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1998 De heer A.H. van der Snee †
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2006 Mevrouw J. Offereins-Snoek
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2018          De heer mr. E.G.J. Gimbrère 
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gaande schriftelijke toestemming van de vereniging ‘De Drentsche Patrijshond’. 

• Betreft het artikelen die niet door de redactie zelf zijn geschreven, dan dient men toestemming 
te vragen aan de auteur van het betreffende artikel. 

• De vereniging ‘De Drentsche Patrijshond’ draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de 
inhoud van de ingezonden stukken en advertenties. 

• De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen niet te plaatsen, in te korten of 
aan te passen.
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Voorwoord van de voorzitter
Het

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

Foto-thema Kerstnummer ‘Onze Drent’: 

“XXXXXXX” 

• Foto’s in groot formaat  (d.w.z. onbewerkt en direct vanaf het fototoestel)
• Mailen aan: redactie@drentschepatrijshond.org 
• Uiterlijke instuurdatum: 21 november 2018
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Van de bestuurstafel

De Algemene Ledenvergadering
In het bestuur van onze ereniging merk je elk jaar opnieuw dat de zomer eraan komt. Niet alleen omdat het op weg 
naar de vergaderingen nog licht is, maar ook omdat onze voorzitter aan de slag gaat met het voorbereiden van de Al-
gemene Ledenvergadering (ALV), die traditiegetrouw plaatsvindt op de maandag na de Clubmatch, zo rond de langste 
dag.

Terecht dat al vroeg gestart wordt met het voorbereiden van deze vergadering. Uit bestuurlijk oogpunt is de ALV het 
hoogtepunt van de bestuurlijke activiteiten. Zoals de term aangeeft, kunnen alle leden op die vergadering hun mening 
geven over het verenigingsjaar, het bestuursbeleid, de activiteiten van de commissies etc. De ALV is dan ook door de 
wetgever uitgeroepen als het enige orgaan in de vereniging dat alles bepaalt. Elk voorstel dat door de ALV met de be-
nodigde meerderheid van stemmen wordt aangenomen moet worden uitgevoerd. Doet het bestuur dat niet, dan moet 
het aftreden. In dat verband heeft de wetgever tevens bepaald, dat alle leden, met uitzondering van de geschorsten, op 
de ALV stemrecht hebben. Dit maakt dat de vereniging een democratische organisatie is.

De democratie is al erg oud en uitgevonden door de Grieken in de 5e eeuw voor het begin van onze jaartelling. Binnen 
de stadstaat werden door alle burgers (d.w.z. mannen van dertig jaar en ouder) gemeenschappelijke beslissingen 
genomen. De burgers van toen bent u als lid van onze vereniging. Voor het bestaan van een dergelijke democratie is 
van belang, aldus de Grieken, dat de leden harmonieus met elkaar omgaan, zodat er niet te veel bronnen voor geschil-
len ontstaan. Verder moeten de leden bij elkaar kunnen komen en direct beslissingen kunnen nemen. Ook dient de 
organisatie autonoom te zijn.

Het bestuur is er vast van overtuigd dat alle leden met positieve bedoelingen hun meningen en visies delen op onder 
andere social media. Maar zoals de oude Grieken al wisten, is voor het voortbestaan van een democratische samen-
leving van belang, dat de meningen van de leden niet teveel van elkaar verschillen en de leden in harmonie en met 
respect voor argumenten de gezamenlijke belangen nastreven. Het gezamenlijk belang is er: ons ras en de instand-
houding daarvan. Voor de Grieken was van belang dat alle leden bij elkaar konden komen en er direct beslissingen 
konden worden genomen. In de hedendaagse vereniging wordt dit beginsel gehanteerd in de vorm van de Algemene 
Ledenvergadering, die feitelijk elk moment door de leden bijeengeroepen kan worden.

Op 18 juni 2018 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats, zoals gebruikelijk in Hotel Schimmel te Wou-
denberg.

Om de soms toch wat droge vergaderstukken enigszins “op te leuken”, had onze voorzitter een aantal sheets gemaakt 
die op de schermen getoond werden. Een vernieuwing met de bedoeling om de leden nog meer bij de vereniging en 
het bestuur daarvan te betrekken. Als bestuur waren wij dan ook teleurgesteld in het feit dat de opkomst op de ALV erg 
tegenviel. Juist op de Algemene Ledenvergadering kunnen de leden immers binnen de kaders van redelijkheid en res-
pect voor ieders mening, aspecten ter discussie stellen en het bestuur vragen stellen. De beste stuurlui moeten per slot 
van rekening niet aan wal blijven staan, maar aan het roer komen van de vereniging om op die manier mee te helpen 
een juiste koers te varen.

De Vereniging de Drentsche Patrijshond is de eerste rasvereniging voor ons ras en het bestuur streeft naar continuïteit 
met de mijlpaal van het 75-jarig bestaan, als volgende doel. Om dit doel en de verdere continuïteit van onze vereniging 
te realiseren, is meewerken, maar ook meedenken binnen de structuren van de vereniging van belang. De vereniging 
is van en voor de leden, die via de ALV niet alleen het beleid van de vereniging kunnen controleren en bepalen, maar 
ook de invulling ervan door het bestuur. Alleen op deze manier kan voldaan worden aan de voorwaarden voor het 
bestaan van de zogenaamde directe democratie, die een vereniging is. Er moet dus voortdurend gezocht worden naar 
de grootste gemene deler om de democratie binnen de vereniging te laten voortbestaan.

In de zomer van 2019 zal er weer een ALV zijn. Ook op deze vergadering zullen als altijd een aantal standaard zaken 
worden besproken en waar nodig worden toegelicht. Ik roep alle leden nu al op om deze ALV bij te wonen om mee te 
praten en mee te beslissen. De democratische grondslag van de vereniging komt immers in het gedrang als de leden 
niet meer de moeite nemen om bij elkaar te komen. Discussies via social media kunnen de persoonlijke interacties wel-
licht ondersteunen, maar niet vervangen.

Harry Hilkens 
Vice-voorzitter
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Ziiva en Cisco met pups
Onze Ziiva van de Indo-Anjoho heeft samen met Cisco Cas 
van de Sebastiaanshoeve een nest gehad met 10 pups. Cisco 
is met baas Karel Wiegert op bezoek geweest, toen de pups 
7 weken waren. Zowel Ziiva en oma Fardau, als de pups von-
den dat heel normaal. Cisco was lief en rustig met de pups ! 

Op de foto een trotse baas Karel met Cisco, een relaxt sla-
pende Ziiva en een paar van hun pups.

Wij, Douwe en Inge Hoekstra, zijn hier heel trots op. Het zijn 
en blijven onze puppies;  aan de nieuwe bazen de mooie taak 
om er fijne honden van de maken. Veel plezier daarbij !

Douwe en Inge Hoekstra

Redactiecommissie
Rectificatie Zomernummer ‘Onze Drent’

Zoals vele lezers van de zomer editie van ‘Onze Drent’ hebben 
gezien, hebben we bij de vermelding  dat de heer P. Doderer 
met  Aram van ’t Arrêt de Nimrodprijs gewonnen heeft, een 
verkeerde foto geplaatst. Omdat de heer Doderer niet aanwe-
zig was, is er helaas geen foto beschikbaar. 

Wie wel op de foto staat, is de heer J.H. Kamperman. Op deze 
foto krijgt hij de felicitaties omdat zijn hond, Asra-Tessa van 
Klein Elsholt op de Kampioenschapsclubmatch de Beste Reu 
was.

Hoewel het spreekwoord luidt ‘goede wijn behoeft geen 
krans’, willen we alsnog vermelden dat de foto op de cover 
(zie hier naast) ook dit jaar weer gemaakt is door Michael van 
der Burg.

De Redactie
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Verslag SJP Beesd 2018
Onze vereniging heeft op 27 juli jl. in samenwerking met 
de NVSW de jaarlijkse Standaard Jachthonden proef (SJP) 
georganiseerd. Volgens een meer dan veertig jaar oude 
traditie vond het evenement plaats op het eeuwenoude 
familielandgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt van de familie 
Van Verschuer. Een landgoed dat meer dan het bezoeken 
waard is, o.a. vanwege de schoonheid van het landgoed zelf, 
het nuttigen van een lekkere pannenkoek of bijvoorbeeld de 
Landgoedfair in augustus, waar onze vereniging ook demon-
straties geeft met Drentsche Patrijshonden. 

Achter de schermen
Waar mensen nog wel eens vergeten bij stil te staan, is dat 
de voorbereiding voor de SJP al start in januari van dat jaar. 
De SJP rust in de ervaren handen van de gebruikshonden-
commissieleden die hard werken om te komen tot een mooi 
resultaat. “Gewoon” omdat zij liefhebber zijn van ons mooie 
Nederlandse ras de Drentsche Patrijshond en natuurlijk in zijn 
rol als gebruikshond. Het apporteren is daar een onderdeel 
van, dat past bij het werken met een allround staande jacht-
hond. Deze voorbereiding wordt in goede banen geleid door 
de wedstrijdleider en wedstrijdsecretaris. Zij werken met 
een team van (GBC) vrijwilligers, landgoed-medewerkers, de 
jachtopzichter, officiële geweren, helpers, de gedelegeerde 
met zijn keurmeesters en de familie Van Verschuer. Zonder 
hen is het niet mogelijk om op zo’n mooie locatie deze proef 
te houden en daarvoor is de GBC hen dankbaar. 

De week voor de proef
Normaliter is de week voor de proef het hoogtepunt qua 
organisatie, zo ook dit jaar. Gelukkig is de samenwerking met 
de medewerkers van het landgoed uitstekend, zo ook met de 
jachtopzichter Arjan. Altijd bereid om te helpen en te zorgen 
dat de velden optimaal zijn voor de proef. De kanten langs 
het water worden geklepeld, de paarden worden binnen-
gehouden, het markeerveld wordt geprepareerd, etc. Aan 
niets ontbreekt het ons. Op veel zaken hebben we invloed, 

behalve… tja, behalve het weer. De voorspelling voor de 
vrijdag was 37 graden in de middag, wat reden was voor het 
nemen van speciale voorzorgsmaatregelen om de proef toch 
veilig doorgang te kunnen laten vinden. Reden voor de GBC 
om een nieuwsbericht te plaatsen op de site en alle voorja-
gers per e-mail aan te schrijven. De boodschap was duidelijk 
voor iedereen: “de proef gaat door”. Toch hadden meerdere 

voorjagers zich afgemeld voor de proef, een keuze die de 
organisatie van elk individu kon respecteren. Wat wij wel 
betreurden was dat een aantal van deze afgemelde voorja-
gers hun oordeel velde via social media over de beslissing tot 
voortgang van de SJP. Bijzonder te noemen, aangezien geen 
van hen heeft geïnformeerd bij de organisatie hoe wij zijn 
gekomen tot deze beslissing. Op de dag zelf is nog eens toe-
gelicht hoe wij zijn gekomen tot deze weloverwogen beslis-
sing. Eén die nooit iedereen tevreden zou stemmen, want je 
stelt de voor- of tegenstanders teleur. Het weer is tijdens de 
proef vrijwel elk jaar grillig, maar natuurlijk waren wij gezond 
bezorgd over de warmte. Daarom is er contact geweest met 
Raad van Beheer, die trouwens geen verbod kende. ORWEJA 
adviseerde om door te gaan en gaf in een advies een aantal 
maatregelen mee, die allemaal overgenomen zijn door de 
organisatie. Er is veelvuldig contact geweest met de gedele-
geerde en het landgoed is die week meerdere keren bezocht. 
Ook is er advies ingewonnen bij onze vaste dierenarts, die elk 
jaar keurt bij onze proef en de omstandigheden waaronder 
de proef dit jaar afgelegd zou gaan worden, daardoor goed 
kon inschatten. Zo zijn wij gekomen tot een bewuste keuze 
om de proef door te laten gaan. Eén die door de voorjagers 
door blijk van hun aanwezigheid wel gerespecteerd werd, 
chapeau!

De start van de SJP
De dierenarts stond om 07.30 uur klaar en na de veterinaire 
keuring werd iedereen om 08.15 uur welkom geheten. De 
“huisregels” werden tezamen met de extra maatregelen 

Gebruikshondencommissie
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tegen de warmte benoemd en er was een moment om stil 
te staan bij het overlijden eerder die week van de ervaren 
helper, veelal bekend door zijn inzet bij de proef “over water”, 
Ton Verhoeven. Er gingen deze dag 26 honden en hun 
voorjagers van start. Hiervan waren er 22 Drentsche Patrijs-
honden, 2 Stabij- en 2 Wetterhounen. Het keurmeestercorps 
bestond uit één Zeeuw, vier Brabanders en één Belg. De 
helpers en de secretariaatsmedewerkers kwamen uit alle 
windstreken, zelfs uit Groningen. Natuurlijk was het warm 
deze dag, om 09.00 uur waren de 26 graden al gepasseerd. 
Toch bleef het in de schaduw lang goed te doen, mede dank-
zij een lekker briesje vanaf de Linge.

De SJP
Op de proef A/B stond de Belgische keurmeester die aan alle 
honden een Voldoende kon geven voor volgen en vooruit 
sturen. 

Ook C, het houden van aangewezen plaats, verliep goed, 
op twee ongelukkige voorjagers na. Eén van hen had het B 
diploma eigenlijk al op zak, tot de hond de wachtkamer in 
kwam lopen om haar te begroeten, zonde voor beiden. 

