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1969 Jonkvrouwe A.J.M. van der Heyden van Doornenburg †
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1986 Mevrouw E.W. van Nuffelen
1998 De heer A.H. van der Snee †
2002 De heer B. Schuiling †
2006 Mevrouw J. Offereins-Snoek
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Best presterend op veldwedstrijden in 2018: 
 Int. & Lux. Kamp Stone 

Eig: Olaf Geerse 
Foto: Michael v.d. Burg

Copyright 

• Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen of gebruikt zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de Vereniging ‘De Drentsche Patrijshond’. 

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

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

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



In
ho

ud
so

pg
av

e
2 Voorwoord van de voorzitter

3 Algemene Ledenvergadering 2019

4 Ledenadministratie

Voorgestelde nieuwe leden 

5 Kampioenschapsclubmatch 2019

8 Op de koffie bij Emile Gimbrère (erelid sinds 2018) en Ine Gimbrère-Straetmans

12 Gebruikshondencommissie

Wijziging Standaard Jachthondenproef

13 Geboorteberichten

14 Fokbeleidscommissie

Reuendag 2019

15 Ervaringen op de Fokdag

(Chemische) Castratie, Cryptorchidie en Monorchidie

16 Foto-impressie Fokdag 2019

18 Introductie veldwerk

22 Veldwedstrijden voorjaar 2019

23 Verslag Voorjaarswandeling

24 Onze ‘slimme’ Drent, of…

en wat we er als mens van kunnen leren

26 Kanttekeningen bij castratie (sterilisatie) van Drenten

27 Sterilisatie, een half jaar later . . . 

28 Fokdag 2019; tijd voor verandering? 
29 Tentoonstellingen

Groningen, Martini dogshow, 1 maart 2019

Groningen, Martini dogshow, 2 maart 2019

Hazerswoude Dorp, 23 maart 2019

Zwolle, IJsselshow, 6 april 2019

Zwolle, IJsselshow, 7 april 2019

Goes, 19 april 2019

Goes, 20 april 2019

31 Een dagje Junior Handling

32 Verslag Show Leiden

32 Dogzine-Topdogaward

33 Vachtverzorging van onze Drenten

36 Kreatief met Drent

38 Verslag Drentendag 2019

41 In Memoriam

43 Kalender 2019



2 - Onze Drent

 

Voorwoord van de voorzitter
Beste leden van onze Vereniging,  

Het is hoog tijd voor het voorjaarsnummer van ‘Onze Drent’ 
en dit is traditiegetrouw een drukke periode van het jaar. 
Inmiddels hebben we op 23 maart de veldwerkintroductie-
dag dag van de GBC gehad, op 30 maart jl. de Fokdag en is 
ook de Voorjaarswandeling geweest. Bij alle evenementen 
waren er veel deelnemers en was er een gezellige sfeer. Dat 
maakt je als voorzitter best wel trots op onze Vereniging, 
haar vrijwilligers en natuurlijk de leden en deelnemers. 

Bij het verschijnen van deze uitgave is het bijna weer zover: 
de Kampioenschapsclubmatch van 1 juni a.s. op Landgoed 
Kernhem in Ede en natuurlijk de ALV op maandag 3 juni 
in Woudenberg. Meer informatie kunt u vinden op onze 
website en uiteraard in deze OD. 

Het doel van onze Vereniging is de instandhouding van 
de Drentsche Patrijshond, het bevorderen van de gezond-
heid en het welzijn van het ras en het bevorderen van het 
contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers; dat laatste 
zijn wij als leden zeker allemaal.
 
Het realiseren van deze doelstellingen is echter niet een-
voudig. Wij hebben in onze Vereniging gekozen voor een 
democratische werkwijze, waarbij een ieder recht heeft op 
zijn/haar eigen mening en visie hoe deze doelstellingen te 
realiseren. Een waardevol beginsel. Wel betekent dit, dat 
elk lid, fokker, reu- eigenaar een verantwoordelijkheid heeft 
om iets verder te kijken bij de keuze van fokcombinaties 
dan wellicht voor de hand ligt. Dit gebeurt in de praktijk 
al, maar we moeten met elkaar echt nog verdere stappen 
zetten om tot een werkelijk structurele verbreding van de 
genenpool te komen; echt niet gemakkelijk. 
 
Werken aan de gezondheid van de Drentsche Patrijshond is 
erg belangrijk. Zoals u ongetwijfeld weet, zijn er bij de Raad 
van Beheer sinds enkele jaren twee vertegenwoordigende 
Verenigingen voor ‘de Drent’. Omdat de gezondheid naar 
onze mening een rasbelang is en overstijgend is aan orga-
nisaties, hebben wij als Bestuur opnieuw contact opgeno-

men met het Bestuur 
van de tweede 
rasvereniging, om te 
zien welke mogelijk-
heden er zijn om in 
het belang van het 
ras, samen te werken. 
Daarbij willen we 
graag stap voor stap 
een samenwerking 
opbouwen; we 
kunnen bijvoor-
beeld beginnen 
met gezamenlijk de 
gezondheidsenquête 
te houden. Dit is 
afgelopen voorjaar nog niet gelukt, maar de respons was 
10% hoger dan in 2017…. Dat biedt perspectief bij een 
verdere samenwerking! We zijn benieuwd naar hun reactie 
en mogelijk kunnen we op de ALV al een terugkoppeling 
geven. 

Tenslotte ook een oproep. Fokkers en reu-eigenaren zorgen 
voor de toekomst van het ras. Wanneer u overweegt om 
een nestje te fokken, dan staat u er echt niet alleen voor. 
Uiteraard is er –belangrijk- de fokker van uw hond, maar 
u kunt ook contact opnemen met de commissies Pupinfo 
en Fokaanvragen. Zij staan u graag terzijde. Zij kunnen u in 
contact brengen met andere, op fokgebied ervaren leden, 
die u, waar nodig, kunnen begeleiden. 

Ik wens u een bijzonder mooie lente/zomer periode toe en 
veel plezier met uw hond(en). Ik hoop velen van u op een 
van de komende verenigingsactiviteiten te mogen begroe-
ten.

Met bijzondere groet,  
mede namens het Bestuur,

Marc Massaar van Schaik
Voorzitter

Foto-thema Zomer-nummer  ‘Onze Drent’: 

‘Drenten en water’ 

• 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: 28 juni 2019
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Algemene Ledenvergadering 2019

    Hierbij nodigt het bestuur van de Vereniging u uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 3 juni 2019  

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

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

Telefoon: 033-2861213

 
AGENDA 

  

  1.  Opening door de voorzitter/vaststellen agenda

  2.  Vaststellen aantal stemgerechtigden

  3. Uitreiking van de: 
 - J.F. Baron van Hogendorp wisseltrofee 
 - Perdix prijs  
 - Jonkvrouwe A.J.M. van der Heijden van Doornenburg trofee  
 - Mariënwaerdt wisselbeker 
 - Suze Markvoort beker  
 - Nimrodprijs  
 - Van Wind en Veer bokaal  
 - Van Bircmedeprijs  
                 en   
 - felicitaties voor de Beste teef en Beste reu van de Clubmatch 2019

  4.  Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 18 juni 2018 (gepubliceerd in ‘Onze Drent’ nr. 3, 
        Zomer 2018)

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

  6.  Jaarverslag van de penningmeester over 2018

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

  8.  Décharge Bestuur 

  9.  Verkiezing Kascommissie en reserve lid Kascommissie 

10.  Voortgang financieel jaar 2019

11.  Vaststellen begroting 2020 

12.  Jaarverslagen van Bestuur, commissies en werkgroep: 
 - Jaarverslag Bestuur  
 - Jaarverslag Ledenadministratie  
 - Jaarverslag Registerbeheerder  
 - Jaarverslag Puppycontact en Over te Plaatsen Drenten  
 - Jaarverslag Fokbeleidscommissie 
 - Jaarverslag Fokaanvragen  
 - Jaarverslag Evenementencommissie  
 - Jaarverslag Gebruikshondencommissie  
 - Jaarverslag Drentenwinkel  
 - Jaarverslag Redactiecommissie  
 - Jaarverslag Werkgroep DNA 
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13.  Pauze 

14.  (Her-)verkiezing bestuursleden:  
 - Marc Massaar van Schaik, (aftredend en herkiesbaar) 
 - Ans Sportel-Roeland, (aftredend, niet herkiesbaar) 

15.  Status onderzoeken door de werkgroep DNA (ter informatie)

16.  Eerste reflectie op ED beleid door FBC (ter informatie)

17.  Rondvraag, beantwoording van vragen

18. Sluiting

    Indienen vragen/opmerkingen: 
Om het Bestuur en de betrokken commissies de gelegenheid te geven zich goed voor te bereiden op vragen en 
opmerkingen (zeker degene waarbij niet met een kort antwoord kan worden volstaan), verzoeken wij u hierbij deze 
vragen en opmerkingen uiterlijk twee weken voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering in te dienen bij het 
secretariaat van de Vereniging via bestuur@drentschepatrijshond.org. 
Op de vergadering zelf zal uiteraard tijd zijn voor het stellen van enkele korte vragen tijdens de rondvraag.

    Stemmen door hand opsteken; nieuwe procedure: 
Voorafgaand aan de ledenvergadering zal ieder lid (met stemrecht) bij de ingang van de zaal een envelop ontvan-
gen met 1 rood en 1 groen vel papier. Om te stemmen kan men dan groen voor JA en rood voor NEE omhoog hou-
den.  
Er zullen uit de aanwezige leden, twee personen worden gekozen om de stemmen te tellen en na overleg, de juiste 
aantallen stemmen door te geven aan het Bestuur. De voorzitter maakt dan de aantallen ja en nee stemmen be-
kend. 
 

Ledenadministratie
Voorgestelde nieuwe leden 

Naam Woonplaats Voorgesteld door

  1 Mw. M. Belle  Vreeland

  2 Dhr. W. Bezemer  Gorssel

  3 Fam. R.J. Bruggeling  Pijnacker

  4 Dhr J.D. Dekker  Wenum-Wiesel

  5 Mw. S.P.J.M. Gils-van Vugt  Rijen Jacqueline Meijer

  6 Mw. G.J. Heijning-Schenkels  Goirle

  7 Fam. F.A. Hijmans  Reewijk

  8 Mw. M.L.A. Lambregts  Roosendaal

  9 Dhr. B.D. Nijhof  Eefde

10 Mw. S.D.J. Roemen  Sint Odiliënberg

11 Mw. C.A.K. Tas  Elst

12 Mw. J. Vucic  Gapinge

13 Mw. H.J.Y. Wiendels  Didam

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



Onze Drent - 5

 

Kampioenschapsclubmatch 2019
Op zaterdag 1 juni a.s. organiseert de Vereniging de jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch. Dit jaar zal de Clubmatch 
ook weer buiten worden gehouden en wel op een voor ons nieuwe locatie, het  Landgoed Kernhem, Kernhemseweg 3, 
6718 ZB Ede.  De aanvang is 9.30 uur. Er is een groot parkeerterrein aanwezig.

