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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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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.



In
ho

ud
so

pg
av

e
2 Voorwoord van de voorzitter

2 Van de bestuurstafel

Bankrekeningen

ED onderzoek

4 Uitslag enquête; hoe nu verder?

6 Evenementencommissie

Aankondiging Fokdag 17 maart 2018

Verslag van de Najaarswandeling in Rockanje op 5 november 2017

10 Gebruikshondencommissie

Introductie Veldwerk (oefendag)

11 Fokbeleidscommissie

Gezondheidsenquête voor alle Drenten geboren in 2011 en 2014

11 Ledenadministratie 

12 Dek- en geboorteberichten

13 Redactiecommissie

De plannen voor 2018

15 Werkgroep DNA

Update Epilepsie onderzoek 14 november 2017

17 Kerst en de notenkraker

18 Verslag Keurmeester examen van 14  oktober 2017

19 De nieuwe keurmeesters

22 De Continentaal II Bokaal 2017

24 Nederlands Kampioen, Internationaal Kampioen en Wereld Kampioen!

26 De Drent als gezinshond

29 Nestwandeling Wieske van ’t Wilhoeckske

31 Ons van het ‘Oostermoer nestje’ (2)

34 Op eendenjacht

36 Van ‘trio uit de Kwakel’ naar ‘kwartet uit de Kwakel’

39 Tentoonstellingen

Bleiswijk, 4 november 2017

Bleiswijk, 5 november 2017

41 In Memoriam

42 Evenementenkalender 2017 - 2018



2 - Onze Drent

 

Voorwoord van de voorzitter
Beste leden van onze Vereniging, 
 
De Kerstuitgave, de zesde en alweer laatste ‘Onze Drent’  
van dit jaar, is klaar en ligt voor u. De redactie heeft er ook 
nu weer veel werk en tijd in gestopt om een mooie uitga-
ve te maken. Graag maak ik ook van deze gelegenheid ge-
bruik om een oproep te doen om kopij aan te leveren. 
Samen zorgen we er immers voor dat alle diversiteit van 
onze Vereniging zichtbaar is en dat ook ‘Onze Drent’ voor 
een ieder wat wils bevat.

Wat is dit jaar weer snel verlopen en wat hebben we veel 
mooie activiteiten gehad. In het bijzonder wil ik daarbij 
noemen dat we dit jaar sinds lange tijd onze Kampioen-
schapsclubmatch weer buiten hebben georganiseerd en 
dat die, net zoals de Reuendag, onder fantastische (weers)
omstandigheden plaats vonden. 

Volgend jaar wordt een extra feestelijk jaar. Dan vieren we 
het 70 jarig !! bestaan van onze Vereniging. Een Vereni-

ging met een lange 
historie en met een 
belangrijke functie in 
de ontwikkeling van het 
ras; werk waar we met 
alle energie mee door 
gaan.

Graag maak ik van deze 
gelegenheid gebruik 
om u allen fijne feestda-
gen, met wellicht wat 
extra verwennerij voor 
de honden en een mooie, 
veilige jaarwisseling toe te wensen.

Namens het bestuur,
Marc Massaar van Schaik 
Voorzitter

Foto-thema Winternummer ‘Onze Drent’ februari/maart 2018: 

“Mijn Drent, toen jong(er) en nu oud(er)” 

• Bij voorkeur een compositie van twee foto’s (twee losse foto’s mag ook), maar de foto’s wel in groot formaat       
(d.w.z. onbewerkt en direct vanaf het fototoestel); zie een voorbeeld pagina 14

• Mailen aan: redactie@drentschepatrijshond.ORG 
• Uiterlijke instuurdatum: 8 februari 2018

Van de bestuurstafel
Bankrekeningen
Tot voor kort had de Vereniging drie verschillende rekeningen courant bij de Rabobank, te weten:  
NL22RABO0328320021, NL80RABO0388405724 en NL58RABO0388405732.

Oorspronkelijk waren deze rekeningen bedoeld voor betalingen voor Clubmatch en Fokdagen, advertenties en respec-
tievelijk fokaanvragen. Momenteel worden deze rekeningen echter voor van alles door elkaar gebruikt. Drie rekenin-
gen betekenen ook extra kosten, want voor zakelijk bankieren dien je als vereniging te betalen aan de bank.

Omdat het oorspronkelijke doel van deze drie verschillende rekeningen niet meer geldt en om kosten te besparen, 
heeft de Vereniging per 1 november 2017 twee van deze rekeningen opgezegd. De rekening die voor deze onderwer-
pen overblijft is: NL22RABO0328320021. 

N.B. De ING rekeningen voor de winkel en de contributie blijven vooralsnog gehandhaafd.

Fred van der Meulen, 
Penningmeester
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ED onderzoek
Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 19 juni 2017 hebben de leden met grote meerderheid ingestemd met 
het voorstel om het onderzoek naar Elleboogdysplasie (ED) verplicht te stellen voor honden die geboren zijn na 1 juli 
2016 en dat honden met een aanwijzing voor LPC, LPA, OCD en incongruentie, worden uitgesloten voor de fokkerij. In 
dit voorstel is uitgegaan van een ED onderzoek voor honden vanaf 12 maanden, waarbij vier foto’s per elleboog, d.w.z. 
foto’s in vier richtingen, worden gemaakt.

De genoemde termijn van 12 maanden is afwijkend van de standaard van 18 maanden, die volgens de regels van de 
FCI (Fédération Cynologique Internationale) wordt gehanteerd. De keuze voor 12 maanden is ingegeven door het feit 
dat HD onderzoek vanaf 12 maanden plaats kan vinden, waardoor beide onderzoeken in één keer plaats uitgevoerd 
kunnen vinden. Ook speelde het feit mee, dat de termijn van 12 maanden ook bij andere rassen (Golden Retriever, 
Labrador Retriever e.a.) wordt toegepast.

Aangezien er nu twee verenigingen zijn die het belang van de Drentsche Patrijshond behartigen, moet rekening wor-
den gehouden met het beleid van de Raad van Beheer voor dergelijke situaties. Dit beleid houdt in dat, bij afwijking 
van de standaard alle betrokken verenigingen, in dit geval de VDP en de DPHCN, het met elkaar eens moeten zijn m.b.t. 
de te hanteren standaard, in casu termijn. Hierbij geldt overigens, dat als de DPHCN instemt met een bepaalde termijn, 
dit hen op geen enkele wijze bindt tot het opnemen van de verplichting van ED onderzoek in hun eigen Fokreglement.

Tot onze teleurstelling heeft de DPHCN laten weten ons verzoek om in te stemmen met de afwijkende termijn, niet 
in te willigen. Concreet betekent dit, dat we als Vereniging nu 'terugvallen' op de standaardtermijn van 18 maanden,  
waarbij de vier foto’s per elleboog gehandhaafd blijven. We zullen dit voorleggen aan de RvB, omdat zij alle aanpassin-
gen van het Verenigings Fokreglement moeten valideren. Meer achtergrondinformatie hierover volgt in de komende 
uitgave van ‘Onze Drent’. 

Namens het Bestuur, 
Marc Massaar van Schaik
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Uitslag enquête; hoe nu verder?
In de periode van 1 juni tot 1 oktober jl. konden leden de 
enquête invullen en daarmee hun mening geven over onze 
Vereniging. We hebben bijna 300 reacties ontvangen; top en 
daarvoor hartelijk dank!

In de vorige editie van ‘Onze Drent’ is al een eerste samenvat-
ting van de uitkomst van de enquête geplaatst, maar nog 
niet alle reacties waren toen binnen. Inmiddels zijn alle ont-
vangen reacties door Koert Boelee en Ronald Verhulst ver-
werkt en geanalyseerd en is de uitkomst door hen gepresen-
teerd aan het Bestuur. Daarom een speciaal woord van dank 
aan Koert Boelee en Ronald Verhulst voor de tijd en energie 
die ze hebben besteed aan het  opzetten en houden van de 
enquête, maar vooral ook aan de analyse van de uitkomst.

Het Bestuur is nu bezig met het bestuderen van de uitkomst 
van de enquête en met het maken van plannen om hier 
invulling aan te geven. Sommige zaken zijn eenvoudig te re-
aliseren, andere vergen wat meer inspanningen. Het Bestuur 
zal op korte termijn (begin 2018) een Informatiebrief doen 
uitgaan, met de uitkomst van de enquête en de concrete 
acties die het Bestuur daarop wil nemen. De hele presentatie 
over de enquête zal ook op de website geplaatst worden.

In deze editie van ‘Onze Drent’ wil ik aan de hand van een 
paar slides uit de eindpresentatie alvast een eerste reflectie 
op de resultaten geven.

Allereerst wil ik melden, dat meer dan 110 leden aangege-
ven hebben zich als vrijwilliger te willen inzetten voor onze 
Vereniging of dat al doen,…. Ik ben bijzonder trots op deze 
betrokkenheid en we gaan zeker een netwerk van vrijwil-

ligers opzetten, zodat leden van elkaar weten wie je voor 
activiteiten/ondersteuning kunt benaderen.

Wat ook opvalt, is dat 85% van de respondenten vindt dat 
de Vereniging het goed tot zeer goed doet en dat ook ons 
magazine  ‘Onze Drent’ zeer wordt gewaardeerd. Wat verder 
duidelijk wordt, is dat er voorkeur bestaat voor communica-
tie via de OD en Nieuwsbrieven en in mindere mate via social 
media; de website wordt overigens als goede informatiebron 
gezien.  

Een punt dat we als Bestuur (en commissies) zeker scherper 
in de gaten moeten houden, is de snelheid van reageren. 
Indien mogelijk binnen een week en als we een antwoord 
nog niet hebben, dan zeker terugkoppelen wanneer het 
verwacht kan worden. 

Wat zeker een uitdaging is, is het grote aantal respondenten 
(75%), dat aangeeft graag te zien, dat ze voor opvoedingsvra-
gen terecht kunnen bij de Vereniging, vanwege de aanwe-
zige expertise. We gaan goed nadenken hoe we hier concreet 
invulling aan kunnen geven. Hierbij moet namelijk rekening 
worden gehouden met het feit, dat niet alleen op het vlak 
van opvoeding, maar ook op dat van gezondheid, er vele 
meningen zijn en dat er veelal geen eenduidige waarheid is.  

Heeft u suggesties of reacties, laat het ons weten op:  
bestuur@drentschepatrijshond.org

 Namens het Bestuur, 
Marc Massaar van Schaik
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Evenementencommissie
Aankondiging Fokdag 17 maart 2018
Voor de Fokdag op 17 maart 2018 in het DogCenter, te 
Kerkwijk (bij Zaltbommel) worden de onderstaande nesten 
uitgenodigd. De fokkers en reu-eigenaren krijgen in decem-
ber 2017 een uitnodiging per e-mail voor deze Fokdag en 
in februari 2018 de ringindeling en de catalogusnummers. 
Pup- eigenaren ontvangen in februari 2018 per e-mail de 
uitnodiging. 

Pup-eigenaren die geen e-mailadres doorgegeven hebben, 
ontvangen de uitnodiging per post. Wilt u eventuele (e-mail/
adres) wijzigingen door geven. Wanneer u als fokker een nest 
gefokt heeft dat geboren is tussen 9-10-2015 en 17-09-2016,  
dat niet vermeld staat in onderstaande lijst, of wanneer u   

onjuistheden in onderstaande lijst aantreft, wilt u dan con-
tact opnemen met:

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

Nesten	met	fokadvies	die	uitgenodigd	worden:	

