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1954 De heer G.J. van Heek Jr., Erevoorzitter †
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1969 De heer mr. P. van Delden †
1969 Jonkvrouwe A.J.M. van der Heyden van Doornenburg †
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1986 Mevrouw E.W. van Nuffelen
1998 De heer A.H. van der Snee †
2002 De heer B. Schuiling †
2006 Mevrouw J. Offereins-Snoek
2015 De heer H. Companjen
2018          De heer mr. E.G.J. Gimbrère 
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Voorwoord van de voorzitter
Het zomernummer en daarmee de 3de editie van ‘Onze 
Drent’ in dit lustrumjaar, is een feit. Inmiddels zijn de 
eerste 6 maanden van het jaar verstreken en hebben er 
al veel activiteiten plaatsgevonden, zoals een geslaagde 
fokdag, een mooie en goed bezochte voorjaarswande-
ling, een aantal veldwedstrijden, een Basis Veldwerk Test 
(BVT) en uiteraard de Kampioenschapsclubmatch en de 
Algemene Ledenvergadering (ALV).

Na de zomer(vakantie) staat er nog een aantal evene-
menten gepland, waaronder de aanwezigheid van onze 
Vereniging (in samenwerking met de DPHCN) op de 
World Dog Show op 9 en 10  augustus in Amsterdam, de 
najaarswandeling, de SJP proef in Beesd op 27 juli en een 
demonstratie op de Landgoedfair op Marienwaerdt in 
augustus. Waarschijnlijk zal er ook een dag zijn om eens 
kennis te maken met de jacht en te ervaren hoeveel aan-
leg uw hond en, ook belangrijk, uzelf hebben.

Kortom: het bruist in Drentenland.

De Kampioenschapsclubmatch (KCM) was voor de 2de 
keer op rij in de buitenlucht en wat was het een mooie en 
geslaagde dag. Om het 70 jarig bestaan van onze Vereni-
ging luister bij te zetten waren er extra activiteiten geor-
ganiseerd, zoals het optreden van jachthoornblazers, een 
loterij (met best veel prijzen en dus winnaars) en een ijs-
cokar. Wat mij ook opviel was de grote diversiteit aan ken-
nelnamen in de catalogus..... een goede representatie van 
de breedte van de genenpool. De KCM is altijd een mooie 
combinatie van competitie en gezellig samenzijn, waarbij 
het toch het belangrijkste is, dat je met voor jou de liefste, 
mooiste hond komt en ook weer naar huis gaat.

Bij de Algemene Ledenvergadering (ALV) hebben we dit 
jaar meer gebruik gemaakt van visuele ondersteuning bij 
de diverse agendapunten en ook de stemwijze aange-

past. Beide zijn goed 
bevallen en we gaan hier 
dan ook mee door. Op 
deze ALV, in dit lustrum-
jaar, is Emile Gimbrère 
benoemd tot erelid van 
onze Vereniging. Dit heb-
ben we gedaan via een 
Skype verbinding, onder 
groot applaus en met een 
mooi dankwoord van ons 
kersverse erelid.
 
In deze uitgave is ook het 
verslag van de ALV op-
genomen. Punt van aandacht deze keer was de opkomst. 
Juist de ALV is bij uitstek het platform om ‘te voelen en 
ruiken’ wat er allemaal in de Vereniging speelt, je stem 
te laten horen, moties in te dienen en mee te beslui-
ten......   democratie in optima forma. 

Binnenkort wordt ook het overzicht van de vrijwilligers 
(voortkomend uit de enquête) gedeeld tussen deze groep 
en de commissies. Verderop in deze uitgave ook een kort 
artikel over de gewenste en noodzakelijke verjonging 
in onze Vereniging. Denk je wel eens: “Ik wil best eens 
wat doen, maar hoe en wat?”, schroom dan niet en neem 
contact met mij op! Ik geef je graag toelichting en achter-
grond informatie.

Ik hoop velen van u te mogen begroeten bij een van de 
activiteiten van onze Vereniging.

Met bijzondere groet, mede namens het Bestuur,
Marc Massaar van Schaik
Voorzitter

Foto-thema Herfstnummer ‘Onze Drent’: 

“Een Selfie met mijn Drent” 

• Foto’s in groot formaat  (d.w.z. onbewerkt en direct vanaf het fototoestel)
• Mailen aan: redactie@drentschepatrijshond.org 
• Uiterlijke instuurdatum: 21 augustus 2018
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Algemene Ledenvergadering
NOTULEN ALV 2018 VERENIGING DE DRENTSCHE PATRIJSHOND
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging ‘De 
Drentsche Patrijshond’ d.d. 18 juni 2018 te Woudenberg. 

Aanwezige bestuursleden: de heren M. Massaar van Schaik (voorzit-
ter), H. Hilkens, F. van der Meulen (penningmeester) en mevrouw L. 
Boer- Wolters (secretaris). Afwezig bestuurslid vanwege familieom-
standigheden: mevrouw A. Sportel-Roeland. 

1. OPENING

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet allen har-
telijk welkom.  

2. VASTSTELLEN AANTAL STEMGERECHTIGDEN

De afmeldingen voor deze avond worden voorgelezen, te weten: de 
heer J. de Boer, de heer J. Sportel, mevrouw J. Offereins, mevrouw E. 
Bouwen, mevrouw W. Loots, de heer K. de Vries, mevrouw H. Bakker,  
mevrouw T. van der Feijst, mevrouw A. Rap, mevrouw M. Plaisier, 
mevrouw M. de Raad, de heer J. Wegink, de heer en mevrouw H. 
en J. Huisman, de heer en mevrouw A. en J. Broekman, de heer en 
mevrouw R. en A. van der Meer, mevrouw L. Punselie, mevrouw C. 
Schulte, mevrouw M. van Hoef, mevrouw J. Bustin en de heer A. 
Ritsma.

Er zijn bij de opening 43 stemgerechtigde leden ter vergadering 
aanwezig. 

In het afgelopen jaar zijn 5 leden overleden, te weten de heren D. 
Hogendorp, A.H. van der Snee, J.G. Verheuvel, P.H.J.M. van Bragt 
en R. Bakker. Hier is vanuit de Vereniging aandacht aan besteed. Er 
wordt een moment van stilte gehouden. 

Er is een nieuwe procedure voor het stemmen, zoals ook gemeld op 
de aankondiging van de vergadering. Iedere stemgerechtigde heeft 
een rode stem (tegen) en een groene stem (voor) gekregen voor 
aanvang vergadering. Yvonne Franssen en Selma Tiemeijer melden 
zich aan als stemmentellers.

3. UITREIKING VAN DIVERSE PRIJZEN 
 
De voorzitter gaat over tot de uitreiking van de verschillende tro-
feeën. 

• J.F. BARON VAN HOGENDORP WISSELTROFEE  
De J.F. Baron van Hogendorp Wisseltrofee 2017 is gewonnen 
door de heer O. Geerse met Int. en Lux. Kampioen Stone. De 
beker moet, geheel volgens de wens van de schenker, J.F. Baron 
van Hogendorp, worden gewonnen door de beste allround 
Drentsche Patrijshond in een bepaald kalenderjaar. De hond 
moet op de volgende drie onderdelen punten hebben behaald: 
1) het exterieur; 2) prestaties op het werk voor het schot; 3) 
prestaties op het werk na het schot. 

• DE JONKVROUWE A.J.M. VAN DER HEIJDEN VAN DOORNEN-
BURG TROFEE  
De Jonkvrouwe A.J.M. van der Heijden van Doornenburg Trofee 
voor de hoogst gekwalificeerde Drentsche Patrijshond op de 
Voorjaarsveldwedstrijden Openklasse  is behaald door de heer 
O. Geerse met Int. en Lux. Kampioen Stone.

• DE NIMRODPRIJS 
De Nimrodprijs voor de beste Drentsche Patrijshond in de 
Najaarsveldwedstrijden Openklasse is behaald door de heer P. 
Doderer met Aram van ’t Arêt 

• DE MARIËNWAERDT WISSELBEKER  
De Mariënwaerdt Wisselbeker voor de beste Drentsche Patrijs-
hond op de SJP is al uitgereikt op de SJP van 28  juli 2017 aan 
mevrouw Pauline van Bommel met Berber (Isolde), Stabyhoun. 

• DE PERDIX PRIJS  
De Perdixprijs voor de hoogst gekwalificeerde Drentsche Pa-
trijshond op de Voorjaarsveldwedstrijden Jeugdklasse  wordt 
dit jaar niet uitgereikt.

• VAN WIND EN VEER BOKAAL  
De Van Wind en Veer Bokaal voor de beste Drentsche Patrijs-
hond op de Voorjaarsveldwedstrijden Novice klasse wordt dit 
jaar niet uitgereikt. Deze Bokaal is in 2015 aangeboden door 
dhr. H. Companjen als blijk van waardering voor zijn erelid-
maatschap. 

• DE SUZE MARKVOORT BEKER  
De Suze Markvoortbeker voor de beste Drentsche Patrijshond 
in de Najaarsveldwedstrijden Jeugdklasse wordt dit jaar niet 
uitgereikt

• DE VAN BIRCMEDEPRIJS  
De Van Bircmedeprijs voor de beste Drentsche Patrijshond in 
de Najaarsveldwedstrijden Noviceklasse wordt dit jaar niet 
uitgereikt. 

• CLUBMATCH 2018  
De winnaar van de Clubmatch 2018 en Beste Teef was Benthe 
Djenna van Drienermarke van de heer H. Bösing. Beste Reu was 
Asra-Tessa van Klein Elsholt van de heer H. Kamperman. 
 
Voorstel tot benoeming tot Erelid van de Vereniging: mr. E. 
(Emile) G.J. Gimbrère 
Deze benoeming is gefocust op zijn inbreng in twee verschil-
lende bestuursperioden, waarbij de nadruk met name lag in 
1999-2000 toen er veel onrust binnen de Vereniging was over 
de continuïteit. De heer Gimbrère is destijds opnieuw toegetre-
den tot het bestuur met de kanttekening voor de duur van een 
half jaar tot uiterlijk een jaar in verband met zijn drukke baan. 
Echter pas in 2007 is het stokje overgenomen door de huidige 
voorzitter. 
 
De heer Gimbrère is op dit moment in het buitenland. Ter 
vergadering wordt daarom een Skype videoverbinding opge-
bouwd met de heer Gimbrère. 
 
Het Erelidmaatschap wordt toegekend per acclamatie. Na zijn 
vakantie zal het bijbehorende certificaat overhandigd worden 
door de voorzitter aan de heer Gimbrére. Het certificaat is  
ontworpen door de heer F. van der Meulen. De heer Gimbrère 
spreekt zijn dank uit, hij is er zeer verguld mee!

4. NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 19 juni 2017

In de notulen van de vergadering van 19 juni 2017 staan twee fout-
jes: zowel bij de Perdix prijs als bij de Jonkvrouwe A.J.M. van der 
Heijden van Doornenburg Trofee staat 2016 maar moet zijn voorjaar 
2017.

De heer H. (Herman) Bösing heeft een aanvulling op de notulen op 
het punt bij ingekomen stukken en mededelingen: Hij had graag 
een gesprek gehad zoals bij de rondvraag is gesteld. Dit gesprek 
heeft niet plaatsgevonden en hij heeft, n..a.v. een mail van zijn zijde 
bericht gehad, dat punt is afgesloten. Volgens dhr. Bösing is er geen 
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sprake van een inconsequentie tussen Raad van Beheer en FCI. 
Reactie van de voorzitter is dat het op de rondvraag van de vorige 
ALV is teruggekomen en dat er verder geen opvolging of actie zal 
worden ondernomen.

De heer H. (Herman) Bösing heeft een aanvulling ten aanzien van 
het punt inteeltcoëfficiënt: niet alle leden hebben het woord gekre-
gen tijdens de vergadering.

De notulen worden verder zonder op- of aanmerkingen goedge-
keurd en vastgesteld. 

5. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 

Voor aanvang van de vergadering zijn er geen vragen ontvangen op 
de verschillende agendapunten.

• Mededelingen: Van mevrouw R. (Rietje) Lentjes is afscheid ge-
nomen als notuliste van de ALV’s. Zij heeft een bedankje gehad 
namens de Vereniging voor haar inzet van de afgelopen jaren. 
Mevrouw S. (Sandra) Plantagie is de nieuwe notuliste van de 
ALV’s. 

• De Vlaggen van Denemarken, Zweden, België en Amerika 
worden getoond op het scherm. In de afgelopen periode heeft 
het bestuur contact gehad met de besturen van deze buiten-
landse rasverenigingen van Drenten en alle besturen hebben 
aangegeven positief te staan tegenover samenwerking met 
betrekking tot het uitwisselen  van (gezondheids)gegevens 
van nesten die geboren zijn om zo een breder beeld te krijgen 
in het register. Dit is een positief signaal en vanuit het Bestuur 
zal dit contact gestimuleerd worden om zo vervolgstappen te 
kunnen maken. 

• Website: AVG (privacywet): Met dit onderwerp is een aantal 
mensen druk geweest de afgelopen periode, mw. H. (Hanneke) 
Alberts-Oets is projectleider. Er is een inventarisatie gemaakt 
van welke gegevens de Vereniging heeft, wat we ermee doen 
en hoe lang de gegevens bewaard worden, etc. Vraag aan de 
leden hierbij is om dit door te lezen op de site onder kopje 
Privacyverklaring. Bij updates wordt de datum gewijzigd en zo 
staat altijd de meest recente versie op de site. 

