan kunt U zich vanaf half oktober 
aanmelden bij Yvonne Majolee op:  

wandelingen@drentschepatrijshond.org

Wij zien u en uw hond graag op deze wandelingen!

De Evenementencommissie
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Vers vlees voor uw hond
Verslag Reuendag september 2017
Op zondag 17 september vond de derde Reuendag op het 
terrein van kynologenclub “Dieren en omstreken” te Dieren 
plaats.

Een dag voor reu-eigenaren om hun mooie mannen te 
tonen en te laten keuren door keurmeesters Mw. Adrichem 
Boogaert-Kwint en Dhr. Smits. De reuen kregen op deze dag 
de kans een officiële kwalificatie te behalen.

Dit is bij uitstek dé dag voor (nieuwe) reu-eigenaren, die 
erover denken hun reu in te zetten als dekreu om de genen-
poel zo groot mogelijk en het inteeltgehalte zo laag mogelijk 
te houden, te tonen.

De Reuendag is niet alleen voor de jonge jongens onder de 
reuen, maar ook de ervaren dekreuen kunnen zichzelf tonen. 
Zo kunnen zij (her)ontdekt worden door de fokkers die 
speciaal naar deze dag komen om de reuen in levende lijve te 
bekijken en om een mooie en gezonde match te vinden voor 
hun teven. Waar kun je dat namelijk beter doen, dan op een 
dag toegewijd aan reuen?

Het was een schitterende nazomerse dag wat de sfeer zeker 
ten goede kwam. Er waren tenten opgezet waar mensen met 
hun reu zich konden installeren, al dan niet met bench en 
stoelen. Maar genoeg mensen zetten zich neer in het zon-
netje naast de tenten. In het midden was de “ring” gesitueerd 
waar telkens drie reuen te zien waren.  

De dag was onderverdeeld in een ochtend- en middagpro-
gramma waarover de 43 aanwezige heren gekeurd werden.

Eén voor één werden de reuen uitgebreid bekeken en be-
sproken door de twee montere keurmeesters, waarna er een 
korte beschrijving volgde van de reu in kwestie. Zowel goede 
als mindere punten werden geopperd. Heel fijn, want het is 
altijd interessant te horen hoe en waarop een keurmeester 
een hond beoordeelt en waarop gelet wordt bij het keuren. 
Al was dit misschien niet altijd wat je graag wilde horen over 
je beste vriend.

Een heel fijn gegeven was dat de keurmeesters hun best 
deden om de soms toch wat nerveuze honden en bazen op 
hun gemak te stellen wanneer ze aan de beurt waren. Het 

kan dan ook best spannend zijn als je zo onder de loep wordt 
genomen.

Achter het terrein van de kynologenclub ligt een mooi stuk 
bos, waar baas en Drent de kans kregen om even de benen 
te strekken en te ontspannen voor of na hun beurt in de ring. 
Hoe leuk het ook is, al die reuen bij elkaar, soms is het heerlijk 
om je even terug te kunnen trekken van de drukte. Want zelfs 
de meest beschaafde reu wil nog wel eens mopperen tussen 
al die andere reuen.

Het was een dag met schitterende vertegenwoordigers van 
het ras en zowel baas als hond zetten hun beste beentjes 
voor.

Van de 45 ingeschreven reuen kregen er 16 een Uitmuntend, 
21 een Zeer Goed en 6 een Goed. Er waren slechts 2 absen-
ten. Een erg mooie opkomst met mooie uitslagen van stuk 
voor stuk lieve Drenten.

Nu maar afwachten of een aantal van deze heren binnenkort 
te vinden is op de Dekreuenlijst.

De uitslagen met bevindingen van de keurmeesters zijn (in 
PDF formaat) te lezen op de website in: ‘verslagen van de 
Reuendag van 17 september 2017’.

Linda Scheuter-Maas
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Meervoudige Apporteerproef 2017
Al vele jaren mag de gebruikshondencommissie (GBC) van 
onze Vereniging samen met de Nederlandse Vereniging 
Langhaar een Meervoudige Apporteerproef (MAP) organise-
ren. In 2017 is deze gehouden op 26 september te Bentelo. 
Op deze MAP zijn alleen staande honden welkom en veelal 
gedomineerd, heel begrijpelijk ook, door de Duitse Staande 
Hond Langhaar. Toch zien we meer mooie rassen zoals de 
Duitse Staande Hond Korthaar, Duitse Staande Hond Draad-
haar, Heidewachtel, Grote Münsterlander, Weimaraner, Grif-
fon Korthals en de Hongaarse Staande Hond Vizsla. Op deze 
dag waren er ook zes Drentsche Patrijshonden onder de 48 
deelnemers. 

In voorgaande jaren heb ik al eens uitgebreid uitleg 
gegeven, maar hierbij toch nog even in het kort. De MAP 
bestaat uit zes meervoudige, niet gestandaardiseerde ap-
porteerproeven op B-niveau en/of op A-niveau. Proef A1 
en A2 (alleen voor de A honden) B1, B2, B4, B5 zijn voor 
alle deelnemende honden en B3 en B6 alleen voor de B 
honden. Het doel van de MAP is het beoordelen van het 
werk na het schot van de deelnemende honden onder 
jachtpraktijk gerichte omstandigheden. Hierbij vormen 
de elementen gehoorzaamheid, veldverstoring, effectief 
en zelfstandig werken, een zwaarwegende factor in de 
beoordeling. Een MAP is een uitdaging voor elke hond en 
voorjager, want mist de hond één van de twaalf stukken 
wild dan is er geen diploma. In de landelijke resultaten 
zien we terug dat gemiddeld slechts 30% zijn A of B di-
ploma behaalt tijdens een MAP.  

Op elke MAP zijn natuurlijk de A proeven van hoog 
niveau, zo ook op deze dag A2. De hond zat op post 
en er werd een duif gelanceerd met een zinger winger 
(katapult) en deze viel boven op een zandheuvel. Daarna 
kreeg de voorjager te horen dat er een “aangeschoten” 
fazant is en als het weidelijk jagen betreft gaat aange-
schoten wild altijd voor. Zodoende noodzaak de duif 
eerst te negeren, deze lag immers “kikdood”. Het was 
eerst de taak om de hond te dirigeren naar de sleep van 

de fazant, die startte op zo’n 100 meter vanaf de inzet-
plek. Zodra de sleep op de fazant succesvol was, zette de 
voorjager de hond in op de duif. Bij succes van de hond 
op beide stukken wild volgde er terecht applaus van de 
toeschouwers. 

Op de B proeven viel in de ochtend B1 op. Deze walk-up 
had een verraderlijke wending. Geflankeerd door rechts 
de keurmeester en links het officiële geweer liep men op 
een zandpad. Na de nodige meters riep de keurmeester 
PARTOUT! Het teken dat er lopend wild is gesignaleerd 
en terwijl het schietkonijn op een meter voor de voeten 
langs vloog, schoot het geweer deze “kikdood”. Hierop 
kon de voorjager met zijn hond de walk-up voortzet-
ten. Even later viel er weer een schot en een kauw viel 
ongelukkig in de begroeide greppel. Nadat de inzetplek 
bereikt was kon de hond ingezet worden op beide stuk-
ken wild. 

In de middag was proef B5 de grootste uitdaging van alle 
B proeven. Op een weiland met redelijk hoog gras was 
de inzetplek. Op 80 meter viel er een schot, er werd een 
nijlgans geschoten. De uitdaging zat niet zozeer in dit 
markeerapport, maar wel in de nodige barrières op weg 
naar dit apport. Want op 60 meter moesten de honden 
onder het prikkeldraad door om daarna een brede sloot 
te treffen. Nadat de hond overzwom en de nijlgans suc-
cesvol geapporteerd had, lag er nog een kraai met rug-
wind op het weiland. We zien vaak dat staande honden 

graag op een open veld breed willen jagen. Zo bleek 
dat het bij veel honden, zeker bij de eerste groep, 
een uitdaging was om de kraai te vinden.

Om 17:30 uur begon de prijsuitreiking, een span-
nend moment, want in 2015 en 2016 vielen de 
Drentsche Patrijshonden Stone en Jerom al in de 
prijzen met beiden een derde plaats. Er waren dit 
keer negen A diploma’s behaald. Helaas door het 
afmelden van de hond Mido was er geen Drent ver-
tegenwoordigd bij de A honden. 

MAP A:
1e plaats:  
Hanna v.d. Duyl van A.J.M. Ottenschot, Langhaar 
met 557 punten.

Ex aequo 2e plaats met 530 punten: 
- Lillebrusen’Bjarki van M. Vreugdenhil-Uil,  
Langhaar 

- Ponyo uit h. Vijfde Dingfpil van Annemarijn Bierenga,               
Langhaar

- Cita v.d Duyl van A.M.J. van Bragt, Langhaar

Tijdens de uitreiking werd bekend dat er negen B diplo-
ma’s waren gevallen en daar waren er vier voor Drent-
sche Patrijshonden bij. In mijn rol als voorzitter van de 
Gebruikshondencommissie werd ik ook dit jaar gevraagd 
of ik het publiek wilde toespreken. Daarin heb ik o.a. 
de Nederlandse Vereniging Langhaar voor de plezierige 

Stone met duif
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55  Robin Hoods jagen op wilde zwijnen
De Spaanse hoofdstad Madrid kampt met een probleem. In korte tijd is het aantal 
wilde zwijnen om deze stad fors toegenomen.  Ze vernielen ook daar akkerland, ver-
oorzaken verkeersongelukken en plunderen vuilnisbakken. Volgens officiële cijfers 
leven er 35.000 zwijnen. 

Het gemeentebestuur zet nu 55 jagers met pijl en boog in. De “Robin Hoods “, zoals 
ze door de Spaanse pers genoemd worden, zien hun inzet als voor het algemene 
nut en worden hier niet voor betaald.

Bron: Jäger

samenwerking, de familie Ottenschot voor het ter be-
schikking stellen van hun terrein en de wedstrijdleiding 
bedankt. Daarnaast heb ik mijn wens uitgesproken om 
volgend jaar ook Drentsche Patrijshonden aan de MAP A 
te zien deelnemen. 

