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Ereleden
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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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Voorwoord van de voorzitter
Beste leden van onze Vereniging, 

De eerste uitgave van 2018 van ‘Onze Drent’ is klaar en 
ligt weer voor u. De redactie is er ook nu weer in geslaagd 
een mooie uitgave te maken, met veel verschillende en 
boeiende onderwerpen.

Dit jaar gaat een bijzonder jaar worden, want onze Vereni-
ging viert dit jaar haar 70 jarig bestaan! We gaan hier op 
verschillende manieren aandacht aan besteden, met als 
hoogtepunt de lustrum Kampioenschapsclubmatch op 16 
juni, die wederom buiten wordt gehouden in Dieren.  Een 
team is inmiddels gestart met de voorbereidingen om 
deze dag extra feestelijk te maken. Zorg dat u erbij bent !

Uiteraard zijn er dankzij de vele vrijwilligers ook dit jaar 
weer de bekende activiteiten, zoals de Fokdag, de Dren-
tenwandelingen, de Kampioenschapsclubmatch, de ALV 
(algemene ledenvergadering), de SJP in Beesd en infor-
matiebijeenkomsten. Maar er is bijvoorbeeld ook op 10 
februari jl.  een veldwerk oefendag georganiseerd door de 
Gebruikshondencommissie.  Dit jaar gaan we ook activi-
teiten organiseren om eens te kijken hoeveel aanleg uw 
hond (en wellicht het baasje zelf ) voor de jacht heeft.
 

Ook dit jaar gaan we 
door met initiatieven om 
het gezondheidsbeleid 
concreter vorm te geven. 
Een serieuze inspanning 
om het ras toekomstbe-
stendig te maken. Uiter-
aard hebben fokkers en 
dekreu-eigenaren hierin 
een belangrijke rol, maar 
ook  voor u als eigenaar 
van een Drentsche Pa-
trijshond.  

Ook zijn we dit jaar gestart met een andere wijze van 
communiceren.  ‘Onze Drent’ verschijnt voortaan vijf in 
plaats van  zes keer per jaar en de redactie gaat periodiek 
een digitale nieuwsbrief verzenden.  Daarnaast zal het 
bestuur u in voorkomende gevallen door middel van 
informatiebrieven informeren over bijzondere onder-
werpen. Door deze combinatie van ‘Onze Drent’, website, 
nieuwsbrief  en informatiebrief kunnen we  alle leden op 
een meer regelmatige wijze en aansluitend  op de actuali-
teit, informeren over het “ wel en wee” in onze Vereniging 
en het ras in het bijzonder. 

Ik zie uit naar een bruisend jaar en hoop velen van u te 
mogen begroeten bij een van de activiteiten van onze 
Vereniging.

Met bijzondere groet, namens het bestuur,
Marc Massaar van Schaik
voorzitter

Foto-thema Voorjaarsnummer ‘Onze Drent’: 

“gekke bekken” 

• Foto’s in groot formaat  (d.w.z. onbewerkt en direct vanaf het fototoestel)
• Mailen aan: redactie@drentschepatrijshond.org 
• Uiterlijke instuurdatum: 21 april 2018
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Van de bestuurstafel
Samenwerking beide rasverenigingen afgeketst
Onderstaande tekst is recent in de vorm van een Informatiebrief verspreid. Omdat mogelijk niet alle leden hier kennis 
van hebben genomen, is deze tekst hier nogmaals opgenomen.

Beste leden van de Vereniging De Drentsche Patrijshond, 

In het afgelopen anderhalf jaar hebben we verschillende malen overleg gehad met het bestuur van de 2de rasver-
eniging (DPHCN). De bedoeling was om te zien op welke gebieden we mogelijk kunnen samenwerken. Uiteindelijk is 
door de DPHCN aangegeven dat ze niet met ons willen praten over welke samenwerking dan ook als wij hen niet een 
beheeraccount van ons Verenigingsregister (ZooEasy) geven. Dit is voor ons een ‘ brug te ver’. 

Hieronder vindt u een toelichting hoe één en ander is gegaan.

Nadat de DPHCN (Drentsche Patrijshonden Club Nederland) in het voorjaar van 2017 via social media had aangegeven 
geen samenwerking te willen met onze Vereniging, hebben we als bestuur na de zomer toch het initiatief genomen 
om het bestuur van de DPHCN uit te nodigen voor een gesprek (dit gesprek heeft plaatsgevonden op 9 november 
2017) om te inventariseren of en hoe er een samenwerking tussen beide verenigingen, stap voor stap, gerealiseerd zou 
kunnen worden. Bijvoorbeeld een samenwerking op het gebied van de gezondheidsenquêtes of samenwerking in het 
organiseren van kennis-bijeenkomsten op het gebied van fokkerij en gezondheid.

Tijdens het gesprek bleek dat het bestuur van de DPHCN alleen over samenwerking wilde praten als er een datum ge-
steld werd waarop de DPHCN een beheeraccount zou verkrijgen van het Verenigingsregister (het programma ZooEasy) 
van de VDP. Dit standpunt is voor ons als bestuur zeer teleurstellend; het is een eenzijdige “alles of niks” benadering die 
andere, meer realistische en nuttige samenwerkingsinitiatieven,vooraf al, uitsluit.  Als bestuur van de VDP vinden wij dit 
een onbespreekbaar punt om aan toe te geven, aangezien ons Verenigingsregister met financiën van de VDP en met 
de tijd van de vrijwilligers van de VDP is opgebouwd. Het Register is het eigendom van de VDP.

Bovendien is de “waarde” van het Register mede afhankelijk van de openheid en transparantie van gezondheidsmel-
dingen door eigenaren en fokkers. Daarin hebben we de afgelopen jaren met elkaar goede stappen gezet, ook om de 
integriteit te waarborgen. Dit willen en moeten we met elkaar behouden.

Een groot deel van de (basis)data is afkomstig van de Raad van Beheer – deze data wordt door de RvB aan de beide 
rasverenigingen aangeleverd en dus beschikken de rasverenigingen over dezelfde informatie over onder meer nest-
combinaties, geboren pups, officiële tentoonstellingen e.d.

De meerwaarde komt tot stand door de data die door de VDP is toegevoegd in de vorm van onder andere de resulta-
ten van de gezondheidsenquêtes, uitslagen van de fokdagen, gezondheidsmeldingen van eigenaren, historische data 
en meer.

Opnieuw hebben wij vorige week via social media (website van de DPHCN) mogen vernemen dat het bestuur van de 
DPHCN afziet van enige vorm van samenwerking en gekozen hebben om voor hun eigen register een ander program-
ma te kiezen dan ZooEasy.

Wij vinden als bestuur de stellingname van de DPHCN teleurstellend en ook moeilijk te rijmen met het feit, dat ze regel-
matig expliciet aangeven dat ze alleen handelen in het rasbelang.

Er wordt door de DPHCN gesuggereerd dat twee registers leiden tot subpopulaties van het ras. Dit is volstrekte onzin. 
Zoals al aangeven beschikken beide rasverenigingen over dezelfde basisinformatie en bij mogelijke fokcombinaties is 
vooral het contact tussen fokker en reu-eigenaar van belang. In zo’n persoonlijk contact komt veel meer aan bod dan in 
welk register dan ook is vastgelegd.

Het niet hebben van een beheeraccount vormt geen belemmering voor het delen van de informatie in het Vereni-
gingsregister. Met een leesaccount, verkrijgbaar voor de leden van de VDP, is alle informatie nodig voor fokkerij en 
gezondheid opvraagbaar en op te zoeken.

Wij staan er als VDP open voor om te zien of er mogelijkheden zijn dat de wederzijdse leden, tegen een bepaalde ver-
goeding, een leesaccount krijgen in elkaars register.

Zoals gezegd zijn wij teleurgesteld in de benadering van het bestuur van de DPHCN en dat we dus op bestuursniveau 
niet tot afspraken zijn gekomen. Echter, het zijn de hond-eigenaren en de leden van beide (!) verenigingen die de uit-
eindelijke verbinding kunnen maken.
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Het gegeven is dat er nu eenmaal twee verenigingen zijn; twee verenigingen met een eigen rechtspositie en een 
eigen visie, standpunten en werkwijze. Leden onderling kunnen en zullen naar onze stellige overtuiging goede con-
tacten onderhouden. Sterker nog, dit juichen wij alleen maar toe! Onderlinge goede contacten kunnen alleen maar 
bijdragen aan het welzijn van de Drentsche Patrijshond.

Indien u over bovenstaande meer wilt weten of suggesties hebt, aarzel niet om contact op te nemen met een van de 
bestuursleden. We staan u graag te woord.

Namens het bestuur, 
Marc Massaar van Schaik 
voorzitter

Klankbord/inventarisatie besprekingen leden en bestuur
Om als bestuur directer contact te hebben met leden van de Vereniging en met elkaar een visie en/of standpunt te 
bepalen, heeft het bestuur op 6 januari jl. een “pilot bijeenkomst” georganiseerd. Een beperkte groep leden (ca. 15 
personen) met ervaring in de fokkerij, in dit geval fokkers en dekreu-eigenaren, was uitgenodigd om samen met het 
bestuur, in een informele setting, te discussiëren over een aantal onderwerpen.

Het is de bedoeling dit een paar keer (2- 3 keer) per jaar  te organiseren en steeds in een wisselende samenstelling en 
ook met wisselende onderwerpen. We nodigen dus elke keer andere leden uit, los van het feit of men actief is in een 
commissie.

Algemeen
Het doel van de bespreking was en is om als bestuur de mening van een aantal leden te horen over diverse onderwer-
pen, daarbij ook de leden als klankbord te gebruiken voor de ideeën en meningen van het bestuur van de Vereniging.  
Beleidslijnen kunnen zo verduidelijkt worden, maar ook en eigenlijk nog veel belangrijker, de stem van leden wordt 
gehoord. Wat vinden de leden belangrijk, wat missen zij? Wat gaat er goed en wat zou wel anders mogen?

Op de bijeenkomst werden o.a. de volgende zaken besproken: 

• Mogelijkheden tot samenwerking met de DPHCN, de eis die de DPHCN stelt, alvorens eventuele mogelijkheden 
voor samenwerking te willen bespreken

• Welke vernieuwende mogelijkheden zijn er om (versneld) tot verbreding van de genenpool te komen

• Dubbel lidmaatschap VDP-DPHCN in relatie tot commissie- en bestuurslidmaatschap 

• Wenselijkheid om tot evaluatie en aanpassing van het proces van nestbezoeken te komen 

 
Mogelijkheden tot samenwerking tussen VDP en DPHCN/het verenigingsregister
Op initiatief van het bestuur van de VDP is het bestuur van de DPHCN uitgenodigd voor een gesprek om te inventari-
seren of en hoe samenwerking tussen beide verenigingen, stap voor stap, gerealiseerd zou kunnen worden.  Via een 
aparte nieuwsbrief zijn de leden recentelijk geïnformeerd over het afketsen van de mogelijke samenwerking en in 
deze uitgave van de OD is deze verklaring ook opgenomen. 

Dubbel lidmaatschap VDP-DPHCN vs. officiële functies binnen de VDP
Om transparant te kunnen blijven bij VDP leden, naar fokkers met nesten en tijdens evenementen is het belangrijk om 
duidelijk te zijn namens welke vereniging je komt, praat en handelt. Daarom zal vanaf nu de regel worden gesteld dat 
als een lid als vrijwilliger in aanmerking wil komen voor een officiële functie binnen de VDP (commissie, werkgroep 
of bestuur) een lidmaatschap van beide verenigingen niet mogelijk is. De betreffende aspirant VDP vrijwilliger mag 
alleen lid zijn van de VDP. Dit geldt dus nadrukkelijk voor nieuwe commissie-/werkgroep-/ enbestuursleden en doet  
niks af aan de waardering en inzet van sommige, huidige commissie/werkgroepleden die lid zijn van beide verenigin-
gen en dit ook gewoon kunnen blijven. 
 
Overige aangedragen onderwerpen 
Nestbezoeken: Het blijkt lastig te zijn om met de verslagen van nestbezoeken te achterhalen of er speciale omstandig-
heden waren. Feitelijke observaties worden regelmatig gemist, wat het soms moeilijk maakt om zaken uit te zoeken bij 
meldingen door Drent-eigenaren. Het formulier laat te weinig mogelijkheden om een feitelijke interpretatie weer te 
geven. Het verzoek is om door middel van het beantwoorden van open vragen de objectieve waarnemingen in te kun-
nen vullen in plaats van subjectieve beoordelingen. Nut en noodzaak van nestbezoeken worden nogmaals bevestigd 



Onze Drent - 5

 

maar daarvoor moeten we de huidige werkwijze herzien en aanpassen. Dit gaan we doen in nauwe samenspraak met 
de huidige nestbezoekers en enkele commissieleden.

Fokkersbijeenkomsten: Het zou fijn zijn als er meer kennisbijeenkomsten voor fokkers worden georganiseerd, al dan 
niet met sprekers van buitenaf.

Aantal nesten: Er worden weinig nesten geboren: Hoe kunnen Drent-eigenaren enthousiast worden gemaakt om een 
nestje te fokken? Er worden steeds minder nesten geboren. Waarom is dit? Is er gebrek aan tijd, kennis, enthousiasme? 
Om het voortbestaan van het ras te waarborgen is het belangrijk dat er nesten worden geboren. Nesten met een 
diversiteit aan ouders.

Verbreding van de genenpool: Voortbordurend op het lage aantal nesten; het is mogelijk dat een teef door 2 reuen 
wordt gedekt om zo op korte termijn een verbreding van een genenpool mogelijk te maken. Met DNA technieken kan 
dan de afstamming van de pup worden bepaald en zo kan een stamboom worden verkregen. Hoe staat de Raad van 
Beheer hier in? Dit zou een onderwerp voor een fokkerijbijeenkomst kunnen zijn.