• Van 9 tot en met 12 augustus wordt de World Dog Show in 
Amsterdam gehouden. Hieraan wordt meegedaan door het 
samenwerkingsverband Nederlandse Hondenrassen met een 
aparte stand. Twee dagen hiervan worden ingevuld door de 
VDPH en twee dagen worden ingevuld door de DPHCN om 
over het ras te informeren en te interesseren. VDPH vult de 
donderdag en vrijdag in.

• In het kader van de AVG worden alle vrijwilligers opnieuw 
benaderd die zich destijds middels de enquête hebben opge-
geven. Er wordt een mail verstuurd naar iedereen afzonderlijk 
om opnieuw toestemming te vragen en met de vraag of de 
gegevens mogen worden gedeeld met de commissies voor 
een goed overzicht.

• Er is een stap gemaakt om eens opnieuw te kijken naar de 
statuten en het huishoudelijk reglement en daaruit volgend 
ook de reglementen van de commissies. De heer H. (Harry) 
Hilkens heeft een eerste aanzet gedaan tot aanpassingen en 
hier moet mee verder worden gegaan. Daarna zal dit aan de 
vergadering worden voorgelegd om te komen tot verbetering 
en consistentie.

• Er is een nieuw kandidaat bestuurslid te weten mevrouw P. 
(Petra) Wilbers. Eerst zal zij een tijdje meedraaien met het Be-
stuur om aan elkaar te wennen en om te zien of het voldoet 
aan de verwachtingen van beide kanten. Zij is niet aanwezig bij 
de vergadering vanwege familieomstandigheden.  Als het van 

beide kanten goed bevalt wordt ze voorgesteld als bestuurslid. 
Haar focus ligt met name op het jachtdeel van ons ras. 

• Op de website is een onderzoeksrapport gepubliceerd wat 
is opgesteld door de GBC. De GBC heeft onderzoek gedaan 
naar resultaten op wedstijden en proeven en heeft gekeken 
naar welke trend er waarneembaar is. Een tweede rapport met 
advies is uitgebracht aan het bestuur om de jacht ook voor de 
toekomst te behouden. Daarop is een reactie geweest van FBC 
en dat is een reflectiemoment geweest binnen de GBC. Het 
is nu aan het Bestuur, fokkers en leden om hierover verder te 
discussiëren. Uiteindelijk geeft dit een heel belangrijk element 
weer hoe we de komende jaren ermee aan de slag willen gaan 
en hoe we dit het beste kunnen doen. 

• De werkgroep DNA is na het epilepsie onderzoek een onder-
zoek opgestart naar Von Willebrand. Hierover is al een hele tijd 
discussie binnen de Vereniging. In beeld zijn er twee stromin-
gen: 1. Er is een goede test en 2. Er is een test, maar is deze va-
lide en kunnen we daarop besluiten nemen? De Werkgroep is 
gevraagd om hier in te duiken en vooral een heel breed beeld 
terug te geven aan de leden. Dit beeld kan gebruikt worden 
als basis voor de besluitvorming over de toepasbaarheid van 
de test. Geconstateerd wordt dat het woord Von Willebrand tot 
hevige emoties kan leiden. Het blijkt dat mensen soms per-
soonlijk worden aangekeken op datgene wat zij in commissies 
binnen de Vereniging doen.  Dit is jammer en teleurstellend. 
De voorzitter roept op tot het hebben van vertrouwen dat 
het tot een onderzoek komt dat bindend zal zijn voor beide 
stromingen.  Dit zal niet binnen twee maanden geschreven en 
uitgezocht zijn. Daarna is pas het moment om met elkaar in 
discussie te gaan.

6. JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER OVER 2017

De penningmeester geeft een korte toelichting op het financieel 
jaarverslag, waaruit blijkt dat er minder contributie is geïnd dan 
begroot, maar er waren ook minder uitgaven dan begroot, bijvoor-
beeld de Clubmatch en de FBC.  De kosten van ‘Onze Drent’ zijn 
verlaagd, evenals de bestuurskosten omdat het bestuur ook via 
Skype heeft vergaderd. Daarmee is het jaar 2017 positief afgesloten. 
Er zijn verder geen vragen. 

7. VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE 

De heren W. van Essen, M. Huisman en R. Tiemeijer hebben de kas-
controlecommissie gevormd. De heer Van Essen leest het verslag 
van de kascontrolecommissie voor. Samenvattend luidt dit als volgt: 
De kascontrolecommissie heeft een controle op de financiële admi-
nistratie over 2017 op 23 mei  uitgevoerd, alle stukken zijn daarvoor 
ter beschikking gesteld. Alle bankafschriften waren voorradig. De 
kascontrolecommissie heeft steekproefsgewijs de boekingen ge-
controleerd. De administratie was overzichtelijk en goed verzorgd, 
op alle vragen is door de penningmeester helder en duidelijk geant-
woord. De kascontrolecommissie concludeert, dat uit niets is geble-
ken dat de jaarrekening een onjuist of onvolledig beeld geeft van de 
financiën van de Vereniging. De kascontrolecommissie stelt dan ook 
voor om de penningmeester en het bestuur décharge te verlenen. 
Er zijn geen vragen aan de kascontrolecommissie. 

8. DÉCHARGE BESTUUR 

Het bestuur wordt unaniem en met applaus décharge verleend voor 
het gevoerde financieel beleid over 2017.

9. VERKIEZING LEDEN KASCOMMISSIE EN VERKIEZING RESERVE 
LID KASCOMMISSIE 

De huidige kascontrolecommissie bestaat uit de heren W. van Essen 
en M. Huisman. De heer R. Tiemeijer is reserve lid. De heer W. van 
Essen is, conform afspraak, aftredend en stelt zich niet meer herkies-
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baar zoals hij op de vorige ALV al had aangekondigd. De voorzitter 
dankt de heer W. van Essen voor zijn inzet de afgelopen jaren in de 
kascommissie. De kascontrolecommissie bestaat voor het contro-
lejaar 2018 uit de heren Huisman en Tiemeijer. Het reservelid wordt 
later ter vergadering vastgesteld. 

10. VOORTGANG FINANCIEEL JAAR 2018 

De Fokdag valt iets hoger uit dan verwacht door de duurdere hal-
len. Er zijn extra kosten gemaakt voor de Clubmatch en ons 70-jarig 
bestaan.  Desalniettemin is de verwachting ook dit jaar af te sluiten 
met een positief saldo. 

11. VASTSTELLEN VAN DE BEGROTING 2019 

De penningmeester geeft een korte toelichting op de begroting 
voor 2019. De contributies worden lager begroot, de bedragen voor 
clubmatch en fokdagen zijn aangepast. Er wordt een stabilisatie 
verwacht in het ledenaantal. Voor 2019 wordt een positief saldo 
begroot. Er zijn geen vragen. 

De voorzitter concludeert dat de Vereniging een goede gezonde 
financiële basis heeft en de verwachting is komend jaar positief af te 
sluiten met een groei van het aantal leden.

12. JAARVERSLAGEN VAN BESTUUR, COMMISSIES EN WERK-
GROEPEN 
 
a.     Jaarverslag Bestuur 
Mevrouw S. Knol wil graag een misverstand uit de wereld helpen, 
dat mogelijk de laatste tijd kan is ontstaan in het kader van de extra 
onderzoeken die op de Universiteit Gent worden gedaan (voor epi-
lepsieonderzoek) met een aantal honden waarvan bloedstalen zijn 
aangeleverd. Van deze honden wordt een MRI scan gemaakt om te 
achterhalen of de epilepsie primair of secundair van aard kan zijn. 
Deze MRI scan wordt niet gebruikt voor verder onderzoek.  
 
De heer H. Kamperman wil toevoegen dat het beheer account niet 
door de DPHCN geëist is, maar dat er een koppeling gewenst was. 
Deze opmerking wordt door de heer Kamperman, niet als lid, maar 
als voorzitter van de DPHCN naar voren gebracht en is alleen de vi-
sie van het bestuur van de DPHCN. De voorzitter van de VDPH geeft 
aan dat het niet past om als voorzitter van de DPHCN te reageren 
op het jaarverslag van het bestuur van de VDPH. Daarbij geeft het 
jaarverslag van het bestuur van de VDPH de feiten weer namens het 
bestuur van de VDPH en zoals deze gedeeld is met de leden van de 
VDPH. 
Het verslag wordt hiermee vastgesteld. 
 
b.     Jaarverslag Ledenadministratie  
Met de opmerking dat er nu een positieve kanteling verwacht 
wordt van het ledenaantal wordt het verslag vastgesteld.  
 
c.     Jaarverslag Registerbeheerder  
Het verslag wordt vastgesteld.  
 
d.     Jaarverslag Puppycontactadres en Over te plaatsen Drenten  
Het verslag wordt vastgesteld.

e.     Jaarverslag Fokbeleidscommissie (FBC)  
Het verslag wordt vastgesteld.  
 
f.     Jaarverslag Fokaanvragen  
Het verslag wordt vastgesteld.  
 
g.     Jaarverslag Evenementencommissie (EVC)  
Het verslag wordt vastgesteld. 
 
h.     Jaarverslag Gebruikshondencommissie (GBC)  
Het verslag wordt vastgesteld met de volgende toevoeging: 

ORWEJA  
Toevoeging: belangen van Drent geschaad. De ORWEJA valt onder 
de paraplu van 2 partijen, namelijk de Raad van Beheer en Koninklij-
ke Jagers Vereniging. ORWEJA is samenwerkingsafspraak maar heeft 
geen formele status. Er worden nu een aantal besluiten genomen 
die de Drent schaden.

i.     Jaarverslag Drentenwinkel  
Het verslag wordt vastgesteld.  
 
j.     Jaarverslag Redactiecommissie  
Het verslag wordt vastgesteld. 
 
Punt van aandacht:  De eden worden aangemoedigd een stukje 
schrijven voor ‘Onze Drent’! 
 
k.     Werkgroep DNA  
Mevrouw A. Sportel heeft haar werkzaamheden tijdelijk stopgezet. 
Mevrouw M. (Madelien) Atema heeft haar werkzaamheden tijdelijk 
overgenomen.

De voorzitter doet hierbij een oproep aan de leden om toe te treden 
tot commissies. 

Op dit moment zijn er drie informatievoorzieningen richting de le-
den: de OD, de digitale nieuwsbrief en de informatiebrief vanuit het 
bestuur met specifieke onderwerpen vanuit het bestuur. Daarnaast 
zijn er uiteraard de website en de FB pagina.

13. PAUZE 

Na de pauze stelt de heer A. (Arjan) van Hessen zich beschikbaar als 
reservelid kascommissie, waarvoor dank.

14. HERVERKIEZING BESTUURSLEDEN

De heer H.G.M. (Harry) Hilkens, (aftredend en herkiesbaar)

De heer F. (Fred) van der Meulen (aftredend en herkiesbaar)

De stemcommissie wordt gevormd door de dames Yvonne Frans-
sen, Selma Tiemeijer en Irene van Hulzen. 

Er zijn inmiddels 44 stemgerechtigde leden aanwezig en er wordt 
schriftelijk gestemd. Nadat de stemcommissie de stemmen heeft 
geteld, maakt de voorzitter de uitslag bekend: 

De heer H.G.M. Hilkens is herkozen met 41 stemmen voor, geen 
tegen stemmen en 3 onthoudingen.

 De heer F. van der Meulen is herkozen met 42 stemmen voor, geen 
tegen stemmen en 2 onthoudingen. 

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor de benoemingen van de 
bestuursleden. 

15. AANPASSINGEN VERENIGING FOKREGLEMENT (VFR)

Aanpassing art. 4.3 van het VFR:

Het voorstel: Toevoegen van de zin in art. 4.3 van het VFR “onder 
nestgenoten vallen ook de honden geboren in een ander nest uit 
dezelfde oudercombinatie” wordt unaniem aangenomen.

Aanpassing 4.3 aandoeningen: 

Na een korte discussie tussen diverse leden over het wel of niet ver-
plicht laten onderzoeken van de honden geboren voor 1 juli 2016 
geeft de heer H. Hilkens een toelichting op het voorstel. 

Er is een misverstand ontstaan ten aanzien van dit voorstel vanwege 
het feit dat in het voorstel maar een klein stukje staat van het Fokre-
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glement. In artikel 4.2 komt de datum van 1 juli 2016 naar voren, 
deze datum is vorig jaar vastgesteld in de Ledenvergadering. Dit ter 
verduidelijking van het Fokreglement en ter voorkoming van dis-
cussie. Dit nieuwe voorstel is dus een toevoeging op art. 4.2 dat al 
staat in het Fokreglement. 

Met deze verduidelijking wordt er gestemd over het voorstel en met 
40 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 4 onthoudingen wordt het 
voorstel aangenomen.

De overige tekstuele aanpassingen van de VFR behoeven geen 
toestemming van de Raad van Beheer en worden ter info doorgeno-
men. Deze aanpassingen zijn toegevoegd aan de stukken op de site, 
er zijn geen vragen en/of opmerkingen over.

16. RONDVRAAG 

Voorstel via de heer A. (Arjan) van Hessen om het stemmen met 
briefjes te vervangen door stemmen met de smartphone of iPad. Hij 
kan de software hiervoor aanleveren. Het probleem bij deze vorm 

van stemmen zijn de leden zonder smartphone. Dit kan evt. onder-
vangen worden door uitdelen van leen I-pads. 

De heer Glastra van Loon geeft aan dat hij het jammer vond dat de 
ringen bij de clubmatch klein waren t.o.v. de ruimte die er was op 
het terrein. In een grotere ring kan men de hond beter laten lopen 
en komt hij meer tot zijn recht.