Proef E kende met name voor één voorjager een teleurstel-

lende afloop. Op het schot op de eend uit water, bleek de 
hond schotschuw te zijn. Dit zorgde voor een diskwalificatie 
en einde proef voor hond en voorjager. Het was voor enkele 
voorjagers een discussiepuntje of dit wel terecht was. Het 
“rode boekje” geeft uitsluitsel en daarin staat in artikel A.17: 
Bijzondere bepalingen, punt 5: Een hond die bij welke proef 
dan ook schotschuw blijkt te zijn, wild aansnijdt, begraaft, 
verstopt of beschadigt, wordt gediskwalificeerd. De onder-

delen voor het C en B diploma verliepen vlot, om 11.30 uur 
was iedereen weer terug bij de jachtkamer en konden we 
om 12.15 uur de honden voor het A onderdeel, de dirigeer-
proef, afroepen. Voor de dirigeerproef mochten 16 honden 
op, waarvan er 12 daadwerkelijk op gingen. Het dirigeren en 
het slepen verliepen met succes in de uiterwaarden. Na de A 
onderdelen was er tijd voor een borrel, een broodje kroket en 
het evalueren van de dag. Halverwege de middag konden we 
overgaan tot de prijsuitreiking en het bedanken van alle me-
dewerkers aan deze proef en natuurlijk onze gastheer baron 
Frans van Verschuer. Natuurlijk waren alle GBC leden deze 
dag aanwezig om hun steentje bij te dragen, maar daarnaast 
waren er ook meerdere leden van het bestuur aanwezig zoals 
de GBC afgevaardigde en de voorzitter.
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                     vlnr: dhr. Kortsmit met Laika en dhr. Vriend met Jambo

Het was een editie onder bijzondere omstandigheden en  
van ongekend succes. Van de 26 honden waren er 21 honden 
met een diploma, 4 zonder diploma en slechts 1 diskwalifica-
tie. Er waren 5 C-diploma’s, waarvan allen opgegaan zijn voor 
het B-diploma en dus geen prijs voor de beste C-hond. 50% 

behaalde een B-diploma en met zeer hoge 
punten, want het laagste B-diploma was 69 
punten en de top 3 bestond uit 76, 78 en 79 
punten. De B-beker en een grote zak hon-
denvoer van Denkadog is gewonnen door de 
heer Vriend met zijn Drent Jambo.   
Sinds jaren was er niet zoveel succes met 
A-diploma’s, om precies te zijn 3 A-diploma’s. 
Derde werd de heer Wielders met zijn Drent 
Esra. Tweede werd de heer Alting met zijn 
Drent Rif. Eerste en daarmee de winnaar 
van de Mariënwaerdt Wisselprijs, uitgereikt 
door de baron, was Drent Laika van de heer 
Kortsmit. 

Na een pluim van de gedelegeerde, de heer 
Mastenbroek, voor de organisatie en de uit-
nodiging door baron Frans van Verschuer om 
ook de aankomende jaren van zijn gastvrij-
heid te genieten, kon voor ons deze geslaag-
de dag dan ook niet meer stuk. 

Namens de gebruikshondencommissie,

Olaf Geerse  
Voorzitter

Foto’s: Ine Gimbrère-Straetmans en Michael van der Burg

Suze Markvoort Wisselprijs
Onze Vereniging kent diverse wisselprijzen, waarvan zes voor 
veldwedstrijden, die op de ALV uitgereikt worden. Voor de 
jeugd kennen wij de Perdixprijs en de Suze Markvoort Wis-
selprijs. De Suze Markvoort Wisselprijs is in 1975 beschikbaar 
gesteld door mevrouw A.J. Markvoort voor de beste Drent-
sche Patrijshond in het najaar in de Jeugdklasse. De eerste 
winnaar was de Drentsche Patrijshond Rista in het jaar 1976. 

De Gebruikshondencommissie heeft getracht de winnaars 
van alle (gebruikshonden) verenigingsprijzen op de website 
vast te leggen, maar wij missen van de Suze Markvoort Wis-
selprijs nog de winnaars van drie jaartallen, te weten 1992, 
1993 en 1997. De winnaars in de overige jaren zijn wel bij ons 
bekend. 

In 1992 is deze prijs vermoedelijk gewonnen door de hond 
Ciska v. ’t Oale Neel of door de hond Boaike v.h. Kremersveen. 
In 1993 is deze vermoedelijk niet uitgereikt en in 1997 is deze 
prijs vermoedelijk gewonnen door de hond Neeltje van't Ar-
ret of door de hond Ivar the Gloucester.

Aangezien wij alle winnaars willen vermelden op de website, 
volgt hier onze oproep:

Ben je één van deze winnaars van deze drie jaren of heb 
je meer informatie hierover voor de GBC, mail ons via: 
gbc@drentschepatrijshond.org 

Namens de Gebruikshondencommissie bedankt,

Olaf Geerse 
Voorzitter
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De avonturen van twee Drentsche Patrijshonden
De uitspraak ”het gaat om de Drent“ binnen een gesprek, 
inspireerde ons om onderstaand stukje te schrijven over de 
avonturen van onze Drentsche Patrijshonden, en . . . te signe-
ren met alleen  “de baasjes”. 

Ooit wilden we gewoon een vrolijke lieve, actieve, waakse 
huishond. Met de overgeplaatste, al goed opgevoede, Ceasar 
fan `t Suydevelt is die wens toen uitgekomen. Wat een ple-
zier hebben we samen gehad. Na zijn overlijden, duurde 
het meer dan 10 jaar voordat we over het verdriet van onze 
eerste Drent heen waren en op zoek konden gaan naar een 
nieuwe Drent: Maran. Deze pup moest opgevoed worden en 
dus togen we naar de opvoedlessen bij een gewone honden-
school, omdat we vonden dat de jachtrainingen voor onze 
pup te ver rijden waren. 

Drama. Baas, ik heb nu al 5x voor je gezeten ….. wat wil je 
nog meer? Bij toeval zijn wij toch jachttraining gaan doen. 
Wat een verschil! Je kon heel goed zien dat de jacht gerela-
teerde oefeningen hem veel meer motiveerden. Dit inspireer-
de mij  om meer over de jacht te willen weten en dat heeft 
mij als flexitariër aardig verrast. De reden waarom en hoe er 
gejaagd wordt, is anders dan ik tot dan toe uit media had 
vernomen. Jagers houden van de natuur, zorgen er bijvoor-
beeld voor dat er balans is tussen verschillende diersoorten, 
zaaien randjes kruiden langs akkers zodat er beschutting en 
eten kan zijn voor diverse soorten. Als zij benutten, gebeurt 
dat met respect voor de dieren, zo weidelijk mogelijk en . . . 
worden dieren, die diervriendelijk hebben mogen leven, ge-
geten. Ik ben heel blij dat ik samen met mijn Drent hier een 
steentje aan bij kan dragen. 

Inmiddels trainde Maran  in een B+ groep en zag ik de op-
roep van een jager om met Drent als voorjager te komen 
werken. Hoe gaaf zou het zijn, als ik mijn jachthond kon laten 
doen waar zijn grootste passie ligt: jagen! En dus heb ik ge-
reageerd en zijn we mee geweest op de ganzen. Meteen na 
het eerste apport zag je Maran veranderen: dit is waar zijn 
echte passie ligt. Meneer Maran en ik hebben een geweldige 
dag gehad. En velen volgden daarna. We bleven jachttrai-
ningen volgen en daarnaast heb ik  een eigen 
oefenclub samengesteld met leuke mensen 
waarmee we samen trainen. Een groep waar de 
gezelligheid ook belangrijk is; zeker ook voor de 
honden. Maran houdt erg van samen spelen en 
na de training lopen de honden los en spelen ze 
heerlijk met elkaar. 

Naast de gewone trainingen, hebben we samen 
ook meerdere keren jachttraining in Frankrijk 
mogen volgen. Vier dagen lang, per dag 5 1/2 
uur trainen en logeren op een chateau. Verschil-
lende situaties van de jacht zijn nagebootst: 
veldwerk, waterwerk, zweetwerk, drijfjacht enz. 
Tijdens die dagen zag je nog meer dan anders 
hoe graag hij jachttraining volgt. Een blij trots 
koppie: Top om te zien! 

Straks staat er in Frankrijk weer veldwerk (werk voor het 
schot) in de planning, of we volgen een speciaal voor ons uit-

gezet zweetspoor; het favoriete onderdeel van Maran.  Maar 
het meest genieten Maran en ik als we samen in het veld op 
de ganzen, duiven en kraaien kunnen gaan.  
Zoals laatst. De gans viel in een weiland met een bokkige 
ram, die vervelend werd en tegen Maran aanduwde. Ik ken 
geen schapenboer die mij laat trainen in zijn veld met scha-
pen, dus vond ik het best spannend om de afloop te zien. Ik 
stond al startklaar om zo nodig te helpen, maar Maran be-
houdend als hij is, liet zich toch niet van de wijs brengen en 
zorgde er met zijn drive gewoon voor, dat ondanks alle ob-
stakels, de gans op een weidelijke manier bij de baas kwam. 
En toen een jonge jager zijn eerst geschoten gans, bij zich 
wilde houden in plaats dat de door Maran geapporteerde 
gans normaal gesproken bij ons ligt, liet Maran nog even wat 
Drentenhumor zien. Want, toen wij iets eerder weg moesten 
in verband met een afspraakje op de Clubmatch (‘n heel 
leuke dag samen met een groepje gezellige Drentenmensen, 
waarbij Maran 3e is geworden in de Openklasse) en langs de 
jonge jager liepen, “pikte“ Maran de gans terug om bij zijn 
baas te brengen. 

Van links naar rechts: Meneer Maran, Joeri en Drent
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 Boeken 
 Jachtbenodigdheden 
 Kaarsen 
 Mokken 
 Body-warmers 
 Caps 
 Polo-shirts 
 T-shirts 
 en nog veel meer! 

Omdat er goede redenen zijn om aan de vraag van de Vereni-
ging te voldoen om je reu in te zetten als dekreu, zijn we de 
afgelopen periode ook nog naar shows geweest. De nood-
zakelijke gezondheidsonderzoeken hadden we al gedaan, 
omdat  ik wilde weten of de gezondheid van Maran goed 
genoeg was om actief in de jacht bezig te kunnen zijn. En 
sinds kort staat Maran op de Dekreuen-lijst.

Ook kun je Maran tegenwoordig zien als klasse-assistent. Na 
een vraag via een vergadering van een netwerk van jagende 
vrouwen, zijn we gastlessen gaan geven op basisscholen. De 
gastles heb ik “jagers en verzamelaars anno nu” genoemd, 
om zo een eerlijk verhaal over de jacht te geven. Jagers en 
verzamelaars is namelijk verplichte leerstof op school. De 
Powerpoint presentatie die ik gemaakt heb, zal  waarschijnlijk 
ook op nationaal niveau gebruikt gaan worden. Natuurlijk 
mag in een stukje educatie over jacht, de rol van jachthond 
niet ontbreken en noem ik ons geliefde ras als voorbeeld. In 
de klas liet Maran zien wat hij  kan en hij kreeg  applaus van 
de kinderen en de juf. Drenten kunnen over het algemeen 
goed met kinderen opschieten, wat je ook nu weer terug ziet, 
want hij vond al die aandacht helemaaaaal geen probleem 
en liep heerlijk rond om knuffels in ontvangst te nemen.

En als kers op de taart, hebben we er sinds kort ook een klein 
Drentje bij: Voxie-Drent Eefke van Valkenhengen. Een heer-
lijk speelkameraadje voor Maran en voor ons is het nu ook 
dubbel genieten. Hopelijk  kunnen we zo ook nog meer bij-
dragen aan de genetische diversiteit. Als er voor plan A geen 
draagvlak is, op naar plan B. 

Zijn roepnaam is Drent, (de 3e) een ere-naam. Waarmee we 
de traditie van een jager die zijn Drentsche Patrijshond Drent 
heeft genoemd, maar nu op een leeftijd is dat dit zijn laatste 
Drent is, mogen voortzetten. We hadden in ZooEasy gekeken 
naar een geschikt ouderpaar en naar een fokker die wij  kon-
den vertrouwen. Langs verschillende kanten werden we voor 
nesten getipt door Drentenliefhebbers of fokkers zelf. Op één 
fokker bouwen, vonden we lastig en dus hebben we drie fok-
kers uitgekozen, die het best bij ons wensenlijstje pasten.  

Een eerste dekking bleef leeg, maar de dekking bij een an-
dere fokker is gelukt. Spannend, zou er een reu geboren wor-
den? Wat een geluk: 5 teefjes en … 1 reutje. Nog even wach-
ten, zou het goed blijven gaan? En net nadat we ja hadden 
gezegd tegen dit prachtige reutje, kregen we telefoon van 
een andere uitgekozen fokker: er was een reutje geboren. 
Als we wilden, was die ook voor ons. Ook een prachtig reutje, 
goede werklijn. Maar we vonden 1 pup om op te voeden wel 
genoeg. De fokker heeft nog wel het Artikel 3.1: “gebruik als 
huishond” in het verplichte te gebruiken koopcontract van 
de Vereniging voor ons aangepast, zodat we Drent, voor alle 
duidelijkheid, niet alleen als huishond kunnen houden maar 
ook kunnen inzetten voor de jacht. Met Drent volgen we een 
socialisatiecursus en jachttraining. Gaaf om zo’n kleintje al zo 
te zien werken. 

Maran heeft een Facebookpagina om bijvoorbeeld (jagend) 
Nederland, kennis te laten maken met  de veelzijdige prach-
tige Drentsche Patrijshond. De Facebookpagina van Maran 

heeft met de komst van Drent wel een andere naam gekre-
gen: De avonturen van twee Drentsche Patrijshonden. Gezel-
lig als je eens komt kijken.

De baasjes  van Maran en Drent





Onze Drent - 11

 

Einde broedseizoen: hoera!
Bij het verschijnen van dit nummer zijn we de 1 september-
grens al gepasseerd. Ik kan niet zeggen hoe wij, plus Bodhi 
zonder dit te beseffen, hier naar uit hebben gekeken. Op 
Texel betekent dit, dat er weer op veel meer plaatsen door 
honden mag worden losgelopen. Einde broedseizoen. Hoera!

Ik durfde het eigenlijk niet op te biechten, maar doe het 
toch: natuurlijk zijn we wel eens ‘burgerlijk ongehoorzaam’ 
geweest en mocht Bodhi van ons soms loslopen op plekjes, 
waar dat strikt genomen niet is toegestaan. Dat ging bijna 
altijd goed, want we hebben haar goed onder appèl, denken 
we. Maar het jachthondenbloed kruipt uiteraard waar het 
niet gaan kan en loslaten in een broedgebied is de hond op 
het spek binden. We zijn door schade en schande wijs gewor-
den, zeg maar en houden ons sindsdien keurig aan de regels.

Helaas brengt dit van 1 maart tot 1 september de nodige be-
perkingen met zich mee. Deze beperking beleeft zijn hoog-
tepunt in juli en augustus, wanneer het eiland vol stroomt 
met toeristen, die hun al dan niet blije viervoeter meenemen. 
Texel is een hondvriendelijk eiland, maar niet elke hond is he-
laas gewend aan de vrijheid van ‘los in het bos’. Dit betekent, 
dat veel hondenbezitters hun hond ook in het losloopgebied 
aangelijnd houden, om welke reden dan ook. Helaas worden 
we regelmatig ietwat verontwaardigd bejegend door ei-
landgasten, die blijkbaar niet doorhebben dat ze zich in een 
hondenlosloopgebied bevinden. En voor ons eilanders is het 
niet leuk om steeds weer de hond aan te moeten lijnen om 
ongewenste ontmoetingen te voorkomen. Nu zijn we niet 
voor één gat te vangen, want het loslopen houdt natuurlijk 
niet op bij het bos. Je wordt vindingrijk om andere plekjes te 
vinden, waar de hond geen kwaad kan doen. 