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

TIMO JARNO V. PARKENDIJK 2908463 V. HAASNOOT

x  GIOYA BLOSKE V.'T DRESKE KWINNE 2956888 13-8-2016 •  J.C. HUIJSING

x  TARAH FAMKE V.D. TIENHONT 2747914 25-6-2016 •  W. GRAAFF

VERDI-AMBER V.D. NEERBOSCHE WATEREN 2810719 J.A. PLUIM-NIEUWENHUIS

x  PIEN-JET DE LUNTERSCHE BRON 2919046 1-7-2016 •  H. RAP

DEXTER SANNE V. DRIENERMARKE 2875163 H.T. BÖSING

x  SYLKE-NYNKE V.D. BEZELHONK 2845783 23-6-2016 •  E.G.M. NIJHOF-ROESSINK

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

x  JONA YUNA V.D. JANNAHOEVE 2934042 21-6-2016 •  J. PLUIS

SANDER FAN DE INDO-ANJOHO 2790062 S. TIEMEIJER-WISMAN

x  KELLY JOESKA V.'T PATRIESKE 2898825 16-5-2016 •  J.H. ALBERTS-OETS

SEPP 2940085 S. van WEERDENBURG

x  FARDAU FAN DE INDO-ANJOHO 2790064 16-5-2016 •  I.A.C.M. HOEKSTRA-DEKKERS

PERRO SERAH V.'T SLEESWYCK 2825056 D. v.d. KAMP

x  MILA MAUD V.'T ROETSLAT 2880432 6-5-2016 •  R.A.M. HUMMELINK

THYBO SANNE V. DRIENERMARKE 2743418 H.E. de HEER-BRONWASSER

x  ANDRA LADY V.D. BLANKE BIELE 2749317 26-4-2016 •  J. ESSELINK

PUK V. ZOTERBÉK 2930205 J.W. HOEKSEMA

x  HANNE LAUWERS 2895145 24-4-2016 •  J.H. BOERSMA

CISCO CAS V.D. SEBASTIAANS HOEVE 2772138 K.Th. WIEGERT

x  FENNE 2812619 9-3-2016 •  D. DAS

x  BRENDA-ROOSJE AN 'T LANDWEGGIE 2741844 19-1-2016 •  E. BRINKMAN-VAN OMMEN

GOVERT ANJO V. DRIENERMARKE 2617082 H.J. BORSJE-V/D DOES

x  LINDY 2918636 1-3-2016 •  M. RODENBURG

GABOR BALOU V. SELIHOF 2936137 J.F.M. VEENSTRA

x  HILKE HE V.D. SEBASTIAANS HOEVE 2874461 24-2-2016 •  L. PUNSELIE

x  JYTTE PYPPA V.D. BEZELHONK 2898764 16-2-2016 •  C.M. SCHULTE

JORIS SPOT V. CARNISSELANDE 2706023 H.C. LAMERS

x  JARA-FENNA V.'T ROETSLAT 2820428 13-2-2016 •  R.A.M. HUMMELINK

JELLE SENNA V. SELIHOF 2710339 B. den UIJL

x  BYKE LYNDE V.D. BEZELHONK 2867255 11-2-2016 •  C.M. SCHULTE
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MARON 2796372 M.A. KLEIN

x  SHANTI 2842546 30-1-2016 •  L. VOGELS

SNUF V.'T HOAGE GORS 2893550 A. de RUITER

x  DIRKJE FAN 'T GETSEWOLD 2882424 28-1-2016 •  M. ATEMA-VAN NOORT

x  PERDIGUERO BARASYA THE GLOUCESTER 2889098 11-12-2015 •  J. MALIEPAARD

ROEF BO V.D RUYGHEWAERT 2828504 M. van HOEF-VERVAART

x  BALOU SENNA V. SELIHOF 2828150 27-1-2016 •  J.P.A. v.d. ZANDEN

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

x  JOY SIWA V.'T PATRIESKE 2898086 7-1-2016 •  J. SPORTEL-ROELAND

x  GASHA FIONA V.'T PATRIESKE 2814193 7-11-2015 •  R. SCHOUTEN-VAN DRIEL

FRANKY PYPPA V.D. BEZELHONK 2854221 C. HELLWICH

x  LENNY-TESSY V.D. BEZELHONK 2897947 18-12-2015 •  C.M. SCHULTE

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

Op de Fokdag is het mogelijk om de ogen van uw hond te la-
ten onderzoeken (ECVO), ook wanneer u niet deelneemt aan 
de Fokdag. Bij deelname aan het oogonderzoek vragen wij u 
om ruim vóór de Fokdag op de website digitaal het aanmel-
dingsformulier in te vullen en het registratiebewijs van uw 
hond toe te voegen. Na het verzenden ontvangt u dan een 
bevestiging van het programma en enkele dagen daarna een 
bevestiging van de EVC via fokdag@drentschepatrijshond.
org, dat uw inschrijving is verwerkt. Indien u geen bevesti-

ging heeft gekregen, is er vermoedelijk iets misgegaan en wij 
verzoeken u dan contact op te nemen met Renate Schouten 
(0172-407010).

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

Namens de Evenementencommissie,
Renate Schouten & Yvonne Majolee

Nieuwe locatie voor de Fokdag

Jarenlang hebben we als Vereniging in Barneveld onze 
evenementen kunnen organiseren. Helaas is door de sloop 
van de oude markthallen hier verandering in gekomen. De 
Midden Nederland Hallen, waar we vorig jaar de Fokdag 
gehouden hebben, is financieel niet meer haalbaar. Gelukkig 
hebben we een goede locatie gevonden in het DogCenter 
in Kerkwijk. We zijn hier enkele jaren terug ook al eens naar 
uitgeweken en velen kennen de locatie ook vanuit interesse 

in andere rassen of van cursussen die hier gegeven worden. 
De locatie ligt niet al te ver van de A2 net onder Zaltbommel. 
De gegevens van het DogCenter zijn:

DogCenter
Jan Stuversdreef 4 
5315 NZ Kerkwijk 

Routebeschrijving:  http://dogcenter.nl/routebeschrijving/



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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Verslag van de Najaarswandeling in Rockanje op 5 november 2017
Sommige zaken verbroederen, slecht weer is er één van. 
Het zal maar weinig mensen ontgaan zijn dat we vorig jaar 
november, erg slecht, zeg maar erruggg slecht weer hebben 
gehad met de najaarswandeling. Ik kan me niet heugen dat 
ik ooit zo doorweekt ben geweest als toen. 

Dan dit jaar, 2017, we hopen op beter weer en bij het aanmel-
den is er al gezelligheid. Veel mensen die vorig jaar met mij 
doorweekt zijn, wilden het dit jaar weer proberen. ‘Het kan 
niet slechter’, ‘we zijn er weer bij’ en ‘we hopen op mooi weer’. 
De lijst met deelnemers was deze keer niet zo lang, maar het 
mocht de pret niet drukken. Met een auto vol goede moed, 
koffie, cake, hond en man en voor de zekerheid toch maar 
droge kleding achter in de auto, ging ik richting de kust. Ook 
met mijn toeter, natuurlijk. Na de koffie voor alle binnendrup-
pelende mensen (kan dat eigenlijk buiten?), het gebruikelijke 
welkomstpraatje. Even mijn toeter gedemonstreerd; niemand 
schrok er meer van. Ook dat went blijkbaar. Er was gelukkig 
toch nog een hoop mensen gekomen, die zich niet opgege-
ven hadden.

We lopen met de honden aangelijnd naar de trap, voor ‘De 
foto’. We gaan links zitten, de oplettende kijker ziet dat we nu 
de andere kant van de trap hebben gekozen; soms wil een 
mens veranderen. Daarna: de honden gaan los, ze stuiven 
het strand op, links, rechts, vooruit of toch weer met zijn al-
len naar achteren. De eerste honderd meter is een feest om 
te zien. Wat een enthousiasme, wat een blije honden. Ook dit 
jaar her en der een snauw, maar dat was snel opgelost. De 
eigenaar van een nog jonge hond van zes maanden keerde al 

halverwege om. Het was erg leuk, maar het is verstandig om 
de grenzen van je hond te bewaken.  
 
Een jonge(re) reu bleef wel erg lang achter een oude dame 
aanzitten en de eigenaar twijfelde niet om de zee in te gaan 
om de oude dame te beschermen. Als je 13 jaar en doof bent 
is het soms wel erg veel. Maar ook dit werd opgelost door de 
eigenaren. Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen hond 
is een essentieel onderdeel van het wandelen in een groep.

Toen we bij het smalle stuk strand omkeerden, zagen we de 
bui al hangen. Een hagelbui, al wisten we dat toen nog niet. 
Het is ons niet gelukt om droog binnen te komen. In een 
groep loop je zo snel als de langzaamste deelnemers, en die 
liepen achteraan…. (achteraf bleek dat ze eigenlijk achter de 
bui aan hadden willen lopen….). Nu is vallende hagel op het 
harde zand best mooi om te zien, maar gecombineerd met 
de temperatuur ging  toch iedereen het liefst meteen naar 
de auto. Ik heb ze allemaal gedag gezegd, alle 30 honden 
en hun eigenaren, met een wens om elkaar volgend jaar 
gewoon weer te zien op het strand. En weer viel het me op 
dat er geen onvertogen woord werd gezegd, niet over de 
groep honden, niet over het weer en niet over de organisatie 
(dank!). 

Met een tevreden gevoel en een natte spijkerbroek gingen 
we met een grote groep nog een warme hap en/of drankje 
nuttigen in het restaurant dichtbij. De foto’s komen op de 
site.

Laten we dit nog vele jaren zo volhouden met zijn allen! Al-
leen mijn toeter, die ga ik vervangen, niet alles heeft het eeu-
wige leven.

Voor de volgende wandeling in april in Ede, is iedereen wel-
kom, ook als je op het laatste ogenblik besluit toch toe te 
geven aan de roep van zoveel honden, maar het is fijner als 
iedereen zich opgeeft. De koffie delen we gewoon met zijn 
allen; zo doe je dat in een roedel.

Tot volgende keer. 
 
Namens de EVC, 
Yvonne Majolee

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

Voer uw hond 

kerngezond

In de diepvries bij uw dierenspeciaalzaak

Vers vlees voor uw hond
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Gebruikshondencommissie
In 2017 hebben wij voor onze Vereniging 
weer tal van wedstrijden en proeven mo-
gen organiseren. Zo hebben wij veldwed-
strijden in het voor- en najaar gehouden, 
de SJP te Beesd en een MAP te Bentelo. 
Ook hebben we een demonstratie op de 
Landgoedfair te Mariënwaerdt verzorgd. 
Wij kijken terug op een succesvol jaar en 
danken iedereen die dit met ons mogelijk 
heeft gemaakt. Ook in 2018 gaan wij ver-
der met het stimuleren van het gebruik van 
de Drentsche Patrijshond voor de jacht(-
wedstrijd). 

Wij wensen u hele fijne kerstdagen en een 
gelukkig nieuwjaar!

Namens de Gebruikshondencommissie, 
Willeke, Mirjam, Hans, Klaas en Olaf
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Ledenadministratie 
Naam Adres Woonplaats Voorgesteld door

  1 Dhr. G.J. van den Broek Hopeseweg 12 A Scherpenzeel R. Hummelink

  2 Dhr. R. van den Hatert Kerkeland 34 Echteld R. Hummelink

  3 Mw. R.J. Jonker Rietveldstraat 13 Deventer R. Hummelink

  4 Dhr. H.J. ten Kate Herautenweg 2 Veenendaal Mevr. M.A. de Raad-Hemminga

  5 Mw.. M. Loois Gijsbrecht v. Amstelstraat 92 Hilversum R. Hummelink

  6 Dhr. H. Valster Monnikendreef 6 Oosterhout R. 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.

Introductie Veldwerk (oefendag)
De GBC zal in de eerste helft van februari 2018 een introduc-
tiedag voor veldwerk organiseren. Deze introductiedag zal 
beginnen met theorie over veldwerk. Daarna kun je samen 
met je hond, onder begeleiding, het veld in gaan en de the-
orie gaan toepassen in de praktijk. Het is een kennismaking 
met het werken op de wind met je hond. Een veldwedstrijd is 
een wedstrijdvorm, waarbij uitsluitend het werk van de staan-
de hond in het veld, voor het schot wordt beoordeeld. 

De dag zelf bestaat dus uit een theoretisch en praktisch ge-
deelte en zal verzorgd worden door de ervaren voorjager en 
SJP keurmeester, de heer Mastenbroek.

 Datum: 10 of 17 februari 2018
 Locatie: Goeree Overflakkee
 Kosten: € 30,-  

Wil je graag meedoen en samen met jouw hond snuffelen 
aan het veldwerk? Dan kan dat. Wel vragen wij om rekening 
te houden met het volgende: Je hond is minimaal 9 maanden 

oud ten tijde van deze introductiedag. Wij hebben plek voor 
maximaal 10 honden en hun voorjagers. Bij overinschrijving 
hebben honden tot 2 jaar voorrang; ook hebben Drentsche 
Patrijshonden voorrang bij inschrijven voor 10 januari 2018. 
Indien er nog plekken vrij zijn, dan zijn er ook honden van 
andere Continentaal II rassen welkom, mits zij voldoen aan de 
genoemde criteria.  
 
Sluiting van de inschrijving is op 25 januari. Bij voldoende 
deelnemers en behoudens extreme winterse omstandighe-
den gaat de dag door. Je kunt maximaal één gast meenemen, 
waarvoor wij een bijdrage van € 5,- vragen. Voor meer infor-
matie en inschrijven, zie onze website. E-mailen over deze 
dag kan naar: wedstrijden@drentschepatrijshond.org

Namens de Gebruikshondencommissie, 

Olaf Geerse
Voorzitter

Fokbeleidscommissie
Gezondheidsenquête voor alle Drenten geboren in 2011 en 2014
De gezondheidsenquête is in oktober verstuurd naar alle 
eigenaren van Drentsche Patrijshonden, die geboren zijn in 
2011 en 2014. Het merendeel per is mail verstuurd maar een 
deel ook per post. De enquête kan online ingevuld of per 
post teruggestuurd worden. Omdat het natuurlijk heel goed 
mogelijk is dat de enquête aan uw aandacht “ontsnapt” is en 
u nog niet gereageerd heeft, is er inmiddels ook een herinne-
ring de deur uit gegaan.