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

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

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

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

U kunt uw hond(en) online inschrijven via onze  website https://drentschepatrijshond.org of http://vdp.matchlog.nl 
Op de website staat precies vermeld wat u hiervoor moet doen. Het inschrijfgeld dient gelijktijdig met het inschrijven te wor-
den overgemaakt.

Monorchide of Cryptorchide reuen kunnen niet worden ingeschreven.

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

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

De inschrijving sluit vrijdag 17 mei 2019! 
Schrijf, om teleurstelling te voorkomen, zo spoedig mogelijk in.

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

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

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

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

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

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

Veterinaire aspecten
Er is geen veterinaire keuring. Met de ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u dat de hond voldoende is ingeënt, 
middels reguliere vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is in het Europees dierenpaspoort. Bezoekers met honden 
zijn ook verplicht het Europees dierenpaspoort mee te nemen. Voor honden uit het buitenland is een bewijs dat de hond is 
ingeënt tegen Rabiës, verplicht.
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Opening en Exterieurkeuringen
Het terrein is open vanaf 8.00 uur. Om 9.30 uur wordt de Clubmatch geopend, waarna de keuringen zullen beginnen.

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

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

Heeft u op 29 mei nog geen bevestiging van inschrijving ontvangen of heeft u andere vragen, dan kunt u contact opnemen 
met de organisatie per telefoon 06-21518402 (Annet Rap) of per e-mail: clubmatch@drentschepatrijshond.org

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

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

Namens de organisatie,  
Annet Rap en Alfred Schouten 

Jongste puppyklasse reuen (4 – 6 mnd.) De heer K. Th. Wiegert

Puppyklasse reuen (6 – 9 mnd.) De heer K. Th. Wiegert

Jeugdklasse reuen (9 – 18 mnd.) De heer K. Th. Wiegert

Tussenklasse reuen (15 - 24 mnd.) De heer K. Th. Wiegert

Openklasse reuen (vanaf 15 mnd.) Mevrouw F. Loch-Romans

Fokkersklasse reuen (vanaf 9 mnd.) Mevrouw F. Loch-Romans

Gebruikshondenklasse reuen (vanaf 15 mnd.) Mevrouw F. Loch-Romans

Kampioensklasse reuen (vanaf 15 mnd.) Mevrouw F. Loch-Romans

Veteranenklasse reuen (vanaf 8 jr.) Mevrouw F. Loch-Romans

Jongste puppyklasse teven (4 – 6 mnd.) De heer K. Th. Wiegert

Puppyklasse teven (6 – 9 mnd.) De heer K. Th. Wiegert

Jeugdklasse teven (9 – 18 mnd.) De heer K. Th. Wiegert

Tussenklasse teven (15 - 24 mnd.) De heer K. Th. Wiegert

Openklasse teven (vanaf 15 mnd.) De heer. W. Wellens 

Fokkersklasse teven (vanaf 9 mnd.) De heer. W. Wellens 

Gebruikshondenklasse teven (vanaf 15 mnd.) De heer. W. Wellens 

Kampioensklasse teven (vanaf 15 mnd.) De heer. W. Wellens 

Veteranenklasse teven (vanaf 8 jr.) De heer. W. Wellens 

Fokkerijklasse De heer K. Th. Wiegert

Eindkeuring mw. F. Loch-Romans + dhr. W. Wellens

Klassenindeling en keurmeesters
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Op de koffie bij Emile Gimbrère (erelid sinds 2018)  
 
en Ine Gimbrère-Straetmans
Donderdag 14 maart jl. ging ik op bezoek bij Emile en Ine 
Gimbrère in Diessen. Dit bezoek vond plaats naar aanleiding 
van de benoeming tot erelid van Emile, afgelopen zomer. 
Zonder de bijdrage van andere vrijwilligers te kort te willen 
doen, krijgt Emile deze onderscheiding omdat hij wel héél 
veel steentjes heeft bijgedragen aan het voortbestaan van de 
Vereniging. Emile is in totaal veertien jaar voorzitter van onze 
Vereniging geweest. Ine praat niet alleen mee omdat ze zijn 
echtgenote is maar zit zelf in de Gebruikshonden Commissie.

Ine en Emile wonen in een prachtige, met riet gedekte, boer-
derij in De Kempen. Aan de voorgevel hangt een uithang-
bordje met een Drent en de kennelnaam Van d’Ouw Knip. 

Emile, wanneer heb je voor het eerst een Drent gekregen 
en wat trekt jou aan in dit ras?
Wij kregen Cartouche van ’t Arrêt in 1987. Walter Klijsen was 
de fokker van deze hond en Walter kende ik al vele jaren, 
omdat hij picker-up was tijdens de jachtdagen op landgoed 
Annina’s Rust in Diessen, waar ik al heel lang jaag. (Een pic-
ker-up is bij de jacht iemand, die (aan)geschoten wild dat niet 
meteen geapporteerd kan worden alsnog met zijn jachthond 
probeert binnen te krijgen). Vóór 1987 waren we niet in de 
gelegenheid om honden in huis te hebben maar toen we van 
Malden naar Kaatsheuvel verhuisden, kregen we meer ruimte 
en terwijl ik dat tegen Walter zei, vertelde hij dat hij net van 
plan was om met zijn Drent Hunterd te gaan fokken. Hunterd 
van ’t Arrêt zou worden gedekt door Diederik Boy the Pooh. 
Omdat wij goede vrienden waren, kregen wij eerste nest-
keuze bij de teefjes en gelukkig was er naast vijf reutjes één 
teefje. Dit teefje kreeg de naam Cartouche. Tijdens de jacht 
had ik de Drentsche Patrijshond zien werken. Ik vind de Drent 
een prachtige hond om te zien en een goede jachthond die 
jaagt onder het geweer. We wilden een staande hond wat 
inhoudt dat zij voor- en na het schot werkt. Mijn wens om 
een goede jachthond mee te nemen op jacht ging hiermee in 
vervulling. Ik was verguld met deze kameraad. Ik ben in 1987 
ook lid geworden van onze Vereniging. 

Je hebt nu drie Drenten; wat doe je ermee?
Wij hebben de honden in huis, wandelen er mee en nemen 

de dames mee op jacht. Ik ben ooit begonnen met veldwed-
strijden dankzij Walter. Walter deed met zijn hond Hunterd, 
moeder van Cartouche, ook veldwerk. Hij heeft uitgelegd 
wat dat inhield en wij wilden wel eens zien of Cartouche dat 
ook in zich had. Ik ben toen mee geweest naar een jeugd-
wedstrijd in Groningen. Cartouche heeft daar een kwalificatie 
gehaald met een 1e plaats. Nu jaag ik voornamelijk met de 
honden en houdt Ine zich bezig met het africhten.

Hebben jullie zelf gefokt?
Ja, vooral omdat we steeds over een goede jachthond wilden 
beschikken. Comtesse, Esprit (Spriet), Rebelle en Jacquine zijn 
zelf gefokt. Caprice is 11 jaar, Rebèlle is 6,5 en nu op de top 
van haar kunnen. Jacquine is net 1 jaar oud en zit helemaal in 
de beginfase; ze moet nog heel veel leren. Ze is al twee keer 
mee op jacht geweest toen ze ongeveer 10 maanden oud 

was. Het was een gecontroleerde kennismaking met de jacht 
(grotendeels aan de lijn). We zagen dat ze in ieder geval over 
jachtkwaliteiten beschikt.

Emile, je vertelde daarnet dat je op landgoed Annani-
nina’s Rust jaagt; waar jaag je op?
Hier jaag ik voornamelijk op klein wild (hazen, konijnen, 
fazanten, duiven en eenden). Het jachtveld bestaat uit een 
bos en weiden met houtwallen. Op deze dagen gaan Ine en 
de honden mee. Ik heb hier ook het reeënafschot. Dat doe ik 
vaak vanaf een hoogzit. De honden gaan dan niet mee want 
het zijn geen zweethonden. Daarnaast jaag ik vanaf 1979 in 
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Duitsland en vanaf 1981 in het zuiden van België op groot-
wild (reeën, edelherten, wilde zwijnen). Iets minder frequent 
jaag ik ook in andere landen. 

Hoe ben je in 1990 in de functie van voorzitter terecht 
gekomen?
In de ALV van 18 juni 1990 ben ik toegetreden tot het be-
stuur. Ik kwam in een periode met de nodige bestuurlijke 
problemen. Vaak had het te maken met het fokken en hoe 
leden hiermee omgingen. Het waren tumultueuze tijden 
waarin de zittend voorzitter tussentijds was afgetreden. In 
juni 1991 ben ik gekozen tot voorzitter. Vanuit het bestuur 
was ik een tijd lang lid van de GBC (Gebruikshonden Com-
missie). Daarin zaten o.a. ook Nico Debets, Walter Klijsen, Wil 
ter Haar en Henk Companjen. In najaar 1991 werd voor het 
eerst de Novice-klasse geïntroduceerd. In deze klasse waarin 
o.a. beginnende voorjagers met hun honden ervaring kon-
den opdoen voor ze deelnamen aan de Open klasse, werd 
iets ruimhartiger gekeurd. Ik heb me ook hard gemaakt voor 
de verzelfstandiging van de GBC. De GBC werd aanvankelijk 
erg strak geleid door het bestuur terwijl deze commissie 
heel goed in staat was de wedstrijden zelf te organiseren en 
financieel rond te krijgen. Toen ze meer verantwoordelijkheid 
kregen en een eigen budget om een vooraf met het bestuur 
overeengekomen aantal activiteiten te financieren konden 
ze er ook voor kiezen om meer wedstrijden te organiseren 
op voorwaarde dat ze zelf voor de aanvullende financiering 
zorgden. De GBC van onze Vereniging organiseerde daarna 
de meeste veldwedstrijden. Dat is overigens nog steeds zo. 
Mijn uitgangspunt tijdens mijn voorzitterschap was dat je 

mensen zoveel als mogelijk de gelegenheid moet geven hun 
talenten ten volle te benutten. En van die kwaliteiten moet je 
dankbaar gebruik maken. 

De tweede keer werd je voorzitter toen er nogal wat tu-
mult in de Vereniging was. Kun je hier iets over vertellen? 
/ Hoe kijk je op die periode terug?
In 2000 werd het zittende bestuur demissionair vanwege 
meningsverschillen en hoog oplaaiende emoties over de Von 
Willebrand-factor. In de daaropvolgende ALV werd een nieuw 
bestuur gekozen en werd er opnieuw een beroep gedaan 
op mij. Tja, dan wil je de vereniging natuurlijk niet in de kou 
laten staan. Ik zat uiteindelijk weer 7 jaar in het bestuur.