Bij de Zandkes bijvoorbeeld, tussen Oosterend en Oude-
schild, in wat wij ‘onze achtertuin’ noemen, zijn wel vogels 
en schapen, maar allemaal keurig achter hek of draad, 
onbereikbaar voor onze goed opgevoede Drent, ahum. Wel 
is het belangrijk om als baas even te checken of er niet per 
ongeluk ergens een hek openstaat. Zoals die ene keer dat 
wij, wandelend boven op de dijk, Bodhi ineens ín de vogel-
plas zagen rennen in plaats van snuffelend voor het hek. Een 
Eldorado! Snel de fluit gepakt en zoals het een brave Drent 
betaamt, kwam Bodhi linea recta, via de kortste weg naar 
de baas terug. Alleen ging die kortste weg wel dwars door 
de blubbersloot en niet via het open hek. Boontje komt om 

zijn loontje, baas. Eerst natuurlijk de hond geprezen voor de 
onvoorwaardelijke gehoorzaamheid, wel met een knijper op 
de neus. ‘Zelfreinigende hond’ ging dit keer niet op, een bad 
was onvermijdelijk.

Daarom zijn wij blij dat het 1 september is geweest. We kun-
nen weer op veel plaatsten wandelen, waar een Drent zijn 
hart kan ophalen. Zonder erg vies te worden. En waar het 
niet erg is, als deze de neus achterna gaat. Wel is het buiten 
het seizoen oppassen, want er kunnen karkassen liggen die 
niet worden opgeruimd. Dat kan variëren van uit de lucht 
gevallen vogels tot aangespoelde zeehonden. Deze kunnen 
een virus bij zich dragen, dat zeer gevaarlijk is voor honden, 
daar kunnen ze beter uit de buurt blijven. Dus de baas blijft 
alert en laat de hond niet te ver vrij lopen, zodat je altijd zicht 
houdt op wat er voor ‘lekkers’ aan de duinrand ligt. Het is 
ons een keer overkomen, dat wij blijkbaar toch ‘iets’ over het 
hoofd hadden gezien. Na een smakelijke lunch met dochter-
lief bij Paal 17 moesten we met het schaamrood op de kaken 
een emmer en complete ‘Tork-rol’ vragen om de niet nader 
te definiëren brij, die Bodhi toch niet zo goed bekomen was, 
van de vloer te schrapen. In een vol restaurant hè! Wederom 
een knijper op de neus.

De neus en smaak van de hond zijn voor een mens niet altijd 
te voorspellen. Rest niets anders dan heel goed op te letten. 
We hebben geleerd dat een hond er niks aan kan doen. Alles 
is de schuld van de baas. Helaas pindakaas…

Agnes van Wijngaarden,  
Oosterend, Texel
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Drentträffen Sälen 2018: weekje Drentelen in Zweden 
Al sinds we er in ‘Onze Drent’ een paar jaar geleden voor het 
eerst over lazen, hadden wij in ons achterhoofd dat het toch 
wel superleuk zou zijn om in de zomervakantie eens naar de 
Drentenweek in het Zweedse Sälen te gaan, die daar jaarlijks 
wordt georganiseerd door de ‘Svenska Drentsche Patrijshond 
Klubben’. Steeds was er weer iets waardoor het niet uitkwam, 
maar dit jaar was het dan zover, van 21 tot 28 juli.

Met man en dochter van 16 gingen we op pad naar Zweden. 
Met in de achterbak, even voorstellen: onze Drent Catrien, 
een struise pittige dame van net vier jaar. Nooit mee gejaagd 
tot nu toe, maar al veel mee gedaan (gehoorzaamheid, be-
hendigheid en wandel-/wintersportvakantie naar diverse lan-
den). Grote hobby: languit op haar rug bij de baas op schoot 
liggen en op haar buikje gekriebeld worden. En natuurlijk de 
allermooiste en leukste Drent van de hele wereld (volgens 
ons dan hè). 

Sinds het voorjaar heeft Catrien gezelschap gekregen van 
Floortje, onze lieve enthousiaste bruine Duitse Staande 
Langhaar met enorme jachtpassie, van (in juli) zeven maan-
den jong. Floortje zit al sinds puppy op jachttraining, waar zij 
liet zien het echte wild (eend, gans, konijn), veel interessanter 
te vinden dan de dummies. Een weekje jachthondendingen 
doen in Zweden was dan ook een kolfje naar haar poot. 

Sälen is een behoorlijk stukje rijden. We reden er dus in drie 
dagen rustig heen, zodat we met de honden regelmatig kon-
den stoppen voor een flinke wandeling, of, zoals op de eerste 
dag: roeitocht! We kwamen in Postfeld een leuk riviertje 
tegen, waarop bootjes voeren. Dus hup, met twee honden, 
man en dochter in een roeibootje voor een rustig vaar-
tochtje. Tja… Daar dachten Catrien en Floor heel anders over. 
Het riviertje werd ook bevolkt door een heleboel eenden en 
ganzen. Zeer geïnteresseerd zat Catrien de eendjes likke-
baardend te bekijken. Maar gespannen als een snaar stond 
Floortje de watervogels met haar ogen te verslinden, totdat 
de spanning haar teveel werd. Plons, daar ging ze, zwem-
mend achter de lekkere eendenboutjes aan. Tot drie keer toe 
sprong ze uit de boot. En wij er maar achteraan roeien om d’r 
weer te pakken te krijgen en in de boot te hijsen.

Bij aankomst in Sälen was de eerste verrassing dat het eve-
nement veel kleiner was dan we hadden verwacht. Van de 

organisatoren Anders en zijn vrouw Heidi hoorden we dat in 
Nederland ongeveer 5.000 Drenten rondlopen, maar in Zwe-
den slechts 150. De vereniging is dus klein maar knus, net als 
dit evenement. Er waren misschien zo’n dertig Drenten en 
wat andere jachthonden, met baasjes uit Zweden, Noorwe-
gen, Denemarken en wij, uit Nederland.

Iedereen verbleef in mooie huisjes in een wintersportva-
kantiepark. De meeste hondenmensen hadden heel handig 
een hondenhekje meegenomen, dat zij voor hun open deur 
zetten. Aan zoiets hadden wij natuurlijk niet gedacht, zodat 
onze honden regelmatig op het weggetje te vinden waren. 

Wij kwamen aan op vrijdagmiddag. In de loop van zater-
dag begonnen er steeds meer Drenten in het straatbeeld 
op te duiken en die avond was de welkomstbijeenkomst in 
de grote tent, die de hele week het centrale punt van het 
evenement was. De Drentenweek valt goed in de smaak: ik 
geloof dat wij een van de weinigen (of zelfs de enigen) waren 
die voor het eerst kwamen. Een gezellig weerzien tussen de 
Zweden, Noren en Denen, die vergelijkbare talen spreken, zo-
dat ze elkaar redelijk kunnen verstaan (zoiets als Nederlands/
Vlaams of Limburgs/Duits). 

Dat brengt mij meteen ook bij een van de weinige kritiek-
punten over dit weekje hondenfun. De meeste mensen van 
de club spraken redelijk tot goed Engels en waren één op één 
ook graag bereid met ons Engels te praten. Maar bij de mees-
te bijeenkomsten en activiteiten bleef de voertaal Zweeds en 
moesten wij vaak opnieuw vragen om een vertaling in het 
Engels. Dat gaf wel een beetje een buitenstaandersgevoel. 
Daar zou de organisatie volgend jaar wat meer op kunnen 
letten, zodat men uit zichzelf alles wat meer tweetalig vertelt. 
Hulde in dat opzicht voor Helena Lyckoskog (zie Instagram: 
jagandehelena, voor haar prachtige foto’s). Zij verzorgde een 
workshop ‘bloedspoor 
lopen’ en deed vanwege 
onze aanwezigheid tussen 
allemaal Zweden, Noren 
en Denen, de volledige 
uitleg (een uur lang) in het 
Engels.

Die workshop ‘bloedspoor 
lopen’ was geweldig. Na 
de uitleg, gingen we zelf 
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ieder een kort spoortje uitzetten en lopen met onze hon-
den. Je kreeg een fles met bloed en een gaatje in de dop, 
waarmee je een spoor van zo’n 20 meter rechtdoor het bos 
in en dan nog 20 meter de hoek om liep, waarbij je steeds 
wat bloed op de grond druppelde. Je maakte een lintje vast 
bij het begin, bij de hoek en aan het eind, om het spoor 
met je inferieure mensenneus terug te kunnen vinden. Dan 
hond ophalen, die inmiddels een speurtuigje om had en 
het spoor(-tje) lopen. Aan het eind van ieder spoor had het 
baasje een stuk reeënpoot neergelegd. Wat een superbe-
loning voor een goed speurend hondje! Floortje vond het 
geweldig en Catrien ook.

Twee dagen later gingen we voor het ‘eggie’. De 80-jarige 
(!) Torsten zette per hond een lang bloedspoor uit, dwars 
door het bos met halverwege een scherpe hoek erin, dat de 
hond in maximaal 30 minuten moest lopen. Met ook daar 
weer aan het eind van het spoor de ‘buit’, een reeënpoot. 
Eerst was onze Catrien aan de beurt. Of het nu haar aange-
boren jachtdrift was, of dat zij in Nederland al wel eens aan 
speuren naar mensen had gedaan, ik weet het niet, maar zij 
deed het fantastisch. Neus op de grond en speuren maar. En 
de baas met de lange lijn achter d’r aan. Even rondsnuffelen 
op de plek waar het spoor ineens de hoek om ging….. en 
gaan maar weer, linea recta naar het eindpunt. Kijk maar op 
de foto hoe blij ze rondspringt met de gevonden reeënpoot. 
Geweldig! En mooi binnen de tijd, in 25 minuten. Floortje be-
gon ook vol goede moed, maar raakte uiteindelijk het spoor 
kwijt. Proef mislukt. Maar superbelangrijk is natuurlijk de 
succeservaring voor het hondje. Torsten liep het spoor mee 
en wees haar weer het juiste spoor, waarna Floor alsnog zelf 
de reeënpoot vond en natuurlijk de hemel in geprezen werd 
door ons. Ach ja, ze is nog maar pup. Er ligt nog een gouden 
jachttoekomst voor haar zullen we maar zeggen.

De week begon overigens met een (ik geloof niet-officiële) 
clubshow. Aangezien wij zoals gezegd al weten dat onze 
Catrien de mooiste Drent op aarde is, deden wij niet mee. 
Vonden we zielig voor de andere deelnemers. Nee, maar 
serieus, wij zijn niet zulke showmensen. Wij hebben gekeken 
en ondertussen met onze hondjes lekker gezwommen in de 
rivier naast het showterrein. Ja, inderdaad, ook in Zweden 
was het deze zomer bloedheet. Ongewoon heet. Zo vertelde 
iemand mij tijdens een obedience activiteit ’s morgens om 8 
uur, toen het al een graadje of 27 was, dat het het jaar ervoor 
bij dezelfde activiteit, op dezelfde plek en tijdstip 5 graden 
was!

Bij tijd en wijle hilarisch, was verder ook de dagelijkse loterij. 
Iedereen doneert prijzen/prijsjes voor de loterij. De grap is 
dat er van ieder lotnummer twee lootjes worden uitgegeven. 
Je wint dus altijd met iemand anders samen en rent dan om 
het hardst naar de prijzentafel om elkaar daar te verdringen 
om het mooiste prijsje te bemachtigen. Op de eerste avond 
doneerden wij een fles whiskey, die we samen met de win-
naar soldaat maakten. Het was mijn eerste kennismaking met 
whiskey. Ik moest licht ondersteund de terugtocht naar ons 
huisje lopen.

Dochter Isa deed met Catrien mee aan de kinder obedience-
wedstrijd. Heel leuk met eenvoudige oefeningetjes en voor 
alle kinderen aan het eind een aardig woordje en een pre-
sentje. Bij de behendigheid moesten de kinderen hun Drent 
op dingen laten springen (boomstam/steen), onder bankjes 
etc. door laten kruipen, slalommen etc. Beiden ook goed 
geschikt voor jongere kinderen.

Erg leuk was ook de speed-apporteerwedstrijd op een weide, 
waar 15 verschillende apporten verspreid waren neergelegd. 
Eenden, patrijzen etc. en dummies. Iedere hond kreeg 2 mi-
nuten de tijd om zoveel mogelijk binnen te halen. Een moei-
lijke opdracht, waarbij veel eigenwijze Drenten er vandoor 
gingen en er hun eigen feestje van maakten. Onze Catrien 
haalde er een paar op. Onze Floor vond het heel gezellig en 
ging de gevonden eend lekker heen en weer schudden en 
omhooggooien, maar terugbrengen ho maar. Hmmm, nog 
maar even doorgaan met de jachttraining thuis.

Aan een prachtig meertje was het apporteren van eenden uit 
het water. Voor iedere hond was individuele aandacht, met 
tips om het apporteren te verbeteren en voor de hond aan-
trekkelijk te maken. Er werd meegezwommen met Drenten 
die het nog wat spannend vonden om te zwemmen en dum-
mies/speeltjes gebruikt voor Drenten die het nog te moeilijk 
vonden om eenden te apporteren.

Tot slot: Zweden is prachtig en zoooooo ruim. De meeste 
activiteiten waren op mooie locaties op maximaal 20 mi-
nuten rijden met de auto, waar we dan in colonne naar toe 
reden. De kinderactiviteiten waren in het huisjespark zelf, net 
als de dagelijkse loterij en de barbecue, die bij de clubtent 
plaatsvonden. Doordat de groep niet zo groot was, kreeg je 
makkelijk met iedereen contact voor een praatje. Al met al 
was het een leuke week, waarin we ons bepaald niet verveeld 
hebben. Ga volgend jaar vooral ook eens!

Daniëlle van Riessen
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De Bezelhonk Bokaal 2018
De afgelopen vijf jaar hebben we op ons eigen terrein en 
omgeving een kleinschalige jachtproef georganiseerd, zo 
ook dit jaar. Ooit begon het met een simpel proefmiddagje 
met 12 deelnemers die training volgen bij Christel. Inmiddels 
in jaar vijf tellen we meer dan het dubbele over de hele dag 
verspreid, worden er C B én A proeven en ook MAP proeven 
gedaan. Mensen komen uit alle hoeken van het land en zelfs 
een groot deel van onze Belgische vrienden zijn aanwezig! 