Toch willen we u vragen de enquête alsnog in te vullen, als u 
dat nog niet heeft gedaan. In totaal zijn er nu (medio novem-
ber) 99 enquêtes online ingevuld en zijn er 17 enquêtes per 
post terug gestuurd.

Veel mensen zijn erg tevreden met hun Drent en ook dat 
horen we uiteraard graag. Maar we willen ook graag weten of 
er bijzonderheden te melden zijn over uw Drent. Alleen dan 
kunnen we zaken registreren en daar, waar nodig, aandacht 
aan besteden. 

Uiteraard kunt u bijzonderheden met betrekking tot de 
gezondheid van uw Drent altijd melden aan het Register 
(register@drentschepatrijshond.org), ongeacht hoe oud uw 
Drent is. In de volgende ‘Onze Drent’ zullen we u meer vertel-
len over de “uitkomst” van de enquêtes.

Heeft u geen enquête of herinnering ontvangen, dan hebben 
wij waarschijnlijk niet het juiste e-mail of postadres van u.

Omdat wij u graag alsnog de enquête willen sturen kunt u 
ons hiervoor mailen of bellen.

Bij voorbaat dank voor de moeite.

Namens de FBC, 
Inge Hoekstra-Dekkers (Tel: 0511-476131) en 
Madelien Atema-van Noort (Tel: 0252-685176) 
gezondheidsenquete@drentschepatrijshond.org
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Dekkingen

Dek- en geboorteberichten

14-10-2017
Reu     : Sander fan de Indo-Anjoho
              NHSB 2790062, HD A
Teef    : Lindsey Li van de Sebastiaanshoeve
              NHSB 2947480, HD A
L. Punselie, Sinderen

Geboorten

09-10-2017
4 Pups (1 reu – 3 teven)
Reu     : Floris-Emie van de Neerbosche Wateren
              NHSB 2832094, HD A
Teef    : Lindy
              NHSB 2918636, HD A
M. Rodenburg, Delft

10-10-2017
8 pups (2 reuen – 6 teven)
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

21-10-2017
5 pups (3 reuen – 2 teven)
Reu     : Hidde Lynde van de Bezelhonk
              NHSB 2977330, HD A
Teef    : Jytte Pyppa van de Bezelhonk
              NHSB 2898764, HD A
C. Schulte/A. Luttikhuis, Eefde

10-11-2017
4 pups (3 reuen – 1 teef )
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
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Redactiecommissie
De plannen voor 2018
Het jaar 2017 is alweer bijna ten einde wanneer dit stukje 
in de OD staat. De redactie wenst u natuurlijk een mooi en 
gezond 2018, uiteraard met veel plezier met uw Drent(en). 
We wensen u ook een jaar toe, met boeiende informatie in 
‘Onze Drent’.

In de afgelopen jaren heeft de redactie voortdurend ge-
streefd om ‘Onze Drent’ zo gevarieerd mogelijk te maken. 
Zo is er aandacht besteed aan verenigingsactiviteiten, zoals 
de Clubmatch, de Algemene Ledenvergadering, de Voor- en 
Najaarswandelingen, Fokdagen en de SJP in Beesd. Daar-
naast was er aandacht voor tentoonstellingen, jachtwed-
strijden, ervaringen met (jacht)trainingen en uiteraard de 
gezondheid van uw Drent. Tevens was er ook aandacht voor 
persoonlijke ervaringen van eigenaren met hun Drent(en).

In 2018 zullen we daar mee doorgaan, maar daarvoor heb-
ben we wel uw medewerking nodig. ‘Onze Drent’ kan alleen 
voor u allen interessant zijn als de redactie weet wat u graag 
wilt lezen, zodat daar rekening mee gehouden kan wor-
den. Het blad is namelijk voor u, leden van de Vereniging. 
Daarom vragen wij u om suggesties voor artikelen, rubrie-
ken en vooral ook onderwerpen voor de thema-foto’s voor 
de middenpagina’s kenbaar te maken op:  
redactie@drentschepatrijshond.org. 

Uiteraard kunt u hier ook uw opmerkingen over ‘Onze 
Drent’ maken of vragen stellen. Laat ons weten.

Soms is het nodig of wenselijk om dingen te veranderen. 
Dat is ook het geval met ‘Onze Drent’. We willen daarom 
van de gelegenheid gebruik maken om de plannen voor 
2018 aan te kondigen en toe te lichten. Doel hiervan is om u 
beter te informeren.

Aangepast aantal edities ‘Onze Drent’
Het komende jaar wordt het aantal edities teruggebracht 
van zes naar vijf. Hiervoor zijn twee redenen. Ten eerste is 
het een manier om de kosten van ‘Onze Drent’ in de hand 
te houden. Ten tweede kunnen we nu de uitgaven iets 
beter spreiden over de verschillende maanden, waardoor 
een aantal onderwerpen beter aansluit bij de actualiteit. 

De kopij voor de juni-editie moest bijvoorbeeld altijd voor 
medio juni aangeleverd worden bij de drukker. Dit viel vaak 
samen met de Clubmatch en de Algemene Ledenvergade-
ring, waardoor er te weinig tijd was om voldoende aan-
dacht te besteden aan deze belangrijke evenementen. Er 
werd daarom volstaan met het weergeven van impressies. 
Het uitgebreide verslag verscheen dan pas 2½ maand later, 
in het augustusnummer en had dan al weer veel van z’n 
actualiteit ingeboet.

Ook zagen we een gestage afname van kopij van leden in 
de zomermaanden, waardoor het steeds lastiger werd om 
voor de zomernummers voldoende kopij te “regelen”. 

De edities van ‘Onze Drent’ hebben een aan een thema 
gekoppelde naam en zullen volgens het schema hieronder 
verschijnen. De actuele sluitingsdata voor het aanleveren 
van de kopij staan steeds vermeld in ‘Onze Drent’. 

Nieuws- en Informatiebrief
Om het wegvallen van een editie van ‘Onze Drent’ op te 

vangen en de informatie aan de leden te verbeteren, zul-
len de Nieuwsbrief en de Informatiebrief meer worden 
gebruikt. De afgelopen twee jaar heeft u al met enige 
regelmaat een elektronische Nieuws- of Informatiebrief 
ontvangen. Hoewel ze erg op elkaar lijken, zijn ze toch niet 
hetzelfde.

Nieuwsbrief
De elektronische Nieuwsbrief bevat een verzameling van 
berichten over de Vereniging, de Drentsche Patrijshond en 
andere voor leden interessante nieuwtjes over honden in 
het algemeen en de Drent in het bijzonder. Het zijn (min 
of meer) korte berichtjes met een verwijzing (link) naar het 

Editie OD op de mat Aandacht voor

1 Winter begin maart winter

2 Voorjaar medio mei Fokdag en voorjaar

3 Zomer eind juli Clubmatch, ALV en zomer

4 Herfst eind september jacht en herfst

5 Kerst vlak voor Kerst Kerst, Oud en Nieuw

De oktober-editie van Onze Drent was, zoals u 
waarschijnlijk heeft gezien, vrij donker en daardoor 
van een mindere kwaliteit dan u gewend bent. 
Met de drukker is gezocht naar de oorzaak en we 
vertrouwen er op, dat dit probleem zich niet meer 
zal herhalen.

De Redactie
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Voorbeelden van een compositie voor foto-thema Winternummer ‘Onze Drent’ februari/maart 2018:

originele artikel. Op deze manier ziet u snel of het om voor 
u interessante informatie gaat. Zo ja dan kunt u met een klik 
het originele artikel lezen, zo niet dan slaat u het over.

Het is de bedoeling dat er vijf Nieuwsbrieven per jaar ver-
schijnen; dat zal meestal zijn tussen twee OD’s in.

De Nieuwsbrieven zijn in principe bedoeld voor de leden 
en men kan zich op de Nieuwsbrief abonneren. Mensen die 
geen prijs (meer) stellen op de Nieuwsbrief, kunnen zich bij 
iedere nieuwsbrief eenvoudig uitschrijven.

Informatiebrief
De elektronische Informatiebrief is een bijzondere Nieuws-
brief over een speciaal onderwerp dat belangrijk is voor de 
Vereniging en/of de Drentsche Patrijshond. Een voorbeeld is 

de Informatiebrief over de bijeenkomst m.b.t. het DNA-on-
derzoek van de Belgische onderzoekster Evy Beckers van de 
Universiteit Gent en de werkgroep DNA. De Informatiebrief 
wordt alleen verstuurd als er echt wat bijzonders te melden 
valt.

Uiteraard zullen we ook in 2018 proberen om ‘Onze Drent’, 
de Nieuwsbrieven en Informatiebrieven, de website en de 
Facebook-pagina van de Vereniging zo goed mogelijk op 
elkaar af te stemmen.

Zoals hiervoor al gezegd, heeft u vragen en/of opmerkingen, 
voel u vrij om ons te mailen op:  
redactie@drentschepatrijshond.org

De Redactie
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Werkgroep DNA
De Werkgroep DNA heeft van Evy Beckers, de onderzoekster, 
onderstaand bericht ontvangen. Alle partijen die meege-
werkt hebben, zoals de Belgische vereniging en het privé 
initiatief  “Fokken zonder gokken”, zijn inmiddels ook geïn-
formeerd. Op verzoek van de werkgroep DNA heeft Evy ook 
een Engelse versie gemaakt voor de verenigingen in Zweden, 
Amerika, Denemarken en de fokkers in Duitsland en Zwitser-
land. 

Het zoeken naar de ouderdieren en het verkrijgen van  me-
dewerking van de eigenaren van de ouderdieren van een 

lijder aan epilepsie, is door de werkgroep DNA succesvol 
afgerond. De zes plekken die nog beschikbaar waren binnen 
de proefopstelling zijn nu gevuld. Inmiddels ligt in Gent van 
285 Drentsche Patrijshonden “beschreven” bloed opgeslagen. 
Een zeer kostbaar bezit! Het was een gigantische klus dit bij 
elkaar te krijgen, niet alleen het verzamelen van de bloed-
monsters, maar ook de uitgebreide papierhandel die bij elke 
bloedstaal ingevuld en aangeleverd moest worden. Als ieder-
een het ras voorop stelt, zijn we met z’n allen tot veel in staat! 

Jeanny Bustin

Update Epilepsie onderzoek 14 november 2017
Beste Drentenliefhebbers,

Het is tijd voor een nieuwe update over het epilepsieonder-
zoek! Op maandag 13 november zaten we met de afdeling 
Neurologie en Neurochirurgie van de Faculteit Diergenees-
kunde (UGent) om de tafel. Een dienst binnen deze afdeling, 
Epicentrum (www.epicentrum.ugent.be), werkt specifiek 
aan epilepsie bij honden en katten. 
Samen met twee leden van het Epi-
centrum-team, Prof. Dr. Luc van Ham 
(vakgroepvoorzitter van de Vakgroep 
Kleine Huisdieren) en Dr. Sofie Bhatti 
(kliniekhoofd van de Neurologische 
dienst), werd de klinische kant van 
het onderzoek besproken. Het was 
een productieve meeting, waar 
verschillende punten ter sprake zijn 
gekomen en een basisstappenplan 
werd uitgewerkt. Hiermee kunnen 
we alweer een stuk verder!

Enkele van de besproken punten zijn 
voor jullie, Drenteneigenaars, inte-
ressant om weten. Het zijn dan ook 
aspecten waar wij jullie hulp voor 
nodig hebben.

In de meeting werd door de neu-
rologen het belang van filmpjes 
aangehaald. Een beeld zegt meer 
dan 1000 woorden! Op de dienst 
vragen ze aan alle eigenaren van 
hun patiënten om beeldmateriaal 
aan te leveren van een (epileptische) 
aanval. Hiermee kunnen zij veel 
gemakkelijker een juiste diagnose stellen. Ze benadrukten 
dan ook dat we zeker moesten trachten zoveel mogelijk 
beeldmateriaal te verzamelen van de deelnemende honden 
met (vermoedelijke) epilepsie. Van enkele eigenaren heb ik 
al filmpjes gekregen. De rest van de deelnemende eigenaren 
zou ik hierbij willen aanmoedigen om te proberen een aanval 
van hun hond te filmen. Elk filmpje, ook al is het moeilijk om 
de hele aanval erop te krijgen, kan ons veel vooruithelpen!

 

Een tweede punt dat werd aangehaald als zeer belangrijk, 
zijn de resultaten van een bloedonderzoek (dit is niet het-
zelfde als het genetische werk dat wij met het bloed doen). 
Een normale uitslag op een bloedonderzoek, sluit al zeer veel 
niet-genetische oorzaken van epilepsie uit en is dus een extra 
punt om een hond in de case-groep te plaatsen. Daarom wil-

len we alle eigenaren oproepen om 
de gegevens van de dierenarts door 
te geven (zie mijn contactgegevens 
onderaan) als je epileptische hond 
ooit een bloedonderzoek heeft on-
dergaan. Als je zelf de uitslagen nog 
hebt liggen, kun je deze natuurlijk 
ook zo doorsturen.