In 1994 werd je gevraagd om plaats te nemen in het 
Tuchtcollege voor de Kynologie en de laatste jaren was 
je daarvan ook voorzitter. Waar bestond dit werk bij het 
Tuchtcollege uit?
Door mijn juridische achtergrond en belangstelling voor hon-
den heb ik inderdaad in het Tuchtcollege gezeten. Er werd 
o.a. recht gesproken over het sjoemelen met stambomen, het 
misdragen op tentoonstellingen, vervalsingen van uitslagen, 
het bewust verwisselen van een dekreu (dit delict leverde 
een diskwalificatie van de fokker op voor tien jaar) en doping 
tijdens het Wereldkampioenschap Windhondenrennen. Dat 
laatste leverde een vermakelijke zitting op, toen een van de 
bij deze zaak betrokken getuigen uitlegde wat voor een klus 
het was om de urine op te vangen van de gedrogeerde teef. 

Zijn er nog andere Verenigingen waar je voorzitter van 
bent?
Sinds 1991 ben ik voorzitter van de lokale Wild Beheer Een-

Emile met Caprice en Rebelle op een jachtdag
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heid (WBE). Naast het voorzitterschap van onze vereniging 
en het Tuchtcollege was ik voorzitter van de Koninklijke 
Nederlandse Kennelclub Cynophilia, vicevoorzitter van de 
Commissie Jachthonden van Orweja, voorzitter van de Raad 
van Jachthondencommissarissen en vele jaren vicevoorzitter 
van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging KNJV. 

Ik ben recent door de Raad van Beheer gevraagd om plaats 
te nemen in de tweede werkgroep die zich bezig houdt met 
de herstructurering van Orweja. Orweja is een samenwer-
kingsverband van de KNJV en de Raad van Beheer, zonder 
formele juridische structuur. Wij moeten advies uitbrengen 
aan de KNJV en RvB hoe de structuur van Orweja verbeterd 
zou kunnen worden. 

Ine is net als Emile een enorm natuurmens. Zou je dat wil-
len toelichten, Ine?
Ja, beiden houden we van het leven op een boerderij in het 
buitengebied. We hebben daardoor ruimte voor schapen, 
kippen, eenden en drie Drentsche Patrijshonden. Ook delen 
we de liefde voor het jagen met de Drentsche Patrijshond. 
In het begin ging ik altijd mee als drijver en fotograaf. Ik heb 
mijn jachtdiploma gehaald in de ’90-er jaren en ben toen ook 
gaan jagen. Ik jaag alleen op klein wild. Tijdens het jagen met 
een jachthond is het soms lastig om twee dingen tegelijk te 
doen. Je loopt het risico dat het ene ten koste van het andere 
gaat. Je schiet bijvoorbeeld niet als je op de honden moet 
letten. In de loop van de tijd ben ik me meer en meer gaan 
toeleggen op het werken met de honden. 

Drenten vallen op door de gedeeltelijk witte vacht. Ge-
bruiken jullie camouflerende jasjes of schuilhutjes om de 
honden een beetje te verstoppen?
Wij jagen met de honden meestal in het bos wat inhoudt 
dat je steeds dekking hebt. We jagen zelden ‘voor de voet’; 
meestal zijn het kleine drijfjachten met een aantal jagers 
en drijvers en hun honden, die op linie door het veld of bos 
trekken. Dan is het zelfs fijn dat de honden opvallen. Jagers 
kunnen zich zo niet vergissen. 

Ine, wat doe jij met de honden? 
Toen Comtesse (Tess) kwam in 1991, ben ik veldwedstrijden 
gaan doen en kreeg ik daarvan de smaak te pakken. Daar-
naast ben ik jachthondenproeven (na het schot) gaan doen. 
Met alle honden  heb ik meerdere kwalificaties gehaald 
tijdens veldwedstrijden en B-diploma’s tijdens SJP’s. Emile 
heeft met de 16 maanden oude Cartouche voor het eerst 
mee gedaan aan de jachthondenproef in Beesd. Het ging 
heel goed en ze haalde al vele tienen. Het laatste onderdeel 
was ‘het houden van de aangewezen plaats’. Cartouche en 
een soortgenoot lagen netjes naast een elektriciteitshuisje te 
wachten tot ze na twee minuten opgehaald zouden worden 
door hun baasjes. Opeens zag Cartouche iemand anders met 
eveneens groene kleding en een camera voor het gezicht aan 
voor zijn baas Emile. Deze man wilde een opname maken en 
was zichtbaar voor de liggende honden. Cartouche stond 
op en liep naar deze fotograaf toe. Wat was dat balen ….! 
Dat betekende zonder diploma naar huis! Een waar drama. 
Daarna heeft Emile nog een paar jachthondenproeven ge-
daan voor ik dat volledig overnam.

 

Wat vind je leuker om te doen veldwedstrijden of jacht-
hondenproeven? En waarom?
Veldwedstrijden. Daarbij toont de staande hond pas echt of 
hij of zij passie heeft voor de jacht. Het is het werk voor het 
schot en sluit het meest aan bij de jachtpraktijk. Op de bijge-
voegde foto zie je hoe ik samen met Rebelle, die voorstaat, 
mij langzaam in de richting van een zich drukkende patrijs 
beweeg. In het jargon heet dit ‘couleren’. 

In 2018 ben je gevraagd om plaats te nemen in de GBC 
en als afgevaardigde zit je in de JWR (Jachthondenwed-
strijdraad) van Orweja. Wat doet de JWR en wat houdt 
jouw werk daarvoor in? 
Er is de laatste jaren veel te doen over aanpassingen en 
vernieuwingen in het veldwerk. Dat heeft er toe geleid dat er 
een werkgroep is ontstaan vanuit de JWR die zou onderzoe-
ken welke innovaties er zouden moeten komen. De voorzitter 
van die werkgroep heeft zich, heel recent, teruggetrokken. Er 
zijn wel een aantal veranderingen doorgevoerd. Eén daarvan 
is dat de Novice-klasse is weggevallen. Het voorstel daartoe 
is met een hele kleine meerderheid aangenomen in de JWR. 
Honden kunnen nu wel langer in de Jeugdklasse blijven. 
De Jeugdklasse is namelijk uitgebreid naar 30 maanden 
i.p.v. 24 maanden. Verder is er een BVT (Basis Veldwerk Test) 
ingevoerd die tot voorrang zou leiden bij inschrijving tot 
de Jeugdklasse. De pilot is afgelopen, waardoor de huidige 
status van de BVT nog niet geheel duidelijk is.  Ik vind het 
erg belangrijk dat een van de weinige Nederlandse staande 
hondenrassen, te weten de Drentsche Patrijshond, zich via 
veldwedstrijden kan bewijzen en handhaven. De veldwed-
strijden zijn volgens artikel II.3 van het Algemeen Veldwed-
strijd Reglement uiteindelijk bedoeld voor de selectie van zo 
geschikt mogelijk fokmateriaal om zo een bijdrage te leveren 
aan het verantwoord fokken van voor het werk geschikte 
jachthonden, waarbij het raseigen karakter van de verschil-
lende jachthondenrassen in stand wordt gehouden. Daarom 
zoeken Emile en ik bij het fokken ook altijd naar een reu die 
blijk geeft over voldoende goede jachteigenschappen te 
beschikken. 

 

Rebelle en Ine couleren naar het wild 
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Mag ik jullie mening vragen over een paar actuele onder-
werpen? Wat vinden jullie van de huidige ontwikkeling 
van het ras de ‘Drentsche Patrijshond’?
Emile: Wat ik jammer vind is dat er, door de keuze van de 
Raad van Beheer, tegenwoordig meerdere verenigingen per 
ras kunnen bestaan. Dat komt uiteindelijk het ras niet ten 
goede. Je ziet dit bij meerdere rassen. Het heeft te maken 
met mededinging. Je kunt nu met vijftig handtekeningen al 
een nieuwe vereniging oprichten die lid kan worden van de 
Raad van Beheer. 

Wij vinden verder dat de jacht meer aandacht moet krijgen 
bij het fokken. De Drent is mede ontstaan uit de jacht. Dat 
historische gegeven moet je niet loslaten. Het gangwerk en 
de bouw zijn, naast uiteraard een goede gezondheid, bijzon-
der belangrijk. Daar zien wij ontwikkelingen waar we een 
vraagteken bij zetten. 

Wat kun je opmerken m.b.t. ledenwerving, vrijwilligers en 
sociale media? 
Veel mensen kunnen gewenste informatie op internet vinden 
en hebben daar geen vereniging voor nodig. Het is belangrijk 
dat we aantrekkelijke, laagdrempelige activiteiten organise-
ren voor een brede groep leden, informatie met voldoende 
diepgang aanbieden in ’Onze Drent’ en op de website en het 
lidmaatschap laag houden. Een goed idee is om pup-kopers 
het eerste jaar gratis lid te maken. Over vrijwilligers kan ik 
zeggen dat het bestuur het op dit punt vroeger gemakkelij-
ker had, want ze beschikte over veel vrijwilligers met wie je 
goed kon samenwerkten. Dat ligt nu heel anders. Mensen wil-
len zich over het algemeen niet lang aan iets binden. Het is in 
ieder geval belangrijk dat je hen bij veel activiteiten betrekt, 
verantwoordelijkheid geeft en regelmatig in het zonnetje zet. 

Tijdens mijn tweede periode was er al wel e-mail maar nog 
niet in de mate waar we nu mee te maken hebben. Als ik 
een serieuze vraag kreeg, besprak ik het altijd eerst in het 
bestuur. Daarna kreeg men pas antwoord. Met de huidige 
Twitter-, Facebook- en Instagrammogelijkheden liggen alle 
soorten meningen direct op straat. Mijn advies luidt: trek 
je als bestuur niet te veel aan van wat er op sociale media 
gespuid wordt. Stippel je eigen beleid uit, weeg dat af in alle 
eerlijkheid en oprechtheid en sta 100% achter dat beleid. De 
Algemene Ledenvergadering is er om dat beleid al of niet 
goed te keuren. We kunnen ons wel voorstellen dat wanneer 
er negatief nieuws over ons ras of de Vereniging in de publici-
teit komt je naar je eigen leden toe iets recht zet. Dat lijkt me 
verstandig omdat het wel beroering geeft. Als je er helemaal 
niet op reageert, kunnen leden gaan denken dat het mis-
schien waar is. Komt het onderwerp op televisie of radio, dan 
zou ik wel proberen het recht te zetten. 

Wat vinden jullie van het verenigingsblad ‘Onze Drent’?
Ine: Wij vinden het een goed blad. Zeker sinds het op A4-
formaat wordt afgedrukt en een beetje een glossy uiterlijk 
kreeg, is het ook een mooi blad met artikelen uit de verschil-
lende commissies zoals de GBC, over eigen belevenissen, 
medische onderwerpen, thema’s zoals opvoeding, fokken etc. 