Waar we tot nu toe elk jaar goed weer hebben gehad en de 
afgelopen zomer niet stralender kon, werd er uitgerekend 
voor dit weekend, het weekend van 25 augustus, kouder 
weer en veel regen voorspeld. We zijn natuurlijk niet van 
suiker, dus we regelden bij een aantal vrienden dat we hun 
grote partytenten konden lenen. Daar de picknick en stata-
fels onder en de BBQ stond klaar op het overkapte terras. We 
lieten de pret niet drukken door een beetje water!

De ochtend begon voor ons als organisatie rond half 8, keur-
meester en helpers waren aanwezig voor de laatste aanwij-
zingen en het wild werd klaargelegd. Rond 8 uur kwamen de 
eerste deelnemers en na mijn openingswoordje konden we 
rond half 9 van start gaan. Dit jaar was Freddy oud genoeg 
om ook mee te doen, dus besloot ik om mijn rol als secreta-
riaat te combineren met een rol als deelnemer. De ochtend 
telde 22 deelnemers, ingedeeld in kleine groepjes van 4 of 
5. Mijn groepje begon bij het Aangelijnd en los volgen en 
het Uitsturen en terug komen op bevel. Het volgen moest ik 
Freddy twee keer even corrigeren dus; een 8. Prima! Bij het 
vooruit sturen ging ze, maar toen ze een eindje op weg was 
viel daar het schot van de Markeer in het achter liggende 
weiland en zag ik haar kijken; ze wilde gaan! De keurmeester 
zei me haar snel terug te fluiten voor ze echt weg was, dus 
dat deed ik. Ik moest er flink druk op leggen maar na mijn 
derde keer fluiten/roepen kwam ze terug en netjes voor 
zitten; een 7. Prima, ik was tevreden! Toen gingen we naar 

het water, daar waar Freddy in Beesd nog op uit ging. Eerst 
Apport uit water, wat dralen en treuzelen, wat extra com-
mando’s, maar ze ging! Een kleine 6 omdat ze toch wel netjes 
het wild af kwam geven zonder te schudden. Vervolgens Ap-

port te land, een konijn wat nog wat koud en stijfjes was. Ze 
ging erg enthousiast er naar toe, pakte het konijn en kwam 
terug. Ze liet hem onderweg nog even twee keer vallen en 
herpakte het konijn weer. Netjes voor zitten en afgeven, geen 
probleem; een 8! Daar was ik zeer trots op, gezien ik dit nog 
altijd weinig had geoefend met een écht konijntje. Door naar 
het over water, om de een of andere reden als er druk achter 
zit vindt Freddy het moeilijker, maar ze ging over en pakte 

keurig de eend. Wat ik al wel had ver-
wacht en de helpers voor gewaarschuwd 
had, ze ging terug over de brug. Dit mag 
en kan natuurlijk gebeuren, op de laatste 
training voor de proef deed ze dit ineens. 
(“Doet ze anders nooit!”) Ze kwam keurig 
terug naar me, maar zo’n vijf meter voor 
me boog ze ineens af en liep ze het 
heuveltje af, extra commando maar toen 
kwam ze keurig voor zitten met haar 
eend; een 7. Niks mis mee! En na vijf van 
de acht proeven was ik niet alleen nog in 
de race voor een C, maar zelfs voor een 
B diploma! Terug naar eigen terrein voor 
het Houden van aangewezen plaats en 
Markeren. Eerst down leggen in een stuk 
platgetrapt hoog gras. In alle vertrouwen 
ging ze down, ik draaide me om en liep 
weg. Al snel zag ik haar koppie door het 
gras heen komen, ze was gaan zitten! 
“Doet ze anders nooit” nog altijd van 
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toepassing, toch iets met wedstrijdspanning dan? Geen punt, 
een 9 was keurig! Daarmee had ik alle C onderdelen gehad 
en was ik verzekerd van een diploma, maar met nog twee 
onderdelen op B te gaan wilde ik natuurlijk proberen om dit 
goed af te sluiten. De markeer was de volgende. In Beesd 
sprong ze hier in, dus ik besloot haar aangelijnd te houden 
en met een maximaal haalbare 8 te beginnen. Een prima keus 
bleek achteraf, want ze deed het perfect! In één streep naar 
de eend, mooi opgepakt en in één streep weer terug en net-
jes zittend afgeven; een 8! Ik was door het dolle want nu was 
er nog maar één proef te gaan; de Verloren apport te land! 
Een proef die de honden graag doen, en zo ook mijn Fredje. 
Ze moest een bosje in en drie droge slootjes over, ik moest 
haar een extra commando geven om door te gaan en op de 

terugweg met haar eend toen ik haar zag werd ik iets te en-
thousiast en op het eind wilde ze de eend loslaten dus moest 
ik deze opvangen en nog het commando zit geven. Het 
maakte niet meer uit want ik kreeg een 7 en ik was dolblij! 
Het was me gelukt om met mijn jonge Fredje een B diploma 
te lopen op onze eigen proef! Niet zonder slag of stoot, maar 
ik heb hem wel! Daar was ik wel zo trots op! We hebben even 
gespeeld en geknuffeld en zijn toen naar huis gegaan, waar 
Freddy lekker met een botje in haar mand mocht bijkomen.

Voor mij was het nog niet gedaan, want ik moest alle cijfers 
die binnen kwamen via de keurmeesters op papier zetten en 
alle certificaten voor de ochtend deelnemers schrijven terwijl 
zij gezellig buiten zaten te lunchen. Daarna mochten de deel-
nemers genieten van 3 deelnemers op de A proef, waarvan 
er één deelnemer niet alleen de Dirigeer maar ook de Sleep 
heeft gehaald! Super gaaf natuurlijk voor iedereen om te zien 
wat een Drent toch wel allemaal kan! In de middag deden 
er 10 deelnemers mee voor de MAP, waarvan er 8 ook in de 
ochtend al de C en B hadden gedaan, dit met het oog gericht 
op de Wisselbokaal voor Beste Hond. Dit jaar hadden we drie 
MAP’s uitgezet, twee bij het water en de derde op ons eigen 
terrein als afsluiter. Het weer was ons tot nu toe gezind ge-
weest met maar hier en daar een drupje, maar aan het eind 
van de MAP proeven, met nog 1 deelnemer te gaan, begon 
het te hozen! Die bui hebben we even afgewacht voor de 
laatste deelnemer, en die haalde prachtig de duif en kraai op. 
De bokaal proeven waren ten einde, maar de dag was nog 
jong! Ik had al mijn certificaten al klaar liggen en hoefde nog 
maar van één proef bij te schrijven wat er was behaald. Zo 
konden we in mum van tijd van start gaan met onze dit keer 
bijzondere prijsuitreiking.

Het zonnetje brak door, de perfecte timing voor mij om het 
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woord te nemen tegenover al onze lieve vrienden die er nog 
waren, rond de 50 man zat of stond daar te genieten! De 
prijzen voor de ochtend werden verdeeld, de tweede plek in 
de C met 44 punten voor twee honden, broer en zus, Len-
naert en Libre van Jeanny Bustin en Karine Soenen uit het 
zuiden van ons land en uit België! En de eerste plek met ook 
44 punten voor onze Wereldkampioen 2017 Senna Lynde vd 
Bezelhonk van Simone Graver. Vanwege het feit dat Senna 
jonger is dan Lennaert en Libre kreeg zij de hoogste plaats 
toegekend. De tweede plek in de B voor Evelien Bösing met 
haar Djenna Sanne van Drienermarke met een mooi totaal 
van 75 punten. De eertse plek in de B voor onze bruine 
Duitse draadharige vriend Odin van Cindy Luttikhuis met 76 
punten in totaal. De bokaal voor de A werd dit jaar gewon-
nen door Hidde van Marcel Langbroek, met 88 punten in 
totaal. Zoals hij zelf zegt, puntjes verloren door Hidde zijn 
show gedrag, wat een Drent! Voor de MAP ook twee prijzen, 
de tweede plek voor Odin en Cindy met 255 punten van de 
300 en de eerste plek voor Hidde en Marcel met 260 punten 
van de 300. Geweldig natuurlijk voor Marcel, want hij mocht 
dit jaar niet alleen zijn prijzen van de A en MAP meenemen, 
maar hij werd ook met stip de nummer één voor de Wisselbo-
kaal! Het was ongelofelijk want dit had Marcel natuurlijk niet 

zien aankomen, maar wat had zijn Hidde mooi gewerkt! Na 
de foto van de winnaar te hebben genomen dacht men dat 
het klaar was met de prijsuitreiking, maar niks was minder 
waar! 

Een aantal waren er van op de hoogte, maar een groep 
vrienden had iets voorbereid en dus gaf ik het woord door 
aan Michael van de Burg. Hij deed een mooi praatje over 
de World Dogshow waar Christel het als fokster voor elkaar 
kreeg in ongeveer 10 maanden tijd 3 honden de titel Wereld-
kampioen te bezorgen. De groep bood haar een prachtige 
bos bloemen, een foto van de drie honden en hun prijzen 
op groot formaat en als klap op de vuurpijl, een gouden fluit 
met naam en kennelnaam gegraveerd voor haar gouden prij-
zen. Met de hoognodige tranen bij velen sloten we hiermee 
de prijsuitreiking en opende we de BBQ. De meesten bleven 
nog lang napraten en al het heerlijke vlees ging op. Het was 
een dag om in het geheugen te graveren. Dank voor ieder-
een die er bij was en het mogelijk heeft gemaakt om deze 
dag zo succesvol te laten verlopen!
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Ledenadministratie
Voorgestelde nieuwe leden 

Naam Adres Woonplaats Voorgesteld door

  1 Fam. J.C.N. Bruintjes Ropta 52 Drachten

  2 Mw. M. Mulder Bombardonstraat 132 Amersfoort

  3 Mw. A.M. van Es-van Eeden Hoog Soeren 36 Hoog Soeren

  4 Dhr. R. van Rossum Brink 10 Annen

  5 Mw. R.A. Klaas

  6 Dhr. E. Cornelissen Heide 6 St. Nicolaasga

  7 Mw. M. Cornelissen Heide 6 St. Nicolaasga

  8 Mw. I. Korevaar Voorstraat 14 Groot-Ammers

  9 Fam. H.A.M. de Grauw Lavasveld 31 Veghel

10 Fam. A. Klos Burensloot 14 Broek op Langedijk

11 Dhr. T.S. Wesselink Sumatralaan 40 Apeldoorn

12 Dhr. R. Stamhuis Snavel van Emekamp 35 Zwolle

13 Dhr. A.C. Verstoep Heelmeestersdreef 305 Apeldoorn Doreth v.d Breekel

14 Dhr. H.J.L. Philips Middenbree 25 Assen Doreth v.d Breekel

15 Mw. Y. Wenzkowski G. van Oostveenstraat 13 Zutphen Doreth v.d Breekel

 16 Dhr. T. Spies Damreesche Spoor 41 Leusden Doreth v.d Breekel

 17 Mw. A. de Ruiter Stoofstraat 77 Oude Gastel Doreth v.d Breekel

18 Mw. G.W. Hoopman-Hilgenbos Tijmveld 24 Doetinchem Doreth v.d Breekel

19 Dhr. L.R.F.M. Vandepoel Nachtegalenstraat 85 3210 Linden (BE)

20 Mw. J. van de Sande Mark 12 Oisterwijk

         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: Hannes Hay van de Sebastiaanshoeve        X Teef: Sophie Amy van de Lage Nesse (01-07-2018)

 NHSB 2874458  HD A  NHSB 2926061  HD A      30-8-2018 

Fokker: T. de Reus-de Haan  Barendrecht

1 reu en 1 teef 

Reu: Gabor Balou van Selihof          X Teef: Senja (01-07-2018)

 NHSB 2936137  HD A  NHSB 3031812  HD A      31-08-2018 

Fokker: C.C.H.M. Vogels  Kesteren

6 reuen en 3 teven

Reu: Bram Djenna van Drienermarke          X Teef: Mila Maud van ’t Roetslat (04-07-2018)

 NHSB 2991065  HD A NHSB 2880432  HD A      01-09-2018 

Fokker: R. Hummelink  Zieuwent

5 reuen en 3 teven

Reu: TDorus Jara van ’t Roetslat        X Teef: Kato Mieka van Oud Willaer (03-07-2018)

NHSB 2989999  HD A NHSB 2922927  HD A    02-09-2018 

Fokker: W. van Essen  Scherpenzeel

3 reuen en 3 teven 

Reu: Rintje Nouska van het Beemdveld          X Teef: Tooske Blosjar van het Dreske Kwinne (10-07-2018)

 NHSB 2974940  HD A NHSB 3001804  HD A     09-09-2018 

Fokker: J.C. Huijsing  De Kwakel

4 reuen en 4  teven
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Voor het eerst in Beesd
Op vrijdag 27 juli was het zover voor Freddy en mij, onze eer-
ste officiële jachtproef en wel in Beesd! Door het warme weer 
waren er de voorafgaande week veel discussies; wel gaan, 
niet gaan? Doordat de organisatie de proef een uur eerder 
liet beginnen, er overal schaduwplekken waren en er ook wel 
een windje was voorspeld, heb ik besloten om wel mee te 
gaan doen. Ik had immers al betaald en ik dacht, gaat het niet 
dan stop ik gewoon. En ik heb geen spijt dat ik ben gegaan!

Ik ging om te leren, aangezien Freddy en ik nog niet zo lang 
trainen op wedstrijdniveau. Ik had door de loopsheid en 
schijndracht de afgelopen periode zelfs wat minder getraind, 
maar ik besloot wel om alle C en B proeven gewoon te doen. 

De dag begon het Markeren en Freddy had er zin in, want 
helaas, ze sprong in. Ik kon haar binnen een kleine twee 
meter terug roepen en mocht haar daarna nog opnieuw 
inzetten om de eend binnen te halen. Helaas heeft ze door 
het inspringen echter niet goed gemarkeerd en trok ze om de 
werpers heen, ving wind en haalde keurig de eend op, zoals 
deze mooie foto wel laat zien. 