Zichtbaarheid bestuur tijdens bijeenkomsten: om meer in contact te komen met de leden zou het wenselijk kunnen zijn 
dat een bestuurslid prominenter aanwezig is bij bijeenkomsten als de Drentenwandelingen en veldwerkwedstrijden. 
Bij de Fokdag, Reuendag, Clubmatch en sommige shows zijn er wel bestuursleden aanwezig. Daarnaast zijn bestuurs-
leden  aanwezig bij de diverse commissievergaderingen als bestuursafgevaardigde en zijn zij zo veel mogelijk aanwe-
zig bij de vergaderingen van de Raad van Beheer.

Tot slot
Deze pilot bijeenkomst  werd als zeer positief ervaren door alle aanwezigen. Het is fijn om zo in een kleine groep pun-
ten te bespreken die iedereen bezig houdt. Daarnaast is het belangrijk dat alle aanwezigen hebben ervaren dat het 
een veilige omgeving is om ideeën en onderwerpen te delen, zonder veroordeling en zonder aanziens des persoons.

Ledenadministratie
Tjark Nap, onze huidige ledenadministrateur, heeft besloten om zijn functie neer te leggen. Gelukkig heeft zich een 
opvolger aangediend.

Bouke Spits heeft per 19 januari de ledenadministratie overgenomen.

Wij danken Tjark Nap voor zijn inzet de afgelopen jaren en wensen Bouke Spits veel succes met het overnemen van de 
administratie.

Fokreglement
Op  2 december 2017 is door de algemene vergadering van de Raad van Beheer het Basisreglement Welzijn & Gezond-
heid gewijzigd. Dit heeft ook gevolgen voor het Format Verenigingsfokreglement (VFR); artikel 3.5 van het VFR zal 
gewijzigd worden. 

De tekst van art. 3.5. van het VFR zal gaan luiden:  
Een teef mag niet gedekt worden als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende 
nesten van deze teef, geen termijn van tenminste 12 maanden zit.

Deze wijziging heeft geen verstrekkende gevolgen, aangezien tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten 
nog steeds een termijn van 12 maanden dient te zitten en bij de gewijzigde regel nog steeds gerekend zal worden 
met de geboortedatum. Het enige verschil met de oude regel is dat nu de dekking strafbaar is gesteld in plaats van de 
geboorte. 

Deze wijziging is op 1 januari 2018 in werking getreden en behoeft geen goedkeuring van de Algemene Ledenverga-
dering van de Vereniging.  
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In memoriam Erelid Ad van der Snee
Een icoon is niet meer!

Erelid Andries Hendrik van der Snee

Wageningen 25-04-1931 – Oosterbeek 20-01-2018

Getrouwd met Frida Elijzen

Vader van Bart, Carien en Han 

In mijn herinnering is  de heer Van der Snee het boegbeeld 
voor alles dat integriteit ten aanzien van fokken en fokbeleid 
betreft. Hij was een Drentenkeurmeester al lang voor velen 
wisten hoe een Drent er uit moet zien. Hij was ook één van 
die keurmeesters die de “hond” keurde! Dus zelfs als je heel 
goed met hem bevriend was, kon hij je rustig een ZG of 
zelfs een G geven wanneer hij vond dat de hond niet meer 
verdiende.

 In al die jaren dat ik de heer van der Snee gekend heb was 
hij een boegbeeld van de Vereniging De Drentsche Patrijs-
hond. Hij zette zich voor 100% in voor de Vereniging en zoals 
u in onderstaand artikel kunt lezen, heeft hij heel veel voor 
de Vereniging gedaan en betekend. Hoe verdrietig is het te 
moeten constateren dat hij niet altijd naar waarde geschat is. 
Vanwege zijn opvattingen, botste hij soms met mensen (fok-
kers), die andere ideeën hadden dan hij. Toch heb ik nooit de 
idee gehad dat hij deze opvattingen vanuit een soort winst-
bejag verdedigde. Zijn liefde voor het ras, was legendarisch.

Zoals u in het artikel kunt lezen dat in 2015 over hem ver-
scheen, werd hij nationaal en internationaal geëerd.

Hij had twee liefdes; Drentsche Patrijshonden en Saluki’s. Van 
het laatste ras heeft hij tot op het laatst mogen genieten. Ad 
(zoals ik hem mocht noemen) blijft in mijn ogen een verte-
genwoordiger van het oude Nederlandse ras; De Drentsche 
Patrijshond. 

Wij wensen zijn dochter en twee zoons heel veel sterkte met 
het verlies van hun vader.

Moge hij rusten in vrede.

Namens het Bestuur van de Vereniging De Drentsche  
Patrijshond,

Marc Massaar van Schaik, voorzitter
J. Broekman – Dekker, correspondent

Onderstaand het artikel dat in 2015 in Onze Drent over de 
heer van der Snee verscheen.

Zoals u in de afgelopen uitgaven hebt kunnen lezen, zijn we 
bezig met het afnemen van interviews bij de prominenten 
van onze vereniging. Dit zijn leden die een belangrijke rol 
gespeeld hebben in de geschiedenis van de Vereniging. 
Enkelen zijn de revue al gepasseerd, zoals de heer Booij, 
mevrouw van Nuffelen, mevrouw Cremer en mevrouw Offe-
reins. Helaas komt het ook voor dat een gesprek met iemand 
die je graag zou willen interviewen niet meer tot de moge-
lijkheden behoort. Dan moet je proberen om dit specifieke 
lid, toch in het zonnetje te zetten. Dat gebeurt nu ook. Deze 
keer kan ik helaas niet “met” een icoon spreken maar moet 
ik “over” hem spreken. En wel, ons erelid de heer Ad van der 

Snee. 

Mijn eerste kennismaking met deze Drentenkenner was op 
de allereerste vergadering die ik als lid van deze Vereniging 
bijwoonde. Ad gaf toen een kleine lezing (ik weet niet eens 
meer waarover) en ik zat met gespitste oren en vol aandacht 
naar hem te luisteren. Mijn man die honden heel lief vindt, 
maar zich er verder niet al te veel in verdiept zei: deze man 
weet waar hij het over heeft! Het grappige is, dat hij dusda-
nig onder de indruk was van de kennis van deze man, dat 
hij nu nog steeds weet wie Ad van der Snee is. Een unicum! 
Ad van der Snee! Een hondenman pur sang en een Drenten-
keurmeester die een voorliefde heeft voor het “oude” type 
Drentsche Patrijshond. Als je van hem op een fokdag, een 
clubmatch of een tentoonstelling, een Zeer Goed of een 
Uitmuntend kreeg dan wist je dat dit werkelijk een verdiende 
kwalificatie was. 

De heer van der Snee is niet alleen een zeer kundige en 
gerenommeerde Drentenkeurmeester, hij heeft ook in het 
bestuur van onze Vereniging gezeten, in de redactie en de 
FBC. Ook kwam hij als nestbezoeker bij de fokkers thuis om 
pasgeboren pups te bekijken en veel fokkers hebben zijn 
adviezen opgevolgd. Wat dat betreft heeft Ad zijn sporen in 
de Vereniging wel verdiend en het erelidmaatschap dat hem 
verleend werd, kwam hem dan ook ten volle toe. Het boek De 
Drentsche Patrijshond werd uitgegeven onder redactie van 
A.J. Booij en A.H. van der Snee. Aan het boek van mw. Offe-
reins heeft hij ook zijn medewerking verleend. Zelf schreef hij 
het boek “Koning der Honden”, over de Afghaanse Windhond. 

Dat hij niet alleen door de Vereniging De Drentsche Patrijs-
hond werd geëerd, blijkt uit het feit dat hem het “ere keur-
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meesterschap” werd verleend door de Raad van Beheer. Dit 
is een onderscheiding die aan niet zo heel veel keurmeesters 
wordt uitgereikt.

Zoals gezegd heeft Ad van der Snee heel veel voor de Vereni-
ging van de Drentsche Patrijshond betekend. Hij had echter 
ook heel uitgesproken ideeën over gezondheid en fokken 
wat hem niet altijd in dank afgenomen werd. Dat hield in 
dat er botsingen ontstonden tussen hem en het toenmalige 
bestuur. Dit heeft er toe geleid dat Ad zich heel teleurgesteld 
teruggetrokken heeft van onze Vereniging. Hij heeft hier heel 
veel last van gehad zoals hij me ooit vertelde.

Omdat het niet mogelijk was zelf nog met Ad te spreken, heb 
ik aan zijn kinderen gevraagd iets over hun vader te vertellen. 
Hieronder het verhaal van Carina, mede namens haar broers 
Hans en Bart van der Snee:

“Mijn vader is sinds zijn vroege jeugd een grote dierenvriend 
geweest.

Van jongs af aan had hij een hond als kameraad. Voor zover 
ik weet was de eerste hond een Herder, gevolgd door enkele 
Afghaanse windhonden.

Toen ikzelf zo’n 10 jaar oud was, kregen we de eerste Drent-
sche Patrijshond pup, een gul cadeau van mijn ouders hun 
beste vriend. Het begin van een warme belangstelling, die 
uit zou groeien tot een levenslange passie voor het ras en het 
keurmeesterschap daarvan. Door de jaren heen heeft mijn 
vader ontzettend veel kennis verworven aangaande dit hon-
denras, maar hij heeft zich later ook nog verder gespeciali-
seerd in zijn welhaast nog grotere passie, nl. de Windhonden-
rassen. Eerst vooral de Afghaanse windhond, later de Saluki.

Ik weet niet beter of hij ging geregeld ergens in het land 
keuren, of in het buitenland, (tot aan Australië toe...) wat 
soms wel betekende dat andere dingen op een tweede plan 
kwamen. Je kon het geen hobby meer noemen, het was zijn 
levenslange liefde!

Ik weet dat mijn vader ook ‘vocht’, misschien soms als een 
Don Quichot, tegen misstanden in bv. de fokkerij. Misschien 
was hij weleens te fanatiek, maar hij werd gedreven door zijn 

liefde voor een bepaald hondenras, de schoonheid alsook 
het ’gezond’ houden ervan...

Eigen status en eer waren daaraan toch ondergeschikt. Er zijn 
tal van artikelen van zijn hand verschenen, hij was co-auteur 
van enkele boeken over de Drent als ook schrijver van een 
standaardwerk over de Afghaanse windhond. 

Zijn voornemen was al langere tijd zo’n zelfde boek te schrij-
ven en publiceren over de Saluki, maar zeer spijtig is hij daar, 
door persoonlijke omstandigheden nooit echt aan toe geko-
men. Mijn vader geniet nu elke dag van het wandelen met 
zijn grote vriend Rufus, een Saluki, die samen met hem en 
mijn moeder woonachtig is in zorgcentrum Felixoord. Voor 
veel medebewoners is de hond een graag geziene ‘gast’ en ze 
hebben mijn vader leren kennen als iemand die, nog steeds, 
waar en wanneer ook, graag zijn kennis wil delen. En wij, als 
naaste familie, zijn trots op hem voor wat hij heeft betekend 
voor al die andere liefhebbers van de Drent en de verschil-
lende windhondenrassen!”

Carina Elijzen, Hans en Bart van der Snee 

Wat is het toch jammer dat ik deze markante man zelf niet 
meer heb kunnen spreken en wat is het toch jammer dat de 
Vereniging hem niet wat meer in het zonnetje heeft gezet. 
Maar zo lopen de zaken helaas vaak.

J. Broekman – Dekker 
correspondent
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Evenementencommissie 
Voorjaarswandeling Ede 24 maart 2018 

Nog even en het is weer zover, we gaan met onze Drenten op 
pad.

In het voorjaar gebeurt dat traditie getrouw op de Ginkelse 
hei in Ede. We verzamelen op 24 maart om 10.00 uur op de 
parkeerplaats bij het losloopgebied, 
Driebergweg, Ede. (De locatie staat op 
kaart aangegeven op de site)

Een feest van herkenning, voor dege-
nen die al jaren meelopen en vaak een 
wandeling vol verbazing voor de jonge 
Drenten en hun baasjes die voor het 
eerst meelopen. Het is een mooi gezicht 
hoe de bazen hun hond in de gaten 
proberen te houden tussen al die  
look-a-likes. Maar het blijkt elke keer 
andersom, de hond houdt zijn baas zo goed mogelijk in de 
gaten. Tussen al die look-a-likes  moet hij/zij toch maar het 

baasje herkennen. En het lukt altijd!

Tijdens de wandeling zullen we een aantal keer stoppen om 
te kijken of alle honden nog met de groep meelopen.

Verder rennen, springen, stoeien, rollen, 
snuffelen de honden naar hartelust en 
mogen wij als bazen met hen mee. 

We hopen ook dit voorjaar weer met een 
grote groep honden te mogen starten.

Voor de jonge honden is er de moge-
lijkheid om de route in te korten, houd 
vooral rekening met de belastbaarheid 
van de hond en het plezier wat voorop 
staat.

We verzamelen om 10.00 uur en vertrek-
ken om 10.30 uur, na een korte inleiding van de EVC. Rond 
12.00 uur zullen we terug zijn op de parkeerplaats. Daarna is 

het gezellig als we, met wie wil, nog napraten bij 
Juffrouw Tok, Verlengde Arnhemseweg 101, Ede. 
Dit is voor eigen rekening.

Het is voor de Evenementencommissie fijn als u 
zich opgeeft i.v.m. de koffie en koek.

Dit kan via een inschrijfformulier op de site, of via 
e-mail naar:  
wandeling@drentschepatrijshond.org 

Ook mensen die kennis willen maken met ons ras, 
en die het gedrag van de hond in een groep wil-
len zien, zijn van harte welkom!

Tot 24 maart!

Namens de EVC,  
Yvonne Majolee
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Op de Fokdag en dan?

