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Voorwoord van de voorzitter
Beste leden van onze Vereniging, 

Het voorjaarsnummer en daarmee de 2e editie van Onze 
Drent in dit lustrumjaar is een feit. Inmiddels zijn de eerste 
maanden van het jaar 2018 verstreken. Het waren maan-
den met mooie activiteiten. Zo was er een geslaagde 
Fokdag, een leuke en goed bezochte voorjaarswande-
ling, een aantal veldwedstrijden en een basis veldwerktest 
(BVT). Kortom: het bruist in ‘Drentenland’.

Het is leuk om te zien dat er, onder meer via Face-
book,  steeds vaker spontane wandelingen en andere 
activiteiten worden georganiseerd, waar ‘Drenten-
eigenaren’ elkaar ontmoeten en nieuwe vriendschappen 
ontstaan..... Erg waardevol: zo versterken we elkaar. 

Ook zijn de voorbereidingen voor de lustrum Kampioen-
schapsclubmatch op 16 juni a.s. op het terrein van de KC 
Dieren, weer in volle gang. Na de goede ervaringen met 
buitenactiviteiten in 2017, ben ik ervan overtuigd dat het 
op 16 juni schitterend weer zal zijn. Dat hebben we met 
elkaar verdiend!

In deze uitgave van Onze Drent staat ook de uitnodiging 
voor de Algemene Ledenvergadering op 18 juni. Dit jaar 
hebben we gekozen voor een andere opzet ....... Bent u 
benieuwd, kom dan naar Hotel Schimmel in Woudenberg.

Uit de resultaten van de ledenenquête 2017 (zie OD 
december 2017) bleek, dat ca. 75% van de respondenten 
het op prijs zou stellen als ze met vragen over opvoeding 
van pup/hond terecht kunnen bij onze Vereniging. Deze 
suggestie is voortvarend opgepakt door de Fokbeleids-
commissie. Op 24 april jl. is door de FBC een lezing geor-
ganiseerd. Peter Beekman, hondentrainer en auteur van 
meerdere boeken over het opvoeden van honden, hield 
een lezing over de door hem in Nederland geïntroduceer-

de Black Boxmethode®. 
Deze methode geeft 
inzicht in de wijze waarop 
gedrag zich ontwik-
kelt en hoe gedrag kan 
worden gevormd, op een 
voor de hond zo plezierig 
mogelijke manier. 

Er waren ongeveer 35 
deelnemers en na bijna 
drie uur presentatie, vra-
gen & discussie moesten 
we echt om 22.15 uur 
stoppen! Een avond die 
niet alleen energie opleverde, maar ook nieuwe inzichten 
over de opvoeding van de hond. Voor herhaling vatbaar!

Tot slot, hoop ik 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 Zomernummer ‘Onze Drent’: 

“Drent en zomerse spelen” 

• Foto’s in groot formaat  (d.w.z. onbewerkt en direct vanaf het fototoestel)
• Mailen aan: redactie@drentschepatrijshond.org 
• Uiterlijke instuurdatum: 28 juni 2018
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Hierbij nodigt het bestuur van de Vereniging u uit voor de Algemene Ledenvergadering, die gehouden zal
 worden op maandag 18 juni 2018.

Tijd: Aanvang van de vergadering om 19.30 uur  (de zaal is open vanaf 18.30 uur)

Locatie: Hotel/Restaurant Schimmel, Stationsweg Oost 243,  3931 EP Woudenberg

Telefoon: 033-2861213

 
AGENDA 

  

  1.  Opening door de voorzitter/vaststellen agenda

  2.  Vaststellen aantal stemgerechtigden

  3. Uitreiking van: 
 -  de J.F. Baron van Hogendorp wisseltrofee 
 -  de Perdix prijs  
 -  de Jonkvrouwe A.J.M. van der Heijden van Doornenburg trofee  
 -  de Mariënwaerdt wisselbeker 
 -  de Suze Markvoort beker - de Nimrodprijs  
 -  de Van Wind en Veer bokaal  
 -  de Van Bircmedeprijs  
 -  Felicitatie voor de beste teef en beste reu van de Clubmatch 2018

  4.  Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 19 juni 2017 (al gepubliceerd in Onze Drent augustus 2017) 

  5.  Ingekomen stukken en mededelingen (de stukken zullen een uur voor aanvang van de vergadering ter inzage  
       liggen op de bestuurstafel)

  6.  Jaarverslag van de penningmeester over 2017 

  7.  Verslag van de Kascommissie (wordt tijdens de vergadering voorgelezen) 

  8.  Decharge Bestuur 

  9.  Verkiezing Kascommissie en reserve lid Kascommissie 

10.  Voortgang financieel jaar 2018

11.  Vaststellen begroting 2019 

12.  Jaarverslagen bestuur, commissies en werkgroep: 
 - jaarverslag Bestuur  
 - jaarverslag Ledenadministratie  
 - Jaarverslag Registerbeheerder  
 - Jaarverslag Puppycontact en Over te Plaatsen Drenten  
 - Jaarverslag Fokbeleidscommissie 
 - Jaarverslag Fokaanvragen  
 - Jaarverslag Evenementen Commissie  
 - Jaarverslag Gebruikshonden Commissie  
 - Jaarverslag Drentenwinkel  
 - Jaarverslag Redactie commissie  
 - Jaarverslag Werkgroep DNA 

Algemene Ledenvergadering
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13.  Pauze 

14.  Herverkiezing bestuursleden:  
 - H.G.M. (Harry) Hilkens, aftredend en herkiesbaar  
 - F. (Fred) van der Meulen, aftredend en herkiesbaar 

15.  Aanpassingen Verenigingsfokreglement (VFR):  
 
 Aanpassing art. 4.3. van het VFR: Honden die lijden aan epilepsie mogen niet (meer) voor de fokkerij worden              
 ingezet. Een combinatie wordt niet herhaald, indien in een eerder nest van deze combinatie epilepsie is   
 geconstateerd. Directe nakomelingen en nestgenoten van lijders zijn tot en met de leeftijd van 48 maanden 
 uitgesloten van de fokkerij. Onder nestgenoten vallen ook de honden geboren in een ander nest uit   
 dezelfde oudercombinatie. Wanneer een reu of teef in drie verschillende combinaties één of meer nakome- 
 lingen heeft die lijden aan epilepsie, wordt het betreffende dier teruggetrokken uit de fokkerij.  
 
 Voorstel: toevoegen van de zin “Onder nestgenoten vallen ook de honden geboren in een ander nest uit  
 dezelfde oudercombinatie.”  
 
 4.3. Aandoeningen:  
 Voor honden die blijkens dit screeningsonderzoek lijden aan een of meer van deze erfelijke aandoeningen  
 gelden onderstaande regels met betrekking tot de fokkerij.  
 Heupdysplasie: Het is uitsluitend toegestaan te fokken met ouderdieren die de volgende HD uitslag hebben:  
 a: HD A x HD A 
 b: HD A x HD B 
 c:  HD B x HD B 
 Elleboogdysplasie: Het is niet toegestaan te fokken met ouderdieren die de volgende ED uitslag hebben   
 (onderzoek met foto’s in 4 richtingen): Honden met aanwijzing voor LPC, LPA, OCD of Inc worden uitgeslo- 
 ten van de fokkerij. Het eindoordeel van het ED onderzoek moet vrij zijn.  
 
 Voorstel: toevoegen van de zin “Dit verbod is alleen van toepassing voor honden geboren na 1 juli 2016.”  
 
 Overige tekstuele aanpassingen VFR: deze behoeven geen toestemming van de Raad van Beheer en worden  
 ter informatie doorgenomen.  
 
16.  Rondvraag 

17.  Sluiting

Indienen vragen/opmerkingen: 

Om bestuur en betrokken commissies de gelegenheid te geven zich goed voor te bereiden op vragen en opmer-
kingen, waarbij niet met een kort antwoord kan worden volstaan, verzoeken wij u hierbij deze uiterlijk twee weken 
voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering in te dienen bij het secretariaat van de Vereniging via:  
bestuur@drentschepatrijshond.org 

Op de vergadering zelf zal uiteraard tijd zijn voor het stellen van enkele korte vragen tijdens de rondvraag.  
 
Stemmen door hand ophouden, nieuwe procedure: 

Voorafgaand aan de ledenvergadering zal ieder lid (met stemrecht), bij de ingang van de zaal, een envelop ontvan-
gen met 1 rood en 1 groen vel papier. Om te stemmen kan men dan groen voor ja en rood voor nee hoog houden. 

Er zullen uit de aanwezige, stemgerechtigde, leden, 2 personen worden gekozen om de stemmen te tellen en na 
overleg de juiste aantallen stemmen door te geven aan het bestuur. De voorzitter maakt dan de aantallen ja en nee 
stemmen bekend.
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Tekstuele aanpassingen gedaan in het VFR (2017-2018)

 
Punt 4 Gezondheidsregels:

4.3 Als erfelijk beschouwde oogaandoeningen: 
Oud: Het is uitsluitend toegestaan te fokken met ouderdieren die de beoordeling “vrij” of “voorlopig vrij” van PRA en Cataract 
hebben.

Nieuw: Het is uitsluitend toegestaan te fokken met ouderdieren die de beoordeling “vrij” van PRA en Cataract hebben. 
 
Uitleg: 
De uitslag “voorlopig vrij” bestaat niet en kan dus ook niet worden gegeven aan de hond. De hond krijgt na een ECVO onder-
zoek de uitslag vrij voor één jaar, waardoor er met de hond gefokt mag worden. Voor de Drent is gesteld dat de hond die is 
onderzocht na de 5e verjaardag en de uitslag vrij heeft gekregen niet meer onderzocht hoeft te worden. 
“Voorlopig vrij” is een term die binnen de Vereniging vaak wordt gebruikt voor honden die nog geen 5 jaar oud zijn en dus 
nog onderzoeksplichtig zijn. Daarnaast wordt binnen de Vereniging “definitief vrij”, vaak gebruikt voor honden die na de 5e 
verjaardag zijn onderzocht en de uitslag vrij hebben gekregen .

Punt 7 Exterieurregels

7.1. Kwalificatie: Beide ouderdieren moeten minimaal 2 keer hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of 
FCI gereglementeerde expositie en/of door de Rasvereniging georganiseerde (Kampioenschaps)clubmatch of Fokdag en daar 
de kwalificatie “Zeer Goed” of “Uitmuntend” op elke expositie te hebben behaald, toegekend door 2 verschillende voor het ras 
bevoegde Nederlandse exterieurkeurmeesters.

  of

7.1.1. hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie en/of door de Ras-
vereniging georganiseerde (Kampioenschaps)clubmatch en/of Fokdag en/of Reuendag en daar eenmaal minimaal de kwa-
lificatie “Zeer Goed” hebben behaald , toegekend door een voor het ras bevoegde Nederlandse exterieurkeurmeester en een 
Certificaat gelijkwaardig aan een SJP-C-diploma hebben behaald dat is afgenomen door de Gebruikshondencommissie van 
de Vereniging “De Drentsche Patrijshond” of tenminste een officieel SJP-C-diploma hebben behaald.

  of

7.1.2. hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie en/of door de Rasver-
eniging georganiseerde (Kampioenschaps)clubmatch en/of Fokdag en/of Reuendag en daar eenmaal minimaal de kwalifica-
tie “Zeer Goed” hebben behaald, toegekend door een voor het ras bevoegde Nederlandse exterieurkeurmeester en tenminste 
een kwalificatie “Goed” in de open, speciaal, novice of jeugdklasse van een onder auspiciën van ORWEJA georganiseerde 
voorjaar- of najaarsveldwedstrijd.

 
Uitleg: 
Punt 7.1.1. en 7.1.2. waren niet volledig, de passage “door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie en/
of”, is toegevoegd.

Daarnaast is fokgeschiktheidskeuring vervangen door Fokdag en is Reuendag toegevoegd. Met de fokgeschiktheidskeuring 
werd Fokdag bedoeld. Wij kennen geen Fokgeschiktheidskeuring.

Daarnaast is het wel van belang dat de Fokdag genoemd wordt als zijnde een evenement (expositie) die meetelt om een exte-
rieurkwalificatie te halen. Dit geldt evenzeer voor de Reuendag.

Op verzoek van de GBC is de term KNJV gewijzigd in SJP (Standaard Jachthonden Proef ) en is aan de wedstrijdvormen voor 
een veldwedstrijd de Speciaal klasse toegevoegd.
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Kampioenschapsclubmatch 2018
Op zaterdag 16 juni a.s. organiseert de Vereniging de jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch.  Dit jaar zal de Clubmatch 
ook weer buiten worden gehouden en wel op het terrein van de KC Dieren, Admiraal Helfrichlaan 93a, 6952 GD te   
Dieren. De aanvang  is om 09.30 uur. Er is een groot parkeerterrein aanwezig. In verband met het 70-jarig jubileum 
van de Vereniging zal de clubmatch een feestelijk tintje hebben.

Inschrijving en inschrijfgeld
De inschrijving staat open voor alle Drentsche Patrijshonden:

• die op de dag van inschrijving zijn ingeschreven in het Nederlands Honden Stamboek (NHSB)

• die, indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, op de dag van de inschrijving zijn ingeschreven in een door de 
FCI erkende stamboekhouding

• waarvoor op de dag van inschrijving de eigenaar in het buitenland woonachtig is, de inschrijving in een door de FCI er-
kende buitenlandse stamboekhouding is aangevraagd en niet is geweigerd. De eigenaar dient een schriftelijk bewijs van 
de aanvraag bij de inschrijving te overleggen

U kunt uw hond(en) vanaf 27 april 2018 online inschrijven via de website https://drentschepatrijshond.org. Op de website 
staat precies vermeld wat u hiervoor moet doen. Het inschrijfgeld dient gelijktijdig met het inschrijven te worden overge-
maakt.

Monorchide of Cryptorchide reuen kunnen niet worden ingeschreven.

Het inschrijfgeld van de Babyklasse en Puppyklasse bedraagt € 20,00 per hond. Voor alle andere klassen is het inschrijfgeld 
€ 35,00 per hond. De extra kosten voor de Fokkerijklasse zijn € 10,00 per groep. Voor deelname aan de Kind-hond show vra-
gen wij een extra bijdrage van € 7,50 boven de normale inschrijfkosten. Het is ook mogelijk om een hond alleen in te schrijven 
voor de Kind-hond show. Volg bij uw inschrijving a.u.b. nauwkeurig de aanwijzingen op het inschrijfformulier.

N.B. In verband met de beperkte ruimte in het online programma kan bij de ingeschreven hond slechts een beperkt aantal 
titels worden vermeld. Van de ouders wordt, indien van toepassing, alleen de titel Kampioen vermeld. 

De inschrijving sluit vrijdag 1 juni 2018! 
Schrijf, om teleurstelling te voorkomen, zo spoedig mogelijk in.

In de Fokkerijklasse kunnen minimaal 3 en maximaal 5 honden (reu en/of teef ) ingeschreven worden. Honden gefokt door 
dezelfde fokker en mogelijk van verschillende eigenaren, worden in een groep voorgebracht door maximaal 2 personen. Voor-
waarde voor deelname in de Fokkerijklasse is, dat de honden ook in een andere klasse op de Clubmatch zijn ingeschreven. In 
de Fokkerijklasse wordt gelet op het juiste type, homogeniteit en presentatie van de voorgebrachte honden. Dit alles gebeurt 
in de Erering tijdens het middagprogramma. 