Helaas kreeg ik voor het achter de werpers langs lopen een 
0, dus een B diploma zat er niet meer in. Maar goed, wie 
weet wat de dag nog brengen zou! Ik kwam immers om te 
leren… Vervolgens moest ik door naar het Aangelijnd en 
Los volgen en het vooruit sturen en terug komen op bevel. 
Twee onderdelen waar ik me toch enigszins zorgen over 
maakte, gezien de niet al te geweldige trainingen de weken 
er voor. Toch liet Freddy keurig zien dat ze best wel weet hoe 
het kunstje moet en kreeg ik voor beide onderdelen een 8, 
dus ik was dik tevreden! Door naar het down liggen. Er was 

een mooi plekje gecreëerd in de bosrand waar ik Freddy vol 
zelfvertrouwen neerlegde, me omdraaide en weg liep. Nadat 
de twee minuten voorbij waren en ik weer terug liep, zag ik 
tot mijn verbazing dat madame was gaan zitten. Keurmees-
ter: “Een 8 voor jullie vandaag.” Omdat ze ging zitten en een 
beetje onrustig was. Ik: “Dat doet ze anders nooit…” En dat is 
ook zo, normaal blijft ze altijd keurig liggen, maar ja op deze 
dag ging natuurlijk niks normaal. De spanning was hoger, er 
waren veel meer honden en ook honden die we niet kenden, 
het was warm en ik was zelf natuurlijk ook wel wat gespan-
nen. Maar goed, een 8 is een keurig cijfer en met nog steeds 
kans op een C-diploma gingen we door naar het volgende 
onderdeel, namelijk apporteren uit dichte dekking. Altijd 
een onderdeel wat ze leuk vindt om te doen. Maar nu even 
niet natuurlijk. Freddy liep anderhalve meter de dekking in 
en keek me vervolgens aan zo van “en nu?”, dus ik moest nog 
een extra commando geven. Vervolgens liep ze in het bos te 
dralen en rond te kijken. Toen ze uiteindelijk toch terug kwam 
met de eend gooide ze die ook nog voor me neer, zo van 
“hier heb je dat ding!”, dus nog een puntje er af. Ik mocht met 

een 7 dit onderdeel afsluiten, 
toch niet verkeerd! 

Nu werd het weer even span-
nend, want ik moest naar apport 
uit water en apport te land! De 
laatste twee proeven voor het 
C-diploma. Eerst de haas op-
halen, dit hebben we nog erg 
weinig geoefend dus dit was 
even spannend, maar met een 6 
toch nog voldoende! Ik merkte 
wel aan Freddy dat ze er niet 
zoveel zin meer in had, dus ik 
hoopte dat een beetje druk zou 
werken voor het apporteren uit 
water, maar helaas. Ondanks het 
warme weer was ze weer eens 
eigenwijs, want ze weet best wel 
wat ik bedoel als ik “apport” zeg, 
maar ze haalde niet uit zichzelf 
de eend op. Om het wel goed af 
te sluiten heb ik haar het water in 
geholpen en heeft ze uiteindelijk 
alsnog de eend keurig gehaald 
en zittend afgegeven, zonder 

tussendoor te schudden! Maar ja, de keurmeester kon niet 
anders dan me een 0 geven. 

Over water wilde Freddy ook niet, maar met al de waterlelies 
was dit ook niet zo gek. Dus helaas voor mij in Beesd dit jaar 
geen diploma! Maar ik heb wel meegemaakt hoe het is en ik 
heb veel geleerd. Op zaterdag 25 augustus is de Bezelhonk 
Bokaal op ons eigen terrein en op 22 september de SJP in 
Zwiep. Dan proberen we het gewoon nog een keer!

Susanne van Ommen
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Lewis op ganzenjacht

De tarweoogst is erg vroeg klaar dit jaar; het gewas is nood-
rijp geworden door de extreme droogte. Het graszaad is al 
weken geleden geoogst, nog voordat de jonge ganzen vlieg 
vlug waren. Het is heel frappant: als de eerste combines op 
het land verschijnen, komen ook de eerste ganzen in de lucht 
om te zoeken naar wat eten. Veel jonge en oude ganzen 
leven bij ons op de rivier. 

Lewis is 5 jaar geleden bij ons in huis gekomen. We hebben 
3,5 jaar intensief getraind bij een echte jachthondenschool 
en daarnaast ook elke week nog met een paar andere Dren-
ten. Lewis is een allround jachthond geworden; geschikt voor 
alle soorten wild. Als ik in de schuur bezig ben met de jacht-
spullen, wordt Lewis al onrustig. Ook ziet hij dat er steeds 
meer ganzen uit de rivier over ons huis de polder intrekken. 

Ganzen zijn erg slim en vertrouwen een nieuwe hut in de pol-
der niet en trekken dan verder naar een ander perceel. Dus is 
het beter om in de avond de jachthutjes alvast op te bouwen; 

het is ook beter voor de kraaienjacht. 

‘s Avonds ben ik op pad gegaan naar een perceel waarvan de 
tarwe geoogst is. Ik heb daar de jachthut tegen een rietkraag 
opgebouwd en de lokkers in de hut achter gelaten, om ‘s 
morgen niet te veel hoeven te dragen. In de eerste week van 
augustus is het vroeg licht en is het is zaak om voor 05.30 uur 
in de hut te zitten en de lokkers opgesteld te hebben. 

We zaten nog maar net of de eerste houtduiven kwamen al 
langs. Ik schoot een paar duiven. Ook de kraaien kwamen 
binnen schot en Lewis apporteerde alles perfect. De ganzen 
waren toch erg schuw en vlogen hoog over. De zon klom snel 
omhoog en het werd snel warm. De duiventrek viel stil en 
ook de kraaien zochten beschutting. Na een poosje kwamen 
er vijf jonge ganzen over, die tekenden op de lokkers. Ze ze-
kerden wat in de lucht en trokken verder…. Hè jammer, maar 
na twee minuten kwamen ze terug en draaiden rond de hut.  
Lewis had ze in de gaten en kwam iets te ver uit de hut. Ze za-
gen hem en vlogen weg. Maar na drie minuten zag ik ze in de 
verte toch weer aankomen. Ik heb toch nog een duif gescho-
ten, die Lewis snel apporteerde. Daarna ging hij weer in de 
hut liggen. Inmiddels waren de ganzen tot op honderd meter 
genaderd en zetten de landing in…… De spanning stijgt:  ko-
men ze binnen schot ja of nee….. De verste lokker staat altijd 
op 25 meter……. De eerste gans was er bijna…….. bukken 
en wachten…….Lewis piepte een beetje van spanning. Nog 
10 meter, even wachten tot de laatste gans voorbij de verste 
lokker is…… De ganzen draaiden perfect tussen de lokkers 
en het schot viel en trof een gans dodelijk. Lewis stoof uit de 
hut om de gans te apporteren. Wat is ie dan trots, jammer dat 
hij dan niet kan praten, maar de sterretjes in zijn ogen zeggen 
genoeg. 

Kind regards, 

Hans
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Geriatrisch Vestibulair Syndroom bij de hond
Het Geriatrisch Vestibulair Syndroom is een aandoening, die 
geregeld optreedt bij oudere honden. We zien het vaker bij 
grotere hondenrassen, maar het kan bij ieder ras optreden. 
De symptomen starten meestal acuut en kunnen erg heftig 
zijn.

Wat zijn de symptomen van het Geriatrisch Vestibulair 
Syndroom?
Het Vestibulair Syndroom is een probleem aan het vestibulair 
orgaan. Dit orgaan is het evenwichtsorgaan en zorgt ervoor 
dat de hond zijn evenwicht kan bewaren. De symptomen zijn:

• Nystagmus; dit houdt in dat de ogen snel heen en weer 
gaan (horizontaal)

• Scheve kop

• Omvallen en cirkelen

• Braken en misselijkheid

• Erge onrust

• Niet meer overeind kunnen komen

Vaak wordt er foutief gedacht aan een hersenbloeding of 
hersentumor. Een hersenbloeding is zeer zeldzaam bij hon-
den en zal zich, net als een tumor, nooit alleen beperken tot 
het evenwichtsorgaan.

Bij welke dieren treedt het Geriatrisch Vestibulair  
Syndroom op?
Het zijn meestal oudere honden (vandaar de toevoeging ge-
riatrisch). Echter, ook jongere honden en soms katten kunnen 

dit syndroom krijgen.

Wat is de oorzaak?
Deze is niet bekend. We weten wel dat het een probleem is 
van de zenuwen van het evenwichtsorgaan.

Wat kunnen we eraan doen?
Er zijn geen medicijnen tegen het Vestibulair Syndroom. De 
aandoening treedt acuut op, maar verdwijnt normaliter ook 
snel. Na 24-78 uur is er al een aanzienlijke verbetering op-
getreden. De klachten verdwijnen normaliter na 7-14 dagen. 
Medicatie tegen de misselijkheid kan wel verlichting geven. 
Prednison is niet nodig.

Kunnen andere ziektes hetzelfde beeld geven?
Alleen een middenoorontsteking kan een gelijkwaardig 
beeld geven. Deze is te zien op een röntgenopname van het 
middenoor. Een MRI is het meest gevoelige onderzoek, maar 
is een stuk kostbaarder.

G.J. Suurd 

Soms wordt een oude(re) Drent getroffen door gedrag dat 
het gevolg is van een aanval van het Geriatrisch Vesti-
bulair Syndroom. De schrik bij de eigenaars is dan groot, 
omdat men veelal geen idee heeft wat er aan de hand kan 
zijn. Op verzoek heeft onze dierenarts G.J. Suurd dit artikel 
geschreven. 

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 van een Drent op een Workingtest
Via Facebook zag ik een aantal weken geleden een leuke uit-
daging en een mooi meetmoment voor mijn Drentendame 
van net twee jaar.

Een Workingtest voor staande honden. Bijzonder want bijna 
alle Workingtesten zijn gemaakt voor de honden die werken 
na het schot waaronder de diverse Retrievers. Uiteraard is 
een Drent een goed allrounder die het werk na het schot ook 
moet kunnen uitvoeren. Het bijzondere van deze was ook dat 
er een stuk veldwerk in zat, altijd leuk.

De test bootst een aantal werksituaties na in het veld. Een 
goede graadmeter voor de komende SJP proef in Beesd 
dacht ik bij mezelf.

De Workingtest werd georganiseerd door de mensen van 
“Veelzijdig naar de top”, Johan Kraay en Lotte van Dijk. Deze 
werden geholpen door een groot aantal keurmeesters en 
vrijwilligers. De plek was Kasteel Middachten op de Steeg en 
maakte deel uit van het “Buitengewoon Stoer -evenement”. 
Op de beurs waren diverse stands aanwezig, een deel uit de 
jachtwereld en een deel uit de bosbouwwereld. Een mooie 
mix van diversiteit.

Aanvang van de proef op zaterdagochtend was om 8 uur, bij 
een strak blauwe hemel en een snel stijgende temperatuur. 
Gelukkig werden wij na het inschrijven meegenomen door 
een mooie brede kasteellaan met grote oude beuken. Een 
windje wat door de bomen blies, maakte dat de temperatuur 
voor de honden niet te hoog werd en de baasjes ook niet 
oververhit raakten.

Bij het onderdeel veldwerk ging het allemaal wel redelijk. Ui-
teraard is het altijd de baas die de fouten maakt en nooit de 
hond. Vóórstaan op de fazant in een kooitje was niet wat de 
dame in d’r hoofd had. De sloot met super helder water was 
meer favoriet. Met de nodige aanwijzingen van Johan om 
thuis mee te oefenen gingen we op weg naar proef 2. Dum-
my over water met op de terugweg dummy 2 in het water. 

Ophalen in alle rust, het was immers warm, keurig markeren 
waar de tweede dummy viel. Uit het water eerst schudden en 
dan pas afgeven, da’s nog wel een dingetje. Nu voor dummy 
twee. Nou niet dus, “je hebt er al 1”. Het water in om nog een 
rondje te zwemmen prima maar dummy halen, nee.

Proef 3 was een leuke nagebootste jachtsituatie; drijvers 
en geweren in het veld met meer dan kniehoog gras. Twee 
mensen, niet overdrijven. Onder appèl aanlopen naar de 
inzetplek, waarbij het appèl ook werd beoordeeld. De eerste 
dummy is een blind apport waarbij wel een schot klinkt maar 
voorjager en hond niet zien waar de dummy valt. Keurig  
apport op volle snelheid, netjes afgegeven. Nu lopen de drij-
vers en schutters door. Schot ... en de dummy valt zichtbaar. 
Wederom op volle snelheid naar de dummy, aantikken, kijken 
bij schutter 1, schutter 2, dummy aantikken en dan de neus 
in de wind en beginnen met het afstruinen van het veld. “Je 
weet het niet baas maar misschien zit er nog iets”. Baas denkt 
er anders over en besluit om in te fluiten hetgeen prima lukt. 
Halve punten zullen we maar zeggen.
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Na een wat lange wachttijd dan uiteindelijk proef 4. Yarak is 
redelijk gaar en heeft niet overdreven veel zin meer. Maar 
goed dan toch. Er liggen twee dummies in het veld op rede-
lijke afstand van elkaar en stellen de jachtbuit van gisteren 
voor die de arme Spaniel niet wilde halen i.v.m. met de dichte 
dekking. Achteraf gaf ik dat beest geen ongelijk; veel, heel 
veel kleefballetjes. Na het inzetten en een leuke dribbel van 
Yarak door het veld inclusief bezoekje aan de helper kwam ze 
netjes op de fluit terug. Voor de tweede maal ingezet en ja, 
“kijk aan een dummy”.

De tweede dummy lag echt boven de wind en na een 
voorzichtig snuffeltje zag de dame plotseling mensen achter 
mij staan, altijd interessant en daarna ging ze in een ruim 
omtrekkende beweging ook even kennismaken met de jacht-
hoornblazers. Uiteraard was ik daar niet blij mee en na een 
voorzichtig vriendelijk verzoek om zich toch even bij mij te 
melden, hetgeen natuurlijk geen gevolg kreeg, werd het tijd 
om  echt voor te komen. 

“VOOR” galmde het over het terrein. De jachthoornblazers  
stonden strak in de houding, de hond zat in 1 seconde strak 
voor en de rest van de mensen keek enigszins bedremmeld 
om zich heen. Met een warme handdruk en een goed be-
doeld carrière advies ( iets met defensie) keerden Yarak en ik 
huiswaarts.  Moe, voldaan en met een aantal leermomenten; 
Deze test was toch echt wel een maatje te groot, dummies 

halen het niet bij wild en meer trainen, gingen we naar huis. 
Stiekem dromen we van een mooi diploma.

Petra Wilbers 
Foto’s: Lotte van Dijk
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Slapende honden
Het spreekwoord ‘Geen slapende honden wakker maken’ is 
ook in letterlijke zin een goed advies. Heeft u zich wel eens 
afgevraagd hoeveel slaap honden nodig hebben? Wanneer 
en waar ze graag slapen en bovenal waarom slaap voor onze 
viervoeter zo belangrijk is? In onderstaande wordt ingegaan 
op deze vragen en meer.   