Tot mijn grote vreugde was het voor het derde jaar op 
rij, dat de Drentsche Patrijshond in de prijzen viel. Reden 
voor mij om publiekelijk bij deze unieke prestatie stil te 
staan en ons ras eens goed in the picture te zetten. Het 
ras viel dit jaar namelijk niet eenmaal maar zelfs twee-
maal in de prijzen. Te weten, eerste en derde plaats; een 
prestatie van formaat!

MAP B:
1e plaats: Djenna Sanne v. Drienermarke van Herman 
Bösing, Drentsche Patrijshond met 535 punten.

2e plaats: Dex uit de Lange Jammer van I. Erkelens, Lang-
haar met 531 punten.

3e plaats: Stone van Olaf Geerse, Drentsche Patrijshond 
met 500 punten.

Namens de gebruikshondencommissie, 
Olaf Geerse 
Voorzitter 

Ton met Joep, Olaf met Stone, Herman met Djenna, Marcel met Kjeld
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Drentendag 2017
Waar kun je een ontmoeting 
met Drentsche Patrijshonden 
en hun baasjes het beste hou-
den? Natuurlijk op de bakermat 
van de Drent. Dat moet Sonja 
Weijer-Kort ook gedacht hebben 
toen ze de Drentendag 2017 
in Ellertshaar organiseerde. Op 
zaterdag 23 september verzamel-
den alle deelnemers zich rondom 
een enorm gezellige blokhut van 
de groepsaccommodatie Klonie.  
Ongeveer 25 honden en 35 
baasjes konden daar met elkaar 
kennis maken en genieten van 
een lekker kopje koffie met een 
prachtig versierd stukje Drenten-
taart. En omdat het ook al snel 
mooi zonnig weer werd, zat de 
stemming er meteen goed in.

Na de koffie was er tijd voor 
actie. In twee groepen werd 
er een wandeling gemaakt door de prachtige bossen van 
Schoonloo. De honden gedroegen zich allemaal prima op 
een enkele onschuldige schermutseling na. Soms moet er 
even vastgesteld worden wie er nou eigenlijk de baas is. 
Voor andere wandelaars was het soms wel even schrikken 
wanneer er plots zo’n bruin-witte vrolijk kwispelende meute 
de hoek om kwam rennen. Ook groepen studenten die daar 
hun introductiekamp hielden, waren soms verbaasd over het 
enthousiasme van de honden. Maar het knuffelgehalte van 
de Drent is nog altijd erg hoog dus er was niet bepaald een 
tekort aan aandacht. Bij een meertje kwamen de groepen 
weer bij elkaar en konden de honden ook nog even lekker 
zwemmen. Bovendien was dat een buitengewoon fotogenie-

ke plek en was het er aangenaam warm. Na een kleine 2 uur 
was de groep weer compleet bij de blokhut.

Daar stond inmiddels een heerlijke lunch te wachten met En-
gelse sandwiches, een Hollands broodje kroket en nog meer 
lekkernijen. Na de wandeling smaakte dat allemaal geweldig.

Maar de Drent is een werkhond dus de baasjes moesten 
na de lunch weer in actie komen. Er werden nu 3 groepen 
gemaakt, waarbij vooral de ervaring in de (jacht)training 
de doorslag gaf. De eerste groep mocht laten zien wat de 
honden presteren op het gebied van apporteren, zowel een 
markeerapport als een verloren apport. Dat was nog niet zo 
eenvoudig omdat er aan de andere kant van het bosje een 

grote verleiding was in de vorm 
van pens. Sommige honden 
bleken daar een goede neus 
voor te hebben en vonden dat 
interessanter dan de dummy. 
Maar de honden stelden hun 
baasjes niet teleur en alles werd 
keurig opgehaald en/of opge-
spoord. 

De tweede groep was intussen 
druk aan het poseren voor de 
camera’s van Sjoukje ter Meulen. 
Hoewel zij deze dag nog niet 
echt mobiel was, wist ze toch de 
mooiste momenten te vangen 
en werden alle baasjes met hun  
hond geportretteerd. Het resul-
taat mag er dan ook zijn, een 
fraai decor, prachtig weer en 
alleen maar vrolijke gezichten.
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De uitdaging van groep 3 was een sleepproef over land. Voor 
de minder ervaren honden eindigde het ongeveer 30 meter 
lange spoor met wat pens of een dummy. Voor de honden 
met jachttraining was het een spoor van een eend met 
aan het eind ook een echte eend. Prachtig om te zien hoe 
enthousiast honden de sporen volgen en trots terug komen 
met hun buit. Ook heel bijzonder dat de 4 maanden oude 
Florus dat werk ook al beheerst. En een Drent die keurig 
terug komt lopen met wild in zijn bek, dat is toch waar het 
allemaal om draait.

De groepen rouleerden telkens zodat iedereen deze drie 
activiteiten kon doen.

Na al dat serieuze werk was het natuurlijk tijd voor een 
drankje op het terras en een “fun parcours”. Een combinatie 
van zaklopen, kruiwagenrace, springen, slalommen, bal 
gooien en knuffel dragen. Onder luide aanmoedigingen 
van het publiek wisten toch enkele jonge honden (zowel 
baas als Drent) dit parcours met goed gevolg af te leggen. 
De veelzijdigheid van de Drent werd hier maar weer eens 
gedemonstreerd. Na afloop werden de prijswinnaars van de 
verschillende groepen genoemd. Maar ook hier was mee-
doen belangrijker dan winnen.  Toen was er genoeg gewerkt 
en werd de barbecue warm gestookt. Met heerlijke salades, 
broodjes en natuurlijk vlees werd de dag zo gezellig afge-
sloten. Na de koffie vertrokken de meeste deelnemers weer 
naar huis met een mooi gedrukte en goed gevulde tas als 
aandenken. Ze vertrokken niet allemaal, sommigen hadden 
een slaap- of kampeerplaats in de buurt gevonden om het 
weekend zo nog wat langer te laten duren.

Na afloop waren er alleen maar tevreden gezichten. Dat is 
toch vooral te danken aan de organisatoren en assistenten 
van deze Drentendag. Het is toch bijzonder dat mensen, die 
elkaar vooraf niet of nauwelijks kennen, bij elkaar worden 
gebracht door het feit dat ze hetzelfde hondenras hebben; 
samen ook nog leuke dagen kunnen doorbrengen en dat er 
zelfs vriendschappen kunnen ontstaan. Dan blijkt toch maar 
weer dat een Drentsche Patrijshond niet zo maar een hond 
is…

Ronald Verhulst
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Orthomanuele therapie bij dieren
Wat is dit? Orthomanuele 
therapie voor dieren? Eerlijk 
gezegd had ik er ooit weleens 
van gehoord, maar wat het nu 
precies inhield was me niet 
bekend. Om hier iets meer 
van te weten te komen, heb ik 
dierenarts Jacha Heukels ge-
vraagd om mij hier iets meer 
over te vertellen.  Dr. Heukels 
is in 2007 afgestudeerd als 
dierenarts aan de universiteit 
in Gent.

Wat is Orthomanuele therapie? 
Het is een manuele therapie die lijkt op chiropractie, die meer 
bekend is en ook bij mensen toegepast wordt. De bedoeling 
van deze therapie is, om afwijkende standen van wervels in 
de rug en nek te corrigeren. Deze wervels zetten wij weer in 
de juiste stand. Dit doen wij met onze handen, met een aan-
tal technieken. De orthomanuele therapie is ooit door een 
humane arts ontwikkeld. Bij dieren bestaan er verschillende 
manuele technieken en methodes, die in feite hetzelfde doel 
hebben, namelijk blokkades of afwijkende wervelstanden in 
de wervelkolom opheffen. 

De Aharon methode, wat is dat? 
De orthomanuele therapie werd lang bij mensen toegepast 
maar nog niet bij dieren. Dierenarts drs. Dorit Aharon heeft 
orthomanuele therapie ontwikkeld en zij heeft de kennis van 
de orthomanuele geneeskunde gecombineerd en omge-
vormd voor de diergeneeskunde. 

Ze doet nog steeds praktijk, maar een paar jaar geleden is ze 
zelf dierenartsen gaan opleiden die volgens haar methode 
werken. De zogenaamd Aharon-methode. Deze naam hante-
ren we om ons beroep van orthomanueel dierenarts en onze 
werkwijze te beschermen en te omkaderen, bovendien om 
de kwaliteit ervan te waarborgen.

Hoeveel dierenarts zijn er in Nederland, die volgens deze me-
thode werken? 
Er zijn momenteel vijf dierenartsen opgeleid tot orthomanu-
eel dierenarts. Het is een tweejarige opleiding die behoorlijk 
intensief is. Je specialiseert je in neurologie, orthopedie en 
anatomie. De patiënten die wij krijgen hebben pijn- en be-
wegingsklachten. Zij lopen bijvoorbeeld kreupel, geven pijn-
uitingen of kunnen niet goed meer springen. Dit kan allerlei 
oorzaken hebben; een trauma, een ongeluk etc. Daaronder 
kunnen ook patiënten met neurologische klachten zijn; 
waaronder de hernia’s, de lage rug patiënten en ook orthope-
dische patiënten of patiënten met artrose. Daar zijn we over 
het algemeen de hele dag mee bezig. Je bent gedurende die 
2-jarige opleiding intensief met de theorie maar zeker ook in 
de praktijk bezig. Dit is belangrijk, want voelen of er wervels 
scheef staan leer je niet van de een op de andere dag, daar 
gaat veel praktijkervaring aan vooraf.

