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Voorwoord van de voorzitter
Beste leden van onze Vereniging, 

Tijdens het schrijven van dit stuk is het buiten stralend 
weer en hebben we de eerste warme dagen van dit jaar 
gehad.  Wat is het dan toch heerlijk om met je hond(en) 
een wandeling te maken of aan andere activiteiten mee te 
doen. 

Gelukkig betekent het begin van het jaar ook weer het 
uitzien naar de eerste uitgave van ‘Onze Drent’  in dit jaar, 
wat dan nog wel het’ Winternummer’ is.  

Uiteraard hebben de diverse commissies de afgelopen tijd 
niet stil gezeten en zijn de voorbereidingen voor de diverse 
activiteiten al volop gaande. De eerstkomende activiteiten 
zijn de Voorjaarswandeling op 23 maart en de Fokdag op 
30 maart. 

Ook wordt er op 23 maart een introductie veldwerk (oefen-
dag), georganiseerd door de Gebruikshondencommissie. 
Wil je wel eens meer weten over werken met je hond en 
ervaren of je hond en jijzelf (!) hiervoor aanleg hebben, 
schrijf je in!  

Tenslotte wil ik iedereen, namens het Bestuur, een mooi 
jaar toewensen. Ook ik zie ernaar uit elkaar dit jaar bij een 
van onze activiteiten te zien en te spreken.
Veel leesplezier!

Met bijzondere groet,  
mede namens het Bestuur,

Marc Massaar van Schaik
Voorzitter

Foto-thema Voorjaarsnummer  ‘Onze Drent’: 

“Mijn Drent op de uitkijk” 

• Foto’s in groot formaat  (d.w.z. onbewerkt en direct vanaf het fototoestel en als  ‘grootst mogelijke bestand‘ ver-
stuurd)

• Mailen aan: redactie@drentschepatrijshond.org 
• Uiterlijke instuurdatum: 19 april 2019
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Van de bestuurstafel
Sinds 2012 heeft Willeke Loots zich ingezet als lid van de Gebruikshondencommissie (GBC) en ook als 
penningmeester van deze commissie. Zij heeft echter besloten om deze activiteiten te stoppen en om de GBC per 
1 januari 2019 te verlaten. Wij willen Willeke hartelijk bedanken voor haar inzet. Zij heeft haar taken altijd correct 
en met veel enthousiasme uitgevoerd. Wij wensen haar heel veel succes met het voorjagen van haar Drentsche 
Patrijshonden.

De Gebruikshondencommissie en het Bestuur

Het persoonlijke leesaccount van het Register van de Vereniging De Drentsche Patrijshond
Binnen de Vereniging kunnen we met elkaar praten over allerlei zaken en op de Algemene Leden Vergadering 
worden de besluiten genomen. Ook is er veel communicatie via social media, deels via de website & facebook 
pagina van de Vereniging en andere facebook groepen. Daarbij is het wel belangrijk om dit te doen, en dat blijkt 
niet altijd even gemakkelijk, met respect voor wederzijdse standpunten.
 
Helaas gebeurt dit laatste niet altijd. Een laatste fenomeen is dat Drenten eigenaren en -fokkers, ongevraagd 
worden aangeschreven via e-mail of meldingen op social media met allerlei ‘feiten’ die rechtstreeks uit het 
Register (ZooEasy) lijken te zijn gehaald. Dit onder vermelding van honden met NHSB nummers, regelmatig 
gecombineerd met namen van eigenaars en fokkers (contactgegevens van de eigenaren en fokkers staan niet in 
het Register).  Er wordt melding gemaakt van veronderstelde ziektes van de betrokken honden zonder dat daarbij 
daadwerkelijke bewijzen worden geleverd, de eigenaar en/of fokker wordt ‘gevraagd’ alle bijzonderheden met 
gezondheid toch maar vooral te melden aan het Register van de Vereniging.  
Let wel, de afzender van dergelijke berichten is zeer goed mogelijk, niet eens lid van onze Vereniging. De 
Vereniging en het Register van de Vereniging benaderen haar leden niet op deze manier.
 
Naast dat mensen ongevraagd worden aangeschreven en worden gewezen op het, blijkbaar, nalatig zijn in het 
melden van gezondheidsperikelen van hun hond, heeft dit ook andere ongewenste effecten.
Drenten eigenaren en -fokkers gaan mogelijk minder gezondheidsgegevens doorgeven aan het Register, 
het ras krijgt een slechte naam, waardoor potentiële en huidige fokkers zich afvragen of ze wel door willen gaan. 
Het Register is alleen toegankelijk voor leden met een leesaccount. Dit account is persoonlijk en mag niet 
gedeeld worden met derden. Juist de openheid en transparantie die we, met het leesaccount in onze Vereniging 
hebben, moeten we koesteren. Het blijven melden van gezondheidsgegevens is cruciaal om inzicht te hebben 
in de ontwikkeling van de gezondheidsaspecten van het ras en waar nodig het fokbeleid aan te passen en/of 
fokcombinaties te kiezen. Dit allemaal om tot een verbreding van de genenpool te komen. 
 
Het Register is van de Vereniging en haar leden en laten we het ook zo gebruiken. Het Register staat of valt 
met het vrijwillig delen van informatie door leden van onze Vereniging in het vertrouwen dat er correct mee 
wordt omgegaan. Het is dus niet de bedoeling dat gegevens uit Zooeasy aan derden worden gegeven, ook 
niet zogenaamd in het belang van het ras. Als derden informatie willen van de Vereniging, dan kunnen ze altijd 
contact opnemen met het bestuur.

Namens het bestuur
Laetitia Boer-Wolters
Secretaris
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Gebruikshondencommissie
Introductie Veldwerk (oefendag)
De Gebruikshondencommissie zal ook in 2019 een introduc-
tie veldwerk organiseren. Deze introductiedag zal beginnen 
met theorie over veldwerk. Daarna kun je samen met je 
hond onder begeleiding het veld in gaan en de theorie in de 
praktijk gaan toepassen. Het is een kennismaking met het 
werken op de wind met je hond. Een veldwedstrijd is een 
wedstrijdvorm, waarbij uitsluitend het werk van de staande 
hond in het veld, voor het schot, wordt beoordeeld. De dag 
zelf bestaat dus uit een theoretisch en praktisch gedeelte. 
Dit zal gegeven worden door de ervaren voorjager en SJP 
keurmeester de heer Jan Mastenbroek.

 Datum: 23 maart 2019, 09.15 uur

 Locatie: Moerdijk 

 Kosten: € 30,-  per deelnemer

Wil je graag meedoen en samen met jouw hond snuffelen 
aan het veldwerk? Dan kan dat. Wel vragen wij om rekening 

te houden met het volgende: Je hond is minimaal 9 maanden 
en maximaal 2 jaar oud ten tijde van deze introductiedag. Wij 
hebben plek voor maximaal 10 honden en hun voorjagers. 
Drentsche Patrijshonden hebben tot 1 maart voorrang bij het 
inschrijven. Indien er nog plek vrij is, dan zijn ook andere Con-
tinentaal II rassen welkom, mits zij voldoen aan de benoemde 
criteria. Sluiting van de inschrijving geschiedt op 11 maart 
2019. Bij voldoende deelnemers en zonder extreme winterse 
omstandigheden gaat deze dag door. Je kunt maximaal één 
gast meenemen, waarvoor wij een bijdrage van € 5,- vragen 
(koffie etc.). Uiterlijk één week van te voren krijgen de deelne-
mers de details over de verzamelplaats, wijze van betalen etc. 
Inschrijven kan via de website. Heb je vragen over deze dag, 
dan kun je deze sturen naar: 
 wedstrijden@drentschepatrijshond.org

Namens de GBC, 
Olaf Geerse 
Voorzitter
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Trofee Pieter Rooijakkers
Op zaterdag 13 oktober j.l. werd voor de tweede keer de 
Trofee Pieter Rooijakkers (TPR) georganiseerd. Dit keer ge-
houden in de prachtige velden rondom Kloosterzande door 
de Epagneul Breton Club Nederland in samenwerking met 
ORWEJA. Een dag met goede wind, al kwam in de middag 
het kwik wel boven de 25 graden uit. De TPR is een nationale 
kampioenschapsnajaarsveldwedstrijd (CACT) met apport 
voor staande honden, die jaarlijks wordt gehouden. Het 
doel van de TPR is enerzijds het in wedstrijdverband verge-
lijken van de veldwerkkwaliteiten van de meest succesvolle 
staande honden in Nederland van dat kalenderjaar en ander-
zijds het tonen van de diversiteit in werkwijze en stijl van de 
staande honden. 

Je zou het uit kunnen leggen door een vergelijking te maken 
met de Nimrod, maar dan gericht op veldwedstrijden: het 
voorstaan. De 20 beste staande honden worden geselecteerd 
met de minimale eis dat zij een ZG behaald hebben op een 
nationale kampioenschapsnajaarsveldwedstrijd (CACT) in dat 
kalenderjaar. De selectie wordt samengesteld uit de rubrie-
ken A, B en C: twee Britse- (Setters en Pointers), twaalf Conti-
nentaal I- (Griffon, Breton etc.) en zes Continentaal II staande 
honden (Drentsche Patrijshond, Epagneul Picard etc.). Tot 
slot wordt het deelnemersveld aangevuld met de vier beste 
jeugdhonden om te komen tot 24 deelnemers. 

De Drentsche Patrijshond op de TPR
Vorig jaar was er geen Drentsche Patrijshond vertegen-
woordigd en zodoende was het voor diverse voorjagers een 
erekwestie om de Drentsche Patrijshond dit jaar wel op het 
allerhoogste niveau te tonen. Dat is gelukt! Sterker nog, de 
Drentsche Patrijshond was het derde ras voor wat betreft de 
meeste vertegenwoordigers. Er waren acht Duitse Staande 
Kortharen, vier Bretons, gevolgd door drie Drentsche Patrijs-
honden. Al behoorde ons ras net als menig ander ras niet tot 
de gekwalificeerde honden die dag, het is een prestatie op 
zich dat wij drie vertegenwoordigers van het ras op de TPR 
hadden in 2018. De Drentsche Patrijshonden Aram, Rebelle 
en Stone waren daarmee de eerste Drentsche Patrijshonden 
op de TPR. 

De drie Drentsche Patrijshonden in actie:  

       Rebelle van d’Ouw Knip van Ine Gimbrère-Straetmans

  Aram van het Arrêt van Peter Doderer 

              Int. & Lux. Kamp. Stone van Olaf Geerse

 
Resultaten:
De Trofee Pieter Rooijakkers ging naar:

•  de Epagneul Breton Quin de Penalobera, voorgejaagd 
door Gilbert Harte met de kwalificatie 1 U CACT

•  bij de jeugd won de Bracco Italiano Heidy del Tognolo 
van Wim van den Dam met de kwalificatie 1 ZG

• Nelleke Visbeen behaalde met de Duitse Staande  Kort-
haar Perdix du Clos de Reve d’Or, een ZG

De winnende voorjagers Gilbert en Wim zijn natuurlijk op de 
wedstrijd gefeliciteerd met hun succes als winnaars van de 
TPR. 

Namens de GBC, 
Olaf Geerse 
Voorzitter
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Grote Prijs Jan Coldewey
Voor de zesde keer organiseerde de Continentaal Staande 
Honden Vereniging een vijfkamp genaamd de Grote Prijs Jan 
Coldewey (GPJC), die voor het eerst georganiseerd werd in 
1996. Tijdens dit zware tweedaagse evenement worden van 
de veelzijdige continentale staande honden de vaardighe-
den, die zij allen kunnen ondervinden tijdens de jacht, getest. 
Ook vindt er een exterieurkeuring plaats. De honden worden 
aan de volgende disciplines onderworpen:

• een officiële Standaard Jachthonden Proef (SJP)

• een kampioenschapsnajaarsveldwedstrijd met CACT

• een kampioenschapsapporteerwedstrijd met CACT

• een kampioenschapszweetspoorproef met CACT

• een exterieurbeoordeling

De heer C.J. Coldewey:

Welke hond is voor de jager de ideale hond?

Welnu, de hond die als staande hond goed functioneert 
vóór het schot, het wild vindt ná het schot, die het spoor 

kan volgen bij de nazoek op grof wild, voldoet aan de 
eisen van dressuur en africhting en over een fraai exterieur 

beschikt.

Selectie procedure
Voor de (GPJC) geldt een selectie procedure (bij overin-
schrijving). Er is een maximum aantal toe te laten honden, 
te weten 24 stuks. Bij overinschrijving worden als eersten de 
beste honden van elk ras geselecteerd, op voorwaarde dat 
deze volgens een puntenschaal ten minste 7 punten hebben 
behaald. Voor elke discipline telt éénmaal de hoogst behaal-
de kwalificatie. Zo krijg je bijvoorbeeld voor een A diploma 3 
punten, exterieur Uitmuntend 2 punten en een Zeer Goed op 
een kampioenschapsnajaarsveldwedstrijd, 2 punten. Op deze 
wijze wordt uit de ingeschreven honden de beste allrounders 
geselecteerd van Nederland. 

Historie van de Drentsche Patrijshond op de GPJC 
Het snuffelen in oude clubbladen van onze Vereniging geeft 
nog wel eens inzicht in unieke prestaties. Zo waren er op 
de eerste GPJC een drietal Drentsche Patrijshonden aan-
wezig. Eén van hen behaalde de volle 100 punten op het 
zweetspoor. In 2015 was de laatste GPJC, maar de Drentsche 

Patrijshond was dat jaar niet vertegenwoordigd. Met een 
organisatie interval van drie jaar was het in het jaar 2012, 
dat de laatste Drentsche Patrijshond, Silke van ’t Holtenbos, 
meedeed. 

GPJC 2018
De GPJC werd georganiseerd op 19 en 20 oktober 2018, 
met als uitvalsbasis Ossendrecht. Doordat er sprake was van 
overinschrijving, konden de beste allround staande hon-
den geselecteerd worden. Het deelnemersveld bestond uit 
menig (oud) Nimrod deelnemer en CACT winnaars op zweet-, 
apporteer- en najaarsveldwedstrijden. Zo waren er o.a. vier 
Duitse Staande Draadharen, vijf Langharen, vier Heidewach-
tels en ook de twee Drentsche Patrijshonden, Aram van ‘t 
Arrêt en Int. en Lux. Kamp. Stone geselecteerd. 

De deelnemende honden werden ingedeeld in vier groepen 
en per dagdeel namen zij deel aan één van de wedstrijden. 
Op de vrijdagavond was de exterieurkeuring.  

Standaard Jachthonden Proef 
Er vielen 3 C- , 9 B- en 10 A-diploma’s. De SJP werd gewonnen 
door de Duitse Staande Langhaar Sally, met 94 punten. Er 
was een bijzonder mooie prestatie van de Drentsche Patrijs-
hond Stone, door een A-diploma te behalen met 85 punten.

Kampioenschapsnajaarsveldwedstrijd met CACT 
Van de 24 honden wisten twee zich te kwalificeren. De Grif-
fon Korthals Caron won met een eerste ZG. Een bijzonder 
mooie prestatie was die van de Drentsche Patrijshond Aram, 
die een tweede ZG behaalde. Dit was zijn twintigste kwalifi-
catie.

Kampioenschapsapporteerwedstrijd met CACT 
Hier viel geen kwalificatie.

Stone
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Kampioenschapszweetspoorproef met CACT 
In totaal vielen er negen kwalificaties en deze proef, het 
Zweetspoorproef F, werd gewonnen door de Weimaraner 
Belle, met een Uitmuntend CACT. 

Exterieurbeoordeling 
Deze werd gewonnen door de Griffon Korthals Finou met 
een Uitmuntend.

Winnaar 
De punten op alle vijf de onderdelen worden opgeteld en 
daarmee wordt de beste allround staande hond uitgeroepen. 

De winnaar van de Grote Prijs Jan Coldewey 2018 werd de 
Duitse Staande Draadhaar Hero met 305 punten. De Drent-
sche Patrijshonden Aram en Stone werden vijftiende en zes-
tiende, met slechts drie punten verschil tussen hen beiden. 

Namens de GBC, 
Olaf Geerse 
Voorzitter 
met dank aan Ine Gimbrère-Straetmans voor de foto’s

J.F. Baron van Hogendorp Wisseltrofee 2018
De J.F. Baron van Hogendorp Wisseltrofee is in 1988 door de 
Baron aan de Vereniging aangeboden. De wisseltrofee moet, 
geheel volgens de wens van de schenker, worden gewonnen 
door de beste allround Drentsche Patrijshond van een be-
paald kalenderjaar.

Wanneer u in 2018 heeft deelgenomen aan en kwalificaties 
heeft behaald op veldwedstrijden, apporteerwedstrijden, 
standaard jachthonden proeven, MAP’s en/of tentoonstellin-
gen, dan kunt u in aanmerking komen voor het winnen van 
deze wisseltrofee. 

De hond moet op alle van de drie volgende onderdelen pun-
ten hebben behaald:

• exterieur

• op het werk voor het schot

• op het werk na het schot

Van genoemde drie criteria mogen van iedere Drentsche 
Patrijshond de beste prestaties van een bepaald kalenderjaar 
(nu 2018) worden meegeteld. Voor het reglement en de voor-
waarden verwijzen wij u naar de website, jacht & wedstrijden.