De heer H. Kamperman heeft een mededeling vanuit het Samen-
werkingsverband Nederlandse Hondenrassen. Het 1e aanspreek-
punt vanuit de Raad van Beheer is de heer Jack Alberts.

17. SLUITING 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.06 uur, dankt de aan-
wezigen voor de constructieve bijdrage, verzoekt de gekleurde 
stemkaarten weer in te leveren en wenst allen een wel thuis. Daarbij 
biedt het Bestuur de aanwezigen, traditiegetrouw, een drankje/
verfrissing aan.

Impressie van de ALV 2018
Zoals elk jaar, werd op de maandagavond twee dagen ná de 
Kampioenschapsclubmatch, de jaarlijkse Algemene Leden-
vergadering (ALV) gehouden. Drenten-liefhebbers vind je in 
het hele land en dus blijft het centraal gelegen Restaurant 
Schimmel in Woudenberg een geschikte locatie. Gelukkig is 
er het afgelopen jaar weinig “gedoe” geweest in de vereni-
ging en zijn veel zaken tot rust gekomen. Mogelijk vanwege 
het mooie weer en de afwezigheid van “spannende onder-
werpen” op de agenda, was het aantal van 43 stemgerech-
tigde aanwezigen aan de lage kant. 

Nieuw was dat dit keer de vergadering ondersteund werd 
met een PowerPoint met daarop per vergaderpunt de be-
langrijkste teksten, cijfers en grafieken. Door de relatief kleine 
schermen en de lengte van de zaal, waren niet alle teksten 
achterin even goed leesbaar, maar het gebruik van Power-
Point gaf toch een duidelijker structuur dan gebruikelijk. 
Wellicht komen er de volgende keer extra schermen zodat 
dan iedereen alles goed kan volgen.

Zoals gebruikelijk werden na het welkom en de formele 
opening, de behaalde bekers uitgereikt. Om verschillende 
redenen werden ook dit jaar niet alle bekers uitgereikt. De 
voorzitter van de GBC, Olaf Geerse, die normaal gesproken 
assisteert bij het uitreiken van de prijzen, mocht dit jaar zelf 
twee bekers in ontvangst nemen: gefeliciteerd!

Hoewel de vereniging volledig draait op het onvolprezen 
werk van talloos veel vrijwilligers, gebeurt het soms dat er 
iemand is die toch wel erg 
veel doet. En als die dat dan 
een lange tijd heeft gedaan, 
kan de vereniging beslui-
ten zo iemand tot erelid te 
benoemen. Dit jaar viel mr. 
Emile Gimbrère de eer toe 
om met algemene stemmen 
te worden benoemd tot 
Erelid van de Vereniging. In 
de weken voorafgaand aan 
de ALV was al bekend dat hij 

niet bij de vergadering kon zijn i.v.m. een reeds geplande va-
kantie. Maar de techniek staat voor niets en dus werd er een 
Skype-verbinding met het nieuwe Erelid tot stand gebracht, 
zodat hij vanaf zijn vakantieadres kennis kon nemen van het 
feit dat de ALV unaniem en met een groot applaus, instemde 
met het voorstel.

Hierna werden de jaarverslagen van het bestuur, de commis-
sies en werkgroepen, goedgekeurd en kwam de herverkie-
zing van twee bestuursleden aan de orde: Harry Hilkens en 
Fred van der Meulen. Beiden werden herkozen. Het bestuur 
gaf verder aan dat de hoeveelheid werk toch wel zo was 
toegenomen dat gezocht werd naar een extra bestuurslid. 
Men denkt die in de persoon van Petra Wilbers te hebben ge-
vonden. Petra gaat zoals gebruikelijk eerst een tijd op proef 
meedraaien.  
 
Als laatste onderdeel voor de pauze kwam het verslag van 
de kascontrole ter sprake. Wim van Essen gaf met duidelijk 
stem aan dat alles ok was en dat er geen onregelmatigheden 
waren gevonden. Mooi maar men had natuurlijk niets anders 
verwacht!

Na de koffiepauze ging de ALV verder met de discussie over 
de voorgestelde aanpassing van het Verenigingsfokregle-
ment. Na een verhelderende toelichting van verschillende 
betrokkenen waren de onduidelijkheden van tafel en werd 
het voorstel unaniem aangenomen. Tenslotte kwamen er 
nog een paar kleine onderwerpen ter sprake (bijv. volgende 

keer elektronisch stem-
men om het een beetje 
vlotter te laten lopen), 
waarna de vergadering 
door de voorzitter werd 
gesloten.

Al met al kan terugge-
keken worden op een 
plezierige vergadering.

De Redactiecommissie
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J.F. BARON VAN HOGENDORP 
WISSELTROFEE

de heer O. Geerse met  
Int. en Lux. Kampioen Stone

JONKVROUWE A.J.M. VAN DER 
HEIJDEN VAN DOORNENBURG 

TROFEE 

de heer O. Geerse met  
Int. en Lux. Kampioen Stone

 NIMRODPRIJS

de heer P. Doderer met 
 Aram van ’t Arrêt

        MARIËNWAERDT                   
WISSELBEKER

mevrouw Pauline van Bommel met 
Berber (Isolde), Stabyhoun

CLUBMATCHWINNAAR 2018

H.T. Bösing en E.M. Bösing-Dijkstra 
met

Benthe Djenna van Drienermarke

mr. Emile Gimbrère via Skype
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Winnaars van de Kampioenschapsclubmatch 2018
Op de website staat een overzicht van de keurverslagen en alle op de Clubmatch behaalde resultaten. Ook zijn er veel foto’s 
van de Clubmatch te vinden op de website. Hieronder staat een overzicht van de winnaars van alle categorieën. 

  1VB
   Joppe van d’Ouw Knip
   NHSB 3109702
   eig. W. Lips 

  1VB
   Yara Sammy Flo v.d. Bezeldonk
   NHSB 3110560
  eig. J.N. van Empel
  

  Reuen Jongste Puppyklasse Teven

Beste Teef, tevens Clubwinnaar
Benthe Djenna van Drienermarke  

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

Beste Reu, 
  Asra-Tessa van Klein Elsholt

  Eigenaar: A.H.L. Kamperman-van Remmen
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  1VB
   Teddy Beer v.d. Sebastiaanshoeve
   NHSB 3105565
   eig. L.Punselie en     
   K. van Kuijk 

  1U
   Thomas Eefje van Klein Elsholt
   NHSB 3071119
   eig. A.H.L. Kamperman-   
   van Remmen

  1U
   Evy Lenny v.d. Bezeldonk
   NHSB 3070574
   eig. C.M. Schulte 

Reuen TevenPuppyklasse

Jeugdklasse

  1VB
   Fabian Jamie v.d. Eijckenstaete
   NHSB 3102313
   eig. R. Laros en A. de Munnik

  1U
   Alrik Silha v.d. Waterreijkse Landen
   NHSB 3065030
   eig. A. Ritsma 

  1U
   An-Lot v.d. Waterreijkse Landen
   NHSB 3065034
   eig. L. Punselie en         
   I. Swagerman

Tussenklasse
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  Reuen TevenOpenklasse

  1U
   Bauke Byke v.d. Bezeldonk
   NHSB 3033542
   eig. A. Stamhuis 

  1U
   Penny-Lane
   LOSH 1178860
   eig. F. Bricq 

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

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

Fokkersklasse

  1U
   Quartel Daisy van Roopoorte
   NHSB 2777141
   eig. S.S. Knol-Borgeld

      >>Clubmatchwinnaar<<
   1U                                            
   Benthe Djenna van Drienermarke
   NHSB 2991066
   eig. H.T. Bösing en     
   E.M. Bösing-Dijkstra

Gebruikshondenklasse
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  1U
   Asra-Tessa van Klein Elsholt
   NHSB 2903967
   eig. A.H.L. Kamperman-
   van Remmen

  1U
   Sophie Amy v.d. Lage Nesse
   NHSB 2926061
   eig. T. de Reus-de Haan

  1U
   Sander fan de Indo-Anjoho
   NHSB 2790062
   eig. S. Tiemeijer-Wisman en R. Tiemeijer

  1U
   Indy
   NHSB 2611984
   eig. P.G. van Oversteeg 

 Reuen TevenKampioensklasse

Veteranenklasse

  Kennel van de Huetschegrave

Fokkerijklasse

   Benthe Djenna van Drienermarke
    NHSB 2991066
    eig. H.T. Bösing en E.M. Bösing-Dijkstra

Beste zelf gefokte hond
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  Marijn Mud
   Jet-Freza van de Eykenstate

Kind-hondshow 6-9 jaar

 Thomas Meijer
  Shadow

Kind-hondshow 10-12 jaar

Kampioenschapsclubmatch 2018    
Zaterdagochtend 16 juni mochten we weer vroeg uit de ve-
ren. De Kampioenschapsclubmatch vond die dag plaats. Auto 
volgeladen, honden mee, en rijden maar. Alles ging goed, tot 
we in Dieren aankwamen. Nieuwe verkeerssituaties. In plaats 
van links afslaan, reden we door een lange tunnel dwars door 
Dieren heen. Heel fijn, want we wilden vroeg aanwezig zijn 
om een plekje in de tent te kunnen bemachtigen in verband 
met de te verwachten warmte. Maar eerst gezellig dolen door 
Dieren, waarna we later dan gepland arriveerden. Spullen 
uitgepakt, honden uit de auto getild, naar het veld om een 
plekje in de tent te zoeken. Geen tent. Dat wordt bakken in 
de volle zon. Gelukkig wel parasols, voldoende water en een 
kleed mee om over de bench te hangen.

De dag werd geopend met jachthoornblazers met een vrolijk 
meehuilende teckel, waarna de keuringen begonnen. Wij 
begonnen in de Open Klasse reuen met een door ons gefokte 
reu, Jesse Amy v.d. Lage Nesse. Hier werd serieus gekeurd. Er 
werd echt de tijd genomen om de honden goed te keuren. 
Jesse werd helaas niet geplaatst en kreeg een ZG. Voor ons 
werd het vervolgens oppassen geblazen, daar onze eigen 
teefjes in de twee andere ringen tegelijkertijd gekeurd moes-
ten worden. Daarvoor hebben wij hulp gevraagd, waardoor ik 
met Senna Sophie v.d. Lage Nesse naar de Jeugdklasse teven 
kon en Sophie Amy v.d. Lage Nesse uit handen gaf in de Kam-
pioensklasse teven. Ondanks dat Sophie nog nooit met een 
andere handler gelopen heeft, deed ze het goed en mocht 
met de andere kampioensteef terug komen naar de erering 
later in de middag. Onze Senna had in de Jeugdklasse nog 
tien andere jeugdteefjes waartegen ze moest lopen. Zij had 
niet bepaald zin meer en na een hoop gestuiter werd zij toch 
nog met een Uitmuntend geselecteerd voor de erering. 

Na een korte pauze, de kind-hond show en verloting van 
vele prijzen begon het middagprogramma in de erering. 

Senna werd in de Jeugdklasse vierde en na het snelle wis-
selen mocht Sophie daarna ook de ring weer in. Sophie werd 
vervolgens eerste en was daarmee beste teef in de Kampi-
oensklasse. Helaas werd ze vervolgens niet geplaatst in de 
eindronde voor beste teef van het ras. Al met al zijn we dik 
tevreden met de behaalde resultaten van onze meisjes. Moe 
maar voldaan begonnen we aan de reis terug. Een geslaagde 
dag.

Marloes de Reus 
Kennel van de Lage Nesse
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Kampioenschapsclubmatch 2018
2 vliegen in 1 klap
16 juli 2018 was waarlijk een feestelijke dag. Niet alleen werd 
de jaarlijkse clubkampioenschapsmatch gehouden, ook 
herdachten wij het feit dat de Vereniging voor de Drentsche 
Patrijshond, dit jaar haar 70 jarig bestaan viert. Zelfs vanuit 
Denemarken sprak ik verscheidene Drenteneigenaren.

Dat is toch wel een compliment waard, voor zowel degenen 
die de moeite nemen om vanuit het buitenland te komen, als 
de Vereniging.

De stralende dag begon met het klaarzetten en opbouwen 
van de diverse tenten en ringen als  de prijzen voor zowel de 
winnaars in de diverse klassen, als de prijzen van de verloting.  

Nu ik er zo vroeg was, werd ik even met de neus op de feiten 
gedrukt, dat de voorbereidingen voor zo’n dag nogal wat tijd 
en energie vergen en ik heb nóg meer bewondering voor de 
vrijwilligers die dit allemaal voor elkaar maken. 

En een speciaal compliment wil ik aan Marja de Boer geven, 
die heel veel werk heeft gehad aan het organiseren van de 
Lustrumcommissie. Hier is heel veel tijd in gaan zitten. Hulde!

De dag werd feestelijk ingeluid door de jachthoornblazers  
Chesannehof die voor deze dag ingehuurd waren.  Dit gaf  
een extra feestelijk tintje aan het geheel.

Nadat de dag door de voorzitter werd geopend, begonnen 
de keuringen. Wat mij elke keer op zo’n dag weer opvalt, is 
dat de keurmeesters alle tijd voor elke hond nemen.

De beoordelingen zijn dan in mijn ogen meestal goed door-
dacht. Het komt helaas nog steeds voor dat een hondje geen 
beoordeling kan krijgen, omdat het niet te betasten is. Hier 
kan de eigenaar alles aan doen, door middel van een goede 
socialisatie! 