Een hond mag maar voor één klasse worden ingeschreven, met uitzondering van de Fokkerijklasse en de Kind-hond show. 
De leeftijd van de hond is over het algemeen bepalend bij de keuze voor een klasse. Het beslismoment met betrekking tot de 
leeftijd is de datum van de Clubmatch.

Honden ingeschreven in de Jongste Puppyklasse en in de Puppyklasse krijgen een kwalificatie ‘Veelbelovend’, ‘Belovend’ of 
‘Weinig Belovend’. Zij worden ook geplaatst en komen in aanmerking voor een prijs. Zij kunnen echter niet meedingen naar 
Beste Hond van de Clubmatch.

Mocht het aantal ingeschreven honden per klasse aanleiding geven om keurmeesters andere klassen te laten keuren dan 
hieronder aangegeven, dan behoudt het bestuur zich het recht voor om, in overleg met en na goedkeuring van de Raad van 
Beheer, in onderstaande indeling wijzigingen aan te brengen.

Indien u meerdere honden inschrijft, dan dient u er rekening mee te houden dat wij bij de keuringen moeten handelen 
volgens artikel 178 van het Huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer: “Wanneer een te keuren hond niet tijdig in de ring 
aanwezig is, dan wordt deze hond gekeurd en gekwalificeerd, doch de hond komt niet meer voor plaatsing in aanmerking”.

Catalogus
Op vertoon van de bevestiging van inschrijving ontvangt u bij het secretariaat een catalogus en een draagnummer om de 
hond voor te brengen in de ring. Per inschrijver wordt één catalogus uitgegeven. In de catalogus staat vermeld in welke ring u 
wordt verwacht. 

Veterinaire aspecten
Er is geen veterinaire keuring. Met de ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u dat de hond voldoende is ingeënt, 
middels reguliere vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is in het Europees dierenpaspoort. Bezoekers met honden 
zijn ook verplicht het Europees dierenpaspoort mee te nemen. Voor honden uit het buitenland is een bewijs, dat de hond is 
ingeënt tegen Rabiës, verplicht.



Onze Drent - 7

 

Opening en Exterieurkeuringen
Het terrein is open vanaf 08.00 uur. Om 09.30 uur wordt de Clubmatch geopend, waarna de keuringen zullen beginnen.

Kind-hond show
Evenals voorgaande jaren kunnen kinderen van 6 t/m 12 jaar zich opgeven voor de Kind-hond show op het inschrijfformulier. 
Er wordt door een keurmeester in twee leeftijdsgroepen gekeurd. De Kind-hond show vindt plaats in de Erering na de lunch, 
bij aanvang van het middagprogramma. Het is dit jaar ook mogelijk om deel te nemen aan de Kind-hond show (6 t/m 9 jaar 
en 10 t/m 12 jaar ) als de hond niet is ingeschreven voor de Clubmatch. De kosten bedragen € 7,50.

Bevestiging van de inschrijving
Ongeveer een week voor de Clubmatch ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving en ook uw catalogusnummer staat 
erin vermeld. Deze bevestiging moet u meenemen naar de Clubmatch. 

Heeft u op 13 juni nog geen bevestiging van inschrijving ontvangen of heeft u andere vragen, dan kunt u contact opnemen 
met de organisatie per telefoon 06-21518402 (Annet Rap) of per e-mail: clubmatch@drentschepatrijshond.org.

LET OP:
Aangezien de clubmatch buiten wordt gehouden, zijn wij natuurlijk afhankelijk van het weer. Wij raden u aan om naast een 
stoel voor uzelf en een bench voor uw hond(en), bij (verwachte) regen, laarzen, regenkleding en eventueel een partytent mee 
te nemen. Er zijn tenten op het terrein aanwezig, maar daar past niet iedereen in. Bij heel mooi weer doet u er verstandig aan 
om bescherming tegen de zon mee te nemen.

Wij kijken uit naar uw inschrijving en naar een sportieve en gezellige dag!

Namens de organisatie,  
Annet Rap en Alfred Schouten 

Klassenindeling en keurmeesters 

Jongste Puppyklasse reuen (4 – 6 mnd.) Mw. F.L. Mensink

Puppyklasse reuen (6 – 9 mnd.) Mw. F.L. Mensink

Jeugdklasse reuen (9 – 18 mnd.) Mw. F.L. Mensink

Tussenklasse reuen (15 - 24 mnd.) Mw. F.L. Mensink

Openklasse reuen (vanaf 15 mnd.) mw. L.J.M. Helling- van den Elzen

Fokkersklasse reuen (vanaf 9 mnd.) mw. L.J.M. Helling- van den Elzen

Gebruikshondenklasse reuen (vanaf 15 mnd.) mw. L.J.M. Helling- van den Elzen

Kampioensklasse reuen (vanaf 15 mnd.) mw. L.J.M. Helling- van den Elzen

Veteranenklasse reuen (vanaf 8 jr.) mw. L.J.M. Helling- van den Elzen

Jongste Puppyklasse teven (4 – 6 mnd.) Mw. F.L. Mensink

Puppyklasse teven (6 – 9 mnd.) Mw. F.L. Mensink

Jeugdklasse teven (9 – 18 mnd.) Mw. F.L. Mensink

Tussenklasse teven (15 - 24 mnd.) Mw. F.L. Mensink

Openklasse teven (vanaf 15 mnd.) mw. L. Eekman-Lampio

Fokkersklasse teven (vanaf 9 mnd.) mw. L. Eekman-Lampio

Gebruikshondenklasse teven (vanaf 15 mnd.) mw. L. Eekman-Lampio

Kampioensklasse teven (vanaf 15 mnd.) mw. L. Eekman-Lampio

Veteranenklasse teven (vanaf 8 jr.) mw. L. Eekman-Lampio

Fokkerijklasse Mw. F.L. Mensink

Eindkeuring mw. L.J.M. Helling- van den Elzen + mw. L. Eekman-Lampio
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70 JAAR VERENIGING DE DRENTSCHE PATRIJSHOND    
Het 70 jarig bestaan (1948-2018) van de Vereniging de Drentsche Patrijshond zal gevierd worden in de vorm van een 

feestelijke Clubmatch op 16 juni aanstaande.

Zowel de Lustrumcommissie als de Evenementen Commissie 
zijn druk bezig met de voorbereiding van deze dag.

Wat kunt u zoal verwachten op deze feestelijke Clubmatch:

• een korps jachthoornblazers zal de opening verzorgen

• er is een authentieke Italiaanse ijscokar met Italiaans ijs 
voor iedereen

• er is een snackwagen waar iedereen heerlijke versnape-
ringen kan kopen

• er is een loterij waarbij uw inschrijfnummer uw lotnum-
mer is. er hoeven dus geen loten gekocht te worden.      
Gewoon inschrijven en kans maken!

• naast de vaste standhouders is er ook een stand aanwezig 
waar leuke Drentenspulletjes verkocht worden 

• er zijn extra traktaties voor hond en mens

Voor de kinderen wordt het volgende georganiseerd:

TEKENWEDSTRIJD  
Er is een tekenwedstrijd met als onderwerp: “Jouw Drent”. 
Maak een leuke tekening met je hond als onderwerp. Het mag 
een gewone tekening zijn maar je mag ook schilderen of extra 
versieren met andere materialen.  
Lever deze bij aankomst in bij het Secretariaat. Vergeet niet je naam en leeftijd erop te zetten. De prijswinnaars worden na de 
kind/hondshow bekend gemaakt.

VERKLEEDWEDSTRIJD 
Er is ook een verkleedwedstrijd. Kom je verkleed dan maak je ook kans op een leuke prijs.

Zowel voor de tekenwedstrijd als de verkleedwedstrijd zijn leuke prijzen beschikbaar.

Kind-hondshow 
Wat nog leuker is, is om verkleed mee te doen aan de Kind-hondshow. Voor de Kind-hondshow moet je je wel aanmelden via 
het inschrijfformulier voor de Clubmatch. 

We gaan er een mooie, feestelijke dag van maken en hopen op vele inschrijvingen en een grote opkomst!

Tot ziens op  16 juni!

Namens de Lustrumcommissie,
Marja de Boer
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Op de Clubmatch en dan?

Zoals al eerder vermeld, wordt op zaterdag 16 juni de Kam-
pioenschapsclubmatch 2018 georganiseerd. Hoewel het 
merendeel van de deelnemers bekend zal zijn met de gang 
van zaken op de Kampioenschapsclubmatch, willen we als 
redactie ook de deelnemers die minder goed op de hoogte 
zijn van de gang van zaken, door middel van dit artikel nader 
informeren. Dat geldt ook voor de meest voorkomende ter-
men die gebruikt worden. 

De Kampioenschapsclubmatch is een tentoonstelling, waar 
de honden door een erkende Drenten-keurmeester  worden 
gekeurd. De Clubmatch volgt de normen en reglementen 
opgesteld door de Raad van Beheer. De eisen waaraan de 
deelnemende honden moeten voldoen staan beschreven in 
de hiervoor geplaatste aankondiging. 

Hoe is de gang van zaken op zo’n clubmatch?
Ongeveer een week voor 16 juni heeft u een bewijs van 
inschrijving ontvangen met daarop o.a. uw inschrijfnummer. 
Met dit bewijs meldt u zich bij het Secretariaat. U moet ook 
het vaccinatieboekje van de hond meenemen. Buitenlandse 
inschrijvers moeten ook een recente Rabiës (hondsdolheid) 
verklaring bij zich hebben en die kunnen overleggen als 
daarom gevraagd wordt. Bij het Secretariaat ontvangt u de 
catalogus en een draagnummer. Het draagnummer moet u 
zichtbaar dragen, zodat u voor het ringpersoneel herkenbaar 
bent. In de catalogus staat vermeld in welke ring u moet zijn. 
Zowel in de catalogus als op het bord bij de ring staat de 
volgorde van de keuringen vermeld. De ringmeester zal u bij 
de ring oproepen en zal u de nodige instructies geven. Maar 
let zelf ook op uw beurt. 

De Klassen
De honden worden naar leeftijd ingedeeld. Bij de reuen zowel 
als bij de teven zijn er de volgende klassen: 
• Jongste Puppyklasse > de honden zijn 4 - 6 maanden 

oud

• Puppyklasse > de honden zijn 6 – 9 maanden oud 

• Jeugdklasse > de honden zijn 9 – 18 maanden oud

• Tussenklasse > de honden zijn 15 – 24 maanden oud

• Openklasse > de honden zijn 15 maanden of ouder

• Fokkersklasse* > de honden zijn 9 maanden of ouder

• Gebruikshondenklasse* > de honden zijn 15 maanden of 
ouder

• Kampioensklasse* > de honden zijn 15 maanden of 
ouder

• Veteranenklasse > de honden zijn 8 jaar of ouder

De kwalificaties
Elke gekeurde Drent krijgt een officieel keurverslag met de 
kwalificatie:
      U     :   Uitmuntend
                      ZG   :   Zeer Goed
                      G     :   Goed
                      M     :   Matig

N.B. Als u met uw Drentje fokplannen heeft, is het belangrijk 
om te weten dat de beoordelingen U of ZG op de Clubmatch 
meetellen.

Bij de jongste Drentjes (Jongste Puppy en Puppy klasse) gaat 
het om de kwalificaties: 
  WB  :    Weinig Belovend
  B      :   Belovend
  VB    :   Veelbelovend

De eindkeuringen beginnen ’s middags met de keuze van de 
beste Jongste Puppy (eerst van de reuen, dan van de teven 
en dan de beste van die twee)  en de beste Pup (ook hier: 
eerst van de reuen, dan van de teven en daarna de beste van 
die twee). 

De beste vier honden van de Jeugd-, Tussen-, Open-, Fok-
kers-, Gebruikshonden-, Kampioens- en Veteranenklasse 
met minimaal U of ZG komen ’s middags in de erering. In 
de erering worden de honden van elke klasse geplaatst 
van 1 t/m 4. De eerste uit elke klasse (dit kan alleen een U-
gekwalificeerde Drent zijn) komt uit tegen de 1e U van elk 
van de andere klassen. Zo wordt eerst de beste reu gekozen 
en daarna de beste teef. De beste reu en teef komen daarna 
tegen elkaar uit en één van deze twee wordt Beste van de 
Clubmatch en krijgt de titel Clubwinnaar 2018.

Begrippen en afkortingen:
• Monorchide reu: dit is een reu, waarbij één testikel ont-

breekt in het scrotum

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

• Fokkersklasse: de eigenaar van de hond is ook de fokker 
van die hond.

• Gebruikshondenklasse: de hond moet bepaalde kwali-
ficaties hebben gehaald op veldwerkwedstrijden

• Kampioensklasse: de hond heeft een nationale of inter-
nationale kampioenstitel.

• Voorbrengen: u laat in de ring uw hond ‘zien’ aan de 
keurmeester 
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• Achterhoofdsknobbel: achterste uitstekende deel van 
de schedel. Ook wel occiput genoemd

• Front: voorbenen en voorborst

• Mantelhond: de bruine kleur bedekt bijna de gehele 
hond, niet de benen

• Snuit: neus, neusrug en mond

• Neusrug: bovenste gedeelte van de snuit

• Stop: overgang van de neusrug naar het voorhoofd

• Racy: te elegant

• Roofvogeloog: de intens gele iris met een felle expressie

• Spikkels: bruine stippen in de witte vacht

• Vang: de voorsnuit

• Zadelrug: een doorgezakte rug

• CAC: Certificat d’Apitude au Championnat: een kampi-
oenschapsprijs of -punt

• CACIB: Certificat d'Apitude au Championnat Interna-
tional de Beaute:  een kampioenschapsprijs of -punt op 
een internationale tentoonstelling

En dan nog even dit:  
Wilt u uw hond áltijd goed in de gaten houden? Ook als 
u gezellig met vrienden staat bij te praten……Breng uw 
Drentje(s) voor met een show- of jachtlijn en niet met een 
anti-trektuig. Dat past niet in de setting van een wedstrijd. 
Draag ook gemakkelijke kleding, waar uw hond aan gewend 
is. 
 
Het is ook handig om op deze dag voor uzelf een stoeltje en 
voor de hond een drinkbak en een kleedje of een bench mee 
te nemen. En vooral niet vergeten: behoud een goed hu-
meur, ook als de uitslag toch mocht “tegenvallen”. Bedenk dat 
er maar één Drent de beste en liefste is van allemaal: dat is en 
blijft uw eigen Drent!