Op zaterdag 17 maart wordt de jaarlijkse Fokdag van de 
Vereniging in het DogCenter in Kerkwijk (bij Zaltbommel) ge-
organiseerd. Voor veel Drenteneigenaren is dat de eerste ken-
nismaking met het keuren en voorbrengen van hun hond. We 
vinden het daarom de moeite waard onderstaande, algeme-
ne informatie met jullie te delen. Specifieke informatie vindt 
u op de website van de vereniging en natuurlijk in de mail of 
brief waarin u bent uitgenodigd om op de Fokdag met uw 
jonge Drent te verschijnen. Wellicht ten overvloede voor de 
niet-uitgenodigden: u bent altijd van harte welkom om naar 
de jonge nesten te komen kijken en uw eigen hond(je) mag, 
mits gezond, natuurlijk mee.

De jaarlijkse Fokdag is een “bijeenkomst” waar de nakome-
lingen van de reu en de teef door erkende keurmeesters 
“gekeurd” worden. Er wordt voornamelijk gekeken naar de 
(positieve en negatieve) kenmerken die de ouderdieren 
hebben doorgegeven aan hun nakomelingen. Om een zo 
goed en eerlijk mogelijk beeld van de overerving van de 
eigenschappen van beide ouders te krijgen, is het van belang 
dat het nest zo compleet mogelijk is. De beoordeling van 
het nest is mede bepalend voor een eventueel volgend nest. 

Het doel van fokken is immers: een Drent te behouden in al 
zijn hoedanigheden zoals de rasstandaard voorschrijft en er 
voor te waken dat minder gewenste eigenschappen worden 
doorgegeven.

Omdat niet iedereen op de hoogte is van de gang van zaken, 
heeft de redactie een korte beschrijving gemaakt van wat u 
kunt verwachten. 

Hoe werkt het?
- U meldt zich bij het secretariaat met uw uitnodigingsbrief 
en u krijgt dan een catalogus en een catalogusnummer, dat u 
in de ring  moet dragen.

- Ga dan op zoek naar de fokker van uw hond bij de ‘kennelta-
fels’. Meestal maakt die er een klein feestje van; het is immers 
een reünie.

- Misschien wilt u even met uw Drentje oefenen bij de ring-
training. Het is best handig, omdat u dan een indruk krijgt (en 
uw hond ook) hoe het er in de ring aan toe gaat. In een van 
de ringen wordt een ringtraining verzorgd.

- Dan volgt de nestkeuring, waarbij na de ouderdieren elke 
pup aan de beurt komt. Van elke pup wordt een ver-
slag gemaakt, terwijl u in de ring staat.  Aan het einde 
van de nestkeuring vertelt de keurmeester in het kort 
aan de hele groep, wat hij of zij van het nest vindt.

- Wilt u uw Drentje op onder andere  PRA laten 
onderzoeken, dan krijgt hij of zij na de nestkeuring 
druppeltjes in zijn of haar ogen. Na een kwartiertje 
kunnen de hondjes bij de dierenarts gecontroleerd 
worden. De pupillen van de ogen worden erg ver-
groot en dat betekent dat uw hond een tijdje wat 
wazig ziet.

- De fokker en de dekreu-eigenaar krijgen in de loop 
van de dag alle keurverslagen en zij delen die uit aan 
de pupeigenaren. De verslagen komen uiteindelijk 
ook allemaal op de website van de Vereniging te 
staan.
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Op de Fokdag worden de volgende kwalificaties door de 
keurmeester gegeven:

                      U    :   Uitmuntend

                      ZG  :   Zeer Goed

                      G     :   Goed

                      M    :   Matig

Als u met uw Drentje fokplannen hebt, is het belangrijk om te 
weten, dat de beoordelingen U of ZG op de Fokdag meetel-
len.

Honden zonder stamboom, gecastreerde, monorchide en 
cryptorchide reuen krijgen wel  een beoordeling, maar geen 
kwalificatie.

Op de Fokdag lopen overigens genoeg mensen rond, die u 
kunnen helpen als u een vraag heeft. Leden van het Bestuur, 
de Evenementencommissie en de Fokbeleidscommissie, ze 
dragen een naam/functiekaartje en als u een vraag hebt, stap 
gerust op ze af.

Begrippen en afkortingen
Dan een paar begrippen/afkortingen, die u op de Fokdag 
kunt horen of op het keurverslag kunt tegenkomen. Dit is 
trouwens maar een greep uit de vele kynologische 
termen, die gebruikt worden.

• Monorchide reu: dit is een reu, waarbij één testikel 
ontbreekt

• Cryptorchide reu: dit is een reu, waarbij beide tes-
tikels niet zijn ingedaald; ze liggen in de buikholte

• ECVO : European College of Veterinary Ophthal-
mologists (gespecialiseerde oogartsen)

• PRA: Progressieve Retina Atrofie, dit is een erfelijke 
oogafwijking.

• Rastypisch: volgens de eisen van de rasstandaard

• Heterogeen nest: een niet-gelijkend nest

• Homogeen nest: een gelijkend nest

• Uniform nest: de pups lijken veel op elkaar

• Geslachtstype: de reu heeft een echt manlijk aanzien, 
het teefje is echt vrouwelijk in beeld

• Balans:  de onderdelen van de hond zijn in harmonie 
met elkaar

• Bone: het skelet

• Gestrekt: langer dan hoog

• Geblokt: vierkant gebouwd

• Overbouwd: het kruis van de hond ligt hoger dan de 
schoft

• Behang: de oren en de haren op de oren

• Te veel lip: als de lippen te veel over de onderkaak 
hangen

• Droog: geen losse huid

• Tanggebit: de snijtanden van de kaken sluiten precies 
op elkaar

• Schaargebit:  de snijtanden van boven- en onderkaak 
schuiven over elkaar heen

• Bevedering: de lange haren aan de achterkant van de 
benen en de onderkant van de staart.

• Broek: de lange haren aan de achterbenen

• Vrolijke staart/kwispel: een staart die hoog gedragen 
wordt

• Staartaanzet: de plek van staartinplanting

• Staat Frans: de voorvoeten staan naar buiten gedraaid

• Gangwerk: de manier waarop het dier zich voortbe-
weegt. Gangwerk moet nog vaster worden of gaat nog 
wat los: dit is bij jonge honden vaak het geval.

• Stuwende gang: een sterke afzet van de achterbenen

• Telgang: de beide rechterbenen bewegen tegelijk naar 
voren, daarna de beide linkerbenen. 

• Totaalbeeld: de hond als geheel

De redactie
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Geboorteberichten

Geboorten

14-12-2017
3 Pups (3 teven)
Reu    : Sander fan de Indo-Anjoho
             NHSB 2790062, HD A
Teef   : Lindsey Li van de Sebastiaanshoeve
             NHSB 2947480, HD A
L. Punselie, Sinderen

21-01-2018
5 Pups (3 reuen – 2 teven)
Reu    : Lennaert
             NHSB 2918423, HD A
Teef   : Camille van d’Ouw Knip
             NHSB 2883291, HD A
G.J. Gimbrère, Diessen

24-01-2018
6 Pups (6 teven)
Reu    : Joeri Jarno van Parkendijk
             NHSB 2908461, HD A
Teef   : Sammy-Flo Lynde van de Bezelhonk
             NHSB 2977333, HD A
C.M. Schulte, Eefde

05-02-2018
9 Pups (4 reuen – 5 teven)
Reu    : Borys-Yssy van de Huetsche Grave
             NHSB 2978203, HD A
Teef   : Luna Lynde van de Bezelhonk
             NHSB 2977337, HD A
C.J. Ligtenberg, Lochem

Mededeling dek- en geboorteberichten
Nu de OD 5x per jaar verschijnt is het vermelden van de dekberichten niet meer actueel. Daarom worden vanaf nu al-
leen nog de geboorteberichten in de OD geplaatst.

De dekberichten kunt u inzien op de Puplijst op de website. Ook staan de dekdata vermeld op het overzicht Fokaanvra-
gen waarvoor u kunt inloggen op de website.

Marja de Boer
Fokaanvragen
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Ledenadministratie
Overdracht van Tjark naar Bouke
Beste leden,

Hierbij deel ik u mede dat ik per 19 januari 2018 stop met 
het voeren van de Ledenadministratie en dat deze taak zal 
worden overgenomen door Bouke Spits.

Ik heb de nodige voorbereidingen getroffen om de overname 
zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Vanaf deze zijde wil ik het Bestuur, de  leden van de verschil-
lende commissies en de leden bedanken voor het vertrou-
wen en de prettige samenwerking in de afgelopen jaren.

Ik hoop u in de toekomst te begroeten op de ALV of bij één 
van de evenementen van de Vereniging.

Met vriendelijke groeten,

Tjark Nap

Dag allen,

Met ingang van vandaag heb ik 
de taak van Tjark overgenomen 
als ledenadministrateur van de 
Vereniging De Drentsche Patrijs-
hond; graag stel ik me even aan 
jullie voor zodat jullie weten met 
wie jullie in de toekomst ‘van 
doen hebben’.

Ik ben Bouke Spits, 60 jaar en 
werkzaam als projectmanager bij 
de Douane; ik ben getrouwd met 
Mieke en we hebben twee kinde-
ren (een dochter van 33 jaar en 
zoon van 32 jaar) en een lieve schoonzoon en schoondochter. 
Ook hebben we drie kleinkinderen die gelukkig regelmatig 
bij ons logeren.

We hebben ook een Drent; Zwier van de Neerbosche Wateren 
(roepnaam Bomi), een reu van 3 jaar. Bomi is al onze derde 
Drent maar onze eerste reu. Het is een erg lieve hond 

maar kan af en toe ook wel eens dominant zijn tegen andere 
reuen; dat is voor ons wel eens wennen. Aan de andere kant 
kunnen onze drie kleinkinderen ´lezen en schrijven´ met 
hem; hij laat zich door hen prima ‘sturen’. Ook hebben we 
Bomi op de dekreuenlijst laten zetten omdat het ons erg leuk 
lijkt als hij nakomelingen krijgt maar we zullen wel zien of hij 
‘gevraagd’ gaat worden om te dekken.

Ik heb de taak als ledenadministrateur op me genomen 
omdat ik dit soort taken leuk vind om uit te voeren en omdat 
ik er nu ook de tijd voor heb. Tjark heeft me een perfecte 
overdracht gegeven dus ik heb er ook alle vertrouwen in dat 
ik deze taak naar behoren zal kunnen uitvoeren. Daarnaast 
heeft Arjan me ook goed geholpen met het installeren van 
de verenigingsmail dus ‘ik ben er nu geheel klaar voor’.

Ik heb een fotootje van mezelf bijgevoegd zodat jullie ook 
kunnen zien hoe ik eruit zie.

Met vriendelijke groeten,

Bouke

Voorgestelde nieuwe leden 
Naam Adres Woonplaats Voorgesteld door

  1 Dhr. H. Averesch Lichtmissenweg Markelo  

  2 Dhr. A. Benthem Koewijzend 10 Blokker Mw. S. Weijer

  3 Dhr. R.H. Boiten Rijnlaan 54 Culemborg

  4 Dhr. J.E. Brandwacht Jan. J. de Goedestraat 8 Wageningen Mw. C.M. Schulte

  5 Mw. M.A.M. van der Burg Groningsestraat 21 Den Haag Mw. J. Huijsing

  6 Mw. M.A.C. van den Elshout Hamsesticht 12 Dongen Mw. J. Huijsing

  7 Mw. A. Goossens Jan Steenlaan 42 Naarden  

  8 Mw. L. van Heeswijk Flierveld 83 Nieuw-Vennep Mw. J. Huijsing

  9 Mw. M. van Hoof Wilhelminastraat 1 Vlijmen Mw. J. Huijsing

10 Dhr. H. Lassche Klaas Kloosterweg west 9 Rouveen  

11 Mw. A.F.L. Lathouwers s-Gravelandseweg 160 Hilversum Mw. J. Huijsing

12 Mw. M. van der Meer Kolonieweg 26 Opende  

13 Mw. A. Morsink Kolkweg 32 Stuifzand  

14 Mw. M.M. Robbers-van der Zwaag van Weerden Poelmanlaan 23 Amstelveen L.A.H. Vogels

15 Dhr. J. Veld Weerseloseweg 283 Borne Mw. M. de Raad

16 Dhr. J.P. Verrooten Jodenstraat 6b Budingen (BE)

17 Mw. G. van der Winden-Sijtsma Zuiddijk 49 Langeweg

         Bezwaren tegen het toetreden van de nieuwe leden kunt u binnen 2 weken na het verschijnen van dit blad kenbaar maken bij het secretariaat.
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Fokbeleidscommissie 
Verslag Gezondheidsenquête 2017
Allereerst willen we iedereen bedanken, die de moeite heeft 
genomen om de enquête in te vullen. Het is voor ons, naast 
de meldingen voor het register en de officiële gezondheids-
onderzoeken, de belangrijkste manier om informatie over de 
gezondheid van de Drentsche Patrijshond binnen te krijgen.

In 2017 hebben de eigenaren van een Drent, geboren in 
2011 en 2014, een uitnodiging ontvangen met de vraag om 
de gezondheidsenquête in te vullen. De meeste eigenaren 
hebben de uitnodiging digitaal ontvangen en voor hen was 
het mogelijk om de enquête online in te vullen. Eigenaren 
waarvan het e-mailadres in onze administratie onbekend, of 
niet juist meer was, hebben de enquête per post ontvangen. 
Zij konden de enquête via de post insturen, maar hadden ook 
de mogelijkheid om de enquête online in te vullen.  

In onderstaande tabel ziet u het aantal verzonden en retour 
ontvangen enquêteformulieren. 

Geb.
jaar

Online Online 
retour

Post Post 
retour

Totaal 
verz.