U kunt uw bescheiden voor 1 mei a.s. digitaal opsturen naar: 
gbc@drentschepatrijshond.org  
of anders per post naar: naar mevrouw M. Stuijvenberg, 
Barmsijs 42, 3435 BP, Nieuwegein.

Indien u niet binnen een week een ontvangstbevestiging 
heeft ontvangen, vragen wij u contact op te nemen met de 
GBC.

De winnaar van de wisseltrofee wordt uitgenodigd deze 
prijs tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2019 in 
ontvangst te nemen. De winnende hond is uiteraard ook van 
harte welkom.

Namens de GBC, 
Mirjam Stuijvenberg 
Secretaris
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Evenementencommissie 
Voorjaarswandeling Ede 23 maart 2019 
Nog even en het is weer zover, we gaan weer met onze Dren-
ten op pad.

Net als andere jaren gaan we ook in 2019 weer wandelen op 
de Ginkelse Heide in Ede. De Voorjaarswandeling zal gehou-
den worden op zaterdag 23 maart.

We verzamelen zoals gebruikelijk om 10.00 uur met koffie 
en cake op de parkeerplaats bij het losloopgebied bij de Drie-
bergweg in Ede. De locatie staat op kaart aangegeven op de 
site, maar is ook aangegeven met vlaggen van de Vereniging. 
We starten na een korte uitleg om 10.30 uur met de wande-
ling en na ongeveer anderhalf uur zijn we weer terug op de 
parkeerplaats. 

Tijdens de wandeling zullen we een aantal keer stoppen om 
te kijken of alle honden nog met de groep meelopen. Voor de 
jonge honden is er de mogelijkheid om de route in te korten; 
houd vooral rekening met de belastbaarheid van de hond en 
het plezier wat voorop staat.

Na afloop van de wandeling  is er gelegenheid om op eigen 
kosten wat te drinken en te eten in het nabij gelegen restau-
rant  ‘Juffrouw Tok’ aan de Verlengde Arnhemseweg.

Het is voor de Evenementencommissie fijn als u zich opgeeft 
i.v.m. de koffie en koek. Dit kan via een inschrijfformulier op 
de site, of via e-mail naar:  
wandeling@drentschepatrijshond.org 

Met een grote groep Drenten lopen is altijd weer een gewel-
dige ervaring. Onthoud jezelf en jouw Drent deze ervaring 
niet en neem deel aan de Voorjaarswandeling! Ook mensen 
die kennis willen maken met ons ras, en die het gedrag van 
de hond in een groep willen zien, zijn van harte welkom.

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

We hopen ook dit voorjaar weer met een grote groep hon-
den te mogen starten.

Tot 23 maart!

Namens de EVC,  
Yvonne Majolee

Nieuwe locatie Kampioenschapsclubmatch 2019
Na enkele jaren gebruik te hebben gemaakt van het buiten-
terrein van de KC Dieren hebben we helaas moeten uitkijken 
naar een andere locatie. Na veel zoeken zijn we erin geslaagd 
om redelijk centraal in het land een mooie plek te vinden. De 
KCM 2019 zal op 1 juni gehouden worden in de gemeente 
Ede. Van de Gemeente Ede hebben we toestemming gekre-
gen om gebruik te maken van het Landgoed Kernhem. Dit 
is een publiek toegankelijk landgoed, waarvan wij een deel 
mogen afzetten voor de Kampioenschapsclubmatch. 

De deelnemers kunnen voor een hapje en een drankje 
terecht in het Pannenkoekhuis Kernhem (www.pannen-
koekculinair.nl/). Ook de toiletruimtes hiervan staan tot onze 
beschikking. In dit Pannenkoekhuis hebben we een aparte 
ruimte voor de ontvangst van de keurmeesters en het ring-
personeel.

Extra handjes gevraagd!!!
Bij de KC Dieren zijn we erg verwend met de opbouw van de 
partytenten, het uitzetten van de ringen etc. Helaas wordt 
deze service hier niet geboden. Op de dag zelf kunnen we 
daarom (in de vroege ochtend) extra handjes gebruiken. 
De slechts vierkoppige EVC kan dit evenement immers niet 
alleen verzorgen en heeft voor de op- en afbouw jouw hulp 
nodig! 

Bij deze dan ook een dringende oproep om je aan te melden 

als vrijwilliger. Schroom daarom niet om een mailtje te sturen 
naar evc@drentschepatrijshond.org of om te bellen naar 
Annet Rap tel.: 06-21518402 of Alfred Schouten tel.: 0172-
407010.

Namens de EVC, 
Alfred Schouten 
Voorzitter
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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: Obi One van de Sebastiaanshoeve X Teef: Ursi Repke van de Ruijghewaert (20-11-2018)

NHSB 3034940, HD A NHSB 3016868,  HD A 18-01-2019

1 reu – 3 teven

J. Meijer-Wensveen, Gees

Reu: Franky Pyppa van de Bezelhonk X Teef: Pip Puck van ’t Roetslat (01-12-2019)

NHSB 2854221, HD A NHSB 3043350,  HD A 31-01-2019

3 reuen – 3 teven

R. Hummelink, Zieuwent

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



Op de Fokdag en dan?

Op zaterdag 30 maart a.s. wordt door de EVC de jaarlijkse 
Fokdag van de Vereniging in het DogCenter in Kerkwijk (bij 
Zaltbommel) georganiseerd. Voor veel Drenteneigenaren is 
dat de eerste kennismaking met het keuren en voorbrengen 
van hun hond. We vinden het daarom de moeite waard on-
derstaande, algemene informatie met u te delen. Specifieke 
informatie staat op de website van de Vereniging en natuur-
lijk in de mail of brief met de uitnodiging om op de Fokdag 
met uw jonge Drent te verschijnen. Wellicht ten overvloede 
voor de niet-uitgenodigden: u bent altijd van harte wel-
kom om naar de jonge nesten te komen kijken en uw eigen 
hond(je) mag, mits gezond, natuurlijk mee.

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

het nest is mede bepalend voor een eventueel volgend nest. 
Het doel van fokken is immers: de Drentsche Patrijshond 
behouden in al zijn hoedanigheden, zoals de rasstandaard 
deze voorschrijft en er voor te waken dat minder gewenste 
eigenschappen worden doorgegeven.

Voor degenen onder u die niet bekend zijn met het voorbren-
gen en het keuren van de hond, heeft de redactie een korte 
beschrijving gemaakt van wat u kunt verwachten. 

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

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

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

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

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

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

                      U    :   Uitmuntend

                      ZG  :   Zeer Goed

                      G     :   Goed

                      M    :   Matig

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

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

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

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

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

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

• ECVO : European College of Veterinary Ophthalmo-
logists (gespecialiseerde oogartsen)

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

• Rastypisch: volgens de eisen van de rasstandaard

• Heterogeen nest: een niet-gelijkend nest

• Homogeen nest: een gelijkend nest

• Uniform nest: de pups lijken veel op elkaar

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

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

• Bone: het skelet

• Gestrekt: langer dan hoog

• Geblokt: vierkant gebouwd

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

• Behang: de oren en de haren op de oren

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

• Droog: geen losse huid

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

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

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

• Broek: de lange haren aan de achterbenen

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

• Staartaanzet: de plek van staartinplanting

• Staat Frans: de voorvoeten staan naar buiten gedraaid

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

• Stuwende gang: een sterke afzet van de achterbenen

• Telgang: de beide rechterpoten bewegen tegelijk naar 
voren, daarna de beide linkerpoten 

• Totaalbeeld: de hond als geheel

 
De Redactie

Het voorbrengen van uw hond in de ring heeft als doel 
de keurmeesters een zo eerlijk mogelijk beeld van uw 
hond te geven. Het liefst zouden we dat zonder de baas 
doen (dus alleen de hond), maar dat gaat nu eenmaal 
niet. Maar wel kunt u proberen zo ‘onzichtbaar’ mogelijk 
te zijn.

• draag daarom passende, neutrale kleding die de 
aandacht zo min mogelijk op u richt,

• breng uw hond in de ring voor met een show- of 
jachtlijntje; gebruik geen tuigje/harnasje, omdat dit 
het gangwerk van de hond negatief kan beïnvloe-
den

• nuttig geen eet-en/of drinkwaren in de ring als u 
moet wachten, omdat dit de aandacht van de aan-
wezige honden kan trekken
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Fokbeleidscommissie
Verslag Gezondheidsenquête 2018
Allereerst willen we iedereen bedanken, die de moeite heeft 
genomen om de enquête in te vullen. Het is voor ons, naast 
de meldingen in het Register en de officiële gezondheidson-
derzoeken, de belangrijkste manier om informatie over de 
gezondheid van de Drentsche Patrijshond binnen te krijgen. 
Het is daarom super om te kunnen melden dat het aantal 
retour ontvangen enquêtes met meer dan 10%  is gestegen 
ten opzichte van 2017. 

In 2018 hebben de eigenaren van een Drent, geboren in 
2012 en 2015, een uitnodiging ontvangen met de vraag om 
de gezondheidsenquête in te vullen. De meeste eigenaren 
hebben de uitnodiging digitaal ontvangen en de enquête 
online ingevuld. Eigenaren waarvan het e-mailadres in onze 
administratie onbekend of niet juist meer was, hebben de 
enquête per post ontvangen. Zij hadden de mogelijkheid 
om de enquête via de post in te sturen, maar hadden ook de 
mogelijkheid om de enquête online in te vullen.  

In tabel 1 ziet u het aantal verzonden en retour ontvangen 
enquêteformulieren.

Geb.
jaar

Online 
verz.

Online 
retour 

Post 
verz.

Post 
retour

Post 
verz. 

Online 
retour

Totaal 
verz. 

Totaal 
retour

2012 269 111 43 13 5 312 129 
(41,3%)

2015 157 80 104 22 14 261 116 
(44,4 %)

Tabel 1 

Naast bovengenoemde enquêteformulieren hebben we ook 
enkele enquêtes ontvangen over honden geboren in andere 
jaren dan 2012 en 2015. Natuurlijk hebben we deze enquê-
tes verwerkt. Ze zijn echter niet in onderstaande uitwerking 
meegenomen. 

Hierna de overzichten van enkele onderwerpen uit de enquê-
tes, die meerdere malen zijn aangekruist. Het is geen totaal 
overzicht, niet alle onderwerpen die aan bod komen in de 
enquête worden genoemd.

Overige meldingen:
Schildklierprobleem (1), met behulp van medicatie weer in 
goede conditie; HD (3) geen “officiële” HD foto’s gemaakt; 
afgescheurde kruisband (1); hernia (1) en anaalklierontste-
king (2). 

Gedrag:
Achtendertig eigenaren hebben een toelichting gegeven 
over het gedrag van de hond. De meeste eigenaren zijn heel 
blij met hun Drent en geven positieve reacties. Maar ook 
minder gewenst gedrag wordt gemeld. Hierbij valt te denken 
aan angst, dominantie, onvriendelijk naar (kleine) honden en 

bang voor harde geluiden (vuurwerk, schot). 

Enkele opmerkingen van eigenaren: 
“Goede werkhond“; Een  superlieve en gehoorzame hond; We 
zijn door …. echt verliefd geworden op het ras.”
“Onzeker, gromt snel, kiest aanval vanuit angst. Maar toch zeker 
ook een erg lieve aanhankelijke hond. Vrolijk en enthousiast. 
Energiek en leergierig.”

“Ze heeft een fantastisch karakter zo zou je er wel 10 van kunnen 
hebben. Ze is de onbetwiste leidster van onze roedel van 4 Dren-
ten. Twee  oudere reuen en een jongere teef.”

Geboortejaar 2012 (6-jarige honden) 

Onderwerp Geboren 2012

Teef Reu Opmerking

Overleden 0 1 Ingeslapen i.v.m. gedrag

Epilepsie 3 9 Van de 12 ontvangen meldingen zijn er 9 nieuw; 5 honden ge-
bruiken medicijnen; 1ste aanval gekregen tussen 3 en 6 jaar

Gecastreerd/ Gesteriliseerd 23 23 5 honden om medische redenen gecastreerd, overige redenen: 
gedrag, schijndracht, het voorkomen van ziekten zoals tumoren 
en baarmoederontsteking, geen nestje willen

Niet ingedaalde testikels - 3

Baarmoederontsteking 5 -

Navelbreuk, geopereerd 2 5 2 nieuwe meldingen

Navelbreuk, niet geopereerd 4 0 1 nieuwe melding

Gebit; missende elementen 1 0 Nieuwe melding

Gebit; afwijkende stand 1 0 Nieuwe melding

Knikstaart 1 4 1 nieuwe melding, overige 4 waren al bekend via nestbezoek

Allergie 2 4 Genoemd worden pollenallergie, huismijtallergie en voedselal-
lergie
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“…. Is dominant aan de lijn. Valt uit naar andere volwassen reuen. 
Heeft neiging naar sommige onbekenden te grommen die hem te 
dichtbij benaderen en recht in de ogen kijken.”

 “Een hele angstige hond, die zich uit angst juist erg agressief kan 
gedragen tegen andere ‘bange’ honden. Bovendien erg bang 
voor harde geluiden.”

 

“Dit is door de jaren heen mijn 6e Drent en het lijkt wel of ze gelei-
delijk aan steeds meer sturing nodig hebben. Ze zijn onstuimiger. 
Opvoeden vroeg voorheen om een zachte hand, inmiddels moet 
ik er veel korter op zitten.”

“Heerlijke Drent. Lief, enthousiast en passie voor de jacht. Hij is 
trouwens al onze vierde Drentsche patrijs.”

Overige meldingen:
Anaalklierontsteking (1); Voorhuidontsteking (5) ; HD (2); De-
modex (1); Panniculitis (1); Blaasontsteking (4); Cystinestenen 
(1); Distichiasis (1); Cataract (1); MPP (1); Chronische maag-
darmontsteking (2); Bloedstollingsprobleem (1). 

Gedrag:
Bij de 3-jarige honden hebben 33 eigenaren een toelichting 
gegeven over het gedrag van de hond. De meeste eigenaren 
zijn overduidelijk heel blij en tevreden met hun hond. Toch 
ook enkele opmerkingen over minder gewenst gedrag zoals: 
angstig, onzeker en dominant gedrag.  

Enkele opmerkingen van eigenaren:
“…….is een zeer lieve, sociale hond. Speelt met bijna alle hon-
den. Gaat confrontaties meestal uit de weg. Hij is, zoals een 
goede Drent betaamt, wel erg eigenwijs.”

“……..is een angstige hond en zeer terughoudend naar vreem-
den. Na verloop van langere tijd krijgt zij pas vertrouwen. Met 
andere honden geen problemen.”

“…….. is een gezonde, mooie en lieve reu.”

“…… is een hond met een flinke dosis jachtpassie. Een super 
zacht karakter, zowel voor hond als mens.  Goed sterk gebouwd.”

“Agressie richting andere reuen.”

"Het is een goed gesocialiseerde hond. Heel lief (met onze kinde-
ren) waaks, jachtinstinct, speels, intelligent, eigen wil. Kortom: 
een echte Drent.”

“Geringe stresstolerantie, snel overbelast en toont dan controle-
verlies”.

“Ze is erg dominant en heeft een groot jachtinstinct. We moeten 
haar goed in de buurt houden als er kleine hondjes zijn anders 
wil ze ze pakken.”

”Prachtige actieve hond, super in het gezin ( wel duidelijk actief 
aanwezig) geweldige jachtkameraad, werkt graag, gezelschaps-
hond die graag bij iemand in de buurt is, speels en toch een 
harde werker.”

Namens de FBC, 
Inge Hoekstra en Madelien Atema

Geboortejaar 2015 (3-jarige honden) 

Onderwerp Geboren 2015 Opmerkingen

Teef Reu

Overleden 1 2 2 door ziekte en 1 door ongeluk

Gecastreerd/ Gesteriliseerd 18 11 1 reu om gezondheidsredenen gecastreerd, overige redenen:   
gedrag, schijndracht, het voorkomen van ziekten zoals tumo-
ren en baarmoederontsteking, geen nestje willen

Niet ingedaalde testikels - 6

Navelbreuk, geopereerd 1 4 5 nieuwe meldingen

Navelbreuk, niet geopereerd 3  3 5 nieuwe meldingen

Gebit; missende elementen 1 2 2 nieuwe meldingen

Gebit; afwijkende stand 0 2 Beide meldingen bekend

Chronische oorontsteking 1 4

Knikstaart 1 2 1 nieuwe melding, overige twee waren bekend

Allergie 1 7 Voedselallergie, allergie door gebruik vlooien en tekenmiddel 

In oktober 2019 ontvangen de eigenaren met honden geboren in 2013 (6 jaar) en 2016 (3 
jaar) een uitnodiging voor de gezondheidsenquête.  Als u twijfelt of uw e-mailadres  bij ons 
bekend is, of als uw e-mailadres gewijzigd is, dan kunt u dat doorgeven aan Inge Hoekstra 
of Madelien Atema via: gezondheidsenquete@drentschepatrijshond.org  
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Het Epilepsie-onderzoek
Onderzoekster Evy Beckers stelt zich voor
Ik ben geboren in 1991 en wilde al sinds ik heel jong was 
dierenarts worden. Ik ging voor wetenschappelijke (en spor-
tieve) studies naar het middelbaar onderwijs en ging daarna 
diergeneeskunde studeren aan de Universiteit van Gent. Daar 
studeerde ik af als dierenarts kleine huisdieren in 2015. Een 
passie voor dieren heb ik dus altijd al gehad!