Ik geniet elke keer weer van de oprechte blijdschap van de 
hondeneigenaren, wanneer hun lieveling wint of een goede 
beoordeling krijgt. Ze stralen dan en terecht. 
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Een ander extra feestelijk 
tintje kreeg de dag omdat 
op het terrein een snack-
wagen en een ijscokar 
stond. Van beide moge-
lijkheden werd gretig 
gebruik gemaakt. Zozeer 
zelfs, dat de eigenaar van 
de snackwagen op een 
bepaald moment geen 
kroketten meer had. Over 
zowel het ijs als de snacks 
hoorde ik alleen maar 
lovende opmerkingen.

Er was nog een feestelijk gebeuren; ons jongste (niet in jaren) 
erelid de heer Henk Companjen, kreeg uit handen van  de 
voorzitter een plakkaat uitgereikt, waarop zijn erelidmaat-
schap vermeld stond. Wat een leuk idee dat navolging ver-
dient. 

Ik heb niet alle uitslagen bijgehouden, omdat je je dan in vie-
ren moet delen, maar die uitslagen zijn te zien op de website 
van de Vereniging. 

Rest mij te zeggen dat ik van deze dag intens genoten heb 
en ik hoop dat ik ook voor u kan spreken. Het is altijd weer 
een heerlijk gezicht om zoveel van die prachtige Drenten bij 
elkaar te zien. 

J. Broekman-Dekker
correspondent
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Ledenadministratie
Voorgestelde nieuwe leden 

Naam Adres Woonplaats Voorgesteld door

  1 Fam. L.H.A. Adams Rembrandstraat 38 BRUNSSUM  

  2 Dhr. L. Albering Dwarsdijk 2 DALERVEEN  

  3 Mw. F. Bricq De Kavee 16 1790  AFFLIGEM (BE)  

  4 Mw. E.M.J. Buitendijk Schoener 106 BARENDRECHT G.P.A. v.d. Zanden

  5 Dhr. A.J.G. Burgt Bosberg 78 BOEKEL G.P.A. v.d. Zanden

  6 Mw. P. Crama Grevelingenstraat 22 SCHIEDAM G.P.A. v.d. Zanden

  7 Dhr. P. Donker Jan Vethstraat 7 ARNHEM O. Geerse

  8 Mw. A. Driel Reiger 11 BROEK OP LANGEDIJK  

  9 Mw. A.J.P.M. Grob Weilburglaan 66 ZEVENAAR  

10 Mw. J. Harbers Frans van Mierisstraat 5 DEVENTER  

11 Mw. M. Hüsstege Nonnenstraat 24 ZALTBOMMEL  

12 Dhr. P. Oosterveer Zuidlaan 49 BERGEN J. Huijsing

13 Dhr. E. Reijmer Roodenbroek 29 DOETINCHEM  

14 Mw. J.M. Remmers - van den Bosch Fransebaan 574-B EINDHOVEN  

15 Dhr. H.W. Wilstrup Dybdalsvej 19 7850 STOHOLM JYLL (DE) O. Geerse

         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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Geboorteberichten

Nu de ‘Onze Drent’ 5x per jaar verschijnt, worden op deze pagina de nesten vermeld, die geboren zijn na de laatste editie 
van ‘Onze Drent’. Hierbij is de dekdatum telkens tussen ( ) vermeld. De actuele stand van zaken wat de dekdata aangaat, 
vindt u in het overzicht Fokaanvragen op de website, waarvoor u wel moet  inloggen.

Reu: Timo Jarno van Parkendijk         X Teef: Kyra (22-02-2018)

 NHSB 2908463,  HD A  NHSB 2989223,  HD A      22 april 2018

Fokker: M. Senten, Maarsbergen

1 reutje en 5 teefjes

Reu:  Obi One v.d. Sebastiaanshoeve      X Teef: Kristie Kee v.d. Sebastiaanshoeve (23-03-2018)

  NHSB 3034940,  HD  A NHSB 2924390,  HD A 21 mei 2018

Fokker: L. Punselie, Sinderen

5 reutjes en 4 teefjes

Reu: Timo Jarno van Parkendijk         X Teef: Senna Lynde v.d. Bezeldonk  (24-03-2018)

 NHSB 2908463,  HD A  NHSB 2977338,  HD A      21 mei 2018

Fokker: S.Y. Graver, Wapenveld

1 reutje en 5 teefjes

Reu: Dorus Jara van ‘t Roetslat X Teef: Silke Djenna van Drienermarke  (28-03-2018)

 NHSB 298999  HD A NHSB 2991067,  HD A 26 mei 2018

Fokker: E.W. van Hoeven, Harskamp

1 reutje en 5 teefjes

Reu: Verdi-Amber v.d. Neerbosche Wateren         X Teef: Balou Senna van Selihof (23-02-2018)

NHSB 2810719  HD A NHSB 2828150,  HD A 24 april 2018

Fokker: J.P.A. van der Zanden, Boxtel

2 reutjes en 5 teefjes

Reu: Cisco Cas v.d. Sebastiaanshoeve   X Teef: Ziiva fan de Indo-Anjoho  (06-04-2018)

NHSB 2772138,  HD A NHSB 3003685,  HD A 1 juni 2018

Fokker: I.A.C.M. Hoekstra-Dekkers, 
Veenwouden

4 reutjes en 7 teefjes
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Reu:  Duuc Bloske van’t Dreske Kwinne X Teef: Dara v.d. Stiphoutse Velden  (06-04-2018)

NHSB 2956885,  HD A  NHSB 2914726,  HD A 1 juni 2018

 Fokker: T. Knip, Terwolde

1 teefje

Reu: Kiet  X Teef: Jente  (24-04-2018)

 LOSH 1093180, HD B  NHSB 2988042, HD A 22 juni 2018

 Fokker: J.C. v.d. Linden, 
 Hendrik Ido Ambacht

2 reutjes en 5 teefjes

Reu: Roef Bo van de Ruyghewaert   X Teef: Pepsi Puck van ‘t Roetslat  (28-04-2018)

NHSB 2828504, HD A NHSB 2997000, HD A 26 juni 2018

Fokker: S. van Houtum, Oirschot

   5 reutjes en 5 teefjes

Reu: Joep van de Zilverbaai X Teef: Emma Jytte v.d. Bezelhonk  (01-05-2018)

   NHSB 2806131, HD A  NHSB 3033931, HD A 29 juni 2018

 Fokker: T.M.W.E.E. v.d. Breekel,
 Etten-Leur

 5 reutjes en 1 teefje
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“Zomerse” Drenten
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“Zomerse” Drenten
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Wat betekent . . . . 
U bent in het bezit van een Drentsche Patrijshond. Een fan-
tastische en veelzijdige hond, die zijn mannetje niet alleen 
als lieve huishond, maar zeker als werkende hond staat. Uw 
Drentsche Patrijshond is een ‘Staande Jachthond’ …….en dat 
vereist misschien de nodige aanpassing in uw verwachtings-
patroon als eigenaar en opvoeder van deze hond. Probeer 
niet de ‘aard van het beessie’ te veranderen; de natuurlijke 
blauwdruk van de Drentsche Patrijshond maakt het juist tot 
de geweldige hond, die hij is. Simpel gezegd, pas uw gedrag, 
opvoedingspatroon en verwachtingen aan, aan wat de hond 
nodig heeft en niet andersom….. Even chargerend: een 
Drent, die zijn leven lang drie keer op een dag een half uurtje 
aan een lijn mag wandelen, zal een minder gelukkige Drent 
zijn. Een Drent zal telkens fysiek en mentaal uitgedaagd moe-
ten worden. Door dagelijkse lange wandelingen, waarbij de 
Drent vrij kan rennen en vliegen; door dagelijkse opdrachten, 
waarbij steeds een appèl wordt gedaan op zijn natuurlijke 
aanleg. Als staande jachthond ligt zijn natuurlijke aanleg 
vooral in de jacht, daarom deze keer in de OD een aantal 
begrippen en afkortingen, die in de jachtwereld gebruikt 
worden en die u tegen kunt komen als u met uw Drent een 
jachthondentraining volgt.

• KNJV    Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging

• ORWEJA    Organisatie Wedstrijd Wezen Jachthonden       
                            organiseert wedstrijden voor jacht-      
                            honden

• AVR     Algemeen Veldwedstrijd Reglement

• RJP     Reglement Jachthondenproeven

• EV     Eervolle Vermelding

• Zweet     De verschillende lichaamssappen (vooral               
                             bloed) die een gewond dier verliest

• Drukken            Het zich bij gevaar tegen de grond druk-           
                     ken van het wild; ze blijven dan roerloos               
                             stil zitten.

• Verwaaiing      Het ruiken van de geur van wild, die met             
                            de wind meekomt

• Windvang    De geur opnemen van het wild via de    
                             neus

• Wind nemen    Snuiven om de geur van wild te vangen

• Flankeren    Het systematisch afzoeken van een veld,                        
                             over de breedte van het veld met gebruik          
                           van de wind 

• Haak slaan    Een scherpe bocht maken

• Markeren    Zien en onthouden, waar iets neer komt.    
                            Meestal een te apporteren iets 

• Hazenrein    Het respecteren van hazen; er dus niet    
                            achteraan gaan, maar ze met rust laten

• Drift    Een gedeelte van het jachtgebied

• Rammelaar    Een mannetjeshaas

• Rekel          Een mannetjesvos

• Tableau          Het totaal van het geschoten wild op   
                                   een jacht-dag uitgestald

• Verloren zoek        Een apport, waarvan men niet weet   
                          waar het ligt en dat door de hond  ge-  
                                   zocht moet worden

• Aantrekken          Het in de verwaaiing komen van                                            
                                  wild en dit daardoor behoedzaam,  
                           zonder het wild er uit te lopen, te             
                                  benaderen. Daarna volgt meestal een            
                                  arrêt; het voorstaan

• Bodembroeders   Vogels die op de grond broeden zoals   
                                   patrijs, fazant maar ook kievit en grutto

En dan nog dit: Jachthondenproeven zijn onderverdeeld in 
proeven vóór en ná  het schot:

• Vóór het schot is het veldwerk

• Ná het schot is het werk voor de hond weer verdeeld in:  
 SJP  Standaard Jachthonden Proef

                 MAP  Meervoudige apporteer proef

                 PJP  Provinciale jachthonden proef

                 OWT  Orweja working test

                    WT  Working test

 
Selma Tiemeijer i.s.m.
Willeke Loots
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Mijn Drent als jacht(proeven)hond – deel 2
Zoals ik in een artikel in de vorige ‘Onze Drent’ heb beschre-
ven, ben ik met mijn hond Sira druk bezig geweest met trai-
nen voor het werk na het schot. Dat je tijdens het trainen met 
goede momenten, maar ook met tegenslagen te doen krijgt, 
mag wel duidelijk zijn. Maar je gaat door met trainen, met het 
doel om uiteindelijk jachthondenproeven te kunnen doen.

In Nederland zijn er twee organisaties die zich bezighouden 
met jacht en jachthondenproeven, namelijk de Koninklijke 
Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) en de Nederlandse 
Organisatie voor Jacht en Grondbeheer (NOJG). Zij organise-
ren de proeven niet direct zelf, maar hebben dat uitbesteed. 
De Standaard Jachthonden Proeven van de KNJV worden 
georganiseerd door de Orweja – een afkorting die staat voor: 
Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden. Dit zijn dus de 
wedstrijden waarmee je diploma’s kunt halen die officieel 
erkend zijn, en die uiteindelijk zouden kunnen leiden tot 
deelname aan de NIMROD -  de ultieme jachthondenproef. 
Want als je er via de SJP’s uiteindelijk in slaagt om twee A 
diploma’s te behalen, waarvan één met minimaal vijfentach-
tig punten, mag je meedoen aan de meervoudige apporteer-
proeven (MAP) op A niveau. En als je op de MAP-A proeven 
twee maal een diploma haalt en daarbij binnen de top tien 
van deelnemers valt, is de kans groot dat je wordt uitgeno-
digd om deel te nemen aan de NIMROD. Want per ras worden 
de best presterende honden uitgenodigd en bij de Drent is 
de concurrentie op dit gebied niet groot.

Overigens kun je ook aan een MAP meedoen als je nog geen 
A diploma hebt, want als je op de SJP’s twee B diploma’s 
haalt, waarvan één met minimaal achtenzestig punten, mag 
je inschrijven voor MAP-B proeven.

De Orweja organiseert elk jaar zo’n zestig standaard jacht-
hondenproeven, ongeveer dertig meervoudige apporteer-
proeven, een aantal provinciale jachthondenproeven en één 
maal de NIMROD. De periode waarin deze proeven plaats-
vinden loopt ongeveer van half juli tot en met oktober. De 
Orweja organiseert in het voor- en najaar ook nog een aantal 
veldwerkwedstrijden, maar ik heb het nu alleen over de proe-
ven die het werken van de hond na het schot beoordelen. 
Op deze proeven wordt over het algemeen gewerkt met het 
volgende wild: konijn, eend, houtduif, kraai, gans.

Proeven via de KNJV / Orweja zijn altijd tamelijk formeel. Elk 
extra commando leidt tot puntaftrek en indien je een apport 
mist, krijg je geen diploma.

De proeven die onder de paraplu van de NOJG vallen worden 
georganiseerd door de jachthonden training gebruikshon-
den (JTGH). Deze proeven worden Artemis proeven ge-
noemd. Dit zijn proeven die wat dichter bij de jachtpraktijk 
staan. Ze zijn vaak moeilijker en ruiger dan een MAP. De JTGH 
organiseert een stuk of zes Artemis proeven per jaar, gedu-
rende de periode oktober tot en met januari. Als het je lukt 
om een Artemis proef te winnen, wordt je uitgenodigd voor 
de eenmalige, jaarlijkse Hubertus proef.