Totaal 
retour

2011 207 69 50 10 257 79 
(30,7%)

2014 186 71 55 12 241 83 
(34,4%)

Naast bovengenoemde enquêteformulieren hebben we 
enkele enquêtes ontvangen van honden geboren in 2013 en 
2012. Natuurlijk hebben we deze enquêtes verwerkt. Ze zijn 
echter niet in onderstaande uitwerking meegenomen. 

Hieronder ziet u een overzicht van diverse vragen uit de en-
quête die meerdere malen zijn aangekruist. Het is geen totaal 
overzicht, niet alle vragen die werden aangekruist worden 
genoemd.

Geboortejaar 2011 (6-jarige honden)
Vragen Geboren in 2011

Teef Reu

Overleden 0 3

Gecastreerd/ Gesteriliseerd 29 7

Niet ingedaalde testikels - 4

Navelbreuk, geopereerd 1 0

Navelbreuk, niet geopereerd 3 0

Gebit; missende elementen 2 0

Gebit; afwijkende stand 2 2

Anaalklieren 6 1

Elleboog dysplasie 2 0

Allergie 3 1

Drie honden zijn overleden, 1 hond werd geëuthanaseerd  
i.v.m. een hersentumor en 2 honden heeft men in laten sla-
pen i.v.m. onberekenbaar (agressief ) gedrag. 

Dit jaar hebben we geen meldingen van epilepsie ontvan-
gen.

Twee reuen werden gecastreerd i.v.m. medische klachten. 
Andere redenen om te castreren waren: druk, onrustig en 
dominant gedrag. Bij de teven werd slechts 1 teef op medi-
sche gronden (baarmoederontsteking) gecastreerd. Overige 
redenen om te castreren waren: schijndracht, geen wens om 
te fokken, voorkomen van loopsheid. Een enkele keer wordt 
gemeld dat de teef incontinent is geworden na de castratie.

Dit jaar hebben we één melding van PRA ontvangen. Bij een 
nestgenoot van deze hond was al eerder, in 2013, PRA gecon-
stateerd. Na de constatering in 2013 is met de ouderdieren 
niet meer gefokt. Met de honden geboren uit deze combina-
tie is nooit gefokt. 

Er werd éénmaal een hond met Entropion gemeld.

Net als vorige jaren werden ook weer honden met allergieën 
gemeld. De allergieën die worden genoemd zijn gluten-, pol-
len-, gras-, en voedingsallergie.

Opvallend is het aantal honden dat last heeft van de anaal-
klieren. Veelvuldig uitdrukken en zelfs verwijderen van de 
klieren zijn genoemd.

Verder werd nog gemeld: Demodex, (chronische) oorontste-
king, knikstaart (2), enkele gevallen van artrose, onverklaar-
bare kreupelheid (na onderzoek) , spondylose en HD (1) 

Gedrag:
Slechts drie reu-eigenaren maakten een opmerking over min-
der gewenst gedrag zoals onzekerheid, nerveusheid, angst 
en onvriendelijk gedrag naar andere honden. Bij de teven 
was dit aantal hoger, tien eigenaren maakten een opmerking 
over minder gewenst gedrag, waarbij vooral angst (agressie) 
wordt genoemd. Daarnaast werd ook bij de teven onzeker-
heid en onvriendelijk gedrag naar honden en angst voor 
vuurwerk en andere harde geluiden (schot) genoemd. 

De meerderheid van de eigenaren is echter zeer tevreden 
met de hond en geeft aan dat de hond lief, vrolijk, aanhanke-
lijk, slim, eigenwijs en energiek is.  

Geboortejaar 2014 (3-jarige honden)
Vragen Geboren in 2014

Teef Reu

Overleden 0 0

Gecastreerd/ Gesteriliseerd 14 9

Niet ingedaalde testikels - 1

Navelbreuk, geopereerd 0 3

Navelbreuk, niet geopereerd 2 1

Gebit; missende elementen 6 6

Gebit; afwijkende stand 1 0

Anaalklieren 1 2

Elleboog dysplasie 0 2

Ook bij de 3-jarige honden hebben we geen melding van 
epilepsie ontvangen.
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Eén reu werd gecastreerd om medische reden, overige rede-
nen om te castreren waren: hond was erg druk, overmatig 
“macho” gedrag. 

Bij de teven waren de voornaamste redenen voor castratie: 
geen fokplannen en het voorkomen van de loopsheid.

Naast de bovengenoemde zaken werd er meerdere keren 
gemeld, dat de hond regelmatig last heeft van zijn darmen 
en van diarree (2x chronische maag- en darmontsteking). 
Overige medische zaken die werden genoemd: blaasontste-
king, voorhuidontsteking, Giardia, HD (1) , Microphthalmos 
(oogafwijking).

Gedrag:
Ook bij de 3-jarige honden bestaan de opmerkingen over 
minder gewenst gedrag vooral uit: angstig, onzeker en druk 
gedrag, en het bang zijn voor harde geluiden. Het niet altijd 
vriendelijk zijn naar andere honden wordt ook genoemd.  

Maar net als bij de 6-jarige honden geeft het merendeel van 
de eigenaren aan heel erg blij te zijn met hun Drent. Graag 
delen we enkele opmerkingen die we hebben ontvangen :

“Rose is een schat van een hond en een prima jachtmaat. Is niet 
bang voor het schot, is zacht-in-de-bek", zeer sociaal en gehoor-
zaam. Zij blaft zeer zelden.”

“Yip is een geweldige Drent met een heel uitdagend karakter; ze 
is goed getraind en een prima B-hond, met een super neus en 
heel sociaal en luistert uitstekend”

“Gezonde vrolijke goed op jacht gerichte hond. Voor een Drent 
gek op water.”

“een zeer ondeugende aktieve hond”

“Ik wil wel even aangeven dat Joep het als herplaats Drent super 
bij ons doet. Hij is stabiel in gedrag, kan goed met andere reuen 
omgaan. Daarnaast is het een echte kinderhond. Ondanks zijn 
lichamelijke klachten hebben we nooit een seconde spijt gehad 
dat Joep in ons leven is gekomen. Joep zal ook van ons de liefde 
en zorg krijgen die hij moet hebben.”

“Een "werelddrentje!" Het is een geweldig ras dat ten koste van 
alles behouden moet blijven!” 

Namens de FBC,
Inge Hoekstra en Madelien Atema

In oktober 2018 ontvangen de eigenaren met honden 
geboren in 2012 (6 jaar) en 2015 (3 jaar) een uitnodi-
ging voor de gezondheidsenquête.  Als u twijfelt of uw 
e-mailadres  bij ons bekend is, of als uw e-mailadres ge-
wijzigd is, dan kunt u dat doorgeven aan Inge Hoekstra 
of Madelien Atema via: 
gezondheidsenquete@drentschepatrijshond.org  

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

mogelijk maken en houden, zijn we ook afhankelijk van elke 
Drent-eigenaar en/of fokker. Heeft u als eigenaar en/of fok-
ker iets te melden over uw Drent met betrekking tot zijn of 
haar gezondheid, gedrag of andere belangrijke zaken, meld 
het alstublieft aan het registerbeheer. Op de website van de 
Vereniging vindt u onder het uitklapmenu ‘Vereniging’ de 
mogelijkheid naar het ‘Register’ door te klikken. Daar vindt u 

een formulier om ziekte of een overlijden door te geven. Ook 
foto’s kunnen voor het Register aangeleverd worden. Ook als 
dat oude gegevens of foto’s zijn; ze zijn van harte welkom. 

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

N.B. U kunt voor € 7,50 per jaar een leesaccount aanvragen 
voor ZooEasy. Het aanvraagformulier vindt u onder het uit-
klapmenu ‘Fokken’ onder ‘Formulieren’.

De Fokbeleidscommissie
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Introductie veldwerk
De Gebruikshondencommissie (GBC) heeft op 10 februari 
2018 een introductie veldwerk oefendag georganiseerd. Het 
doel was, net als voorgaande jaren, de deelnemers kennis te 
laten maken met de uitdagende en tevens prachtige vorm 
van het werken vóór het schot met de Drentsche Patrijs-
hond in zijn puurste vorm als jachthond. De dag bestond uit 
een theoretisch en praktisch gedeelte. Zo konden naast de 
deelnemers ook de honden zelf snuffelen aan het veldwerk. 
Er waren negen Drentsche Patrijshonden en één Epagneul 
Picard, allen nog geen twee jaar oud, aanwezig.

De instructeur voor deze dag was Jan Mastenbroek. Jan is al 
jarenlang een actief en succesvol voorjager van de Drent op 
veldwedstrijden en kan daarnaast ook goed en met veel pas-
sie uitleggen hoe dit spel op de wind gespeeld moet worden. 

Na ontvangst met koffie een koek, werd begonnen met een 
stukje theorie en een duidelijke PowerPoint presentatie met 
daarbij een aanvullende uitleg door Jan. Daarna was het tijd 
om het geleerde in praktijk te gaan brengen en we vertrok-
ken naar het veld.

Het weer zat ons mee. Zonnig en fris met een mooi windje. 
We waren te gast in de gemeente Moerdijk in de velden van 
de familie Kortenhoef en mochten ook nog eens voor de sa-

menkomst en lunch gebruik maken van de mooi verbouwde 
accommodatie bij de boerderij. Een mooi, groot en veilig veld 
waarop nog een stuk groenbemester was blijven staan. Een 
prima plek om op hoenders te oefenen.

Er zijn verschillende hoendersoorten en deze hebben 
gemeen dat zij zich drukken bij gevaar, deze soorten lenen 

Gebruikshondencommissie
J.F.Baron van Hogendorp Wisseltrofee 2017
Wanneer u in 2017 in Nederland heeft deelgenomen aan en 
kwalificaties heeft gehaald op veldwedstrijden en apporteer-
wedstrijden of standaard jachthondenproeven of MAP’s en 
tentoonstellingen, dan kunt u in aanmerking komen voor het 
winnen van deze trofee. 

De hond moet op alle van de volgende onderdelen punten 
hebben behaald:

• Exterieur

• Prestaties op het werk voor het schot

• Prestaties op het werk na het schot

Van genoemde drie criteria mogen van iedere Drentsche 
Patrijshond de beste prestaties in een bepaald kalenderjaar 
meetellen. Voor het reglement en voorwaarden verwijzen wij 
u naar de website “jacht & wedstrijden”.

U kunt uw bescheiden voor 1 mei a.s. bij voorkeur digitaal 
opsturen naar gbc@drentschepatrijshond.org  of anders per 
post naar mevrouw M. Stuijvenberg (secretaris van de Ge-
bruikshondencommissie) Barmsijs 42, 3435 BP, Nieuwegein. 
Indien u niet binnen een week een ontvangstbevestiging 
heeft ontvangen, vragen wij u contact op te nemen met de 
GBC.

De winnaar van de Wisseltrofee wordt uitgenodigd deze 
prijs tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2018 in 

ontvangst te nemen. De winnende hond is uiteraard ook van 
harte welkom.

Mirjam Stuijvenberg 
Secretaris GBC
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zich dan ook goed voor het voorstaande werk met onze 
Drentsche Patrijshond. Voor elke hond waren er meerdere 
hoenders aanwezig in het veld. In dit veld mocht de voorja-
ger zijn of haar hond inzetten en laten zien hoe de hond het 
veld aanpakte, hoe de hond omging met de wind en met de 
verwaaiing van de hoenders en hoe de hond reageerde als 
de hoenders gevonden waren.

Onder begeleiding van Jan kreeg de voorjager advies over, 
hoe te lopen, wanneer wel of niet in te grijpen, oftewel han-
dige tips en trucs.

Toen alle deelnemers een loop in het veld hadden gehad, zijn 
we teruggegaan naar de plaats van samenkomst om daar 
te lunchen. Er was heerlijke erwtensoep en dat ging er wel 
in na een ochtend in de kou. Tijdens de lunch heeft Jan de 
honden besproken. Na de lunch weer terug naar de velden 
om allemaal nogmaals een loop in het veld te doen. Met het 

merendeel van de deelnemers zijn we na alle lopen van de 
honden verkast naar het huis van Jan en Ine Mastenbroek 
voor de nabespreking. We werden hartelijk ontvangen door 
Ine en hebben daar onder het genot van een glaasje nog al-
les even nabesproken.

Wij willen de familie Kortenhoef en Ine Mastenbroek heel 
hartelijk bedanken voor de gastvrije ontvangst en Jan Mas-
tenbroek voor de uitgebreide instructie en begeleiding. 

De GBC heeft zijn leden de gelegenheid willen geven om 
hen te introduceren en te enthousiasmeren voor het veld-
werk. Het mooie werk voor het schot ook wel het spel van 
veer en wind. Dat is waar de staande jachthond, onze Drent, 
in beginsel voor gemaakt is en deze eigenschap moeten we 
zien te bewaren. 

De GBC kijkt terug op een succesvolle Introductie veldwerk 
oefendag. Wij hebben meerdere belovende en veel beloven-
de jonge honden gezien. Wij hopen uit deze groep meerdere 
deelnemers terug te zien op de veldwedstrijden!

Namens de GBC,
Willeke Loots
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Het succes van de middenpagina
Het thema voor dit eerste nummer van de ‘Onze Drent’ 2018 
was “mijn Drent, toen jong(er) en nu oud(er)” en de bedoeling 
was om een collage in te sturen of twee losse foto’s waarmee 
de redactie dan aan de gang zou gaan. Nou, en dat hebben 
we geweten. De mailbox stroomde letterlijk vol met foto’s en 
collages. En we moesten dus aan het werk. In totaal zijn er 
zo’n 50 foto’s aangeleverd, die door de redactie gebruikt zijn 
om 15 collages in elkaar te zetten. Dat was vooral een kwestie 
van kiezen; de ene foto was nog leuker dan de andere. En 
naast al die foto’s zijn er ongeveer ook 30 collages ingestuurd. 