In mijn laatste jaar diergeneeskunde deed ik mijn master-
proef aan de vakgroep genetica, met betrekking tot de pre-
valentie van een aantal erfelijke aandoeningen bij honden. 
Door in de genetica bezig te zijn, ontstond er al snel een 
nieuwe interesse: onderzoek en doctoreren. Met genetisch 
onderzoek ben je nog steeds heel rechtstreeks bezig met de 
gezondheid van dieren en dit boeide (en boeit) mij enorm. 

Dat er in de begin-
dagen van mijn 
doctoraatsoplei-
ding een vraag 
binnenkwam voor 
onderzoek naar 
epilepsie bij de 
Drentsche Patrijs-
hond maakte het 
plaatje volledig.

Interview met Evy Beckers 
Wat is (primaire) epilepsie en hoe komt de vererving tot 
stand?
Er wordt tegenwoordig gewerkt met een andere indeling: 
Idiopatische epilepsie (vroeger primaire epilepsie) en structu-
rele epilepsie (vroeger secundaire epilepsie). Men spreekt van 
idiopatische epilepsie wanneer er geen oorzaak kan worden 
gevonden of als er een (sterk) vermoeden is van een geneti-
sche basis. Dit is het geval bij de Drent.

De overerving van epilepsie is spijtig genoeg vrij ingewik-
keld. Bij de von Willebrandt ziekte (vWZ) bijvoorbeeld, is er 
een duidelijke manier van overerven: een hond is vrij, drager 
(1 mutant allel, zij zullen slechts uitzonderlijk een milde vorm 
van vWZ ontwikkelen) of lijder (2 mutante allelen, zij zullen 
vWZ ontwikkelen). Wanneer een lijder en een vrije hond een 
nestje krijgen, weten we dat al de pups dragers zijn en in 
regel geen vWZ zullen hebben.

Bij epilepsie is er meestal sprake van een multifactoriële 
aandoening. Er kunnen meerdere mutaties een invloed 
uitoefenen en ook milieu-invloeden spelen een rol. Hoe de 
overerving exact zit, weten we nog niet goed.

Het traject is eind 2015 gestart, wat is er allemaal al ge-
beurd en aan welke voorwaarden moest worden voldaan 
alvorens te starten met het daadwerkelijke onderzoek?
Om te beginnen met een genetisch onderzoek was het 
belangrijk om voldoende bloedstalen te verzamelen, zowel 
van epileptische honden (cases) als niet-epileptische honden 
(controles). Vooral die cases zijn van groot belang. Wij stelden 
een minimum van 10 cases.

Die 10 cases (en uiteindelijk een pak meer) werden verza-
meld, als ook onaangetaste nestgenoten en ouderdieren. 
Ook werd er bloed verzameld van epilepsievrije dieren boven 
de 10 jaar, aangezien we van deze honden heel zeker kunnen 
zijn dat ze geen epilepsie hebben.

Het was van groot belang om na te gaan dat de cases die 
worden gebruikt in de studie wel degelijk lijden aan idiopa-
thische epilepsie (fenotyperen noemt met dit). Een knelpunt 

in genetisch onderzoek naar epilepsie is namelijk dat het zo’n 
ingewikkelde ziekte is. Het is dus des te belangrijker dat al de 
cases zo goed mogelijk op elkaar lijken. Om dit te verwezen-
lijken, werden er verschillende stappen genomen. Eerst werd 
een uitgebreide vragenlijst opgesteld in samenwerking met 
neurologe Sofie Bhatti. Op basis van die vragenlijst werd er 
alvast een eerste selectie gemaakt tussen de epileptische die-
ren in de studie. 14 Honden voldeden aan al de parameters 
die we samen hadden opgelegd. In een tweede stap hebben 
we geprobeerd om  de fenotypering nog te verbeteren. De 
eigenaars van de 14 overgebleven cases werden gecontac-
teerd en kregen de optie voor een gratis uitgebreid neurolo-
gisch onderzoek. Dit hield in: een bloed- en urine-onderzoek, 
een klinisch en neurologisch onderzoek, een MRI-scan van de 
hersenen en onderzoek van het hersenvocht. We verkregen 
hiermee dankzij de medewerking van de eigenaars nog extra 
informatie over de epileptische honden.

De Drentsche Patrijshond is een zeldzaam uniek ras met 
een kleine genenpoel. In hoeverre heeft ook dit invloed 
op erfelijke afwijkingen?
Dat de Drentsche Patrijshond zo’n klein ras is, ligt in het voor-
deel van het onderzoek. De kans is reëel dat de epilepsie die 
rondgaat in het ras maar door één of twee mutaties wordt 
veroorzaakt. Hopelijk maakt dat het voor ons ook gemak-
kelijker om een mutatie te vinden.

Een kleine genenpoel kan nadelig zijn voor een hondenras. 
Het zorgt voor een grotere graad van inteelt en daardoor 
voor meer ‘homozygositeit’. Een hond heeft (net zoals de 
mens) 2 paar chromosomen. Op 1 bepaalde plek (locus) kan 
een hond een verschillende genetische code hebben op 
beide chromosomen (= heterozygoot) of dezelfde genetische 
code hebben (= homozygoot). Een recessieve ziekte komt 
pas tot uiting als een hond homozygoot is voor de mutatie. 
Wanneer er dus meer homozygositeit is, kunnen er meer 
recessieve ziektes tot uiting komen. Dit zou ook een invloed 
kunnen hebben op de frequentie van epilepsie. 
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Ledenadministratie
Voorgestelde nieuwe leden 

Naam Woonplaats Voorgesteld door

  1 Mw. P. Aalten Emmeloord

  2 Dhr. M.M.J. Aerts Rijsbergen (N.B.) J. Pluis

  3 Mw. S.C.H. Antwerpen-Lokers ‘s Gravenzande

  4 Fam. R.F.J. Buijs Den Haag

  5 Mw. S. Dingemanse Klaaswaal

  6 Dhr. L.F.W. Frequin Den Haag

  7 Mw. B. Iliohan Gemert

  8 Dhr. N.P. Jakobsen 9490 Pandrup (Den.) J. Huijsing

  9 Mw. A.L. Larsen 5874 Hesselager (Den.)

10 Mw. L.B.J. Leistra-Koppel Ede

11 Fam. P.J. Meindertsma Muiderberg

12 Dhr. J. Pons Arnhem

13 Mw. K. Ramström 24171 Marieholm (ZW)

14 Dhr. G.A. Smit Veelerveen

15 Fam. H. Supèr Veendam

16 Dhr. H. Tolhuis Warffum J. Pluis

17 Fam. M.T. Vijzelman-de Bot Wernhout

18 Dhr. B.F.J. Vissers Gemert

19 Mw. M. Zelm-Ruigrok Lisserbroek

         Bezwaren tegen het toetreden van de nieuwe leden kunt u binnen 2 weken na het verschijnen van dit blad kenbaar maken bij het secretariaat.

Wat is op dit moment de status betreffende metingen en 
testresultaten? 
Wat ik met veel plezier kan zeggen, is dat de testresultaten er 
al véél beter uitzien dan de eerste keer! Al de inspanningen 
om meer honden te verzamelen, de vragenlijsten en de on-
derzoeken hebben dus zeker en vast hun vruchten afgewor-
pen. Maar we zijn er vast en zeker nog niet. Ik ben volop aan 
het lezen en nieuwe computeranalyses aan het uitproberen 
om de resultaten beter te krijgen. 

Als ik betere resultaten kan krijgen, dan zijn er nog enkele 
stappen te nemen voordat we misschien een mutatie kunnen 
vinden. Een DNA-test is dus nog niet in zicht, maar we zitten 
vast en zeker op de juiste weg!

Moeten de eigenaars die bloed hebben gedoneerd van 
hun hond voor het onderzoek zich zorgen maken over 
privacy en geheimhouding?
Wij van het Laboratorium voor Dierlijke Genetica geven niets 
weg van details over de honden of eigenaars van honden die 
bloed hebben gedoneerd. Dit is iets wat tegen de vertrou-
welijkheid van een onderzoek in zou gaan. Wanneer er wordt 
gepubliceerd, worden er ook enkel cijfers en algemene con-
clusies gegeven. Namen van honden en eigenaars, contact-
gegevens en dergelijke worden nooit gecommuniceerd aan 
derden.

Wat gebeurt er verder met de testresultaten?
Als we een mutatie kunnen vinden, dan zal elke hond die 
bloed heeft gedoneerd worden getest. De testresultaten 

worden uiteraard enkel doorgegeven aan de eigenaars van 
de hond.

Een test kan dan verder helpen om een goed fokadvies te 
geven, met als doel de frequentie van idiopathische epilepsie 
te verlagen. Aangezien het om een klein ras gaat, kunnen 
dragers van een mutatie niet zomaar worden uitgesloten 
van de fok.  Dit zou namelijk tot gevolg kunnen hebben dat 
er teveel dieren uit de fok worden geweerd, waardoor de 
genetische diversiteit nog meer verkleint, hetgeen nadeliger 
kan zijn voor het ras dan dragers toch nog gebruiken voor de 
fok. Waardevolle fokdieren kunnen bijvoorbeeld nog gepaard 
worden met een vrije hond.

Inmiddels beschikt de “Vakgroep Voeding, Genetica en 
Ethologie van de Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit 
Gent” over een collectie van zo’n 300 bloedstalen van 
Drentsche Patrijshonden. Wat gaat er verder met het 
bloed gebeuren en hoelang blijft het bewaard?
De bloedstalen zitten in onze bloed- en weefselbank. Bloed 
kan, ingevroren, nog tientallen jaren goed blijven voor ge-
netisch onderzoek en genetische testen. Eigenaars die graag 
een DNA-test laten uitvoeren bij ons, kunnen dit dan bijvoor-
beeld aanvragen zonder een vers staal te moeten opsturen.

We kunnen het bloed eventueel ook nog gebruiken voor 
genetisch onderzoek. Hiervoor wordt dan de goedkeuring 
van de eigenaars gevraagd.

Namens de Werkgroep DNA, 
Jeanny Bustin
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Een nieuwe pup, Pieke
Sinds 10 januari loopt hier een pup in huis. En daar zijn we 
knap druk mee, Quartel en ik. Vaak zoekt Pieke zijn heil bij 
Quartel en er is natuurlijk niets gezelliger en vertrouwder dan 
tegen de oudoom aan, in slaap te vallen. Gezellig op zijn lek-
ker warme kussen, tegen zijn lekker warme lijf. Of Quartel dat 
altijd geslaagd vindt, ik vraag het me af…..

Ook is het een heerlijk spel je oudoom te besluipen en onver-
hoeds aan te vallen, liefst in de keelhuid, dat pakt zo gemak-
kelijk vast, hoewel een achterpoot ook niet te versmaden is. 
Of Quartel dat altijd geslaagd vindt, ik denk van niet….

En natuurlijk is het super stoer om als reuen samen aan de 
wandel te gaan, leeftijdsverschil speelt volgens de 12 weken 
oude Pieke geen rol, gewoon stoer, mannen onder elkaar 
(soms letterlijk: dan staat die kleine tussen de poten van 
Quartel). Ook daarvan vermoed ik dat Quartel dat niet zo 
geslaagd vindt…

Van de andere kant zijn er zeer geslaagde momenten: samen 
stoeien met een floss, bekvechten bij het leven en als grote 
oudoom voordoen hoe je aangelijnd wordt, hoe je wacht op 
de maaltijd, hoe je netjes met de vrouw mee loopt, en alles 
verdient minimaal een aai en anders wat lekkers.

Natuurlijk moet er ook gesocialiseerd worden, in feite het 
sociale vormingsproces van een pup, liefst afgerond binnen 
de eerste 16 weken van het jonge leventje. Het opdoen van 
nieuwe indrukken en hoe daarop te reageren is van enorm 
belang. Alles waar Pieke mogelijk in zijn leven mee in contact 
kan komen, moet nu eigenlijk de revue passeren. En ook daar 
zijn we druk mee.

Uiteraard maakt hij iedere dag alleen met mij een wandeling, 
zonder de steun van Quartel (immers Quartel is al 9 jaar en 
heeft helaas niet het eeuwige leven). Ooit komt er een dag 
dat Pieke zonder Quartel de wereld aan zal moeten kunnen. 
Dus een dagelijkse wandeling met daarin altijd wel iets: de 
vuilniswagen, de kwakende speakers van het station, de trein 
en de goederentrein, fietsers, wandelaars, kinderen en ook 
andere honden. 

Dit weekend was een super-socialisatie-happening! Kregen 
we zaterdag bezoek van een moeder met haar 3 dochters 

in de basisschoolleeftijd, vandaag was het weer prijs. Ik was 
uitgenodigd voor een Nieuwjaarsborrel van een jagend 
gezelschap.  Allemaal hondenmensen… alleen volwassen 
honden konden niet mee borrelen, pups wel! Een uitge-
lezen kans om Pieke aan deze ervaring bloot te stellen, in 
zijn eentje. Hij was zeer onder de indruk: alle dames knuf-
felden hem en van de heren kreeg hij minimaal één aai.                                                      
Het crescendo vormde een optreden van een tweetal 
jachthoornblazers, die deze bijeenkomst op gepaste wijze 
afsloten. Deze muzikale noot werd zittend op mijn schoen in 
gepaste aandacht aangehoord. Koppie scheef en van buiten 
was te zien hoe hard die hersentjes werkten. 

Na afloop, op weg naar huis had ik een wandeling(etje) 
gepland, zodat iedereen even kon afreageren. Een flinke hol-
partij doet wonderen, dat weten we allemaal. Op weg naar de 
A1 even gestopt bij het Caitwickerzand, een plek waarvan ik 
weet dat de honden er los kunnen.  Quartel kent het hier al: 
we hebben hier getraind en we stoppen hier meestal als we 
terug komen uit de Randstad. Voor Pieke was het nieuw, dit 
soort open bos met heide kende hij nog niet, dus even van 
de gelegenheid gebruik gemaakt.                          
 
En, alsof de eerdere borrel nog niet genoeg geweest was, 
kwam hier het volgende socialisatie momentje: er kwamen 
ons drie dames tegemoet: een mooie Weimaraner dame met 
haar vrouwtjes, waarvan de jongste in een rolstoel zat. Als 
dit soort momenten je in de schoot geworpen worden, dan 
moet je ze toch wel gebruiken! Dus terwijl de honden speel-
den, kletsten de mensen. Moeder bleek een hondentrainster 
te zijn en dochter smolt helemaal voor Pieke. Alleen door 
die rolstoel kon ze niet echt goed bij de pup. Dus de pup op 
schoot gezet zodat ze even lekker konden knuffelen en dat 
werd door beide partijen zeer gewaardeerd.  

Iets later en iets vermoeider dan gepland kwamen we weer 
thuis. Een super weekend vol ervaringen, goud waard en erg 
belangrijk in de ontwikkeling van die kleine dreumes.

Sieka Knol
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Een verre liefde, schijndracht en andere ongemakken
Het zal menig Drenteneigenaar bekend voorkomen; wat 
gebeurt er als je andere ‘Drenten’ tegenkomt. Een Drent 
herken je uit duizenden. Vaak heb je meteen een geanimeerd 
gesprek. Dat gaat dan over waar de Drent vandaan komt, 
waar de eigenaren wonen en waarom men daar is, voor 
vakantie of zo, of dat je er toevallig woont. Soms klikt het zo, 
dat er heuse vriendschappen ontstaan. Lijkt het nou zo of 
hebben Drenten écht meteen een intenser contact met hun 
rasgenoten? Zo van “hé, ik ken jou”. Schijn, of een gewenste 
gedachte? Geen idee.

Zo gebeurde het een paar jaar geleden dat onze Bodhi in ‘De 
Dennen’ een andere Drent tegen het hondenlijf liep. En nog  
voordat alle baasjes erbij waren en “oh wat leuk, een Drent” 
riepen, waren Bodhi en Jolle al lekker aan het ravotten. Een 
prachtig moment was het samen graven van een grote kuil, 
alsof ze dat ter plekke hadden bedacht en hun leven ervan 
af hing. Of wie het beste graven kon, al benader ik dat nu 
als mens, niet als hond. Maar de ontmoeting was een feit. 
Het was ook ‘liefde op het eerste gezicht’. Kort en goed, het 
klikte dusdanig tussen de honden én hun baasjes dat er een 
afspraak werd gemaakt voor nog een gezamenlijke wande-
ling. Zo kwamen de baasjes van Jolle op Nieuwjaarsdag bij 
ons thuis helpen de overgebleven oliebollen op te eten. Jolle 
was door het dolle, zijn baasjes zagen in hun dromen al een 
nestje. Maar ho, zo werkt dat niet. Zij de ‘lusten’, wij de ‘lasten’. 
We grapten daar wat over want we hadden al een poos gele-
den besloten niet voor een nestje te gaan maar gewoon van 
onze Drent te genieten. 