Zoals jullie misschien al weten van 
vorige berichtgevingen, gaan de 
‘epileptische honden’ door een selec-
tieproces, dat wordt gebaseerd op 
de vragenlijst. Honden die voldoen 
aan al de selectiecriteria worden 
dan opgenomen in de zogenaamde 
casegroep. Er worden momenteel 
nog enkele bloedstalen verza-
meld voor het onderzoek. Als deze 
eenmaal binnen zijn, gaan we al de 
honden van de casegroep uitvoerig 
bespreken met de dienst Neurologie. 
Resultaten van bloedonderzoeken 
en filmpjes van de aanvallen zouden 
hier dus zeer goed van pas komen!

Zoals altijd houden we jullie in de 
toekomst op de hoogte van nieuwe 

vorderingen en kun je met vragen bij ons terecht.

Evy Beckers

E-mail: evy.beckers@hotmail.com

Tel.: +32 (0) 92647807

Adres: Laboratorium voor Dierlijke Genetica

 Heidestraat 19

 9820 Merelbeke
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Kerst en de notenkraker
Als je op een Duitse Kerstmarkt bent, ja zelfs op een Britse 
of Nederlandse, kom je ze altijd overal tegen: grote houten 
notenkrakers. Meestal zijn ze rood met zwart en geel. Soms 
hebben ze heel andere kleuren. Wat is eigenlijk het verhaal 
achter deze houten poppen? Waarom associëren we ze altijd 
met Kerstmis?

De geschiedenis van de notenkraker

Vroeger gebruikten mensen stenen en soms zelfs hun han-
den of tanden om noten te kraken. Later maakten ambachts-
lieden mechanismen van hout of metaal met schroeven en 
hefbomen om de harde schil te kraken, zonder de noot zelf te 
beschadigen. Houten notenkrakers met fraai uitge-
sneden afbeeldingen waren in de Middeleeuwen een 
teken van welstand.

Notenkrakers zijn er dus al eeuwen.  Onlangs las 
ik een artikel over de in Duitsland wonende Käthe 
Wohlfahrt. Daar bevindt zich ook een zeer interes-
sant Kerstmuseum waar je alles te weten kunt komen 
over de Duitse kerstgeschiedenis. In dat museum 
zo las ik verder, wordt duidelijk dat veel traditionele 
houten kerstversieringen hun oorsprong in Duitsland 
hebben. Zo ook de beroemde Notenkraker-koning 
zoals we die nu kennen.

In 1865 maakte Wilhelm Friedrich Füchtner in zijn 
werkplaats een notenkraker op basis van het boek 
“König Nussknacker und der armer Reinhold” (Ko-
ning Notenkraker en de arme Reinhold) uit 1851. 
Het resultaat was het prototype voor de klassieke 
notenkraker: de rood-geel-zwarte koning met een kroon op 
zijn hoofd, die met zijn tanden de noot breekt. Füchtner was 
trouwens ook de eerste die de notenkrakers op grote schaal 
geproduceerd heeft.

De kleding van deze klassieke notenkrakerkoning werd ver-
sierd met geverfde stippen en lijnen. De hoed van de koning 
had dezelfde vorm als de hoeden die de mijnwerkers in het 
Duitse Ertsgebergte, waar Füchtner woonde, droegen. Maar 
dan met gouden decoraties erop om te laten zien dat het 
een kroon was. De ogen, snor en voeten werden vroeger van 
brooddeeg gemaakt. De baard en het haar van de notenkra-
ker vervaardigde men destijds van konijnenbont. 
De vroegste ontwerpen van notenkrakers zijn eigenlijk al-
lemaal gebaseerd op mensen die in die tijd gezag hadden. 
Deze personen werden door het gewone volk met weinig 

respect behandeld. De ambachtslui gebruikten hun fantasie 
en draaiden de rollen om door deze ‘belangrijke’ personen de 
onbelangrijke taak van notenkraker te laten vervullen. Niet 
alleen de koning werd daarvoor gebruikt, maar bijvoorbeeld 
ook soldaten, bewakers, politiemensen en brandweerman-
nen. Allemaal mensen die, letterlijk, harde noten moesten 
kraken! 

Maar waarom associëren mensen de notenkraker al eeuwen-
lang met Kerst? Het vermoeden is dat het te maken heeft 
met het feit dat we rond Kerst veel meer bakken en daarvoor 
natuurlijk ook noten nodig hebben. De notenkraker wordt 
dus al sinds jaar en dag het meest gebruikt in december en 
was tijdens die periode veel in de huishoudens te vinden. 
Toen de kraker de vorm van een pop aannam, werd het na-
tuurlijk ook een leuk speeltje voor kinderen. En daar gaat het 
in het oude verhaal ‘de Notenkraker en de Muizenkoning’ na-
tuurlijk ook over. Dit verhaal werd in 1816 geschreven door 
E.T.A. Hoffman en speelt zich af rond de Kerstperiode. De 
notenkraker, de pop die Clara Stahlbaum, het 7-jarige meisje 
dat de hoofdrol in dit verhaal speelt, met Kerst als cadeau 
krijgt. Zij droomt dat de pop in een echte prins verandert met 
wie zij allerlei avonturen beleeft, waarbij de muizenkoning op 
de loer ligt om dit geluk te dwarsbomen.

Op basis van dit boek is de prachtige wereldberoemde suite, 
de Notenkraker, gecomponeerd door Tjaikovski.  Door  o.a. 
het bekende Russische Charkov ballet wordt dit verhaal di-
verse keren in Nederland, in de december- en januarimaand, 
ten uitvoer gebracht.  

Tegenwoordig hebben deze notenkrakers hun originele func-
tie verloren. We zetten ze neer als kerstdecoratie, maar noten 
kraken doen we er niet meer mee! Ze worden wel nog steeds 
met de hand gemaakt in de traditionele stijl, onder andere 
door de kunstenaars en ambachtslieden van Käthe Wohlfahrt. 
In allerlei variaties zijn ze te vinden zoals in de vorm van gin-
gerbread cookies of de Kerstman.

Blog geschreven door Saskia de Laat
Gepubliceerd op: german-christmas-ornaments.com
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Verslag Keurmeester examen van 14  oktober 2017
Ook al heb je tijdens je schooltijd al je diploma’s 
gehaald, toch wil het nog wel eens voor komen dat 
je opnieuw een examen moet afleggen. Zo ook voor 
het verkrijgen van een keurmeesterbewijs om  de 
Drentsche Patrijshond te mogen keuren. Bij het laat-
ste examen was ik aanwezig. 

Ik mocht daar foto’s maken, als ik maar geen opna-
men van de kandidaten maakte. Alleen wat sfeer-
foto’s en dat is heel goed te begrijpen, want als je dit 
examen niet haalt, is het zuur om je foto in het blad 
van ‘Onze Drent’ te zien. Ik hoop echter wel dat de-
genen die het helaas niet gehaald hebben, de moed 
opbrengen om het nog een keer te proberen.

De examens werden in aanwezigheid van afgevaar-
digden van de Raad van Beheer afgenomen door 
mevrouw Gerda Halff-van Boven en de heer Wout 
van Arxhoek. Beide keurmeesters zijn zeer goed op 
de hoogte van de rasstandaard van de Drentsche Patrijs-
hond.

Alvorens je klaar bent om dit examen af te leggen, moet 
je opgeleid zijn en deze opleiding wordt sinds jaar en dag 
verzorgd door  mevrouw Janny Offereins en de heer Wim 
Wellens. In deze opleiding wordt veel tijd gestopt, want 
de Drentsche Patrijshond is één van de moeilijkste rassen 
in rasgroep 7.  Het is een oud Nederlands ras met hele ras-
specifieke kenmerken, die je goed moet leren kennen. 

De keurmeesters

Ik wil wel even mijn complimenten geven aan de eige-
naren van de honden, die bereid waren om een hele dag 
aanwezig te zijn om hun hond elke keer weer te laten 
keuren. Dit is niet alleen vermoeiend voor de bazen, maar 
ook voor de honden. Elke keer weer voorgebracht worden 
en elke keer weer de rondjes lopen en betast worden. Dit 
is bepaald geen sinecure.

Ik sprak nog even met mevrouw Offereins en die vertelde 
me, dat het de laatste jaren wat moeizamer wordt om 
mensen te vinden, die bereid zijn om voor het proefexa-
men en het uiteindelijke examen, hun tijd ter beschik-
king te stellen. Dat betekent wel dat je voor elk examen 
verschillende honden en eigenaren moet vinden.

Wel was ze tevreden over het uiteindelijke resultaat. Van 
de 16 kandidaten die opgingen voor dit examen, vielen er 
twee af.

 
Van de acht kandidaten die op 14 oktober dit examen  
aflegden, slaagden er vier. Het uiteindelijke resultaat is, 
dat er in één jaar zeven Drentenkeurmeesters bijgekomen 
zijn. Verleden jaar zijn er van de 10 kandidaten namelijk 
drie geslaagd. Dit is een zeer goed resultaat.

Bij het examen was, zoals gebruikelijk het Bestuur verte-
genwoordigd, maar ook ‘onze dierenarts’ Gert Jan Suurd 
was uit belangstelling een groot deel van de dag aanwe-
zig.

De toeschouwers
 
Ik hoop en vertrouw, dat we met de nieuwe keurmeesters 
een heel goede aanwinst hebben gekregen en ik wens ze 
niet alleen veel succes, maar ook veel plezier bij het keu-
ren van dit prachtige ras, de Drentsche Patrijshond.

J. Broekman – Dekker
Correspondent

Het voorbrengen van de hond 
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Mevrouw H.J.M.R. Leenen-Compen Mevrouw J.H.E. Nijhuis

De vier geslaagde keurmeesters, geflankeerd door de voorzitters van de Vereniging (Marc Massaar van Schaik) en de Club 
(Henk Kamperman). Drie maal geflankeerd door mevr. Offereins. Foto’s: Laetitia Boer- Wolters

Mevrouw A.E.S. Mogony De heer K. Th. Wiegert
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Drenten in de winter
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Drenten in de winter
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De Continentaal II Bokaal 2017
Op 7 oktober 2017 vond in Sint Annaland (Tholen) de jaar-
lijkse veldwedstrijd om de Continentaal II Bokaal plaats, deze 
keer georganiseerd door de Nederlandse Grote Münsterlan-
der Vereniging. Hieraan mogen alleen de beste honden uit 
rubriek C die gekwalificeerd zijn in het veldwerk in voorjaar of 
najaar (in de open klasse) meedoen. Zij worden uitgenodigd. 
In totaal kunnen 12 honden deelnemen. 

Eerst enkele opmerkingen ter inleiding. Voor het behalen van 
een kwalificatie in het veldwerk komt het op drie belangrijke 
zaken aan, die zijn terug te vinden in het Supplement voor 
Staande Honden (art. II.1, II.10 en II.16), behorend bij het 
Algemeen Veldwedstrijd Reglement.

Deze keer waren de volgende rassen vertegenwoordigd 
bij de wedstrijd om de “coup”: de Grote Münsterlander (Jos 
Franssen met Barones Meggie von Cayer Blanck), de Bracco 
Italiano (Detlev van Valen met Leonida “Brego” dell’Oltrepo en 
Brigitte de Vries met Dea dell’Oltrepo), de Epagneul Français 
(Raba Sonneveldt met Ixchél de Maner ar Park), de Epagneul 
Picard (Hermien Blok met Ila Molan Vanstip en Wim Mein met 
Ibsen du Marais de la Malvoisine), de Weimaraner (Carmen 
Jannink met Aimée Dauphine du Bouquillon en Fred van 
Marion met Meander Gotta Love Ya “Belle”) en de Drentsche 
Patrijshond (Hans Verhaar met Emma van ’t Voornsche Land, 
Peter Doderer met Aram van ’t Arrêt, Alain Verbruggen met 
Nilsa Eline van ’t Arrêt en Ine Gimbrère met Rebelle van 
d’Ouw Knip). Een mooi deelnemersveld. Peter Doderer ver-
dedigde de bokaal, die hij al drie jaar op een rij (!) gewonnen 
had.

Nilsa van ‘t Arrêt

Ad Baijens was de keurmeester. Ook was een aspirant-keur-
meester aanwezig: Jilles Mast.

Voor ondergetekende begon de dag enigszins hectisch: de 
weg – en daarmee de brug – naar Tholen vanaf Bergen op 
Zoom bleek opeens afgesloten. Een omleidingsroute was niet 
aangegeven. Het navigatiesysteem van mijn auto probeerde 
me alsmaar terug te leiden naar de afgesloten weg. Gelukkig 
nog een ouderwetse kaart in mijn auto, waaruit bleek dat er 
ook vanuit Steenbergen een brug naar Tholen was. Via allerlei 
polderweggetjes en de andere brug bereikte ik, veel later dan 
gepland, de plaats van samenkomst bij de familie Van Vossen. 