Emile: Van mij mogen er best wat meer inhoudelijk zwaardere 
(maar wel begrijpelijke) artikelen in.

Toekomst van de Vereniging? Verbeterpunten? 
Zorg ervoor dat het laagdrempelig is en gemakkelijk bereik-
baar blijft. Organiseer uiteenlopende activiteiten. Houd je 
blad up-to-date. Blijf aandacht besteden aan de gezondheid 
van de Drent en het uitgangspunt dat de Drent een jacht-
hond is. Het is niet alleen een huishond maar een passievolle 
gebruikshond en dat betekent dat je met die hond wat moet 
gaan doen. Er ligt nu soms teveel nadruk op huishond. Als je 
Drent dagelijks voldoende uitdaging ervaart, heb je in huis 
geen kind aan ze. 

 Ine en Emile bedankt voor jullie  tijd en inzet voor dit inter-
view. 

Ellen Bouwen

Emile met Drent Caprice van 't Arrêt
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Gebruikshondencommissie
Wijziging Standaard Jachthondenproef
In 2018 is een werkgroep in het leven geroe-
pen met als opdracht: het moderniseren van de 
Standaard Jachthondenproef (SJP). De werkgroep 
kreeg een aantal kaders mee in de opdracht:

• Houd rekening met het document van de CJP 
in zake vermindering van het wildgebruik

• Betrek in het advies of de opleidingsvernieu-
wingen voor honden voldoende zijn gewaar-
borgd in de examenproef SJP

• Draag er zorg voor, dat het examen gericht 
blijft op het werken met de hond in de hui-
dige jachtpraktijk

Klankbordgroep 
De werkgroep heeft na een aantal bijeenkomsten 
een voorstel gemaakt en deze gepresenteerd aan 
een klankbordgroep. Deze klankbordgroep was 
van mening dat de voorgestelde proeven een 
verbetering waren ten opzichte van de huidige 
proeven. Via de officiële kanalen is een definitieve 
versie aangenomen. Zodoende gaat er in 2019 al 
gestart worden met een nieuwe variant van de 
SJP.

10 belangrijke veranderingen:
• Er wordt in de ochtend geen wild meer uitge-

reikt aan de deelnemer

• In het C-diploma wordt niet meer met wild gewerkt 

• Op proeven A/B wordt er een Z parcours gelopen en valt 
er een schot

• De proeven C/D worden samengevoegd; er valt tijdens 
het houden van de aangewezen plaats een dummy

• Apport uit diep water, proef E, zal uitgevoerd worden 
met een foam eend

• Proef F, verloren zoek naar een konijn

• Markeer proef G, hier valt bij voorkeur een kraai of roek

• Markeer proef G, houd rekening met een veranderende 
windrichting

• Dirigeren, proef I. In een V vorm liggen er twee duiven 

in het veld (blind). Beide duiven mogen in lijn worden 
geapporteerd.

• Proef J, sleepspoor. Deze is niet langer over water en zal 
uitgevoerd worden met een kleine gans.

Voor alle veranderingen wordt verwezen naar de website van 
ORWEJA (https://orweja.nl/). 

Onze Vereniging is één van de eerste die hiermee zal starten 
en wij zullen de SJP naar verwachting gaan houden op vrij-
dag 26 juli 2019. Reserveer deze datum alvast in de agenda.

Namens de GBC, 
Olaf Geerse 
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: Abe Bloske van ‘t Dreske Kwinne X Teef: Lindsey Li van de Sebastiaanshoeve (02-01-2019)

 NHSB 2956884, HD A NHSB 2947480, HD A 05-03-2019

2 reuen en 2 teven

L. Punselie, Sinderen

Reu: Marco Maras an ’t Landweggie X Teef: Jentie-Mila van de Neerbosche Wateren (18-01-2019)

NHSB 2855016, HD A NHSB 2920627, HD A 16-03-2019

4 reuen en 4 teven

K. Groen, Nijmegen

Reu: Joris fan de Indo-Anjoho X Teef: Ness van het Scheldeveld (15-01-2019)

NHSB 2736404, HD B LOSH 1145938, HD A 17-03-2019

3 teven

G. de Smet, Eke (B)

Reu: Borys-Yssy van de Huetsche Grave X Teef: Hesther Isah fan ‘t Patrijzenbos (18-02-2019)

NHSB 2978203, HD A NHSB 2877089, HD A 19-04-2019

3 reuen en 1 teef

 W. Klijnstra, Nieuwehorne

De Nationale; dé show voor alle Nederlandse hondenrassen wordt op 29 juni 2019 georganiseerd.  
Meer weten: https://nhsn.nl/
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GOED VOOR HUID, 
VACHT EN VERTERING 

GEPERST

geëxtrudeerd

VLEESVOEDINGVLEESVOEDING

geëxtrudeerd

GEPERST

Nederlandse topkwaliteit. Unieke complete natuurlijke premium 
hondenvoeding. Met o.a. veel kwaliteit vlees, zalmolie en kruiden. 
Zeer smaakvol en gezond. Goed voor huid, vacht en vertering. 
Voor alle hondenrassen. Mail of bel voor een gratis proefpakket.

BIOFOOD premium hondenvoeding……natuurlijk het beste! 

NATUURLIJKE 
HONDENVOEDING

30 JARIG

JUBILEUM
o.a. gratis puppypakketten

Acties aangaande BIOFOOD’s 30-jarig jubileum zie Facebook       , 
Twitter       en de ACTIES pagina op onze website.

Fokbeleidscommissie
Reuendag 2019
Op zondag 15 september a.s. wordt er weer een Reuendag 
door de FBC georganiseerd. Op deze dag zijn we te gast bij 
de Kynologen Club ‘Arnhem en omstreken’ in Arnhem.

Het doel van de Reuendag is het vergroten van het aantal 
beschikbare reuen voor de fokkerij. Daarnaast biedt deze dag 
een mooie kans voor (aspirant-)fokkers om kennis te maken 
met deze vaak onbekende reuen. En natuurlijk biedt het de 
reu-eigenaar de kans om zijn/haar reu te laten zien en tegelij-
kertijd een (tweede) officiële kwalificatie te behalen. 

De reuen die op de Fokdagen van 2018 en 2019 de kwalifica-
tie ZG of U hebben behaald, zullen worden uitgenodigd voor 
deze dag. 

Naast de bovengenoemde reuen, verwelkomen we graag 
alle eigenaren die hun reu willen inzetten voor de fokkerij en 
uiteraard ook de eigenaren van de reuen die al op de  
Dekreuenlijst staan, maar nog niet zo bekend zijn.

In het derde nummer van ‘Onze Drent’ komen we uitgebreid 
terug op de Reuendag 2019, de uitnodiging en de mogelijk-
heid tot aanmelding.

Zet alvast de datum 15 september in uw agenda! 
 
De Fokbeleidscommissie

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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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Ervaringen op de Fokdag
(Chemische) Castratie, Cryptorchidie en Monorchidie
Dit waren de onderwerpen die, tot frustratie van de 
Keurmeester die ik op de afgelopen Fokdag sprak, aan 
de orde kwamen. Er waren prachtige honden bij die 
tot diepe teleurstelling al ‘geholpen’ waren. Wat ik me 
bij de kreet ‘geholpen’ moet voorstellen, is me overi-
gens niet duidelijk. Wat me wel duidelijk werd, is dat 
wanneer sommige pupkopers een pupje bij de fokker 
kopen, ze precies datgene zeggen (en er soms ook 
voor tekenen) wat de fokker wil horen. Dit omdat ze 
verdraaid goed weten dat ze anders geen pup kunnen 
kopen wanneer ze bij een bonafide fokker terecht zijn 
gekomen. 

Vraag: Waarom koop je een prachtige pup, waarvan 
je weet dat de fokker je een heel mooi exemplaar 
gegeven heeft en waarvan je weet dat het de bedoe-
ling zou zijn om er mee te fokken (ons genenbestand 
is toch al heel klein), om deze vervolgens te laten 
castreren? 

Dierenartsen/trainers geven vaak dit advies, omdat de 
pup in de pubertijd wat lastig(er) begint te worden, 
maar hangt het lastig zijn niet af van de opvoeding? Waarom 
wel afgaan op een advies van de dierenarts (lucratieve busi-
ness) of van de trainer (geen lastige hond in de groep), maar 
geen advies vragen aan de fokker of de reuhouder? De reu in 
de pubertijd is soms lastig, maar het is een kwestie van ge-
duld hebben en consequent zijn. Of zoals iemand van de FBC 
zei: “Je castreert je zoon die in de pubertijd zit toch ook niet?” 

De meesten onder ons zijn maar al te snel bereid om mee te 
denken en een advies te geven. En er zijn weinig fokkers c.q. 
reuhouders die zullen zeggen: “Castreren maar!!!”. Ik vind dat 
het alleen legaal is wanneer er een medische noodzaak is.

En dan nog iets. Een castratie is een ingrijpende operatie 
die niet terug te draaien is, met soms aanzienlijke gevolgen. 
Dit is ook bij een chemische castratie het geval, waarvan 
ten onrechte verondersteld wordt dat de handeling terug te 
draaien is. Dat is namelijk lang niet altijd het geval, waardoor 
de effecten van de chemische castratie blijvend zijn en dan 
kun je de hond niet meer inzetten als dekreu. 

Dat een castratie ook onbedoelde effecten kan hebben, is 
veelal niet bekend. Zo kan de vacht na een castratie van de 
hond heel erg veranderen, waardoor ze een soort schapen-
vacht krijgen (zie foto). Bovendien is het heel moeilijk om 
de dieren op gewicht te houden. Bij teven kan soms incon-
tinentie optreden na een castratie. Bij reuen is het vaak zo, 
dat ze geen vlees en geen vis meer zijn en dan kunnen ze het 
slachtoffer worden van andere reuen. 

Ik blijf bij mijn standpunt, dat je in gezond vlees niet gaat 
snijden!  Mijn advies is: Bij twijfel koppel je terug naar de fok-
ker of de reuhouder.  

Ik heb trouwens verschillende fokkers gesproken die niet op 
de hoogte waren van het feit dat hun pup gecastreerd was en 
daar behoorlijk door verrast werden. Maar genoeg hier over.

Ondanks bovenstaande heb ik heel erg genoten van de 
Fokdag. Ik heb heel veel mensen gesproken en ik heb ook 
hele mooie honden gezien.  Ik heb bij mevrouw Gerda Halff-
van Boven en de heer Dick Rutten mee mogen kijken bij het 
keuren en elke keer weer genoot ik niet alleen, maar ik leerde 
ik er ook weer heel veel. Waarom wordt een hond op deze 
manier beoordeeld, waarom krijgt hij een ZG of een G of een 
U?