Hier moet ik toch even een zijstraatje inslaan. We hebben 
echt getwijfeld over een nestje. Op de eerste Fokdag van het 
nest had Bodhi, toen 18 maanden, van de keurmeester een 
‘U’ gekregen. Wij plaatsvervangend trots natuurlijk, omdat 
dit niet onze verdienste is. Zowel de fokker en de dierenarts 
voorzagen een mooi nest en Bodhi als toegewijde moeder-
hond. Dus dachten we, laten we eens een clubmatch bezoe-
ken. Dan hebben we in ieder geval de vereiste papieren, just 
in case. Gelukkig was Bodhi ruim daarvoor loops geweest dus 
geen vuiltje aan de lucht; dachten we. In juni 2016 reisden we 
naar Barneveld en het was uiteraard een leuk weerzien met 
bekenden. We hadden ons echter niet gerealiseerd dat een 
goede voorbereiding het halve werk is. Buiten nog even een 
stoomcursus ‘ringlopen’ gekregen maar tijdens de keuring 
ging het helemaal mis. Mevrouw had nergens zin in. Tot over-
maat van ramp vroeg de keurmeester of Bodhi net een nest 
had gehad. Ze was overduidelijk schijndrachtig. Kon haar 
daardoor ook niet goed beoordelen. Bij nader inzien zagen 
we zelf ook meer gelijkenis met de Lupa Capitolina (zogende 
wolvin, bronzen beeld) dan dat ‘strakke U-tje’ van twee jaar 
daarvoor. Arme Bodhi, deze stress .. terwijl ze liever thuis in 
haar mandje was gebleven. Met een ‘G’ verlieten we Barne-
veld. Van het keuringsrapport hebben we vooral de eerste 
en de laatste zin onthouden: “Een aantrekkelijke dame…” en 
“Toont een prima karakter”.

Terug naar het verhaal. Helaas blijft het vriendschap op 
afstand. Wij op Texel en zij in midden van het land. Dat lijkt te 

overzien voor een regelmatige afspraak maar onze agenda’s 
lopen daarvoor teveel uit de pas. Gelukkig zijn Jolle’s baasjes 
verknocht aan Texel en zo zien wij, én de honden, elkaar toch 
zeker twee keer per jaar. Dan wandelen we en kletsen uit-
gebreid bij. We zijn zo goed bevriend geraakt dat we elkaars 
hoogtepunten in het leven mee mogen beleven, variërend 
van ‘een zekere leeftijd’ tot ‘een zeker huwelijksjubileum’ 
vieren. Heel mooi en fijn voor de baasjes. Ook mocht Bodhi 
een keertje logeren bij Jolle toen de baasjes een ‘weekendje 
weg’ hadden. Zo gezellig en lief, lekker rennen en daarna 
samen voor de houtkachel. Tot zover de geneugten van het 
Drentenleven. 

Er komen namelijk toch geregeld wat ongemakken om de 
hoek kijken. Jolle is een intacte reu en Bodhi een intacte teef. 
Dat betekent dat we niets kunnen afspreken tijdens de loops-
heid want u zult begrijpen, met een verliefd hondenstelletje 
is het samen wandelen dan niet zo zorgeloos als het lijkt. Dit 
heeft al regelmatig tot ingewikkelde situaties geleid want de 
loopsheid is een grillig iets wat niet altijd samengaat met de 
afspraken van de baasjes. Het vergt enige creativiteit. Zo heb-
ben we loopse Bodhi een keer naar onze buren moeten bren-
gen zodat Jolle rustig bij ons in huis kon blijven tijdens een 
etentje. Omgekeerd hebben we Bodhi laatst thuis moeten 
laten om op bezoek te gaan bij onze vrienden vanwege… 
haar loopsheid. Onze vakanties moeten we ruim van tevoren 
plannen met enige marge rond de verwachte loopsheid. 

Vaak krijgen we de vraag waarom we haar toch niet laten 
steriliseren, dan ben je immers van alle problemen af. En het 
vermindert de risico’s op kanker etc. Je zou er als baas haast 
een schuldgevoel van krijgen. We zijn ons bewust van de 
praktische voordelen maar ook van de risico’s van niét laten 
steriliseren. De gezondheid van Bodhi staat bij ons voorop 
en niet ons gemak. Wanneer er aanleiding toe zou zijn, zullen 
we uiteraard geen moment twijfelen en kiezen voor de beste 
optie. Nu is dat voor ons puur natuur, met alle (honden-)
ongemakken van dien. Wat is wijsheid…?

Agnes van Wijngaarden, Oosterend (Texel)
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Giardia bij pups
Een jaar geleden hadden wij een nestje prachtige Drentjes, 
drie reutjes en twee teefjes. Zij groeiden voorspoedig op en 
vier van de pups gingen na acht weken naar hun nieuwe 
adres. De vijfde pup, een teefje, bleef bij ons. 

In de negende week na haar geboorte kreeg onze pup 
opeens diarree, zelfs een beetje bloederig. We gingen er 
spoorslags mee naar onze dierenarts Schuurkes. Zij onder-
zocht de pup, nam wat ontlasting af en gaf te kennen dat het 
waarschijnlijk Giardia was. Giardia? Bij ons riep dit vragen op. 
We hebben al 30 jaar Drenten, maar dit was nieuw voor ons. 
De dierenarts legde uit dat het hier een eencellige parasiet 
betreft, die wereldwijd verspreid is en kan voorkomen in de 
darm van de mens en van een groot aantal dieren, waaronder 
de kat en de hond. De hond kan de infectie oplopen doordat 
hij in contact is gekomen met de ontlasting van een besmette 
hond. Dat kan al gebeuren door het likken van de vacht waar 
oöcysten (eitjes) op terecht zijn gekomen. Ook kan besmet-
ting plaatsvinden door de mens. Heel veel, zo niet de meeste, 
honden zijn besmet met deze parasiet, maar de meesten heb-
ben er geen last van. Zij zijn wel dragers, maar hebben geen 
diarree noch enig ander symptoom. Jonge honden of honden 
met een minder goed afweersysteem, zoals zieke of oude 
honden, kunnen er echter behoorlijk last van hebben.

De dierenarts schreef Panacur voor, een medicijn op basis van 
fenbendazol. Toen dat na twee dagen nog weinig verbetering 
gaf, kwam er een antibioticakuur bij. Inmiddels informeerden 
wij bij de pupeigenaren hoe het daar ging en kwamen tot 
de verbijsterende conclusie dat vier van de vijf pups darm-
problemen waren gaan vertonen. Twee ervan waren ook 
ziek, wilden niet eten en vermagerden in plaats van dat zij in 
gewicht toenamen. Onze pup wilde wel eten, was levendig 
en bleef de hele tijd spelen met onze andere honden. 

Na overleg van ons met de pupeigenaren nam onze dieren-
arts contact op met de dierenartsen van de andere pups, 
zodat er een gezamenlijke strategie kon worden bepaald. 

Inmiddels verzamelden wij van 3 dagen ontlasting om de 
diagnose Giardia definitief te kunnen laten stellen. Er blijkt 
namelijk een zgn. “snelle  test” (de Elisatest) te zijn, die echter 
geen absolute zekerheid geeft, en een langer durende 
laboratoriumtest (een PCR-test), waartoe de ontlasting van 
3 achtereenvolgende dagen moet worden verzameld. Ik 
bedacht dat het opvangen van die ontlasting het beste ging 
door een stuk aluminiumfolie dubbel te vouwen en onder de 
pup te houden als zij hurkte, vervolgens die aluminiumfolie 
dicht te vouwen en in de koelkast te bewaren totdat er van 3 
dagen voldoende was. 

Terwijl de snelle testen, uitgevoerd bij twee andere pups, 
aangaven dat het geen Giardia was, bleek na enkele dagen 
uit de andere test dat wel degelijk van Giardia sprake was. 
Dat betekende: een antibioticumkuur van 10 dagen, gevolgd 
door wederom Panacur gedurende 5 dagen. Daarnaast was 
het devies: bench, vloer, kussen of deken, speeltjes, drink- en 
voerbakken dagelijks ontsmetten en/of wassen en de achter-
hand van de pup zelf met regelmaat wassen. Wij hebben ook 
de volwassen honden gewassen. 

Twee andere pups kregen daarnaast dieetvoer, omdat de ba-
lans in hun darmen zo verstoord was dat ze de gewone pup-
pybrokken niet goed aankonden. Het advies van de dieren-
arts was verder om de pup die geen symptomen vertoonde 
voor alle zekerheid ook een kuur Panacur te geven.

Gelukkig zijn alle hondjes goed opgeknapt, zijn ze goed ge-
groeid en fit. Wel hebben er twee wat gevoelige darmen. Of 
dat een gevolg is van de Giardia weten we niet.

Wij hebben onze dierenarts gevraagd of er voortaan pre-
ventief, met het oog op een nestje, iets aan te doen is. Zij liet 
weten dat de moederhond vóór de dekking met Panacur kan 
worden ontwormd en na de bevalling, ook als zij de pups 
zoogt. Tijdens de dracht mag het niet. Verder kan gekozen 
worden voor een Panacur-ontwormingspasta voor de pups 
(in plaats van een andere soort), welke pasta ook werkt tegen 

andere wormen. 

Enkele jaren geleden schreef Manuela Plaisier 
ook een artikel over Giardia in dit blad. In haar 
geval was het een volwassen hond die aan de 
ziekte leed en waarbij het maanden duurde 
voordat dit overwonnen was. Toevalligerwijs 
sprak ik in 2018 op de puppytraining iemand 
die vertelde dat hun pup – toevallig ook een 
Drent – op de leeftijd van ongeveer 3 maanden 
gediagnosticeerd was met Giardia en daar flink 
ziek van was geweest. Wees er dus op bedacht 
dat met name jonge, oude of zwakkere honden 
grote last kunnen ondervinden van deze akelige 
ziekte! Op internet vind je de nodige artikelen 
over deze parasiet.

Ine Gimbrère
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Een nieuwe huisgenoot
Sinds 22 juni 2018 hebben wij weer een pup in huis. Saar, ei-
genlijk Vieke Eefke van Valkenenghen, maar die naam “roept” 
niet zo gemakkelijk. Niet alleen moest Fien van acht jaar 
wennen aan die kleine drukteschopper, maar ook wij werden 
weer met onze neus op al het werk gedrukt, dat zo’n kleine 
hond met zich mee brengt. En dan praat ik niet alleen over de 
opvoeding. Alles wordt verkend met dat kleine bekkie! Bijten 
is haar favoriete bezigheid. Onze kamer was al in tweeën 
gedeeld door hekjes, om meer zicht op Saar te hebben. Toch 
moesten hoekjes van kastjes of van ordners die op bijthoogte 
stonden, het ontgelden. Schoenen staan nog altijd hoog. Alle 
zachte speeltjes had ze al snel vakkundig gesloopt, pieper 
eruit evenals alle vulling. Want daar kan je ook mee spelen. 
Uiteindelijk bleven er vooral flossen over. Er was er één, een 
ronde, die al twee honden was meegegaan en heel hard 
was. Saar zag kans die na enige studie helemaal uit elkaar te 
halen.

Wij dachten aanvankelijk, dat als het wisselen voorbij was, 
het bijten ook wel minder zou worden. Dat was ijdele hoop. 
Ze heeft nu een prachtig gebit en daar kun je uitstekend 
mee slopen! Een favoriet speeltje is dan ook een grote doos 
van stevig karton (zonder nietjes!) want daar kan ze een hele 
tijd mee toe. Ze is nu aan de vierde doos toe en de snippers 
vliegen je nog steeds om de oren. Het scheuren geeft een 
fijn geluid en… het papier kan je ook opkauwen. De doos is 
veruit het leukste speeltje.

Verder is Saar een voorbeeldig hondje. Na drie Drenten die 
aan de lijn steeds mijn arm uit de kom trokken, is het een 
verademing dat Saar – uit zichzelf – keurig naast je blijft 
lopen. Los luistert ze goed, behalve als het einde van de 
wandeling daar is. Ze is namelijk heel wagenziek geweest, 
zelfs op het korte stukje naar en van het bos (5 min.). We heb-
ben alle maatregelen genomen die we konden verzinnen. De 
bench achterin de auto afdekken, later zonder bench, samen 
met Fien, de ruimte waar ze ligt niet te groot, geen eten van 
tevoren, tot een antistatische strip onder de auto. Als we wat 
verder weg gaan, krijgt ze een pilletje tegen de wagenziekte 
en dat werkt goed. Nu, met 8 maanden, gaat het wat beter 
op de korte stukjes en kwijlt ze alleen nog. 

Op de jachtcursus toont ze een natuurlijk talent voor ap-
porteren, vooral van vogels. Ze gedraagt zich als een echte 
Drent: ze lijkt niet goed op te letten, maar doet alles, wat haar 
gezegd wordt.

Met Fien, de oudste hond, kan ze het goed vinden. Die heeft 
niet altijd zin in spelen, maar Saar is zeer volhardend. En dan 
gaat Fien vaak overstag. Bij honden die ze niet kent vertoont 
ze het goede gedrag: laag blijven en de kat (hond) uit de 
boom kijken. Soms wordt ze iets te uitbundig, maar ze rea-
geert goed als ze op haar plaats wordt gezet door de andere 
hond. En Fien houdt alles in de gaten en laat naar vreemde 
honden, als het nodig is, ook van zich horen.

Het zindelijk worden was een langdurig proces. De kranten 
bij de achterdeur weet ze nu goed te vinden.  Maar ik heb 
wat moeten dweilen en schoonmaken! Ze moet nog steeds 

wat vaker naar buiten, want ze kan het nog niet zo lang op-
houden (behalve in de bench). 

Kortom, we zijn weer helemaal bij de les over een pup in 
huis. En wat een vreugde om die twee honden samen te zien. 
We genieten ervan.

Inez de Baar
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Onze Drent en 
zijn favoriete speeltje
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Onze Drent en 
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Honden kunnen combineren en deduceren
Als kind hadden wij al honden thuis. Mijn vader was een hon-
denman pur sang en hij leerde ons dat wij onze huisdieren 
niet alleen moesten respecteren, maar ook dat we heel con-
sequent moesten zijn. Het probleem met de man was echter, 
dat we alle honden mochten uitkiezen, zolang het maar een 
Herder was. In die zin heb ik hem natuurlijk teleurgesteld 
door voor een ander ras te kiezen. 

Dat honden niet alleen een instinct hebben, maar ook kun-
nen ingrijpen waar nodig, blijkt uit de volgende voorbeelden: 

Wij woonden aan een grote vaart en het hele terrein was 
vanwege de kleine kinderen afgezet. De leveranciers wisten 
dat ze het hek naar de toegang van ons erf goed moesten af-
sluiten. Echter op een kwade dag vergat iemand dat en mijn 
kleine broertje maakte van de gelegenheid gebruik te probe-
ren de weg op te gaan. Onze Herder wist dat dit niet mocht 
en had het kleine kereltje met zijn tanden in de luier vast, 
zette zich schrap en hield het manneke binnen het terrein. 
Die begon kwaad te brullen en alarmeerde zo mijn moeder. 
De hond had dus ingegrepen toen het nodig was.

Onze eerste Drent was Patrick Hesther van Groevenbeek. Op 
een dag had ik zowel zijn moeder als zijn tante te logeren. En 
soms reed ik met vier Drenten in de auto om ze uit te laten, 
wat een hilarisch gezicht was. Hesther had ouderdom diabe-
tes en moest daarvoor behandeld worden. Op een nacht be-
gon Patrick verschrikkelijk te gillen. We renden naar beneden 
en daar lag Hesther in een hypo. Patrick had in de gaten dat 
zijn moeder in levensgevaar verkeerde en alarmeerde ons. 
Gelukkig zag mijn man (arts) direct wat er aan de hand was 
en moest ik haar zo snel mogelijk voeren met boterhammen 
en suiker etc. 

Oscar nam ik regelmatig mee naar de instelling waar mijn 
moeder verpleegd werd. Daar zat een man altijd op dezelfde 
plaats. Op de eerste dag dat ik Oscar meenam, strekte de 
man zijn hand uit, legde die op de kop van Oscar en zei: Daar 

hebben we ……(de naam van zijn hond). Oscar voelde dat 
hij nodig was en legde zijn hoofd op de knie van de man. De 
verzorging was verbijsterd want de man had in geen jaren 
gesproken of gereageerd op prikkels van buitenaf. 

Diezelfde Oscar kwam op een dag bij mijn moeder binnen. 
Zij had een afasie (een taalstoornis waarbij je taalvermogens 
aangetast zijn of verdwenen). Oscar kwam binnen en legde 
zijn kop in de schoot van mijn moeder. Ze aaide hem en zei: 
Kom jij bij Oma op bezoek?!!! U kunt zich voorstellen dat dit 
me hevig emotioneerde. Ook hier begreep de hond iets van 
de situatie.