Normaal zouden we die ruim 40 collages op twee middenpa-
gina’s plaatsen, maar dat ging echt niet. De foto’s werden dan 
veel te klein en dat vonden we zonde. We hebben dus beslo-
ten om aan dit uitzonderlijk geslaagde thema vier pagina’s te 
wijden.

En dan staat die van Seija (onder) er nog niet eens op. 

N.B. Het thema voor de volgende editie is: 
“gekke bekken”…….  

De redactie

Fenna
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Helaas is Tibo op 25 januari overleden
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Fedor
“Weet je wel waar je aan begint?” 
Dit hebben we vele malen moeten horen, eigenlijk werden 
we voor gek verklaard! 
 
Zo begon ons stukje dat vijf jaar geleden in ‘Onze Drent’ 
stond. Maar nu (dus vijf jaar verder), zijn we blij dat Fedor in 
ons gezin gekomen is. Wat hebben we veel samen meege-
maakt. Te veel om op te noemen, maar toch zal ik proberen 
een indruk te geven hoe ons leven er met Fedor uitziet.
De dagen beginnen altijd hetzelfde voor Fedor, met een 
wandeling met het baasje vroeg in de ochtend. Hierna zorgt 
Fedor ervoor dat hij niemand in de weg ligt, want het vrouw-
tje en de vier kids ontwaken in Huize Keijnemans en reken 
maar dat dat iedere ochtend een drukte van belang is!

Een hele speciale situatie voor Fedor was het in het begin als 
het baasje voor een nachtelijke uitruk van de brandweer weg 
moest. Waar Fedor eerst niet te houden was, kijkt hij nu even 
van zijn kussen op en slaapt verder.

In de afgelopen vijf jaar kwam er nog een kleine Keijnemans 
bij! Eerst wilden we wachten met de aanschaf van een hond, 
omdat we onze jongste toen nog te klein vonden. Maar in de 
afgelopen jaren kregen we zoveel vertrouwen in onze Fedor, 
dat we gezinsuitbreiding aandurfden. 

Wat een bijzondere tijd is dat geweest. Achteraf denken we 
dat Fedor nog eerder dan wij in de gaten heeft gehad dat er 
een nieuw gezinslid bijkwam.  In die tijd was er geen land 

met hem te bezeilen, was hij aan de diarree en vertoonde 
hij voor ons totaal onbekend gedrag. We zaten soms met de 
handen in het haar. Maar dat ging gelukkig snel over, al bleef 
Fedor wel erg alert op mij en hield mij in de gaten. Overal 
waar ik zat of stond lag Fedor en moest ik extra op hem 
letten om valpartijen te voorkomen. Enkele dagen voordat 
onze vierde werd geboren, vertoonde Fedor weer hetzelfde 
gedrag als eerder! Toen ging er al snel een belletje bij ons 
rinkelen. Hij reageerde goed op de baby, al hield hij ons wel 
heel goed in de gaten. Onze jongste, Jeftha, is inmiddels 
anderhalf jaar en is dikke vriendjes met Fedor. Wat Jeftha niet 
lust, lust Fedor wel!!

Moesten we vijf jaar geleden zonder man en hond op vakan-
tie, tegenwoordig gaat hij altijd mee. Eerst in een huisje en 
nu met de caravan wat we altijd al deden. Ook die keer naar 
Volendam. Hebt u daar wel eens over de dijk gelopen met 
een mooie Drent? Kennelijk een bezienswaardigheid. Want 
je hoort links en rechts met een Chinees accent: “May I take a 
picture of your dog?”. En Fedor vindt het best. Maar de hoog-
tepunten in Fedors leven zijn toch wel de uitjes met de baas 
naar het jachtveld. Samen genieten van de natuur en werken 
in het veld. 

Wat we wel eens jammer vinden en wat soms ook best lastig 
is, is het feit dat Fedor niets met andere honden heeft. Op de 
puppy-cursus is hij eens aangevallen door een andere hond 
en toen is het begonnen. We durven hem niet los te laten 
lopen. Er zijn namelijk maar weinig honden die in zijn buurt 
mogen komen. Daar herinneren tandafdrukken in het been 
van Fedors baasje aan, die tussen hem en een  andere loslo-
pende hond kwam.

Dat is eigenlijk zijn enige minpunt; tja wat doe je eraan? Met 
één minpuntje is prima te leven.

Maar het leukste van alles is, dat onze hond-loze omgeving 
van vijf jaar geleden flink veranderd is. Familie en vrienden, 
die ons toen voor gek verklaarden, hebben nu bijna allemaal 
een hond thuis rondlopen.

Fam. Keijnemans
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Op jacht met vijf Drentjes in Diessen (De Kempen)
Donderdag 9 december 2017 mochten Joeri en ik voor de 
tweede keer meedoen aan een jachtdag die werd georgani-
seerd door de familie Gimbrère. Het werd een drijfjacht op 
klein-wild. Er mochten fazanten, hazen, eenden, konijnen 
en houtduiven bejaagd worden. Bij een drijfjacht gaat de 
veiligheid voor alles en het is dan ook heel belangrijk dat 
jagers, drijvers (zonder geweer) en voorjagers (met hond) 
de instructies van de leiding (jagermeester) goed uitvoeren. 
Behalve Joeri waren drie zusjes en zijn moeder van de partij. 
Het weer was de voorafgaande dagen heel slecht maar hield 
zich die dag vrij rustig. Het ging pas rond twee uur zachtjes 
regenen. Bij de ontvangst met koffie en koek verzamelden 
zich ook vijf  jachthoornblazers. Zij heetten iedereen feeste-
lijk welkom met bijpassende jachtsignalen. 

Daarna werden we over de aanwezige auto’s verdeeld en 
reden we naar het eerste perceel. Bij ieder perceel gaf de 
jagermeester aan waar de voorjagers en waar de jagers zich 
moesten opstellen. Ook werd gevraagd de fazant-hennen 
zoveel mogelijk te sparen en niet te schieten op hazen die te-
rugsloegen. Zodra iedereen op zijn plaats stond, werd er een 
hoornsignaal gegeven zodat de voorjagers met hun honden 

konden beginnen met hun 
cross-country zoektocht en 
de jagers waren dan meteen 
ook op de hoogte dat ze 
nu moesten opletten of er 
klein-wild uit ons perceel 
kwam. Het terrein waar de 
honden en hun baasjes 
doorheen moesten was 
soms moeilijk  begaanbaar; 
veel prikkeldraad, slee-
doornstruiken, hechte rodo-
dendrons,  greppels enz. Na 
een half uur kwam Joeri met 
een mooie fazant-haan naar 
me toe. Hij ging voor me zit-

ten en bood de haan aan. Ik nam de fazant aan en heb hem 
flink geprezen. Zo nu en dan werden er ook percelen met rust 
gelaten. Deze stukken noemen we spaarpotten. Joeri heeft 
een paar keer voorgestaan op houtsnippen en fazanten. De 
houtsnip mag echter niet bejaagd worden. Rond 11 uur ver-
zamelde iedereen zich om een jachtbitter te drinken. Daarbij 
werden ook worst en kaas uitgedeeld. 

Tot de lunch bleef het gelukkig droog en hebben we nog 
twee percelen doorkruist. Regelmatig hoorden we schoten;  
alle honden wilden dan graag de buit binnen brengen en 
renden richting de jager die het schot loste. De hond die so-
wieso het dichtst bij de jager liep, kon het stuk wild markeren 
en vlot binnen brengen. 

De lunch werd in een met dennentakken versierde veld-
schuur gehouden. Het was er heel gezellig; er stond een 
grote ronde bak met houtvuur. Daar bovenop lag een rooster. 
Op een grote tafel stonden borden met boterhammen, 
eieren, spek en pannen. Ieder mocht z’n eigen eieren bakken. 
Dat was een leuke activiteit en het werd dan ook steeds stiller 
in de groep, omdat iedereen zijn mond vol had. 

Na een uur gingen we weer het veld in. Nu moest er een 
peceel met heel dicht struikgewas (veel sleedoorn) doorzocht 
worden. Joeri kon er af en toe onderdoor ….. maar ík moest 
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er dóórheen. Joeri hield er wel een paar 
dagen geïrriteerde ogen aan over. Ik besloot 
een paar keer achterstevoren te lopen als ik 
te veel doorns zag zitten. In dit perceel zat 
minder wild dan ik verwachtte. 

Hierna volgden er nog een paar weilanden 
die waren omringd door houtwallen en 
een bos. Zo nu en dan kreeg een jachthond 
verwaaiing of kwam zelfs tot “voorstaan”.  
Als de voorjager erbij kwam, mocht de hond 
samen met zijn baas de fazant opjagen. Met 
name Joeri zijn zusje Rebèlle is daar goed 
in. Er woonden ook reeën in dit bos. Joeri, 
al behoorlijk hazen- en reeënrein zag ook 
twee reegeiten voorbij rennen. Ik riep met 
ferme stem NEE. Hij ging er niet achteraan. 

Goed zo jochie. Ik heb Joeri die dag wel een paar keer moe-
ten terugfluiten als hij te ver voor me uit liep. Dat zou storend 
kunnen worden voor de jagers. Rond drie uur ging het steeds 
meer regenen. We reden terug naar de plek van de lunch en 
doorzochten het terrein rond de vijver.  Daar apporteerde 
Joeri nog een eend. 
 
Daarna gingen we terug naar de veldschuur waar diverse 
drankjes op ons wachtten. We namen plaats rond het hout-
vuur en praatten nog lang na. Het wild werd netjes opgehan-
gen op het tableau. De jachthoornblazers speelden enkele 
jachtsignalen om zo de laatste eer te bewijzen aan het wild 
en om  
de jachtdag af te sluiten.  Aan het eind kreeg ik een fazant 
van de jagermeester. Joeri en ik hebben genoten en waren 
een geweldige ervaring rijker.

Ellen Bouwen    
Joeri met eend 
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TE HUUR 

www.zeelandkastanje.nl 
Twee (tot vier)persoons vakantiebungalow ‘De Kastanje’ in Renesse aan Zee. 

Compleet en gezellig voor u ingericht. Op loopafstand van zee en dorp. 
De tuin van 425 m2 is rondom afgezet. In alle seizoenen maken we het voor u comfortabel. 

U bent van harte welkom! Willem en Coby Kalis. Mobiel 06 53 37 34 35. Email kalislos@zeelandnet.nl 
 

            
 

De zee en de zandbanken zijn van de zeehonden en vogelkolonies. 
Het strand en de duinen zijn voor u en uw lieve Drent. 

Schouwen Duiveland is een lustoord, voor wie van de natuur, 
vrij wandelen en gezellige restaurantjes houdt.  
Mail of bel voor informatie en beschikbaarheid! 
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Opmerkelijke Dingen in de OD in 2017

In 2017 is de ‘Onze Drent’ zes maal verschenen en de redactie 
heeft in 2017 een mooi ritme gevonden om die OD telkens 
weer voor elkaar te krijgen. Groot overleg met alle leden van 
de RDC om samen de grote lijnen uit te zetten en obstakels 
uit de weg te ruimen. Klein overleg, vaak via Skype, vóór en 
tijdens het maken van elke OD om de vinger aan de pols te 
houden, de puntjes op de i te zetten en de definitieve versie 
in elkaar te zetten. En tussendoor was er nog de app. Plot-
selinge veranderingen, een laatste fout verbeteren, elkaar 
helpen herinneren; ideaal. Al die goed bestede uren hebben 
we niet bijgehouden…… Maar we hebben wel de OD’s van 
2017 eens goed bekeken. Het was immers het laatste jaar, 
dat er zes OD’s verschenen. Met ingang van 2018 komen er 
namelijk vijf OD’s uit en daar is al eerder uitleg over gegeven.

De zes OD’s in 2017……
Dat waren in totaal 284 pagina’s gevuld met allerlei verhalen 
en informatie over de Drentsche Patrijshond.

Elke commissie heeft daarvoor kopij aangeleverd. Soms heel 
veel informatie, bijvoorbeeld over de Fokdag, de Algemene 
Ledenvergadering, de jaarlijkse jachthondenproef in Beesd of 
de Clubmatch. Soms ook met korte aandachtspunten, 

zoals de aankondiging over een wandeling of informatie over 
ZooEasy.

Zes OD’s met mooie covers: de beste Drent in het veldwerk 
en de beste Drent bij de apporteerproeven. Maar ook de 
Clubkampioen stond op de voorpagina. En de andere cover-
foto’s zijn gekozen uit alle inzendingen (o.a. voor de thema’s 
van de middenpagina).

Dat waren ook zes middenpagina’s met in totaal 167 foto’s, 
die door de leden en de lezers voor de OD werden ingestuurd 
voor het thema. Gemiddeld bijna 28 foto’s per middenpa-
gina……. 

Dat waren ook 67 pagina’s en dus gemiddeld ruim elf !! per 
OD, gevuld door die zelfde leden/lezers met verhalen over 
herplaatsers, nesten, jachthondenproeven, veldwerk, shows 
en vooral hun persoonlijke ervaringen met hun Drent(en). 
Kortom een breed scala aan zaken, die die leden te vertellen 
hadden. 

Dat waren ook zes bladzijden met dek- en geboorteberich-
ten; in totaal 25 dekkingen en 28 geboorteberichten.

Dat waren ook zes OD’s met advertenties; kleine en grote, 
van bedrijven en personen, die het mogelijk maken elke keer 
weer dat mooie blad uit te brengen.

Zes OD’s met tentoonstellingsuitslagen, verslagen van 
evenementen, stukjes van de bestuurstafel; te veel om op te 
noemen.

Zes OD’s met bijdragen van alle betrokkenen bij de VDP; 
actief of niet zo actief, maar in elk geval allemaal enorme fan 
van dat prachtige ras de Drentsche Patrijshond. De naam van 
ons blad maakt wat dat betreft het cirkeltje rond:  
                                            
                                            Ónze Drent.