Zijn het alleen honden die u behandelt? 
Nee, ik behandel ook veel katten met rugpijn. Je kijkt naar 
katten op een andere manier dan naar honden, zij uiten pijn 
bijvoorbeeld vaak indirect, via gedragsveranderingen. Een 
concreet signaal van rugpijn dat een eigenaar opvalt is vaak 
het niet meer goed kunnen springen. Vaak blijkt pas achteraf, 
hoeveel last een kat eigenlijk had. In de weken na de behan-
deling krijg ik regelmatig enthousiaste berichten van eige-
naren die merken dat hun kat ineens weer soepel beweegt, 
speelser en actiever is geworden. Dat is altijd heel leuk en 
dankbaar.

Hoeveel succes hebt u over het algemeen? 
Dat hangt af van de aard van de klacht. Als er al lange tijd 
ernstige uitvalsverschijnselen zijn dan is de prognose vaak 
minder gunstig. Bovendien is het zo, dat hoe eerder je erbij 
bent, hoe beter de kans op herstel is. Je ziet dat bijvoorbeeld 
de sporthonden of de werkhonden het vaak later laten mer-
ken wanneer ze ergens last van hebben. Helaas zijn deze 
honden dusdanig hard voor zichzelf dat je heel laat aan de 
behandeling kunt beginnen en je had veel kunnen voorko-
men als je eerder was geweest.

Ik zet altijd in mijn lijstje van symptomen het volgende: 

• let op wanneer ze gedragsveranderingen vertonen zoals 
angst of agressie

• niet meer zo enthousiast meelopen, minder gedreven

• niet meer springen, een beetje mat zijn 

• moeilijk overeind komen

• achterhandzwakte zoals door de achterhand zakken

• stuwing in de achterhand missen 

• pijn bij aanraken etc.
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Werkt u altijd na een klacht of ook preventief?
Jazeker, bij sport- en werkhonden stimuleren we de preven-
tieve halfjaarlijkse ‘sportkeuring’, juist om het uit de hand lo-
pen van rugklachten te voorkomen. Ook bij dieren die eerder 
rug- of nekklachten hebben gehad, en bij gevoelige rassen 
is het raadzaam om het bewegingsstelsel af en toe te laten 
controleren. Als je namelijk vroeg iets vindt en behandelt, 
dan kun je vaak ernstigere klachten voorkomen. 

Ik zag op uw website dat u op verschillende plaatsen in het land 
werkt. 
Ja, toen ik destijds afstudeerde bij dr. Aharon, was ik een van 
de eersten. Doordat ik op verschillende plaatsen in het land 

kan werken, ben ik beter bereikbaar voor mensen die willen 
komen. Dit bevalt me ook heel goed.

Ik bedank mevrouw Heukels voor de uitgebreide uitleg over 
deze buitengewoon interessante methode. Ik kom weer tot 
de ontdekking dat je nooit te oud bent om te leren. 
Als u na het lezen van dit artikel iets meer wilt weten over de 
Orthomanuele therapie, kijk dan even hier: 
https://orthomanueeldierenarts.nl/

J. Broekman – Dekker 
Correspondent 

Dekkingen

Dek- en geboorteberichten

07-08-2017
Reu    : Floris-Emie van de Neerbosche Wateren
             NHSB 2832094, HD A
Teef   : Lindy
             NHSB 2918636, HD A
M. Rodenburg, Delft

12-08-2017
Reu    : Joeri Jarno van Parkendijk
             NHSB 2908461, HD A
Teef   : Gioya Bloske van ’t Dreske Kwinne
             NHSB 2956888, HD A
J.C. Huijsing, de Kwakel

23-08-2017
Reu   :  Hidde Lynde van de Bezelhonk
             NHSB 2977330, HD A
Teef  :  Jytte Pyppa van de Bezelhonk
             NHSB 2898764, HD A
C.M. Schulte/A. Luttikhuis,  Eefde

10-09-2017
Reu   :  Hannes Hay van de Sebastiaanshoeve
             NHSB 2874458, HD A
Teef  :  Hiltje Balou van Selihof
             NHSB 2988293, HD A
M.J.B. de Boer-van Herreveld, Ermelo

Geboorten

29-08-2017
10 pups (5 reuen – 5 teven)
Reu   :  Gabor Balou van Selihof
             NHSB 2936137, HD A
Teef  :  Mila Maud van ‘t Roetslat
             NHSB 2880432, HD A
R. Hummelink,  Zieuwent 

03-09-2017
8 pups (3 reuen – 5 teven)
Reu   : Ascon-Maras an ’t Landweggie
             NHSB 2741842, HD A
Teef  :  Freya van Muyzenberg
             NHSB 2843471, HD A
J.O. Appelhof, Eexterveen

14-09-2017
8 pups (2 reuen – 6 teven)
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 Manakker, Someren

26-09-2017
6 pups (1 reu – 5 teven) 
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
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Mijn eerste veldwedstrijd
Afgelopen vrijdag, 22 september, was het zover, ik mocht 
voor het eerst, sinds ik een jachthond mag begeleiden, mee-
doen aan een veldwedstrijd. En dan ook gelijk de jeugdwed-
strijd van de eigen rasvereniging in het altijd mooie Drenthe.

De jachthond die ik mag begeleiden is een redelijke pittige 
tante, luisterend naar de naam Yarak. Op de stamboom staat 
heel mooi vermeld Luna Jona van Roopoorte. De dame is op 
dit moment 15 maanden oud en is sinds haar komst de liefde 
van mijn leven. “Vertel het niet aan mijn vrouw”. Met haar al 
de nodige stappen gezet op het gebied van het begeleiden/
trainen van een jachthond. Ik noem het begeleiden want 
achter 1 ding ben ik al, “Als een Drent geen zin heeft, dan 
gebeurt het niet”. Zo ook met Yarak. 

Vanaf haar 10e week zijn we bijna ieder zondag te vinden 
geweest in Spijk, een klein plaatsje aan de Rijn vlakbij de 
Duitse grens. Daar leren we van Johan Kraay en Lotte van Dijk 
de fijne kneepjes van het werken met een staande hond. Dit 
proces is er één van vallen en opstaan. Maar dat is de mees-
ten van jullie wel bekend. Naast de training iedere zondag 
wordt er door ons tweeën ook het nodige geploeterd op 
de kleine veldjes vlakbij ons huis en in de ruime omgeving. 
Gelukkig zijn er bij ons nog steeds wel plekken waar je met 
de hond kunt trainen. Uiteraard met toestemming van de 
jachthouder en de eigenaar van de grond, al dan niet een 
klein beetje afgedwongen. 

En dan begint het te kriebelen, ze doet het zo leuk, zouze er 
al klaar voor zijn. Niet te snel willen hoorde ik om me heen, 
maar ja het kriebelt wel. Uiteindelijk toch de stap gezet en via 

Orweja ingeschreven voor de veldwedstrijd van de Drentsche 
Patrijshond Vereniging. Heel spannend want is ze er al wel 
klaar voor, kan ik het wel? Een hele boel mitsen, maren en 
beren kwamen er voorbij. Uiteindelijk mezelf voorgenomen 
om het te zien als een soort van generale repetitie en vooral 
te genieten van wat mijn hond zou gaan doen.

Terug naar de veldwedstrijd van 22 september, een vroege 
start want het is best een stukje rijden van Deventer naar 
Gasselte, uiteraard een tikkeltje nerveus. Immers nu moest 
ze laten zien dat wat ik dacht dat ik in haar zag, zij ook kon 
laten zien aan mij en de keurmeester. Yarak vond het allemaal 
wel best en sliep het grootste deel van de reis. Aangekomen 
in Gasselte bij een mooi verbouwde oude dorpsschool eerst 
even kennismaken met de andere deelnemers en een kopje 
koffie drinken. 

De wedstrijd bestond eigenlijk uit twee delen, een open 
klasse en een jeugdklasse. Uiteraard deden wij mee aan de 
jeugdklasse en tot onze verbazing waren wij het enige Dren-
tje bij de jeugd. In de open klasse waren er meer Drenten 
aanwezig drie in totaal. Na een kort stukje uitleg van Klaas de 
Vries, die de wedstrijdleiding in handen had en de vaststel-
ling van de loopvolgorde door keurmeester Henk Compan-
jen, gingen we in de auto’s naar de velden waarin gewerkt 
ging worden. Wij waren als een na laatste aan de beurt, er 
werd gelopen op een aardappelveld en dat voor de duur van 
vijf minuten. Ik kan je wel vertellen dat is lang zat, lopen in 
een aardappelveld is behoorlijk zwaar. 

Toen het zover was, was de bloeddruk knap hoog, flinke 
knoop in de maag en maar hopen dat ik het vooral goed 
deed, over Yarak zat ik niet zo in. Die loopt wel, iets vinden is 
natuurlijk een vraagteken. Meteen na de eerste meters was 
het voor mij zwaar maar ook voor Yarak, voor haar ook de 
eerste keer op een aardappelveld. Maar de dame liep stevig 
door en maakte voor mijn gevoel prima slagen, iets waar ik 
als onervaren voorjager best wel een voorbeeld aan mocht 
nemen hoorde ik later van collega’s voorjagers.

Plotseling stond ze voor, op zo’n 20 meter van de rietkraag 
die het aardappelveld begrensde, dit hield ze ook even vast 
waarna ze rechtsaf ging en na een korte lus weer terug kwam 
en opnieuw ging voorstaan. Nu liep ze rechtdoor naar voren 
en boog af naar rechts om de neus eens even flink door de 
rietkraag te halen. Daar vond ze niets en nadat we samen 
verder liepen naar links vloog daar ineens een kwartel op. Ik 
aarzelde geen moment en greep mijn alarmpistool om een 
schot af te geven. Trillend van de spanning en de adrenaline 
Yarak aangelijnd en teruggelopen naar de auto. 

Daar stonden de anderen al in spanning te wachten, “je 
schoot, wat was het”. Een kwartel antwoordde ik en daarbij 
ook in alle eerlijkheid aangevend dat ik eigenlijk niet eens 
goed wist of ik daar nou op moest schieten of niet, maar 
het toch deed als leermoment voor de hond. Die uitleg kon 
rekenen op steun van de ervaren voorjagers. Yarak kon even 
lekker laten drinken en wat natvoer laten eten. Daarna liet ik 
haar uitrusten in de bench en kon ik de spanning even losla-
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ten met een kopje koffie en kijken naar de dame na mij, die 
met een jonge hond liep maar al heel veel ervaring heeft.