Het belang van slaap 
Slaap voor honden is, net als voor de mens en andere dieren, 
nodig om te overleven. Er zijn nog veel vragen rondom 
slaap.  Onderstaand een aantal punten over het belang van 
slaap waarover de meeste onderzoekers het eens zijn:

• Gedurende de slaap herstelt het lichaam zich. Slaap is 
dus belangrijk om zowel fysiek als mentaal gezond te 
blijven.

• Voorts laden de hersenen zich als het ware opnieuw op. 
Opgedane ervaringen en informatie worden verwerkt en 
gerangschikt. Voldoende slaap verbetert het geheugen 
en maakt leren makkelijker.

• Slaap vermindert stress. Als we wakker zijn, stijgt het 
stresshormoon adrenaline onder invloed van alledaagse 
gebeurtenissen, emoties en inspanningen. Tijdens de 
slaap zakt dit hormoon weer. Bij te weinig slaap gebeurt 
dit onvoldoende, zodat er chronische stress kan ont-
staan. Een hoog stressniveau maakt het ook weer moei-
lijker om te slapen. Een vicieuze cirkel dus. Omdat stress 
gevoeliger maakt voor angst, is slaap belangrijk om 
angst te voorkomen of verminderen. Stress bij honden is 
een van de belangrijkste oorzaken van gedragsproble-
men. Slechte slaap kan dus (mede) gedragsproblemen 
veroorzaken.

• Voldoende slaap zorgt voor alertheid. Slaap verbetert de 
aandacht, concentratie en coördinatie. Alert zijn bete-
kent goed kunnen nadenken en de juiste keuzes kunnen 
maken. Voor een overlever als de hond enorm belangrijk.

 
Met energie moet je zuinig omgaan. Het is slim om energie te 
besparen als het donker is, zodat er overdag, juist als je deze 
nodig hebt, genoeg van is. Voor een hond betekent dit dat 
hij energie heeft om te jagen bijvoorbeeld en te reageren op 
gevaar, maar ook om te zorgen dat sociale contacten vredig 
verlopen. 

Slaapgedrag van honden
Honden worden in tegenstelling tot katten in verband ge-
bracht met activiteit, terwijl honden bijna net zoveel slaap 
nodig hebben als de bekende slaapkop: de kat. Katten bren-

gen ongeveer 20 uur per etmaal slapend door. Er is voldoen-
de informatie over slaapgedrag van dieren te vinden, maar 
de hond lijkt vergeten als het aankomt op die zo belangrijke 
slaap.

Honden hebben veel meer slaap nodig dan mensen: mini-
maal 15 uur per etmaal. Puppy’s en oude honden wel 18 tot 
20 uur per etmaal. Tussen de diersoorten onderling zijn er 
grote verschillen. Hoewel het niet altijd opgaat, kun je in het 
algemeen zeggen dat kleine dieren langer slapen dan grote 
dieren. Een olifant slaapt maar 4 uur per etmaal, terwijl een 
luiaard met 20 uur per etmaal zijn naam eer aandoet. Een van 
de verklaringen is mogelijk dat door de langzamere stofwis-
seling bij grote dieren de hersenen minder schade oplopen 
als ze wakker zijn dan bij kleinere dieren, die een snellere 
stofwisseling hebben. Hoe meer opgelopen schade, des te 
langer de tijd die nodig is voor herstel.  

Een hond slaapt ook overdag vele uren, ruim 1/3 van het 
totaal. Honden slapen niet aan een stuk door, maar in fases. 
Na een aantal uren slaap worden ze wakker, strekken even de 
poten en kiezen dan soms voor een andere plek of gaan pas 
na inspanning weer slapen. Een keus in slaapplekken is dan 
ook belangrijk. Dit is ook een van de redenen waarom men 
een hond niet in een gesloten bench moet stoppen. Als hol-
letje kan een bench zonder deur en met een lap erover wel 
dienst doen. Sommige honden trekken zich er graag even in 
terug.

De ene hond ligt graag onder een deken, de ander liever op 
een koele ondergrond. Meest favoriet is een bank. Honden 
liggen graag wat hoger, van waar er een goed overzicht is 
en dat is veilig. Als wij afwezig zijn is onze geur op een bank 
of een bed het sterkst. Vooral honden die moeite hebben 
met alleen zijn, gaan juist dan op die plekken liggen. Deze 
plaatsen zijn ook populair omdat veel honden graag tegen 
een van de gezinsleden aanliggen. Een bank heeft bovendien 
het voordeel dat je jezelf lekker in een van de hoeken kan 
nestelen en er voldoende plekken zijn waar je je kop op kan 
leggen. Honden blijken namelijk makkelijker in de REM- slaap 
te komen als zij met de kop wat hoger kunnen liggen. En 
liefst ook languit op de zij. De REM-slaap (Rapid Eye Move-
ment) zou je de droomfase kunnen noemen. In deze fase 
worden de ervaringen van de dag ervoor verwerkt. Tijdens de 
zogenaamde ‘diepe slaap’ wordt een hond makkelijker wak-
ker dan uit de REM-slaap. Maak een hond liever niet wakker 
tijdens de REM-fase. Hij kan dan erg gedesoriënteerd zijn.

Een keus in slaapplekken is zoals gezegd belangrijk. Een 
mand dient ruim genoeg te zijn om ook languit in te kunnen 
liggen. Biedt de ouder wordende hond of een hond die heup, 
nek of rugproblemen heeft een extra comfortabele ligplaats 
aan: bijvoorbeeld de manden of matrassen met een toplaag 
van ‘memory foam’. 

Honden zijn sociale slapers: alleen slapen is niet natuurlijk 
voor een hond. Dan ben je niet beschermd en niet verwarmd. 
Een hond die alleen moet slapen zal in de regel minder diep 



30 - Onze Drent

 

slapen en sneller wakker zijn. Dit is geen kwalitatief goede 
slaap en dat kan gevolgen hebben voor gezondheid en 
gedrag. Het is dus belangrijk om je hond de keus te geven 
om bij je in de buurt te liggen of bij andere dieren in huis als 
die er zijn. Dit geldt zeker voor honden die net geadopteerd 
zijn. Zij zijn onzeker en hebben jou en een goede slaap hard 
nodig. Ook honden die overdag regelmatig alleen zijn, heb-
ben extra baat bij samen slapen.

Niet alle honden hebben de behoefte om bij je in de buurt te 
blijven slapen. Je merkt vanzelf als een hond er geen behoef-
te meer aan heeft. Dan blijven ze vaker beneden liggen, of 
komen pas halverwege de nacht. Zoals gezegd: het hebben 
van een keuze is voor de hond erg belangrijk. Een hond weet 
zelf het beste waar hij behoefte aan heeft. Sommige honden 
liggen alleen op de slaapkamer als ze zich om wat voor reden 
dan ook onveilig voelen. Je weet het nooit tevoren. Als je een 
sociaal dier als de hond, die in groepen leeft adopteert, weet 
dan dat de kans bestaat dat je je slaapkamer moet delen.                           

Omdat de meeste honden graag in gezelschap slapen, ver-
vullen zij met plezier voor veel mensen een sociale functie. In 
ouderwetse opvattingen mogen wij onze hond niet bij ons 
laten slapen en niet bij ons op de bank laten liggen, maar dit 
is gelukkig lang achterhaald. In sommige culturen zorgden 
honden ervoor dat baby’s warm bleven en deden honden 
dienst als warme kruik voor oude mensen.

Slaap is dus belangrijk voor de mentale en fysieke gezond-
heid. Geef een hond de kans om ook overdag steeds te 
kunnen rusten en slapen. Vooral na de inspanning van een 
wandeling of na bezoek, dat voor de meeste honden ook 
veel van hun energie kost, is slaap onontbeerlijk. Op die 
manier kun je ervoor zorgen dat een hond in balans blijft en 
er geen chronische stress ontstaat.            

Puppy’s en slaap
De overgang van de moeder en het nest naar een nieuwe 
plek is heel moeilijk voor een puppy. Alles wat vertrouwd was 
verdwijnt van het ene op het andere moment. Wij kunnen 
ervoor zorgen dat dit zo min mogelijk schade voor de pup 
zal geven (het boek ‘Puppy, ik heb je lief’ van Helena Schmets 
gaat daar uitgebreid op in). Het is belangrijk om een puppy 
bij je te laten slapen, naast of op het bed. Het laatste is voor 
de pup het fijnst, omdat dat hoort bij het natuurlijke gedrag 
en de pup steeds gewend is geweest tegen een ander warm 
lijf aan te kunnen liggen. Puppy’s in een nest vormen vaak 
een grote bol als ze gaan slapen. Die bol is in beweging: de 
plek helemaal in het binnenste van de kluwen is het warmst 
en veiligst. De hondjes liggen om en om in het warme mid-
den. Tegen elkaar aanliggen is dus goed voor een diepe slaap 
en vaak zijn deze puppy’s het snelst zindelijk. Maar een goed 
alternatief is een plek naast je bed. Je ademhaling horen, je 
geur opsnuiven, je geruststellende stem of hand dichtbij. 
Het mag vreemd klinken, maar een keer diep zuchten en wat 
smakgeluiden maken, helpen je pup zich te ontspannen.                

Het zal dus niet verwonderen dat een puppy alleen laten 
slapen uit den boze is. En een puppy laten huilen is volstrekt 
achterhaald. Geen enkele moederhond zou haar puppy laten 
huilen. Op een gegeven moment wordt de puppy wel stil 
beneden in de bench, maar dat heeft meer met opgeven te 

maken en is geen teken van zich veilig voelen. Geen goede 
start voor een relatie gebaseerd op vertrouwen.

Sluit ook een puppy niet op in een bench. Het is een te kleine 
ruimte, waarin er onvoldoende ruimte is voor beweging. Daar 
komt bij dat een hond een vluchtdier is: opgesloten in een 
bench is er geen vluchtweg. Voorts zal een pup of volwas-
sen hond zijn ligplaats niet snel bevuilen. Dat betekent dat 
de behoefte moet worden opgehouden. Dat is stressvol en 
niet gezond. Natuurlijk helpt het soms om een puppy te 
begrenzen wat betreft ruimte of om prikkels te verminderen 
waardoor hij sneller zal gaan slapen. Ook voor bescherming 
van de puppy als je zelf even niet kan opletten of tijdens 
de voor de pup spannende binnenkomst van bezoek is een 
veilige begrensde plek fijn. Met behulp van traphekjes (veilig-
heidshekjes) kun je een ruimte afsluiten en een zogenaamde 
puppyren met een ligplaats erin is ook voor bovenstaande 
doelen in de huiskamer te gebruiken.

Voor puppy’s is een goede slaap extra belangrijk. Tijdens 
de bovengenoemde REM-fase groeien de hersenen van de 
pup. Deze fase kun je herkennen door plotselinge onrust 
tijdens de slaap. Wangen kunnen op en neer gaan en poten 
bewegen. De slapers kunnen ook geluiden maken: smakken, 
grommen, binnensmondse blafjes en zelfs huilen. De adem-
haling wordt onregelmatig. De REM-slaap is dus heel belang-
rijk voor de ontwikkeling van een pup en jonge hond. Maak 
ze daarom niet wakker tijdens deze slaap. De REM-slaap 
duurt bij jonge dieren en kinderen langer dan bij volwassen 
dieren en mensen. Uit onderzoek is gebleken dat ook dieren 
in hun dromen (tijdens de REM-slaap) herbeleven wat ze 
overdag hebben meegemaakt. Niet alleen de hersenen, maar 
ook het hondenlijf groeit tijdens de slaap. Als puppy’s na 
inspanning, emoties, nieuwe indrukken etcetera weer de rust 
krijgen om te slapen, is de kans dat zij aan het einde van de 
middag lastig en bijterig worden veel kleiner. Het ‘motortje’ 
krijgt dan geen kans om door te draaien.
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Hoe kan een tekort aan slaap tot uiting komen? 
Onder meer de volgende symptomen kunnen wijzen op een 
gebrek aan slaap:

• Slechte weerstand

• Prikkelbaarheid: sneller blaffen, grommen, uitvallen

• Geluidgevoeligheid en gevoeliger voor aanraking

• Een lagere pijndrempel

• Depressie

• Niet goed kunnen concentreren

• Weinig slapen, snel wakker

• Angst

• Niet tot rust kunnen komen

Wetenswaardigheden over slapende dieren
Alle zoogdieren en alle vogels slapen. Ook de meeste vissen 
kennen een vorm van slaap. Toch kun je bij sommige dieren 
maar moeilijk zien of ze slapen. Dolfijnen bijvoorbeeld moe-
ten regelmatig naar boven om lucht te happen. Zij hebben 
dus een slaapprobleem zou je zeggen. Het wonderlijke is nu 
dat bij dolfijnen de hersenhelften om beurten slapen: de ene 
helft kan slapen terwijl de andere wakker is. Ook bij vogels 
komt dit vaak voor. Bij vogels ontspannen de spieren zich 
niet tijdens de slaap, anders zouden zij uit de boom vallen.

Gierzwaluwen vliegen, behalve tijdens de broedtijd, hun hele 
leven. Twee keer per dag vliegen ze naar grotere hoogten, 
waarschijnlijk om informatie te verzamelen over het weer, 
landschap en mogelijke gevaren. Daarna dalen ze naar 1 
kilometer en gaan in grote cirkels vliegen. Dat is de tijd dat 
de gierzwaluwen slapen.    

Bij vogels die in groepen slapen zijn het vooral de vogels aan 
de buitenkant waarvan de hersenhelften om beurten slapen. 
Zeer waarschijnlijk om de omgeving in de gaten te houden.

Olifanten slapen staand of in een kuil, het zogenaamde 
‘olifantenbed’.

Een roofdier slaapt op een andere plek en op een andere 
manier dan een prooidier. Veel prooidieren slapen staand, 
zoals een hert, dat alleen gaat liggen als een ander de wacht 
houdt. Ook een giraf slaapt staand, met zijn hoofd rustend 
op een boomtak. Het zou veel te lang duren om op te staan 
als er gevaar dreigt. Andere prooidieren slapen in een hol, 
slapen overdag en eten ’s nachts als de roofdieren slapen.               

Wolven slapen altijd buiten. Een hol wordt alleen gebruikt 
in de tijd dat er welpen zijn. In de winter houdt de dikke 
vacht de wolf warm. Er verdwijnt bijna geen lichaamswarmte 
dankzij deze vacht. In de koude nachten rolt de wolf zich op 
en bedekt hij zijn neus met de lange staart. De warme uitge-
ademde lucht verwarmt op die manier de voeten en de neus. 
De lucht die de wolf inademt wordt gefilterd door de staart 
en daarna opgewarmd door de uitgeademde lucht voordat 
deze wordt ingeademd.