De redactie
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Impressie van de oefendag veldwerk
Op zaterdag 10 februari organiseerde de GBC een veldwerk 
oefendag voor jonge Drentsche Patrijshonden onder de 
twee jaar in het Brabantse Heijningen. Ik had me voor deze 
dag opgegeven  met onze jongste Drent Florus. Net zoals ik 
met zijn moeder Vesta heb gedaan wil ik ook graag met hem 
veldwedstrijden lopen. 
 
Toen Florus 12 weken oud was, heb ik met hem een veldwerk 
instructiedag bijgewoond van de Duitse Staande Langhaar 
vereniging onder leiding van Cor Woets. Daar liet Florus zien 
dat hij een gekooide patrijs kon vinden en  kreeg ik het ad-
vies om hem zoveel mogelijk onder wild te brengen. Helaas 
heb ik daar de afgelopen maanden geen mogelijkheid voor 
gehad en dus was een oefendag bij onze Vereniging een 
mooie gelegenheid om met hem te oefenen. 
 
Nu is het nogal een stukje rijden van Drenthe naar Heijnin-
gen en daarom hadden we een hotel geboekt in Dordrecht. 
Florus logeerde voor het eerst samen met mij in een hotel en 
heeft zich keurig gedragen.
 
Zaterdagmorgen, na het ontbijt, vertrokken wij tegen 08.00 
uur naar Heijningen. We verlieten Dordrecht in de mist, maar 
toen we in Heijningen aankwamen was de mist weg en 
kwam de zon er zelfs door. De weergoden leken ons  deze 
dag goed gezind. 

We verzamelden in een verwarmde aardappelopslagplaats, 
waar Hans Verhaar ons namens de GBC met koffie en koek 
welkom heette. Na zijn welkomstpraatje gaf hij het woord 
aan Jan Mastenbroek. Jan  was deze dag onze leermeester 
en hij vertelde  aan de hand van een hele mooie Powerpoint 
presentatie, wat veldwerk precies inhoudt. 
 

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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Na de theorie was het tijd voor de praktijk en reden we naar 
een veld groenbemester, dat op een lange strook na, bijna 
helemaal leeg was. In deze strook groenbemester werd een 
hoendersoort voor onze honden weggezet.

Om beurten gingen we met onze hond samen met Jan het 
veld in. Florus is tijdens onze wandelingen in het bos en in 
het veld heel erg op mij gefocust en toont nog helemaal 
geen zelfstandigheid. Als Vesta in het bos op zoek gaat naar 
houtsnippen, dan rent hij heel snel met haar mee maar na 
een meter of 20 draait hij zich altijd weer om en komt weer 
bij me terug. Hij heeft dus nog niet geleerd wat het is om 
op zoek te gaan naar veerwild en erop voor te staan. Vesta 
deed dat op die leeftijd wel. Ze deed dat samen met onze 
inmiddels overleden Drent Kyra. 
 
Ik had dan ook niet anders verwacht dan dat hij om me 
heen zou rennen en springen, zoals hij altijd doet. Mijn doel 
voor deze dag was dan ook dat hij iets wakkerder zou wor-
den als hij eenmaal een kwartel gevonden zou hebben. 

Toen we onze eerste loop hadden, deed Florus  precies wat 
ik verwacht had en dus probeerde ik hem met mijn hand 
links en rechts te sturen. Als hij mijn hand iets aannam, liep 
ik weer de andere kant op en uiteindelijk vond Florus op 
deze manier de hoender wel. Ik kon daarna bij hem komen, 
hem aaiend belonen en aanlijnen. De reactie van Jan op 
onze loop was dat Florus nog echt een jonge hond is, die 
het leuk vindt om om mij heen te springen, maar dat hij wel 
heel erg op mij gericht was. 
 

Nadat alle voorjagers met hun hond een loop hadden ge-
had, gingen we weer terug naar de aardappelopslagplaats 
om te lunchen. Er stond heerlijke warme snert voor ons 
klaar. Na de lunch kreeg iedereen met zijn hond nog een 
tweede loop. 
 
Florus ging tijdens deze loop al iets meer van mij vandaan, 
maar zoeken met een hoge kop deed hij niet. Maar ook 
nu vond hij de hoender, hij stond er heel even bij. Het leek 
voor mij op voorstaan, maar eigenlijk stond hij er gewoon 
zonder enige spanning bij; hij wist niet zo goed wat hij er 
mee aan moest en ging er maar bij zitten. Ik moest van Jan 
Florus daarna even een paar meter terug nemen en hem 
weer laten zoeken. Weer vond hij de hoender en weer ging 
hij er naast zitten. Natuurlijk is dit niet de bedoeling, maar 
hij is nog erg jong en bleu en ik zal de komende tijd dan 
ook proberen om hem meer onder wild te krijgen, zodat hij 
leert wat nou wel de bedoeling is. Mogelijk kunnen we in 
de toekomst meedoen aan de Basis Veldwerk Test. 

Tegen 16.30 uur gingen we weer naar Drenthe en Florus 
heeft gedurende de hele reis en daarna ook thuis heerlijk 
geslapen. 

GBC en Jan Mastenbroek bedankt voor deze gezellige en 
leerzame dag.

Sonja Weijer 
Foto’s gemaakt door Fred van der Meulen en Karin Prince
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 Boeken 
 Jachtbenodigdheden 
 Kaarsen 
 Mokken 
 Body-warmers 
 Caps 
 Polo-shirts 
 T-shirts 
 en nog veel meer! 

Leptospirose
Leptospirose in de volksmond, beter bekend als  “de ziekte van 
Weil”  komt over de hele wereld voor en wordt veroorzaakt door 
een bepaalde groep bacteriën, de zogenaamde Leptospiren. 

Leptospira 200 maal vergroot met 
donkerveldmicroscopie

Hoe kun je Leptospirose herkennen?
De ziekteverschijnselen bij honden die besmet zijn, kunnen 
verschillend zijn omdat er verschillende bacteriën zijn. De 
verschijnselen die je  het meest ziet zijn: Geelzucht, braken, 
diarree, bloedingen en nierproblemen. De besmette honden 
zijn ernstig ziek en hebben heel intensieve medische zorg 
nodig. Desalniettemin is de ziekte veelal dodelijk!

Waardoor  worden de honden besmet?
Algemeen is bekend, dat besmetting veelal veroorzaakt 
wordt via de urine van knaagdieren, zoals muizen en ratten.

 
Ook andere zoogdieren zoals bijvoorbeeld egels, runderen, 
paarden en (wilde) zwijnen kunnen de ziekte echter over-
brengen. Dit is speciaal voor jagers en mensen die in natuur-
gebieden wonen en/of met de hond wandelen, belangrijk 
om te weten.

De  besmette urine die in het oppervlaktewater of in het gras 
voorkomt, kan de hond besmetten. Dit gaat dan via wondjes 

of slijmvliezen (mond, ogen, neus) etc. De hond die  besmet 
is, kan ook weer andere dieren besmetten en zelfs mensen, 
alhoewel die minder gevaar lopen. Doordat de urine van 
deze honden ook weer de bacteriën bevat, kunnen zij op hun 
beurt de besmetting weer overdragen en kom je zodoende 
in een vicieuze cirkel terecht. Iedere niet-ingeënte hond kan 
extra risico lopen, wanneer hij regelmatig in gebieden loopt 
met oppervlaktewater en/of in een natuurgebied.

Op dit moment is er een discussie gaande over het al dan 
niet vaccineren van honden. Dat is aan een ieder om zelf te 
beslissen. Toch lijkt het van essentieel belang, dat je je hond 
“wel”   vaccineert tegen Leptospirose, omdat deze ziekte in 
de meeste gevallen dodelijk is. Wanneer er voor de  eerste 
keer geënt wordt, moet dit  na 4 weken herhaald worden. 
Daarna kan men volstaan met 1x per jaar.

Helaas is het niet mogelijk om in plaats van de jaarlijkse 
vaccinatie een titerbepaling te doen in plaats van de vac-
cinatie, omdat er geen verband is tussen de hoogte van de 
titer en de bescherming. De vaccins geven slechts voor 1 jaar 
bescherming. Voor meer informatie over Leptospirose kunt u 
terecht op www.leptospirose.nl

J. Broekman – Dekker
correspondent
i.s.m. G.J. Suurd (dierenarts)

De bruine rat als verspreider
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Luca 
Vandaag is Luca precies twee jaar bij ons in huis....

En deze twee jaar een herplaatser hebben, is onbewust een 
dingetje voor mij geworden. Zoals velen weten, is onze vo-
rige Drent Floris precies twee jaar bij ons geweest. Tot op het 
uur. Hij kwam op 9 december 2013 om half 3 en hij overleed 
op 9 december 2015 om half 3. Veel te vroeg. Die rotziekte 
kreeg hem heel snel te pakken.

Maar goed, dat was toen. Op 31 januari 2016 kregen wij, 
Marja Postmus en ik, een telefoontje dat Luca, toen ruim zes 
jaar, een nieuw huis zocht. Op 1 februari gingen wij bij zijn 
vorige baasje kijken en besloten: Luca gaat met ons mee. 
Wij hadden natuurlijk al een ervaring met een herplaatser, 
Floris was dat ook, en daarom durfden we het aan. Alleen 
moesten we nog wel flink aan de bak met Luca, want hij was 
niet echt sociaal naar andere honden. Hij had weinig tot geen 
honden gezien in zijn leven, dus iedere hond die hij tegen 
kwam, daar ging hij naar toe. Hij wilde alleen maar spelen en 
terugkomen, ho maar. Trekken aan de riem en uitvallen naar 
andere honden als hij aan de riem zat, was ook zo iets. Maar 
met behulp van Martin Gaus, was dat zo maar afgelopen; 
hij trekt niet meer aan de riem en valt niet uit naar andere 
honden.

Wij hadden toen hij bij ons in huis kwam, Thessa van Marleen 
Sonck bij ons te logeren en die heeft Luca de eerste twee we-
ken begeleid. Naar mate de tijd verstreek, werd Luca steeds 
zelfverzekerder.

Van een ietwat nerveuze hond is hij een superhond gewor-
den, sociaal met andere honden, heel lief voor Kaatje, want 
wij hadden al eerder besloten om ook een pup te nemen. 
Kaatje kwam op 9 april 2016 bij ons in huis en dus kreeg Luca 
er een ‘zusje’ bij.

Is het allemaal halleluja? Nou nee, wij wisten dat Luca epilep-
sie had en dat is de eerste keer dat je een aanval meemaakt, 
best heftig. Alleen heeft de tijd geleerd hiermee om te gaan.

Ook besloot Luca vorig jaar maar een dennenappel door 
te slikken; gevolg, een operatie van 4.800 euro. Wij hebben 
inmiddels geleerd, zowel Kaatje als Luca te verzekeren. Het 
geld dat dit ons kost, heeft ons al veel voordeel gegeven.

Daarnaast is Luca ook een ietwat duurdere hond dan bijvoor-
beeld Kaatje. Luca eet bijna 1 kg vers vlees (KVV) per dag en 
hij krijgt dure medicijnen tegen epilepsie.

Maar, daar staat tegenover dat Luca heel lief is. Een grotere 
knuffel kun je je niet voorstellen (alhoewel ook Kaatje er wat 
van kan). Een goede erfhond, familiehond en jagen op alles 
wat rondloopt doet hij graag. Alleen het schot (en vuurwerk) 
daar houdt hij niet zo van.

Kortom, hij is nu ruim acht jaar en wij hopen nog vele jaren 
van onze seniore hond te mogen genieten. Alleen dat seni-
ore, daarvan merken wij nog niets. Luca vind het heerlijk om 
iedere dag met zijn zus te dollen, te rennen, te vliegen en te 
draven. Oh ja, het liefst met regen, sneeuw, koude en wat niet 
meer; het deert hem allemaal niet. 
 
Harm Verweij



32 - Onze Drent

 



Onze Drent - 33

 

Wat hoort een hond?
Honden horen beter dan mensen, dat is velen bekend. Maar 
hoe zit het nu eigenlijk precies? Dit artikel is bedoeld om je 
een indruk te geven hoe goed het gehoor van een hond is in 
vergelijking met dat van de mens en kun je je meer inleven in 
de belevingswereld van de hond.

    Foto: Podenco Cosmic, door Mara & Co Fotografie.

De eerste geluiden
Een pup wordt doof geboren. De oren van een pup gaan 
open aan het begin van de derde levensweek, de zogenaam-
de overgangsfase.

Wat hoort de hond?
Onderzoeken komen niet exact overeen, maar het is wel 
overduidelijk dat het gehoor van de hond veel beter is dan 
dat van de mens. De hond heeft een frequentiebereik dat 
minstens 2 keer zo groot is, kan geluiden op 4 keer grotere 
afstand waarnemen en zijn vermogen om te bepalen uit 
welke richting het geluid komt is ook 4 keer beter. Technische 
details voor de liefhebber staan in de tabel:

Hond Mens

Frequentiebereik * 15 – 45.000 Hz 20 – 20.000 Hz

Hoort het beste tussen 4.000 – 8.000 Hz 1.000 – 2.000 Hz

Even goed in Hond en mens horen even goed van 
125 – 250 Hz

Gehoordrempel * Hond kan geluiden horen die 24 dB 
zachter zijn

Richting Hond bepaalt de richting 4 keer 
nauwkeuriger

Afstand Hond kan geluid op 4 keer grotere 
afstand waarnemen

Bijzondere oorschelpen
Achttien spieren in het oor zorgen ervoor dat de hond de 
schelpen onafhankelijk van elkaar kan draaien, kantelen, om-
hoog en omlaag kan bewegen. Het lokaliseren* van geluid 
gebeurt door supersnelle complexe berekeningen in het 
brein. Hierbij maakt het brein gebruik van het volume en het 
tijdverschil tussen beide oren. Als de hond zijn kop richting 
het geluid beweegt, gebruiken de hersenen dit als extra 
informatie om de afstand te bepalen. Het schuin houden van 
de kop geeft ook nog extra informatie over de locatie, als een 
geluid moeilijk te lokaliseren is.