Ook het vervolg van de dag was, zoals Ad Baijens na afloop 
ook zei, hectisch en enerverend. Er gebeurden veel onver-
wachte dingen in het veld, lastige kwesties om over te beslis-
sen, met veel wild en soms moeilijke omstandigheden. In de 
loop van de ochtend ging het regenen en dit hield pas op 
aan het einde van de middag, toen de wedstrijd voorbij was. 

De Drent Emma beet de spits af. Zij liep een mooi parcours 
door de groenbemester, maar kwam geen wild tegen. Later 
op de dag zou zij een tweede beurt krijgen. Daarna was het 
de beurt aan Ixchél. Deze maakte een punt op een fazant, 
maar de voorjaagster zelf was niet heel tevreden over de 
loop. 

De volgende hond was de Bracco Brego. Deze had een lastige 
opgave, omdat de wind zodanig stond dat de velden niet in 
de lengte maar dwars moesten worden genomen. Bovendien 
waren het verschillende gewassen (o.a. krootjes: wie kent ze 

nog?) met een strook zwarte klei 
ertussen. Het leek even mis te 
gaan, toen er een fazant opging 
waar Brego niet op had voorge-
staan. Het werd alles of niets voor 
hem: als hij voor het einde van 
de loop geen wild meer tegen-
kwam zou het over en uit zijn. 
Gelukkig maakte Brego daarna 

over de zwarte strook klei een heel brede slag en stond 
majestueus voor aan de rand van het gewas. Detlev moest 
van ver komen, rennend over de klei. Zijn hond bleef in alle 
rust staan, om vervolgens samen met zijn baas te couleren 
naar het wild. Er kwamen vervolgens maar liefst drie fazanten 
tegelijk omhoog. Detlev schoot met zijn alarmpistool. Zoals 
het hoorde bleef Brego op zijn plaats, een fraai gezicht voor 
alle omstanders. 

Tegenwoordig moet het apport direct na het maken van een 
punt plaatsvinden. Jilles Mast sjouwde dus de hele dag een 
apport mee door het veld. Hij gooide op aanwijzing van Ad 
Baijens de eend, die door Brego keurig geapporteerd werd. 

De Grote Münsterlander Meggie was in hetzelfde veld aan 
de beurt. Zij kwam daar geen wild meer tegen. Vervolgens 
was het de beurt aan Aram. Aan de rand van een groot veld 
groenbemester mocht hij zijn kansen beproeven. Ongeluk-
kigerwijs gingen er meteen bij de eerste slag al twee fazan-
ten in de wieken. Weliswaar worden zaken die in de eerste 
minuut misgaan nog gepardonneerd, maar leuk is het niet. 
Aram wist met het hoge gewas goed raad: hij ging er heel 
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gedecideerd doorheen, op zoek naar meer fazanten. Aan 
het randje kwam hij tot voorstaan. Peter kon erbij komen. 
Een fazant ging op, Peter schoot en de hond bleef steady. 
Ook het apporteren deed hij goed. De beurt was echter nog 
niet teneinde. Aram schoot door de sloot naar de overkant, 
waar Peter er niet bij kon komen. Gelukkig kwam hij daarna 
terug, sloop min of meer omhoog naar de rand, zoals Ad 
later lyrisch beschreef en stond voor, maar de fazant was er 
niet meer. Die bleek helaas te zitten waar de keurmeester 
liep. Vervolgens kwam er aan het einde van het veld nog een 
vijfde fazant omhoog. 

Daarna was het de beurt aan Rebelle. Terwijl het steeds 
harder begon te regenen, mocht zij beginnen aan de andere 
uiterste rand van het zelfde veld, waar het gewas geluk-
kig niet heuphoog was. Ook bij haar kwamen meteen in de 
eerste seconden al twee fazanten omhoog. Dat zorgde direct 
voor extra adrenaline. Nog voordat de eerste minuut voorbij 
was, trok Rebelle aan en stond voor. Ik kon er bij komen. Er 
kwam een fazant omhoog, ik schoot en Rebelle bleef op haar 
plek. Terwijl ik haar aanlijnde, sprong er schuin links van haar 
ook een fazant. De beide keurmeesters zonderden zich af 
om te bespreken op welke fazant zij nu had voorgestaan. Op 
de eerste, was hun oordeel. Rebelle mocht dus apporteren. 
Daarna moest zij de rest van haar beurt nog lopen, in een 
veld met luzerne. Daar liet zij, zoals zij dat kan, een mooie 
loop zien.

Rebelle van d’Ouwe Knip

Ibsen van Wim Mein kreeg een beurt in de bieten. De Picard 
liep prachtig en kwam op zeker moment tot voorstaan. Wim 
kon er bij komen, de fazant ging op, Wim schoot en keek de 
fazant na. Dat deed Ibsen ook, en omdat hij nog niet aange-
lijnd was, ging hij er vervolgens vandoor naar de plek waar 
de vogel weer was neergedaald. Daar stond hij weer voor en 
ook dat punt werd keurig afgewerkt. De keurmeesters ston-
den voor een dilemma: hoe dit te waarderen? Kwam de hond, 
die zoveel initiatief had getoond, voor de hoogste kwalifica-

tie in aanmerking of moest dit worden beschouwd als een 
(voorjagers-)fout? Zekerheidshalve mocht Ibsen apporteren. 
Daarna konden zij er nog verder over nadenken. 

                                         Klaas Verhaar met Emma 
Ila was als volgende aan de beurt. Zij liep zoals altijd uitste-
kend, maar miste helaas een fazant. Dat gold ook voor Nilsa. 
Aimée had haar dag niet en werd door de voorjaagster terug-
getrokken. Dea, de tweede Bracco, maakte een punt, ver weg 
van het natgeregende publiek, en liet nog een fraai parcours 
zien (jammer genoeg zonder te “trotten”) op een veld met 
laag gewas. Daarna kregen  Emma en Belle nog een tweede 
beurt, omdat zij nog geen wild hadden gehad en wel goed 
gelopen hadden. Helaas leverde dat geen resultaten op. 
Vervolgens was het wachten op de uitslag. De keurmeesters 
trokken zich een tijdje terug om te overleggen, omdat een 
aantal lastige beslissingen genomen moest worden. Uitein-
delijk luidde de uitslag dat de Picard Ibsen een CQN* kreeg, 
dat de Epagneul Français Ixchél en de Drent Aram een kwali-
ficatie G kregen, en voorts dat de Bracco Dea een ZG had met 
de 3e plaats, mijn hond Rebelle een ZG met de 2e plaats en 
de Bracco Brego een ZG had met de 1e plaats. Detlev mocht 
dus terecht de gewilde bokaal voor een jaar mee naar huis 
nemen. Een mooie afloop van een prachtige wedstrijd!

Ine Gimbrère

(foto’s Jarina Kisjes en Hans de Jong)

* Op kampioenschapsveldwedstrijden mogen keurmeesters aan 
honden, die vanwege een fout niet voor een kwalificatie in aanmer-
king komen, doch wier werk overigens van opvallend hoog niveau 
was (CACT-niveau), een “predikaat van natuurlijke aanleg” (CQN) 
toekennen. 
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Nederlands Kampioen, Internationaal Kampioen en 
Wereld Kampioen!

Na het behalen van het Nederlands Kampioenschap in Gro-
ningen met Senna Lynde v.d. Bezelhonk, was het inmiddels 
toch min of meer een doel geworden om ook de Internati-
onale Titel binnen te halen. Hiervoor dien je ook een paar 
keer aan een show in het buitenland deel te nemen. Ik had al 
snel een keuze gemaakt voor locaties waarbij ook gekeken is 
naar de haalbaarheid qua reistijd. Het werden Antwerpen en 
Dortmund. Beide “goed te doen” om in één dag heen en weer 
te rijden. 

Gelukkig konden we na afloop van beide shows zeggen dat 
we het zgn. CACIB diploma hadden behaald. Het “buiten-
landse deel” hadden we dus achter de rug. Niet geheel op de 
hoogte van de regelgeving en even over het hoofd gezien 
dat er tussen het eerste én het laatste CACIB punt mini-
maal 12 maanden moesten zitten, werd mijn iets te vroege 
vreugde snel omgezet in plannen maken om nogmaals een 
show te bezoeken. Dit was nodig om toch te kunnen voldoen 
aan die specifieke eis. We waren tenslotte al zover gekomen. 
Dus snel rekenen en de eerste shows die voor ons in aanmer-
king zouden komen waren de Hanzeshow en de IJsselshow 
in Zwolle. Twee dagen achter elkaar, maar wel bij ons “om de 
hoek”. Het zekere voor het onzekere genomen en direct inge-
schreven voor beide shows. Een behoorlijke opgave, maar ja 
“voor het goede doel” zullen we maar zeggen. 

In het achterhoofd had ik toch wel even het resultaat van 
2016 op dezelfde Hanzeshow, waar ze BOB geworden is én 
3de in rasgroep 7, met als gevolg de uitnodiging voor de 
Hond van het Jaar Show te Amersfoort in januari 2017. Om 
dát te verbeteren………!!!

Dus op zaterdagochtend 7 november jl. richting Zwolle, sa-
men met Christel Schulte (de fokster van Senna), met Hidde, 
het broertje van Senna en een koelbox vol met hapjes en 

drankjes. En jawel, op de 
eerste dag BOB gewor-
den en dus het beoogde 
CACIB punt was “binnen”. 
Vervolgens werd ze ook 
nog vierde in rasgroep 7. 
Niet geheel het resultaat 
van het jaar daarvoor 
maar goed, het was ge-
noeg en we waren blij. 

De druk was van de ketel 
en de dag erna werd dus 
een makkie. Resultaat 
was niet zo belangrijk, 
als het maar gezellig zou 
zijn en dat werd het. Als-
nog afgesloten als “beste 
teef” dus nogmaals een 
CACIB punt behaald. 
Fijne bijkomstigheid 
was, dat we nu ook op 
tijd richting huis konden 

vertrekken omdat we niet de erering in hoefden. Die eer ging 
naar Dhr. Henk Kamperman. 

Nu kon er niets meer mis gaan. We voldoen aan alle eisen en 
nu is het afwachten tot het definitieve Internationale Kampi-
oenschap wordt toegekend door de FCI (Federation Cynolo-
gique Internationale). Helaas gaat dit nogal wat tijd kosten. 
De organisaties van de shows krijgen max. 3 maanden de tijd 
om de resultaten door te geven aan de FCI. Helaas gebeurt 
het zeer regelmatig dat deze periode ruimschoots wordt 
overschreden, zo is mijn ervaring (Dortmund én Antwerpen).

Maar in deze “afwachtende periode” staat er weer een span-
nende, leuke en gezellige bezigheid gepland: de World Dog 
Show in Leipzig. We gaan er met een heel stel naar toe en 
hebben er maar een paar dagen “aangeplakt” om wat aan site 
seeing te doen. Je bent tenslotte niet elke dag in het voorma-
lige Oost Duitsland.
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Woensdag 8 november 2017. Auto en de koffer was gepakt 
en ik ging in de vroege morgen op weg richting Leipzig. In 
totaal met 8 personen en 7 honden waaronder 6 Drenten 
en 1 Ruwhaar Teckel. Het was voorafgaand aan deze reis al 
een hele onderneming om een verblijfplaats te zoeken waar 
je welkom zou zijn met zoveel personen én met name met 
zoveel honden. Gelukkig waren we in Döben (Grimma) op 
Schloss Döben van harte welkom. Een prachtige omgeving, 
een leuk huis én niet te ver van de Messe in Leipzig. Na 
een vermoeiende reis met 4 auto’s kwamen we aan op de 
bestemming. De dag erna zou de World Dog Show voor de 
Drenten plaatsvinden. 

We gingen al vroeg op pad en waren bij aankomst onder de 
indruk van het enorme complex waar de show plaatsvond. 
Toch was alles goed geregeld en konden we ons installeren 
en wachten tot we aan de beurt waren. Senna en ik kwamen 
met 3 anderen uit in de Kampioensklasse Teven. Een pittige 
klasse met allemaal prachtige hondjes, dus mijn verwach-
tingen waren niet hoog. De keurmeester, Dhr. Karl Reisinger 
uit Oostenrijk, had het volgens mij best lastig. We moesten 
veel lopen! En ja……wij werden nr. 1 geplaatst. Toen werd 
het echt spannend. Opnieuw voor de “beste teef” de ring in. 
Gelukkig met veel “fans” aan de zijlijn. Het was snel beslist: 
SENNA werd BESTE TEEF én dus WORLD WINNER! Ik kan 
zeggen: het drong op dat moment nog niet geheel tot me 
door. Toen moesten we weer de ring in voor de BOB (Best 
of Breed) maar dat ging helaas aan onze neus voorbij. Deze 
titel ging naar een reu uit de Gebruikshondenklasse, Makker 
fan ’t Suydevelt van Mw. Kadi-Liis. Senna werd BOS (Best of 
Opposite Sex).