Namens de Redactie,
Selma Tiemeijer

0541 53 10 01  |  www.verhaag.nl
088 730 11 11  |  www.zogedrukt.nl

liggende adv  185x132 verhaag 2018_.indd   1 22-02-18   12:14
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Voorjaarswandeling Ede 24 maart 2018 
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Geboorteberichten

Geboorten

02-03-2018 (dekdatum 30-12-2017)
5 pups (2 reuen – 3 teven)
Reu:   Bram Djenna van Drienermarke
            NHSB 2991065, HD A
Teef:  Jara-Fenna van ’t Roetslat
            NHSB 2820428, HD A
R. Hummelink, Zieuwent

15-03-2018 (dekdatum 16-01-2018)
7 pups (5 reuen – 2 teven)
Reu:   Sander fan de Indo-Anjoho
            NHSB 2790062, HD A
Teef:   Jentie-Mila van de Neerbosche Wateren
            NHSB 2920627, HD A
K. en B. Groen, Nijmegen 

16-04-2018 (dekdatum 13-02-2018)
4 pups (2 reuen – 2 teven)
Reu:   Kiet
            LOSH 1093180, HD B
Teef:   Tumberly Bashan the Gloucester
             NHSB 2920709, HD A
L. v.d. Heijning, Goirle

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

Ledenadministratie
Voorgestelde nieuwe leden 

Naam Adres Woonplaats Voorgesteld door

  1 Dhr. W. Lips Jan Steenstraat 89 Oosterhout
  2 Fam. M. Sikkema Eilansgrien 36 Earnewâld
  3 Fam. J.N. van Empel Witbol 11 Lochem
  4 Dhr. R. van Genderen Faraostraat 8 Purmerend
  5 Dhr. P. Oosterveer Zuidlaan 49 Bergen Mw. J. Huijsing
  6 Dhr. J.J. de Boer Vijzelweg 8 Eext
  7 Dhr. R.M.M. de Crom Berkenstraat 27 Oosteind
  8 Dhr. G. Krijtenberg Heuvelstraat 41 Breda
  9 Dhr. A. van Boxtel van Spaenweg 2 Oosterbeek
10 Dhr. M.C. van der Hoek Heidedijk 3a Sinderen
11 Mw. W.M.J. Hofman - Trimbach Tijinkweg 10 Deventer Mw. C.M. Schulte
12 Dhr J.L.M. Schuttelaars Tilburgseweg 11b Hilvarenbeek R. Hummelink

         Bezwaren tegen het toetreden van de nieuwe leden kunt u binnen 2 weken na het verschijnen van dit blad kenbaar maken bij het secretariaat.
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De Black-Boxmethode
Op dinsdagavond 24 april jl. organiseerde de FBC een 
lezing over de zgn. Black-Boxmethode: een methode om 
inzicht te krijgen in het gedrag van je hond.

Een half uur voor aan-
vang stroomden de meer 
dan 30 bezoekers vol 
afwachting het zaaltje 
in Woudenberg bin-
nen. Mooi om te zien 
dat, ondanks de zwoele 
lenteavond, nog zoveel 
mensen de moeite had-
den genomen om hier 
bijeen te komen.

Om 19.30 uur nam FBC-
voorzitter Jorden de 
Boer het woord. Hij gaf 
toelichting op het thema 
en introduceerde vervol-
gens de spreker, Peter 
Beekman.

Thema
Het basis-idee dat Peter deze avond wilde overbrengen was 
relatief eenvoudig: een hond vertoont altijd gedrag en ver-
keerd gedrag vertonen bestaat niet.

Oeps, dat was even slikken met het regelmatig niet gewaar-
deerde gedrag van mijn eigen Drent nog vers in het geheu-
gen. Maar Peter merkte de verbazing in de zaal en lichtte dit 
statement direct toe: verkeerd gedrag bestaat niet, onge-
wenst gedrag wel!

Alles wat een hond doet, heeft met gedrag te maken. Tijdens 
het slapen, het spelen, het wandelen of het eten: alles is 
gedrag. Wij mensen vinden niet elk gedrag even geslaagd en 
zullen proberen dat gedrag te veranderen: trainen noemen 
we dit! Maar voor we beginnen met het veranderen van het 
gedrag is het wel verstandig te leren kijken naar dat ge-
drag en proberen te begrijpen waarom de hond dit gedrag 
vertoont. Pas als we begrijpen waarom bepaald (ongewenst) 
gedrag vertoond wordt, kunnen we proberen het op een 
adequate, diervriendelijke wijze te gaan veranderen.

Model
Het model de Black-Boxmethode is gebaseerd op leren kijken 
naar het gedrag dat de hond vertoont, op het moment dat er 

prikkels worden toegediend. Een hond vertoont altijd gedrag 
en met zijn gedrag richt hij zich op datgene wat hij op dat mo-
ment het belangrijkste vindt. Iedere hond heeft als het ware 
een voorkeurslijstje. Er “gebeurt iets” in de omgeving van de 
pup (de prikkel): er komt bijvoorbeeld een gans aanlopen. De 
pup heeft dat nog nooit meegemaakt en reageert instinctief. 
In dit voorbeeld sprak Peter over een Jack Russell-pup, een 
Tervuerense herder-pup (zijn eigen hond) en een jachthon-
den-pup en hij maakte duidelijk dat waarschijnlijk iedere pup 
anders zal reageren op de gans.  Welke keuze de pup maakt, 
is deels toeval, deels aanleg. Als de eerste reactie van de pup 
hem niet zo’n goede ervaring oplevert, dan zal hij de volgende 
keer waarschijnlijk kiezen voor een andere reactie.  Zou je nu 
niets doen, dan reageert iedere pup volgens zijn aanleg en er-
varing en zal dat gedrag, zeg blaffen bij de Jack Russell, steeds 
meer conditioneren.

Feedback
Als je het gedrag van de pup niet-gewenst vindt, dan kun 
je proberen door gerichte feedback dit gedrag bij te sturen. 
Dus niet het in jouw ogen verkeerde gedrag afstraffen, maar 
door een juiste beloning het gewenste gedrag belonen. Dus 
stel dat die Jack Russell eens een keertje niet blaft, dan kun je 
dat gedrag belonen met een snoepje o.i.d.. Je hoopt dan dat 
de pup een link gaat leggen tussen gedrag (niet blaffen) en 
de beloning. Blaft hij de volgende keer weer niet en krijgt hij 
weer een snoepje (lekker) dan zal het pupje nog meer de link 

Een schematische weergave van de Black-Boxmethode
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leggen met “ hé, niet geblaft en wel een lekker snoepje, dus 
als er weer een gans komt….”.

Op deze manier leer je de pup zijn gedrag aan te passen aan 
hetgeen jij gewenst vindt. En was dat blaffen dan verkeerd? 
Nee, want de pup greep terug op het gedrag dat boven aan 
het lijstje stond (zie figuur hierboven) en dat is ook de bedoe-
ling. Wat je met trainen wilt bereiken, is dat de volgorde van 
mogelijke gedragingen verandert, zodat stil zijn, boven aan 
komt te staan in plaats van blaffen. Is dat eenmaal gelukt, 
dan heb je de pup gewenst gedrag aangeleerd.

Maar waarom heet deze methode dan de Black-Boxmetho-
de? Dat is, omdat je in dit geval niet heel erg geïnteresseerd 
bent in wat er allemaal in die hersenen gebeurt. Je be-
schouwt het als een zwarte doos en wilt alleen maar dat de 
uitkomst (het gedrag) aangepast wordt aan wat jij graag wilt. 
Wat er dan allemaal in die hersenen verandert, is wellicht erg 
boeiend en je zou het wel graag willen weten, maar hoe het 
precies in die hersenen gaat speelt hier geen rol: als het maar 
werkt!

Leertheorie
Deze inzichten zijn niet nieuw. Ze zijn gebaseerd op de 
leertheorie van o.a. Pavlov en Skinner: een psychologische 
theorie over de wijze waarop mensen en dieren associaties 
leggen tussen stimuli (zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Leer-
theorie). 

Pups?
Maar waarom sprak Peter hier alleen maar over pups en niet 
gewoon over honden? Dat komt doordat de hersenen van 
een puppy nog flexibel zijn. De paadjes in de hersenen (de 
relatie tussen situatie en gedrag) zijn nog niet gefixeerd en 
kunnen relatief eenvoudig veranderd worden. Hoe ouder de 
hond, hoe lastiger dit wordt en daarom moet je dus direct 
bij pups beginnen met trainen. En ja…. dit is bij mensen niet 
anders. 

Concluderend kunnen we stellen dat: 
 aanleg + ervaring = gedrag.  

Aan de aanleg kun je niets veranderen: 
die is aangeboren, maar aan de ervaring 
wel en daarmee valt het gedrag te veran-
deren.

Valkuilen
Zijn we nu klaar? De hond belonen bij ge-
wenst gedrag en negeren/corrigeren bij 
ongewenst gedrag en klaar is de Drent?

Nee, er zijn allerlei valkuilen. Peter maakte 
dit duidelijk aan de hand van een voor-
beeld. Stel je hond is bang voor vuurwerk. 
Het knalseizoen begint weer en bij iedere 
knal kruipt je hond piepend achter de 
bank. Vroeger dachten we (“ik ook”, zegt 
Peter) dat je dit ongewenste gedrag 
moest corrigeren. Je deed van alles om 
er maar voor te zorgen dat de hond niet 
meer piepend achter de bank kroop. Uit-
eindelijk lukte dat wel, maar…..

De hond is nog steeds bang voor het 
vuurwerk maar durft deze angst in het 

bijzijn van de baas niet meer te uiten. Je zadelt de hond 
daardoor met een extra probleem op: nog meer stress. Peter 
benadrukte dat als de hond teveel stress heeft, hij geen ver-
mogen meer heeft om te leren. Dat het steunen en troosten 
in een angstige situatie dus niet gezien moet worden als een 
beloning voor het angstgedrag. Daarom is het niet  verkeerd 
om je hond, wanneer hij steun of troost zoekt, te steunen en 
te leren dat hij bij jou terecht kan als hij bang is.

Socialiseren & Habitueren
Tenslotte besteedde Peter nog flink wat tijd aan de verschil-
lende fasen van het socialiseren van de pups. Hij onder-
scheidt daar verschillende stadia in: De primaire socialisa-
tiefase van 3 tot 12 weken en de secundaire socialisatiefase 
van 12 weken tot aan de puberteit. In deze periode vinden 
verschillende zaken plaats:

Socialiseren
Het socialiseren van een pup bestaat uit het fysiek kennisma-
ken met allerlei levende wezens die in de leefomgeving van 
de pup voorkomen. Peter benadrukte de rol van de fokker in 
de primaire socialisatieperiode, maar ook dat de socialisatie 
verder moet gaan bij de eigenaar. Socialisatie heeft namelijk 
pas zin als de kennismaking meerdere malen wordt herhaald. 
Het heeft in Nederland dus weinig zin om de pup mee te 
nemen naar Artis om hem te laten kennismaken met een kro-
kodil (tenzij je van plan bent om op korte termijn naar Florida 
te emigreren).

Habitueren
Habitueren is iets anders. Gaat het bij socialiseren om de 
interactie met levende wezens, bij habitueren gaat het om de 
gewenning aan allerlei prikkels in de wereld om de pup heen. 
Denk daarbij aan geluiden, bewegende objecten zoals spoor-
bomen, voertuigen, verschillende soorten mensen, diersoor-
ten en rare obstakels. Bij het habitueren moet de pup juist 
leren deze verscheidenheid aan dieren, dingen en mensen te 
negeren, dat hij er zich niets van hoeft aan te trekken, dat ze 
er gewoon zijn.
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Generaliseren
Maar, vraagt Peter 
het publiek, moet 
je de pup aan alles 
laten wennen? Nee, 
dat is gewoonweg 
onmogelijk. Daarom 
is het  belangrijk  dat 
de pup leert genera-
liseren: hij moet met 
voldoende prikkels 
in contact komen en 
daaruit leren op een 
“juiste” manier om 
te gaan met nieuwe 
prikkels die lijken op 
prikkels die de pup 
al kent. M.a.w. ken je 
er één, dan ken je ze 
allemaal. Peter vertelt 

dat de mogelijkheid tot generaliseren bij pups in de primaire 
socialisatieperiode het grootst is en we daar dus gebruik van 
moeten maken bij zowel de socialisatie als de habituatie. 

Stress
Tenslotte gaat Peter in op de neiging om (niet alleen bij 
puppy’s maar ook bij kinderen) alle stressvolle situaties te 
vermijden: “oh pas op voor de tere puppy-/kinderziel”. Stress 

is helemaal niet verkeerd, mits de pup leert hoe hij ermee om 
moet gaan. Daarmee komen we terug bij het voorbeeld van 
de gans. De eerste ontmoeting met de gans  is ongetwijfeld 
stressvol als de gans blazend en met de vleugels klapperend 
op de pup afkomt lopen. In eerste instantie zal de pup voor 
een van de drie basisreacties op stress kiezen: vluchten, vech-
ten of verstijven. Echter met de juiste feedback van de baas 
zal hij leren dat negeren de beste optie is en dat daarmee de 
stress wordt weggenomen. Stress is niet verkeerd, maar de 
langdurige blootstelling eraan juist wel (en dat is niet anders 
bij mensen).

Afsluiting
De avond werd iets na 22.00 uur afgesloten door Jorden de 
Boer en met een groot applaus voor de zeer enthousiaste 
spreker, Peter Beekman. 

Tijdens het napraten bleek dat de meeste aanwezigen ten 
minste delen van het verhaal al wel eerder hadden gehoord, 
maar dat de coherente en enthousiaste manier van vertel-
len, de vrolijke wijze van interactie met het publiek en de 
vele voorbeelden uit de praktijk, bij bijna iedereen tot een 
enorme verduidelijking van het onderwerp hadden geleid. 
Een geslaagde avond en hopelijk gaat de Fokbeleidscommis-
sie dit vaker doen.

Namens de Redactie,
Arjan van Hessen

Gebruikshondencommissie
SJP Beesd – 27 juli 2018
Op vrijdag 27 juli a.s. is onze Vereniging voor de Stan-
daard Jachthondenproef (SJP) wederom welkom op 
Heerlijkheid Mariënwaerdt te Beesd, een eeuwenoud 
familielandgoed in de Betuwe. 

De inschrijving voor de SJP en de Meervoudige Apporteer-
proef (MAP) is vanaf 1 juni weer open op my.orweja.nl. 
Schrijf u tijdig in en voorkom teleurstellingen. 

Dit is meteen een uitstekend moment om het geheugen op 
te frissen van elke voorjager en in het bijzonder de begin-
nende voorjager. Om deze reden heb ik het Algemeen 
Reglement Jachthondenproeven (9e herziene druk oktober 
2015) erbij gepakt en heb ik per onderdeel enige highlights 
benoemd.

De proeven A t/m E vormen het C-diploma en samen met 
de onderdelen F, G en H het B-diploma en daarna met de 
proeven I en J, het A-diploma. Voorwaarde is telkens, dat op 
alle onderdelen een voldoende behaald is.

Doel  
De jachthondenproeven hebben in eerste instantie tot doel 
een uitspraak te doen over de bruikbaarheid voor het werk 
ná het schot van de deelnemende honden. Het uiteindelijke 
doel van de jachthondenproeven is de bevordering van de 
weidelijkheid ter jacht door stimulering van het gebruik van 
goed afgerichte honden in handen van voorjagers, die hon-
denwerk verstaan en waarderen.
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Proef A: Aangelijnd en los volgen  
De hond moet zijn voorjager over een traject van ongeveer 
40 meter volgen. Dit traject moet eerst aangelijnd en vervol-
gens niet aangelijnd worden afgelegd. Het traject heeft de 
vorm van een langgerekte zandloper, waardoor de voorjager 
steeds twee bochten met zijn hond aan de binnenkant en 
twee bochten met zijn hond aan de buitenkant moet maken. 
Tijdens het niet aangelijnd volgen moet de voorjager hals-
band en lijn op een door de keurmeester aangewezen plaats 
achterlaten. 