Ook kreeg ik gelijk een heleboel opbouwende kritiek van de 
ervaren mensen langs de kant. Allemaal dingen en opmer-
kingen waar ik echt wat aan had. Fijn om te merken dat het 
ondanks dat het een wedstrijd is mensen heel open en met 
respect met elkaar om gaan. 

Toen was het de beurt aan de deelnemers van de open klas-
se. Daar bleek ook het verschil tussen de jeugd en de open 

klasse. Mooie dingen gezien van de mensen en de honden, 
ook hier weer veel uitleg van de mensen langs de kant, die 
bepaalde gedragingen in het veld, voor de beginneling zoals 
ik, goed konden verklaren. Dus ook wederom veel handvat-
ten meegekregen voor mezelf voor de tweede loop. Helaas 
liepen de 6 honden in de openklasse mooi het veld af maar 
was er niets om voor te staan.

De lunch viel wat later dan gepland maar was goed verzorgd, 
heerlijke bal gehakt en soep; daar wil ik nog wel een keer 
voor terugkomen.  Het middag programma werd begonnen 
met een drietal honden uit de open klasse. Wederom in de 
aardappels en wat stukjes zwarte grond. Helaas ook nu weer 
geen fazanten in het veld, die hadden zich strategisch terug 
getrokken in de mais waar ze vol verontwaardiging te ken-
nen gaven dat ze hier niet van gediend waren. Met behulp 
van diverse mensen een poging gedaan om ze toch terug de 
aardappels in te krijgen maar helaas dat ging niet gebeuren. 

Alle jeugdhondjes mochten ook nog een keer lopen, deze 
keer waren Yarak en ik als laatste. Samen op ons gemak ge-
wacht in het aardappelveld tot het zover was. Daar een paar 
mooie foto’s van haar gemaakt. Ik had me voorgenomen om 
de goede raad van de ochtend goed te gaan gebruiken en 
daar was ik ook wel in geslaagd vond ik zelf, de rest was het 
daar gelukkig mee eens. Duidelijk was het wel dat het voor 
een jonge hond een echte uitputtingsslag is. Vijf minuten 
op vol vermogen met je neus omhoog door de aardappels 
rennen. . . . Het laatste stukje van de loop was dan ook meer 
voor het plezier dan dat we echt nog bezig waren met iets 
te vinden. Samen teruggeploeterd naar de auto voor het 
nodige water en voer. Voor mij koffie en een broodje.

Henk Companjen was er op gebrand om de overgebleven 
honden uit de open klasse toch nog onder het wild te krijgen 
en dus gingen we met zijn allen op zoek naar een stukje veld 
waar vermoedelijk toch nog wel iets zou zitten. Dat klopte, 
alleen liep het op vier poten en vloog het niet weg, maar 
sprong het de weg over. Ook hier weer de samenwerking 
vanuit de hele groep, een aantal mensen ging op de weg 
staan om zo te zorgen dat de werkende honden niet spon-
taan de weg zouden oversteken. Maar alle inspanningen ten 
spijt, hier werd verder niets gevonden. 

Enigszins teleurgesteld gingen we terug naar de dorpsschool 
voor het wel verdiende borrel/biertje. Na het nodige 
napraten, werd het tijd voor de prijsuitreiking en tot mijn 
stomme verbazing kreeg ik een oorkonde met daarop een 
eervolle vermelding en de mooiste koffiebeker die ik tot 
nu toe gezien heb. Wij bleken het enige duo te zijn dat iets 
gevonden had en daarom een eerste prijs. Ik stond erbij 
en keek ernaar en ook nu wil het besef nog niet helemaal 
doordringen wat mijn kleine meisje gedaan had. 

Henk had tot slot nog een paar mooie woorden over voor 
de eerste loop van Yarak, hij was blij met de wijze waarop 
ze haar kop hield, ze liep goed maar mocht wel wat feller. 
Ook deze boodschap nemen we mee en hier gaan we de 
komende periode aan werken. Voor ons tweeën was dit een 
geweldig mooie dag met een verrassend einde. We gaan nu 
aan de slag met de havik en over een paar weken gaat ze 
voor het eerst mee jagen op konijn op de Maasvlakte. Ook 
daar gaan we alles, wat we deze dag in een rap tempo heb-
ben bijgeleerd, toepassen. En komend voorjaar gaan we in 
het voorjaarscircuit kijken of we van de eervolle vermelding 
een kwalificatie kunnen maken.

Rest mij nog de vraag vanuit mezelf en vanuit Yarak, waar 
blijven de jonge Drenten bij dit soort wedstrijden; in je eentje 
als Drentsche Patrijshond is het best wel saai. Veldwerken is 
zo’n mooie jachtdiscipline en past zo goed bij het karakter 
van de Drentsche Patrijshond. Als Vereniging wordt er ook 
veel gedaan aan het oefenen en het organiseren van oefen-
dagen, workshops en wedstrijden. Kom eens kijken bij een 
wedstrijd en laat je zelf verbazen over hoe er gewerkt wordt 
door de honden en hoe leuk de sfeer is tijdens zo’n wedstrijd.

Petra Halbertsma-Wilbers
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Werkgroep DNA
Stand van zaken en voortgang van het onderzoek 
Op 11 april jl.  gaf onderzoekster Evy Beckers in Woudenberg 
een presentatie voor de leden van de Nederlandse Vereni-
ging De Drentsche Patrijshond over het onderzoek naar het 
verkrijgen van een marker voor epilepsie bij de Drentsche 
Patrijshond. Zij gaf aan, dat er op korte termijn vier zaken 
belangrijk zijn voor het onderzoek, deze zijn:

1. aanvulling van de bloedmonsters die al in haar bezit zijn  
met die van de ouderdieren van de lijders

2. bloedmonsters van zes “nieuwe” lijders met vrije 
nestgenoot en ouderdieren

3. een controle bestand van bloedmonsters van 100% zeker 
epilepsie-vrije honden (honden ouder dan 10 jaar)

4. van de al aanwezige bloedstalen bij UGent, moet met 
terugwerkende kracht alsnog per hond door de eigenaar 
schriftelijk toestemming voor dit onderzoek worden verleend 
(de “Informed Consent”)

Voor de nieuw gevormde DNA werkgroep, die nog niet eens 
op volle sterkte was, werd de lat direct hoog gelegd. 

Er waren tegenslagen, ook op persoonlijk vlak en er waren 
zwartkijkers en sceptici. Maar daar tegenover waren er ook 
oprecht bezorgde eigenaren en fokkers. Het leek een haast 
onmogelijke klus en hoewel het academisch jaar in België 
pas weer op 1 september begon en heel Nederland genoot 
van de vakanties, werd er achter de schermen hard gewerkt.

Hoe staan we er nu voor? 
Op alle vier hierboven genoemde punten zijn dusdanige 
successen behaald, dat het onderzoek met de reeds in Gent 
aanwezige bloedstalen op koers ligt. Zo zijn:

• ouderdieren, die eerst buiten beeld waren, alsnog benaderd 
en bereid gevonden mee te werken

• “nieuwe” lijders met nestgenoot en ouderdieren opge-
spoord en benaderd. Vele telefoontjes zijn gepleegd en 
e-mails zijn verstuurd. Is er gepraat als Brugman, is er gepuz-
zeld en zijn kansberekeningen gemaakt. Het resultaat is exact 
wat Evy vraagt; zes nieuwe zeer bruikbare sets binnen haar 
proefopstelling.

• Evy kan inmiddels beschikken over meer dan voldoende 
honden die ouder zijn dan 10 jaar; ze heeft dus ruim de keuze 
uit 100% epilepsie-vrije controle honden;

• eigenaren hebben massaal gehoor gegeven aan de oproep 
de “Informed Consent” alsnog in te vullen en naar Gent op te 
sturen, waardoor het gebruik van het bloed mogelijk is

Epilepsie staat ook inmiddels hoog op de agenda van de Bel-
gische- en Zweedse Verenigingen. Samen met de Belgische 
vereniging hebben we enkele puzzelstukjes teruggevonden.

Samenvattend kunnen we stellen dat we als werkgroep DNA 
ons doel bereikt hebben. We danken iedereen die bereid was 
het bloed af te staan en zij die extra inspanningen hebben 
gepleegd. Het maakt uiteindelijk niet uit waar het bloed 
vandaan komt en wie het regelt; als de voorwaarden voor het 
slagen van het onderzoek maar worden ingevuld!!

N.B.: alle lopende contacten met één van de werkgroepleden 
en afspraken voor bloeddonatie blijven gewoon staan.

Jeanny Bustin, 
Werkgroep DNA
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Hondenvoeten in de winter
Onze Drenten zijn prima bestand tegen een wandeling in de 
winter. Toch kunnen ze, net zoals andere honden, last hebben 
van bijvoorbeeld sneeuw of pekel/strooizout. Vandaar nu 
alvast wat tips:

Knip het haar tussen de voetzolen kort. Doe dit met een 
schaar met stompe punt. Ook het haar tussen de tenen kan 
korter. Dit voorkomt dat er klontjes sneeuw  tussen de tenen 
kunnen gaan zitten. Door met uw vinger van onderaf om-
hoog te strijken tussen de tenen door, gaan er plukjes haar 
omhoog staan. Die kunt u dan gemakkelijk knippen. Doe dit 
als de hond ontspannen is, bij voorbeeld na een wandeling.

Als er sneeuw ligt, doe voor een wan-
deling wat vaseline onder op de voe-
ten en tussen de tenen. Dit voorkomt 
plakken van de sneeuw.

Het strooizout/pekel  kan erg prikken 
op de voeten. Sommige honden gaan 
hierdoor echt kreupel lopen. Ook hier 
helpt de vaseline. Probeer overigens zoveel mogelijk de vers 
gestrooide plekken te vermijden. 
Bij thuiskomst de voeten afspoelen (met koud water) en 
afdrogen. Hiermee voorkomt u dat het zout op de poten blijft 

zitten, maar ook uw huis wordt niet vet van de vaseline of wit 
van het zout.