Samenvattend 
• Slaap is nodig voor overleving: voldoende en een 

kwalitatief goede slaap is belangrijk voor de fysieke en 

mentale gezondheid

• Honden zijn langslapers: ze hebben veel slaap nodig, 
ook overdag

• Honden zijn sociale slapers: de meeste honden slapen 
beter en dieper als ze in gezelschap kunnen slapen

• Honden slapen in fases en wisselen graag van plek: een 
keus tussen verschillende plekken is belangrijk. Dit is een 
van de redenen waarom we een hond niet in een bench 
moeten opsluiten

• Ook honden zijn dromers: zij verwerken de ervaringen 
van de dag in dromen

• Puppy’s hebben net als baby’s meer slaap nodig dan vol-
wassen honden. Vooral de REM-slaap is belangrijk voor 
de ontwikkeling van de hersenen en de groei. Voldoende 
slaap kan veel probleemgedrag voorkomen

• Geadopteerde honden, uit een asiel of uit het buitenland 
bijvoorbeeld, hebben veel rust nodig om te herstellen. 
De mogelijkheid om bij ons te slapen is belangrijk. Som-
migen hebben deze behoefte alleen de eerste maanden, 
anderen blijven een plek op de slaapkamer het fijnste 
vinden.

Clara ten Oever 
www.hondenlezingen.nl

Bovenstaand artikel “Slapende honden” is op mijn verzoek 
geplaatst, omdat ik redelijk veel vragen en opmerkingen 
krijg over gedragsproblemen bij Drentsche Patrijshon-
den en met name bij Drenten die in het (voor-)stadium 
zitten om herplaatst te worden. Met name het belang van 
goede slaap, voldoende rustmomenten en de keuze van 
meerdere slaapplekken wil ik graag onderstrepen.  Over 
het gebruik van de bench zullen de meningen ongetwij-
feld verdeeld zijn, een ieder mag zijn eigen idee hebben, 
een bench is een prima alternatief voor met name pups 
en eenmaal goed aangeleerd, is ook een bench een fijne 
rustplek. 

Mirjam van Hoef 
Herplaatsingen Vereniging De Drentsche Patrijshond  
 
De schrijfster:  
Clara ten Oever is sinds 2002 werkzaam als gedragsdes-
kundige voor honden. Daarvoor werkte ze in Turkije met 
straathonden en heeft daar wilde roedels geobserveerd. De 
daar opgedane ervaring heeft grote invloed op haar werk.
Op zoek naar een andere kijk op het wezen hond en naar 
nieuwe inzichten is zij in 2006 gestart met het International 
Programme For Applied Canine Studies (voorheen IDBTS). 
Deze Engelse opleiding wordt door de vooraanstaande hon-
dengedragsdeskundige Sheila Harper wereldwijd gegeven en 
is geaccrediteerd door het Open College Network. De laatste 
jaren zijn er vele ontwikkeld. Met de organisatie van lezingen 
hoopt zij er aan bij te dragen dat  nieuwe wetenschappelijke 
ideeën over de opvoeding van en omgang met honden gelei-
delijk ingang zullen vinden.
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World Dog Show 2018-1
Van 9 tot en met 12 augustus werd er in de RAI in Amster-
dam dit jaar de World Dogshow georganiseerd. We hadden 
ingeschreven met Sammy-Flo en Alexander Stamhuis had 
zijn Bauke, een zoon van onze Byke, ingeschreven. Wat een 
show is het toch, die wereldshow! We zaten naast de centrale 
hal met alle stands dus tussendoor konden we lekker rond 
lopen en ‘shoppen’. Buiten voor de deur stonden 3 foodtrucks 
en veel picknickbanken waar we tussendoor ook veel hebben 
gezeten. Zo tegen 12 uur waren we aan de beurt met eerst 
de reuen uiteraard. In de Open Klasse stond Bauke tegen 4 
andere reuen, maar de keurmeester beloonde Bauke met 
een 1Uitmuntend. In de Kampioensklasse reuen stonden wel 
7 reuen, dus de concurrentie was hoog! Bij de beste reuen 
werd Bauke totaal onverwacht verkozen tot de beste reu en 
kreeg daarmee de titel Wereld Kampioen met twee prach-
tige standaards! Alexander en Christel wisten niet wat hun 
overkwam!

Veel tijd om te genieten van deze overwinning was er in eer-
ste instantie niet, want het was tijd voor de teven om zich te 
showen. Na een aantal andere klassen was het de beurt voor 
de kampioensklasse waar onze Sammy-Flo in uit zou komen. 
Na het staan en het lopen van de ronde koos de keurmeester 
voor onze Sammy met een 1Uitmuntend en mocht zij nog 
lopen tegen de andere teven met 1Uitmuntend. Uiteindelijk 
voor de beste teef koos de keurmeester weer voor Christel 
en Sammy-Flo! Dus nu draagt ook onze eigen Sammy de titel 
Wereld Kampioen! Dat zorgde natuurlijk wel even voor een 
traan hier en daar!

Dat is toch wel iets heel bijzonders, om op een wereld ten-
toonstelling met zowel de reu als de teef de beste te worden 
als fokker zijnde! Maar nu moest er nog gekozen worden 
voor de BOB… Welke van deze twee lieverds was dan op dit 
moment volgens de keurmeester de mooiste? Christel bracht 
haar Sammy nogmaals voor en ik heb Bauke van Alexander 
voor gebracht in de ring. Heel even liet de keurmeester ons 
staan en vervolgens moesten we een ronde lopen.

Om ons heen later hoorden we dat men dacht dat de keur-
meester wel voor Sammy zou kiezen, maar toch was dit niet 

zo! Hij koos voor Bauke als de BOB! Geweldig voelde het om 
even met de kersverse Wereldkampioen te mogen showen 
in de ring, maar natuurlijk liet ik de foto aan mij voorbij gaan. 
Die hadden Christel en Alexander samen verdiend! En later 
natuurlijk nog naar de Kynoweb stand voor de gratis foto die 
alle BOB’s altijd krijgen op een show. Aan het eind van de dag 
heeft Christel nog even een rondje door de ere ring gelopen 
met Bauke voor de keuring voor Rasgroep 7, maar niet ge-

heel onverwacht werden ze niet gekozen voor de top 6. Wat 
was de dag geweldig!!!

Op zondag zijn Christel en ik vervolgens weer terug gereden 
naar Amsterdam om deel te nemen aan de Nederlandse Ras-
senparade in de ere ring en om deel te nemen aan de keuring 
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voor Beste Nederlandse Rashond. Voor de parade waren 
we met de voorzitter van de DPHCN en nog 2 leden die 
alle 3 een Drent gingen voorbrengen. Christel en ik hadden 
Sammy-Flo en Freddy meegenomen en mochten ook mee 
de ring in. Dat vond ik wel heel bijzonder, want wanneer sta 
je nou met je eigen hondje in de ere ring? Tijdens de parade 
ging het om het promoten van onze 9 Nederlandse rassen en 
De Nationale in juni 2019, een show in Zutphen speciaal voor 
deze 9 rassen. We moesten een (natuurlijk..) oranje T-shirt aan 
met het logo en maakten een plan de campagne. We zouden 
met 5 naast elkaar oplopen en vervolgens 1 voor 1 aansluiten 

in de rij. Ik vond het hartstikke leuk om mee te mogen lopen 
met Freddy om ons mooie ras te promoten!

In de keuring voor Beste Nederlandse Rashond werd een 
Friese Stabij verkozen tot de beste, maar alle deelnemers 
kregen wel een prachtig grote (wederom oranje) rozet! Wat 
een eer om hier gestaan te mogen hebben, wat geweldig 
om ons ras te promoten en wat geweldig om nu te kunnen 
zeggen dat Van De Bezelhonk 3 Wereld Kampioenen en 1 
Jeugd Wereld Kampioen voortgebracht heeft! Een prestatie 
om trots op te zijn!

Op maandag zijn we heerlijk uit gaan waaien op de heide. 

We hebben bijna twee uur gewandeld en samen nagepraat 
over het weekend. Wat was er toch gebeurd!? Het leek zo 
onwerkelijk allemaal. Vorig jaar al met Senna Lynde vd Be-
zelhonk van Simone Graver Wereldkampioen en met mijn 
eigen Freddy Jeugd Wereldkampioen (net als haar vader 
dat ook werd toen hij in de jeugdklasse show liep). Dan dit 

jaar met niet alleen de reu maar ook nog de teef Wereldkam-
pioen! Onbeschrijfelijk…

En toen kwam onze Wereldkampioen Sammy uit de sloot… 
Tja, het blijft een Drent niet waar!
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World Dog Show 2018-2
De World Dog Show. Dé World Dog Show. De belangrijkste 
show ter wereld. Wij zijn in 2002 ook geweest en nu 16 jaar 
later, mocht ik zelf lopen met onze Senna Sophie v.d. Lage 
Nesse. 

Gedurende vier dagen werden in totaal drie aparte honden-
shows gehouden in de RAI in Amsterdam. Op donderdag 9 
augustus was er voor ons ras de Benelux Winner Nederland, 
op vrijdag 10 augustus de Specialty en op zaterdag 11 au-
gustus de World Dog Show zelf. Dit was een verpletterende 
editie. Nog nooit waren zoveel honden ingeschreven voor de 
World Dog Show; een totaal van ruim 33.165 ingeschreven 
honden over vier dagen. Dat zijn bijna 8.300 honden per dag. 
Er kwamen maar weinig honden uit Nederland en heel veel 
honden zijn vanuit het buitenland gekomen. 

Alle drie de shows tellen voor een dubbel CAC. De Beste Reu 
en  Beste Teef krijgen dubbele kampioenspunten en de re-
serve reu en teef krijgen een vol punt in plaats van een kwart 
punt. We hadden Senna voor alle shows ingeschreven. Niet 
geschoten altijd mis, maar we gingen voor drie kwalificaties 
Uitmuntend.

Op de Benelux Winner waren we al vroeg present. We dach-
ten immers dat we al vrij snel aan de beurt waren, maar een 
andere keurmeester keurde nog andere rassen voor ons. Op 
deze showdag waren zestien Drenten ingeschreven, die he-
laas niet allemaal aanwezig waren. De keuring verliep snel, 
waardoor we snel de ring in mochten. We stonden alleen in 
de Tussenklasse teven, waardoor je, indien je een Uitmuntend 
behaalt en je hond kampioenswaardig bevonden wordt, met-
een al 1 Uitmuntend bent. Helaas werd Senna niet geplaatst 
voor Beste of reserve Beste Teef. 

De tweede dag was de Specialty show, een extra ingelaste 
show waarbij je geen bijzondere titel  maar wel nog steeds 
dubbele punten kon behalen. Toch waren op deze dag maar 
bijzonder weinig Drenten ingeschreven. We moesten het 
doen met vijf reuen en een teef, onze Senna. Dan is het een 
kwestie van een Uitmuntend halen. Maar dat is niet gegaran-
deerd. 

Deze show begon voor ons s’ middags om 14.00 uur en om 
12.00 uur gingen de deuren open. ’s Ochtends was de World 
Dog Show voor andere rasgroepen en die zouden ’s middags 
klaar zijn. Dus niet. Wij kwamen om 12.00 uur binnen in een 

onverantwoord circus. Het was zó druk dat je je 
amper nog kon verplaatsen. Na een paar keer 
aangereden te zijn door mensen met karretjes en 
benches en andere spullen, hebben we ergens 
nog een beetje ruimte gevonden om onze spul-
len neer te zetten. Het was echt druk. Dat was 
al een minpunt. Het volgende kwam toen we in 
de catalogus keken. Blijkbaar was zonder enige 
vorm van kenbaarheid (alle andere wijzigingen 
werden altijd online gepubliceerd), besloten om 
niet alleen de keurmeester maar ook onze ring te 
wijzigen. Er ontstond veel onduidelijkheid omdat 
bij geen van beide ringen duidelijkheid werd ver-
schaft; niemand wist wat. Het informatiepunt in 
de hal wist niets, “Ga maar naar het secretariaat.” 
Wij naar het secretariaat. Waar vervolgens een uit 
Rusland ingevlogen dame (de meeste honden 
tijdens deze shows kwamen uit Rusland) met 
enige arrogantie zei dat ze het niet wist en dat wij 
er zelf verantwoordelijk voor waren om dat in de 
gaten te houden en dat het al twee weken online 
stond. Ze kon ons verder niet helpen. Met andere 
woorden, daar hadden we dus helemaal niets aan. 
Ongeveer een half uur voor we de ring in moes-
ten wisten we in welke ring we verwacht werden, 
omdat het inmiddels bij de ring vermeld werd. 
Toen was de ringmeester niet aanwezig. Na enig 
uitstel besloot de keurmeester zonder ring-
meester te gaan keuren. Uiteindelijk kwam de 
ringmeester, ruim drie kwartier te laat, toen wij 
al gekeurd waren. Wederom verliep de keuring 
snel en met vijf reuen en een teef was het best 
gemakkelijk. Ondanks dat zowel ik als Senna een 
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beetje uit ons doen waren door de drukte en onzekerheid, 
behaalden we een Uitmuntend en omdat Senna de enige 
teef was, waren wij ook meteen Beste Teef en behaalden we 
twee kampioenspunten. Daar Senna al twee punten had, is 
zij met 18 maanden ‘officieus‘ Nederlands Kampioen. Ze bezit 
alle punten, maar ze is nog te jong. Voor het Nederlandse 
Kampioenschap dient een hond 27 maanden of ouder te zijn. 
We zullen nog negen maanden moeten wachten voor we het 
officieel kunnen gaan bezegelen.

De dag van de World Dog Show waren we weer vroeg uit de 
veren en hadden een rustige hoek waar we met alle aanwezi-
ge Drenten zaten. Met 49 Stabijhonden voor ons was het nog 
wel even wachten, maar toen we aan de beurt waren, ging 
het snel. De keuring was grondig. Niet iedereen kreeg een 
uitmuntend, dus zonder er veel van te verwachten, gingen 
we de ring in. Senna wilde niet echt meer staan en was niet 
helemaal op haar gemak, maar ze liep wel mooi door de ring. 
We mochten de ring uit met een Uitmuntend, maar zonder 

te weten of we als eerste of als tweede waren geplaatst, want 
we liepen tegen nog een Tussenklasse teefje. Buiten de ring 
bleken we toch 1U te zijn. Door naar de keuring voor Beste 
en reserve Beste Teef. Zouden we het dan toch ooit halen? 
Met een jong teefje van 18 maanden tegen allemaal Open-
klasse, Kampioensklasse en Gebruikshondenklasse teven? 
Zero chance. 
Beste Teef werden we niet. Nog een rondje met z’n allen door 
de ring en de keurmeester gebaarde ons naar plaats 2. nge-
lofelijk! Geheel onverwacht werd Senna Reserve Teef op de 
Wereldwinner! 
Het was best wel een hele happening, drie zware dagen op 
de grootste show waar we ooit geweest zijn, maar we zijn 
erg tevreden met de resultaten. Ons knappe meisje met 18 
maanden heeft voldoende kampioenspunten en is Reserve 
Teef op de World Dog Show. We zijn dan ook ontzettend trots 
op onze Senna.