Proef B: Uitsturen en komen op bevel  
De hond moet zonder halsband of lijn worden uitgezonden 
en moet op een afstand van ongeveer 30 meter voldoende 
vrij in beweging zijn.  Daarna moet de hond op bevel naar de 
voorjager komen. De voorjager moet dit bevel onmiddellijk 
geven, nadat de keurmeester hem dit opdraagt.

Proef C: Houden van de aangewezen plaats  
De hond moet zonder halsband of lijn en zonder dat enig 
voorwerp bij de hond is achtergelaten, de hem aangewezen 
plaats houden tot zijn voorjager hem weer ophaalt. De voor-
jager dient twee volle minuten buiten het gezichtsveld van 
de hond te verblijven. Indien twee honden tegelijk worden 
beoordeeld, dan moet de proef zodanig zijn ingericht dat 
de honden elkaar vanaf de aangewezen plaats niet kunnen 
zien gedurende de twee minuten van het houden van die 
aangewezen plaats.

Proef D: Apport te land  
De hond wordt zonder halsband, los voorgejaagd. Een wer-
per gooit een konijn zodanig, dat het konijn op ongeveer 25 
meter van de hond terechtkomt. De hond mag in opdracht 
van de keurmeester na één seconde nadat het konijn is ge-
vallen, worden uitgestuurd om te apporteren De hond moet 
het konijn binnen handbereik van de voorjager brengen. 

Proef E: Apport uit diep water  
De hond wordt zonder halsband, los voorgejaagd. De hond 
moet een, in overzichtelijk diep water, geworpen wilde eend 
apporteren. De inzetplek zal ongeveer drie meter uit de 
waterkant liggen. De eend moet op een zodanige plaats in 
het water worden geworpen, dat de hond om de eend te 

bereiken, moet zwemmen. Tijdens het werpen van de eend 
wordt een schot gelost. De keurmeester geeft, nadat de eend 
is gevallen, na één seconde opdracht om de eend te laten 
apporteren.

Proef F: Verloren apport te land  
De hond moet een, in dichte dekking, geworpen wilde eend 
apporteren. De eend ligt op ongeveer 40 meter van de plaats 
waar de hond wordt ingezet. De voorjager en hond dienen 
elkaar niet meer te kunnen zien nadat de hond, gezien in de 
algemene richting van de valplaats, zich meer dan vijf meter 
van zijn voorjager heeft verwijderd. Het is aan de hond om 
zelfstandig de eend te vinden en te apporteren voor zijn 
voorjager.

Proef G: Markeerapport te land  
De eend moet tegen de wind in worden geworpen en op 
ongeveer zestig meter van de hond terecht komen. De 
keurmeester zal nadat de eend is gevallen, na ongeveer drie 
seconden toestemming geven om de hond uit te zenden. 
Hij doet dit door de voorjager op de schouder te tikken. De 
voorjager mag vanaf het moment dat de hond is uitgezon-
den tot aan het moment dat deze de eend heeft opgeno-
men, geen aanwijzingen of commando's geven. 

Proef H: Apport over diep water  
De hond moet een, aan de overzijde van een breed, diep 
water weggeworpen, wilde eend apporteren. 

Proef I: Dirigeerproef te land  
De hond moet een houtduif apporteren nadat hij door zijn 
voorjager via een stoppunt naar de valplaats is gedirigeerd. 
Het stoppunt dient ongeveer honderd meter van de positie 
van de voorjager en ongeveer vijftig meter van de valplaats 
te liggen en zodanig te worden gekozen, dat een aanzienlijke 
richtingscorrectie nodig is om de valplaats te bereiken. 

Proef J: Apport van verre loper over breed water 
De hond moet een, aan de overzijde van een breed, diep 
water ver weggesleepte wilde eend apporteren. Hij dient 
daarbij gebruik te maken van het sleepspoor. 

Namens de Gebruikshondencommissie,
Olaf Geerse
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Reintje
Op de veldwedstrijden tref je veel gelijkgestemde (voor-)
jagers, die praten over bonte staande honden, fazanten, 
geweldig gemaakte punten, wat er allemaal mis kan gaan, 
maar ook over mooie jachtverhalen. Zo ook de gesprekken 
tussen Jan en mij, die allebei met regelmaat te vinden zijn op 
veldwedstrijden. Aan het einde van het veldwedstrijdseizoen, 
werd ik door hem uitgenodigd op de eerste jachtdag van zijn 
combinatie. Zowel geweer als mijn hond Stone zijn van harte 
welkom. Op zo’n vriendelijk verzoek zeg je natuurlijk geen 
nee en dus werd 21 oktober direct in de agenda gezet: locatie 
Flevopolder. 

Om 09.00 uur rijd ik het erf op, waar Jan met zijn jachtmaat 
een jachthut heeft. Een luxe jachthut, want deze staat bij 
één van de boeren op het erf en is van de nodige gemakken 
voorzien. Tijdens een lekker bakje met een plak cake, wordt 
het plan de campagne van die dag gedeeld. Eerst gaan wij 
kijken bij de eenden en daarna gaan we een aantal veldblok-
ken afdrijven; bieten, boomgaard en groenbemesting. Een 
gezelschap van in totaal tien jagers en drijvers. Laten we ook 
vooral de honden niet vergeten: twee Drentsche Patrijshon-
den, een grote Münsterlander en een Labrador. 

Eenmaal op pad, komen we tot de conclusie dat de eenden 
niet “thuis” zijn en dus rijden we door naar een blok met 
bieten. Bescheiden bietjes, die niet boven de laars uit komen. 

Daarnaast is een niet heel groot bietenblok, dus een goed 
formaat om aan te pakken met dit gezelschap. Drie kop 
geweren stellen zich op en twee van de vier honden worden 
ingezet. De wind staat goed op het veld. Stone kan mooie 
slagen tegen de wind in maken. Zo nu en dan komt de an-
derhalf jaar oude Münsterlander genaamd Spike buurten. De 
naam “raket” had hem ook wel gepast. 

Na meerdere slagen gemaakt te hebben in het veld, trekt 
Stone halverwege het blok aan en komt hij tot voorstaan. En-
kel de langs sjezende “raket” doet Stone heel even omkijken, 
toch blijft hij mooi voorstaan. Samen met het geweer waar 
hij het dichtst bij voorstaat, proberen we zo snel als dat kan, 
de bieten te doorkruisen. Wanneer ik Stone flankeer, komt 
het gedrukte wild in beweging en slaat precies tussen mij en 
mijn collega jager terug. Binnen tien meter schiet hij Reintje 
“kikdood”. Stone is er vlot bij en hij komt de vos vol trots bij 
mij brengen. Reintje is daarmee officieel ’t haasje. 

We jagen de rest van de dag door en de diversiteit van het 
tableau wordt met nog twee soorten haarwild aangevuld. 
Rond een uur of vijf drinken we het wild dood. Ik mag terug 
kijken op een geslaagde jachtdag en heb een mooi jachtver-
haal voor de aankomende voorjaarsveldwedstrijden alvast op 
zak.

Olaf Geerse
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Gekke “Drenten-bekken”
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Gekke “Drenten-bekken”
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Mijn Drent als jacht(proeven)hond
In 2009 overleed onze vorige hond, een Labrador. Een hele 
lieve, rustige hond, die tussen onze vier, drukke, opgroeiende 
jongens als het ware een baken van rust was. Na haar over-
lijden, zeiden Irene en ik tegen elkaar dat we eigenlijk geen 
hond meer wilden hebben. Dat gevoel duurde ongeveer 
twee dagen, waarna we tot de conclusie kwamen dat een 
hond toch best wel leuk zou zijn. De kinderen hadden ons 
niet meer continue nodig, zodat we wat meer tijd in konden 
ruimen voor een hond. Maar dan nu wel één met wat meer 
pit.

Zoekend naar raseigenschappen op Internet gaf ons de 
volgende opties: een Friese Stabij, een Kooiker Hondje of 
een Drentsche Patrijshond. Uiteindelijk besloten we om een 
Drentsche Patrijshond te nemen, waarbij onze keuze was ge-

baseerd op karakter, 
grootte en uiterlijk.

Nou, wij op zoek 
naar een fokker. Via 
de website van de 
Vereniging kwamen 
we bij een fokker die 
recentelijk een nestje 
had, waarvan nog 
één pupje beschik-
baar was omdat de 
koper zich terug had 

getrokken. Meteen een afspraak gemaakt. De fokker bleek 
een enthousiasteling te zijn die meteen allerlei fotoboeken  
liet zien van vorige nesten en uitbundig vertelde over zijn 
jachtervaringen met de Drent. Wij keken elkaar eens aan – 
huh? jacht? – naïef als we waren. 

Later vertelde de fokker dat we wel een pup van hem konden 
meenemen, maar dat we er wel iets mee moesten gaan doen. 
Want, zo zei hij, als je niets doet met een Drent, kan het een 
heel vervelende hond worden. Ga bijvoorbeeld jachttraining 
doen, merkte hij op. Terug naar huis hadden we het daar over 
in de auto. Ik zag het wel zitten en vond het wel spannend. 
Ik zag mezelf al met een geweer over de schouder door de 
weilanden lopen. Ja, dat het in werkelijkheid anders is, weet 
ik inmiddels ook wel. Maar nogmaals, we waren destijds zo 
naïef als het maar zijn kon op het gebied van honden, jacht 
en alles wat er bij komt kijken.

We zijn een paar keer bij deze fokker op bezoek geweest. Van 
het nest waren op twee na alle pups al aan iemand toegewe-
zen. Van de twee nog niet toegewezen pups was er één die 
telkens naar ons toe kwam, zodat we het al snel wisten: dat 
wordt onze volgende hond.

Toen zij acht weken was, mochten we haar meenemen naar 
huis, deze Fleur Wietske van de Meerpoel, of Sira, zoals wij 
haar noemden.

Ja, toen begon het feest. Zindelijk maken, laten wennen 
aan het huis, de kinderen en de kat, haar laten weten dat ze 
Sira heet, en de eerste beginselen van opdrachtjes geven. 
Opletten wanneer ze aanstalten maakt om te gaan zitten en 

dan snel het ‘zit commando’ geven. Maar ook omgekeerd: 
het gezin laten wennen aan een pup. Ik kan me het moment 
goed herinneren dat ik uit mijn werk kwam en vrouw en 
kinderen staand op de bank aan trof. “Wat doen jullie daar?” 
“Ja, ze bijt in onze tenen!” riepen ze in koor, terwijl ze naar Sira 
wezen, die heel onschuldig zat te kijken. Het gezin moest dus 
duidelijk wennen aan de scherpe, bijtgrage tandjes van een 
temperamentvolle jachthondenpup. Maar goed, ook dat was 
een periode die voorbij ging.

Zoals beloofd aan de fokker, zouden we jachttraining gaan 
doen. We hadden contact opgenomen met een jachthonden-
school in de buurt, die trainde op verschillende locaties. Dat 
leek ons wel wat. We waren al eens een keer wezen kijken bij 
een les. We zagen leuke dingen; mensen druk in de weer met 
hun honden. Iemand was bezig met een oefening en riep 
“Zit!” naar zijn hond. De trainster reageerde meteen: “Waarom 
gebruik je de zitfluit niet!” Wij keken naar elkaar: huh? zitfluit?

Na afloop van deze les legde de trainster ons uit wat we 
mee moesten nemen voor onze eerste echte les: een puppy 
dummy en een jachtfluit – zo’n gecombineerde, met aan één 
kant een gewone fluit en aan de andere kant een trilfluit.

We hadden in die tijd de volgende rolverdeling: Irene deed 
gehoorzaamheid en ik zou de jachttraining doen. De eerste 
keer naar jachttraining was ik best wel zenuwachtig. Wat 
zou er van mij verwacht worden? Hoe zou Sira het doen? We 
kwamen in een groep met vier Labrador pups, allemaal uit 
hetzelfde nest en net zo oud als Sira. De eerste lessen vielen 
wel mee: aangelijnd volgen, influiten en meer van dat soort 
dingen. Maar al snel begon het apporteerwerk - dat vond Sira 
maar niks. Les na les bakte ze er helemaal niets van, terwijl de 
Labradors snelle vorderingen maakten en al snel dummy’s en 
wild apporteerden. En Sira? Ja, die vierde feest zodra het lijn-
tje er af ging en ik haar op apport stuurde. Ze zag de dummy 
wel vallen, maar ze zag verderop ook een vogel of een hond, 
of iets anders wat ze veel leuker vond dan die vervelende 
dummy, waar ze dan op af stoof!

“Ga haar maar weer halen, Fred!” zei de trainster dan. Ja, daar 
ging ik dan, als een soort rattenvanger van Hamelen om mijn 
hond te halen. Die stond me met gestrekte voorpootjes op te 
wachten. Pak me dan, als je kan!

Het gebeurde soms ook wel eens dat, wanneer ik aan de 
beurt was om Sira op een apport in te zetten, ik achter me 
hoorde fluisteren: “Doet ze toch niet!” En inderdaad, de belha-
mel deed het niet, ze vierde haar eigen feest, met als resultaat 
dat ik er weer achteraan kon om haar te vangen.

Maar na verloop van tijd had ze ook wel eens een goede les. 
Als ze haar best deed en aandacht had, was ze een superleer-
ling. De hele groep was dan zeer verrast en er werd enthou-
siast gejuicht. Dan zag je Sira denken: Pfff… nou stelletje 
uitslovers! Was dit nou zo moeilijk, dat doe je toch even. Maar 
voor één keertje dan, hoor!

Als ze tijdens de jachttraining naast me zat en voortdurend 
met een scheve kop de omgeving afzocht op alles wat be-
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woog, dan kon ik het wel vergeten. De dummy ging ze dan 
misschien nog wel halen. Maar ze keek al met scheve ogen 
waar die hond in de verte heen holde, om op nog geen twee 
meter afstand als een raket er vandoor te gaan.

Wat Sira wel altijd heel leuk vond, was het lopen van een 
sleep. Dat deed ze vol enthousiasme en ze bracht het wild 
altijd snel binnen. Ja, op zo’n sleep kon ze lekker zelfstandig 
werken, haar neus gebruiken. Maar het domweg apporteren 
van dummy’s vond ze maar stom. Vol verbazing keek ze naar 
de Labradors, die de ene na de ander dummy ophaalden.

Het gebeurde vaak dat ik na afloop van een mislukte training 
riep dat ik er mee wilde stoppen. Irene beurde me dan op 
met een opmerking zoals: “Maar vandaag heeft ze zelfs aan 
de dummy geroken en ze is niet weggelopen!”

Ja, aan zo’n kleine vooruitgang klampte ik me dan vast om 
voor een volgende training toch weer voldoende moed te 
verzamelen. Want ondanks alle frustraties en tegenslag vond 
ik het wel leuk om met mijn hond te werken.