Spoel ook de “onderkant” van de hond schoon, of maak deze 
schoon met een natte handdoek. Het zout wat onder tegen 
de buik opspat, wordt namelijk plakkerig in de vacht.

De meeste honden vinden sneeuw prachtig. Ze moeten er 
echter niet teveel van eten, omdat dat kan lijden tot diar-
ree en darmkrampen. Ook veel ijskoud water drinken is niet 
verstandig.

Verder nog even een waarschuwing voor ijs !!! 
Laat de hond niet op eigen initiatief  het ijs op gaan. Hij kan 
niet beoordelen of het sterk genoeg is! Ieder jaar hoor en 
lees je verhalen van honden die door het ijs zakken. Vaak een 
traumatische ervaring voor zowel baas als hond.

Alvast een fijn winterseizoen gewenst. 
 

 Inge Hoekstra
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Samenvatting uitslag enquête
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Feest-en-de Drenten
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Feest-en-de Drenten
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®

GEPERST

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

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

Voor kleine en grote honden, van pup tot senior.

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

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

®

www.biofooddiervoeding.nl

Een product van:
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Dierendag
Op 4 oktober is het Dierendag 
geweest en u heeft uw huis-
dier waarschijnlijk ook lekker 
verwend die dag? Maar wat is 
nu eigenlijk de geschiedenis 
van Werelddierendag? 

Werelddierendag is de gedenk-
dag van Sint Franciscus van 
Assisi, de heilige die volgens 

de legenden met dieren kon praten. De allereerste Dierendag 
vond plaats op 4 oktober 1930. Een jaar eerder was tijdens 
een internationaal congres van de Dierenbescherming die 
datum uitgeroepen tot Werelddierendag om aandacht 
te vragen voor het welzijn van dieren. De keus viel op 4 
oktober omdat het ook de gedenkdag is van Sint Fran-
ciscus van Assisi. De heilige, die bekend staat om zijn 
grote respect voor al het leven en dat van dieren in het 
bijzonder. Wat was Franciscus voor iemand en waarom 
werd hij heilig verklaard? 
 
Giovanni Francesco Bernardone komt ter wereld in 
1182 in Assisi, een plaatsje in de Italiaanse landstreek  
Umbrië. Zijn vader is een rijke lakenkoopman. Omdat 
zijn vader veel handel drijft in Frankrijk en daar op het 
moment van Giovanni’s geboorte ook verblijft, noemt 
hij zijn zoon Francesco; Fransmannetje.

Francesco is een levenslustige jongen, hij groeit op in 
welvaart en tijdens zijn jeugd heeft hij de ambitie om 
ridder te worden. Wanneer er oorlog uitbreekt tussen Assisi 
en Perugia trekt hij ten strijde en wordt gevangen genomen. 
Pas een jaar later komt hij vrij, nadat zijn vader een flink 
bedrag aan losgeld heeft betaald. Ziek en verzwakt keert hij 
terug naar zijn geboortestad.

Door de oorlog, zijn gevangenschap en het contact met ar-
men en zieken verandert het leven van Francesco. Hij besluit 
zijn leven in rijkdom vaarwel te zeggen en afstand te doen 
van al zijn aardse bezittingen. Hij neemt zijn intrek in het 
klooster bij de San-Damianokerk in Assisi. Franciscus’ leven 
staat vanaf dat moment, begrijpelijk, in dienst van God.

Als hij twee jaar in het klooster heeft gezeten, begint Francis-
cus in de omgeving te preken. Zijn boodschap is liefde: liefde 
voor de Schepper, voor de mens, voor dieren en planten. Hij 
noemt alle levende wezens zijn broeders en zusters. Hoewel 
er spot wordt gedreven met zijn dierenliefde, zijn er ook 
velen die hem bewonderen om zijn compassie. Franciscus 
verzamelt al snel verscheidene volgelingen om zich heen. Uit-
eindelijk richt Franciscus de kloosterorde Franciscanen op. In 
1217 wordt deze orde officieel erkend door Paus Honorius III.

Franciscus’ houding tegenover dieren komt mooi naar voren 
in het volgende citaat dat aan hem wordt toegeschreven: 

“Alle schepselen op aarde voelen als wij, streven naar geluk 
als wij…God wenst dat wij de dieren bijstaan wanneer ze 
hulp nodig hebben…We hebben een hogere opdracht ze 
van dienst te zijn wanneer ze ons nodig hebben … Mensen 
die enig schepsel Gods uitsluiten van hun compassie en 
medelijden zullen op soortgelijke wijze handelen tegenover 
hun medemensen.”

Naast Franciscus’ compassie voor dieren is er de legende dat 
hij met dieren kan praten. Zo zijn er verhalen over een preek 
van Franciscus voor een groep vogels. In plaats van weg te 
vliegen, luisteren ze – volgens het verhaal – aandachtig naar 
zijn redevoering.

Nog beroemder is de legende over een wolf, die de inwoners 
van het dorp Gubbio voortdurend aanvalt. Franciscus gaat 
het gesprek aan met de wolf en laat hem beloven, dat hij 
geen mensen meer zal aanvallen. In ruil hiervoor zullen de 
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Geldig tot en met 31-12-2017. Het is niet mogelijk meer dan 1 (één) bon/kopie in te sturen per adres. 

 

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

€ 10,- 
retour 
bij aankoop  
van 13 kg. 

• Windwijzers

• Uithangborden

• Naamborden

• Kennelnaamborden

Frieling Jonkersvaart

S.J. Frieling
Jonkersvaart 53
9366 TB Jonkersvaart

Tel.: 0594 631 399

Mobiel: 06 55 732 893

Email: sjfrieling@outlook.com

Website: www.frisianhorsesouvenirs.comHandgemaakt - Materiaal: aluminium
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bewoners van Gubbio hem iedere dag te 
eten geven. De wolf gaat akkoord met Fran-
ciscus’ voorstel en de wolf en de dorpelingen 
leven voortaan in vrede met elkaar.

Enkele jaren voor zijn dood trekt Francis-
cus zich terug in een klooster in Alvernia. 
Hier krijgt hij in 1224 de wondtekens van 
Christus op zijn lichaam. Hij is dan al enige 
tijd ziek, reumatisch en zo goed als blind. 
Franciscus sterft op 3 oktober 1226, 44 jaar 
oud, nadat hij vergiffenis heeft gevraagd aan 
zijn lichaam, dat hij omwille van zijn geloof 
zo weinig genoegens gunde.

Na zijn dood wordt het lichaam van Francis-
cus in een processie door de stad gevoerd. 
Iedereen wil hem zien en aanraken. Nog 
geen twee jaar later, op 17 juli 1228, ver-
klaart paus Gregorius IX Franciscus heilig, 
voor een heilig verklaring ongewoon snel.

Op Franciscus’ graf in Assisi werd de San-
Francesco-kerk gebouwd. Volkomen in tegenstelling tot Fran-
ciscus’ manier van leven werd deze kerk overdadig versierd 
met afbeeldingen uit zijn leven door de beste Italiaanse 
kunstenaars van die tijd.

Sint Franciscus werd de hoofdpatroon van Italië en verschil-
lende Italiaanse steden. Daarnaast is hij uiteraard patroon 

van de Franciscanen. Daar kwamen Werelddierendag en 
sinds 1979 ook ‘beschermer van het milieu en alle dieren’ bij.

Tineke v.d. Feijst 

Oorspronkelijke tekst van Anneloes Klein-Harsman, 
gepubliceerd op www.geschiedenisbeleven.nl
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Najaarsveldwedstrijd Middelharnis
De Gebruikshondencommissie organiseert elk jaar rond de 
twaalf veldwedstrijden. Deze zijn in het voorjaar of het najaar. 
Op 28 september waren wij te gast in Middelharnis voor een 
najaarsveldwedstrijd.

Een najaarsveldwedstrijd Continentaal II is een wedstrijd-
vorm, waarbij zowel het werk van de staande hond voor 
als na het schot in het veld wordt beoordeeld. De ideale 
loop is die, waarbij de hond volkomen in de hand is, zijn 
veld in ‘raseigen stijl’ grondig afzoekt, twee voorkomende 
hoendersoorten (o.a. fazant) voorstaat, daarbij respect toont 
voor alle wild en fel, vlot en niet al te ruim jaagt en vlot 
apporteert. Het te bejagen terrein bestaat bij voorkeur uit 
kleine landbouwpercelen met najaarsgewassen, zoals bieten, 
aardappelen en knollen.

Om 09:00 uur verzamelden de deelnemers, bestaande uit 
een bont gezelschap van voorjagers en toch zeker ook hun 
(bonte) honden, zich. Natuurlijk waren de Drentsche Patrijs-
honden van de partij, maar ook de Weimaraner korthaar, 
Epagneul Français en Bracco Italiano. Twee reserves waren 
opgeroepen en toen het om 09:30 uur eindelijk droog was, 
reden we het veld in en kon de wedstrijd beginnen. 

Was het weer wisselvallig te noemen, dat was niet te zeggen 
van de velden. Deze waren allen zeer goed te noemen en 
zo werden er, met dank aan de goede veldbegeleiding van 
Lieven Mastenbroek, vijftien fazanten op zes verschillende 
plekken gezien. De keurmeester, de heer Companjen, heeft 
er 20.000 stappen voor moeten doen die dag, maar het was 
de moeite waard. Hij heeft meerdere honden een punt zien 
maken. Deze honden kregen vervolgens de taak om een 
fazant te apporteren, wat hen allen goed af ging. 

De wedstrijd werd gewonnen door de Bracco Italiano Leo-
nida Dell"Oltrepo van Detlev van Valen met het hoge resul-
taat eerste Uitmuntend CACT. 

Tweede werd de Drentsche Patrijshond Aram van het Arrêt 
van Peter Doderer met Zeer Goed. 