Marloes de Reus

World Dog Show 2018-3
Okke Sander fan de Indo-Anjoho:

 
Veteranen World Winner ’18

 
Trots op onze mooie veteraan!!
 
Richard en Selma Tiemeijer
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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. 

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

liggende adv  185x132 verhaag 2018_.indd   1 22-02-18   12:14
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Tentoonstellingen
P

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. Beste van het ras (BOB): Be

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Teven

J
Keurmeester: M Beste van het ras (BOB): Ca

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Teven

K.
Keurmeester: Hr. Beste van het ras (BOB):    B

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Teven
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In Memoriam
Shira fan ‘t Suydevelt 8 juni 2003 – 31 juli 2018

Op de dag, dat het zomernummer 2018 van 'Onze Drent' in 
de brievenbus lag, hebben wij onze Shira laten inslapen. Een 
moeilijk moment……na een moeilijke beslissing.

Shira werd op 8 juni 2003 geboren als dochter van Anky fan 
't Suydevelt en Lars Ceda van de Drentsche Dreven. Ze leek 
als twee druppels water op haar moeder. Ze kwam bij ons 
wonen op 1 augustus 2003 en we hebben haar dus precies 
vijftien jaren in huis gehad.

We hadden voor haar gekozen op grond van haar uiterlijk: 
een volledig bruin koppie. In hetzelfde nest was ook een 
reutje geboren met een helemaal bruine kop, maar we kozen 
bewust voor een teefje.

Shira groeide op tot een vrolijke Drent, die altijd dichtbij ons 
wilde zijn. We hebben haar ook steeds meegenomen op 
vakantie. Ze maakte deel uit van ons gezin en zo wilden we 
haar ook behandelen. Dat ons dat af en toe beperkte in onze 
vrijheid namen we op de koop toe.

We hebben veel lange wandelingen met haar gemaakt en 
aan de fiets liep ze ook altijd enthousiast mee, waarbij ze af 
en toe een sprintje trok tot de baas het niet meer vol kon 
houden en dan zakten we weer terug tot een normale snel-
heid.

Een jaar of acht geleden kreeg ze last van artrose in haar 
linker voorpoot. Dat hebben we heel veel jaren behoorlijk 
kunnen onderdrukken met glucosamine/-chondroïtineta-

bletten van de (mensen)drogist. Ze deed het daar 
prima op.

De laatste twee jaren kreeg ze in toenemende 
mate last van doofheid. Aan de ene kant was dat 
wel gemakkelijk, want dan begon ze niet te blaf-
fen bij iedere passerende auto met aanhanger of 
als er iemand aanbelde, maar aan de andere kant 
konden we haar over grote afstand ook nauwelijks 
meer bereiken. Voorheen reageerde ze goed op 
de hondenfluit, maar als ze in het bos een eind 
voor ons uit liep, dan hoopten we dat ze af en toe 
achterom zou kijken, zodat we oogcontact had-
den en haar konden laten terugkomen. Dat ging 
meestal prima, doordat ze ons permanent in de 
gaten hield.

In december 2017 kreeg ze ineens, zonder voor 
ons aanwijsbare oorzaak, veel pijn en het lukte ons 
niet haar pijnstillers te laten innemen. Ze was te 
ver heen om iets te eten, zelfs haar favoriete koek-
jes en stukjes kaas wilde ze niet meer hebben.

De te hulp geroepen dierenarts constateerde een 
sterk verminderde nierfunctie en heeft haar aan 
het infuus met pijnstillers gelegd en na enkele 
uren was ze zienderogen opgeknapt tot verbazing 
van de arts. Maar ja, het was altijd een gezonde 
sterke hond geweest. We kregen haar weer mee 

naar huis.

Vanaf die tijd is het behoorlijk snel gegaan met allerlei licha-
melijke klachten. Een jaar geleden dachten we nog, dat ze 
wel zestien jaar kon worden. Helaas is het niet zover geko-
men.

Vorige week raakte een poot gewond doordat ze, als gevolg 
van een defect in haar rugwervels, ermee over de grond 
sleepte. Hierdoor verloor ze voortdurend bloed en moet ze 
ook pijn gehad hebben. Ze liet het echter zelden merken als 
ze pijn had.

We hebben toen besloten de (klein)kinderen en onszelf de 
gelegenheid te geven afscheid van haar te nemen, voordat 
we haar zouden laten inslapen.

Op dinsdag 31 juli heeft de dierenarts bij ons thuis in de tuin 
een einde gemaakt aan Shira’s lijdensweg, nadat ze de arts 
nog opgewekt had begroet, zoals ze dat bij iedere bezoeker 
deed.

We schreven het al: een moeilijke beslissing, een moeilijk 
moment. 

Shira heeft het goed gehad bij ons en wij hebben het goed 
gehad met haar en hebben van haar genoten. We missen ons 
meisje.

Gerita en Bert van der Ploeg
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Blitz Jelle van het Sterrenmeer 1 november 2010 – 7 augustus 2018

Zijn naam was Jelle. Die naam hadden we niet zelf gekozen. 
Jelle is bij ons geboren op 1 november 2010. Zijn eerste 
baasjes wilden hem graag Jelle noemen en dat wisten we 
gelukkig vroeg genoeg om dat op de stamboom te zetten. 
Nog iets verder terug in de tijd: Jelle was de enige pup. De 
bevalling begon op een avond precies na 63 dagen, de duur 
van een gemiddelde dracht. Onze Semhra zou volgens de 
echo en de röntgenfoto 4 pups dragen. Na 3 dode pups (één 
thuis, één in de auto onderweg naar de dierenarts en één in 
de praktijk bij de dierenarts) en een heel verzwakt teefje (dat 
een paar uur later zou overlijden) dachten we naar huis te 
gaan. Toen… toch nog een pup, een reutje. Die was krachtig 
en levenslustig! Dat was Jelle.

Jelle had een prima nestperiode, zijn moeder Semhra en 
‘tante’ Laika hebben hem een goede hondse opvoeding ge-
geven en wij hebben (zo mogelijk extra) ons best gedaan om 
hem op een prettige manier te laten kennis maken met onze 
mensenwereld. Jelle was al gauw een ‘aanwezig’ hondje, hij 
blafte meer dan we ooit van onze andere 2 honden bij elkaar 
hadden gehoord.

Na 8 weken ging Jelle naar zijn nieuwe baasjes. Een echt-
paar dat na 14 jaar afscheid had moeten nemen van hun 
Épagneul français. Ze verwelkomden Jelle met liefde en 
enthousiasme als hun nieuwe huisgenoot. We kregen foto’s, 
filmpjes en leuke verhalen. Na een paar maanden lieten ze 
wel weten dat ze wat moeite hadden met Jelle. Met name 
de vrouw des huizes kreeg moeilijk een band met hem. Jelle 
was brutaal, daagde veel uit. Hij bleef haar bijvoorbeeld soms 
een tijd aanblaffen en dan wist ze niet meer wat te doen. We 
zijn een paar keer langs geweest en Jelle heeft ook een paar 
weekenden bij ons gelogeerd. Er leek niet echt een probleem 
met hem. Dus: doorwerken aan een goede baas-hond relatie, 
attent zijn op rangorde. Daarna ging het weer veel beter, 
dan weer iets minder, dan weer prima. Net toen we dachten 
dat het helemaal goed kwam met Jelle, kwam het bericht: ze 
wilden toch niet verder met Jelle. Een dag later hebben we 
hem in goed overleg opgehaald.

Bij het eerste bezoek aan onze dierenarts stond Jelle meteen 
volop in de belangstelling van een van de assistentes. Zij 
zocht een jachthond, liefst een jonge reu. Ze was helemaal 
enthousiast van Jelle. Wat gingen we met hem doen? Dat 
wisten we zelf nog niet. In ieder geval wilden we hem een 
paar maanden bij ons houden om hem beter te leren kennen. 
Daarna zouden we wel zien. Eigenlijk was 3 honden wat te 
veel van het goede. Maar hij was zo leuk! En na 2 teven was 
een reu toch ook wel een uitdaging… Na 3 maanden hakten 
we knoop door. Jelle kon naar een goed huis en we wilden 
eigenlijk ooit graag nog een keer een teefje, zodat we nog 
een keer een nestje konden fokken. Dus: Jelle verhuisde weer 
naar wat een ideaal mandje leek. Echter, na 6 weken kregen 
we het telefoontje: Jelle paste toch niet in het gezin. Een 
hond bleek ingrijpender dan ze hadden ingeschat. In een 
gezin met een jong kind, bleek Jelle toch meer aandacht en 
tijd nodig te hebben dan ze konden bieden. OK, Jelle weer 
opgehaald en toen we wisten we het zeker: Jelle hoort bij 
ons. Dan de fokplannen maar in de prullenbak. En zo werd 
Jelle “onze” hond, voor het eerst definitief. 

Een jaar later overleed onze Laika en zo kwam het aantal 
Drenten in huis weer op 2. Jelle en zijn moeder Semhra 
konden het prima vinden samen. Het was een genot om ze 
met z’n tweeën te zien rennen door de bossen en over de 
velden, elkaar om de beurt achtervolgend met zwaaiende en 
draaiende staarten. Ze hielden ons goed in de gaten, dat wil 
zeggen Semhra hield ons en Jelle in de gaten en Jelle lette 
vooral goed op waar Semhra was. Overigens als je alleen 
met Jelle ging lopen of trainen, dan bleef hij ook keurig in de 
buurt. Jelle kon wel veel meer afstand nemen dan Semhra en 
soms was ie even kwijt waar je was… Als je dan maar rustig 
bleef staan, dan kwam hij al snel weer de hoek om stuiven. 
Soms van een kant waarvandaan je hem niet verwachtte…

Jelle kon prima overweg met honden en mensen (groot en 
klein). Als ie een andere reu tegenkwam, ging hij er niet voor 
opzij. Rustig wachtte hij af wat voor vlees hij in de kuip had, 
staart omhoog, vriendelijke kwispel. Meestal werd het snuf-
felen en dan weer verder met de rit. Als de andere reu zich 
wat te overheersend ging gedragen, dan liet hij zich ook wel 
gelden: lippen omhoog, grommen. Heeft gelukkig nooit tot 
problemen geleid.

In huis was Jelle wel wat lawaaieriger dan we gewend waren 
van de andere honden. Zoals zijn eerste baasje al had verteld, 
kon hij ook wel eens uitdagend gaan staan blaffen. Daar 
kreeg hij uiteraard geen enkele reactie op. Als het te lang 
duurde, dan werd hij in de bench gestuurd. In een traag 
tempo, liep hij dan richting bench en met een plof ging hij er 
dan in liggen. Heel soms moesten we nog een doek over de 
bench gooien om duidelijk te maken dat we hem even niet 
hoefden te zien (of te horen!). Dan ging hij maar een tukkie 
doen.

Een ander minpuntje was dat Jelle het retrieverschap van de 
Drent af en toe ongevraagd en iets te enthousiast in praktijk 
bracht. Hij “apporteerde” graag knuffels van de kleinkinderen. 
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Ook eetbare zaken moest je niet laten slingeren, dan ont-
fermde Jelle zich er wel over (snel als een bliksemschicht!). 
Gelukkig knauwde hij een “gevonden voorwerp” niet kapot 
(goeie Drent!) en wilde hij het ook wel afgeven. Als het in zijn 
ogen echt een mooie prooi was, dan wel graag een snoepje 
als ruil. Zo had hij een keer een handschoen gepikt die een 
wandelaar op de bank naast zich had gelegd. Na een ere-
rondje over het veld, kwam hij bij me en gaf de handschoen 
keurig af. Blij met de (in mijn ogen) goede afloop, gaf ik 
de handschoen terug, waarop de wandelaar met een vies 
gezicht zei: “Gadverdamme, hij zit helemaal onder het slijm”. 
Tja, een hond hoort natuurlijk geen handschoen te pakken, 
maar op een bankje zitten in een losloopgebied voor honden 
brengt natuurlijk wel bepaalde risico’s met zich mee…

Zo gingen de jaren voorbij, we waren blij met onze honden. 
Dan, op een moment dat je het helemaal niet verwacht, is er 
opeens die diagnose: Jelle heeft lymfeklierkanker en heeft 
nog enkele weken tot maximaal 3 maanden te leven. Nadat 
ons was opgevallen dat Jelle wel heel veel dronk en hele 
grote plassen deed, waren we door de dierenarts naar de 
internist verwezen. Nadat alle voor de hand liggende oorza-
ken waren uitgesloten, volgden echo en röntgenonderzoek. 
Alle onderzoeken konden direct worden uitgevoerd tot en 
met de test van het biopt onder de microscoop. We werden 
heel goed geholpen, maar het ging wel erg snel en abrupt. 
Na een uurtje sta je weer buiten met een hond aan de lijn, 
waarvan je weet dat hij niet meer lang bij je is. Ik zal dat 
moment nooit vergeten. 

Uiteindelijk heeft Jelle na dat artsenbezoek nog ruim 8 
uitstekende maanden gehad. Hij at nog goed, rende nog 
heerlijk in het bos. Jelle bleef Jelle. Alleen werd hij steeds 

magerder en zwakker. Gelukkig was hij zich nergens van 
bewust en hij genoot nog van het leven. De eens zo forse 
en stoere reu werd steeds ieler, hij leek wel een jonge hond. 
Natuurlijk komt uiteindelijk toch het moment dat het niet 
langer gaat. Dat is een moeilijk moment. Die dag weet je iets 
dat je hond niet weet. Je kan het hem niet vertellen. Je wilt 
het hem ook niet vertellen. Dan staat de dierenarts voor de 
deur. Je roept je hond nog een keer bij je, hij komt braaf… 
Jelle is bij ons thuis ingeslapen, in dezelfde kamer als waar hij 
als pup de wereld heeft ontdekt. We zijn dankbaar voor de 
jaren dat Jelle bij ons was. Jelle hoorde inderdaad bij ons.

Rob en Anita van der Meer
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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
September 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).
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