Op een gegeven moment hoorden we onze medecursisten 
praten over proeven die ze gelopen hadden. Nog steeds zo 
naïef als wat op dat gebied keken wij elkaar aan – proeven? 
– trainen we daar voor? Onderzoek op internet gaf ons enig 
idee wat de jachthondenproeven precies inhielden. O, dat 
was dus de bedoeling! Wisten wij veel! Met Sira waren we 
in elk geval nog lang niet zo ver dat we een proef konden 
doen. Ze wilde zelfs niet eens het water in. Dat ze niet wilde 
zwemmen werd altijd vergoelijkt met: “Ja, dat heb je met een 
Drent!”

Na anderhalf jaar trainen stopte de trainster er wegens 
persoonlijke omstandigheden mee. Achteraf bleek dat heel 
goed voor ons uit te vallen, want toen moesten we nood-
gedwongen op zoek naar een  andere trainingsschool. Dat 
lukte en we kwamen bij een trainster die wel verstand had 
van staande honden. Meteen de eerste les kreeg ze Sira zelfs 
al aan het zwemmen. De lessen daarna boekten we enorme 
vooruitgang en drie maanden later waren we zelfs zo ver - en 
was Sira zo stabiel geworden - dat we een jachthondenproef 
konden gaan doen voor een C diploma!

Ik twijfelde wel enorm, maar de trainster zei: “Niet moeilijk 
doen, ze kan apporteren, zwemmen, volgen en uit zicht lig-
gen. Meer heb je niet nodig voor een C diploma!”

Daar gingen we dus, op naar Mariënwaerdt voor de jacht-
hondenproef van de Vereniging de Drentsche Patrijshond. De 

trainster en een aantal mede cursisten waren meegekomen 
om mij moed in te spreken. En zowaar het lukte – we haalden 
een C diploma. Sterker nog: we waren eerste geworden van 
de C deelnemers! Wat was ik trots op mijn hondje!

Daarna weer verder trainen, met de nodige ups en downs, 
want als het op de ene training super verloopt, zodat je als 
in de wolken naar huis gaat en nog de hele week nageniet, 
beland je de volgende training weer gewoon keihard met 
beide benen op de grond omdat bijna alles mislukt. Je werkt 
nu eenmaal met een hond, een levend wezen, geen robot.

Het jaar daarop haalden we in Vught met de hakken over de 
sloot ons eerste B diploma. Als ik daar nog aan terug denk. 
Wat ik die dag meemaakte schoot heen en weer van trots 
naar klotsende oksels. Van een tien voor het uitsturen, een 
acht voor het verloren apport, naar een zeer moeizame zes 
voor het over water. Maar mijn wijffie had het toch maar 
gedaan; ons eerste B diploma!

De proef in Vught was de laatste van dat jaar voor ons, dus 
mijn doel voor het komende jaar was een B diploma  met 
minimaal achtenzestig punten, want dan kon ik meedoen 
met de MAP. Heel brutaal schreef ik me het volgende jaar al 
in voor een aantal MAP-en. Op de eerste SJP proef was ik dus 
wel vastbesloten om die vereiste punten te halen. Dat was 
toevallig weer in Beesd, Mariënwaerdt. Ik had alle onderdelen 
gedaan en had tot dan een score van negenenvijftig punten, 
dus moest ik voor het laatste proefonderdeel wel een negen 
halen. Het laatste onderdeel was het over water, dus daar 
ging ik al met angst en beven heen. Maar Sira deed het super; 
ze ging vlot te water en zwom netjes over. Sira zocht ruim en 
breed. Er stonden diverse hindernissen die voor de paar-
dendressuur gebruikt werden en ook daarop zocht ze, staand 
op haar achterpoten. Daar moest de keurmeester wel om 
lachen. Maar ze had de eend toch vrij snel gevonden. Natuur-
lijk kwam ze niet door het water terug, maar via een omweg. 
Ik vond dat toch wel een beetje lang duren, waardoor ik haar 
infloot. Daarna kwam ze meteen het paadje in rennen en gaf 
de eend een beetje scheef zittend af. Vanwege het influiten 
en het scheef zitten verwachtte ik een acht, dus ik baalde wel 
een beetje, maar tot mijn verrassing kregen we een negen! Ik 
kon de keurmeester wel zoenen! Hij feliciteerde me hartelijk 
toen ik hem vertelde dat hij mijn dag helemaal goed ge-
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maakt had omdat ik nu 
een B met achtenzestig 
punten had.

In de jaren daarna ben 
ik een aantal keer van 
trainer gewisseld. Op een 
gegeven moment merk 
je namelijk dat je bij een 
trainer niet verder komt, 
dat je op een bepaald 
niveau blijft hangen. Ik 
wilde wel verder – trainen 
voor MAP en Artemis 
proeven.

Dat is ons uiteindelijk 
allemaal gelukt. Ik zeg ons, want we kunnen nog zo veel 
trainen, ik kan nog zo veel strategieën bedenken, uiteindelijk 
moet Sira wel het werk doen op een proef en moet ik haar 
zo duidelijk mogelijk zien te maken wat ze moet doen. Want 
ik heb ook ondervonden dat mijn hond blokkeert als ze iets 
niet snapt. Dat ligt dan niet aan haar, maar dan heb ik ge-
woon niet duidelijk genoeg gemaakt wat de bedoeling is.

Ik ben ook aangesloten bij een aantal jachtcombinaties, waar 
ik mee mag als voorjager. Dan krijg je pas echt een enthou-
siaste hond te zien! De eerste keer dat ik mee ging, stond ik 
op post voor de eendenjacht. Na een paar schoten was het 
adrenalinepeil van Sira zo hoog, dat ze het water in ging om 
de lokkers op te halen! Een andere keer plonsde er een ge-
schoten gans in het water. Sira nam een aanloop en sprong 
met een bommetje het water in. Ik herkende mijn Drent 
haast niet meer!

Zoals wel duidelijk is, heb ik in de loop der jaren van alles 
gedaan met Sira: veldwerkdemo van de GBC, veldwerk met 
een jager, veldwerkworkshop met Johan Kraay, zweetwerk, 
agility, working tests, trainen voor werk na het schot, proeven 
gedaan en mee op jacht geweest. Dit alles om uit te vinden 
wat mijn hond leuk vindt en waar ze talent voor heeft, maar 
ook wat ik leuk vind om te doen met mijn hond. Voor veld-
werk heeft Sira wel een uitstekende neus, maar dat trok mij 
niet zo. Ik heb er voor gekozen om het werk na het schot met 
haar te trainen om zo mee te kunnen doen met de standaard 
jachthondenproeven en de Artemis proeven. Daar hebben 
we hier toch de meeste trainingsmogelijkheden voor.

Dit alles heeft Sira gemaakt tot wat ze nu is, een goede, 
veelzijdige, vrolijk werkende jachthond. De band die we met 
elkaar hebben is heel sterk. Je kan wel zeggen dat ze in veel 
opzichten mijn beste maatje is geworden. En andersom is 
het denk ik ook zo dat Sira mij als haar beste maatje ziet. Als 
we tijdens een proef of de jacht moeten wachten, kan ze 
ineens opspringen en mij een paar flinke likken over mijn 
gezicht geven, alsof ze zeggen wil hoe ze het naar haar zin 
heeft. Als Irene en ik ’s avonds naast elkaar op de bank naar 
het journaal aan het kijken zijn, komt Sira eerst met haar kop 
er tussen, dan met haar voorpoten en vervolgens zit ze net 
zo lang te draaien en te wroeten tot ze tussen ons in ligt, met 
haar kop op mijn schoot.

Al met al kan ik wel stellen dat Sira momenteel de meest ge-
diplomeerde Drent is: 2 C diploma’s, 29 B diploma’s, 2 MAP-B 
diploma’s, 1 PJP-B diploma en meerdere Arthemis certifica-
ten, waarvan we op de meest recente Artemis proef als derde 
zijn geëindigd. De ganzensleep (van ruim tweehonderd 
meter) die Sira op deze proef liep was de mooiste van de dag, 
volgens de keurmeester.

De vermaledijde dirigeerproef is helaas nog nooit gelukt op 
een proef, zodat we geen A diploma hebben gehaald. Maar 
daar heb ik uiteindelijk wel vrede mee. Als het halen van 
diploma’s op B niveau het hoogst haalbare is met Sira, dan ga 
ik er geen buitensporige druk op zetten om dat A diploma te 
halen. Ze wordt dit jaar negen en ze mag de komende jaren 
nog lekker meedoen op haar eigen niveau. Dan weet ik zeker 
dat ze de vrolijke, enthousiast werkende hond blijft die ze nu 
is. En dat is voor mij het belangrijkste. We moeten er immers 
beiden plezier in hebben.

Het leven bestaat natuurlijk niet alleen uit trainen en proeven 
lopen. Tussen al het werken door heeft Sira ruimschoots de 
gelegenheid om haar hondse dingen te doen. Maar wat ze 
het allerliefst doet is lekker rennen, rennen en nog eens ren-
nen. Gewoon voor de lol.

De Drent is een jachthond met een goed ontwikkeld jachtin-
stinct. Maar om iets met de hond te kunnen doen, moet dit 
jachtinstinct wel gecultiveerd en gekanaliseerd worden. Dat 
moet je zien te bereiken door te trainen. Als het je leuk lijkt 
om iets te doen met jouw Drent, schroom dan niet. Probeer 
het gewoon. Ik wist in het begin van toeten noch blazen met 
betrekking tot proeven en jacht, maar ik ben op een gege-
ven moment toch gewoon gegaan en ik ben er langzaam in 
gegroeid.

Je zult merken hoe leuk het is om lekker samen te werken 
met jouw hond, maar verschuil je hoe dan ook nooit achter 
het excuus dat je met een Drent werkt. Als iets fout gaat, 
accepteer dat dan en probeer het te verbeteren. Leg de fout 
niet bij de hond en vergoelijk de fout ook niet door te zeg-
gen: “Het is maar een Drent!” 
 
Fred van de Meulen
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Ons behouden huis en hondenstress

Om 05.00 uur in de nacht van 2 maart jl. gaat ons rookalarm 
in de slaapkamer af en horen we herrie in de straat. Iemand 
schreeuwt: “Brand! Brand! Eruit! Eruit!”

We zitten recht overeind in bed en beseffen dat dit menens 
is. Een blik uit ons raam, terwijl we ons snel aankleden met 
wat er voor het grijpen ligt, doet ons huiveren; een  onheil-
spellende oranje gloed en vliegvuur boven de huizen aan de 
overkant van de straat. 

Bij windkracht 7 in onze richting daalt een  vonkenregen 
al neer op het dak van ons bijhuis, waarin ook onze B&B 
gevestigd is. Ik gooi de jachtlijn om de nek van Bodhi, onze 
5-jarige Drent, terwijl Cock onze gasten wakker bonst. Die 
hebben het vuur gezien en het geschreeuw gehoord en zijn 
gelukkig al in de kleren. Ik rijd op blote voeten in mijn Crocs 
de auto weg, zodat hulpdiensten zodra ze arriveren, kun-
nen manoeuvreren. Als ik terug ben komt Cock uit het pand 

aan de overkant, 
waar hij naar een 
kat heeft gezocht. 
Te gevaarlijk, één 
grote vlammenzee.

In al deze conster-
natie staat Bodhi 
met de jachtlijn 
om haar nek en 
de staart omlaag 
in de gang ogen-
schijnlijk rustig te 
wachten. Nou baas, 
zeg het maar…

Geen tijd om 
spullen te pakken, 

behalve ons mobieltje stoppen we nog gauw de paspoorten 
in onze zak. Lekker belangrijk. De politie sommeert ons via 
de achteruitgang ons pand te verlaten i.v.m. de rook en het 
vliegvuur. Daar sta je dan met je hond en je gasten even na 
vijven in het aardedonker bij een gevoelstemperatuur van 
-18. Echte angst hebben we niet, alle bewoners zijn geëvacu-
eerd. We zijn machteloze toeschouwers bij een ramp die zich 
voor onze ogen voltrekt. 

Onder de extreme omstandigheden poogt de brandweer het 
vuur onder controle te krijgen. Onze buurt met monumen-
tale panden heeft smalle straatjes, de woningen zijn lastig te 
bereiken voor groot materieel. Er wordt versterking gevraagd 
uit alle omliggende dorpen en van ‘de overkant’. Dat mate-
rieel wordt met een speciaal ingezette boot uit Den Helder 
naar het eiland gebracht. 

Het is zo verschrikkelijk koud. Lieve buren zorgen gelukkig 
voor provisorische opvang met koffie, thee en een schaal 
water voor Bodhi. Die snuffelt rustig rond, de meeste aanwe-
zigen zijn bekenden voor haar. Ze gaat maar eens lekker op 
de bank liggen. De bank thuis is een verboden plek maar dit 
is niet de bank thuis. Dus. 

We laten Bodhi even achter om het verloop van de brand de 
gaan bekijken. Wat we zien stelt ons totaal niet gerust. Er lijkt 
geen houden aan en we moeten het ergste vrezen. Op ons 
netvlies staat het moment dat het vuur overslaat naar het 
huis van onze naaste buren. We omarmen onze buurman ter-
wijl hij zucht “nou, dat was het dan… het was bijna klaar, na 
30 jaar”. Sprakeloos. Een straatje van drie meter breed scheidt 
de brand nu nog van onze gevel. Het kan bijna niet anders of 
ons huis zal het volgende zijn. De brandweerlieden houden 
ons huis en bijhuis nat. Een stoplijn noemen ze dat. Op hoop 
van zegen. We zien de vertwijfeling ook in hún ogen.
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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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We keren terug naar de warmte, kunnen niets doen. Dan zijn 
we Bodhi kwijt. Hoe kan dat nou? Oeps, die is even op bed 
gaan liggen bij de buren. Thuis mag ze niet op het bed maar 
dit is geen bed uiteraard maar gewoon een heel groot hon-
denkussen. Dus. Op ‘sien Texels’: “Lekker sliepe”. 

 
Er is crisisopvang geregeld in het dorpshuis waar alle gedu-
peerden terecht kunnen voor een ontbijt en ondersteuning. 
Hier kunnen we ons melden en aangeven wat we nodig heb-
ben. Ook de stichting Salvage is aanwezig. De burgemeester 
is er en met enige regelmaat worden we gebriefd over de 
stand van zaken. Er wordt met man en macht gewerkt om de 
stoplijn bij ons huis te houden maar het is en blijft spannend. 
Als ons huis gaat branden, gaat de rest van de straat ook 
mee.

Bodhi krijgt een emmertje water. Ze drinkt wat en struint 
door de zaal op zoek naar een kruimel van het een of ander. 
Het is tijd voor haar brok maar dat is op dit moment geen 
haalbare kaart. Nood breekt wet en we scharrelen wat van 
het ontbijt bij elkaar voor haar. Ze schijnt zich moeiteloos te 
voegen in het gezelschap. Krijgt een aai hier en een klopje 
daar, ze geeft ook troost en warmte aan een soms ontred-
derd gezelschap. Dan gaat ze naast ons op een stoel zitten, 
rechtop, kijkt de kring rond en laat dan haar kop zakken. Ze 
kan haar ogen niet meer open houden. Thuis zou ze allang in 
haar mand of in de bench liggen. Uiteindelijk klimt ze op het 
podium van het dorpshuis want daar heeft ze de ruimte en 
het rijk alleen. Maar slapen, nee hoor. Alsof ze waakt en alles 
in de gaten houdt. 