Ter waardering van het mooie getoonde werk kregen ook 
nog eens drie Drentsche Patrijshonden een Eervolle Vermel-
ding van Henk Companjen. Rebelle van d'Ouw Knip van Ine 
Gimbrère, Jelle Eline van ’t Arrêt van Yolanda de Jong-van 
Oosten en Stone van Olaf Geerse. 

Wij hebben genoten van een prachtige wedstrijddag en zijn 
de gastheren en veldbegeleiding dan ook dankbaar voor de 
gelegenheid die zij ons gegeven hebben om de wedstrijd bij 
hen te organiseren. 

Namens de Gebruikshondencommissie,
Olaf Geerse
Voorzitter GBC
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Twee beschouwingen van de Reuendag 2017

Voor de zoveelste keer waren de weergoden ons goedgezind. 
Een stralende dag op de Reuendag, die 
weer in Dieren georganiseerd was. Het 
is elke keer weer gezellig om honden en 
hondenbaasjes te zien en te spreken en 
gewoon te genieten van al die Drenten 
die je dan ziet.

Deze keer werden de keuringen verricht 
door mw. T. van Adrichem en de heer 
J. Smits. Vlot en deskundig werden de 
honden gekeurd, waarbij elke keer 
uitleg werd gegeven hoe men tot een 
bepaald oordeel was gekomen. Je 
geniet dus niet alleen, je leert ook elke 
keer weer. In totaal waren er ongeveer 
45 reuen aangemeld.

 
Zoals altijd spreek ik na afloop even met de keurmeesters 

en vraag ik hen naar hun bevindingen. 
Zowel mevrouw Van Adrichem als de 
heer Smits, waren niet ontevreden. 
Natuurlijk zijn er altijd verschillen in 
exterieur, maar over het geheel vonden 
beide keurmeesters de kwaliteit goed, 
waarbij er enkele reuen waren die er 
uitsprongen.

Wat ik nu hoop, is dat de reuen die een 
goede beoordeling hebben gekregen, 
nu ook op de Dekreuenlijst komen. De 
uitbreiding van de genen is buitenge-
woon belangrijk. De ochtendsessie was, 
in mijn ogen, dus zeer geslaagd. 

Joyce Broekman
Een top Drentje in spé
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Welk prijskaartje hangt 
er aan uw hond?

Gebroken poot 

€ 1.250

Huid
alle

rg
ie

€ 2.5
10

Gebitsbehandeling € 413

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

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

voor de actie. dé huisdierenverzekering
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Na de Reuendagen van 2013 en 2015 was de Reuendag 2017 
voor mij de eerste, waaraan ik ook als FBC-lid kon bijdragen 
aan de organisatie. Dit gaf mij, naast de deelname aan deze 
dag met Abe, één van onze twee reuen, een bijzondere 
dimensie. Ik heb namelijk aan den lijve ondervonden wat er 
achter de schermen allemaal komt kijken bij het organiseren 
van zo’n dag. 

Het geeft na afloop een goed gevoel, dat je hebt kunnen 
bijdragen aan een dag, die uiteindelijk ontzettend goed 
verlopen is. Zelfs het weer werkte mee, en dat was, na de 
storm en regen van de dagen en eigenlijk weken ervoor, een 
enorme opsteker.  Het zonnetje heeft de hele dag geschenen 
en net toen na afloop de laatste palen van de tenten in de 
container werden geschoven en het laatste doek werd inge-
pakt, barstte er een flinke bui los. Niets aan de hand dus. Nou 
ja, een van de auto’s had het dak nog open……Oeps!

Het aantal van 43 reuen die op deze dag zijn voorgebracht 
vind ik een mooi aantal. Het is en blijft echter een lastig 

onderwerp: een geschikte reu zoeken voor je teefje. Onder 
de luifels, in de tenten en in het zonnetje werd door de vele 
aanwezigen dan ook enorm gewikt en gewogen en   werden 
honden besproken. Interessant om dan al die verschillende 

meningen, visies en uitgangspunten te horen! En zie daar 
maar eens uit te kristalliseren wat voor jouw hondje, jouw 
ideeën, prioriteiten, wensen, mogelijkheden enz. van groot 
belang is. 

In elk geval weet ik, dat de teef-eigenaren mooie en lieve 
reuen hebben gezien. Hopelijk zat de “HIJ” erbij. En aan die 
mooie en lieve reuen de wens, dat er een lief en mooi teefje 
voorbijkomt!

Selma Tiemeijer
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Ons van het ‘Oostermoer nestje’ (Deel 1)
Mijn hele leven ben ik al gek geweest op honden en waar 
andere vrouwen smolten bij een baby smolt ik eigenlijk 
alleen maar bij puppy’s. Misschien omdat ik als kind twee 
keer van dichtbij van een nestje pups bij ons thuis heb 
mogen genieten? 
 
De eerste hond die mijn man en ik kochten toen we drie 
jaar samenwoonden was een reu maar onze tweede hond 
(en eerste Drent) Kyra, was een teef en door haar begon het 
eigenlijk wel te kriebelen om een keer een nestje te fokken. 
Maar Kyra had geen stamboom, was niet raszuiver en ook 
waren er nog nooit testen gedaan om te kijken hoe het met 
haar gezondheid gesteld was. 
 
Ik had mij ondertussen wel al zo ingelezen over de Drent, dat 
het me wel duidelijk was, dat wanneer ik zou willen fokken, 
het wel met een stamboom Drent moest zijn. Een Drent, 
die bij een fokker vandaan kwam, die heel veel wist over de 
gezondheid van de Drent en ook alle onderzoeken deed. 
Maar ook de jachteigenschappen die bij de Drent als staande 
jachthond horen en een lief karakter vond ik erg belangrijk. 
Via mijn forum had ik ondertussen al veel contacten 
opgedaan en zo kwam ik in 2009 terecht bij Roswitha 
Harmsen als fokker voor een  teefje waar ik in de toekomst 
mee zou kunnen fokken. Dat ik nog drie jaar moest wachten 
voor zij weer een nest zou fokken maakte me niet uit.

Op 5 mei 2012 werd er een nestje pups bij Damita van Dren-
tenpassie geboren en zat er een teefje voor ons bij die de 
naam Vesta Damita van Drentenpassie kreeg. Natuurlijk wilde 
ik wel een eigen kennelnaam, eentje die aangeeft waar wij in 
Drenthe wonen. Omdat Borger in het Oostermoer gebied ligt, 
vroeg ik de kennelnaam ‘van het Oostermoer’ aan bij de Raad 
van Beheer en binnen een week kreeg ik al via de mail een 
reactie dat mijn kennelnaam goedgekeurd was. 
 
Ik wilde niet te vroeg met Vesta fokken, sommige fokkers 
laten hun teef al dekken bij haar derde loopsheid en dat zou 
betekenen dat de teef zo op een leeftijd van rond de twee 
en een half  jaar al een nest zou krijgen. Ik vond dat veel te 
jong en wilde minstens wachten tot ze drie en een half of 
vier jaar was. Ze zou dan veel volwassener zijn en ook had 
ik dan meer de tijd om haar als allround jachthond op te 
leiden, de shows met haar te lopen die nodig waren en alle 
gezondheidsonderzoeken te laten doen. 

En dus deed ik veldwerk met haar, ik ging met haar naar 
veldwerkinstructiedagen, ik liep de Duitse VJP proef met haar, 
ging naar Frankrijk om het veldwerk met haar te oefenen, 
volgde een jachttraining en mocht af en toe samen met haar 
mee op jacht. De verhalen hierover staan allemaal in oude 
uitgaven van ‘Onze Drent’. We behaalden een EV en een 3G 
in het veldwerk en ook haalden we een SJP C diploma. Ik had 
ondertussen 1 show met haar gelopen waar ze een ZG haalde 
dus gelukkig hoefde ik verder geen show-kwalificaties te 
halen, want dat vond ik echt helemaal niet leuk en Vesta nog 
minder.  

Ook bleken Vesta haar heupen, ellebogen en ogen goed te 
zijn en dus kon ik op zoek naar een passende reu voor haar. 
Omdat Vesta vrij is Von Willebrand mocht deze reu daar dra-
ger van zijn.  
Ik vond een passende reu en in het voorjaar van 2016 zou 
Vesta door hem gedekt worden. Maar helaas kreeg de reu 
vlak voor Vesta loops moest worden een ontsteking aan zijn 
prostaat en kon hij de eerste maanden niet dekken. Ik besloot 
om de dekking een half jaar uit te stellen.

Augustus 2016 volgden er twee geslaagde dekkingen en 
toen we vier weken later een echo lieten maken bleek Vesta 
wel drachtig, maar slechts van één pup. Toen we, ruim twee 
weken later een foto lieten maken en nog een echo, bleek 
deze pup er niet meer te zijn en moest ik de mensen die ik 
op mijn wachtlijst had voor een pup, teleurstellen. In overleg 
met de eigenaar van de reu hebben we later besloten om op 
zoek te gaan naar een andere reu als vader voor Vesta haar 
pups.

De reu die ik vond was een halfbroer van de andere reu. Zijn 
heupen en ogen waren goed, hij had meerdere U’s op shows 
gehaald, en werd volop in de praktijkjacht gebruikt. Ook was 
hij drager Von Willebrand.  

Ik sprak met de reu-eigenaar af om samen te gaan wandelen 
om de reu beter te leren kennen en tijdens deze wandeling 
besloot ik dat hij de vader van Vesta haar pups zou worden. 
Alleen waren zijn ellebogen niet getest. Gelukkig wilde de 
eigenaar een ‘elleboog-onderzoek’ bij de reu laten doen. Toen 
de uitslag met het goede nieuws kwam dat hij van alles vrij 
was, werd Vesta ook al loops.

Nadat ik een paar keer progesteron bij Vesta had laten 
prikken, volgden in maart twee geslaagde dekkingen tussen 
Vesta en Eros Bieke van Selihof. Er volgden vier lange weken 
voor we een echo konden laten maken. Maar toen kwam 
dan ook het goede nieuws dat Vesta drachtig was van zeker 
zes of misschien wel zeven  pups. De pups zouden eind mei 
geboren worden.