Juist omdat ze wat dichter bij de jachtpraktijk staan, zijn Ar-
temis proeven erg leuk om te doen. Bovendien is de sfeer erg 

gemoedelijk; keurmeesters geven je vaak de ruimte om een 
proefonderdeel met succes af te ronden, als het binnen de 
tijd niet lukt. Als de hond een apport niet binnenhaalt, krijg je 
daar een onvoldoende voor, maar de puntenscore die je kunt 
halen is opgedeeld in een score voor het werk van de hond, 
en een score voor de manier waarop de voorjager zijn hond 
voorjaagt. Dit kan wel eens confronterend zijn, aangezien je 
duidelijk ziet waar je zelf te kort schiet, terwijl de hond het 
prima doet. Maar andersom kan ook; als de hond het niet he-
lemaal begrijpt, maar je laat zien dat je met goed voorjagen 
toch het doel bereikt, krijg je alsnog een voldoende. Samen-
spel tussen voorjager en hond staat bovenaan.

Een ander verschil tussen de proeven van JTGH en de Orweja 
is dat op de proeven van de JTGH gebruik wordt gemaakt 
van een ruimer assortiment aan wild. Zo kan het gebeuren 
dat de hond op een Artemis proef een vos, nerts, bunzing of 
muskusrat moet apporteren.

Een Artemis proef bestaat uit vijf onderdelen: vier maal een 
tweevoudig apport op MAP B-plus niveau en een drievoudig 
apport op MAP A niveau. Om aan zo’n proef mee te kunnen 
doen moet je dus wel een hond hebben die goed getraind is 
en op redelijk hoog niveau mee kan draaien. Gelukkig is Sira 
zo’n hond.

Samen hebben we aan meerdere Artemis proeven meege-
daan. De eerste Artemis proef waar we aan deelnamen was in 
maart 2013; Sira was toen drie en een half, we hadden al een 
SJP-B diploma behaald en getraind op MAP niveau, dus ik 
dacht dat we wel aan een Artemis proef toe waren. Deze was 
in  Zeeland en verliep rampzalig: van alle apporten hadden 
we er maar twee binnen. Maar goed, van wat fout ging leerde 
ik ook ontzettend veel. Het jaar daarop deden we weer mee 
met een aantal Artemis proeven; op de eerste proef misten 
we slechts twee apporten en op een andere proef hadden we 
alles binnen. Niet met de hoogste score, maar Sira deed het 
wel geweldig!

Op 24 februari 2018 hebben we meegedaan met de  Arte-
mis proef in Steenderen. Hier waren we nog nooit eerder 
geweest. Een proef op een voor mij (en mijn hond) nieuwe 
locatie, dat maakte het natuurlijk wel extra spannend. Maar 
omdat Sira in de week voor de proef nog goed werk had 
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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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laten zien tijdens een training, ging ik ’s morgens vroeg vol 
goede moed op pad.

Maar ja, een proef is toch altijd anders dan een training, dus 
we zouden wel zien wat er ging gebeuren.

Meteen toen ik uit de auto stapte, voelde ik de straffe oosten-
wind. Koud, heel erg koud. Het zou droog blijven, maar om 
de kille wind tegen te houden trok ik toch maar mijn regen-
broek aan. Voor mijn hond nam ik een paar handdoeken en 
een hesje mee, om haar af te kunnen drogen en warm te 
houden als er een proefonderdeel met waterwerk zou zijn.

Na me gemeld te hebben bij de organisatie en een welkome 
kop koffie, volgde de openingstoespraak, waarin al meteen 
werd aangegeven dat door de weersomstandigheden geen 
waterwerk plaats zou vinden. Daar was ik wel blij mee en 
hoopvol vertrok ik naar de eerste proef. De weg naar de proe-
ven was goed aangegeven met bordjes. Het was een mooi 
terrein, gelegen tussen forellenvijvers en landerijen.

Ik was ingedeeld in groep 3 en moest ook beginnen met 
proef 3. Het was zoals vanouds weer een gezellige en gemoe-
delijke sfeer in de groep en gezamenlijk gingen we naar de 
eerste proef.

Hieronder volgt een beschrijving van de proefonderdelen. 
Aan het begin van de proef had iedereen een wedstrijdboek-
je gekregen, waarin de proeven omschreven waren. In on-
derstaande tekst is de omschrijving uit het wedstrijdboekje 
cursief weergegeven. Daaronder staat de omschrijving zoals 
de proef werkelijk ging. De proefonderdelen zijn weergege-
ven in de volgorde waarop ik ze heb uitgevoerd. 

Proef 3: Nazoek.

U bent uitgenodigd om met uw hond een nazoek te doen. De 
jagermeester vertelt u dat er in de singels of erachter nog twee 
stuks wild moeten liggen. Aan u en uw hond de schone taak om 
beide apporten binnen te brengen. 

Max. aantal te behalen punten: 70. Maximale tijdslimiet 5 
minuten.

Het kwam er op neer dat vanaf de inzetplek gezien links 
en rechts op een terrein met ruige begroeiing een verloren 
apport lag, waarbij de wind schuin van linksvoor kwam. De 
volgorde van ophalen was vrij.

Voor het eerste apport gaf ik richting aan naar rechts voor, 
gevolgd door het zoekapport commando. Sira vertrok als 
een speer en kwam snel terug met een duif. Daarna richting 
aangegeven naar links voor een zoekapport. Nu vertrok ze 
ook weer als een raket en kwam snel terug met een konijn.

“Nog nooit zo’n snelle Drent gezien!” zei de keurmeester.

“Dat is ze zeker,” antwoordde ik. “En ze heeft er ook nog eens 
heel veel plezier in.”

“Dat moet je vast zien te houden,” zei de keurmeester.

Nou, al met al was dat een mooi compliment en een prima 
begin van de proef.

Sira had de maximale score, maar ik had met voorjagen twee 
punten laten liggen.

Score: 68 punten.

Ik was de laatste van de groep, dus konden we hierna meteen 
door naar het volgende proefonderdeel.

Proef 4: Een drie dubbel apport.

De jagermeester vraagt u te komen kijken naar de jacht en uw 
hond even achter te laten. U ziet een jager achter de dichte dek-
king lopen en deze schiet op de hoek een eend. Eerder is er tegen 
de dijk en links in het veld ook iets geschoten. De jager is opge-
houden met jagen en aan u de vraag om uw hond te halen en 
alle 3 stuks wild binnen te halen. Wanneer er na 5 minuten nog 
niets binnen is wordt de proef afgebroken en wordt de volgende 
hond ingezet.

Max. aantal te behalen punten: 95. Maximale tijdslimiet 10 
minuten.

Dit was dus de proef op A niveau. In verband met het moei-
lijke terrein was de proef iets aangepast. We mochten de 
hond nu meenemen naar de inzetplek, waardoor deze beter 
in staat was om te markeren op schot bij het eerste apport.

De inzetplek was op een strook gras, met voor ons een omge-
ploegde akker, met flinke kluiten klei, die door de nachtvorst 
keihard bevroren waren. De wind kwam van rechts.

Rechts voor ons was op ongeveer honderdtwintig meter een 
rij bomen, met aan het begin een hoop boom- en doorntak-
ken. Hierop lag het eerste stuk wild. Links van de akker was 
een greppel, waarin nog twee stuks wild lagen. Uit de aanwij-
zingen van de keurmeester begreep ik dat het ene stuk wild 
op ruim honderd meter lag en het andere op ongeveer de 
helft van die afstand.

Sira markeerde goed op schot. Ze vertrok vlot, maar eenmaal 
op het terrein met de bevroren klompen klei, ging het tempo 
wel omlaag. Dat begreep ik ook wel, dus liet ik haar maar 
doorgaan in haar eigen tempo.

“Heel verstandig van de hond,” zei de keurmeester. “Beter 

wat voorzichtiger op zulk terrein, in plaats van een blessure 
oplopen.”

Dat sloot naadloos aan op mijn gedachte.

Sira was toch nog redelijk snel ter hoogte van de bomenrij. 
Vanwege de wind was ze wel te ver naar links uit gekomen, 
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dus floot ik haar op zit en stuurde haar naar rechts. Al snel 
kreeg ze verwaaiing van het wild. Ze drentelde even heen en 
weer om de hoop takken heen om de beste weg omhoog te 
vinden, klom er voorzichtig op en pakte het wild. Op het-
zelfde tempo als de heenweg bracht ze het wild binnen, een 
eend.

Daarna stuurde ik haar diagonaal over de akker naar links. 
Dat ging niet echt van harte over de bevroren klei en ik 
moest een paar keer het vooruit commando herhalen. Maar 
goed, uiteindelijk kwam het tweede stuk wild, een nerts, ook 
binnen.

De tijd begon inmiddels wel te dringen, en ik wist vrijwel 
zeker, dat als ik Sira nogmaals diagonaal over de akker zou 
sturen voor het apport dat op ruim honderd meter lag, ze 
niet binnen de tijd terug zou zijn. Links van de greppel was 
echter een pad. Dus stuurde ik Sira vooruit over de strook 
gras, de greppel over. Daar op zit gefloten en naar rechts 
gestuurd. Zodra ze bij de plek kwam waar de nerts had ge-
legen aarzelde ze, want de geur hing er immers nog. Ik riep 
het vooruit commando, waardoor ze doorging. Op de hoogte 
van het derde apport kreeg ze verwaaiing en dook de grep-
pel in. Het derde apport, een meerkoet, werd keurig binnen 
de tijd aan mij afgegeven.

Score: 78 punten.

Proef 1:

U staat op post terwijl een jager achter de dijk aan het jagen is. 
Er valt een eend. Eerder is er een stuk wild gevallen aan de linker-
zijde van het veld, vlakbij het begin van de singel. Aan uw hond 
de taak om beide stuks wild binnen te brengen.

Max. aantal te behalen punten: 70. Maximale tijdslimiet 5 
minuten.

Hier moesten we lang wachten, omdat een andere groep 
had besloten om af te wijken van de volgorde die in het 
wedstrijdboekje was voorgeschreven. Ik deed Sira een hesje 
aan en zette haar in een nis tussen wat betonnen platen en 
takken, lekker uit de wind in de zon. Na verloop van tijd werd  

het daar toch ook wel koud. Ik schatte in dat het nog onge-
veer anderhalf uur zou duren voor ik aan de beurt was, dus 

bracht ik Sira maar naar de auto, waar ze lekker warm kon 
schuilen tegen de kille wind. Ik bleef zelf bij de proef kijken 
om te zien hoe de anderen het er van af brachten. Een kwar-
tier voor we aan de beurt waren haalde ik Sira weer op.

De proef kwam er op neer dat er boven op een dijk op 
tweehonderd meter afstand met een zinger winger een eend 
werd gelanceerd. De eend viel achter de dijk, dus de valplek 
was niet zichtbaar. Op dit apport mocht de hond meteen 
ingezet worden. Daarna moest er een verloren kraai gehaald 
worden die links op ongeveer honderd meter afstand tussen 
een stal kraaienlokkers lag, op een omgeploegde akker van 
bevroren kleiklompen. De wind kwam van rechts.

De markeer op tweehonderd meter ging super goed. Ze ging 
er in een rechte lijn op af en moest daarbij schuin een pad 
en vervolgens een grasveld oversteken. Sira bleef wel even 
boven aan de dijk zoeken, maar had al snel door dat de eend 
achter de dijk was gevallen.

Nadat de eend was afgegeven, stuurde ik Sira meteen door 
naar de kraaienlokkers. Nou, vanwege de bevroren klom-
pen klei ging dat niet van harte. Maar ze zette dapper door! 
Uiteindelijk kwam ze te ver naar rechts uit. Ik floot haar op 
zit en stuurde haar naar links. Nu liep ze te ver door, maar 
eenmaal onder de wind, kreeg ze snel verwaaiing. Wel nog 
even getreuzel bij het oppakken van de stinkkraai, maar ook 
deze kwam binnen.

Score: 62 punten.

Proef 5:

U bent uitgenodigd als picker—up bij een jacht. Aan de overkant 
van de singel blijkt een stuk wild aangeschoten te zijn welke er 
vandoor is gegaan. Aan u wordt gevraagd om de hond op het 
spoor te zetten en het stuk wild binnen te halen. Eerder blijkt er 
ook al een stuk wild geschoten te zijn welke kickdood getroffen 
is. Deze ligt op het veld. Aan u de vraag om beide stuks wild op 
de meest weidelijke manier binnen te halen.

Max. aantal te behalen punten: 70. Maximale tijdslimiet is 6 
minuten.

Toen we aan kwamen lopen, riep de keurmeester: “Als we 
daar Fred niet hebben met zijn Drent!”

Ik schudde hem de hand. Ik kende deze keurmeester van 
eerdere Artemis proeven en hij was altijd heel enthousiast 
over Sira; een gouden hond, volgens hem.

“Ja, daar zijn we weer.”

“Gaat het goed?”

“Ja, tot op heden alles binnen!”

De keurmeester begon met de uitleg van de proef. Het ging 
om een lange sleep. Hij maakte de opmerking dat van alle 
deelnemers er nog maar twee honden de sleep goed hadden 
gelopen en de gans hadden binnengebracht.

“Maar,” zo zei hij. “Ik weet zeker dat jouw hond het goed gaat 
doen!”

Goed, het verwachtingspatroon was duidelijk. 

De inzetplek was voor een sloot van anderhalve meter breed. 