Samengevat: 
Senna Lynde v.d. Bezelhonk is met haar ruim 3 jaar inmiddels 
Nederlands Kampioen, Internationaal Kampioen én Wereld 
Kampioen. 

Deze titels zijn leuk maar Senna blijft ons lieve, geweldige en 
prachtige hondje. Een titel meer of minder maakt niet uit.

Ik wil iedereen die hieraan een bijdrage geleverd heeft 
bedanken voor de support en vooral Christel Schulte die na-
tuurlijk, de fokker is van ons geweldige hondje. Zonder haar 
zou Senna er niet zijn.

Tevens wil ik iedereen feliciteren met de behaalde resultaten 
op de World Winner Show 2017.

De dagen erna hebben we nog genoten van de omgeving en 
lekker gewandeld met onze honden alvorens wij op zater-
dagochtend weer vertrokken richting Nederland.

We gaan ons nu richten op het fokken met Senna waarbij 
zij stamdrager zal worden van onze nieuwe kennel “van het 
Steegsche Bos”. Inmiddels hebben we een mooie reu gevon-
den waarmee wij hopen in het voorjaar 2018 een mooi en 
vooral gezond nestje te mogen begroeten. Ook weer een 
mooie fase waar veel werk aan voorafgaat om ons mooie ras 
te kunnen voortzetten.

Simone Graver
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De Drent als gezinshond

We hebben drie dochters in de leeftijd van 11, 9 en 5 jaar. Ze 
zijn alle drie hoog sensitief en daardoor wat sneller angstig 
voor nieuwe en onbekende dingen. Honden vonden ze alle 
drie spannend en kwamen liever niet te dichtbij. De wens 
om een hond te nemen was er altijd al, maar de angst van 
de meiden weerhield ons om de stap te zetten. Totdat onze 
oudste dochter Janneke een keer erg overstuur reageerde 
toen ze onverwacht een hond tegen kwam. We hebben toen 
toch besloten dat we zelf een hond wilden nemen. 

Zelf waren we al enthousiast en dat zou bij onze meiden ook 
vanzelf komen. Na wat research op internet, kozen we voor 
een Drentsche Patrijshond, omdat dit ook een gevoelige 
hond is en als gezinshond heel goed bij ons zou passen. Toen 
er bij kennel v.d. Ruyghewaert nog een reu over was in het 
nestje, omdat hij zo rustig was, zou hij juist een perfecte hond 
voor ons zijn. 

Nadat wij onze kleine Bento opgehaald hadden, zaten ze alle 
drie letterlijk boven op de eettafel met hun voeten omhoog. 
Ze waren doodsbang voor de kleine pup. De scherpe tandjes 
hielpen natuurlijk ook eerst niet mee. Langzamerhand ging 
onze middelste dochter Rosanne, die wat stoerder is Bento 
rustig benaderen en na een aantal maanden was ze verliefd 
en knuffelde met hem net zoals zijn baasje doet. Het ijs was 
eindelijk gebroken. 

We hadden geluk dat onze Drent een allemansvriend is. Ook 
met andere honden is het altijd dolle pret. Hij is onderdanig 
en met een buurhond speelt hij super graag. Als er iemand 
binnenkomt, dan neemt hij een knuffeltje in zijn bek. Dit zag 
de oudste dochter ook en nadat hij zijn puppy-streken wat 
achter zich liet, begon ook zij te ontdooien. Als ze nu de foto’s 
ziet van hoe schattig Bento als puppy was, zou ze deze perio-
de heel graag over doen. Onze jongste dochter Meike liet een 
aantal maanden later wel heel duidelijk merken dat ze heel 
blij met Bento was, maar ze vond hem nog steeds heel span-
nend. Ze durfde niet langs hem te lopen als hij los liep, maar 
zodra hij in de bench zat zei ze lieve woorden tegen hem. Als 
hij op de grond lag dan durfde ze hem wel te aaien. Dit heeft 
een lange tijd geduurd en met veel geduld en oefeningen is 
het nu gelukkig goed. Ze is zo ontzettend trots dat ze haar 
angst overwonnen heeft en wij vooral opgelucht, want nu 
kunnen we na heel wat maanden met elkaar genieten van 
onze super lieve hond Bento. 

Familie ten Hoor
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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. 

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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Nestwandeling Wieske van ’t Wilhoeckske
Eén van de leukste en meest kostbare “randverschijnse-
len” voor een dekreu-eigenaar.

In februari dit jaar werden in Erp zeven pups geboren: drie 
reutjes en vier teefjes in wat wij het Wies’ke nest noemen. 
Wieske van Willeke Loots werd kort na Kerst 2016 gedekt 
door Okke en op de 25e februari kwamen dus die zeven 
Wies’kes ter wereld. November dit jaar zijn ze negen maan-
den oud en dus vond Willeke het tijd eens te proberen het 
nest bij elkaar te krijgen. Dat lukte wonderbaarlijk snel en 
gemakkelijk. Nu is pupje Belle verhuisd naar Zweden, dus die 
kon er niet bij zijn, maar de andere zes vonden hun mandjes 
in Nederland en waren alle zes met hun bazen bereid op 19 
november naar Erp te komen. Helaas werd baas Mike ziek 
en moest pup Jelle verstek laten gaan, maar de andere vijf 
waren van de partij. En een partij werd het.

Eerst een gezellige kop koffie mét, bij Erik en Willeke thuis. 
Daar liepen moeder Wieske, oma Teuntje en pup Fiene de 
gasten al heerlijk op te warmen. Daarna reden we met zijn 
allen naar een gebied niet ver weg, waar we met alle honden 
heerlijk los konden wandelen. De Drentjes leken elkaar te 
herkennen en het werd een ongelooflijk doldwaas ‘achter 
elkaar aan rennen’, door de bagger sjezen en met elkaar 
spelen. Tibbe en Binck hadden samen ongelooflijk veel lol, 
maar ook de dames konden er wat van. Lizzy was binnen 
de kortste keren zo zwart als maar kon en samen met Fiene 

en BelleSuus had ze dikke pret. De vijf Wies’kes konden het 
prima met elkaar vinden. 

Moeder Wieske bekeek het allemaal van een afstandje samen 
met haar zusje, tante Hanne. Ook vader Okke had pret en 
begaf zich af en toe jolig tussen het jonge spul. Halfbroer Abe 
was soms wat onhandig in zijn pogingen er ook bij te horen, 
maar al met al was het een vrolijke en blije bende Drenten-
honden, die zalig aan het genieten was. De bazen hadden 
uiteraard al net zoveel pret en genoten enorm van alle 
hondjes. Oma Teuntje genoot ook van al dat jonge spul, maar 
was eigenlijk meer geïnteresseerd in wat graafwerk. Tussen 
al het Drentengeweld liep dan ook nog een ‘niet- Drentje’ 
rond, Zara, die zich overigens prima staande hield tussen het 
jeugdig geweld. 

Na de wandeling had Erik een heerlijke kop soep klaar voor 
iedereen en werd er lekker gesmuld van de kroketten en fri-
kandellen. Wat een heerlijk weerzien. En wat zijn we blij met 
wat we zagen: vrolijke, blije en ook mooie Drentjes met al net 
zo blije eigenaren. En daar gaat het per slot om.

Trots op ‘onze’  Wies’kes!!

Selma Tiemeijer 
Foto’s:  Jelle Taman



30 - Onze Drent

 

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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Ons van het ‘Oostermoer nestje’ (2)
Op vrijdag 26 mei wekte Vesta me ’s morgens om 07.00 uur. 
Ze was behoorlijk onrustig en haar temperatuur was gedaald, 
de pups zouden dus binnen 24 uur moeten komen. Ik belde 
Roswitha die me bij de bevalling bij zou staan, maar Vesta 
hield ons de hele dag en nog tot laat in de avond in spanning. 
Om 02.00 uur ben ik naast Vesta bij de werpkist gaan liggen 
om te gaan slapen. Peter was naar bed gegaan en Roswitha 
lag in de woonkamer op de bank. We lagen nog maar net of 
Vesta kreeg haar eerste wee en om 02.30 uur kwam het eer-
ste pupje, een teefje, ter wereld. Na 45 minuten volgde een 
reutje en toen was het rustig en bleef het rustig. Er kwamen 
helemaal geen weeën meer. 

Om 5.30 uur heb ik  met de dierenkliniek gebeld. De dienst-
doende arts had het idee dat Vesta door calciumtekort 
‘weeën zwakte’ had en we moesten met Vesta en de twee 
pups naar de kliniek komen. 
In de kliniek  werd een echo gemaakt en kreeg Vesta twee 
injecties. Even later kreeg ze weer weeën en kwam pupje 
nummer drie, een reutje, ter wereld. Al snel 
volgde pupje vier, ook een reutje. 
 
Alle vier de pups werden door de dierenarts 
nagekeken. Ook dronken ze bij Vesta. Omdat 
het na pup nummer vier rustig was, stelde de 
dierenarts voor dat we weer naar huis zouden 
gaan zodat de laatste twee pups daar geboren 
konden worden. 
 
We waren nog geen vijf minuten onderweg of 
pup nummer vijf, weer een reutje, werd in de 
kofferbak geboren. Toen we aan de kant  van de 
weg gestopt waren, had Vesta hem al helemaal 
schoon gelikt en had ze ook de placenta al 
opgegeten. Peter wreef de pup droog en toen 
begon hij te krijsen. Ik heb hem toen in het 
mandje bij zijn broertjes en zusje en de warme 
kruiken gelegd. Roswitha had de werpkist ver-
schoond, zodat Vesta en haar 5 pups  toen we thuis kwamen 
in een schone kist konden liggen. Toen was het wachten op 
het laatste pupje. 
Inmiddels was het 09.00 uur en was de laatste pup nog 
steeds niet geboren. Op advies van Willeke, die me via app en 

telefoon bijstond met adviezen, gingen we even met Vesta 
wandelen om te kijken of  ‘het’ op gang zou komen. Toen 
kreeg Vesta weer weeën en om 9.30 uur werd de laatste pup, 
een teefje, geboren. Precies 7 uur na haar zusje. 
 
Vesta moest de eerste dag even wennen aan het moeder 
zijn, maar na een dag was ze helemaal gewend en zag je, dat 
ze genoot van haar pups. De pups groeiden elke dag en het 
was mooi om  te zien hoe de pups meteen al elk een eigen 
karaktertje hadden. Wanneer  een pup achter Vesta lag en bij 
de tepel wilde komen verschilde het nogal hoe ze dat deden. 
De ene pup zette het op een krijsen en kroop net zo lang tot 
hij bij de tepel was, weer een andere gaf geen krimp en kroop 
net zo lang tot hij bij de tepel was. Weer een andere krijste en 
kroop, maar gaf het al snel op en viel dan in slaap.  
 
Ook als de pups op de rug lagen, was er verschil in gedrag. 
De een kon zich al snel weer omdraaien en de ander begon 
eerst weer te krijsen. Ik kon uren bij de werpkist naar de pups 
zitten kijken en  ik nam ze ook elke dag, één voor één op 
schoot om ze aan mijn geur te laten wennen. Toen de pups 
twee weken oud waren, hebben we de werpkist vergroot met 
kennelpanelen. De ene pup begon uitgebreid op het nieuwe 
stuk te snuffelen, een andere begon te janken en weer een 
andere deed net of hij er altijd in geleefd had. 
 
Ook kwam er vanaf de tweede week bijna dagelijks bezoek, 
zowel van pupkopers als van familieleden en vrienden. We 
troffen het enorm met het weer, want vanaf de derde week 
konden de pups elke dag naar buiten. Eerst hadden we in de 
tuin een ren gemaakt, maar naarmate de pups groter werden 
kregen ze onze hele tuin tot hun beschikking. 

We wilden heel graag een pup uit het nest aanhouden. Vanaf 
de eerste dag had een reutje mijn hart al gestolen en eigen-
lijk is dat de hele tijd zo gebleven. We waren er al snel uit 
welke pup onze Florus was. 
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Ik had bij de opvoeding van dit nest heel graag onze oude 
Drent Kyra er bij gehad, maar helaas hebben we haar twee 
weken voor de pups geboren werden, moeten laten inslapen. 
Ik was hier enorm verdrietig om, maar het nest heeft wel heel 
veel afleiding gegeven. 

Omdat niet alle pupkopers van tevoren hadden aangege-
ven welke naam ze aan hun pup wilden geven voor op de 
stamboom, besloot ik om een teefje naar Kyra te vernoemen. 
De nieuwe eigenaren van dit teefje vonden het zo’n mooie 
naam, dat ze Kyra ook als roepnaam zijn gaan gebruiken. 
Voor Kyra hadden we een reu die Conan heette en ook naar 
hem hebben we een pup vernoemd. Ook de eigenaren van 
dit reutje gebruiken deze naam als roepnaam. 