Oscar en mijn moeder

Laatst zag ik op de TV een uitzending waarbij aangegeven 
werd hoe superieur de hond aan de mens is wanneer het op 
de zintuigen aankomt, zoals reuk, gehoor en zicht.  Bekend 
is dat honden kunnen voorspellen wanneer de baas een 
flauwte krijgt en daarop reageren. In Canada is een proef 
gehouden, waarbij de hond feilloos een plek in het menselijk 
lichaam aanwees waar zich een carcinoom bevond.

Je kunt mij niet bozer krijgen wanneer iemand zegt: het is 
maar een hond!

Wat ik nu zo aardig zou vinden, is wanneer jullie als Drenten-
mensen een verhaal zouden willen vertellen waarbij je je ei-
gen ervaringen, zoals bovenstaande voorbeelden, omschrijft. 
Je kunt dit naar de redactie sturen, maar je mag ondergete-
kende ook om hulp vragen.

J. Broekman-Dekker 
Correspondent

Hesther en zoon Patrick
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Een voorbeeld?
Dat Florus een hele gevoelige hond is dat wist ik wel maar 
dat hij dat ook oppakt bij mensen had ik nog niet meege-
maakt. 
Vesta en Florus slaan altijd aan als er mensen komen, maar 
afgelopen november toen mijn collega onverwachts even 
langs kwam met haar dochter van 19 blaften ze beiden 
niet. 
Ze sloegen het blaffen over en kwamen meteen met een 
knuffel in hun bek moeder en dochter begroeten. 
De dochter van mijn collega was op dat moment depres-
sief en wilde een paar weken eerder een einde aan haar 
leven maken. Ze is nu onder behandeling en het gaat in 
ieder geval al beter met haar dat ze niet meer suïcidaal is.  
Florus stond op zijn achterpoten en legde zijn voorpoten 
tegen haar aan wat hij eigenlijk alleen maar bij mij doet, 
op die manier knuffel ik altijd met hem en dat deed hij nu 
dus de hele tijd met de dochter van mijn collega. 
Zij is gek met honden en zei al wat is dit een lieve hond en 
waarom doet hij dit alleen bij mij en niet bij mijn moeder? 
Ik denk dat hij het gewoon aanvoelde hoe zij zich voelt. 
Wat een lieverd is het ook.

Sonja Weijer

0541 53 10 01  |  www.verhaag.nl
088 730 11 11  |  www.zogedrukt.nl
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In dit museumhoekje “Creatief met Drent” vindt u de mooiste, vreemdste, ontroerendste, merkwaardigste, leukste, grappigste 
kunstwerken, waarin een Drentsche Patrijshond de hoofdrol speelt. Bent u in het bezit van een leuke bijdrage voor dit crea-
tieve hoekje, stuur een foto in groot formaat van uw kunstwerk naar:  
redactie@drentschepatrijshond.org

      Yana in acryl op doek 
 Gemaakt door haar baas Winny: 
“Het is gewoon een hobby van me”.

Seija in acrylverf op een houtenpaneel 
Gemaakt door een schildermaatje, die een 

foto van Seija zag.
“Ik had al een hele tijd niks gehoord, maar vlak 
voor Kerst kreeg ik bericht van Monica dat het 

klaar was.  Wat een leuke verrassing! Ben er blij 
mee”, schrijft Jansje.

Drie krijttekeningen, 
 gemaakt door Hr. A.J. Booij, erelid. 

Een paar van zijn 
in totaal 35 Drentsche  Patrijshonden

Creatief met Drent

Tekening van drie Drentjes, 
gemaakt door D. Bronce.

Hangt aan de muur bij Rudy 
Vermaelen en 

Simonne Leysens
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Mijn Drent als jacht(proeven)hond - deel 3
In twee voorgaande artikelen heb ik beschreven hoe ik met 
mijn hond Sira (Fleur Wietske v.d. Meerpoel) heb getraind en 
proeven heb gedaan. Ik had de hoop om ooit het felbegeer-
de A-diploma te halen. Dat is helaas nooit gelukt. Ik heb Sira 
vaak in de buurt van het zitpunt gekregen, maar dan ging 
elke keer haar neus open en haar oren dicht, waardoor ze 
haar eigen gang ging. Als ze een meter of tien tegen de wind 
in naar het zitpunt gestuurd moest worden, zag je haar al 
denken: Ja, dag! Ik ruik toch dat daar niets ligt. Ik ga de andere 
kant op! De bijverschijnselen van een eigenwijze staande 
hond, zullen we maar zeggen. Maar goed, aan mooie B-diplo-
ma’s geen gebrek, waardoor we wel aan de MAP-B proeven 
mee mogen doen.

Op maandag 24 september 2018 heb ik meegedaan aan de 
MAP in Bentelo die wordt georganiseerd door de Nederland-
se Vereniging van de Duitse Staande Langhaar en de Vereni-
ging De Drentsche Patrijshond. Het is één van de moeilijkste 
proeven op dit niveau, maar daar liet Sira zich niet door uit 
het veld slaan.

Hieronder volgt een beschrijving van de proefonderdelen. 
De omschrijving uit het wedstrijdboekje is cursief 
weergegeven. Daaronder staat hoe de proef werkelijk 
ging.

Proef B 1 
U loopt samen met de jager op naar een collega-jager 
iets verderop. Er gebeurt van alles onderweg, succes.

De inzetplek is op een bospad. Rechts is een bos en 
links een strook bomen met daarachter een weiland. 
De wind komt van rechts. Je moet op het pad veertig 
meter meelopen met de keurmeester, de hond los 
volgend. Halverwege wordt er vóór je vanuit het bos 
geschoten en gaat er een springkonijn over het pad 
van rechts naar links. Waar het springkonijn tussen 
de struiken verdwijnt, begint de sleep van een konijn. 
De hond moet blijven volgen; terwijl we door lopen, 
haalt de helper het springkonijn uit de struiken. Een 
meter of twintig verder kom je op een plek waar je 
links tussen de bomen door uitzicht hebt op een 
grasveld. Op het veld wordt geschoten en er valt een 
kauwtje in het hoge gras. Omdat het konijn een sleep 
betreft moet deze eerst binnengehaald worden. 

Sira volgde heel goed, ook toen het springkonijn over het 
pad ging. Achteraf besefte ik me dat ik wel wat extra com-
mando’s gaf, terwijl dat niet eens nodig was. Zodra er op 
het grasveld geschoten werd, lette Sira goed op waar het 
kauwtje viel. 

Ik draaide een kwart slag en stuurde Sira vooruit naar de 
plek waar het springkonijn de struiken in was verdwenen. Ze 
zocht even heen en weer tussen de struiken en zodra ze op 
het sleepspoortje zat, had ze het konijn snel gevonden. Na-
dat ik het konijn had aangenomen richtte ik Sira op het veld. 
Ik zag aan haar houding dat ze nog wist waar het kauwtje lag 
en “apport” was genoeg om haar weg te sturen en het veer-
wild binnen te laten brengen. Alles netjes en snel, een mooi 

begin van de dag. Resultaat: 90 punten.

Proef B 3 
Er wordt u verteld dat er een kraai in het bos is geschoten. Op 
dat moment wordt nog een eend geschoten die in de waterkant 
valt. Aan uw hond om deze binnen te brengen.

De inzetplek is in het bos. We hebben de wind in de rug. Voor 
ons is de Hagmolenbeek; die zien we niet. Er wordt gescho-
ten en er valt een eend met een plons in het water. Deze mag 
gehaald worden nadat de keurmeester je op de schouder 
heeft getikt. Daarna moet er nog een verloren apport van 
een kraai gehaald worden, die op zeventig meter afstand in 
het bos ligt.

Bij beide apporten kon ik Sira dus niet zien vanwege het 
bos. Tijdens het eerste apport liep de keurmeester wel naar 
de beek om te zien hoe Sira het apport uit het water deed. 
Na enige zenuwslopende momenten kwam ze terug met 
de eend. Daarna zette ik haar meteen in voor het verlo-
ren apport. Ook de kraai werd netjes binnen gebracht. De 
keurmeester zei dat Sira wel even stond te treuzelen aan de 
waterkant, dus vandaar wat puntaftrek. Resultaat: 85 punten.

Proef B 2 
Er is een kraai geschoten en die is op een begroeide zandbult 
gevallen. Als uw hond deze heeft gevonden en hem terug brengt 
naar u wordt er nog een duif geschoten.

De inzetplek is voor een terrein met ruige begroeiing. De 
wind komt schuin van links voor. Op ongeveer vijftig meter 
schuin voor ons is een met distels en bramen begroeide heu-
vel, waarop ergens een kraai ligt. Als de hond op de terug-
weg is met de kraai, valt er een markeerapport in een greppel 
achter de ruige begroeiing. Van de deelnemers voor mij ging 
het bij een flink aantal toch wel mis. De moeilijkheid was 
hier om de hond aan de juiste kant van de heuvel te krijgen 
en hem daar nog op te krijgen ook! Je kon duidelijk zien dat 
veel honden niet gewend waren om op een heuvel te gaan 
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zoeken. Dat is iets wat ik wel met Sira getraind heb, dus daar 
had ik wel vertrouwen in. Ik moest wel een paar keer “vooruit” 
roepen om Sira door de ruige begroeiing te krijgen. Vanwege 
de wind trok ze door naar de rechterkant van de heuvel en 
ging er aan de achterkant langs. Eenmaal om de heuvel heen 
wilde ze aan de linkerkant een pad in gaan. Dat was niet de 
bedoeling, dus floot ik haar op zit. Daarna wees ik naar rechts 
en riep: “Zoek apport!”, waarna ze de heuvel op ging. De kraai 
was snel gevonden. 

Op de terugweg bleef Sira even staan om de valplek van de 
duif goed in zich op te nemen. Nadat ze de kraai had afgege-
ven leverde de duif geen enkel probleem op.   
Resultaat: 81 punten.

Proef B4 
De jagers zijn op duivenjacht geweest; ze hebben de lokstal al 
opgeruimd. Ze kunnen twee duiven niet vinden in het weiland. 
Aan u en uw hond om het tableau compleet te maken!

Nou, dit is een pittige! De inzetplek is op een bospad. Voor 
ons is een strook bomen en struiken. Daar achter is een 
grasveld van honderd bij tweehonderd meter, waar twee 
duiven liggen. We hebben de wind in de rug. In de strook 
bomen en struiken is een smalle doorgang naar het grasveld. 
Het is de bedoeling om de hond hierdoor te sturen. Je ziet de 
hond dus niet werken. Als extra moeilijkheid zijn er voor de 
aanvang van de proef heel veel valplekken gemaakt met de 
duiven. De wind is in de rug.

Van de deelnemers voor mij ging de helft er uit op deze 
proef. Je kunt je wel voorstellen dat ik met enige zorg naar de 
inzetplek liep. Maar goed, Sira zou het zelf uit moeten zoe-
ken. Ik stuurde haar weg met een ‘zoek apport’ commando. 
Sira vertrok als een raket. Ik had op een gegeven moment wel 
in de gaten dat als ik bukte, ik de witte pluim van haar staart 
door wat open plekken tussen de takken kon zien. Ik zag dat 
ze eerst het linker gedeelte van het grasveld afzocht. Op een 
gegeven moment kwam ze terug met een duif. Prima! De 
eerste was binnen. Omdat ze deze op het linker gedeelte  van 

het veld had gevonden, ging ik er van uit dat de andere 
duif wel ergens recht voor ons of rechts moest liggen. Ik 
stuurde Sira voor de tweede keer daarom met een vooruit 
commando weg. Hoewel ik haar daarna niet meer zag, 
herhaalde ik dit commando nog een paar keer, in de hoop 
dat ze voldoende diepte zou nemen. Zodra ik dacht dat 
ze diep genoeg was, gaf ik een ‘zoek apport’ commando. 
Ook dat bleek succesvol te zijn, want al snel kwam ze met 
de tweede duif terug. De keurmeester zei dat Sira steeds 
fanatieker werd bij elke valplek waar niets lag. Dat vond hij 
erg mooi om te zien. Resultaat: 85 punten.

Proef B6 
U wordt door de jager gevraagd om even mee te lopen (zon-
der uw hond) om u te wijzen waar een konijn is geschoten. Op 
dat moment wordt er nog een duif geschoten.

De inzetplek is op een groot veld. De wind komt van rechts. 
Je moet de hond laten zitten en met de keurmeester mee-
lopen. Terwijl de keurmeester uitlegt waar ongeveer een 
konijn ligt wordt er op vijftig meter afstand geschoten en 
een duif wordt in het hoge gras gegooid. Daarna teruglo-
pen naar de hond en deze inzetten op de duif, vervolgens 
een kwart slag naar links draaien en de hond vooruit sturen 

naar het bos voor het konijn. Sira bleef steady zitten terwijl er 
geschoten werd. De gemarkeerde duif leverde daarna geen 
probleem op. Sira hapte wel na op de duif toen ik deze van 
haar had aangenomen. Daarna stuurde ik haar vooruit naar 
het bos. Ook dat ging super en ze kwam snel terug met het 
konijn.

Omdat ze had nagehapt naar de duif, kregen we hiervoor 
nog net een voldoende. Normaal gesproken hapt ze nooit 
na. Misschien was het toch een vorm van spanning omdat ze 
moest blijven zitten terwijl ik door liep met de keurmeester?    
Resultaat: 57 punten.

Proef B5
Er is een duif geschoten en die is in het bos gevallen. Er wordt 
ook nog een gans geschoten. 
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De inzetplek is op een groot grasveld. Rechts is de Hag-
molenbeek; op zeventig meter is een bosrand. Aan de 
oever van de beek wordt op zestig meter afstand ge-
schoten en een gans in de beek gegooid. Als die binnen 
is, moet de hond vooruit gestuurd worden naar het bos, 
waar ergens een duif ligt. De hond moet daarbij voorbij 
de plek waar eerst de gans uit het water is gehaald. Sira 
vertrok als een raket. Even zoeken waar ze het water in 
zou gaan, en al snel kwam ze terug met de zware gans. 
Vooruit sturen naar het bos ging ook als een speer. Ze 
verdween het bos in en kwam al snel terug met de duif. 
Mooi zo, alles binnen! Resultaat: 95 punten.

Alle apporten binnen; ik was supertrots op mijn hondje; 
wat een kanjer! Ze had de hele dag prachtig werk laten 
zien; snel, enthousiast en met doorzettingsvermogen. 
Later bij de uitreiking van de diploma’s bleek ook nog 
eens dat Sira de enige Drent was die een diploma had 
behaald. Een mooiere afsluiting van de dag had ik me 
niet kunnen bedenken. Heerlijk om met zo’n hondje te 
werken.

Fred van der Meulen
Foto’s: Michael v.d. Burg
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De Winner in Amsterdam
We hadden dit jaar geen honden ingeschreven, maar ik 
wilde wel weer eens even ‘show snuiven’. Bovendien was een 
vriendin met haar Bracco Italiano er en waren er enkele kin-
deren van Okke ingeschreven. Het was bovendien een mooie 
gelegenheid om weer eens met oude bekenden te spreken 
en misschien wel nieuwe vrienden te maken. Dat laatste ge-
beurde meteen toen ik in de Drentenhoek binnenwandelde. 
Tot mijn grote verrassing zei iemand me: “ Selma, u bent de 
eigenaar van Okke….. Die Drent met die geweldige kop, waar 
wij meteen verliefd op werden. Toen we hoorden dat Okke bij 
de Kennel van de Neerbosche Wateren met Jentie een nestje 
zou krijgen, hebben we meteen bij Bianca gemeld, dat we 
graag een reu wilden uit dat nest. En dan graag eentje met 
net zo’n geweldig hoofd als Okke….. Mag ik je even voor-
stellen aan onze en jullie Siep….”. Zo ongeveer ging het. En 
inderdaad, Siep heeft ontzettend veel van zijn vader Okke en 
dat blijft ontzettend leuk om te zien. Nog vele malen leuker is 
te zien, hoe de eigenaren van Siep blij zijn met 
hun mooie Drentje en dat hij hen op de een 
of andere manier precies brengt wat ze graag 
wilden hebben. Een lieve, blije, gouden vriend, 
met al net zo’n mooie kop als zijn vader. Dat is 
en blijft een ongelooflijk mooi bijverschijnsel 
van het inzetten van je reu. Onze Siep van de 
familie Ten Barge kreeg in de Jeugdklasse een 
keurige Zeer Goed.

Dan liepen er ook een aantal dochters van 
Okke mee in de Jeugdklasse bij de teefjes. 
Teddy, een dochter uit het nest met Lizzy van 
de Sebastiaanshoeve kreeg een mooie Zeer 
Goed. Juno van Okke en Jentie vond het hele 
gebeuren niet zo’n succes….rondjes lopen 
in de ring was niet echt haar ding (echt een 
dochter van haar vader, hahahaha) en dat liet 
die kleine duidelijk blijken. Toch wist ze er nog 
een Goed uit te slepen. Juno’s zusje Djara liep 
haar rondjes juist met ongelooflijk veel plezier 
en leek er een heleboel lol in te hebben. In elk 
geval zo ontzettend veel lol, dat de keurmees-
ter juist háár, als een van de tien aanwezige 
jeugdteefjes, op de eerste plaats zette met een 
prachtige 1 Uitmuntend. Fokster Bianca was er 
behoorlijk ondersteboven van, net als fokker 
Pierre. Ik heb op mijn bankje heel stilletjes 
zitten juichen. Eerste bij de jeugdteefjes op de 
Winner….. Wow, Djara!!