Onze Drent - 27

 

De sloot boog rechts met een ruime bocht de verte in. Aan 
de overkant van de sloot was op drie meter afstand van de 
oever een sleep met een gans getrokken, parallel aan de 
sloot. De sleep liep met de bocht van de sloot mee en ging 
op ongeveer tweehonderd meter linksaf de akker in, zo’n 
dertig meter tot aan een pluk begroeiing, waar de gans lag. 
Zodra de gans binnen was, moest de hond weer over de 
sloot gestuurd worden, naar een plek links van de begroei-
ing, waar een fazant zou liggen. De wind kwam van rechts.

Ik stuurde Sira vooruit. Met een sierlijke sprong ging ze over 
de sloot. Ik gaf het sleep commando. Meteen ging ze met 
haar neus naar de grond en had het begin van het sleep-
spoor al snel te pakken. Ja hoor, daar ging ze, als een snel-
trein langs de sloot.

De keurmeester gaf me een klap op mijn schouder. “Dat is 
mooi. Je moet eens weten hoeveel honden ik hier aan het 
begin al heb zien klooien vandaag.”

Ik moet zeggen dat ik zelf ook enorm stond te genieten van 
hoe Sira de sleep liep. Ze kwam bij het punt waar de sleep 
afboog de akker in; ze liep te ver door, merkte dat ze het 
sleepspoor kwijt was, kwam weer terug en boog toen af naar 
de sloot. Nee, daar ook geen sleepspoor, ze ging weer terug 
en pakte de sleep weer fantastisch op. De zware gans leverde 
geen probleem op, ook niet toen ze er mee over de sloot 
moest springen.

Ik liet haar even uithijgen van het sjouwen met de gans en 
stuurde haar weer de sloot over. Zodra ze bij het begin van 
de sleep was riep ik het vooruit commando. Dat lukte, ze liep 
door de akker op. Eerst leek ze de lijn goed aan te houden, 
maar vanwege de wind boog ze te ver af naar links en ging 
daar zoeken in een strook bomen. Ik kreeg haar er nog wel 
uit en stuurde haar door, maar na een aantal meter dook ze 
de bomenrij weer in om daar te zoeken. Het lukte niet meer 
om haar door te sturen en op een gegeven moment was de 
tijd voorbij. Helaas één apport gemist, maar wel een hele 
mooie sleep gezien.

Score: 45 punten.

Proef 2:

U bent uitgenodigd als picker-up op post tijdens een jacht. Bij de 
boerderij wordt er geschoten. De jagermeester vertelt u dat er 
eerder ook al achter de ruigte links van u een stuk wild gescho-

ten is. Beiden zijn kickdood. De vraag is om uw hond in te zetten 
en om beide stuks wild binnen te halen.

Max. aantal te behalen punten: 70 punten. Maximale tijdslimiet 
is 5 minuten.

Nou, op naar de laatste proef. De inzetplek was op een gras-
veld. Voor ons waren twee forellenvijvers, met aan de linker-
kant een brede strook gras met daarachter een bomenrij en 
struikgewas. De wind kwam schuin van rechts.

Achter de forellenvijvers was een boerderij. Bij de boerde-
rij werd geschoten, op circa honderddertig meter afstand, 
waarna er een eend werd geworpen. Deze was nog net 
zichtbaar tussen wat obstakels door. Sira had het echter goed 
gezien. Ze rende links van de vijvers naar de boerderij. Daar 
aangekomen zocht ze even en kwam snel met de eend terug. 
Vervolgens was het de bedoeling om haar achter de strook 
bomen en struiken te krijgen, zodat ze daar het volgende 
apport kon halen. Dat ging niet echt soepel en ik had wel wat 
extra commando’s nodig, maar uiteindelijk lukte het en het 
laatste apport van de dag, een duif, werd keurig door mijn 
beste maatje binnen gebracht. 

Score: 65 punten.

Zo, dat was het weer. Een prima dag gehad en mooi werk 
gezien van mijn Drent.

Ik zette Sira achter in de auto met een bak water en een 
lekker stuk gedroogd rundvlees. Kon ze even alle drukte van 
zich af kauwen.

Een uur later was de prijsuitreiking. Ik verwachtte dat ik wel 
weer ergens in de middenmoot geëindigd was, omdat ik een 
apport gemist had, maar tot mijn verbazing werden er steeds 
meer certificaten uitgereikt, zonder dat mijn naam genoemd 
werd. Uiteindelijk waren er nog maar drie certificaten over. 
De organisator zei dat niemand er in was geslaagd om alle 
apporten binnen te krijgen en dat er drie honden waren die 
slechts één apport gemist hadden. En ja hoor, vervolgens 
werd mijn naam genoemd. Derde plaats!

Dat was helemaal een mooie afsluiting van een fantastische 
dag.

Fred van der Meulen
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Alternatieve gebitsverzorging bij de hond
In aanvulling op het artikel in de vorige ‘Onze Drent’ over ge-
bitsverzorging bij de hond, gaat dit stukje over een behande-
ling met de EMMI-PET tandenborstel. 

De EMMI-PET ultrasone tandenborstel is een tandenborstel 
die kleine, niet voelbare, trillingen geeft en op deze manier 
het tandplak (en een lichte hoeveelheid tandsteen) op het 
hondengebit verwijdert. Tandplak wordt na verloop van tijd, 
onder invloed van o.a. calcium in het speeksel, omgezet in 
tandsteen. Tandsteen is een harde cementlaag die helaas, 
als hij dik genoeg is, alleen nog maar verwijderd kan worden 
onder algehele narcose bij een dierenartsenprakijk; een dure 
behandeling met een risico op bijwerkingen als gevolg van 
de narcose. 

Een behandeling met de EMMI-PET tandenborstel is ge-
bruiksvriendelijk en niet pijnlijk; het veroorzaakt geen geluid, 
trillingen of borstelbewegingen en is dus niet belastend voor 
de hond. De hond hoeft alleen maar aangeleerd te worden 
om zijn bek een beetje te openen en de borstel in combi-
natie met een speciale, geleidende tandpasta, doet verder 
zijn werk. De borstel wordt ongeveer 10 seconden tegen de 
aangedane tand gehouden en na enkele keren zie je de tand 
weer wit en schoon worden; de aanwezige viezigheid is dan 
heel gemakkelijk te verwijderen. 

Diverse hondentrimsalons en dierenartspraktijken bieden een 
dergelijke behandeling aan. Vaak in de vorm van een soort 
abonnement (prijsindicatie + € 60,-); er wordt dan gestart met 
enkele malen oefenen in de praktijk, gedurende 3 sessies van 
ongeveer 15 minuten. De hond raakt dan gewend aan deze 
vorm van behandelen en vervolgens wordt de hond elke 3 

maanden voor een behandeling opgeroepen. Het resultaat is 
dat het gebit mooi schoon blijft en je voorkomt dus tandsteen, 
slechte adem, tandvleesontstekingen en verlies van tanden 
en kiezen. Plus: een dergelijk abonnement is vele malen voor-
deliger dan een gebitssanering in de dierenartsenpraktijk!  

Waarom nu eigenlijk al die aandacht voor gebitsver-         
zorging? 
Bij honden komt tandplak en tandsteen zeer veel voor. Een 
eigenaar heeft beginnende problemen met tandplak vaak 
niet in de gaten, maar gevorderde tandplak en tandsteen 
kunnen leiden tot pijn aan het gebit, stinken uit de bek en 
uiteindelijk ook tot verlies van tanden en kiezen en ont-
stekingen elders in het lichaam. Tandplak en tandsteen 
kunnen voorkomen worden door een goede gebitsverzor-
ging en door het geven van gebitsverzorgende voeding en 
kauwproducten.  
 
Hoe ontstaat tandplak en tandsteen bij de hond? 
Tandplak ontstaat door groei van bacteriën in voedsel-
resten die op het gebit achterblijven. Tandplak kan onder 
invloed van speeksel mineraliseren en vormt dan tandsteen. 
 
Wat is het risico van tandplak en tandsteen bij de hond? 
Tandsteen kan irritatie geven aan het tandvlees. Door de irri-
tatie van het tandvlees en ophoping van bacteriën ontstaan 
er  ontstekingen in het tandvlees. Deze ontstekingen kun-
nen zich  uitbreiden  onder het tandvlees naar de  gebitson-
dersteunende weefsels.  Het tandvlees zal zich gaan terug-
trekken en het bot waarin de tand zit en de ophangbandjes 
van de tand zullen kapot gaan. Hierdoor komt de  tand of 
kies los te zitten. Bovendien kunnen  de bacteriën van het 
tandplak  bij een ontsteking van het tandvlees  via de bloed-
baan naar bijvoorbeeld het hart en de nieren  gaan. De 
bacteriën van het gebit kunnen hierdoor een  ontsteking 
van de hartklep of afwijkingen in de nieren veroorzaken. 
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Hoe herkent u tandplak en tandsteen bij de hond? 
Tandplak en tandsteen kunnen leiden tot verschillende soor-
ten klachten:

• Beginnend tandplak is met het blote oog nauwelijks 
zichtbaar, de hond heeft hier zelf ook geen last van en 
zal nog geen klachten vertonen.

• Beginnende tandvleesontsteking als gevolg van tand-
steen en tandplak zal met name een slechte adem ver-
oorzaken.

• Gevorderde tandsteen en tandplak veroorzaken 
een geel-bruine aanslag op het oppervlak van de tanden 
en kiezen. Deze geel-bruine aanslag is goed te herken-
nen. De slechte adem zal in ernst toenemen.

• Gevorderde tandvleesontsteking is te herkennen 
aan rood tandvlees welke bij aanraking snel bloedt. Door 
de ontsteking kan het tandvlees zich terug gaan trek-
ken en komen de wortels bloot te liggen. De gevorderde 
tandvleesontsteking zie je vaak in combinatie met veel 
tandsteen en zeer slechte adem.

• Bij vergevorderde tandvleesontsteking met uitbreiding 
naar gebitsondersteunende weefsels (parodontitis) zie 
je gevorderde tandvleesontsteking, veel tandsteen, 
zeer slechte adem en kunnen kiezen of tanden los gaan 
zitten. In dit stadium bemerkt  de eigenaar ook vaak dat 

de hond een verminderde eetlust heeft, meer speekselt 
en geen hard voedsel meer wil eten. Ook kan het gedrag 
van de hond veranderen en kan de hond meer agressief 
reageren bij aanraken van de kop of bek.

 
De behandeling van tandplak en tandsteen bij de hond 
Wanneer tandplak dagelijks verwijderd wordt (door middel 
van tandenpoetsen), zal er geen tandsteen en tandvleesont-
steking ontstaan. Als de hond eenmaal last heeft van een dik-
ke laag tandsteen en/of beginnende tandvleesontstekingen 
in de bek, is een gebitsreiniging door de dierenarts nodig. 
Beginnende ontsteking is omkeerbaar en door een goede 
gebitsreiniging kan het gebit van de hond weer herstellen. 
Wanneer er sprake is van parodontitis dan is het reinigen 
van het gebit onvoldoende en moeten er kiezen en tanden 
worden getrokken. Om herhaling van de gebitsproblemen 
te voorkomen, is het belangrijk het gebit na de gebitsreini-
ging goed schoon te houden, bij voorkeur door het poetsen 
van de tanden, behandelen met de EMMI-PET ultrasone 
tandenborstel, het geven van speciale dieetvoeding en het 
aanbieden van gebitsverzorgende kauwproducten. 

Mirjam van Hoef
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Heidewachtel of Drent?
Daar wij beiden een volle baan had-
den, was er jarenlang geen mogelijk-
heid om een hond in huis te nemen. 
Vanaf het moment dat we buiten gin-
gen wonen, opende dat de deur voor 
een hond. Mijn man was al vanaf zijn 
jeugd helemaal verliefd op de Drent 
van de buurman. Dus toen er voor een 

ras gekozen moest worden was de keuze snel gemaakt.

Onze naaste buurman had een boomkwekerij waar zijn eigen 
honden altijd met hem mee liepen. En voor hem was het 
geen probleem als daar nog een hond bijkwam. Ook in onze 
vakanties was onze hond bij hem welkom. Toen hij ons er 
dan ook opmerkzaam op maakte dat een fokker in de buurt 
een nest Drenten had, zijn we onmiddellijk gaan kijken. Dat 
de honden – er waren nog drie reutjes van nu drie maanden 
- een kruising tussen een Heidewachtel en een Drent waren, 
maakte ons niets uit. Onze kennis van honden was op dat 
moment niet erg groot. Maar – natuurlijk – waren we verloren 
toen we de hondjes zagen. Dat de pups een kruising waren, 
was voor ons geen enkel bezwaar. De teveneigenaar had het 
advies gekregen “zijn hond maar te laten dekken door een 
Drent, want dat zou een verbetering van het Heidewachtel 
ras zijn”. De reu was in dit geval een Drent met papieren. De 
Heidewachtel was niet geregistreerd.

Zo kwam Gijs in ons leven. We waren meteen verliefd op 
hem. Al snel kwam ik erachter dat de opvoeding niet vanzelf 
ging. De eerste cursus verliep niet geheel vlekkeloos. Maar 
heel snel kon ik aansluiten bij een jachtcursus van Duitse 
staanders. Hier heb ik heel veel geleerd over honden, jacht en 
luisteren. Gijs ontwikkelde zich 
lichamelijk tot een Drent. Hij 
was dol op water en wilde op 
de cursus altijd de lijn over-
zwemmen voor de waterproef. 
Hij was slim en had de meeste 
oefeningen al snel in de gaten. 
Hond en baas leerden veel!