En dan het geven van een ringtraining! Wat een genot!! De 
onervaren eigenaar slurpt als een spons de informatie op die 
je geeft. Het is een plezier om te zien hoe ze volkomen ge-
frustreerd raken wanneer die stuiterbal van ongeveer 2 jaar, 
niet keurig meeloopt. Heerlijk! Maar ook wanneer men ziet 
dat de hond het met een juiste aanpak wel goed doet.

Ik zei tegen iemand dat ik zelf op moest passen om niet te 
veel informatie mee te geven, want dan ziet men door de 
bomen het bos niet meer. 

Kortom, het was voor mij persoonlijk, ondanks het boven-
staande over castratie, weer een dag met een gouden randje.

Hebben jullie overigens de vragen gezien op de aanplak-
borden? Wij zoeken vers bloed. Kom bij ons en ervaar de 
vreugde van het meehelpen om de Vereniging gezond te 
houden. Je hebt hoogstens maar een paar uur per maand 
nodig om iets voor ons en met ons te doen. En verhalen over 
je ervaringen? Schrijf ze op en stuur ze naar de Redactie. We 
ontvangen ze graag!!

J. Broekman-Dekker 
Correspondent

Een gecastreerde reu 
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Foto-impressie Fokdag 2019
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Introductie veldwerk
Ha Arjan, zou je het leuk vinden om mee te doen met de 
oefendag op 23 maart in Heijningen? Zo luidde ongeveer 
de vraag die via WhatsApp binnenkwam. Ellen Bouwen, 
gedurende de eerste maanden mede-opvoeder van onze 
pup Moos, ging als toeschouwer mee en het leek haar een 
goed idee om te zien of Moos aanleg en passie voor de 
jacht heeft.

Nu is het bij ons thuis zo dat als ik ga jagen, ik verder als 
gescheiden man door het leven kan gaan. Maar zien of de 
jachtpassie bij Moos aanwezig is, stuitte gelukkig op weinig 
bezwaren.

Dus gingen we zaterdagochtend in alle vroegte op weg naar 
de boerderij van de fam. Korpershoek in Heijningen op de 
oever van het Volkerak.

Eenmaal aangekomen moesten de honden in de auto’s 
blijven vanwege territoriumgedrag van de reuen van de fam. 
Korpershoek. Wij mochten echter wel naar binnen waar de 
koffie stond te pruttelen.

Theorie
Na een kort voorstelrondje (voor mij veel onbekende gezich-
ten) begon Jan Mastenbroek met het theoretisch gedeelte 
van de oefening. 

In een korte PowerPoint-presentatie liet hij zien wat de 
bedoeling was, hoe de hond zou moeten reageren en vooral 
wat wij, voorjagers, precies wel en niet zouden moeten doen. 

Kort gezegd kwam het neer op “tegen de wind in lopen” 
waarbij de hond grote slagen links en rechts van de baas 
moest maken om zo de geur van het wild op te kunnen pak-
ken. Als de hond de geur dan eenmaal had opgepikt, moest 
ie vlak voor de plek waar het beestje zich verstopt had, stil-
staan en wachten op de baas. Ideaal gesproken met de neus 
in de richting van de prooi.  

Tot zover de theorie.

Het veld in: deel 1
Nadat de spelregels eenmaal waren uitgelegd en de koffie 
was opgedronken, gingen we terug naar de auto’s om in een 
lange rij naar het eerste jachtveld te gaan. Eenmaal uitge-
stapt en een paar dolenthousiaste kennismakingen van de 
Drenten onderling later, ging Jan verder met de uitleg. 

Olaf Geerse en Hans Verhaar hielpen mee en zetten een aan-
tal kwarteltjes voorzichtig in het ongeveer 20 cm hoge gras 
aan de andere kant van de wei.

Moos en ik waren koppel nr. 3 en konden gelukkig kijken 
hoe de meer ervaren nr. 1 en nr. 2 het precies deden. Van een 
afstand gezien leek het redelijk eenvoudig: van de hoek van 
de wei naar een soort droge greppel lopen waar de kwartel-
tjes waren uitgezet. Beiden honden kregen de geur op de 
neus en gingen volgens het boekje stilstaan waarna ze wer-
den aangelijnd: chapeau! Er was echter een maar…. Schuin 
achter de verstopte kwarteltjes was een ezel tot de rand van 
de wei gelopen waar hij het gebeuren aandachtig stond te 
aanschouwen. En ja, dat vonden de eerste twee Drenten toch 
ook weer interessant en dus stoven ze, voor ze met het speu-
ren begonnen, luid blaffend op de ezel af.  Omdat de ezel 
nergens op reageerde, was de lol er gelukkig snel van af.

De eerste trial
En toen wij; Moos, bijna 8 maanden, had goed opgelet en 
zat te trillen van enthousiasme. Begeleid door Jan liep ik 
langzaam in de goede richting en liet ik Moos voor mij haar 
grote slagen maken. Maar zij kreeg de geur al snel te pakken 
en stoof er vandoor. Ik volgde langzaam, hetgeen mij op een 
uitbrander van Jan kwam te staan: doorlopen, snel, ze heeft 
het geroken.    

Moos gaat los

Moos zoekt enthousiast
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Helemaal terecht maar ik was te laat. Moos had de kwartel 
geroken, ging keurig voorstaan maar het duurde haar al-
lemaal veel te lang. En toen de kwartel opvloog, hield ze het 
niet langer en sprong ze in: hap!

Balen, want dat was niet de bedoeling. Gelukkig is Moos in 
dit opzicht een echte Drent en bleek ze zeer zacht in de bek. 
Na enig aandringen bracht ze prooi netjes terug en kon ik het 
geheel intacte beestje voorzichtig in mijn zak stoppen om 
vervolgens Moos aan te lijnen. Goed gedaan, Moos.

Bij terugkomst bij de andere honden werd de kwartel weer 
voorzichtig teruggeplaatst in een van de kooien en begon 
Jan mij en de anderen uit te leggen wat er goed (Moos) en 
minder goed (ik) gegaan was.

Daarna kwamen de andere 4 koppels aan de beurt en je zag 
direct wie er meer of minder ervaren was. Voorjagers die dit 
vaker gedaan hadden en al begonnen waren met het trainen 
van hun pup, deden het gewoon veel gemakkelijker en beter. 
Je zag ook dat ze hun hond veel beter “lazen” en sneller in de 
gaten hadden dat de geur werd opgepikt.

Lunch
Toen iedereen geweest was (alle honden hadden de prooi 
uiteindelijk geroken) gingen we terug naar de boerderij voor 
een nabeschouwing, koffie en zowaar een broodje knak-
worst. Het was buiten niet echt koud maar na een paar uur 
stilstaan en kijken naar anderen waren we toch enigszins 
verkleumd.

Gelukkig waren er de complimenten van Ellen (voor Moos) 
zodat de lunch met een warm gevoel werd afgesloten.

Het veld in: deel 2
Het tweede deel van de dag verliep ongeveer gelijk. We 
reden weer naar een (andere) wei en Hans en Olaf zette de 
kwartels uit. Het was nu geen wei met gras maar een met ho-
gere gewassen (aardappels?). Moos vond het allemaal reuze 
spannend maar ging nu vooral dit nieuwe veld besnuffelen. 
Pas na enig aandringen ging ze haar slagen maken. Uiteinde-
lijk vond Moos de prooi, ging ze voorstaan en sprong ze in en 
werd het beestje levend aan de baas overhandigd maar, zoals 
Jan zei, ze is moe en de drive is er nu een beetje uit. Niets om 
je zorgen over te maken, dat is heel normaal. Gewoon door-
gaan met trainen en dan komt het allemaal wel goed.

Toen iedereen geweest was, werd de balans opgemaakt. De 
meeste jonge Drenten hadden het uitstekend gedaan en je 
zag gewoon dat het zoeken en voorstaan iets van de honden 
zelf was. Het grote probleem ligt (zoals meestal) bij de voorja-
gers: die hebben nog een hoop te leren (ik in ieder geval).

Naar huis
De middag liep ten einde en na een hartversterkertje van 
Hans en wat bemoedigende woorden van Jan togen wij 
allemaal tevreden huiswaarts. Moos viel achter in de auto 
als een blok in slaap en werd pas 90 minuten later in Utrecht 
weer wakker.

Zoals te verwachten was, leverde het relaas thuis een paar 
gefronste wenkbrauwen op, maar Moos en ik hadden een 
enorm gave en leerzame dag gehad: dat gaan we zeker nog 
eens doen.

Jan, Olaf en Hans: enorm bedankt!

Arjan van Hessen

Moos heeft verwaaiing geroken

Moos staat voor

Moos heeft de kwartel

Terug met Moos en de kwartel in mijn zak 
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Onze Drent op de uitkijk
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Veldwedstrijden voorjaar 2019
In de maanden maart en april was de Gebruikshonden-
commissie (GBC) wederom actief met het organiseren van 
vier voorjaarsveldwedstrijden. Drie maal een CAC I.C Voor-
jaarswedstrijd Continentaal II solo en één Speciaal I.C Voor-
jaarswedstrijd Continentaal II solo. Wij mochten meerdere 
Drentsche Patrijshonden welkom heten, maar ook andere 
staande honden, zoals Heidewachtel, Weimaraner en Grote 
Münsterländer.

Alphen, 21 maart CAC
Onze eerste voorjaarsveldwedstrijd werd georganiseerd in 
Brabant met mevrouw Kugel als keurmeester. Ondanks de 
inzet van de gastheren om de honden voor te laten staan op 
patrijs, bleven de kwalificaties dit jaar uit. 

St. Annaland, 3 april CAC
Ook dit jaar waren we te gast op het voormalig Zeeuwse ei-
land Tholen met keurmeester de heer Companjen en aspirant 
keurmeester de heer Mulders. De goede wildstand zorgde 
naast meerdere GPT’s voor twee kwalificaties. De Bracco 
Italiano Dea dell 'Oltrepo' behaalde de kwalificatie 2 G. De 
wedstrijd werd gewonnen door de Epagneul Français Mistral 
de la Mare aux Canards met 1 ZG.

Heijningen, 16 april Speciaal
Een nieuwe wedstrijd voor onze Vereniging. Wij waren wel-
kom in de velden van onze gastheer, de heer Mastenbroek. 
Hier organiseerden wij een speciaal-veldwedstrijd. Een speci-
aal-veldwedstrijd is een niet-kampioenschapsveldwedstrijd, 
waarvoor andere beperkende bepalingen van kracht zijn. 