Eind van de ochtend wordt het sein ‘brand meester’ gegeven 
en om beurten mogen bewoners onder begeleiding van 
de brandweer hun huis, of wat ervan over is, gaan bekijken. 
Bodhi’s ‘oppasburen’, die ook geëvacueerd zijn, willen wel 
even met Bodhi een rondje lopen als wij aan de beurt zijn. 
We bereiden ons op het ergste voor. 

Bij ons huis gekomen, valt ons de mond open. Wat we zien 
is surrealistisch. Een ijspaleis, dat zo uit een sprookje kan 
komen. IJs heeft vuur tegen gehouden. Binnen is alles intact, 
alsof zich geen ramp heeft voltrokken in de omgeving. Vijf 
woningen verwoest en ons is alles bespaard gebleven. We 
hebben alleen rookschade. We kunnen voorlopig niet terug 
naar huis. Er is geen stroom, geen gas. De rook en het ijs 
noodzaken ons een aantal nachten elders door te brengen.

De keus is snel gemaakt. We huren een appartement aan de 
rand van het bos waar we met Bodhi altijd wandelen. Even de 
voor haar vertrouwde omgeving opzoeken. Het is heerlijk om 
te zien dat ze ervan geniet. Voor haar een soort thuiskomen. 
We hebben een nieuw kussen voor haar gekocht. En van huis 
de voerbakken, brok en vlees meegenomen. Al die tijd geen 
blaf, piep, jank of wat dan ook. ‘s  Avonds in ons appartement 

ligt ze uitgevloerd op haar nieuwe kussen. Eindelijk rust… 
Toch ook weer niet. Een paar dagen later slapen we in onze 
eigen B&B. Bodhi op haar nieuwe kussen bij ons op de kamer. 
Zolang de baasjes er maar zijn is alles goed. Maar écht tot 
rust komt Bodhi pas als we weer terecht kunnen in ons eigen 
huis, ondanks de schoonmaakploeg die we enkele dagen 
over de vloer hebben. Ze is altijd nieuwsgierig en houdt wel 
van een beetje reuring maar je moet niet overdrijven.

Daags daarna kopen we voor Bodhi een lekkere kluif bij de 
dierenwinkel. En wegen we haar, wat we elke maand doen 
om haar gewicht op peil te houden. Een kilo lichter! Blijkbaar 
is het niet alleen ons, maar ook Bodhi niet in de koude kleren 
(haren in dit geval) gaan zitten wat we hebben meegemaakt. 
We realiseren ons een te meer hoe sterk de band tussen 
hond en baas kan zijn. En dat het ook heel anders had kun-
nen aflopen uiteraard.

Cock en Agnes van Wijngaarden 
Oosterend (Texel)
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Een (kritische) terugblik op de Fokdag 2018
Op zaterdag 17 maart mocht ik weer deelnemen aan de Fok-
dag omdat het vierde nestje van mijn reu beoordeeld werd. 
Een Fokdag is altijd weer een mooi moment om de eigena-
ren van je nakomelingen te ontmoeten en te spreken over 
hoe het gaat met hun Drent. Ik persoonlijk vind met name 
gedrag een heel belangrijk item. Veelal heb je de baasjes via 
de mail al één of enkele keren gesproken, soms heb je ze al 
ontmoet op een puppy-terugkomdag, maar helaas organi-
seren niet alle fokkers een dergelijke happening en dan is 
het eerste persoonlijke contact met een dekreu-eigenaar op 
deze dag. De nakomelingen zijn dan tussen de 18 maanden 
tot ongeveer 2,5 jaar oud. Voor mij als dekreu-eigenaar een 
belangrijke dag dus waarop je je reu in levende lijve kunt 
voorstellen aan deze mensen. En dat wordt altijd bijzonder 
gewaardeerd; dat is de papa! hoor je dan en worden er foto’s 
van hem gemaakt.

Voor de baasjes is het ook een gezellig contactmoment. Ze 
zien de moederhond en, veelal, alle nestgenoten weer terug, 
wisselen ervaringen uit onder het genot van een kopje koffie 
en iets lekkers, krijgen vaak een kadootje van fokker en/of 
reu-eigenaar en noem maar op. Meestal is dit ook het eerste 
contactmoment met de Vereniging De Drentsche Patrijs-
hond.  Ook heel belangrijk. 

Na het contactmoment start dan de nestkeuring. Vader, 
moeder en nakomelingen worden uitgenodigd in de ring 
en een officiële keurmeester gaat het nest beoordelen en 
start als eerste met de ouderdieren om vervolgens de “pups” 
te keuren. Alle honden, dus ook de ouderdieren, worden 
uitvoerig bekeken, beschreven en krijgen een eindbeoorde-
ling: Uitmuntend, Zeer Goed, Goed en hopelijk geen Matig. 
Daarna volgt de eindbeoordeling van het nest.  
 Tot nu toe nog niks vreemds of bijzonders, of toch? Nou, ik 
vind van wel!

Ik heb rondgekeken op de Fokdag en zie de ouderdieren 
rondlopen. Met name de reuen rondom de leeftijd van mijn 
reu, 7 jaar oud, heb ik al die jaren gevolgd. Op shows, fok-
dagen en reuendagen diverse malen gezien en dan zie je, 
net als bij ons mensen, dat ze ouder worden. Die imposante, 
krachtige uitstraling van die uitmuntende reuen, die verslak-
kert door de tand des tijds.  En dan de teefjes, soms al 2-3 
nesten gehad, zijn ook over hun glorie-jaren heen. Maar dat 
wil niet zeggen dat ze dan minder waard zijn, een lagere 
beoordeling zouden moeten krijgen. 

Nee, deze ouderdieren, reu en teef, die goed voor hun 
nakomelingen hebben gezorgd en die hun Uitmuntende 
of ZeerGoede genen hebben doorgegeven aan de Drenten 
van de toekomst, die fokdieren hebben hun strepen toch al 
verdiend! Dat ze beschreven worden zoals ze nu zijn, vind 
ik prima; kunnen de wachtende baasjes observeren wat nu 
eigenlijk de bedoeling is in de ring. De ouderdieren kennen 
dit ritueel dus een beter voorbeeld kun je niet geven aan je 
“kinderen”.  

Maar een individuele eindbeoordeling… dat vind ik geen 
waarde meer hebben. En wil je uiteindelijk toch een eindbe-

oordeling voor je oudere hond, dan kun je deze nog altijd 
inschrijven op een show in de Veteranenklasse; daar waar hij/
zij als seniorhond wordt beoordeeld. 

Afgelopen Fokdag hoorde ik de opmerking van een fokker 
“waarom moet dit eigenlijk, de ouderdieren hebben zich al be-
wezen” en hoorde ik een opmerking van een koper “ik dacht 
dat je met een Goed niet mocht fokken” en vervolgens “en toch 
heb ik een Drent uit deze combinatie..?”.  
 
Beiden, fokker en koper,  hebben wel een punt! En dat terwijl 
je, voordat je uiteindelijk gaat fokken, er alles aan doet om 
je credits te behalen om je Drent te mogen inzetten voor de 
fokkerij.  
Vreemd toch? 

Bij een vorig nest kreeg ik als dekreu-eigenaar al eens de 
opmerking “ja, jij zult niet klagen, jouw hond krijgt weer een 
U, maar zijn zoon krijgt maar een G (gebitsprobleem)”. Een onte-
vreden baas en voor mij heeft die U geen waarde, want mijn 
reu heeft zijn beoordelingen al behaald.  
Voorbeeld van een ander nest: de moederhond komt niet mee, 
want ze ziet er niet mooi meer uit en ik wil niet dat ze afgekraakt 
wordt. Zij heeft wel mooie en nog belangrijker, Goede of Uit-
muntende, maar bovenal gezonde nakomelingen voortge-
bracht! Zo jammer, daar sta je dan op de Fokdag. Helaas zijn 
niet beide ouderdieren aanwezig op deze gezellige contact-
dag vanwege die individuele eindbeoordeling… Zonde toch?

Wellicht deelt niet iedereen mijn mening of denkt wat 
loopt zij te mauwen, jouw reu is over zijn top.. dat wordt geen 
Uitmuntend meer en wees blij met een ZeerGoed. Dat klopt, 
helemaal mee eens! Maar iets wat ouder wordt, elk mens en 
dier, verandert in de loop van zijn leven, krijgt bijvoorbeeld 
ingevallen ogen of een meer weemoedige uitstraling of een 
andere beharing, maar dat maakt hem of haar niet minder 
mooi! Brigit Bardot was in de vijftiger jaren fotomodel, actrice 
en zangeres maar ook zij is veranderd en toch blijft ze voor 
haar leeftijd een mooi mens met behoorlijk veel invloed op 
het milieu. Doutzen Kroes loopt nu nog op de catwalk, maar 
ook dit is niet voor eeuwig, maar dan heeft zij haar strepen 
verdiend en hopelijk haar mooie genen doorgegeven aan 
haar kinderen! En ga zo maar door! Genoeg voorbeelden te 
noemen, als je zelf ouder wordt, hahaha. 

Ik hoop met dit verslag te bereiken dat er wordt nagedacht 
over de beoordelingen / veroordelingen van de ouderdieren, 
zodat ook zij blijven komen naar de fokdagen en de kopers / 
baasjes van de nakomelingen met een tevreden gevoel huis-
waarts keren en er geen “kater” aan overhouden.  
Ik hoop dat er nog vele fokdagen zullen volgen en wat mij 
betreft op de locatie nabij Zaltbommel; een ruime hal met 
royale ringen, een goed ontvangst met heerlijke snacks/brok-
jes voor de hond(en). Keurig geregeld allemaal. 

Mirjam van Hoef 
pootje van Roef & Rink 
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U bent de eigenaar van uw hond! 
Een beetje een cryptische titel vindt u niet? Toch slaat 
deze titel op u als eigenaar van een pup of jonge hond 
waarmee u traint of gaat trainen. Om het  uit te leggen, 
moet ik even terug naar een ervaring die wij opgedaan 
hebben toen onze Oscar nog een pup was.  

Al onze honden worden op zeer jonge leeftijd ver-
trouwd met water gemaakt en hebben geen angst 
om te zwemmen. Echter, er zijn ook pups die over 
de angst voor water geholpen moeten worden. Zo 
ook een broertje van Oscar. Tijdens de training 
werden de pups het water ingestuurd en na enige 
aarzeling, gingen de meeste pups al spelender-
wijze het water in. 

Behalve één van de jonge hondjes die echt bang was. 
Om hem te helpen, stond ik al klaar om zelf ook het water 

in te gaan en hem mee te lokken. Echter, voordat ik dit 
kon doen, vond de trainer het nodig om de pup aan de lijn 
over te laten trekken door één van zijn eigen honden. Ik 
zal niet snel de doodsangst in de ogen van dit diertje ver-
geten. Het behoeft geen betoog te zeggen dat de hond 
niet meer het water in te krijgen was. Het heeft heel veel 
moeite gekost om hem in het water te laten spelen.

Niet zo lang geleden kreeg ik een bericht van de eigenaar 
van een nakomeling van onze Oscar. Met dit hondje was 
precies hetzelfde gebeurd en men is nu bezig met behulp 
van therapie de jonge hond weer zo ver te krijgen dat hij 
water en zwemmen weer leuk gaat vinden.

Wat is de moraal van dit verhaal? Als u met uw pup of 
hond traint, dan betekent dit niet dat u alle opdrachten 
zonder meer uit moet voeren. Als u merkt dat uw hond er 
(nog) niet aan toe is, dan kunt u daarover met de trainer 
gaan praten en aangeven dat u dit liever (nog) niet doet. 
Een goede trainer zal dit altijd accepteren. Doet deze 
dat niet, dan kunt u zich afvragen of u wel bij de juiste 
persoon traint.

Vaak zijn  trainers meer georiënteerd op Retrievers en 
deze pak je op een andere manier aan dan Staande 
honden zoals onze Drenten. Dus onthoud dit: u bent de 
eigenaar van de hond en als u het niet vertrouwt, doe het 
dan niet of praat er over. Als er één keer iets misgaat in 
de training, moet je heel hard werken om het weer goed 
te krijgen.

J. Broekman – Dekker
Correspondent

Na veel aanmoediging spelen in het water met vader en broer

Water training

Spelenderwijs vertrouwd maken met water
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Hollandse Meesters uit de Hermitage
Oogappels van de Tsaren; er is ook een Drentsche Patrijshond bij!

 
Met de tentoonstelling Hollandse Meesters uit de Hermitage 
te St. Petersburg zijn 50 van de 63 schilderijen van Hollandse 
Meesters uit die collecties, na 250 jaar weer even thuis.

Deze  schilderijen komen uit de door de Russische                 
Keizerin Catharina de Grote aangelegde kunstcollectie. Dat 
is waarschijnlijk de reden dat een aantal schilderijen door de 
eeuwen heen voor ons onbekend 
is gebleven. 

In haar standaard werk “De Drent-
sche Patrijshond in verleden en 
heden” vermeldt de schrijfster 
Mw. J. Offereins-Snoek op blz. 78 
het fraaie schilderij “De slapende 
Jager” van Gabriel Metsu (Lei-
den,1629 – Amsterdam, 1667). 
Op dat schilderij is een Drentsche 
Patrijshond gelijkende hond 
prominent aanwezig. Een aanwij-
zing dat er toen reeds op Drenten 
gelijkende honden rondliepen.

Na een recent bezoek aan de Her-
mitage in Amsterdam bracht mijn 
vrouw mij een schilderij van Abra-
ham van den Tempel (Leeuwarden, 
1622 - Amsterdam, 1672) onder de aandacht. Een familiepor-
tret van waarschijnlijk Friese notabelen. Wie de afgebeelde 
personen zijn, is echter onbekend. De dame in het midden 
houdt een sinaasappel in haar linkerhand en de bloesem van 
de sinaasappel in haar rechter, wat een stille verwijzing zou 
kunnen zijn naar het geslacht van Oranje-Nassau. 

Op het schilderij zijn vijf zeer elegant geklede jonge mensen 
en twee honden afgebeeld. Bij de vrouwen zien we kenmer-
kende attributen als een luit, bloemen en een schoothondje. 
Een voorganger van het Nederlandse Kooikerhondje?

De mannenattributen, wandelstok, geweer en weitas en de 
hond, verwijzen naar de jacht. De jacht is een van oorsprong 

aristocratisch tijdverdrijf dat 
geleidelijk ook favoriet werd 
bij rijke kooplieden.

Bestudering van het fraaie 
wigvormige hoofd van de 
hond, kom ik tot de conclusie 
dat dit een Drent is. De sche-
del, weinig gewelfd, het oor, 
oogkleur, de bruine neus, ik 
kan hier weinig anders van 
maken dan een mooi, vrou-
welijk Drenten hoofd, dat 
aanhankelijkheid en trouw 
uitstraalt.

Ik hoop dat vele Drenten-
liefhebbers dit schilderij 
gaan zien en met mij kunnen 
concluderen dat dit schilderij 

kan bijdragen aan de geschiedenis van ons ras. Dat kan nog 
tot 28 mei 2018.