Ik hoef toch niet te melden, dat we het feestje 
met koffie en appeltaart heerlijk hebben zitten 
vieren….. Af en toe kan zo’n verrassingsbezoek 
aan een show heel bijzondere dingen opleve-
ren. En dat was op de Winner, editie 2018, voor 
mij dus duidelijk het geval.

Selma Tiemeijer-Wisman

Siep

Djara 
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Omdat de resultaten door de verenigingen, die een tentoonstelling organiseren, vaak niet of slechts met grote 
vertraging digitaal bekend worden gemaakt, is de redactie voor de uitslagen nog meer dan in het verleden, af-
hankelijk 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.

Tentoonstellingen

Keurmeester: Hr. H. Schenk Beste van het ras (BOB): Thomas Eefje van Klein Elsholt

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Tussenklasse 1 U, BOB, CAC, CACIB  Thomas Eefje van KLein Elsholt   NHSB 3071119 L.E.F. Halmans

Openklasse 1 ZG Alrik Silha v.d. Waterreijkse 
Landen

  NHSB 3065030 A. Ritsma en P.M. Ritsma-Marcusse

Kampioensklasse 1 U, RCAC, RCACIB   Faro fan’t Suydevelt   NHSB 3007126 D. Ruthenkolk

Teven

Jeugdklasse 1 U, CAC Mila Monica Babs van Zoterbék NHSB 3112100   K.C.A. Zwartjes

Openklasse 1 U, RCAC, CACIB Layla Hesther fan’t Patrijzen Bos NHSB 3060525   W. Klijnstra en B. de Jong

Amsterdam, Holland Cup, 14 december 2018

Amsterdam, Winner, 16 december 2018
Keurmeester: Hr. J.H.Eberhardt (D) Beste van het ras (BOB): Rebel fan’t Suydevelt

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Jeugdklasse 1 U , BOB, CAC Rebel fan’t Suydevelt NHSB 3014160 L.M. ten Cate en R. Hut

Tussenklasse 1 ZG  Thomas Eefje van KLein Elsholt NHSB 3071119 L.E.F. Halmans

Openklasse 1 U, RCACIB  Morris fan’t Suydevelt  NHSB 3063934 A.J. Roodzant

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

Teven

Puppyklasse Vb Us Eefke NHSB 3123214  L. Punselie

Jeugdklasse 1 U Djara-Jentie v.d. Neerbosche 
Wateren

NHSB 3114810  B. Groen

Tussenklasse 1 U, RCACIB Puck fan’t Suydevelt NHSB 3084392  J.W. Hoeksema

Openklasse 1 U, RCAC, CACIB Baloe-Belle-Wiesje van Zoterbék  NHSB 3059557  G.A.C.M. Duijvelaar en C.T.M. Franssen

Kampioensklasse 1 U Sophie Amy v.d. Lage Nesse  NHSB 2926021  T. de Reus-de Haan

Veteranenklasse 1 U, CAC  Jessie v.d. Olinckhoeve  NHSB 2807182  G.B. Olieman

Keurmeester: Hr. A.R.R. Doedijns Beste van het ras (BOB):    Brisco Barasya the Gloucester

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Openklasse 1 ZG   Rintje Indy v.h. Bergse Veld NHSB 2969879 A.C.M. Poppelaars en E. Poppelaars

Kampioensklasse 1 U, CAC, CACIB, 
BOB

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

Teven

Puppyklasse Vb   Trijntje Roosje v.h. Bergse Veld   NHSB 3117986  M. Broodman en J. Broodman

Jeugdklasse 1 U, RCAC Mila Monica Babs van Zoterbék NHSB 3112100  K.C.A. Zwartjes

Openklasse 1 U, CAC, CACIB  Jenta-Jentie v.d. Neerbosche Wateren   NHSB 3062675  J. Sutmuller en B. Groen

Venray, Kerstshow, 23 december 2018
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We plaatsen zo mogelijk van elke show een foto van de BOB en een impressie / verslag van de show. We zijn 
daarvoor echter afhankelijk van de mensen die de show hebben bezocht. Als u op een show de titel BOB heeft 
behaald, zijn we erg blij met een foto van uw kanjer.  Als u ook een stukje wilt schrijven, zijn we nog blijer! 
S.v.p. insturen naar e-mailadres:  
redactie@drentschepatrijshond.org

Eindhoven,  6 februari 2019
Keurmeester: Mrs. B. Scheel (DK) Beste van het ras (BOB):    Brisco Barasya the Gloucester

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Openklasse 1 U  Dirk fan’t Suydevelt NHSB 3002302 H. Sikkema

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

Teven

Puppyklasse 1 VB  Renslingans Eva   NHSB 3134761  H. Harder

Jeugdklasse 1 U, RCAC,  Josje Luna v.d. Nettelhorst   NHSB 3110620  C. Ligtenberg

Openklasse 1 U, CAC, CACIB  Flo fan’t Suydevelt   NHSB 3007130  J.W. Hoeksema en F. Hoeksema-Schuurman

2 U, RCACIB Baloe-Belle-Wiesje van Zoterbék   NHSB 3059557  G.A.C.M. Duijvelaar en C.T.M. Franssen

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kijk en bestel online: 
www.drentschepatrijshond.org 

 

 
 Boeken 
 Jachtbenodigdheden 
 Kaarsen 
 Mokken 
 Body-warmers 
 Caps 
 Polo-shirts 
 T-shirts 
 en nog veel meer! 
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Hond van het Jaar show 2018
Op zondag 13 januari werd door de Raad van Beheer de Hond 
van het Jaar show georganiseerd in Amersfoort. Een jaarlijks 
terugkerend feestelijk gebeuren.

Een korte geschiedenis 
In september 1979 werd ter gelegenheid van de 80e verjaar-
dag van de heer Teun van Dijk de eerste Hond van het Jaar 
Show georganiseerd. Teun van Dijk was destijds de enige 
allround keurmeester en hem werd de eer gegund deze show 
te keuren. De show is gehouden in Hotel Krasnaspolsky te 
Amsterdam. Voorzitter van het organisatiecomité was dhr. F. 
Heerkens Thijssen en secretaris was dhr. O. Felkers.

Na het grote succes van de ‘Teun van Dijk show’ werd nage-
gaan of het zinvol was aan een dergelijke show een perma-
nent karakter te geven.

In 1981 is De Hond van het Jaar Show gehouden, de eerste 
van een lange reeks. De Best in Show werd gekozen door 
keurmeester mevrouw  Gondrexon. Vanaf dit jaar is de Hond 
van het Jaar Show ieder jaar georganiseerd eerst door de 
Koninklijke Nederlandse Kennelclub Cynophilia en vanaf 2016 
door de Raad van Beheer.

De Hond van het Jaar Show is een evenement dat niet meer 
weg te denken is uit de Nederlandse Kynologie.

Wie mag er naar de Hond van het Jaar Show? Kun je je 
hiervoor zelf opgeven/aanmelden?
Voor deze prestigieuze show, kun je je niet opgeven. Hond en 
eigenaar zijn welkom op uitnodiging van de Raad van Beheer, 
de organisator van dit evenement. 

Alle honden die worden uitgenodigd, moeten in ‘Nederlands 
bezit’ zijn en in het voorgaande jaar voldaan hebben aan één 
van de volgende voorwaarden:

• tijdens een CAC(B) tentoonstelling eerste, tweede of 
derde in hun rasgroep zijn geworden

• Clubwinnaar zijn geworden tijdens een Kampioen-
schapsclubmatch van een door de Raad van Beheer in 
Nederland erkende rasvereniging en de titel Clubwinnaar 
hebben gekregen

• voor de Veteranenkeuring: alle honden die op een CAC(B) 
tentoonstelling voor alle rassen of rasgroep, Beste Vete-
raan van de dag zijn geworden

Honden die mee doen aan deze show, worden per rasgroep, 
individueel gekeurd door een door de organisatie aangewe-
zen keurmeester. De Drentsche Patrijshonden vallen, zoals 
bekend, onder Rasgroep 7, de voorstaande jachthonden. Voor 
deelname aan De Hond van het Jaar Show 2019 waren zes 
Drenten (met hun eigenaren) uitgenodigd. Dit waren:

• Alrik Silha v.d. Waterreijkse Landen, reu, NHSB 3065030, 
geb. 27-11-2016, fokker L. Boer-Wolters, eigenaar A. 
Ritsma (catalogusnr. 105)

• Ide Lauwers NL Kamp., reu, NHSB 2933969, geb.         07-
08-2013, fokker J. H. Boersma, eigenaar M.C. v.d. Meer 
(catalogusnr. 106)

• Faro fan’t Suydevelt, NL Kamp. W’16+17 CW’18, reu, NHSB 
3007126, geb. 30-05-2015, fokker J. Hoeksema, eigenaar 
D.H. Ruthenkolk-Smelt (catalogusnr. 107)

• Gijs fan’t Zuudbargerveld, reu, NHSB 2961811, geb.        
11-04-2014, fokker W. Oosterhof, eigenaar W. Oosterhof 
en R.M. Oosterhof-Zwart (catalogusnr. 108)

• Rebel fan’t Suydevelt NJK JW’18 W’18, reu, NHSB 
3104160, geb. 22-11-2017, fokker J. Hoeksema, eigenaar 
L.M. ten Cate en R. Hut (catalogusnr. 109)

• Bente Djenna van Drienermarke NL/LU Kamp. CIB NJK CIE 
CW’18 W’15+17 JW 15 BWNL ‘17+18, teef, NHSB 2991066, 
geb. 04-01-2015, fokker H.T. Bösing, eigenaar H.T. Bösing 
en E.M. Bösing-Dijkstra (catalogusnr. 110)

Alle deelnemers van harte gefeliciteerd met de uitnodiging 
om deel te nemen aan deze show!

De keuring door de keurmeester
Eerst vindt de voorkeuring plaats in de voorring, waarbij al 
een eerste indruk kan worden gekregen door de keurmees-
ter. Daarna gaan de honden één voor één het podium en de 
catwalk op. Op de catwalk worden de honden door de keur-
meester beoordeeld op gangwerk om daarna te worden be-
oordeeld op rastype en presentatie. Vervolgens wordt uit alle 
aanwezige rassen van elke rasgroep de ‘nummer 1’ gekozen.

Vervolgens worden voor de finale de individuele winnaars 
van alle rasgroepen weer op het podium uitgenodigd. Al deze 
honden worden op de catwalk dan nog een keer individueel 
beoordeeld. De keurmeester kiest uiteindelijk de beste hond, 
die de titel ‘Hond van het Jaar’ of ‘HvJ’, een officiële titel, overal 
mag voeren. Ook wordt de reserve Beste Hond gekozen.

Voorbereiding voor de voorkeuring: nog even aandacht oefenen
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De voorkeuring 

Wachten op je beurt op het podium

 Op 13 januari 2019 werden door de keurmeester (mw. R. 
Leenen-Compen) de zes mooiste en beste rasvertegenwoor-
digers voor Rasgroep 7 gekozen. Voor 2018 was de Drentsche 
Patrijshond Faro fan ’t Suydevelt  (fokker J. Hoeksema, eige-
naar D.H. Ruthenkolk-Smelt)  één van deze zes honden. Een 
heel mooi resultaat. De eerste plaats voor Rasgroep 7 werd 
toegekend aan de Bracco Italiano Savio (eigenaar S. Weber).

In de finale werd dit jaar de Best in Show gekozen door keur-
meester de heer W. Arxhoek. Beste hond 2018 (Best in Show) 
werd Schotse Herder Korthaar Woody Krasna Louka (eigenaar 
B. de Feijter).

Aan het eind van de dag werden de Nederlandse Honden-
rassen als groep gekeurd, om ook hier de beste vertegen-
woordiger van de Nederlandse Hondenrassen voor 2018 
naar voren te laten komen De eerste plaats was voor de 
DRENTSCHE PATRIJSHOND  Faro fan ’t Suydevelt, eigenaar 
mevrouw D.H. Ruthenkolk-Smelt, voorgebracht door zijn fok-
ker J. Hoeksema. Reserve werd de Nederlandse Schapendoes 
Diaya de Besos van Hoefflaeckens (eigenaar J. van Beek).  
Allen gefeliciteerd met dit behaalde succes!

T. van der Feijst, L. Boer-Wolters
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Kreupel? Oeps….
 Hij heeft op de  leeftijd van 11 maanden wel een blessure gehad, ja..
Vreemde titel misschien, maar zo was mijn reactie nu 1,5 jaar 
geleden.  Mijn Drent was destijds soms onregelmatig in zijn 
gangen maar dat ging veelal weer “vanzelf over”. Niet echt 
kreupel, maar ik zag wel iets. Totdat ik op een zaterdagmid-
dag deelnam aan een Workshop Fysiotherapie en Gangwerk 
van Marcel Nijland. In de ochtend nog een show gelopen 
waarbij het gangwerk nog als “actief” werd beschreven, 
reed ik in de middag naar de Workshop en op verzoek van 
de organisatie liet ik ook daar mijn reu beoordelen door de 
fysiotherapeut en de deelnemers. Hij is er toch bij en vindt 
het prima als mensen hem aanraken, dus waarom niet? Na 
enkele rondjes gelopen te hebben en vervolgens in stand 
gezet, kreeg ik de opmerking dat hij onregelmatig liep en dat 
zijn massa naar voren leunde. Hmm… toen toch zelf even 
gecheckt en inderdaad, ook ik zag een standsverandering 
maar in beweging leek hij weer normaal. 

Enkele dagen later nam ik mijn hond mee naar het werk om 
hem te laten onderzoeken door een van onze dierenartsen.  
Daar kwam niks vreemds naar voren. Hij liet alles gewillig toe, 
liet geen pijn zien en stond ook weer in ‘normale stand’. Geen 
indicatie voor een röntgenfoto, kijk het nog maar even aan. 
Je bent te bezorgd! 

Vanaf dat moment ga je meer gericht observeren; hoe loopt 
hij tijdens de jachttraining, hoe loopt hij naast de fiets (want 
dat is zijn grote hobby) en gaandeweg zie je een structuur. 
Na intensief bewegen leunde hij met regelmaat tegen een 
muur of een tafel. Moe? Pijn? Nee hoor, dat kent hij niet. Alles 
laat hij toe, geen krimp tijdens nieuwe onderzoeken. Dus na 
een tijdje toch maar gevraagd om enkele röntgenfoto’s. Iets 
was aan het veranderen in zijn voorpoot, maar ik kon niet 
zeggen waar of wat.

De uitslag van de röntgenfoto’s was een stuk minder zonnig; 
er was behoorlijk arthrose te zien in zijn linkerpolsgewricht, 
zeer waarschijnlijk ontstaan als gevolg van een afgescheurde 
pees in zijn eerste levensjaar. De afgescheurde pees was nu 
ook duidelijk te zien in de vorm van een wazig bolletje. Hij 
had destijds tijdens de jachttraining enkele malen over een 
brede sloot gesprongen en was daarbij over de kop gegaan. 
Niet flauw doen, gewoon weer opstaan en verder rennen! 
Het apport moest binnen gebracht worden bij het vrouw-
tje! De jaren na deze voorvallen was er ook niets te zien, hij 
scoorde op shows vrijwel altijd Uitmuntend op het gang-
werk, dus dan rammelen er ook geen alarmbelletjes. 

Maar, net als bij ons mensen, komen oude blessures weer 
bovendrijven op oudere leeftijd. Mijn Drent was ten tijde van 
de uitslag 7 jaar oud. Ik kreeg het advies om het rustig aan te 
doen. Enkele malen per dag korte wandelingen, liever geen 
jachttraining en fietsen is erg belastend. Tja… dan ontneem 
je je hond alles wat hij leuk vindt. Dat ging ik niet doen; geen 
tempexdoosje voor mijn kameraard. 

Ik heb een doorverwijzing gevraagd naar een dierfysiothe-
rapeut en zij heeft na zes behandelingen mijn Drent weer 
soepel gekregen. Doordat hij zijn linkervoorpoot regelmatig 

ontlastte, zat zijn lijf aan de rechterzijde helemaal vast. Ik 
kon het zelf ook voelen. De huid aan de rechterzijde van zijn 
lijf kon je veel moeilijker in een plooi vastpakken dan aan 
de linkerzijde. Nu had ik ook weleens gemerkt dat de huid 
minder elastisch aanvoelde, maar aan die zijde had hij ooit in 
een stalen pin gehangen waardoor een flinke huidflap was 
losgescheurd en gehecht moest worden (drie kwartier werk 
en ontelbare knoopjes..). Daar zat dus ook een behoorlijk 
onderhuids litteken. Na diverse behandelingen van  losma-
ken, masseren en verschillende huiswerkoefeningen, zag je 
de hond vooruit gaan. Zijn stand werd beter, er kwam weer 
kracht in de hond en de (mogelijke) pijn leek ook te vermin-
deren. Om hem ook in de toekomst mobiel te houden, werd 
ik door de dierfysiotherapeut doorverwezen naar een bedrijf 
(orthopedisch instrumentmakerij) dat braces op maat maakt 
voor o.a. honden met een dergelijke polsblessure. 