Er waren deze wedstrijd zes Drentsche Patrijshonden van de 
partij. De verzamel- en lunchplek was het bijzonder mooie 
Fort Sabina dat deel uitmaakt van de Zuider Waterlinie. Rond 
09.30 uur vertrokken we naar de velden en daar beleefden 
wij een zonnige dag met oostenwind. In de mooie velden 
voelden het haas en fazant zich goed thuis. Toch bleek de 
opgave om een punt te maken op de fazanten lastig en bleef 
een kwalificatie uit. Gelukkig konden de liefhebbers van ons 
bonte hondenras genieten van het mooie hondenwerk en 
hebben we het gezellig af kunnen sluiten in het prachtige 
Fort Sabina. 

Op de foto de deelnemers: boven vlnr: Jan Prince met Lobkehera, 
Jan Mastenbroek, Ine Gimbrère met Rebelle, Olaf Geerse met Stone, 
Hans Verhaar met Emma. Onder vlnr: Alain Verbruggen met Nilsa, 
Henk Companjen keurmeester. 

Aardenburg, 28 april
Het was alweer de zesde maal dat onze Vereniging welkom 
was in de velden rondom Aardenburg. Kikkers was de bij-
naam van de Aardenburgers, die ze te danken hadden aan de 
groene uniformen. Dat is vereeuwigd door de Kikkerfontein, 
die zich sinds 1974 te Aardenburg bevindt en waar de kernen 
zijn voorgesteld door vier waterspuwende kikkers: Kobus 
(Aardenburg), Jannis (Draaibrug), Gerrit (Sint Kruis) en Camiel 
(Eede). Tussen deze kikkerfontein en de fraaie stadspoort is 
onze verzamelplek te vinden. Vanuit hier zijn we de velden in-
getrokken. De wintertarwe en ook zeker het gerst stond voor 
de tijd van het jaar al hoog. We konden rekenen op meerdere 
fazanten en een koppel patrijs was ook niet uitgesloten. De 
moeilijke oostenwind en een temperatuur rond de 25 graden 
maakte het de honden lastig deze dag. Eén hond is onder 
een koppel patrijs gekomen en meerdere honden zijn onder 
fazanten gekomen. Slechts één hond wist zijn kans te verzil-
veren. Dat was de Drentsche Patrijshond Int. en Lux. Kamp, 
Stone van Olaf Geerse met 1 G. Bij de prijsuitreiking werd 
gevraagd om een foto voor in dit mooie blad. Graag voor de 
kikkerfontein, wat al snel resulteerde in een oproep tot een 
foto tussen de kikkers in de fontein. Laat er een mooie traditie 
in het leven zijn geroepen!  

Foto: keurmeester Walter Klijsen, in de fontein Olaf Geerse en Stone

De gebruikshondencommissie wil zijn gastheren hartelijk 
bedanken voor hun gastvrijheid. Graag tot volgend jaar. 

Namens de GBC, 
Olaf Geerse 
Voorzitter

Foto’s: Karin Prince en Ine Gimbrère-Straetmans 
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Verslag Voorjaarswandeling
Zaterdag 23 maart 2019 was er weer de voorjaarswandeling. 
Een groot en leuk gezelschap Drenten en baasjes; de organi-
satie schatte zo’n 40 Drenten. Op een toplocatie midden in 
Nederland, op de Ginkelse heide te Ede, werd je verwelkomd 
door een grote vlag van de Vereniging. Het kon dus niet mis-
sen. 

Deze keer liepen mijn Drent Jollee en ik (Anna) ook mee; 
sinds ik mijn rijbewijs heb kunnen we onze uitstapjes ook wat 
verder weg doen. Jollee en ik waren al een tijd niet meer met 
andere Drenten op pad geweest. Dus nu we er samen lekker 
op uit kunnen, is het hier zeker weer tijd voor. Als kind ben ik 
weleens op de Clubmatch geweest met de moeder van Jol-
lee. Maar dat is zeker een lange tijd terug. Mijn moeder liep 
toen in de ring en ik in de Kinderklasse. Nu zo’n 12 jaar later, 
heeft het Drenten virus zich nog altijd in mijn bloed geves-
tigd en kan ik zelf met mijn eigen Drent,  ‘echt’ meedoen met 
activiteiten. 

Zo ook deze voorjaarswandeling. Jollee werd tijdens de wan-
deling steeds vrijer. Het is mooi te zien hoe de honden zich 
aan elkaar aanpassen en heerlijk met elkaar ravotten, spelen 
en rennen. En hoe ook de baasje gezellig met elkaar kletsen 
en praten; sommige kennen elkaar al, maar als dit niet zo is, is 
er ook een gezellig gesprek. Halverwege de wandeling was er 
twee keer een kleine waterplas te ontdekken en toen was het 
voor de Drenten natuurlijk compleet feest. Wat een prachtig 
gezicht was dat: de honden te water en alle baasjes staan er 
om heen te kijken en foto’s te maken.

Op één van de plaatsen met prachtige vergezichten hebben 
we een groepsfoto gemaakt. De wandeling werd op de start-
plek ook weer afgesloten door de leden van de organisatie. 
Waar ik trouwens nog wel even mijn complimenten voor wil 
maken; het was top geregeld. 

Terug bij de auto had ik voor Jollee een bak met water en 
kwamen er gezellig nog wat Drenten bij ons drinken. Daarna 
was er ook nog geregeld dat, als je wilde, je gezellig mee kon 
gaan lunchen bij ‘Juffrouw Tok’. De honden mochten uiter-
aard mee naar binnen. Jollee en ik hebben dit ook gedaan. 
Voor mij persoonlijk was het best een beetje gek en onwen-
nig, om zomaar alleen even bij een tafeltje mensen aan te 
schuiven. Maar het was zeer geslaagd en gezellig. En wat zijn 
alle Drenten netjes opgevoed. 

Concluderend was het een zeer gezellige en leuke dag, voor 
Drent en baas. Waar je nieuwe mensen en Drenten ontmoet-
te. Het is zeker de moeite waard om de volgende keer mee 
te gaan, ook al ken je nog niemand die ook meeloopt. Ben je 
alleen met je hond(en), je kunt gezellig aansluiten. Misschien 
wel tot de volgende wandeling.

Anna Grob



24 - Onze Drent

 

Onze ‘slimme’ Drent, of…
en wat we er als mens van kunnen leren
Als we het hebben over opvoeden van de hond, noemen we 
dat eerder conditioneren. Pavlov wist daar al lang geleden 
aardige experimenten mee te doen. Aangezien een hond niet 
(vooruit) kan denken, laat staan plannen, zijn er toch onver-
mijdelijk momenten dat ik denk “wat een slimme hond”, wat 
uiteraard nergens op slaat, want het is gewoon een kwestie 
van conditioneren, of ... ?  

Dan vind ik het toch verdraaid ‘knap’ dat onze Bodhi niet 
alleen geconditioneerd gedrag vertoont, of anders gezegd, 
doet wat wij willen, maar ook andersom. Om met dit voor-
beeld te beginnen: Ze heeft verschillende ligplaatsen in huis 
waaronder een kussen van traagschuim (ja, ja ik weet het, 
we zeggen ook wel eens, Bodhi’s Tempur™, met een los dekje 
waarover wij dan uit praktisch oogpunt nog een kleedje 
hebben gelegd. Steevast ligt dit bed elke ochtend overhoop, 
alsof ze een wilde nacht achter de rug heeft. Lekker graven 
en alles op een hoopje geschoven. Denk dan maar niet dat 
ze er weer in duikt totdat een van de baasjes haar bed weer 
netjes heeft opgemaakt. Prinses op de erwt. Sterker, ze komt 
ons halen om alles in orde te maken zodat ze weer heerlijk 
neer kan strijken op haar luxe matras. Natuurlijk hebben wij 
dit aan onszelf te danken. Ooit mee begonnen…

Net als het baasje ’s ochtends gaat ontbijten, voor hij naar 
zijn werk gaat. De bar waaraan hij eet staat naast de bench. 
Steevast krijgt Bohdi 3 hapjes/likjes van zijn ontbijt. Na het 
derde hapje gaat ze weer in de bench (vaak zit haar achterste 
daar nog in en heeft ze alleen de voorpoten erbuiten). Het 
baasje beweert dat Bodhi tot 3 kan ‘tellen’. Behalve wanneer 
hij zelf de tel is kwijtgeraakt bij het lezen van de krant en het 
4e hapje er ook nog goed in gaat. 

En zo zijn er meer momenten op de dag. Koffietijd = kluif-
jestijd bijvoorbeeld maar dan alleen ’s morgens en alleen 
bij het eerste bakkie. En zodra het baasje na het avondeten 
zijn bestek neerlegt, hij de hondenkop op zijn been krijgt 
en er kwispelend wordt ‘gesmeekt’ om uit te gaan… Aange-
zien een hond ook geen klok kan kijken, maakt het niet uit 
op welk tijdstip. Dat het vrouwtje nog zit te eten, evenmin. 
Zucht…

Ze mag niet op onze bank. Dat de bank bij anderen geen 
bank is, moge duidelijk zijn. Maar goed, daar is op te hand-
haven. We hebben onze voetenbank aan Bodhi beschikbaar 
gesteld, zodat ze zittend op haar zetel naar buiten kan kijken 
(uiteraard ook uit praktische overweging om extra verfwerk 
te voorkomen). Wanneer we de voetenbank weer tegen de 
bank schuiven om met de benen omhoog een avondje TV 
te kijken, voelt mevrouw zich vrij om er alsnog op plaats te 
nemen en… meteen van de gelegenheid gebruik te maken 
verder de bank op te kruipen. Voelt vast als ‘promotie’ naar 
een hogere rang. Logisch toch?

Vaak is gedrag gekoppeld aan een persoon of een plaats. 
Bodhi gaat pas eten als ik haar water heb ververst, “toe maar” 
heb gezegd en haar een aai over de bol heb gegeven. Een 
vast ritueel geworden. Het is een keer voorgekomen dat ik 

dit ritueel vergat en toen ze me na een paar minuten kwij-
lend aankeek met zo’n blik van “toe nou vrouwtje, zeg het 
nou” voelde ik me wel een beetje schuldig. Maar als iemand 
anders haar eten neerzet, of wanneer zij in een andere omge-
ving eet, wordt dit ritueel gewoon overgeslagen. Blijkbaar is 
dit zowel persoons- als plaatsafhankelijk.

Plaatsafhankelijke missers zorgen ervoor dat de baasjes zich 
ook wel eens dom voelen en zich plaatsvervangend scha-
men. Zo zijn we heel blij en trots dat Bodhi nooit iets van het 
aanrecht pakt, op die éne keer na dan toen het vrouwtje even 
werd afgeleid en dat we pasta zonder gerookte kip hadden 
en Bodhi  ‘zonder eten naar bed’ ging. Maar het aanrecht 
elders is niet hetzelfde als het aanrecht thuis dus moet er 
even gekeken worden wat dáár allemaal wel niet te vinden 
is… Lage salontafels bij anderen op verjaardagsvisite met 
cappuccino en slagroomgebak zijn een eldorado! Oei, blijven 
opletten dus.