Karel Wiegert
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Nestkeuring op de Fokdag   
Wat is het koud buiten vandaag, gelukkig is de nestkeuring 
binnen! Bij binnenkomst wemelt het van de Drenten, wat een 
leuk gezicht!

Bekende gezichten en geuren
Voor ons is het de eerste keer. Voor onze Drent Sammie 

natuurlijk ook. Het 
is een leuke bonus 
om zijn fokkers, 
Marry en Jolanda 
Huijsman-Huijsing,  
ouders, broers en 
zussen weer te zien. 
Voor Sammie is 
het een groot feest 
en hij snuffelt en 
begroet er vrolijk 
op los. Nee, niet 
opspringen jongen. 
Het is en blijft een 
enthousiaste jonge 
Drent. Gaaf om 
te zien dat hij zijn 
baasjes van zijn eer-
ste 8 weken altijd 
direct herkent.

Ringtraining 
Dan gaan we samen even oefenen voor de ringtraining. Thuis 
zijn we gewend om samen hard te lopen, dit is toch wel weer 
van een heel andere orde. Sammie volgt me redelijk, maar de 
afleiding met al die gezellige Drenten om ons heen is groot. 
En hier en daar wordt er een harde blaf uitgewisseld tussen 
reu collega’s.

Stilstaan en bekeken worden 
Even later staan we met zijn vader, moeder, 3 broers en 3 zus-
sen op een rij in de ring. Een van zijn broers is opgewonden 
in gesprek met zijn vader. 

Er komt geen einde aan, dus gaat vader maar even iets ver-
derop zitten. Het blijft intrigerend die dierentaal. Ondertus-
sen aai ik Sammie, die heel geduldig en braaf zit te wachten. 
Dan mogen we samen naar voren komen. De keurmeester 
bekijkt zijn tanden, voelt aan zijn lijf, geeft hem een aai over 
zijn bol en vraagt ons om samen op en neer te rennen. Dit 
doet hij natuurlijk niet in een keer volgens het boekje. Hij 
vindt de aandacht veel te leuk en de snoepjes te lekker.  

Mooi rapport 
Al snel is het goed genoeg en staan we stil voor de tafel. De 

keurmeester neemt alles tot in detail op van Sammie. En ook 
van de rest van zijn familie. Als iedereen uitvoerig bekeken en 
beoordeeld is, vertelt de keurmeester in het kort zijn bevin-
dingen aan onze fokkers en alle bazen. Daarna krijgen we het 
rapport van Sammie mee naar huis. We zijn apetrots op onze 
kleine, grote Drent. Hartelijk bedankt voor de goede organi-
satie en bijzondere middag. 

Marloes Wesselink
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Dat softe gedoe
Dat softe gedoe allemaal, gewoon: “Blijf!”. Sinds enige tijd 
is het ook door de wetenschap erkend: honden kennen 
emoties! Ja huh, zul je als hondenliefhebber waarschijn-
lijk uitroepen, dat wisten wij hondeneigenaren toch al 
lang?! Toch wil ik daar even dieper op ingaan. Iedere hon-
deneigenaar zal het met deze ontdekking roerend eens 
zijn. Ook Bello kent verdriet, plezier, ongerustheid, angst 
en ga zo maar door. Weinig hondeneigenaren zullen dat 
ontkennen. Maar toch …

Herkennen en accepteren 
Wat ik met enige regelmaat merk is dat de emoties van 
onze, al dan niet trouwe, viervoeter weliswaar in theorie wel 
erkend worden, in de praktijk worden deze emoties vaak niet 
herkend, niet geaccepteerd of afgedaan als aanstelleritis. Dat 
is een beetje het probleem met het “opperwezen” mens. Wij 
willen best erkennen dat een dier emoties heeft, maar leggen 
deze emoties vervolgens langs onze eigen meetkundige lat. 
Wij bepalen als het ware of deze emoties terecht zijn. En waar 
de hond misschien dodelijk ongerust is over een situatie, vin-
den wij dat hij zich niet zo moet aanstellen. We gaan daarbij 
compleet voorbij aan de emoties die nu juist voor de hond zo 
zwaarwegend en absoluut reëel zijn.

Aansteller! 
Neem de hond die na de les even aan een boom of paaltje 
wordt gezet terwijl de eigenaar nog geen vijf meter verderop 
even een bakje koffie gaat pakken. Wat zien wij mensen? 
Wij zien een hond die zich vreselijk aanstelt! Hij piept, blaft, 
springt, draait zijn lijn in de knoop, hijgt, geeuwt, enzovoorts. 
Wij schamen ons kapot voor dit aanstellerige gedrag en 
roepen naar de hond dat ‘ie stil moet zijn, lopen er nog eens 
naar toe, dwingen hem in de “af” met veel gesjor en lopen 
vervolgens weer weg in de hoop dat ‘ie nou “eens even nor-
maal gaat doen”. Kom op zeg! Wat een aansteller die hond! 
Of negeren dit irritante gedrag compleet, want dat hebben 
we immers geleerd: ongewenst gedrag negeren en gewenst 
gedrag belonen, toch?! Nou eens even door de ogen van de 
hond: Net ruim een uur lang lekker alle aandacht van de eige-
naar gehad. Fijn met je baas aan het trainen geweest en dan 
zit je ineens vast. Te midden van andere honden en mensen 
en je baas loopt zo bij je weg. Wat gaat ‘ie doen? Komt ‘ie nog 
wel terug? Wat nu? Je wordt radeloos! Stel dat ‘ie nou niet 
terug komt? Dat ‘ie je helemaal vergeet? Paniek! Of minstens 
een enorme ongerustheid overvalt je. Flauw? Aanstelleritis? 
Soft gedoe?

Gemiste kans 
Wat wij er als mens ook van mogen vinden, voor de hond is 
dit de realiteit. Voor hem is het niet vanzelfsprekend wat er 
allemaal gebeurt. Hoe moet hij nou weten dat je gewoon een 
kop koffie gaat halen en daarna weer terug komt? Omdat je 
dat de vorige drie lessen ook gedaan hebt? Zo werkt het dus 
niet in het brein van de hond. Zijn emoties zijn zíjn realiteit. 
Maar wij mensen vinden dat hij zich aanstelt. Zijn emoties 
zijn in onze ogen onnodig en worden dus ontkend. En dat is 
een gemiste kans. Want deze emoties zijn er nu juist de oor-
zaak van dat veel honden zoveel moeite hebben met alleen 

thuis blijven, ergens even aan een paaltje te moeten wachten 
of simpelweg, de blijf-oefening.

Als een huis 
Tijdens de blijf-oefening zie je direct het verschil. Je hebt de 
hond die vol vertrouwen zijn positie aanhoudt. Hij heeft de 
tijd gekregen om stap voor stap te leren dat er helemaal niets 
verontrustends aan de hand is. Hij herkent de oefening, heeft 
geleerd vertrouwen te hebben in zichzelf en in de eigenaar. 
Het komt niet eens in hem op dat er ook maar iets vervelends 
zou kunnen gebeuren, simpelweg omdat zich tijdens zijn 
training nooit, geen enkele keer, vervelende emoties hebben 
voorgedaan. Kortom hij ligt, zit of staat “als een huis”. 

 
Te herkennen 
Dan heb je de hond die eigenlijk al te herkennen is aan zijn 
eigenaar. De eigenaar geeft nog eens een extra commando 
aan de hond, spreekt zijn “blijf” dreigend en vermanend uit 
en begeeft zich onzeker en nog eens achteromkijkend bij de 
hond vandaan. Of je hebt de bluffende eigenaar. Deze doet 
net of deze oefening helemaal niets voorstelt en zijn hond 
dat wel even doet. Hij draait zich in één keer om en loopt 
met flinke, ferme pas bij de hond vandaan. Mogelijk blijft 
hond nummer twee totaal verbouwereerd zowaar nog liggen 
ook. Misschien blijft zelfs hond nummer één nog wel liggen, 
maar negen van de tien keer gaat de oefening volkomen de 
mist in. De hond loopt achter de eigenaar aan in de hoop 
daar steun en troost te vinden in al zijn onzekerheid, maar 
wordt vervolgens hardhandig en ferm weer terug gezet op 
zijn plaats. “Blijf! Zei ik!” Met een beetje “geluk” is de hond nu 
zo onder de indruk dat hij zowaar nog blijft liggen ook. “Zie 
je wel, allemaal aanstelleritis”, aldus de eigenaar! Deze hond 
heeft de blijf-oefening nooit correct aangeleerd, weet niet 
wat te doen en is één en al onzekerheid. Dus emoties, ja, echt 
wel, maar zolang ze ons maar niet in de weg staan! Toch?

Het stappenplan 
Neem dus de tijd om al dit soort dingen rustig op te bouwen. 
Na de les een kop koffie? Prima. Maar kan je hond dit nog 
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niet aan, wachtend aan een paaltje, blijf dan naast hem staan 
(letterlijk en figuurlijk!). Steun hem. Laat hem vertrouwen 
krijgen. Er is heus wel iemand die je je koffie even aan wil 
geven. Voorkom die heftige emoties bij je hond. Maak er een 
oefening van. Doe een stapje opzij terwijl je hond vast zit en 
stap weer terug. Wat een knappe hond! Dan een stapje voor-
uit en weer terug. Wow, knap! Merk je geen ongerustheid, 
probeer dan eens twee stapjes opzij te doen en weer terug. 
Wat een super knappe hond! En dan klaar voor vandaag. En 
merk je dat je hond al bij twee stapjes opzij ongerust wordt, 
doe hem dit gewoon nog niet aan. Eerst maar eens wennen 
aan die ene stap! We noemen het niet voor niets een stap-
penplan!

Tijdrovend? 
Tijdrovend? Jazeker! Dat is (goede) hondentraining nou een-
maal! En toch! Een rustige, langzame opbouw in het begin, 
zet meer zoden aan de dijk dan steeds maar te hard willen 
gaan. Dan blijf je in het geworstel van “doet ‘ie het of doet ‘ie 
het niet” hangen. En wat erger is, blijft je hond onnodig nare 
emoties houden. Soft gedoe? Ja zeker, in onze ogen mis-
schien wel. Maar je hond zal je zeer dankbaar zijn voor wat 
meer soft gedoe in zijn training!

Philip Modijefsky en Carin Peters,  
www.jachthondentrainingzeeland.nl 
Ellewoutsdijk

(Eerder gepubliceerd in ‘De Fryske Hounen’,  december 2017)

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kijk en bestel online: 
www.drentschepatrijshond.org 

 

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

De beste producten en voeding 
van de dierenarts thuisbezorgd!

U wilt toch ook het beste voor uw dieren?

Dierapotheker.nl

Levering uit apotheek van Dierenkliniek Horst

DAP_Dierapotheker_Adv_A4_alg_2018.indd   1 11-01-18   11:01
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Tentoonstellingen
Groningen, 3 maart 2018

Keurmeester: Hr. K.Kriisk (Est) Beste van het ras (BOB): Jelle vd Olinckhoeve    

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Jeugdklasse 1 U Yamba van de Ruyghewaert NHSB 3068368 J. Wesselink

Tussenklasse 1 U, RCAC, RCACIB   Arie van het Groningerland   NHSB 3042583 M.F. Vos en H. Dolms

Openklasse 1 U   Eelco fan ’t Suydevelt   NHSB 3002295 C. de Regt en J.W. Hoeksema

Kampioensklasse 1 U, CAC, CACIB, BOB   Jelle van de Olinckhoeve  NHSB 2924342 M. Timmer

Teven

Jeugdklasse 1 U, CAC Jenta Jentie van de Neerbosche 
Wateren

NHSB 3062675  J. Sutmuller en B. Groen

Openklasse 1 U, RCAC, CACIB Qyra fan ‘t Suydevelt NHSB 2914680  J. Mulder

2 U, RCACIB Mayke fan ‘t Zuudbargerveld NHSB 2961814  J. Smink en D. Smink-Louwsma

Keurmeester: Mw. T. van Adrichem-Boogaert Kwint Beste van het ras (BOB): Gijs fan ‘t Zuudbargerveld

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Jeugdklasse 1 U, RCAC Alrik van de Waterreijkse landen NHSB 3065030 A. Ritsma

Tussenklasse 1 U, RCACIB   Luke fan de Indo-Anjoho  NHSB 3044185 B.M. Pouw -Zuiderhof

Openklasse 1 U, CAC, CACIB, BOB   Gijs fan’t Zuudbargerveld  NHSB 2961811 W. Oosterhof en R. Oosterhof-Zwart

Teven

Jeugdklasse 1 U, CAC Evy Lenny van de Bezeldonk NHSB 3070574 S.E. van Ommen en C.M. Schulte

Tussenklasse 1 ZG Ivy fan’t Suydevelt NHSB 3039747 J. W. Hoeksema en F. Hoeksema-Schuurman

Openklasse 1 U, RCAC, CACIB  Benthe Lenny van de Bezeldonk  NHSB 3028361 J. Groot

Groningen, 4 maart 2018

Keurmeester: Hr. B. Lundgren (S) Beste van het ras (BOB): Ide Lauwers

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Tussenklasse 1 ZG   Bertus-Barrie-Wiesje v. Zoterbek  NHSB 3059555 K.C.A. Zwartjes

Openklasse 1 U, CAC, CACIB, BOB   Ide Lauwers  NHSB 2933969 M.C. van der Meer

Teven

Jeugdklasse 1 U Baloe-Belle-Wiesje v. Zoterbek NHSB 3059557  G.A.C.M. Duyvelaar en C.T.M. Franssen

Tussenklasse 1 U, CAC, CACIB Jenta Jentie van de Neerbosche 
Wateren

NHSB 3062675  J. Sutmuller en B. Groen

Openklasse 1 U, RCAC, RCACIB   Abby van de Olinckhoeve  NHSB 3029845  M.H.A. Post-de Graag en R.J. Post

Leiden, 18 maart 2018

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.
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Goes, 1 april 2018

Keurmeester: Mw. M. Pylvänäinen-Suorsa (Fi) Beste van het ras (BOB): Mayke fan’t Zuudbargerveld

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Tussenklasse 1 ZG  Bertus-Barrie-Wiesje v. Zoterbek NHSB 3059555 K.C.A. Zwartjes

Openklasse 1 U, RCAC, RCACIB  Ide Lauwers  NHSB 2933969 M.C. van der Meer

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

Teven

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

Tussenklasse 1 U, RCACIB Jenta Jentie van de Neerbosche 
Wateren

NHSB 3062675 J. Sutmuller en B. Groen

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

Utrecht, 14 april 2018

Keurmeester: Mw. D. Mensink Beste van het ras (BOB): Ide Lauwers

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

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

Tussenklasse 1 U  Bertus-Barrie-Wiesje v. Zoterbek  NHSB 3059555 K.C.A. Zwartjes

Openklasse 1 U, CAC, CACIB, BOB  Ide Lauwers  NHSB 2933969 M.C. van der Meer

2 U, RCACIB  Jarno Eefje van Klein Elsholt  NHSB  3028461 A. van Erp en M. van Wijngaarden

Teven

Jeugdklasse 1 U, RCAC Puck fan’t Suydevelt NHSB 3084392  J.W. Hoeksema en F. Hoeksema-Schuurman

Tussenklasse 1 U Baloe-Belle-Wiesje van Zoterbék NHSB 3059557  G.A.C.M. Duijvelaar en C.T.M. Franssen

Openklasse 1 U, CAC, CACIB  Eefje uit de Drentsche Streek   NHSB 2899648  A.H.L. Kamperman-van Remmen en J.H. Kamperman

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.