Hij was dol op het strand en 
dacht altijd dat hij alle meeu-
wen kon vangen! Maar we zagen al snel, dat hij na het strand 
veel moeite had om weer overeind te komen als hij gelegen 
had. Na anderhalf jaar zijn er toen heupfoto’s gemaakt en 
daaruit bleek dat hij heel erg HD had. Zelfs met losse stukjes 
in de heup. Onze toenmalige dierenarts – wel kundig, maar 
erg ouderwets – raadde ons homeopathische druppels aan. 
Deze waren spierversterkend en hielpen lange tijd goed. Wel 
was het afgelopen met het strand en heeft hij de rest van 
zijn leven buiten de tuin, altijd aan de lijn gelopen. Hij kon 
zwemmen als de beste. Dat gebeurde aan de lange lijn en 
bezorgde hem een flinke borstkas. 

In de laatste twee jaar van zijn leven – hij is twaalf jaar gewor-
den – had hij toch een sterkere pijnstiller nodig en kreeg hij 
Metacam. Uiteindelijk hielp ook dat niet meer en hebben we 
afscheid van hem moeten nemen.

Dat er al snel een nieuwe hond moest komen was voor ons 
geen vraag. Wel besloten we, gezien deze ervaring nu voor 
een rashond te gaan. We wilden meer zekerheid over een 
gezonde hond.

We hebben ons toen 
georiënteerd op zowel de 
Drent als op de Heide-
wachtel. Wij zagen geen 
grote verschillen. De 
Drent bleef trekken. Wat 
robuuster misschien, maar 
ik kan niet zeggen dat 
er nu concrete redenen 
waren om voor de Drent 
te kiezen. We waren intussen beiden toch wel heel weg van 
een Drent. Als we over Gijs praatten, benoemden we hem 
ook altijd als Drent.  

Wel besloten we om, vanwege de grootte, nu een teefje te 
nemen. We hebben erg moeten zoeken, maar uiteindelijk 
kwam de Drent Jet, uit de lijn van ” The Gloucester” toen in 
ons leven.

Jet was een geweldige lieve hond. Toen ze zes jaar was, kwam 
Fien erbij. En nu is Fien alleen en heeft ze moeite om haar 
plek in huis te vinden. Bij het wandelen zie je haar blij worden 
als ze andere honden tegenkomt. Zelf missen we een tweede 
hond ook. Daarom hebben we besloten om nog één keer een 
speelmakkertje erbij te nemen. En …. ja, we vallen toch weer 
voor een Drent. Ik denk een liefde voor het leven!

Inez de Baar

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kijk en bestel online: 
www.drentschepatrijshond.org 
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 Body-warmers 
 Caps 
 Polo-shirts 
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 en nog veel meer! 
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Een oproep voor de nabije toekomst
In dit blad leest u mijn verslag over de geslaagde Kampi-
oenschapsclubmatch en het lustrum ter ere van het 70-jarig 
bestaan van onze Vereniging. Een Vereniging waarvan je met 
trots mag zeggen dat je er lid van bent, omdat je allemaal fan 
bent van die fantastisch hond, de “Drentsche Patrijshond”. 

Natuurlijk zijn er regelmatig verschillen van mening, maar dat 
geeft niet, zolang je maar met respect naar de mening van 
die ander luistert en je het met elkaar eens bent dat je het 
soms met elkaar oneens bent. Dat is niet zo belangrijk, zolang 
het belang van de Drent maar voorop gesteld wordt

Waarom dan deze oproep? Tijdens de afgelopen clubmatch, 

en ook al eerder, viel het me weer op dat deze dagen voor 
een deel georganiseerd werden door “oudgedienden” zoals 
bijvoorbeeld ondergetekende (73 jaar oud). “Oudgedienden” 
die er met veel inzet en liefde voor zowel ras als Vereniging 
voor zorgen dat deze nog steeds voortbestaan. De jongere 
vrijwilligers die zich inzetten voor onze Vereniging verdienen 
een groot compliment. Alleen zijn zij helaas nog ver in de 
minderheid. Als wij het voortbestaan van onze Vereniging 
van de Drentsche Patrijshond willen blijven garanderen, dan 
vraag ik u/jou als lid om er nog eens over na te denken wat je 
voor onze Vereniging kunt betekenen. Jonge fokkers of reu 
houders je hebt vast wel kwaliteiten die je kunt gebruiken 
voor de Vereniging. Of dit nu als lid van een commissie is of 
als iemand die regelmatig iets schrijft voor ‘Onze Drent’, elke 
inzet is welkom. Het voortbestaan van deze Vereniging hangt 
ook van u af. Denk er eens over na en dan geef ik gelijk een 
waarschuwing…. je moet wel een team player zijn, want zelfs 
als je het niet altijd met elkaar eens bent, dan nog gaat het 
belang van de Vereniging voor. Ik weet zeker dat er onder de 
leden mensen zijn met kwaliteiten die wij in onze Vereniging 
goed kunnen gebruiken. Laten we dit prachtige ras niet al-
leen in ere houden, daar hoort ook onze Vereniging bij.

J. Broekman-Dekker
Correspondent

I.s.m. Marc Massaar van Schaik
Voorzitter
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Seensteig: 5 dagen wandelen in het Zwarte Woud
Al enige jaren vieren wij onze zomervakantie in Süd Tirol. 
Wij houden van wandelen in de bergen. Tijdens een van de 
wandelingen zijn we gestoten op de E5: een alpenovertocht 
van Oberstorf Duitsland naar Meran Italië van in totaal 106 
km, waarbij bijna 5.000 meter geklommen en ca. 6.400 meter 
afgedaald wordt. Om te testen of wij dit aan kunnen, hebben 
we dit jaar een vijfdaagse wandeltocht geboekt in het Zwarte 
Woud: de Seensteig.

Maandagochtend rij ik samen met Douwe (Pjotter fan de 
Indo Anjoho, geboren 16-05-2016) richting Baiersbronn. 
Anke, mijn vrouw, heeft helaas geen toestemming van de 
arts gekregen de tocht mee te lopen. Zij kampt nog met 
naweeën van een verkeersongeval en zal vrijdag met de trein 

nakomen.

De rit van ruim 600 km loopt 
voorspoedig en met enkele 
stops om Douwe de benen 
te laten strekken zijn we om 
16.00 uur bij het eerste hotel.

Via een internetaanbieder 
in Nederland die gespe-
cialiseerd is in reizen met 
honden hebben wij de reis 
geboekt. Ik vind het altijd 
weer spannend of je krijgt 
wat je verwacht, maar er is 

geen enkele reden voor twijfel. Het is een goed hotel met 
ruime kamer, waar wij slechts één nacht zullen blijven. We 
lopen namelijk van hotel naar hotel. We hebben zelfs de luxe 
dat onze koffers naar het volgende hotel gebracht worden. 
Van de reisorganisatie heb ik ook de wandelkaarten ontvan-
gen en ´s avonds zoek ik alvast het beginpunt van de eerste 
etappe. Deze is slechts 200 meter van het hotel verwijderd. 
De auto mag ik bij het hotel laten staan tot zaterdag.

Na het ontbijt in het hotel (waarbij Douwe braaf bij de tafel 
blijft liggen wanneer ik bij het buffet eten en drinken haal) 
starten we om half negen aan de eerste etappe. Volgens het 
wandelboekje 15 km. Het eerste stuk loopt goed. Het is ideaal 
wandelweer, de weg loopt licht omhoog maar het is goed te 
doen. Douwe kan zijn dorst lessen in het riviertje naast het 
pad. Na ca. 5 kilometer is er een omleiding in verband met 
bescherming van de natuur en moeten wij afwijken van de 
beschreven en met bordjes aangegeven wandelroute. Dit 
zou te overzien zijn als niet na 2 kilometer ook de omleiding 
blijkt te zijn afgesloten. Er zijn houthakkers bezig en daarom 
te gevaarlijk om door te wandelen. Helaas staat dit niet ter 
plekke aangegeven en is er ook geen alternatief op de bor-
den gezet. Samen met andere wandelaars en het volgen van 
mountainbike routes en uiteindelijk ruggespraak met de tou-
ristinfo (leve de mobiele telefoon) kom ik uiteindelijk weer op 
het juiste pad. We hebben door de omleiding wel de waterval 
gemist, maar worden verwend met een mooi panorama blik 
op het dal. Na afdaling in het dal door een mooi bos langs 
een klein riviertje komen we uit bij een wildreservaat, waar 
het eindpunt van de wandeling van vandaag is. We kunnen 

hier een bus richting dorp nemen, omdat we daarvoor een 
ticket gekregen hebben en gratis gebruik van het openbaar 
vervoer kunnen maken, maar Douwe en ik lopen liever rich-
ting het hotel, wat achteraf nog ruim 2 kilometer blijkt te zijn. 
Na uiteindelijk bijna 24 kilometer te hebben gelopen, komen 
we om 16.00 uur in het hotel aan. De koffers staan al op ons 
te wachten en met een lekkere alcoholvrij Weizenbier voor 
mij en bak fris water voor Douwe leggen we de benen hoog.

In vijf dagen lopen 
Douwe en ik bijna 100 
kilometer. Douwe doet 
het fantastisch. We 
raken steeds beter op 
elkaar ingespeeld. Dou-
we heeft een flexilijn die 
vast zit aan een band 
van mijn rugzak, zodat 
ik mijn handen vrij heb.  
Bij steile paden over 
stenen en boomwortels 
moet hij zijn tempo 
aan het mijne aanpassen en mag hij niet trekken. Dit gaat 
wonderbaarlijk goed, we zijn een echt team. De laatste dagen 
begint hij wat meer te blaffen naar mensen en honden die 
we tegen komen. Ik denk dat dit komt omdat Douwe het niet 
gewend is de hele dag aan de lijn te zitten en daarom zijn 
energie niet helemaal kwijt kan. Ik durf hem echter ook niet 
veel los te laten lopen, omdat hij alles ziet en graag gaat kij-
ken wat het is. Hij laat zich goed terugroepen, behalve als er 
een konijn of ree voor hem wegrent. Dan is hij eerst verdwe-
nen en dat risico durf ik niet te nemen.

Vrijdagavond komt Anke met de trein aan. Douwe en ik gaan 
haar afhalen van het kleine station in Schönmünzach. Douwe 
is onder de indruk van de binnenkomende treinen, één links 
en één rechts. Al het geluid en licht en geur is nieuw voor 

hem. Hij merkt 
dan ook niet 
gelijk dat Anke 
uitstapt. Maar op 
het moment dat 
Anke hem roept 
is hij niet meer te 
houden. Hij heeft 
zijn roedel weer 
bij elkaar.

De wandeling is 
zeer goed bevallen. De hotels waren zeer goed en vriendelijk 
voor ons en Douwe. We hebben ook steeds in de buurt van 
het hotel uitlaatmogelijkheden voor de hond gevonden. Ik 
ben er wel achtergekomen dat ik voor een alpenovertocht 
meer moeten oefenen. Zeker het naar boven lopen kost veel 
kracht.   

Anke en Karel Soede met Douwe

Twist-Duitsland
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"Hoe houd ik het vol met een Drent?"
 Weekverslag voor mijn psychiater
Beste dokter Rossi,

Door de week ga ik ’s morgens eerst met Joep wandelen. Om 
eerlijk te zijn, heb ik dan meer behoefte aan een kop koffie. 
Aan het eind van de wandeling gaat Joep vlak bij ons huis 
op de stoep zitten wachten op zijn vriend Benji, om samen te 
gaan spelen. Daarna krijg ik pas toestemming van Joep om 
naar huis te gaan voor de koffie. 
 
Vreemd genoeg kan ik zelf ook niet bepalen waar ik naar 
toe mag wandelen. Vaak hoor ik in de verte al kinderen mijn 
hond roepen en dus word ik gedwongen daar maar naar toe 
te lopen. Ze begroeten Joep en hebben hele gesprekken met 
hem. Tot slot hoor ik hun dan zeggen: Dag Joep, tot de vol-
gende keer. Ik denk dan, “Hallo, ben ik onzichtbaar?” 
 
Soms gaat Joep ‘s avonds samen met zijn vriend Shailo en 
vriendin Bella muisjes zoeken. Terwijl zij met hun kop in een 
gat zaten te snuiven, zijn er wel eens muisjes vlak langs mijn 
voeten gelopen om er snel vandoor te gaan. Hun koffertjes 
ontbraken er dan nog net aan. Ondertussen sta ik op het veld 
te wachten tot ik een ons weeg.   

Dokter, ik word gedwongen om nogal persoonlijke vragen te 
beantwoorden die kinderen me stellen. Deze week: "Waar is 
Joep zijn poepgaatje en mag ik dat zien?" 
 
Deze week mocht Joep een paar keer zwemmen, komen er 
ineens twee eenden naar mijn “jachthond?” toe gezwommen.  
Joep gaat meteen uit het water en kijkt naar zijn dummy en 
dan naar mij met zo’n blik van: "Ga je die dummy nu eindelijk 
gooien?" 
 
Als bij ons de deurbel gaat, heb ik weleens de hoop dat ik 
visite krijg, maar nu staan er twee  meisjes voor de deur met 
de vraag:  "Mogen we met Joep spelen?"                                                                         
 
Op zondagmorgen mag Joep al vroeg wandelen. Mijn man 

gaat dan en laat mij dan lekker uitslapen. Deze week wilde 
mijn man de riem pakken en Joep greep meteen de kans 
om stiekem naar boven te gaan om mij toch even wakker te 
maken.   
 