Zo ook met een tuinhek. Bodhi kwam als pup bij ons en is 
opgegroeid met het hek rondom onze tuin en erf. Ze kan er 
gemakkelijk overheen maar heeft dat nog nooit gedaan. Zo 
naïef van ons dus toen we elders op bezoek waren en in hún 
tuin zaten die ook afgesloten was met een hek, dat we Bodhi 
kwijt waren en een eind verderop in het plantsoen met een 
leuke soortgenoot zagen spelen. Niet elk hek is dus een hek 
zoals het bedoeld is. Logisch toch?

Wie de hond goed observeert, zal regelmatig denken “wat 
is mijn hond toch slim”. Tot dat je erachter komt dat het toch 
vooral geconditioneerd gedrag is en dat je hond ook olie-
domme dingen kan doen. De deur naar ons erf zit naast de 
deur naar het toilet. Wanneer het baasje naar het toilet gaat 
en dus uit het zicht verdwijnt, ramt Bodhi de deur naar het 
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erf open om het baasje achterna te gaan om er vervolgens 
achter te komen dat het baasje daar niet is. Onlogisch toch? 
Want hij ging toch die kant uit? En dat steeds weer hè… Of 

als de baas de deur uit gaat, gewoon aan de andere kant van 
het huis naar buiten kijken waar hij gebleven is… Wel lief 
toch dat ze zo op de baas gericht is. Omdenken dus!

Bij een hond heb je het eerder over braaf en onder appèl. Of 
juist niet. Er valt te corrigeren. Zodra ik de bank opschud gaat 
Bodhi in haar mand. Dit moet haast wel een oud ‘trauma’ zijn 
uit de periode dat we haar hebben afgeleerd om op de bank 
te gaan. Wanneer ze erop ging, duwde ik haar eraf en schud-
de ik de bank op met streng “wat heb je gedaan?” terwijl ik 
haar indringend aankeek. Ook als er nu eens hondenkwaad 
geschiedt en ik zeg dit op die toon, verdwijnt ze met de 
staart tussen de benen in haar mand. Geconditioneerd. Of 
ze dan begrijpt waar ik boos over ben, dat weet ik niet, tenzij 
het een ‘lik op stuk’ actie is.

Verder mogen we niet klagen, ze komt altijd op de fluit maar 
geen Drentengedrag is haar vreemd natuurlijk. Het blijft een 
Drent.

Wat wij van honden kunnen leren is leven in het ‘nu’. Goed 
observeren, ons niet druk maken over dingen die we niet 
kunnen beïnvloeden. Emoties aanvoelen. Een onbaatzuch-
tige liefde voor elkaar en last but not least, een rotsvast ver-
trouwen. En als een hond dan ook wel eens ‘domme dingen’ 
doet… Eerst eens in de spiegel kijken voor we reageren.

Agnes van Wijngaarden
Oosterend  

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

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

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

Brokken Vers
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Kanttekeningen bij castratie (sterilisatie) van Drenten
Onder castratie wordt verstaan het verwijderen van de 
geslachtsklieren. Bij de reu zijn dit de testikels, bij de teef de 
eierstokken. Vaak wordt van sterilisatie gesproken maar in 
feite is dit onjuist. Onder sterilisatie wordt het onderbreken 
van zaadleider dan wel eileider verstaan. Deze techniek is 
bij honden niet relevant. In dit artikel zal ik dus uitsluitend 
spreken van castratie.

Sinds een aantal jaren is het gebruikelijk onder dierenartsen 
om hondeneigenaren te adviseren hun honden op zeer jon-
ge leeftijd te laten castreren. Vaak wordt tijdens het consult 
waarbij de laatste van de serie vaccinaties wordt gegeven al 
de vraag gesteld of men een afspraak wenst te maken voor 
castratie op de leeftijd van ongeveer 6 maanden. Men doet 
het de eigenaar voorkomen dat dit een volkomen normale 
gang van zaken is en lijkt verbaasd te zijn als de eigenaar 
hier kritisch tegenover staat. Deze trend komt overwaaien uit 
de Verenigde Staten waar dit om redenen van geboortebe-
perking flink gestimuleerd wordt. De Faculteit voor Dierge-
neeskunde van de Rijksuniversiteit Utrecht heeft dit beleid 
geruime tijd gepropageerd zodat een groot aantal jonge die-
renartsen dit in hun praktijk is gaan adviseren. Daarbij wordt 
gesteld dat de kans op allerlei aandoeningen zoals tumoren 
van de melkklieren, baarmoederkanker of baarmoederont-
stekingen sterk verminderd is bij op jonge leeftijd gecas-
treerde dieren. Ongetwijfeld zal daar een kern van waarheid 
in zitten maar behalve de evidente voordelen zijn er ook wel 
degelijk een aantal bezwaren voor deze handelwijze en er 
zijn op zijn minst aanwijzingen dat we voorzichtig en kritisch 
moeten zijn bij het volgen van deze trend. 

Het zal u niet verbazen dat ik op deze bezwaren wat verder 
wil ingaan.

• Incontinentie: Bij een aantal gecastreerde teven ont-
staat urine-incontinentie, vooral in rust loopt de urine 
druppelsgewijs weg. Blijkbaar functioneert de sluitspier 
onvoldoende. Er is medicatie mogelijk maar deze kan bij 
een aantal honden nogal wat bijwerkingen hebben. Het 
percentage incontinente dieren na castratie wordt in de 
literatuur aangegeven tussen de 2 en 10%.

• Onderontwikkeld geslachtsapparaat: Het vroeg castreren 
leidt tot relatief onderontwikkelde uitwendige geslachts-
delen, dit kan ontstekingen van de voorhuid en de huid 
rondom de vulva tot gevolg hebben.

• Bewegingsapparaat: De geslachtshormonen van de 
hond die door de testikels en eierstokken worden ge-
produceerd spelen een belangrijke rol bij de groei. Er is 
aangetoond dat bij vroeg-gecastreerde dieren de groei 
langer doorgaat en er dus langere maar lichtere botten 
ontstaan. Dit zal dus ongetwijfeld gevolgen hebben voor 
het bewegingsapparaat en ook voor het exterieur van de 
hond.

• Schildklier: Een gecastreerde hond wordt snel te dik, dat 
weet bijna iedereen. Mogelijk heeft dat te maken met 
een verminderde functie van de schildklier. Zeker is wel  
 

dat castratie de kans op een traag werkende schildklier 
sterk vergroot.

•  Gedrag: Vaak wordt een hond gecastreerd omdat er 
sprake zou zijn van ongewenst gedrag (agressie, domi-
nantie). Bepaalde vormen van ongewenst gedrag komen 
juist vaker voor bij gecastreerde dan bij intacte dieren. 
Vooral bij reuen met een onzeker en angstig karakter kan 
castratie leiden tot angstagressie! Verder is het zo dat 
teven die wat onderdanig gedrag vertonen, wat timide 
zijn, na castratie dominanter en zelfverzekerder kunnen 
worden. Dat kan bij meerdere honden in huis rangor-
deproblemen opleveren vooral als de gecastreerde teef 
eerder ranglager was. De eigenaar zal deze situatie goed 
moeten inschatten en begeleiden.

• Tumoren: Tegenover het feit van verminderde kans op 
tumoren in de melkklieren staat dat er aanwijzingen zijn 
dat er een hogere kans is op bottumoren (osteosarco-
men) bij gecastreerde honden. Dit heeft ongetwijfeld te 
maken met de invloed van castratie op de botgroei. Ook 
zijn er aanwijzingen op het relatief vaker voorkomen van 
andere typen tumoren (haemangiosarcomen) bij gecas-
treerde dieren.

• Huid en beharing: Bij gecastreerde honden ontstaan 
vaak ernstige vachtproblemen. Er ontstaat een lelijke 
dikke wollige vacht, de glans verdwijnt en er is sprake 
van continu verharen. Men spreekt wel van een scha-
penvacht. Er zit dan niets anders op dan de hond drie 
tot  vier keer  per jaar naar een trimsalon te brengen om 
hem/haar weer enigszins toonbaar te maken. 

In het elders in dit blad geplaatste artikel Ervaringen 
op de Fokdag, (chemische) castratie, Cryptorchidie en 
Monorchidie van Joyce Broekman-Dekker, stipt zij 
een belangrijk onderwerp aan. Bijna alle eigenaren 
van een jonge Drent worden immers bij het eerste 
bezoek met hun pup bij de dierenarts gevraagd of 
zij van plan zijn om te gaan fokken en als dat niet het 
geval is, of de hond gecastreerd moet worden. Een 
ingreep die vergaande gevolgen heeft en niet terug-
gedraaid kan worden. Om eigenaren van een pup te 
helpen een goede afweging te maken, is besloten 
om dit eerder in ‘Onze Drent’ geplaatste artikel van 
Bart van der Pol, oud-voorzitter  van de FBC en die-
renarts, opnieuw te plaatsen.  

Ook plaatsen we een tekst met daarin een per-
soonlijk verhaal over de verandering die een hond 
vertoonde na de castratie (Sterilisatie, een half jaar 
later...). 
 
De Redactie
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• Beschikbaarheid voor het ras: Wat voor ons als Fok-
beleidscommissie natuurlijk van groot belang is: Ge-
castreerde honden zijn niet meer beschikbaar voor de 
fokkerij en op de Fokdagen verschijnen soms uitmun-
tende honden voor de keurmeester die al een jaar eerder 
gecastreerd blijken te zijn. Voor ons en vaak ook voor de 
fokker van de hond een onplezierige verrassing. Vaak 
blijkt ook bij een gesprek met de eigenaar dat men klak-
keloos is afgegaan op het advies van de dierenarts.

Concluderend kan gezegd worden dat castratie van honden 
ongetwijfeld voordelen heeft, maar dat er wel degelijk ook 
zwaarwegende nadelen aan verbonden zijn. En is het nu zo’n 
opgave om een loopse teef gedurende 3 weken bij reuen 
vandaan te houden? De indruk bestaat dat veel eigenaren 
besluiten tot castratie uit gemakzucht. Hier ligt ook een taak 

voor de fokkers: Geef uw pupkopers goede voorlichting 
over de voor- en vooral ook de nadelen van castratie! De 
boodschap die ik wil overbrengen is deze: Zie het castreren 
van uw hond niet als iets dat ‘zo hoort’, maar bekijk kritisch 
de voor- en nadelen. Als u, na het lezen van dit artikel, toch 
besluit uw hond te laten castreren, doe het dan niet te vroeg! 
Wacht tot uw  hond uitgegroeid en uit-ontwikkeld is, zowel 
psychisch als lichamelijk. De Faculteit voor Diergeneeskunde 
adviseert inmiddels ook weer het oude systeem van castra-
tie na de eerste loopsheid op ongeveer 1.5  jaar. En besef 
dat u uw hond wel wat aandoet als u hem deze ingreep laat 
ondergaan.