Ons eerste bezoek aan dit bedrijf was intensief. Een uitvoe-
rige intake, uitleg over een aangemeten brace en daarna op 
de tafel om een gipsmal te maken van de linkervoorpoot. 
Mijn Drent bleef keurig op de tafel staan en liet gelukkig alles 
toe. Na twee weken konden we terugkomen voor een nog 
uitvoeriger sessie. Neem hiervoor zeker 2,5 uur de tijd, werd 
mij geadviseerd en ja hoor die hadden we nodig. 

De op-maat-gemaakte-polsbrace moest gepast en nog 
verder afgewerkt worden. Er werd een passende vulling 
aangebracht, diverse bandjes werden erbij gemaakt en 
vervolgens gingen we wandelen om te kijken hoe de hond 
met de brace bewoog. In diverse tempo’s werd bepaald of de 
brace zijn werk goed deed en/of de hond ‘het voorwerp om 
zijn poot’ accepteerde. Gelukkig heb ik een reu die niet snel 
iets vreemd vindt. Via de dierfysiotherapeut had ik de weken 
voordat hij de definitieve brace kreeg een bandage gekregen 
om te oefenen, dus de overgang naar de brace verliep vlek-
keloos. 

Om het slijtageproces in het polsgewricht te vertragen, moet 
de brace gedragen worden als de hond intensieve bewe-
gingen gaat maken. De polsbrace beperkt het doorzakken 
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oftewel het te ver doorveren van de pols, maar zorgt wel dat 
de poot nog voldoende kan bewegen waardoor de hond 
normale loopbewegingen kan maken. Het is dus geen spalk 
of soort gipsverband waarin een poot volledig wordt ontlast 
en opgesloten. 

Nu fietsen we nog enkele malen per week diverse kilometers 
en ook de jachttraining, zelfs zwemmen lukt gewoon met de 
brace, kan gewoon doorgaan. Alleen over sloten springen 
heb ik verboden. Ik hoop dat wij samen nog vele jaren kun-
nen genieten van elkaar en dat we met behulp van de brace 
lekker ons ding kunnen blijven doen, zonder de hond te 

hoeven ‘pamperen omdat hij in het verleden een missprong 
heeft gemaakt’. 

Waarom dan dit artikel? Alleen om te laten ‘lezen’ dat er meer 
is dan reguliere diergeneeskunde en dat, indien nodig, soms 
een hulpmiddel ‘een wereld van verschil’ kan maken voor 
baas-en-hond! 

Mirjam van Hoef


Evert Hoekstra 
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Wanneer mag de pup het nest uit?
Dit verslag is een samenvatting van het meer dan twee 
uur durend gesprek in december 2018 met drie onder-
zoekers van het departement Dier in Wetenschap en 
Maatschappij van de faculteit Diergeneeskunde van de 
Universiteit Utrecht.

Aanleiding
In 2018 verscheen er van vier Utrechtse wetenschappers (drie 
diergedragswetenschappers en één dierenarts) een interes-
sant overzichtsartikel over onder andere het belang van de 
eerste levensfase van pups op het risico van het ontwikkelen 
van gedragsstoornissen op latere leeftijd. Wij hadden thuis 
net de belofte van de fokker gekregen dat er een teefje voor 
ons beschikbaar was en dat het geen probleem was als wij 
haar niet na 8 maar pas na 11 weken zouden komen opha-
len. Toen ik dat aan onze huisgenote Vivian (een van de drie 
gedragswetenschappers) meldde, vertelde zij mij dat dat 
helemaal niet verkeerd was; soms is het zelfs beter de pups 
wat langer bij de moederhond te laten. Ze had hier, met drie 
collega’s, net een artikel over geschreven en ze beloofde het 
me op te sturen. En zo werd mijn belangstelling gewekt voor 
de conclusies van hun artikel.

Het oorspronkelijke, Engelstalige wetenschappelijke artikel 
was voor een leek als ik lastig te lezen; veel jargon, referenties 
aan andere onderzoeken en termen die ik niet kende (ook 
niet na die vertaald te hebben).

In overleg met Madelien Atema van de Fokbeleidscommis-
sie en de redactie van ‘Onze Drent’, hebben we besloten het 
oorspronkelijke wetenschappelijke artikel geheel te vertalen 
en hebben vervolgens de onderzoekers gevraagd of we deze 
vrije vertaling op onze website mochten plaatsen. Tenslotte 
hebben we gevraagd of we hen over hun artikel konden 
interviewen. Dat mocht allemaal. 

Het oorspronkelijke en ook het vertaalde artikel zijn te vinden 
via onze website:  
https://drentschepatrijshond.org/fokken/voorkomen-ge-
dragstoornissen

Hieronder volgt het verslag van het interview dat we met Lisa 
Dietz, Claudia Vinke en Vivian Goerlich hadden. Anne-Marie 
Arnold, de vierde auteur, kon er helaas niet bij zijn.

Zowel dit interview als het vertaalde wetenschappelijke arti-
kel zijn door de vier auteurs goedgekeurd.

Interview
De auteurs begonnen, vreemd genoeg, met ons te bedanken. 
Zij schrijven natuurlijk wetenschappelijke publicaties omdat 
dat nu eenmaal een van de taken van onderzoekers aan een 
universiteit is, maar, zoals Vivian benadrukte “ons departe-
ment vindt de maatschappelijke uitwisseling van uitermate 
belang, zoals te zien is op onze website: https://tinyurl.com/
y3yqmtlr“. “Wij zien zelf ook nadrukkelijk het belang in van 
het artikel voor een grotere doelgroep zoals de Raad van Be-
heer, beleidmakers op het gebied van dierenwelzijn, fokkers 
en natuurlijk de geïnteresseerde puppykopers”.

De drie onderzoekers hopen dat onze inspanning helpt om 

het artikel onder de aandacht te brengen van deze doel-
groepen. Op onze vraag of zij bereid zouden zijn om een-en-
ander eens te komen toelichten op een door de Fokbeleids-
commissie georganiseerde bijeenkomst, werd welwillend 
gereageerd. Als we het ruim van tevoren zouden vragen en 
het zou agenda-technisch lukken, dan leek hen zo’n bijeen-
komst zeker een goede gelegenheid om de kern van hun 
verhaal nog eens duidelijk voor het voetlicht te brengen.

Daarna ging het kort over de achtergrond van de Vereniging 
Drentsche Patrijshond, het schisma en de reden daarvan 
en natuurlijk over de potentiële gevaren die het hebben 
van twee verenigingen voor een klein ras als de Drentsche 
Patrijshond met zich mee kan brengen. Wij hebben tenslotte 
uitgelegd wat onze Vereniging allemaal doet om het ras 
gezond te houden. 

Wat is de algemene strekking van jullie artikel? 
De kern is dat er verschillende aspecten zijn in het prille leven 
van een pup, die een belangrijke rol spelen bij het stabiel 
opgroeien van die pup. Dat zijn de binding met de moeder 
(de moederzorg, de kwaliteit en de kwantiteit zijn daar erg 
belangrijk bij) en de socialisatiefase waarin ze voldoende po-
sitieve ervaringen krijgen met een grote variatie aan prikkels 
of stimuli. 
Onder prikkels oftewel stimuli verstaan we zowel sociale als 
non-sociale stimuli. Sociale stimuli zijn allerlei prikkels die 
voortkomen uit het contact met de nestgenoten, de moe-
der, allerlei soortgenoten, en allerlei mensen van verschil-
lende leeftijden, herkomst en geslacht. Non-sociale zijn 
niet-levende stimuli, zoals speelgoed, omgevingsgeluiden, 
verschillende texturen, kleuren, geuren en meer. Zorg voor 
zoveel mogelijk variatie, zodat ze in de gevoelige periode 
gewend raken aan alles wat ze later zouden kunnen tegenko-
men, opdat ze er geen angst voor ontwikkelen. En onder de 
eerste echte gevoelige periode verstaan we bij hondenpups 
de periode tussen de 3 en 12 weken. Van 3 tot 8 weken laten 
de pups geleidelijk exploratiegedrag zien, waarbij ze op zoek 
gaan naar allerlei stimuli. Na die periode neemt de explora-
tiedrang weer wat af en krijgen de pups juist wat meer angst 
voor dingen die ze als nieuw ervaren, hoewel ze gedurende 

Vlnr: Claudia Vinke, Vivian Goerlich en Lisa Dietz
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deze periode nog steeds goed in staat zijn om aan nieuwe 
dingen te wennen.

Van 3 tot 6 maanden is er een late socialisatiefase, ook wel 
tweede socialisatiefase genoemd, waarin de ervaringen uit 
de eerste socialisatie geconsolideerd worden. Ze leren dan 
relatief minder nieuwe dingen; ze staan als het ware minder 
open voor allerlei nieuwe zaken en zijn vooral bezig met het 
uitbouwen van het reeds geleerde. Dit komt o.a. doordat 
het zenuwstelsel tegen die tijd veel minder flexibel is en dus 
minder in staat is om nieuwe associaties vast te leggen. Dat 
houdt dus in dat er veel meer training nodig is als je de pups 
in die fase nog aan nieuwe prikkels zou willen c.q. moeten 
leren wennen. Hierbij moet worden opgemerkt dat er nogal 
wat rasvariatie is, dus de hier beschreven tijden (3 tot 8, 12 
weken en 3 tot 6 maanden) zijn een algemeen gemiddelde. 
Sommige rassen zijn wat sneller, andere weer wat langzamer 
en ook is er individuele variatie.

Volgens de Nederlandse wet mogen pups pas na 7 weken 
gescheiden worden van de moeder en na 8 weken naar 
de nieuwe eigenaar. Is dat, gegeven wat jullie allemaal 
onderzocht hebben, nu te vroeg, oké of te laat? 
Dat is lastig. Wij stellen eigenlijk: kijk goed naar de moeder-
hond. Die geeft in de regel aan wanneer de pup ‘ready-to-go’ 
is. Ze begint dan met het spenen; het weigeren om de pup 
nog langer aan de tepels te laten drinken, is het eerste teken 
dat dit proces begonnen is. Op dat moment hebben ze de 
noodzakelijke moederzorg gehad, hebben ze een goede 
band met de moeder en eventuele nestgenoten opgebouwd 
en zijn ze hopelijk goed op mensen gesocialiseerd in dit 
eerste deel van de socialisatiefase. De pups stribbelen in het 
begin meestal nog wat tegen, maar de tijd begint dan onge-
veer wel rijp te worden dat de pups het nest verlaten.

Maar…. die periode van 7 weken is een gemiddelde. Een 
goede fokker moet alert zijn op dit ‘spenen’ en zou die pups 
die volgens de moederhond ‘klaar’ zijn, kunnen weggeven 
aan de nieuwe eigenaren. Maar dat mag van de wet pas 
vanaf 8 weken, dus dat is geen optie.

Dat moment van ‘klaar zijn’ verschilt dus van nest-tot-nest, 
maar binnen een nest ook van pup-tot-pup. Een goede fok-
ker moet dit de potentiële kopers kunnen uitleggen, want 
sommige pupjes kunnen er langer over doen. En als pups er 
eerder klaar voor zijn dan zal de fokker dat in huis moeten 
managen; de pups wat vaker met elkaar naar buiten nemen 
met time out voor de moeder.

Is er een relatie tussen de volgorde van de pups (d.w.z. de 
eerste, de tweede t/m de laatste) en/of het geslacht van 
de pup (reu/teef) en het speengedrag van de moeder-
hond?
Dat weten we niet, maar is wellicht interessant om eens 
nader te onderzoeken. Maar nogmaals, kijk goed en laat het 
individu, d.w.z. het gedrag van de pup in relatie tot de moe-
derhond, leidend zijn!

Dat is het ideale plaatje. Maar wat als de pups nog van de 
moeder drinken en je haalt ze toch al weg, heeft dat dan 
tot gevolg dat de kans op afwijkend gedrag aanmerkelijk 
stijgt? 
Er zijn wel aanwijzingen voor in de literatuur, dat te vroeg 

spenen (tijdens de eerste acht weken) sterk geassocieerd is 
met een verhoogde kans op het op latere leeftijd ontwikke-
len van verkeerd gedrag als agressie en/of angst en ook op 
het voorkomen van ziekten.

En wat is dan dat ‘verkeerde’ gedrag? Dat zal voor ieder 
mens anders zijn?
We onderscheiden twee soorten “ongewenst” gedrag. 
Gedrag dat je als eigenaar niet prettig of ronduit vervelend 
vindt, maar dat wel normaal hondengedrag is en patholo-
gisch gedrag waar de hond zelf enorm veel last van heeft, 
omdat het overdreven en buitenissige vormen heeft aange-
nomen. Vanuit het welzijnsperspectief kun je stellen dat de 
hond dan niet meer in staat is om zich op normale manier 
aan te passen aan een (veranderende) situatie of prikkels. 
Een hond kan bijvoorbeeld heel bang zijn in situaties waarin 

je dat normaal gesproken niet zou mogen verwachten, zoals 
over straat lopen, of schrikken van het omslaan van een 
blaadje uit een boek.  
Claudia vertelt, dat ze afgelopen week een hond te zien 
kreeg met exact dit probleem. En ze vervolgt: kijk, schrik-
ken mag, dat is volstrekt normaal. Een acuut schrikmoment 
zorgt ervoor dat je bepaalde spieren alvast aanspant, dat je 
reflexen beter werken zodat je voorbereid bent op de situatie 
waarmee je op dat moment geconfronteerd wordt. Maar als 
de stresserende prikkel weg is, dan moet de hond wel weer 
snel kunnen kalmeren en herstellen. Als dat niet gebeurt, 
dan is dat een teken aan de wand dat de hond zich niet op 
een normale manier kan aanpassen aan die leefomgeving en 
dan kan een hond oplossingen gaan zoeken die uiteindelijk 
kunnen gaan resulteren in ongewenst gedrag, zoals reageren 
met (angst)agressie. En als zo’n situatie vaker voorkomt en 
het herstel steeds langer duurt, dan kan deze gedragsreactie 
zich ook gaan herhalen totdat het uiteindelijk een strategie 
is geworden voor die hond om zijn problemen op te lossen. 
Dat gebeurt nogal eens met angstagressie. Dat zijn de hon-
den die in het asiel komen of die wij hier op de kliniek zien. 
De prognose om dit soort problemen op te lossen is uiter-
mate gereserveerd, dus vaak grote trainingsinvesteringen en 
weinig resultaat.
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Maar, geeft Claudia aan, we hebben tegenwoordig gelukkig 
ook gedragsmedicatie. Een dier dat de rest van z’n leven aan 
de gedragsmedicatie moet, is wat ons betreft geen optimale 
situatie, maar als het daarmee een redelijke kwaliteit van 
leven krijgt en zo samen met zijn baas verder kan, dan is het 
soms de moeite waard. Beter in ieder geval dan het spuitje.

Puppyfarms
Georganiseerde fokkers in Nederland zijn verantwoorde-
lijk voor 40% van de nieuwe pups. De overige 60% van 
de pups is afkomstig van particulieren en de nationale en 
internationale puppyhandel (internet- en dierenhandela-
ren). Is dat erg? 
Niet persé. Een goede fokker uit Tsjechië is net zo goed of 
slecht als een goede fokker uit Drenthe. Maar er zijn wel een 
paar kanttekeningen te plaatsen. Ten eerste is het toezicht 
in andere en met name Oost-Europese landen veel minder 
goed geregeld dan hier. Verder is de wet in veel landen 
soepeler dan hier en tenslotte zijn er behoorlijk wat brood-
fokkers die maar oog hebben voor één ding: hoeveel levert 
het op? 

In het eerste deel van het interview ging het met name over 
de wijze waarop gedragsproblemen van de hond op latere 
leeftijd vermeden kunnen worden. Een van de remedies is 
ervoor te zorgen dat de pups goed socialiseren, ook rusten 
samen met het moederdier en dat ze op het juiste moment 
weggaan bij de moederhond: niet te snel, niet te laat. Dat 
vereist nogal wat van de fokker. Niet alleen moet die ervoor 
zorgen dat de pups de elementaire zorg krijgen die ze nodig 
hebben, maar ook dat de socialisatie op de juiste wijze 
plaatsvindt. Dus niet een nest achter in de schuur en dat was 
het dan, maar een socialisatie-protocol, waarin de pups op de 
juiste tijd en de juiste wijze kennis maken met de wereld van 
de mens: de wereld waarin ze de rest van hun leven moeten 
doorbrengen.

En daar gaat het helaas toch vaak mis geven de drie onder-
zoekers aan. Veel puppyfarms hebben veel te veel gelijktij-

dige nesten, waardoor het onmogelijk is de pups op de juiste 
wijze te socialiseren. Daarvoor ontbreekt domweg de tijd. 
Nogmaals, dit is niet alleen een probleem van grote buiten-
landse fokkers. Ook Nederlandse puppyfarms lijden hieraan.