Na dit alles deze week te hebben moeten meemaken heb ik 
‘s avonds nog even onze Drent uitgelaten. Onderweg word 
ik begroet door een voor mij onbekende man, die mij schijn-
baar ook niet kent. Hij loopt iets door, draait zich om en zegt: 
"Wat leuk, is dat Joep?"

Dokter, wat is dat nu, ik ben aardig voor iedereen, begroet 
iedereen en toch lijkt het of ik helemaal niet besta. Joep 
wordt in tegenstelling tot mij dagelijks omringd door zijn 
fans en ik sta dan maar geduldig te wachten aan het uiteinde 
van zijn riem. Toch denk ik, dat ondanks het feit dat ik minder 
bekend ben, ik me heel erg gelukkig mag prijzen omdat ik  
de eigenaar mag zijn van deze "beroemde" en "zeer geliefde" 
buurthond, mijn allerliefste Joep! 

                                        foto: Sjoukje ter Meulen

Met vriendelijke groet,

Janneke,  
 (Je kent me wel, die vrouw die altijd met Joep wandelt.)

De beste producten en voeding 
van de dierenarts thuisbezorgd!
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Geldig tot en met 31-12-2018. Het is niet mogelijk meer dan 1 (één) bon/kopie in te sturen per 
adres. 

 

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

€ 10,- 
retour 
bij aankoop  
van 13 kg. 

Fokreuen en besmetting

Ik heb al eens eerder over dit onderwerp geschreven, maar 
het is geen overbodige luxe om het weer eens onder de 
aandacht te brengen! 

De verantwoordelijkheid van de fokker wanneer deze een 
teef wil laten dekken, ligt bij die fokker. Dat betekent dat hij/
zij ervoor moet zorgen dat de teef schoon is en niet besmet 
met een bacterie. Als reu-houder mag je van de fokker verlan-
gen, dat het teefje nagekeken wordt op eventuele infecties. 
Dit wordt door middel van een uitstrijkje bij de dierenarts ge-

daan. Je mag ook van de fokker verlangen dat er een bewijs 
afgegeven wordt waarin de uitslag vermeld staat.

De reu-houder is verantwoordelijk voor zijn/haar reu. Dit 
houdt in dat de reu schoon moet zijn wanneer hij gaat dek-
ken. Hiervoor heb je een voorhuidcleaner die je kunt gebrui-
ken zodra je weet dat je reu moet dekken. 

Enige tijd geleden hoorde ik weer van een reu die een be-
hoorlijke ontsteking opgelopen had tijdens het dekken van 
een teef  met een infectie. 

Er is mij een geval bekend waarbij de reu na een dekking een 
dusdanig zware ontsteking opgelopen had, dat hij een zware 
antibioticumkuur nodig had om te herstellen. Het resultaat 
was echter wel dat de reu een jaar lang steriel gebleven is. 

Nu is het niet zo dat ik er voor ben om de teven preventief 
een antibioticumkuur te geven. Dat is flauwekul! Niet alleen 
heb je kans dat hoe langer hoe meer bacteriën resistent ra-
ken, maar je neemt ook geen antibioticum omdat je eventu-
eel wel een longontsteking zou kunnen krijgen. 

Dus van zowel de reu-houder als de fokker mag verlangd 
worden dat de dieren die gebruikt worden voor een dekking, 
schoon zijn.

J. Broekman-Dekker 
correspondent
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Tentoonstellingen
Pinkstershow, 20 mei 2018

Omdat de resultaten door de verenigingen, die een tentoonstelling organiseren, vaak niet of slechts met gro-
te vertraging digitaal bekend worden gemaakt, is de redactie voor de uitslagen nog meer dan in het verleden, 
afhankelijk van de rapportages van mensen die bij de tentoonstelling aanwezig zijn geweest. Daarom, zeker 
als u een resultaat heeft behaald met uw hond, het verzoek om uitslagen van tentoonstellingen te mailen 
naar:   redactie@drentschepatrijshond.org  
 
Zoals u zult begrijpen, kan de redactie, hoewel we onze uiterste best doen om fouten te vermijden, 
niet instaan voor de juistheid van de door ons gepubliceerde uitslagen.

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.

Keurmeester: Hr. R. Feyaerts (BE) Beste van het ras (BOB): Bertus-Barry-Wiesje van Zoterbék

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

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

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

Teven

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

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

Openklasse 1 U, CAC, CACIB Querine fan’t Suydevelt NHSB 2914680   J. Mulder

Jachthondenshow, 27 mei 2018
Keurmeester: Mevr. A.M. Reeskamp-Blok Beste van het ras (BOB): Cara Joy v. ’t Patrieske

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

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

Openklasse 1 ZG  Jarno Eefje v. Klein Elsholt  NHSB 3028461 A. van Erp en M. Van Wijngaarden

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

Teven

Jeugdklasse 1 ZG Evy Lenny v.d. Bezeldonk NHSB 3070574 S. van Ommen

Tussenklasse 1 ZG Baloe-Belle-Wesje v. Zoterbék  NHSB 3059557 G.A.C.M. Duijvelaar en C.T.M. Franssen

Openklasse 1 U, CAC, BOB  Cara Joy v. ’t Patrieske  NHSB 3029864 M. Dijkstra en J.C. Dijkstra

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

K.C. de Baronie, 10 juni 2018
Keurmeester: Hr. N. Deschuymere (BE) Beste van het ras (BOB):    Brisco Barasya the Gloucester

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Tussenklasse 1 U, RCAC, RCACIB  Bertus-Barry-Wiesje v. Zoterbék NHSB 3059555 K.C.A. Zwartjes

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

Teven

Jongste puppyklasse 1 VB Teddy Beer v.d. Sebastiaanshoeve NHSB 3105565  L. Punselie en K. van Kuijk

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

Tussenklasse 1 ZG   Layla fan’t Patrijzen Bos   NHSB 3060525  W. Klijnstra en B. de Jong

Openklasse 1 U, CAC, CACIB   Jenna-Jentie v.d. Neerbosche  
  Wateren

  NHSB 3062675   J.L. Sutmuller en B. Groen
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KIVOPetfood - De Run 4304 - 5503 LN Veldhoven - Nederland - Tel/fax: +31 (0)40 25 30 366 - cvanloon@iae.nl

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

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

Brokken Vers
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Verslag Pinkstershow 2018
Op Eerste Pinksterdag was de Pinkstershow in de Evenemen-
tenhal in Venray. Geen ‘dubbelshow’, wat resulteerde in een 
best ruim opgezette en gezellige show. De Drenten waren op 
Eerste Pinksterdag aan de beurt en er waren maar vijf andere 
honden voor ons.

Nadat onze Senna Sophie v.d. Lage Nesse eerder al twee 
jeugdpunten behaald had in Hazerswoude-Dorp en in Goes, 
was het een kwestie van nog een keer een punt behalen. En 
dat gebeurde. Senna werd 1U in de Jeugdklasse Teven en 

bij afwezigheid van Jeugdklasse Reuen, daarmee ook direct 
de beste Jeugdhond. Nu dit punt behaald is, is onze Senna 
Nederlands Jeugdkampioen!

Senna won het niet van de Openklasse Teven, maar wij zijn 
tevreden met een Reserve Beste Teef. Het was een vroege 
dag, maar met prachtig weer en prachtig resultaat.

Marloes de Reus

Verslag K.C. de Baronie 
Om de twee jaar organiseert de Kynologenvereniging `De 
Baronie` te Hulten een Internationale Hondenshow in de 
open lucht. Op zondag 10 juni werden de Drentsche Patrijs-
honden gekeurd door dhr. N. Deschuymere uit België. Er de-
den twee reuen mee, waarvan Brisco The Gloucester de Beste 
Reu werd. Bij de teven waren er 5 inschrijvingen, waarvan 
er 1 absent was. Daar werd Jenta-Jentie van de Neerbosche 
Wateren Beste Teef.

In de Best of Breed ronde stonden Brisco en Jenta-Jentie       

tegenover elkaar in de ring. Uit eindelijk koos de keurmeester 
voor Brisco. Brisco werd de B.O.B. 

In de Erering werd Rasgroep 7 gekeurd door Mevr. L. van 
Genechten uit België. Hier was het erin en eruit. Het was een 
stralende en super gezellige dag.

Grada Paardekooper 
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In Memoriam
Belle van de Hoesteê 8 april 2003 – 25 mei 2018

Na een prachtig hondenleven van ruim 15 jaar hebben wij 
vandaag Belle laten inslapen. Ze was niet ziek maar ze was 
gewoon op en versleten. 

We hebben niet met haar gejaagd maar heel veel andere 
dingen met haar gedaan. Wandelvakanties in de bergen, 
in Engeland, in Frankrijk en in Italië. We gingen ook ieder 
jaar minstens 6 weken met haar naar Terschelling. En daar 
heeft ze met haar jachtinstinct toch wel menig konijntje een 
hartverzakking bezorgd. Maar als ze er sporadisch eentje 
te pakken kreeg en er trots mee aan kwam, liet ze het weer 
onbeschadigd los en kwam het konijn met de schrik vrij.

Ze was super-lief voor de (klein)kinderen, die allemaal dol op 
haar waren.

Ze was zo welopgevoed dat ze altijd los liep. Ze wachtte 
netjes bij de stoep en stak pas op bevel over. Ze rende altijd 
mee met onze loopgroep. Als wij trainden voor een halve 

marathon, rende ze probleemloos mee op een lange duur-
loop van 20 km en dan liep zij er zeker 25!

Maar in het laatste jaar werd haar energie minder en kreeg 
ze toch wel wat last van versleten heupen en vooral van een 
versleten rug. Met pijnstillers heeft ze het nog een half jaar 
volgehouden, maar het was genoeg. Het eten smaakte niet 
meer zoals vroeger en het wandelen was ook niet meer zo 
leuk.

We hebben vanmorgen nog een half uurtje met haar op het 
strand gelopen. En vanmiddag is ze heel rustig en vredig 
ingeslapen.

We zullen haar missen maar het is goed zo.

Bert en Regina Hoornenborg
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In memoriam 
 

Frodo, een geweldige hond 
 
Om bepaalde redenen is de woonplaats van Frodo 
anoniem gehouden. Daardoor lijkt het alsof Frodo niet 
bestond. Maar hij heeft wel degelijk geleefd: twaalf en 
een half jaar is hij geworden. 
 
Hij kwam in oktober 2011 bij ons. Ik zie hem nog op de achterbank van de auto zitten, met mijn 
reactie: ‘Dat is veel hond.’ We gingen met hem naar het strand, de duinen, en de zee. Hij racete door 
de duinen. Hoog op het topje ging hij zitten en staarde naar de zee, de oneindige ruimte. Vaak wilde 
hij niet mee het strand af. Of hij liep vanaf een zandduin het dak van de strandtent op, of hij bevond 
zich erin en bewoog zich galant tussen de gasten in galakleding en liet zich aanhalen. Totdat Cor met 
rubberen laarzen en windjack het feest bedierf door Frodo mee te nemen. 
 
Frodo ging op cursus, met vervolgens de jachttraining. Hij ging 
mee op vakanties; overal paste hij zich aan. Ook was er een 
periode dat wij op familiebezoek gingen in een verpleeghuis. 
Alle bewoners waren op slag verliefd. Hij wist ook een 
onderscheid te maken tussen familie en anderen, de roedel of 
niet. 
 
Frodo hield van familie; kleine kinderen werden door hem 
vriendelijk benaderd. Er is wel eens een peutertje op hem 
gevallen, dan stond hij op en liep weg. Op straat wilden kinderen hem aaien; het was altijd goed. Op 

vele foto’s staat hij, als aanwezige hond, zachtaardig 
blikkend in de camera. Ik noemde hem mijn 
minnaar. Naar mij was beschermend, verliefd op 
mijn kippensoepen. 
 
We konden met Frodo lezen en schrijven, alleen 
denk ik dat Frodo daar beter in was dan wij. Als het 
tijd was om te eten, kwam hij naar Cor toe, tikte met 
zijn snuit tegen zijn been, liep naar de keuken, blikte 
een paar seconden naar de klok, en kwam terug. Het 
gedrag van de baas gekopieerd. 

Er kwamen lichamelijke problemen, die we jarenlang met medicijnen hebben kunnen oplossen. 
Totdat er een moment komt dat het niet meer gaat. Dat het op is. 
 
We hebben Frodo laten inslapen. We hebben hem laten cremeren en strooien zijn as uit over de zee: 
de oneindige ruimte waar hij naar keek. 
 
Met dankbaarheid voor zijn leven, 
 
Den Helder, 26 juni 2018 
Cor en Jenny Kreuter 

Frodo van de Zilverbaai 20 december 2005 – 26 juni 2018
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Wij hebben ons hart verpand aan de Drentsche Patrijshond 
en fokken af en toe een nestje. De pupjes groeien op in 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

• Windwijzers

• Uithangborden

• Naamborden

• Kennelnaamborden

Frieling Jonkersvaart

S.J. Frieling
Jonkersvaart 53
9366 TB Jonkersvaart

Tel.: 0594 631 399

Mobiel: 06 55 732 893

Email: sjfrieling@outlook.com

Website: www.frisianhorsesouvenirs.comHandgemaakt - Materiaal: aluminium
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Evenementenkalender 2018
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, 11 Rasgroepshows
Amsterdam RAI
Europaplein, Amsterdam

WDS2018
Emmalaan 16-18
1075 AV Amsterdam

info@wds2018.com
www.wds2018.com

10, 11, 12 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

4 Najaarswandeling
Rockanje

EVC

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!

de natuurlijke voeding
voor elke hond
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