De grootte en vorm van de oorschelp hebben ook invloed op 
hoe goed een hond hoort. Honden met grote rechtopstaan-
de oren die zij goed kunnen richten, kunnen het geluid beter 
versterken en beter lokaliseren dan honden met hangoren.

Doe de test
Maak als experiment met je handen eens schelpen aan je 
oren en richt daarmee terwijl je je concentreert op bepaalde 
geluiden uit de omgeving. Ervaar zo zelf eens hoe het is om 
grotere oorschelpen te hebben die je apart van elkaar kunt 
draaien. Waarschijnlijk merk je direct dat je veel beter en ge-
detailleerder hoort. Deze truc is vooral aan te raden als je op 
het strand bent en bij benadering wilt horen hoe jouw hond 
de zee hoort. De oorschelp versterkt namelijk vooral hoge 
frequenties waardoor je meer detail hoort en makkelijker 
de richting kunt bepalen. Het stereogeluid wat wij horen als 
wij naar muziek luisteren, is voornamelijk gebaseerd op de 
hogere frequenties.

De weg van het geluid
Het oor wordt onderverdeeld in drie delen. Het buitenoor, 
het middenoor en het binnenoor.

Het buitenoor
Het buitenoor bestaat uit de oorschelp en de gehoorgang. 
Geluidsgolven komen via de oorschelp en de gehoorgang 
binnen en brengen het trommelvlies in beweging.

Het middenoor
Het trommelvlies brengt op zijn beurt de drie gehoorbeen-
tjes in beweging, die de trillingen weer doorgeven aan het 
ovale venster (opening van het slakkenhuis). Hier vindt een 
versterking plaats door hefboomwerking van de gehoor-
beentjes en door het trommelvlies dat een veel groter op-
pervlak heeft dan het ovale venster.

Het binnenoor
Het binnenoor bestaat uit het slakkenhuis en de gehoorze-
nuw. De trillingen van het geluid worden hier omgevormd 
naar zenuwimpulsen. Het met vloeistof gevulde slakkenhuis 
bevat trilhaartjes die verbonden zijn met de gehoorzenuw. 
Deze gehoorzenuw stuurt impulsen naar het gehoorcentrum 
in de hersenen. Uiteraard is dit een zeer beknopte beschrij-
ving. Als één van de onderdelen in deze keten minder 
functioneert, dan heeft dat invloed op de kwaliteit van horen. 
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Horende honden voor dove mensen 
Zogenaamde “Hearing Dogs” of signaalhonden worden 
ingezet voor mensen die doof of hardhorend zijn door de 
baas alert te maken op diverse geluiden zoals een deurbel, 
telefoon, sirenes of als iemand de naam roept van de baas.

Toonhoogte: hoe hoger hoe beter?
Honden zijn ongeveer net zo goed als wij in het horen van 
het verschil tussen toonhoogtes. Een schaapsherder maakt 
hiervan gebruik door met zijn herdersfluitje verschillende 
fluitsignalen te maken om uiteenlopende instructies aan zijn 
hond te geven. Hoge geluiden zijn van nature interessant 
voor honden en krijgen sneller de aandacht, wellicht omdat 
deze een associatie oproepen met gewonde prooidieren. Van 
dit gegeven kun je gebruik maken bij de training en commu-
nicatie met je hond. Mensen fabriceren in het dagelijks leven 
namelijk een brei van duizenden woorden per dag. Om dan 
de gewenste aandacht te krijgen kan het effectiever zijn om 
soms niet een woord te gebruiken maar juist een uniek hoog 
fluit-, kus- of klikgeluid met je mond. Een bijkomend voordeel 
is dat er geen emotie, zoals boosheid, hoorbaar is.

Wat wij niet horen maar honden wel
Ultrasone* ongedierteverdrijvers werken op frequenties die 
wij niet kunnen horen, maar die de hond wel degelijk goed 
kan waarnemen. Voorbeelden hiervan zijn knaagdier- en 
kattenverdrijvers en ultrasone vlooienbanden. Je kunt je 
natuurlijk afvragen wat dit doet voor het welzijn van de hond. 
Het kan veel irritatie geven en zelfs pijn doen. Hetzelfde geldt 
voor elektrische apparaten, zoals computers en televisies die 
hoge bijgeluiden maken die wij als mens niet horen.

Waar is de muis? 
Een hond kan ultrasone noodkreten van kleine prooidieren 

zoals een muis horen en lokaliseren dankzij het superieure 
frequentiebereik en de mogelijkheid om de flexibele oor-
schelpen te draaien.

Laag bij de grond
Probeer je er van bewust te zijn dat hondenoren lager 
bij de grond zitten dan onze oren. Denk aan auto’s die 
daardoor harder klinken. Als er tijdens de wandeling 
een bezemwagen voorbijrijdt, dan deinst de hond waar-
schijnlijk niet uit angst weg, maar vooral omdat het geluid 
gewoonweg veel te hard voor hem is. Dit doet pijn aan zijn 
oren. De perceptie van het geluid op die hoogte kan ook 
anders zijn door demping van geluid door zand, sneeuw of 
bladeren.

Ingebouwd filter
Veel eigenaren kennen het wel: je hond slaapt schijnbaar, 
hoort zijn naam midden in een gesprek en staat opeens 
kwispelend voor je. Net zoals onze hersenen er heel goed 
in zijn om in een druk restaurant onze naam te filteren uit 
een irrelevant gesprek twee tafels verderop of juist om 
slechts één gesprekspartner te volgen, zo kunnen honden 
ook woorden of geluiden filteren die alleen voor hen van 
belang zijn. Toch kan het gebeuren dat hij een commando 
niet hoort. Je zegt iets tegen de hond en dat gaat wel zijn 
oren in, komt bij zijn hersenen, maar de informatie wordt 
niet helemaal goed verwerkt. Daardoor reageert hij niet. 
Het lijkt alsof de informatie in het netwerk van de hersenen 

een doodlopende weg inslaat. Net zoals wij weleens met 
onze gedachten ergens anders zijn en daardoor niet goed 
horen wat iemand zei.

Grijze gebieden in de grijze massa
De hersenen verwerken de informatie die binnenkomt en 
omgezet wordt via het oor. Soms gaat er ook iets fout in dit 
verwerkingsproces. Bij mensen zijn diverse aandoeningen 
bekend, zoals overgevoeligheid voor geluid (hyperacusis). 
Deze mensen kunnen heel slecht alledaagse geluiden zoals 
een deurbel of serviesgekletter verdragen. Oorsuizen (tin-
nitus) is ook een voorbeeld waarvan de oorzaak waarschijn-
lijk in de hersenen ligt. Er is weinig onderzoek naar dit soort 
gehooraandoeningen met betrekking tot de hond, maar 
het is goed om open te staan en zeker niet uit te sluiten dat 
honden deze problemen ook kunnen hebben.

Woordenlijst
• Frequentie = toonhoogte (uitgedrukt in Hz = aantal tril-

lingen per seconde).

• Gehoordrempel = het zachtste geluid dat een hond of 
mens kan horen.

• Lokaliseren = vaststellen op welke plaats iets zich be-
vindt.

• Ultrasoon = geluid waarvan de frequentie te hoog is om 
gehoord te worden door het menselijk oor.

 Bron: Doggo.nl

Geschreven door: Harold Koopman 
                                       Gedragstherapeut voor honden & CBATI 
                                       dehonddebaas.nl
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Geldig tot en met 31-12-2018. Het is niet mogelijk meer dan 1 (één) bon/kopie in te sturen per 
adres. 

 

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

€ 10,- 
retour 
bij aankoop  
van 13 kg. 

• Windwijzers

• Uithangborden

• Naamborden

• Kennelnaamborden

Frieling Jonkersvaart

S.J. Frieling
Jonkersvaart 53
9366 TB Jonkersvaart

Tel.: 0594 631 399

Mobiel: 06 55 732 893

Email: sjfrieling@outlook.com

Website: www.frisianhorsesouvenirs.comHandgemaakt - Materiaal: aluminium

C
od
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C
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Tentoonstellingen
Holland cup, Amsterdam, 8 december 2017

Keurmeester: Hr. H. van den Berg Beste van het ras (BOB): Faro fan’t Suydevelt  

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Puppy klasse 1 VB Storm NHSB 3076112 K. Wiegert

Jeugdklasse 1 U, Jeugd CAC   Thomas-Eefje van Klein Elsholt   NHSB 3071119 L.E.F. Halmans en A.H.L. Kamperman

Tussenklasse 1 U, RCAC, RCACIB   Obi One vd Sebastiaanshoeve   NHSB 3034940 E. Stolk - Verweij

Openklasse 1 U  Jelle vd Olinckhoeve   NHSB 2924342 M. Timmer

Kampioensklasse 1 U, CAC, CACIB, BOB   Faro fan’t Suydevelt   NHSB 3007126 D. Ruthenkolk

Veteranen klasse 1 U   Cisco Cas vd Sebastiaanshoeve  NHSB 2772138 K. Wiegert

Teven

Jeugdklasse 1 U Jeugd CAC, RCAC, 
RCACIB

Jenta-Jentie vd Neerbosche 
wateren

NHSB 3062675   J. Sutmuller en B.N.J. Groen

Tussenklasse 1 ZG Pyppa-La van de Krikheide NHSB 3073445   J.W. Hoeksema en F. Hoeksema-Schuurman

Openklasse 1 U, CAC, CACIB Nora Tessa van Klein Elsholt NHSB 2903970   A.H.L. Kamperman-van Remmen

Winner, Amsterdam, 9 december 2017
Keurmeester: Mw. T. Pillement-Heijden Beste van het ras (BOB): Faro fan’t Suydevelt

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Puppyklasse 1 VB Storm NHSB 3076112 K. Wiegert

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

Tussenklasse 1 U   Bauke Byke v.d. Bezelhonk  NHSB 3033542 A.H. Stamhuis

Kampioensklasse 1 U, CAC, CACIB   Faro fan’t Suydevelt  NHSB 3007126 D. Ruthenkolk

2 U, RCAC,RCACIB   Asra-Tessa v KLein Elsholt  NHSB 2903967 A.H.L. Kamperman-van Remmen en R. Hogeland

Veteranenklasse 1 U   Cisco Cas vd Sebastiaanshoeve  NHSB 2772138 K. Wiegert

Teven

Jeugdklasse 1 U, Jeugdwinster Milly fan’t Suydevelt NHSB 3063942  J.W. Hoeksema en F. Hoeksema-Schuurman

Tussenklasse 1 U, RCAC,  RCACIB Norah vd Olinckhoeve NHSB 3047276  G.B. Olieman

Openklasse 1 U Nora-Tessa van Klein Elsholt NHSB 2903970  A.H.L. Kamperman-van Remmen

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

Kerstshow Gorinchem, 16 december 2017
Keurmeester: Mw. G. Halff-van Boven Beste van het ras (BOB): Makker fan’t Suydevelt

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

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

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

Openklasse 1 U, RCACIB    V.I.P. fan ‘t Suydevelt   NHSB 2942480 M.Straalman en H.H.F. Woestenenk

Kampioensklasse 1 U, CAC, CACIB, BOB   Makker fan ‘t Suydevelt   EST 02656/12 K.L.Säre en N. Hollender

Teven

Jeugdklasse 1 U, RCAC  Jenta-Jentie van de 
 Neerbosche Wateren

 NHSB 3062675 J.L. Sutmuller

Openklasse 1 U, CAC, CACIB  Quirine fan’t Suydevelt  NHSB 2914680 J. Mulder
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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 ver-
leden, afhankelijk van de rapportages van mensen die bij de tentoonstelling aanwezig zijn geweest. Daarom, 
zeker als u een resultaat heeft behaald met uw hond, het verzoek om uitslagen van tentoonstellingen te 
mailen naar:   
redactie@drentschepatrijshond.org  
 
Zoals u zult begrijpen, kan de redactie, hoewel we onze uiterste best doen om fouten te vermijden, 
niet instaan voor de juistheid van de door ons gepubliceerde uitslagen.

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

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.

Eindhoven, 2 februari 2018
Keurmeester: Hr. J.R. Walsh jnr. (IR) Beste van het ras (BOB): Bertus-Barrie v Zoterbék  

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Tussenklasse 1 U, CAC, CACIB, BOB  Bertus-Barrie-Wiesje v Zoterbék   NHSB 3059555 K.C.A. Zwartjes

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

Teven

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

Openklasse 1 U, RCAC, CACIB Quirine fan’t Suydevelt NHSB 2914680  J. Mulder
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Van Kwakels trio naar Kwakels kwartet

Op 26 november hebben wij onze traditionele knuffelmid-
dag. De insteek is altijd geweest dat de eigenaren met elkaar 
kennis kunnen maken onder het genot van iets lekkers en 
normaal is dit altijd met kinderen. Deze keer hebben we 
ervoor gekozen om dit niet te doen. Elf kinderen, achttien 
volwassenen en dan ook nog tien hondjes was toch net even 
iets te veel van het goede. Wij hebben best een groot huis, 
maar dit was iets tè. Het werd een heel leuke en gezellige 
middag met genoeg tijd om met iedereen even te kletsen. 

Dan gaan we aftellen naar 5 december, want dan vliegt de 
eerste GioJoe pup alweer uit. Evert is de eerste die weggaat 
en deze mooie man blijft ook de rest van zijn leven zo heten. 
Ook Dieke en Jolijn behouden hun officiële namen. Als op 
10 december de laatste twee pups uitvliegen, zitten we weer 
op de bank en zeggen tegen elkaar: zo, en nu quality-time 
voor onze hondjes en ons zelf. Het is elke keer weer een heel 
drukke, maar wel leuke tijd. Met de Kerst komen de kids eten 
en met Oud en Nieuw komen Okke en Abe hier en zij nemen 
hun baasjes mee.  
 