Wordt vervolgd.

Sonja Weijer 
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KIVOPetfood - De Run 4304 - 5503 LN Veldhoven - Nederland - Tel/fax: +31 (0)40 25 30 366 - cvanloon@iae.nl

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

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

Brokken Vers
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Tentoonstellingen
Maastricht, 30 september 2017

Keurmeester: Hr. P. Berchtold Beste van het ras (BOB): Faro fan ‘t Suydevelt

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Jeugdklasse 1 U Luke fan de Indo-Anjoho NHSB 3044185 B.M. Pouw-Zuiderhof

Openklasse 1 U CAC, CACIB, BOB   Faro fan ‘t Suydevelt   NHSB 3007126 D.H. Ruthenkolk-Smet

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

Teven

Puppyklasse VB 1 Neeltje van de Rietzoomdrenten NHSB 3075754 F.J. Glastra van Loon

Jeugdklasse 1 U Milly fan ‘t Suydevelt NHSB 3063942 J.W. Hoeksema en F. Hoeksema-Schuurman

Openklasse 1 U, RCAC, RCACIB Viva la Vida fan ‘t Suydevelt NHSB 2942483 J.W. Hoeksema en F. Hoeksema-Schuurman

Kampioensklasse 1 U, CAC, CACIB Ivana Isah fan ’t Patrijzen Bos NHSB 2931372  W. Klijnstra en B. de Jong

Maastricht, 1 oktober 2017
Keurmeester: Hr. D. Rutten Beste van het ras (BOB): Brisco Barasya the Gloucester 

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Jeugdklasse 1 U Luke fan de Indo-Anjoho NHSB 3044185 B.M. Pouw-Zuiderhof

Openklasse 1 U, RCAC, RCACIB  Faro fan ‘t Suydevelt  NHSB 3007126 D.H. Ruthenkolk-Smet

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

Teven

Puppyklasse 1 VB Neeltje van de Rietzoomdrenten NHSB 3075754 F.J. Glastra van Loon

Jeugdklasse 1 U, CAC Linde v.d. Olinckhoeve NHSB 3063392 G.B. Olieman

2 U, RCACIB Milly fan ‘t Suydevelt NHSB 3063942 J.W. Hoeksema en F. Hoeksema-Schuurman

Tussenklasse 1 ZG  Orintha-Eefje van Klein Esholt   NHSB 3028462 J. Kollenburg en C.H.R. Nendels

Openklasse 1 ZG Viva la Vida fan ‘t Suydevelt  NHSB 2942483 J.W. Hoeksema en F. Hoeksema-Schuurman

Kampioensklasse 1 U, CACIB  Ivana Isah fan ’t Patrijzen Bos   NHSB 2931372 W. Klijnstra en B. de Jong

Verslag Tentoonstelling Maastricht
In het weekend van 30 september en 1 oktober werd in het 
MECC in Maastricht de internationale Rashondenshow geor-
ganiseerd. Op beide dagen werden alle rassen gekeurd, een 
dubbele show dus.

Onze Brisco heeft op beide dagen meegedaan. Op de zater-
dag won Brisco de reserve CAC en reserve CACIB bij keur-
meester P. Bechtold. Dat was al een mooi begin!

Op zondag werden de Drenten al vroeg in de ochtend 
gekeurd door keurmeester D. Rutten. Er waren 4 reuen en 
12 teefjes aangemeld en keurmeester Rutten keurde ze 
streng. Hij gaf 8x een Uitmuntend,  5x een Zeer Goed, 1x een 
Goed en 1x een Veelbelovend. Bij de vier reuen koos meneer 
Rutten onze Brisco als beste van de reuen. Daarna was het 
afwachten welk van de teefjes uiteindelijk tot het beste teefje 
werd verkozen: dat werd Linde van de Olinckhoeve uit de 
Jeugdklasse. Toen moesten Linde en Brisco hun rondje lopen 
voor de BOB. Uiteindelijk koos meneer Rutten voor de reu. 
Brisco werd de BOB.

Bij de keuring voor rasgroep 7 later op de dag, troffen we 
weer keurmeester Bechtold en dat was voor Brisco het be-
kende ring in - ring uit verhaal. 

Daarna werd het heel lang wachten op het laatste stukje 
show: Brisco mocht ook meedoen aan de Nederlandse rassen 
keuring. Acht tophonden in de ring.  De keurmeester keurde 
elke hond en stuurde na verloop van tijd zes honden de ring 
uit. Alleen het Kooikertje en de Drent mochten blijven staan. 
Die moeten nog een rondje lopen, werden nog een keer be-
tast en toen kwam de beslissing: de Drent werd op nummer 1 
geplaatst en zo won onze Brisco Barasya the Gloucester bij de 
Nederlandse rassen.

We waren supertrots op onze man en reden met een big 
smile richting huis.

Geert en Grada Paardekooper 
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Verslag IJsselshow Zwolle
Op een redelijke tijd op zaterdag 7 oktober, namelijk om 7:45 
uur, vertrokken we naar boven genoemde show in Zwolle. 
Ons ras was als eerste aan de beurt in ring 16. Daar keurde 
keurmeester Diana Striegel op een vlotte, vriendelijke manier 
32 Drentsche Patrijshonden. De ring was ruim en met een 
fijne ondergrond,  dus prima om het gangwerk van de hon-
den te tonen.

De sfeer was gezellig en de tijd vloog voorbij. 

De beoordelingen waren soms erg verrassend. Zo viel er in de 
Openklasse reuen geen enkele U; er werd volstaan met ZG’s. 

Na een boeiend verloop van de keuringen, het werd de keur-
meester niet altijd gemakkelijk gemaakt, ging het uiteindelijk 
tussen de Beste Reu Jarno–Eefje van Klein Elsholt van Ton van 

Erp en mevr. M. van Wijngaarden en het teefje Senna Lynde 
v.d. Bezelhonk van Simone Graver;  het teefje van Simone 
werd uiteindelijk de BOB.

Simone, nogmaals gefeliciteerd met dit succes. Ook felicita-
ties voor geplaatste honden. Overigens was het deelnemen 
in sommige situaties belangrijker dan het winnen!

Interessant is misschien nog te noemen, dat we onze keur-
verslagen niet meekregen. Al vrij gauw nadat de eindkeuring 
afgelopen was, werden ze namelijk per mail toegestuurd. Een 
goede en snelle afwerking, die navolging verdient. Voor mij 
nieuw in ieder geval! 
                                                                                                                        
Tineke v.d. Feijst

BOB Maastricht: Brisco Barasya the Gloucester 

Zwolle, 7 oktober 2017
Keurmeester: Mw. D. Striegel Beste van het ras (BOB): Senna Lynde v.d. Bezelhonk

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Jeugdklasse 1 U RCAC Arie v.h. Groningerland NHSB 3042583 M. Vos

Tussenklasse 1 U CAC, CACIB Jarno-Eefje van Klein Elsholt NHSB 3028461 T. v Erp en M. v Wijngaarden

Openklasse 1 ZG   Hidde-Lynde v.d. Bezelhonk   NHSB 2977330 E. Nobel en F.A. Roozenburg

Kampioensklasse 1 U   Udo fan ’t Suydevelt  NHSB 2938256 M. v.d. Burg

Teven

Puppyklasse 1 VB Neeltje van de Rietzoomdrenten NHSB 3075754  F.J. Glastra van Loon en J.G.H. v Bruggen

Jeugdklasse 1 U Milly fan ‘t Suydevelt NHSB 3063942  J.W. Hoeksema en F. Hoeksema-Schuurman

Tussenklasse 1 U RCAC, RCACIB Pyppa-la vd Krikheide NHSB 3073445  J.W. Hoeksema en F. Hoeksema-Schuurman

Openklasse 1 ZG Renske fan’t Suydevelt NHSB 2930148  F.J. Glastra van Loon en J.G.H. v. Bruggen

Kampioensklasse 1 U CAC, CACIB, BOB Senna Lynde vd Bezelhonk NHSB 2977338  S. Graver
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Zwolle, 8 oktober 2017
Keurmeester: Hr. G. Mensink Beste van het ras (BOB): Asra-Tessa van Klein Elsholt

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Jongste Pup-
pyklasse

1 VB Rik v.d. Olinckhoeve NHSB 3082789 E. v. Lofhuizen

Puppyklasse 1 VB Storm NHSB 3076112 K. Wiegert

Jeugdklasse 1 U Luke fan de Indo-Anjoho NHSB 3044185 B.M. Pouw-Zuiderhof

Tussenklasse 1 ZG Jarno-Eefje van Klein Elsholt NHSB 3028461 T. v. Erp en M. v. Wijngaarden

Openklasse 1 U CAC, CACIB  Asra-Tessa van Klein Elsholt  NHSB 2903967 J.H. Kamperman

2 U RCAC, RCACIB  Faro fan ‘t Suydevelt  NHSB 3007126 D. Ruthenkolk

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

Veteranenklasse 1 U  Floris Horus fan ’t Patrijzen Bos  NHSB 2651654 J. Weegink

Teven

Puppyklasse 1 VB Neeltje van de Rietzoomdren-
ten

NHSB 3075754   F.J. Glastra van Loon

Jeugdklasse 1 U Baloe-Belle-Wiesje v Zoterbek NHSB 3059557   G. Duijvelaar

Tussenklasse 1 U  Benthe Lenny v.d. Bezelhonk   NHSB 3028361 J. de Groot

Openklasse 1 U RCAC, RCACIB Viva la Vida fan ‘t Suydevelt NHSB 2942483 J.W. Hoeksema en F. Hoeksema-Schuurman

Kampioensklasse 1 U CAC, CACIB  Senna Lynde v.d. Bezelhonk   NHSB 2977338 S. Graver

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

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

Kampioenschappen behaald
Op 3 september is Sophie Amy v.d. Lage Nesse op de show in 
Luxemburg Beste van het Ras geworden. Het was een lange 
rit en een nog langere slapeloze nacht in een hotel vol met 
feestvierders. Volgens ons heeft Sophie zelf nog het beste 
geslapen, ondanks dat ze ons regelmatig ’s nachts even wak-
ker kwam maken om te kijken of je er nog wel echt was. Het 
is immers best spannend, voor het eerst in een hotel voor een 
hondje. 
 