Vanaf het begin dat de pups naast moedermelk ook vast eten 
kregen, heb ik hierbij de fluit gebruikt; hier waren ze al heel 
snel op geconditioneerd. Vanaf vier weken liet ik de pups 
kennis maken met een eendenvleugeltje. Alle pups vonden 
dit reuze interessant en liepen er mee weg. Sommige pups 
kwamen me het vleugeltje ook al brengen. 

Ook nam ik de pups mee naar mijn werk. Ik werk in een 
verzorgingstehuis en de bewoners vonden het geweldig om 

de pups te knuffelen. Voor de pups was het ook een goed 
socialisatiemoment. 
 
Toen de pups zes weken oud waren, hebben we ze voor het 
eerst meegenomen naar het bos. Een enorm feest was dat. 
Ook liet ik ze kennis maken met koud wild. Ik nam ze mee 
naar de markt, waar ze kennis maakten met andere honden. 
Ook leerde ik de pups alvast een beetje aan hun roepnaam 
wennen en ook het zindelijk worden op een onderlegger 
ging heel snel. 

Op de dag dat de pups zeven weken oud waren, kwam een 
fotografe bij ons met een mobiele studio. De hele middag 

zijn we bezig geweest om van alle pups foto’s te ma-
ken, wat echt super goed gelukt is.

De weken vlogen voorbij en dus kwam het afscheid 
van de eerste vier pups. Elke dag vertrok er één naar 
zijn nieuwe huis. Teefje Kyra bleef nog enkele weken 
langer bij ons wonen omdat haar nieuwe baasjes 
helemaal in Frankrijk wonen. In die weken ging het 
socialiseren natuurlijk gewoon door; ik ging met haar 
en Florus naar de puppycursus, naar het bos, naar de 
markt enz. Ze vonden het geweldig samen en konden 
heerlijk met mekaar spelen, maar namen ook zelf hun 
rustmomenten.

Toen ook Kyra na een paar weken door haar nieuwe 
baasje werd opgehaald waren alle vakantiedagen van 
mijn man en mij op en begon pas echt het gewone 
leven voor Florus met Vesta en ons. Inmiddels zijn de 
pups een half jaar oud en gaat het super goed met ze.

Sonja Weijer 
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Op eendenjacht
Als het jachtseizoen op de wilde eend, die van start gaat op 
15 augustus, in volle gang is, vind ik het een goed moment 
om terug te blikken op een mooie herinnering, eerder dit 
jachtseizoen. Al kan de jacht een beladen thema zijn, voor mij 
staat het gelijk aan genieten van de natuur. Wel met spaar-
zame momenten van spanning, die gelijk kunnen staan aan 
een tocht in de Goliath van Walibi, maar dan zonder het nare 
gevoel in de onderbuik. Het is op pad zijn met je jachtmak-
kers en overal gevolgd worden door je allerbeste vriend. 
Natuurlijk bedoel ik daar onze jachthond mee, want onze 
Drent is een jachthond pur sang en een echte allrounder. Hij 
is veelzijdig inzetbaar, ook voor het apporteren. De eenden-
jacht leent zich uitstekend voor het apporteerwerk van onze 
Drent. Deze vorm van jacht is op veel manieren uitvoerbaar. 
Bijvoorbeeld uit de hut met plastic eendenlokkers op het wa-
ter. Zowel de hond als jager zitten dan verscholen achter riet 
en camouflagenetten etc.,  om vooral de eenden niet te laten 
merken dat het “foute” boel” voor ze is. Je hebt altijd van die 
honden met “jachtverstand”, hut of geen hut, die de eenden 
aan zien komen. Dat de hond ze ziet ‘vallen’ is een must. Spie-
ken mag wat mij betreft in zo’n geval overigens altijd. 

Voor mij begint de eendenjacht op een oktobermiddag wan-
neer ik de bakermat van ons ras inrijd. Mijn Drent Stone in 
de kofferbak, vergezeld van mijn Beretta en twee handen vol 
patronen. In de jachthut tref ik de voor mij bekende groep 
authentieke oosterlingen en de begroetingen volgen in het 
bijpassende accent, natuurlijk allen in het groen gekleed. 
Daarbij hoort ook het bedanken van de jachthouder voor de 
uitnodiging met een stuk Gelderse worst. Een groep ervaren 
jagers die niet alleen een mooi schot kunnen waarderen, 
maar ook mooi hondenwerk. In de jacht is niets zeker, maar 
dit veld heeft een mooie eendenstand en we verwachten dan 
ook werk voor de twee bonte honden, Stone en dochter Levi. 
We gaan deze dag de eenden voor de voet bejagen, dat wil 
zeggen dat we door de polder lopen en slootjes afspeuren op 
zoek naar eenden. Zien we ze, dan proberen we al sluipend 
en kruipend binnen schotbereik van de eenden te komen. 

Aangekomen in het veld hebben we op een aantal sloten 
succes. Verderop zijn er ook eenden gespot en we lopen in 
stilte parallel aan de sloot zo’n 300 meter op, alvorens wij uit-

waaieren en op linie op de sloot aanlopen. Eenmaal aangeko-
men bij de sloot springen de eenden en menig schot valt, zo 
ook van mij op een eendje dat valt. Eerst wordt Levi ingezet, 
voor een hond van net twee jaar zwemt ze en apporteert 
ze al goed. Door haar eerst in te zetten heeft ze de meeste 
kans op succes en ze komt dan ook fier teruggezwommen 
met een kik dode woerd. Ondertussen wisselen de schutters 
informatie uit over de hoeveelheid geschoten eenden. Soms 
schiet je op dezelfde eend en kan er daardoor een misver-
stand ontstaan over het aantal eenden. Ik zet Stone in over 
water, waar hij begint te zoeken en tot mijn verrassing trekt 
hij niet op de beoogde valplek, maar trekt hij op links en 
maakt hij vaart. Het eendje had zich verderop verstopt, maar 
Stone weet deze te arresteren en zwemt terug. Toch zorgt 
de plek van het eendje tot verdere discussie onder de jagers, 
want liggen er nu één of twee eendjes aan de overkant van 
de sloot? Zelf ben ik van mening dat er nog één kan liggen 
en zet de hond wederom over. Immers het weidelijk jagen is 
zorgen dat al het geschoten wild binnenkomt en een goede 
hond is hierin onmisbaar. De hond begint te zoeken, de 
rietkant, het grasland, maar het duurt lang, zo lang zelfs, dat 
de jagers teruglopen naar de auto’s. Hoe langer het duurt des 
te meer begin je te twijfelen. Toch blijft Stone actief zoeken 
en geduld is dan ook vaak een schone zaak. Ik zie dat zijn 
zoekpatroon verandert en hij begint op de wind te “hangen” 
en neemt steeds meer afstand van mij. Hij laat zich constant 
afzakken op de wind en om de 20 meter trekt hij 10 meter 
tegen de wind op om te zekeren. Hij laat zich weer afzakken 
en dit blijft zich herhalen. Steeds verder en verder, tot hij op 
ongeveer 200 meter weer tegen de wind optrekt en daar 
het ontbrekende eendje aantreft, dat nog slecht vliegend 
probeert weg te komen. Stone gaat in volle vaart achter het 
eendje aan en weet deze uit de lucht te grissen. Een apport 
dat mij kippenvel bezorgt, zo mooi als ik dat vind. De hond 
moet het tenslotte helemaal zelf oplossen en trainen op 
zulke zaken lukt niet. Voor mij is de jachthond dan in zijn 
element en dat maakt de jacht voor mij prachtig. Het daarna 
dooddrinken van het wild sluit de dag met mijn jachtmakkers 
uitstekend af. 

Olaf Geerse
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Van ‘trio uit de Kwakel’ naar ‘kwartet uit de Kwakel’
Na onze vakantie werden achtereenvolgens eerst Jaycee en 
daarna ook Gioya loops. En dus ging alles weer lopen. Bas en 
Sandra van reu Joeri werden ingeseind en op dag 11 van de 
loopsheid reden we naar ze toe. Gioya wilde wel, maar liet 
het nog niet echt toe; er was wel een dekking, maar zonder 
koppeling. De volgende dag, dag 12,  gingen we opnieuw 
naar Joeri en er was een mooie dekking met een koppeling 
en ook op dag 13 een mooie dekking met koppeling. Dat 
was de eerste hobbel, die we hadden genomen met elkaar; 
daarna gingen we duimen en afwachten. 

Op dag 32 na de dekking reden wij naar Sleeuwijk en daar 
kwamen Bas en Sandra ook naar toe. Onze dierenarts Daan 
deed de echo. Nou, daar was weer geen twijfel over: ze was 
echt drachtig. Hij begon te tellen en telde opnieuw en na 
drie keer tellen, zei Daan: ik zie er 10. Help !!! Maar ach, zoals 
wij altijd zeggen, je kunt en mag de natuur niet dwingen 
en wij gaan dus rustig afwachten, wat er komen gaat. Wel 
gingen wij ons iets  anders voorbereiden. We lazen ons in 
over grote nestjes en dus moesten we puppymelk in huis ha-
len en flesjes met speentjes, voor als we wel moesten gaan 
bijvoeren. Gioya deed het net zo goed als de vorige keer en 
lag regelmatig heerlijk op de bank en liet zich weer lekker 
verwennen.

Alles werd weer in gereedheid gebracht. Marry en ik hadden 
beiden een week vakantie genomen en ook Raymond had 
dat gedaan. Hij is altijd een van de vaste hulpen, die er op 
één bevalling na, altijd bij is geweest. 

Gioya werd de laatste drie weken elke dag getemperatuurd, 
want als er een daling is in de temperatuur, dan komt de 

bevalling binnen 24 uur op gang. Al wat er gebeurde, maar 
de daling kwam er maar niet. Op 10 oktober om tien minuten 
over half vier ‘s middags sprong Gioya ineens bij Marry op de 
bank, bovenop zijn buik  en ze rende daarna meteen bij hem 
vandaan en lekte vruchtwater. Binnen 15 minuten had ik de 
eerste pup in mijn handen. Een teefje en daarna volgde er 
nog een teefje en nog één…. In totaal werden er eerst 6 teef-
jes geboren en toen kwamen er nog twee reutjes achteraan. 
De geboorte van de mannen ging supersnel, ze werden als 
het ware gelanceerd. Zonder vlies en met afgescheurde navel 

werden ze als kant en klaar pakketje op de wereld 
gegooid. Maar zonder probleem werden ze droog-
gewreven en schoongelikt.  Na drie uur en twintig 
minuten was de bevalling klaar en ging Gioya liggen 
om de pups te likken en te voeden.

De bevalling werd op afstand gevolgd door Bas en 
Sandra en ook door Selma en Richard, die met hun 
caravan op pad waren en vanuit Frankrijk keken Irene 
en Annebet ook mee.

Gioya was weer de perfecte moeder. Blossom en 
Jaycee werden op afstand gehouden door haar en na 
een dag of twee stapte Jaycee heel voorzichtig in de 
kist en mocht ze echt kennis maken met de nieuwe 
pups en een dagje later mocht ook Blossom erin. 
Vanaf die tijd poetste Jaycee weer of het een lieve 
lust was. Zo voorzichtig en zo lief weer. Oma Blossom 
kwam alleen af en toe even kijken, maar bemoeide 
zich er niet mee. 

We hebben een heel speciale pup. Een dame met een 
“snor”; ik moest meteen denken aan het Europese 
Songfestival van een paar jaar geleden: de vrouw 
met de baard, Conchita Wurst en dus kreeg dat pupje 
meteen de bijnaam Conchita. 

En dan, op 30 oktober ontdekte ik bij het schoonma-
ken van de werpkist bij Evert entropion in zijn oogje 

en dus bel ik meteen Sleeuwijk en maak de afspraak met 
Marco om het oogje te laten tacken. Ze zijn nog net geen drie 
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weken oud, dus er is heel goede hoop, dat het ook dit keer 
goed gaat komen. Op 1 november rijden we naar Sleeuwijk 
en wordt Evert getackt. Kapje mee en ook het oogzalfje om 
4 x per dag te zalven. Bij thuiskomst hebben we meteen het 
kapje op gedaan. Het heeft 24 uur geduurd en toen was hij 
(en de rest) eraan gewend.  Hij speelde ermee, dronk ermee 
bij Gioya en dus ging het goed. Veertien dagen later waren 
beide hechtingen eruit en zag het er goed uit. 

Als het 6 november is en de pups op een dag na 4 weken oud 
zijn, gaan we bijvoeren: geitenmelk met vlees. Gioya gaf aan, 
dat ze wat minder wilde voeren. De pups groeien 
heel goed en volgens onze tabellen was dit het 
nestje wat gemiddeld het lichtste was bij de geboor-
te, maar nu na vier weken het zwaarste, dus over de 
kwaliteit van Gioya’s melk was geen twijfel. 