Dan zijn we in 2018 beland en komen er ook weer leuke 
dingen aan. Te beginnen op 14 januari met onze ‘jaarwande-
ling’ van het BlosJoe-nestje, dat op 5 december 1 jaar was 
geworden. Iedereen was er en we hebben heerlijk gewan-
deld en geluncht in Hilversum. Ook over dit nestje zijn wij 
zó tevreden. Wat een mooie lieve sociale hondjes met nog 
echte ‘drenten-streken’. Alle baasjes hebben het eerste jaar 
overleefd. 

Dan krijg ik op zaterdagochtend 13 januari, na bijna 5 weken, 
het bericht dat het niet goed gaat bij een van de pups. 

Na een kort en heftig 
overleg stappen wij in de 
auto en gaan Conchita 
terug halen. Waar-
om………? Dat is iets 
tussen haar eigenaren 
en ons, maar dat er van 
beide kanten heel veel 
tranen hebben gevloeid, 

is een ding wat waar is. Zo’n beslissing neem je niet zomaar. 
Het doet mij persoonlijk heel veel pijn, omdat Conchita mijn 
eerste keuze was uit dit nestje. Maar door haar kleine knikje 
in de staart kan zij niet bij mij blijven. Waarom moest zij het 
nu juist zijn, die terugkwam op haar nest? Maar sommige din-
gen zijn voorbestemd. Ik weet dat zij niet kan blijven; soms 
moet je keuzes maken die echt verstandiger zijn. Ik doe niet 
alleen Dieke en Conchita zoveel tekort als ik ze beiden zou 
aanhouden, maar ook Blossom en Gioya en Jaycee. Dus op 
zoek naar een nieuw gouden mandje voor haar. 

Ik had op de Dreske Kwinne pagina op Facebook gezet dat ze 
terug was en toen kwamen er echt heel veel berichtjes, mail-
tjes en telefoontjes. Maar voor haar alleen het beste, want zij 
had nu wel een rugzakje. We hebben een aantal gesprekken 
gehad en de keuze gemaakt om haar naar een familie te laten 
gaan waar de kinderen uitgevlogen waren en zij heel veel 
één op één aandacht zou krijgen. Twee weken later pakte ze 
weer haar koffertje en werden de zakdoeken weer tevoor-
schijn gehaald. Tot nu toe zijn we heel blij met deze keuze. 

Met Dieke ging ik beginnen met jachttraining. Eerst een 
paar privé-lesjes en daarna instromen in een jonge honden 
groep. Ze deed het heel goed de eerste les en weer een paar 
goede handvatten van Antoinette gekregen om het dit keer 
anders aan te pakken. De oorontstekingen aan mijn beide 
oren, eerst aan het ene en daarna aan het andere, gooiden 
na die ene training roet in het eten. Ik heb daarom besloten 
om in het voorjaar maar opnieuw te beginnen. Ondertussen 
oefen ik rustig door met haar en geniet ik elke dag van deze 
ondeugd. Ze was in het nestje een redelijke rustige pup, maar 
nu ………. Ach ze is lief leert snel dus het komt ook met haar 
helemaal goed. Haar broertjes en zusjes doen het ook al-
lemaal goed en van de één hoor je iets vaker wat dan van de 
ander, maar wat we horen daar worden we heel blij van. 

Ondertussen gaan we ook richting de Fokdag met ons ‘Giouk 
nestje’ en hebben we van alle eigenaren al gehoord dat 
ze komen. Daarna gaan we met elkaar lunchen en die dag 
gezellig afsluiten. Zo benieuwd naar wat de keurmeester van 
dit nestje vindt. 

Het is al februari en we zijn volop bezig met het plannen 
van de vakantie. Wie mag ermee naar Kroatië? Na heel veel 
wikken en wegen zijn het Gioya en Dieke geworden. Blossom 
had vorig jaar haar vakantieplekje bij haar zoon Duko in Put-
ten al besproken en Jaycee gaat zich heerlijk uitleven in Be-
verwijk. Dit geeft een gerust gevoel om weer heerlijk richting 
het zuiden te gaan. En ons huis in de Kwakel wordt in onze 
vakantie weer het domein van mijn zoon en zijn vrienden, die 
weer lekker kunnen feesten, barbecueën en chillen. 

Nu gaan we heerlijk genieten van ons Kwartet in de Kwakel 
en kijken we uit naar wat 2018 ons gaat brengen. Hopelijk 
gaat Jaycee nu in het echt laten zien dat zij een hele goede 
moeder is na al dat oefenen, wat ze overigens super goed 
heeft gedaan. 
 
Jolanda Huijsing
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In Memoriam
Skip 13 oktober 2003 – 3  februari 2018

Onze groot uitgevallen, dominante teef Skip werd geboren 
bij de familie Nijboer in Beerze. Ze is veertien jaar en vier 
maanden oud geworden. Prachtig, zo’n hoge leeftijd. Van 
onze advertentie voor vakantiebungalow ‘De Kastanje’, in 
‘Onze Drent’ kent u vooral haar snoet. 

We wonen op loopafstand van het 
strand en daar heeft ze tot haar der-
tiende iedere dag vrij gerend, gegra-
ven, gespeeld en gejaagd op schuim-
vlokken, konijnen en vogels. Soms 
ving ze zo’n beestje, dat ze dan trots 
apporteerde via het zeewater, zonder 
te zwemmen. Na spannend overleg be-
sloten we dan de vangst op het strand 
of in de duinen weer vrij te laten. Zelfs 
jonge konijntjes beschadigde ze nooit. 
Zelf hebben we geen kinderen en toch, 
wat was ze lief voor ieder kind dat op 
visite kwam.

Met fluitje stond ze graag onder appèl. 
Wat heeft ze zich gemakkelijk door 
ons laten opvoeden en trainen. Skip 
wilde tot op de laatste dag alleen maar 
‘pleasen’.

Zelden was ze ook maar een dagje ziek 
en zelfs toen op haar dertiende artrose in de rug werd gecon-
stateerd, ging ze dapper mee aan de band. Ze bleef onze blije 
Skip. Duffe rondjes langs de weilanden, accepteerde ze net 
zo gemakkelijk. Wij pasten ons leven graag naar haar fysieke-

situatie aan. Met sterke heupen en sterke 
voorhand, bleef veel goed gaan. Het 
laatste half jaar werd ze door staar blind, 
maar door haar intelligentie en groot 
aanpassingsvermogen bleef ze alert, blij 
en vrolijk doorgaan. Haar humor verloor 
ze ook niet. Als wij eens lui op de bank 
zaten, rolde er opeens een bal naar je toe. 
Gaat er nog wat gebeuren vanavond? Het 
was fysiek en mentaal een sterk en spor-
tief dier met een hoge pijngrens, altijd 
nieuwsgierig en met zin in avontuur.

Op een vrijdagmiddag ging het acuut mis. 
Ze kon niet meer lopen. Op de pijnstiller 
en ontstekingsremmer heeft ze nog heer-
lijk geslapen, maar de volgende morgen 
vroeg bleek dat de ‘kortsluiting’ in het 
koppie zat. Stikverdrietig, maar zonder 
enige twijfel hebben we haar laten insla-
pen. Ze ging dood, zoals ze heeft geleefd. 

De oorverdovende stilte in huis ontregelt 
en we voelen ons met Skip’s grote vriend 
kater Sam, nu gewoon ziek. Dat komt later 
wel weer goed, want een derde Drenten 

teefje gaat er zeker komen, alleen nu nog heel even niet!

Willem en Coby Kalis-Los
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Verzorging van het hondengebit
De maand februari is door dierenartsen uitgeroepen tot 
de Maand van het Gebit van zowel de hond als de kat en 
dierenartsen hebben dan speciale aandacht voor het gebit 
van huisdieren. Misschien hebt u er gebruik van gemaakt, 
misschien ook niet. Omdat goede gebitsverzorging bijdraagt 
aan het voorkomen van tandsteen en andere gebitsproble-
men, adviseren dierenartsen om regelmatig de tanden van 
uw hond te poetsen. Ondanks dit advies doet echter slechts 
een paar procent van de hondeneigenaren dit. 

Hoewel tandenpoetsen het allerbelangrijkste is voor een 
gezond gebit van uw hond, kan dit heel lastig zijn. Daarom 
hier wat tips om u op weg te helpen met het tandenpoetsen 
van uw hond. 

Het is een goed idee om iedere fase vijf dagen lang uit te 
voeren voor u naar de volgende stap gaat. Houd het kort 
(drie minuten is meer dan genoeg) en wees voorzichtig met 
uw vingers in de bek van de hond;  probeer het daarom niet 
als de hond agressief is of gemakkelijk bijt.

1. Laat uw hond wennen aan de smaak van de tandpasta
• Was uw handen en smeer een beetje tandpasta op uw 

wijsvinger
• Laat uw hond de tandpasta van uw vinger likken 
• Herhaal dat een paar keer
 
2. Wen uw  hond eraan dat er aan zijn bek gezeten wordt
• Smeer uw  wijsvinger in met tandpasta
• Wrijf zachtjes met uw  vinger over de tanden en het  

tandvlees van uw  hond
• Steek uw  vinger niet verder in de bek dan uw  hond  

prettig vindt
• Herhaal dit een paar keer
 
3. Wen uw  hond aan de tandenborstel
• Maak de tandenborstel nat met water en smeer deze  in            

met tandpasta
• Laat uw  hond wat van de tandpasta van de borstel  

aflikken, zodat hij aan het gevoel gewend raakt
• Houd voorzichtig de snuit vast, zodat hij niet op de bor-

stel kan kauwen 
• Leg uw wijsvinger en duim aan weerszijden van de neus 

van uw  hond en maak zo een bruggetje over de boven-
kant, til de lippen op en poets voorzichtig de hoektan-

den (de grote puntige) van boven naar beneden. 
• Poets van het tandvlees waar de tanden beginnen naar 

de punt van de tand. 
•  Poets voorlopig nog niet de voortanden (de snijtanden), 

die zijn het gevoeligst
 
4. Poetsen van de kiezen
• Als hiervoor, poets ze van boven naar beneden
• Beweeg langzaam met een ronddraaiende beweging 

langs de kiezen achter de hoektanden
• Ga niet verder dan uw  hond prettig vindt
• Poets beide zijden van de bek
 
5. Alle tanden van het gebit poetsen
• Als hiervoor, poets eerst de hoektanden, dan de kiezen 

en eindig met de snijtanden
• Om bij de voorste snijtanden te kunnen houdt u de bek 

van de hond dicht bij de snuit en licht u voorzichtig de 
bovenlip met uw duim en wijsvinger op om de snijtan-
den bloot te leggen. Veel honden zijn hier heel gevoelig 
en moeten niezen als hun tanden gepoetst worden. 

• Poets de voortanden voorzichtig van boven naar bene-
den

• Bouw langzaam de tijd dat je aan het poetsen bent op 
tot u twee tot drie minuten bezig bent

• Poets voor de beste bescherming de tanden, het gebit 
van uw hond iedere dag

 
Benodigdheden:
• Een middelharde dierentandenborstel of een dental 

doekje
• Een rustige plek met zo min mogelijk afleiding 
• Veel geduld
• Hondentandpasta - de tandpasta van mensen is niet 

geschikt omdat er fluoride in zit en dat is schadelijk voor 
honden -

• Schone handen en korte nagels – voor de veiligheid van 
de hond 

• Water
 
Natuurlijk kan het gebeuren dat de hond zich verzet en het 
niet mogelijk is om de tanden te poetsen. Om het gebit dan 
toch voldoende te verzorgen, kunnen dan de (bekende) 
gebitsverzorgende sticks gegeven worden.

Veel plezier bij het tandenpoetsen van uw hond!

Top 5 hondennamen in 2016
Een grote huisdierverzekeraar, die sinds 2006 jaarlijks on-
derzoek doet naar de populairste honden- en kattennamen, 
heeft de top vijf van de meest populaire hondennamen van 
2016 opgesteld.

De uitkomsten van het Dier & Zorg namenonderzoek zijn ge-
baseerd op een analyse van ruim 120.000 polissen. De top 5 
over 2016 is gebaseerd op de nieuwe polissen- en offerteaan-
vragen van 2016. Tussen haakjes staan de namen van 2015.

De populairste hondennamen zijn:                                 

 1. Max      (1)                                                    

 2. Bella     (3)                                                   

 3.  Bo        (-)                                                    

 4 . Pip       (2)                                                    

 5.  Guus    (-)                                                     

Bron:  Huisdierenspecialist
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Evenementenkalender 2018
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 Diessen
Veldwedstrijd categorie Jeugd en
continentaal II solo    

GBC Orweja.nl

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

22 Alphen
Veldwedstrijd categorie continen-
taal II solo

GBC Orweja.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

4 St. Annaland
Veldwedstrijd categorie continen-
taal II solo

GBC Orweja.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

16 Kampioenschapsclubmatch
Dieren

EVC EVC

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

WDS2018
Emmalaan 16-18
1075 AV 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).



• Cavom is de volledige en hoog-
 waardige maaltijd voor uw hond.

• Cavom bevat alle essentiële
 voedingssto� en in de juiste
 verhouding.

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

 Kijk op onze website of neem
 contact met ons op voor speci� eke   
 vragen over welk Cavom product 
 voor uw hond het beste is.  
 Wij adviseren u graag!

 cavom.nl

Diervoederfabriek B.V. | Tussendiepen 1-13 | 9206 AA Drachten

                     Tel. +31(0)512-515955 | Fax +31(0)512-516050 | vdm@cavom.nl

Cavom, daar draait een gezond hondenleven om!

de natuurlijke voeding
voor elke hond
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