Na het ontbijt al snel naar de Lux Expo gereden om vervol-
gens uren te wachten omdat de Drenten het laatst gekeurd 
werden. Het lange wachten werd beloond. Sophie werd Beste 
van het Ras en daarmee won ze haar Kampioenspunt. Ze is al 
Nederlands- en Belgisch Kampioen. Met dit punt erbij is ze nu 
ook Luxemburgs- en Internationaal Kampioen. Ook heeft ze 
de kwalificatie Benelux Winner Luxemburg behaald.

Uiteraard zijn wij ontzettend trots op ons meisje!

Thea en Marloes de Reus
Kennel van de Lage Nesse
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Kijk en bestel online: 
www.drentschepatrijshond.org 

 

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

We plaatsen zo mogelijk van elke show een foto van de BOB en een impressie / verslag van de show. We zijn 
daarvoor echter afhankelijk van de mensen die de show hebben bezocht. Als u op een show de titel BOB heeft 
behaald, zijn we erg blij met een foto van uw kanjer.  Als u ook een stukje wilt schrijven, zijn we nog blijer! 
S.v.p. insturen naar e-mailadres: redactie@drentschepatrijshond.org.

Wist u dat wilde eenden natte natuur verbinden?
Wilde eenden spelen een belangrijke rol bij het in stand houden van versnip-
perde plantenpopulaties in natte natuurgebieden. Een onderzoeksteam van de 
Universiteit Utrecht heeft dit geconcludeerd.

Het dieet van wilde eenden bestaat in de herfst- en wintermaanden met name 
uit plantenzaden, die  het maagdarmkanaal vaak onverteerd weer verlaten. Via 
de opvallend voorspelbare dagelijkse vliegpatronen van de eenden verspreiden 
zij deze zaden tussen de natte natuurgebieden waar zij fourageren en slapen. 
Deze gebieden worden zo verbonden.

Harde, kleine zaden hebben de grootste kans het verteringskanaal te overleven. De eenden consumeren dagelijks zoveel 
zaden dat ze een grote bijdrage leveren aan het verbinden van plantenpopulaties.

Bron: Bionieuws
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Wij hebben ons hart verpand aan de Drentsche Patrijshond 
en fokken af en toe een nestje. De pupjes groeien op in 
huiselijke sfeer. 

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

Bianca en Kimberley Groen

www.patrijshond.nl

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

 

Kerstgroeten

Ook dit jaar is er weer gelegenheid  om als lid van de Vereniging de 
Drentsche Patrijshond, uw Kerstgroet te plaatsen in ‘Onze Drent’ van 
december, het Kerstnummer.

Als u van deze leuke manier om als lid uw (toekomstige) relaties in de 
Vereniging fijne feestdagen en een voorspoedig 2018 toe te wensen, 
gebruik wilt maken, kunt u uw advertentie vóór 18 november digitaal 
sturen naar: redactie@drentschepatrijshond.org

De kosten bedragen € 35,- voor een halve 
pagina (A5,) liggend in kleur, te voldoen 
op rekening NL22RABO 0328320021, o.v.v. 
Kerstadvertentie.  
Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met Tineke v.d. Feijst (zie voor 
contactgegevens colofon).
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Zutphenstraat 6a
7575 EJ  Oldenzaal 

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

Adres

Postcode en Plaats

Telefoon

E-mail

Website
De Specialist in full color

VERHAAG
Drukkerij

liggende adv Onze Drent 185x135verhaag 2013 new.indd   1 28-01-14   12:18

In een van de mooiste streken van Nederland,

Westerwolde vindt u in Bourtange

herberg restaurant

de “Staakenborgh”

De herberg is landelijk gelegen, een ideale plek voor een

wandelvakantie met uw hond. De hotelkamers zijn gelijkvloers,

vrijstaand met eigen opgang en een terras met  uitzicht op het

platteland, direct gelegen aan vrije wandelpaden.

Voor lezers van dit blad hebben wij  een

HONDEN WELKOM ACTIE/AANBIEDING

lees meer op

WWW.STAAKENBORGH.NL

telefoon 0599354216
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In Memoriam
Jordie The Gloucester 28 juli 2004  -  23 juli 2017

Op 23 juli 2017 hebben wij tot ons grote verdriet, afscheid 
moeten nemen van onze lieve Drent en grote kampioen 
Jordie The Gloucester. Jordie was onze derde Drent, hij is 
geboren bij Rob en Tiny Key in Boxtel. Wij waren de tweede 
eigenaar. 

Hij heeft een hoop successen behaald in zijn leven: in 2008 
werd hij Nederlands  en Luxemburgs Kampioen, in 2013 Bel-
gisch- en tevens Nederlands- en Internationaal Kampioen. En 
in 2012 en 2013 werd Jordie Veteranen Winner en Veteranen 
Kampioen. Op de show van de Nederlandse Rassen 2013 in 
Zwolle werd hij beste Veteraan en mocht hij voor de eerste 
keer naar de Hond van het Jaarshow.

Tijdens de Jachthondenshow op Papendal werd hij de B.O.B. 
op bijna 10 jarige leeftijd. Als klap op de vuurpijl werd hij 
winnaar van Rasgroep 7, eindigde als vierde in B.I.S. en mocht 
hij weer naar de Hond van het Jaarshow 2014. Daar plaatste 
hij zich bij de laatste 6 van de Nederlandse Rassen.

Hij is de enige Drent, die Veteranen Benelux Kampioen is 
geworden in 3 landen en de enige Drent die de titel Benelux 
Veteraan Kampioen mag dragen.

In februari 2015 werd hij ziek en is zijn milt verwijderd door 
een doortastende dierenarts. 

Op jacht was het een fantastische hond en was het zijn passie 
om te jagen; hij mocht met verschillende jagers mee en de 
Beemster jagers zullen hem missen.
 
Jordie ging alle vakanties met ons mee met de caravan; naar 
Frankrijk, Italië, Spanje, Andorra en Nederland.

In augustus 2012 kwam Brisco Barasya The Gloucester bij ons 
wonen. Hij en Jordie werden beste maatjes van elkaar. Jordie 
had voor ons een heel lief karakter, maar zijn fokker heeft 
vergeten de gebruiksaanwijzing op te sturen bij deze hond.

Op bijna 12-jarige leeftijd werd hij nog Clubwinnaar van 49 
reuen…. Hoe trots mogen we zijn op zo`n bijzondere hond!

Daarna werd hij ziek en ging het snel bergafwaarts door een 
spierziekte, het lichaam gaf het op. Samen met de dierenarts 
hebben we besloten om hem in te laten slapen. Het is niet te 
beschrijven en begrijpen, dat Jordie er niet meer is:  de Beer 
is voor eeuwig geveld.

Jordie, bedankt voor alles wat je ons hebt gegeven. We zullen 
je missen en nooit vergeten. Rust zacht. 

Brisco is zijn beste maatje kwijt en is nu alleen.

Geert en Grada Paardekooper en 
 Brisco Barasya The Gloucester
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Evenementenkalender 2017 - 2018

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

5 Najaarswandeling
Rockanje

EVC wandelingen@drentschepatrijshond.org

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

Januari 14 Hond v.h. Jaar
De Flint
Amersfoort

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

tel.: 06-81314651
website@raadvanbeheer.nl
www.raadvanbeheer.n

Februari 2,3,4 Eindhoven
Beursgebouw
CAC-CACIB

E. Lahaye
Clematisstraat 1
5482 MH Schijndel

Tel.:/Fax 073-5492209
secretariaat@dogshoweindhoven.nl
www.dogshoweindhoven.nl

Maart 3, 4 Groningen
Martiniplaza
CAC-CACIB

Martinidogshow
Postbus 3
9640 AA Veendam

Tel.: 06-31902238 (na 18:00 uur)
info@martinidogshow.nl
www.martinidogshow.nl

17 Fokdag
Zaltbommel

EVC EVC

17, 18 Leiden
Plantarium,
Hazerswoude dorp
CAC-CACIB

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

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

31 Goes
Zeelandhallen
CAC-CACIB

Dogshow Goes
Postbus 20
4493 ZG Kamperland

Tel.: 06-13868739
info@dogshowgoes.nl
www.dogshowgoes.nl

April 1 Goes
Zeelandhallen
CAC-CACIB

Dogshow Goes
Postbus 20
4493 ZG Kamperland

Tel.: 06-13868739
info@dogshowgoes.nl
www.dogshowgoes.nl

14, 15 Utrecht
Beursfabriek Nieuwegein
CAC-CACIB

Secretariaat: C. TIlburgs
Mierikswortelstraat 11
3544 CM Utrecht

Tel.: 030-8785720 (17:30-19:00 uur)
Mobiel: 06-51545818
secretariaat@de-utrecht.nl
www.de-utrecht.n

Mei 20, 21 Pinkstershow
Evenementenhal Venray

Mw. I. Vuursteen_Buiting
Pinkstershow
Postbus 30089
6803 AB Arhem

Tel: 31653924079
pinkstershow@kcarnhem.nl
www.kcarnhem.nl

27 Rasgroep Jachthonden
Sportcentrum Papendal
Arnhem
CAC

Mw. M. Kok showinfo@gundagshow.nl
www.jachthondenshow.nl

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

De datum die is vetgedrukt, is de dag voor rasgroep 7 (waartoe de Drentsche Patrijshond behoort).
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Cavom is de volledige 
en hoogwaardige maaltijd 
voor uw hond.

Cavom bevat alle essentiële 
voedingsstoffen in de juiste 
verhouding. 

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

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

     
   Netto ter beschikking  

   (M.E.) ± 4200 Kcal/kg

de natuurlijke 
voeding

Cavom daar draait een gezond hondenleven om

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