Goes, 31 maart 2018

Keurmeester: Mw. L. Eekman-Lampio Beste van het ras (BOB): Ide Lauwers

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Jeugdklasse 1 ZG Bouwe Sophie v d Lage Nesse NHSB 3071467 P.H. de Kuiper-van Iwaarden

Tussenklasse 1 ZG   Bertus-Barrie-Wiesje v. Zoterbek   NHSB 3059555 K.C.A. Zwartjes

Openklasse 1 U, CAC. CACIB, BOB   Ide Lauwers   NHSB 2933969 M.C. van der Meer

2 U, RCAC, RCACIB   Rintje Indy van het Bergse Veld   NHSB 2969879 A.C.M. Poppelaars

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

Teven

Jeugdklasse 1 U Puck fan’t Suydevelt  NHSB 3084392  J.W. Hoeksema en F. Hoeksema-Schuurman

Tussenklasse 1U Jenta Jentie van de Neerbosche 
Wateren

 NHSB 3062675  J. Sutmuller en B. Groen

Openklasse 1 U, CAC, CACIB Puch Tessa van Klein Elsholt  NHSB 2914680  J. Mulder

2 U, RCAC, RCACIB Mayke fan ‘t Zuudbargerveld  NHSB 2961814  J. Smink en D. Smink-Louwsma
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Martini Dogshow 4 maart 2018
Zondag 4 maart jl. ging ik samen met Sandra Plantagie op 
weg naar de Martini Dogshow in Groningen. Zij en haar reu 
Sandor (9 maanden)  gingen voor het eerst mee doen met 
een hondenshow.

Na aankomst eerst de reisbench en de stoelen neergezet 
en daarna aan de wandel om wat te acclimatiseren. Inmid-
dels arriveerden ook Sonja Weijer met haar reu Florus (9 
maanden) in gezelschap van Roswitha Harmsen en Marjo-
lein en Arthur Ritsma met hun reu Rauke (15 maanden). De 
drie reuen vormden tegelijk de Jeugdklasse reuen op de 
show. Ook waren Tineke van der Feijst met haar Ymke, Inge 
Hoekstra met haar Ziva en Christel Schulte aanwezig, net als 
diverse leden van de DPHCN.

Op een show als deze is het altijd leuk kennis te maken en na-
tuurlijk ook elkaars honden te bewonderen. Mijn honden had 
ik thuis gelaten en zo had ik de handen vrij om rustig rond te 
kijken, foto’s te maken en bij te kletsen. Van mijn eerste nest 
was wel een reu aanwezig en de kans werd gegrepen Rauke 
uitgebreid te knuffelen. Zo mooi om te zien hoe hij opgroeit 
tot een mooie stabiele Drent en dat zijn eigenaren blij met 
hem zijn.

Naast honden en mensen zijn ook de aanwezige standhou-
ders bezocht. Een hondenshow is altijd een goed moment 
om wat voorraad aan botjes en vetbedden in te slaan.

Er waren 25 Drenten reuen en teven ingeschreven voor de 
Jeugdklasse en de Openklasse. Er was geen Kampioensklasse. 
De uitslagen worden nog gepubliceerd,  maar de uitslag voor 
de reuen Jeugdklasse is:

1 U Rauke (Alrik van de Waterreijkse Landen), reserve CAC

2 U Florus Eros van het Oostermoer

3 ZG Sandor Sepp van de Sebastiaanshoeve

Nadat ze in de ring waren geweest, gingen de jonge reuen de 
bench in en daarna hoorde je ze niet meer. Al die indrukken, 
al die mensen en honden. Niet alleen een enorme, maar ook 
een heel goede ervaring voor deze jonge honden.

Laetitia Boer
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Veldwedstrijden voorjaar 2018
Dit voorjaar is de Gebruikshondencommissie (GBC) wederom 
actief geweest met het organiseren van veldwedstrijden. Het 
‘wedstrijdjaar’ bestaat uit twee seizoenen, het voorjaar en het 
najaar. Op 1 mei zijn de voorjaarsveldwedstrijden achter de 
rug en daarom is het nu een geschikt moment om hierover 
iets te schrijven. 

De veldwedstrijden voor Continentale Staande honden in 
Nederland worden ingedeeld in rubrieken. Rubriek B, met 
o.a. Duitse staande honden, Epagneul Breton, Cesky Fou-
sek en rubriek C, met o.a. de Drentsche Patrijshond, Bracco 
Italiano, Heidewachtel, Epagneul Picard en Weimaraner. Deze 
rassen treffen elkaar tijdens veldwedstrijden om sportief met 
elkaar de strijd aan te gaan. Het doel is het behalen van een 
kwalificatie door middel van “voorstaan op hoendersoorten”.  
 
Deze competitie biedt een ideale mogelijkheid om voor de 
jacht geschikte honden te selecteren. Want waar kun je im-
mers beter zien hoe een hond zich presenteert op het gebied 
van de jacht… De beste manier om goede jachthonden te 
selecteren, is door te bekijken hoe ze zich tijdens dit soort 
wedstrijden gedragen.

In het afgelopen voorjaar heeft de GBC drie nationale kam-
pioenschapsveldwedstrijden georganiseerd. Dit was mede 
mogelijk dankzij de gastvrijheid van onze gastheren, die hun 
terreinen ter beschikking stelden. Naast deze veldwedstrij-
den organiseerden ook andere verenigingen veldwedstrij-
den, zodat de verschillende rassen staande honden op de 
verschillende wedstrijden vertegenwoordigd waren. 

Het voorjaar bleek bijzonder lastig. De maand maart was 
bijzonder koud en dat had effect op zowel het wild als het 
gewas. Dat was ook in april nog terug te zien. 

Bij de verschillende kampioenschapsveldwedstrijden vielen 
in Rubriek C vijf kwalificaties, waartvan vier op “onze” wed-
strijden (zie hieronder) en één (een Bracco Italiano) bij een 
door een andere vereniging georganiseerde wedstrijd. Twee 
van de vijf kwalificaties gingen naar een Drentsche Patrijs-
hond; voorwaar geen slecht resultaat!

De vier door de GBC georganiseerde veldwerkwedstrijden 
waren:

Alphen, 22 maart:
Een goede wildstand zorgde voor veel mogelijkheden, 
waarbij twee honden zich wisten te kwalificeren. De Epag-
neul Picard iVanhoe van Kees Gosens met 1 Zeer Goed en de 
Weimaraner Belle van Fred van Marion met 2 Zeer Goed. 

St. Annaland, 4 april:
Hier kwam de ervaring van de Drentsche Patrijshond Aram 
van ’t Arrêt, zeer goed tot zijn recht. Hij wist zich wederom 
te kwalificeren en samen met zijn voorjager, Peter Doderer, 
behaalde 1 Zeer Goed.

Aardenburg 28 april:
Na het letterlijk uitvallen van de oorspronkelijke keurmeester, 
werd GBC keurmeester Walter Klijsen bereid gevonden om 
de plek van Henk (beterschap) in Zeeuws Vlaanderen over te 
nemen. Waarvoor dank. In Aardenburg en omgeving wist Int. 
en Lux. Kamp. Stone zich samen met voorjager Olaf Geerse te 
kwalificeren met 1 Zeer Goed. 

Namens de Gebruikshondencommissie,
Olaf Geerse

Keurmeester Walter Klijsen en voorjager Olaf Geerse en Stone in Aardenburg



40 - Onze Drent

 

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

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

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

Brokken Vers
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Toen onze eerste hond Gijs 
(een kruising tussen een 
Drent en een Heidewachtel) 
er niet meer was, vonden 
wij het huis wel erg leeg. 
We gingen op zoek naar, 
een volbloed Drent. Dat 
kostte wel wat moeite, maar 
uiteindelijk kwamen we bij 
Lambert Vogels terecht, die 
nog één teefje te vergeven 
had. En zo kwam Jet in ons 

leven, geboren onder een goed gesternte, op dierendag 
2004! We waren vanaf het begin verliefd op haar. 

Dit keer besloten we de opvoeding beter aan te pakken 
dan met Gijs. Dus naar de puppy/jachtcursus. Ze had er 
duidelijk plezier in. Maar ook veel aandacht besteed aan 
gehoorzaamheid. We hadden intussen in de gaten dat een 
Drent ook zo haar eigen ideeën kan hebben. Wij leerden 
een heleboel en daardoor werd de band met Jet ook steeds 
hechter.

Op de Fokdag waren we heel verbaasd dat iedereen haar zo’n 
mooie hond vond en ze ging dan ook met een dikke U naar 
huis. Daardoor begonnen we erover te denken met haar te 
gaan fokken. Ook bij de tweede keuring was alle dik in orde. 
Nu nog ogen en heupen laten controleren. Alles in orde!

Maar de opvoeding moest eerst nog wat verder ter hand 
worden genomen. Ik ben toen met haar naar de “honden-
fluisteraar” op Ameland gegaan. Vijf dagen lang alleen maar 
met  je hond bezig zijn. Fantastisch! Heel veel geleerd en 
heerlijk gewandeld terwijl er zeer gevarieerde oefeningen 
werden gedaan.

In 2007 besloten we 
haar te laten dekken en 
we kwamen terecht bij 
Siebe The Gloucester 
van Ellen v.d. Kolk. Een 
fantastische reu. Zo’n 
eerste nest is een span-
nende gebeurtenis voor 
een onervaren fokker. 
Veel steun en goede 
raad hebben we dan 
ook van Rob en vooral 
Tiny Key gekregen, zo-
dat we de bevalling met 
vertrouwen tegemoet 
zagen. En op 24 juni 
2007 werden er acht 
prachtige pups gebo-

ren. Bij de geboorte van de eerste pup was het heel bijzonder 
te zien dat er iets veranderde in de uitdrukking op de snuit 

van Jet: ze werd opeens moeder! En ze deed het ook gewel-
dig. De pups groeiden voorspoedig en hebben allemaal een 
heel goed huis gevonden. 

Na een jaar hebben we een terugkomdag georganiseerd 
op het strand van Katwijk. Geweldig, alle pups en beide 
ouderhonden waren er. Wat is het leuk te zien dat het 
allemaal van die prachtige honden geworden zijn. 

Hoewel wij na zo’n nest uitgeput riepen “Dit nooit weer” 
ging het na een tijdje toch weer kriebelen. In 2009 was er in 
februari dan ook weer een bevalling op handen, nu van Jet 
en Jordie The Gloucester van Geert en Grada Paardenkoper. 
Jammer genoeg verliep die niet zo vlot als de eerste keer. Al-
les duurde veel te lang, Jet was uitgeput en van de tien pups 
werden er vier dood geboren. Gelukkig hield Jet aan deze 
bevalling geen nadelige gevolgen over en had ze het wat 
minder zwaar met de opvoeding van zes pups 

Wat is het toch leuk om die kleine, volkomen afhankelijke 
hondjes in zo’n korte tijd van acht weken te zien uitgroeien 
tot stevige onafhankelijke pups. En als ze dan allemaal weg 
zijn, ligt de moederhond, Jet, er uitgeput bij en ook wij heb-
ben tijd nodig om weer op krachten te komen.

Toen Jet zes was, besloten we er in 2010 nog een Drent bij te 
nemen en kwam Fien in ons gezin. Wat is dat leuk, twee hon-
den. Jet had er een geweldig speelmakkertje aan. Ze bleek 
bovendien een goede opvoeder van Fien. Ze zijn echt een 
stel geworden. Waar de één was, was de ander. 

In Memoriam
Jet 4 oktober 2004 – 26 maart 2018



42 - Onze Drent

 
Toen Fien in 2013 ook een nest kreeg, waren wij erg be-
nieuwd hoe Jet zich daarbij zou gedragen. Ze hield alles 
wel in de gaten, maar vertoonde verder niet veel belang-
stelling en moest van de pups niet veel hebben. Ook Fien 
accepteerde niet dat zij te dicht in de buurt van het nest 
kwam. Maar zo gauw alle hondjes uitgevlogen waren, 
werden Jet en Fien weer dikke maatjes.

Jet bleef de hond die graag bij je was, altijd even lief voor 
alle mensen die op bezoek kwamen en vooral voor kinde-
ren. Fien bleef steeds de puber, ook toen ze al moeder was 
geweest. Jet vond het heerlijk om naar het bos te gaan, 
waar veel andere honden waren. Ook het strand vond ze 
prachtig.

Jet werd dertien op 4 oktober 2017 en liep nog altijd graag 
en vrolijk mee. Ze was niet meer zo snel als Fien, maar ze 
speelden graag met elkaar en Jet bleef ook de baas. Maar 
eind  maart 2018 ging ze opeens hard achteruit. Er traden 
allerlei kwalen op en op een zondagochtend zakte ze 
steeds door haar poten. Ze zwabberde door de kamer. In 
de week ervoor waren er ook al wat kleine waarschuwin-
gen geweest. Maandag hebben we dan ook de dierenarts 
gebeld, die diezelfde middag al kwam.

Jet, moeder van veertien nakomelingen,  was een fantasti-
sche hond, die we helemaal in ons hart hebben gesloten. Het 
zal moeilijk zijn de leegte die ze in huis achterlaat, te accepte-
ren. Wel merken we dat we Fien veel aandacht moeten geven, 

want die is nooit alleen geweest en mist haar speelmakkertje 
ook heel erg. 

Inez de Baar

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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Evenementenkalender 2018
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

Evenementencommissie Evenementencommissie

23, 24 Zwolle
IJsselhallen, Zwolle
CAC-CACIB

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

Juli 27 Standaard Jachthondenproef te 
Beesd

Gebruikshondencommissie www.orweja.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

September 8, 9 Rotterdam
Ahoycomplex
CAC-CACIB

A. van Steenbergen
Verkadestraat 15
2613 ZK Delft

Tel.: 015-2124126
admin@dogshowrotterdam.nl
www.dogshowrotterdam.nl

29, 30 Maastricht
MECC
CAC-CACIB

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

November 3, 4 Dogshow Bleiswijk
Plantarium
Hazerswoude-dorp
CAC-CACIB

Hr. G. Embregts Tel.: 06-24375140 (alleen tussen 19.00-
21.00 uur)
geert@dogshowbleiswijk.nl
www.dogshowbleiswijk.nl

December 14 Amsterdam RAI
CAC-CACIB
Hollandcup

Hollandcup
p/a Raad van Beheer
Postbus 75901
1070 AX Amsterdam

Tel.: (+31)0681314651
info@winnershow.nl
secretariaat@winnershow.nl
www.winnershow.nl

16 Amsterdam RAI
CAC-CACIB
WINNER/JEUGDWINNER/
VETERANENWINNER

Winner
p/a Raad van Beheer
Postbus 75901
1070 AX Amsterdam

Tel.: (+31)0681314651
info@winnershow.nl
secretariaat@winnershow.nl
www.winnershow.nl

23 Kerstshow KNON
Evenementenhal Venray
CAC-CACIB

Mw. A. van Bussel
Etudestraat 52
6544 RT Nijmegen

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

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