Maak je op basis van Europese wetgeving een berekening 
van het aantal nesten dat je gelijktijdig kunt laten opgroeien 
terwijl je de pups wel de goede socialisatie biedt, dan zie je 
dat je met twee personen met een beetje moeite maximaal 4 
à 5 nesten zou kunnen opvoeden. En zelfs als je normen een 
beetje naar beneden bijstelt, dan nog is snel in te zien dat 
het goed opvoeden van de pups op de puppyfarms, volstrekt 
onmogelijk is. Het is dus niet zo dat het bij rashonden altijd 
goed gaat en bij bastaardhonden altijd fout of dat wij in Ne-
derland het altijd goed doen en in Oost-Europa juist niet. Het 
heeft vooral te maken met de hoeveelheid tijd die de fokker 
aan de pups besteedt. 

Ook in Nederland zijn er puppyfarms en die hebben gemid-
deld zo’n 14 nesten tegelijk liggen. Daarbij wordt met regel-
maat van hondenras naar hondenras geswitcht, afhankelijk 
van de populariteit van een bepaald rastype. Dit soort fokkers 
heeft dus geen ras-specifieke kennis!

Tenslotte de nestgrootte
Voor de onderlinge socialisering is een groot nest erg handig. 
De pups spelen onderling en leren dan veel van elkaar. Het 
nadeel van grote nesten is echter dat de fokker enorm veel 
tijd kwijt is met zijn deel van de socialisering.

Een apart geval zijn de zogeheten ‘enkel geborenen’. Die ont-
beren op jonge leeftijd soortgenootjes waarmee ze kunnen 
spelen, vechten, slapen, grenzen stellen en meer. Natuur-
lijk is er altijd nog de moederhond, maar voor een goede 
opvoeding zijn beiden noodzakelijk. Die ‘enkel geborenen’ 
lopen dan ook een groter risico op probleemgedrag op latere 
leeftijd.  
En, geeft Claudia aan, het is niet alleen die opvoeding. De ‘en-
kel geborene’ is dikwijls wat groter, de bevalling verliep vaak 
slechter en er zijn zelfs aanwijzingen dat perinatale stress, 
dus stress rondom de geboorte, kan leiden tot instabiliteit 
van het stress-systeem. Er zijn dus meerdere factoren die de 
kans op problemen bij enkel geborenen kunnen verhogen. 
En daar moet je dus op voorhand rekening mee houden met 
de socialisatie, dus dat je net een beetje meer aandacht aan 
deze pup besteedt en eventueel wat vervangende speelka-
meraden/leeftijdgenootjes arrangeert.

Concluderend kunnen we stellen dat fokkers goed naar de 
pups moeten kijken om te zien of ze al klaar zijn om uit het 
nest te vertrekken. De wettelijke termijn in Nederland is ‘pas 
vanaf 8 weken mogen de pups het nest uit’. Maar dan kan het 
zijn dat sommige pups er nog niet klaar voor zijn en fokker 
en koper zouden dat samen goed moeten kunnen regelen.

En het moge duidelijk zijn dat het betrekken van een pup via 
een puppyfarm of van fokkers waarvan niet heel duidelijk 
is hoe ze de pups behandelen en socialiseren, neerkomt op 
vragen om moeilijkheden.

Lisa, Claudia en Vivian: dank voor dit nuttige en zeer interes-
sante interview en het mogen gebruiken van jullie artikel.

Arjan van Hessen
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Vaccinatie op maat
Titerbepaling bij pups
De meeste pups worden meerdere keren gevaccineerd - 
op 6, 9 en 12 weken - omdat bekend is dat maternale an-
tilichamen ervoor kunnen zorgen dat een vaccinatie niet 
aanslaat. Maar is dat afdoende? Hoe weet u eigenlijk óf 
uw hond wel beschermd is?

Pups krijgen vlak na de geboorte via de eerste moedermelk 
(colostrum of biest), antilichamen (antistoffen) mee die be-
scherming bieden tegen besmettelijke en dodelijke ziekten. 
Deze zogenaamde maternale antilichamen zijn tijdelijk en 
verdwijnen geleidelijk, maar kunnen tot wel 20 weken of 
langer aanwezig zijn in het bloed van de pups. Indien de 
moederhond echter geen of te weinig antilichamen heeft, 
krijgen de pups deze niet via de biest binnen en zijn ze on-
beschermd! Het is belangrijk om pups op het juiste moment 
te beschermen door middel van een vaccinatie waarbij anti-
lichamen worden aangemaakt die zorgen voor een blijvende 
immuniteit.

Het doel van een vaccinatie is om honden immuun te maken 
voor bepaalde ziekten. Het is echter een misvatting om te 
denken dat alle dieren die zijn ingeënt ook daadwerkelijk 
beschermd zijn.

Bij jonge dieren die nog beschermd zijn door de 
maternale antilichamen, slaan vaccins niet altijd 
aan. Pups worden meestal ingeënt op 6, 9 en 12 
weken. Vervolgens krijgen ze nog een laatste vac-
cin toegediend op een jaar en daarna worden ze 
elke 3 jaar gevaccineerd tegen besmettelijke he-
patitis, parvo en hondenziekte.

De meeste pups worden meerdere keren gevac-
cineerd omdat bekend is dat maternale antilicha-
men ervoor kunnen zorgen dat een vaccinatie 
niet aanslaat. Door regelmatig, om de drie weken, 
een vaccin toe te dienen, bestaat de kans dat er 
eentje pakt. Het probleem zit hem in het feit dat 
de meeste pups al op 12 weken hun laatste vac-
cinatie krijgen toegediend. Doordat de maternale 
immuniteit tot 20 weken en soms nog langer kan 
aanhouden, slaat de vaccinatie niet aan en is er 
een grote kans dat ze vervolgens onbeschermd 
rondlopen tot de volgende vaccinatie, die op de 
leeftijd van 1 jaar wordt gegeven. Mensen denken 
dan ten onrechte dat hun hond door deze vac-
cinatie optimaal beschermd is, terwijl deze nog 
steeds gevaar loopt om ziekten op te lopen en te 
verspreiden. Ze gaan onbeschermd naar honden-
scholen, pensions, shows en wedstrijden, dieren-
evenementen, uitlaat veldjes enzovoorts.

Optimale vaccinatieschema’s
Het zou veel beter en meer verantwoord zijn om het huidige 
vaccinatieschema aan te passen volgens de vaccinatierichtlij-
nen van de WSAVA. De WSAVA is een wetenschappelijke com-
missie, die wereldwijd richtlijnen uitzet met betrekking tot de 

vaccinaties van honden en katten. In deze richtlijnen staat o.a. 
vermeld dat het niet verstandig is om de laatste vaccinatie toe 
te dienen vóór de leeftijd van 16 weken. Daarna zijn er twee 
mogelijkheden:
1. Een titerbepaling op 20 weken. Indien de uitslag positief 

is dan hoeft de hond geen extra vaccinatie te krijgen en 
kan het dier afhankelijk van de uitslag na een bepaalde 
periode opnieuw worden getiterd.

2. De vaccinatie die normaal gesproken op 1 jaar wordt ge-
geven, te vervroegen naar 26 weken. Dit om te voorko-
men dat het dier onbeschermd rondloopt tot de leeftijd 
van 1 jaar.

De meeste pupkopers krijgen een pup die vanuit het nest al 
een keer (vaak rond de 6 weken) is gevaccineerd. Een derge-
lijke pup kan 3 weken na de vaccinatie getiterd worden. Op 

Titeren is een betrekkelijk nieuwe ontwikkeling en 
komt steeds meer in de belangstelling. Veel (pup)eige-
naren zijn echter niet bekend met deze ontwikkeling. 
Dit artikel heeft slechts tot doel om enige achtergrond-
informatie over het titeren van pups te verschaffen. 
Zoals bij veel gezondheidsonderwerpen, zijn er voor- 
en tegenstanders en is ook hier overleg met de dieren-
arts alvorens een beslissing te nemen om wel of niet te 
titeren, gewenst.

Een beetje bloed afnemen, is zo gepiept
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dat moment is het nog niet altijd duidelijk of de antilichamen 
die gemeten worden, afkomstig zijn van de moeder of van het 
vaccin. Daarom moet er enkele weken later opnieuw getiterd 
worden. Blijken de titers dan gedaald, dan is het zeker dat dit 
maternale antilichamen zijn. Afhankelijk van de hoogte van 
de titers op dat moment kan de pup dan gevaccineerd wor-
den of met intervallen van enkele weken opnieuw worden 
getiterd totdat deze laag genoeg zijn om succesvol te kunnen 
vaccineren. 
Zijn de titers hetzelfde gebleven dan is dit een teken dat de 
vaccinatie is aangeslagen. Jammer is, dat de meeste pups 
meestal alleen maar een vaccinatie tegen hondenziekte en 
parvo gekregen hebben, waardoor ze alsnog gevaccineerd 
moeten worden met een cocktail waarin ook besmettelijke 
hepatitis zit.

Eerst titeren
De beste en meest doeltreffende methode is, om bij een nog 
niet-gevaccineerde pup vlak voordat deze het nest verlaat, 
een titerbepaling uit te voeren. Indien de bepaling aantoont 
dat er nog voldoende maternale antilichamen aanwezig 
zijn, dan is vaccineren zinloos. De antilichamen zullen het 
vaccin onklaar maken. Vervolgens gaan we de pup, die dan 
waarschijnlijk al bij de nieuwe eigenaar zit, na ongeveer 3 
weken opnieuw titeren. Indien de antilichamen gedaald zijn 
onder het beschermende niveau en het niveau waarop een 
vaccinatie kan aanslaan, zal er gevaccineerd worden met een 
cocktail die verzwakte levende virussen van besmettelijke 
hepatitis, hondenziekte en parvo bevat. Vervolgens wordt 
er ongeveer 3 à 4 weken na deze vaccinatie opnieuw een 
titerbepaling uitgevoerd om te zien of de pup daadwerkelijk 
voldoende antilichamen in het bloed heeft en beschermd 
is tegen de genoemde ziekten. Indien dit het geval is, dan 
betekent dit dat de hond door slechts 1 vaccinatie volledig 
beschermd is tegen de genoemde ziekten. Omdat het diertje 
nog erg jong is en het immuunsysteem nog niet volledig is 
ontwikkeld, kan er een jaar later nog een keer getiterd wor-
den om te zien of de bescherming nog steeds goed is. Indien 
dit het geval is, kan er vervolgens om de 3 jaar een titerbepa-
ling worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van de WSAVA.

Enkele praktijkvoorbeelden
Iedere pup heeft 1 staafje en num-
mer. In dit voorbeeld zien we boven-
aan de positieve referentiestip en 
vervolgens de stippen voor besmet-
telijke hepatitis, parvo en honden-
ziekte. Stripje/pup 4: Hier ontbreekt 
duidelijk de stip voor parvo. Deze 
hond is hier dus niet tegen be-
schermd en moet gevaccineerd 
worden met een parvovaccin. De rest 
is in orde. 
Stripje/pup 5: Alle stippen zijn 
gelijk of donkerder dan de positieve 
referentie stip. Deze hond is perfect 
beschermd.
 
Positieve referentie  
Besmettelijke hepatitis  
Parvo  
Hondenziekte

Het linker stripje is van een jonge 
hond van 13 maanden oud. Deze 
hond is ondanks 3 vaccinaties op 6, 9 
en 12 weken, niet beschermd tegen 
parvo. De hond is vervolgens met een 
los parvo-vaccin ingeënt en is 4 we-
ken later getiterd om te controleren 
of de vaccinatie is aangeslagen. Dit is 
duidelijk te zien op het rechtse stripje. 
De 3e stip van boven is de parvo stip 
en deze is nu donker, dus prima. 

    

Een stripje van een tien weken oude 
pup die nog niet is gevaccineerd. In-
dien het  klassieke vaccinatieschema 
zou zijn gevolgd, dan zou deze pup nu  

 al 2 keer gevaccineerd zijn. De kans dat 
deze vaccinaties zouden aanslaan, zijn  

 zo goed als nihil.  
 De onderste stip is 1 tint lichter dan de 

bovenste positieve referentiestip maar 
nog steeds donker genoeg om ervoor  

 te zorgen dat een vaccinatie niet effec-
tief is. Over 3 weken wordt deze pup 
opnieuw getiterd. Indien de waarden 
negatief zijn wordt hij gevaccineerd 
en 4 weken later opnieuw getiterd ter 
controle.

De meest gebruikte titertest is VacciCheck. Deze 
is betrouwbaar en kan door de dierenarts zelf 
worden uitgevoerd. Er is maar een heel klein drup-
peltje bloed nodig en de uitslag is binnen een half 
uur bekend. De dierenarts dient in het vaccinatie-
boekje wel aan te geven voor hoe lang de hond 
beschermd is en zo wordt er een geldigheidster-
mijn aan de verklaring gekoppeld, aldus Raad van 
Beheer, Dibevo, KNMvD, NVWA en KMSH. Meer 
informatie over titeren en de richtlijnen van de 
WSAVA is te vinden op:  https://www.vaccicheck.nl/ 
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De Nationale; dé show voor alle Nederlandse hondenrassen wordt op 29 juni 2019 georganiseerd.  
Meer weten: https://nhsn.nl/

Linker afbeelding: Het meest linkse stripje is van een teef die ruim voor de dracht is getiterd. Ze heeft hoge titers voor alle 
ziekten. De overige stripjes zijn van haar pups die op 7 weken getiterd zijn. Ondanks het feit dat deze pups allemaal biest 
hebben gedronken zijn ze op 7 weken al niet meer beschermd en kregen ze een enting tegen besmettelijke hepatitis, parvo 
en hondenziekte.
Rechter afbeelding: 5 van de 7 pups werden 5 weken na de vaccinatie opnieuw getiterd ter controle of deze effectief is 
geweest. Pup 4 heeft geen antilichamen tegen parvo en werd opnieuw gevaccineerd met een los parvo-vaccin. De overige 
pups hebben hele hoge antilichaamtiters voor alle ziekten en zijn dus prima beschermd. Omdat ze nog erg jong zijn worden 
ze voor de zekerheid over een jaar nog een keer getiterd.

 
Een prachtig voorbeeld van 4 pups uit hetzelfde nest. Het 
meest linkse stripje is van een pup die na de bevalling slecht 
heeft gedronken en dus weinig of geen biest met antilicha-
men van de moeder heeft binnengekregen. Hierdoor was 
hij ten tijde van de DHP-vaccinatie die hij op 8 weken kreeg 
niet meer beschermd en sloeg het vaccin meteen aan. Door 1 
vaccinatie op het juiste moment is deze pup dus geïmmuni-
seerd. De andere pups die wel goed hebben gedronken, had-
den tijdens de vaccinatie nog voldoende maternale antilicha-
men tegen parvo, waardoor deze niet is aangeslagen. Deze 
pups kregen een los parvo-vaccin toegediend en moeten 
over 4 weken ter controle opnieuw worden getiterd.

Tekst: Hans van Brussel 
Foto’s: NML Health
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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

C
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Evenementenkalender 2019
Maart 21 CAC Voorjaarswedstrijd Continen-

taal II soloCat: I.C
Alphen GBC   Zie ook Orweja

23 Leiden
CAC/CACIB

Plantarium,
Hazerswoude Dorp

Tel.: 071-5318232
l.c.nieuwenburg@hccnet.nl
www.dogshowrijnland.com

23 Voorjaarswandeling Ede EVC

23 Introductie veldwerk Moerdijk GBC

30 Fokdag Dogcenter
Kerkwijk

EVC

April 3 Voorjaarswedstrijd Continentaal 
II solo

St. Annaland GBC

6 IJsselshow
CAC/CACIB

IJsselhallen
Zwolle

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

7 IJsselshow
CAC/CACIB

IJsselhallen
Zwolle

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

16 Jeugdwedstrijd voorjaar staande 
honden

Heijningen GBC

20 Goes
CAC/CACIB

Zeelandhallen Mobiel: 06-13868739
info@dogshowgoes.nl
www.dogshowgoes.nl

21 Goes
CAC/CACIB

Zeelandhallen Mobiel: 06-13868739
info@dogshowgoes.nl
www.dogshowgoes.nl

Mei 25 Oss
CAC/CACIB

Brabanthallen
Den Bosch

Mw. W. van der Cruijsen
Tel.: 06-57575535
b.g.g.: 06-22522654
dogshowoss@gmail.com
www.kcoss.nl

Juni 1 Kampioenschapsclubmatch 2019 Landgoed Kernhem - Ede EVC

10 Pinkstershow Arnhem
CAC/CACIB

Evenementenhal
Venray

Tel.: 06- 53924079
www.pinkstershow.com
secretariaat@pinkstershow.com
voorzitter@pinkstershow.com

29 De Nationale,
Nederlandse
Hondenrassen CAC

Zutphen https://nhsn.nl/

Juli 6 Limburgia Dogshow
CAC/CACIB

Sportpark Bandert
Echt

Mw. A. Heijnen
Tel.: 046-4514037
annita.heijnen@planet.nl
www.limburgia-hondenshow.nl

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

                        De vetgedrukte datum is de dag voor rasgroep 7 (waartoe de Drentsche Patrijshond behoort).



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

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

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

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

 cavom.nl

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

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

Cavom, daar draait een gezond hondenleven om!

de natuurlijke voeding
voor elke hond
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