Een dag voordat ze vijf weken oud zijn, komt de 
chipper en krijgen onze pups ook dit keer weer echte 
Hollandse namen. Officieel heten ze Evert, Harrie, 
Dieke, Chrisje, Josje, Treeske, Jolijn en Sientje en er 
achteraan komt bij allen GioJoe van’t Dreske Kwinne. 
De pups worden gechipt en geven geen kik, terwijl 
ook het DNA wordt afgenomen.

Precies zes weken oud zijn ze, als we voor de APK 
naar Sleeuwijk gaan. Daan onze dierenarts was heel 
erg tevreden. Wat een mooi en vooral rustig nestje. 
Geen kik hebben ze gegeven. Keurig verzorgd en 
schoon en dat ziet hij vaak anders. Zijn collega Marco 
kreeg een compliment over het oogje. Daar zie je 
bijna niets meer van, 100% goed, dat heeft hij dus 
heel goed gedaan. Een klein puntje is het kleine 
knikje in een van de staartjes, maar dat was een klein knikje 

en daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Hij 
gaf aan, dat hij het altijd heel leuk vindt, dat hij na de 
echo ook de APK mag doen en wij stellen zijn mening 
erg op prijs. Ook Walter Strikker kwam nog even langs; 
die stond in de kamer ernaast te opereren. “Wat hebben 
jullie een mooi nestje en wat zijn ze rustig. Wij hebben 
niets gehoord”. Ook zijn assistente bij de operatie kwam 
in de wachtkamer langs om nog even een compliment-
je te geven. Heerlijk, al die complimentjes vandaag. 
Al met al zijn wij als twee blije mensen naar buiten 
gelopen. Wat een wereldkliniek is dit toch. Alle tijd voor 
uitleg en informatie. 

Toch is het jammer….ik merk, dat er achter mijn rug 
flink wordt gekletst. Maar ik weiger mijn kop in het 
zand te steken en ik weiger dingen te verzwijgen of niet 
te melden. Er zijn al genoeg mensen, die hun mond 
houden (en van alles onder het kleed schuiven), maar 
volgens mij duurt eerlijkheid toch echt het langst. 
Misschien maak ik niet altijd de meest handige keuze, 
maar de keuze die ik maak, maak ik vanuit mijn hart 
en gevoel. En ja soms ........... Het oogje van Evert is hier 
een voorbeeld van, maar ik weiger te geloven, dat ik de 
enige fokker ben van Drentsche Patrijshonden bij wie 
entropion in nestjes voorkomt. Ik hoop, dat steeds meer 
fokkers zullen kiezen voor openheid en eerlijkheid.

Op deze dag maken we ook onze keuzes bekend bij 
de pupkopers. Altijd een hele moeilijke beslissing: waar gaat 
welke pup wonen. Dieke blijft bij ons in de Kwakel en vanaf 
nu gaan de verhalen dus niet meer over het trio uit de Kwa-
kel, maar over het kwartet uit de Kwakel.

Zondag 26 november is onze knuffelmiddag en komt ie-
dereen om kennis met elkaar te maken en ook om Joeri, de 
vader van hun pup te ontmoeten. En dan gaan we richting 
vijf december en vliegen de pups uit met als eerste onze 
Evert.  Evert blijft ook de rest van zijn leven Evert heten, zo 
leuk en speciaal!!

Jolanda Huijsman
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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! 

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

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 tentoonstel-
ling 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, hoe-
wel we onze uiterste best doen om fouten te 
vermijden, niet instaan voor de juistheid van 
de door ons gepubliceerde uitslagen.

Bleiswijk, 4 november 2017
Keurmeester: Hr. R. Douma Beste van het ras (BOB): Mayke    

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Jeugdklasse 1 ZG Thomas-Eefje van Klein Esholt NHSB 3071119 L.E.F. Halmans en A.H.L. Kamperman

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

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

Teven

Jeugdklasse 1 ZG Layla Hesther fan ‘t Patrijzen Bos NHSB 3060525  W. Klijnstra en B. de Jong

Tussenklasse 1 ZG Senja NHSB 3031812  C.C.H.M. Vogels

Openklasse 1 U, CAC,CACIB, BOB Mayke NHSB 2961814  J. Smink en D. Smink-Louwsma

2 U, RCAC, RCACIB Faya uit de Drentsche Streek NHSB 2937097  S. v.d.  Wiel en G.A. v.d.  Wiel

Bleiswijk, 5 november 2017
Keurmeester: Mw. G. de Wit - Bazelmans Beste van het ras (BOB): Mayke

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Jeugdklasse 1 ZG Thomas-Eefje van Klein Esholt NHSB 3071119 L.E.F. Halmans en A.H.L. Kamperman

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

Openklasse 1 ZG   Jelle vd Olinckhoeve  NHSB 2924342 M. Timmer

Teven

Jeugdklasse 1 U, RCAC Senna Sophie v.d. Lage Nesse NHSB 3071471   T. de Reus-de Haan en M. De Reus

Openklasse 1 U, CAC, CACIB, BOB Mayke NHSB 2961814   J. Smink en D. Smink-Louwsma

2 U, RCACIB  Faya uit de Drentsche Streek  NHSB 2937097   S. v.d. Wiel en G.A. v.d.  Wiel

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.
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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

We schrijven najaar 2004. In het voorjaar is Castor overleden. 
In de zomer onderging Jacqueline een longoperatie. En nu 
wil Jacqueline weer een Drent, en wel een teefje om ook eens 
een nestje te kunnen fokken. Nieuw leven geboren laten wor-
den, het wonder van geboren worden meemaken. We kwa-
men in contact met Ria van den Berg die wel een teefje voor 
ons had. Jacqueline noemde het hondje Esrah. Zij was de 
belofte voor de toekomst. We haalden Esrah op en Jacqueline 
nam haar op schoot. Na verloop van tijd voelde Jacqueline 
nattigheid. Gelukkig naderden we een parkeerplaats waar 
ook een stukje gazon bij was. Esrah deed haar plasje en liep 
toen een stukje weg. Wij de andere kant op. En jawel hoor, ze 
kwam ons achterna. Les 1, houd je roedel in de gaten.

We pakten de opvoeding anders aan dan bij Castor. Meteen 
naar de puppy-jachttraining. Vooral het waterwerk was veel 
werk. Doch het werk werd beloond, Esrah haalde in Uf-
felte het C-diploma. Toen Esrah zo ver was vonden we een 
geschikte reu. De lieve uitstraling van Esrah maakte dat we al 
drie pups “verkocht” hadden voor Esrah gedekt was. Op een 
Clubmatch zei de vrouwelijke keurmeester tegen ons: Als ik 
vannacht van een Drent droom, is het van Esrah! Op 1 januari 
2008 werden de pups geboren. Acht, maar de laatste was 
helaas dood. We mochten dus het wonder van de geboorte 
meemaken. De opvoeding van de pups ging echter niet van 
een leien dakje. Esrah kreeg polyneuropathie, maar herstelde 
daar wel van. Van de pups hielden we zelf Silke aan. En dan 
heb je opeens een roedel! Eén Drentsche Patrijs is leuk, maar 
twee is nog veel leuker! De interactie tussen de dieren.

Ook met Silke naar de jachttraining. En Esrah werd overge-
daan naar Hans. Dat was wel even wennen voor haar. Als 
Hans haar inzette bracht Esrah het apport toch naar Jacque-
line! Maar ’t kwam goed. Onder aansturing van Hans haalde 
Esrah in Beesd voor de tweede keer het C-diploma.

Op zondagochtend krijgen de honden hun gekookt eitje. Als 
wij ons eitje tikten, stond ze meteen naast ons voor haar eitje. 

Na het avondeten krijgen de honden hun pensstaafje. Dat 
hoefde je niet te vergeten, want dat vertelde Esrah je dan 
wel even. En na het pensstaafje uit de keuken naar de kamer. 
Als het gele plaid op de bank werd gelegd mocht Esrah bij 
Jacqueline op de bank komen liggen. Toen de pupjes gebo-
ren waren ging Jacqueline op een stretcher bij de werpkist 
liggen, met het gele plaid. Mooi, dacht Esrah, dan kom ik bij 
je. Nee Esrah, jij gaat bij je pupjes in de werpkist!

En wat doet ze? Ze neemt een pupje in haar bek en wil weer 
bij Jacqueline gaan liggen. Toch maar weer teruggestuurd 
naar de werpkist.

In augustus 2008 verhuisden we naar Drenthe. We wonen op 
een vrij groot terrein, vlakbij het bos. ’s Morgens kunnen de 
honden daar heerlijk worden uitgelaten. 

Na enige tijd kreeg Esrah problemen met de achterhand. We 
werden doorverwezen naar een gespecialiseerde dierenarts. 
Het bleef onduidelijk wat er aan de hand was. Esrah herstelde 
wel maar niet volledig. De staart kon niet hoger dan horizon-
taal en ze bleef trekken met een achterpoot. We hoefden nu 
nooit meer de nagels van die poot te knippen.

Toen het fokken met Silke mislukt was besloten we er een 
teefje bij te nemen, Ursi. Ursi werd probleemloos in de roedel 
opgenomen. Half juli dit jaar werd Esrah ziek. Een blaasont-
steking veronderstelde de dierenarts. Maar ’t ging niet over. 
Op 27 juli werd een echo gemaakt. Een tumor in de alvlees-
klier met uitzaaiingen naar de lever. Het is eerder een kwestie 
van weken dan van maanden. Wat nu? De dierentolk vragen 
of ze contact met Esrah kan maken. Als de dierentolk de situ-
atie aan Esrah voorlegt krijgt ze door dat Esrah graag bij ons 
wil blijven, maar dat ze als het niet meer gaat wel hulp wil. 
En ze wil ook niet dat de andere honden haar helemaal zien 
aftakelen. Dat is niet goed voor de andere honden. En als het 
echt slecht met je gaat? Hierop geeft Esrah aan dat ze zich 
dan steeds meer zal terugtrekken.

Wij zouden graag willen weten hoe Esrah de verhuizing van 
Zeist naar Drenthe heeft ervaren? Hierop krijgt de dierentolk 
door dat Drenthe een openbaring voor Esrah was. Ze vindt 
het hier fantastisch, een hondenparadijs.

Dat was fijn om te horen voor ons. Maar ’t ging snel bergaf-
waarts met Esrah. En ze trok zich inderdaad ook terug. Zocht 
een rustig plekje onder een struik.

Maar kennelijk was het toch al zo erg met haar dat ze geen 
rust meer had. Op zondag 30 juli moesten we haar laten 
inslapen. We lieten Silke en Ursi afscheid van haar nemen en 
begroeven haar de volgende dag in de tuin onder de ker-
senboom. We zijn dankbaar voor de tijd dat we haar bij ons 
mochten hebben.

Jacqueline en Hans Meijer     

Esrah Branka van Out Leckelant 14-11-2004  -  30-7-2017
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Evenementenkalender 2017 - 2018
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.nl

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.nl

Mei 20, 21 Pinkstershow
Evenementenhal Venray

Mw. I. Vuursteen-Buiting
Pinkstershow
Postbus 30089
6803 AB Arnhem

Tel: 06-53924079
pinkstershow@kcarnhem.nl
www.kcarnhem.nl

27 Rasgroep Jachthonden
Sportcentrum Papendal
Arnhem (openlucht)
CAC

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

Juni 9, 10 KC de Baronie (openlucht)
CAC-CACIB
Manege Thielen, Tilburg

I.A.G. Lodders
Nieuwstraat 128
5126 CH Gilze

Tel.: 06-46510425
info@show-kcdebaronie.nl
www.show-kcdebaronie.nl

23, 24 Zwolle
IJsselhallen, Zwolle
CAC-CACIB

Mw. E. Minne Tel.: 06-528 782 92
info@ijsselshow.nl
www.ijsselshow.nl

Augustus 4, 5 Den Bosch
Brabanthallen
‘s Hertogenbosch
CAC-CACIB
De Brabant Cup en De Meierij Show

J.P.H. van der Cruijsen
Havikstraat 39
5451 XG Mill

Tel.: 06-57575535 bgg 06-22522654
secretariaat@outdoor-uden.nl
www.outdoor-uden.nl

9 Benelux Winner
Amsterdam RAI
Europaplein
Amsterdam

WDS2018
Emmalaan 16-18
1075 AV Amsterdam

info@wds2018.com
www.wds2018.com

10 Rasgroepshows
Amsterdam RAI
Europaplein
Amsterdam

info@wds2018.com
www.wds2018.com

11 World Dog Show
Amsterdam RAI
Europaplein
Amsterdam

WDS2018
Emmalaan 16-18
1075 AV Amsterdam

info@wds2018.com
www.wds2018.com

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

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

Cavom bevat alle essentiële 
voedingsstoffen in de juiste 
verhouding. 

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

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

     
   Netto ter beschikking  

   (M.E.) ± 4200 Kcal/kg

de natuurlijke 
voeding

Cavom daar draait een gezond hondenleven om

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