Bart van der Pol 
oud-voorzitter FBC en dierenarts

Sterilisatie, een half jaar later . . . 
In september 2018 hebben we na lang beraad onze Hera 
laten steriliseren. Vermits we met haar toch niet meer wilden 
fokken en omdat ze twee maanden na elke loopsheid zoveel 
last had van schijndracht lieten we haar opereren.

De operatie en de revalidatie verliep zoals het boekje, binnen 
de week was er aan Hera niets meer te merken en uiteraard 
was ze ook nooit meer schijndrachtig.

Maar nu, een goed half jaar later, komen de gevolgen van de 
verstoorde hormoonhuishouding heel duidelijk aan het licht. 
Bij ons laatste dierenartsbezoek woog Hera 28 kg, terwijl ze 
in de afgelopen tien jaar niet boven de 25 kg was uitgeko-
men. Haar mooie donkere glanzende vacht is nog steeds 
glanzend, maar het is een puinhoop: zo verward en naar alle 
kanten uitstekend.

Als ze zo voor ons uitloopt, durven we haar al wel eens 
"spekrug" te noemen in plaats van ‘smalle’,  zoals we haar 
vroeger noemden. We zullen er aan moeten wennen. Ook 
voorzien we, dat we haar zwaar op dieet moeten gaan zetten 
of haar ander voer -dieetvoer- zullen moeten geven.

We laten ieder vrij om te doen en te laten met zijn hondje, 
maar de sterilisatie is nooit onze eerste keuze geweest. Het 
was noodzaak en met de gevolgen zijn we niet blij !

Jan Faes
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Fokdag 2019; tijd voor verandering? 

We hebben al meer dan 35 jaar Drenten. We beleven veel 
plezier aan onze honden en houden van de Drent in zijn 
verschijning en zijn karakter. We houden van het Nimrod-
type en vinden het leuk om bloedlijnen uit te pluizen als het 
weer tijd is voor een nieuwe Drent. Inmiddels na al die jaren 
hebben we meerdere fokdagen bezocht, hetzij als toeschou-
wer, hetzij, zoals nu weer, als deelnemer. Het is altijd leuk 
om zoveel Drenten bij elkaar te zien, maar we verbazen ons 
er telkens weer over hoeveel verschillende verschijnings-
vormen er van een Drent mogelijk zijn (!). Na ruim 70 jaar 
dat er met het ras gericht gefokt wordt, is er nog steeds veel 
aandacht nodig voor het bewaken van de homogeniteit van 
ons geliefde hondenras. De Fokdag is daarbij een belangrijk 
meetmoment, fokkers en potentiële fokkers kunnen hier 
constateren welke combinaties wel en niet typische Drenten 
voortbrengen. Daarnaast levert deze dag belangrijke infor-
matie op voor het lange termijn fokbeleid van de Vereniging.

Nu valt mij op dat op de Fokdag de aandacht vooral uitgaat 
naar de honden en maar heel beperkt aandacht is voor de 
eigenaren ! We lijken vergeten te zijn dat voor het fokken van 
rastypische Drenten niet alleen goede honden nodig zijn, 
maar vooral ook enthousiaste Drenten-eigenaren !

Veel (nieuwe en onervaren) eigenaren van een jonge Drent 
worden op de Fokdag voor het eerst geconfronteerd met de 
mogelijke kwaliteiten van hun hond, de kiem van de gedach-
te om wel of niet iets te gaan doen met je hond in de fokkerij 
ontstaat vaak pas dan. Als Vereniging zouden we mijn inziens 
op de Fokdag de eigenaren van de voorgebrachte honden 
actief moeten benaderen en hen enthousiasmeren deel te 
nemen aan de fokkerij.

Dit geldt uiteraard voor de eigenaren van jonge veelbe-
lovende honden, maar ook voor de eigenaren van jonge 
honden die nog in ontwikkeling zijn en vooralsnog een G 
krijgen, maar wel uiteindelijk kunnen uitgroeien tot een 
uitmuntende hond. Iemand die voor het eerst met zijn jonge 
Drent op een keuring verschijnt (en vaak is dat de Fokdag) 
realiseert zich dat (nog) niet en haakt na een teleurstellende 
G mogelijk af. Ook voor deze groep zou een begeleiding op 
de Fokdag nuttig zijn.

Je zou kunnen opperen dat vooral de fokker van het nest 
deze begeleidende rol naar de eigenaren heeft, ik deel deze 
mening niet. Ondanks dat personen veelal van goede wil 
zijn, is het niet iedereen gegeven effectief nieuwe eigenaren 
te bewegen deel te nemen aan de fokkerij. Daarnaast is het 
de rasvereniging (cq het hondenras) die bij uitblijven van 
succes aan het kortste eind trekt (en dus niet de fokker !), 
derhalve hoort begeleiding bij de rol en de verantwoordelijk-
heid van de Vereniging en kan je dit niet overlaten aan de 
individuele fokkers.

Misschien is het ook te overwegen om de Fokdag geen 
formele keuring te laten zijn, maar meer een kwalificatie van 
honden die een bijdrage kunnen leveren aan het ras en een 
dag waarop we eigenaren stimuleren iets te doen met hun 

hond in de fokkerij. De Fokdag zou mijn inziens veel meer  

een feestelijk welkom moeten zijn van een nieuwe generatie 
honden en hun eigenaren. Sfeer en activiteiten moeten dit 
uitstralen en veel meer in het teken staan van het uiteinde-
lijke doel van een Fokdag. Hoe meer honden immers deelne-
men aan de fokkerij en hoe meer eigenaren bereid zijn hun 
tijd en energie hier in te steken, hoe breder de beschikbare 
DNA-pool wordt en hoe beter dit is voor het behoud van een 
rastypische Drent.

Ir. C.A.L. Kemper

Het is altijd prettig om uit de leden feedback te krijgen 
over door de Vereniging georganiseerde evenementen. 
Onder invloed van verschillende ontwikkelingen in uiteen-
lopende zaken zoals maatschappelijk belang, fokbeleid, 
gebruik, dierenwelzijn, verenigingsleven etc. is de inhoud 
van de Fokdag al enige tijd onderwerp van discussie bin-
nen de Vereniging. Het heeft ook in de laatste vergadering 
tussen Bestuur en de verschillende commissies op de 
agenda gestaan. Hier zal zeker in de komende tijd bij stil 
worden gestaan en wij roepen als FBC dan ook leden en 
niet-leden op om een bijdrage te leveren in ideeën, tijd en 
inzet in commissies etc. om de Fokdag dusdanig vorm te 
geven, dat het helpt om te komen tot het behoud van een 
gezond ras met al zijn typische eigenschappen en het en-
thousiasmeren van nieuwe eigenaren om breder honden 
in te zetten voor de fokkerij. 
 
Jorden de Boer 
Voorzitter FBC
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Tentoonstellingen
Groningen, Martini dogshow, 1 maart 2019
Keurmeester: Mw. D. Striegel-Roskam Beste van het ras (BOB): Djara-Jentie v.d. Neerbosche Wateren

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

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

Openklasse 1 U, CAC, CACIB Alrik Silha v.d. Waterreijkse Landen   NHSB 3065030 A. Ritsma en P.M. Ritsma-Marcusse

2 U, RCAC, RCACIB   Thomas Eefje van KLein Elsholt   NHSB 3071119 L.E.F. Halmans

Teven

Puppyklasse VB Quincy Eefje van Klein Elsholt NHSB 3136651  A.H.L. van Remmen

Jeugdklasse 1 U, BOB, CAC Djara-Jentie v.d. Neerbosche Wateren NHSB 3114810  B. Groen

2 U, RCAC Nanna Sterre ût it Suden NHSB 3107927  M.A. Dofferhoff-Hoeksema en P. Dofferhoff

Tussenklasse 1 ZG Romy fan’t Suydevelt NHSB 3104061  M.A. Dofferhoff-Hoeksema en P. Dofferhoff

Openklasse 1 ZG Milly fan’t Suydevelt NHSB 3060525  J.W. Hoeksema en F. Hoeksema-Schuurman

Groningen, Martini dogshow, 2 maart 2019
Keurmeester: Hr. H. Stockmari (SF) Beste van het ras (BOB): Morris fan’t Suydevelt

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

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

Openklasse 1 U, BOB, CAC, CACIB  Morris fan’t Suydevelt  NHSB 3063934 A.J. Roodzant

2 U, RCAC, RCACIB   Rieks v.d. Oostwieke  NHSB 3068298 A. Morsink

Teven

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

NHSB 3114810  B. Groen

Tussenklasse 1 U Romy fan’t Suydevelt NHSB 3104061  M.A. Dofferhoff-Hoeksema en P. Dofferhoff

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

2 U,  RCACIB Senna Sophie v.d. Lage Nesse   NHSB 3071471  T. de Reus-de Haan

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

Hazerswoude Dorp, 23 maart 2019
Keurmeester: Hr. J. Schepers Beste van het ras (BOB):    Brisco Barasya the Gloucester

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Jeugdklasse 1 U   Ethan v.d. Olinckhoeve NHSB 3113956 G.B. Olieman

Openklasse 1 U, RCAC, RCACIB   Dirk fan’t Suydevelt NHSB 3002302 H. Sikkema en M.M. Sikkema-de Goffau

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

Teven

Jeugdklasse 1 U  Sientje fan’t Suydevelt   NHSB 3310417  J.W. Hoeksema en F. Hoeksema-Schuurman

Openklasse 1 U, CAC, CACIB Noëlle fan’t Suydevelt NHSB 3074298  J.W. Hoeksema en F. Hoeksema-Schuurman

2 U, RCAC, RCACIB Layla Hesther fan’t Patrijzen Bos   NHSB 3060525   W. Klijnstra en B. de Jong

Zwolle, IJsselshow, 6 april 2019
Keurmeester: Mw. L. de Ridder-Onghena (BE) Beste van het ras (BOB): Milly fan’t Suydevelt

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Puppyklasse Vb  Joep Eefje van KLein Elsholt   NHSB 3136647 A.H.L. Kamperman en L. Kamperman-Smit

Tussenklasse 1 ZG Rebel fan’t Suydevelt   NHSB 3014160 L.M. ten Cate en R. Hut

Openklasse 1 U, CAC, CACIB Joppe fan’t Suydevelt   NHSB 3044917 M, Wessels

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

Teven

Jeugdklasse 1 U, RCAC Josje Luna vd Nettelhorst NHSB 33110620  C. Ligtenberg

Openklasse 1 U, BOB,CAC, CACIB Milly fan’t Suydevelt NHSB 3063942  J.W. Hoeksema en F. Hoeksema-Schuurman

2 U,  RCACIB Puck Tessa van Klein Esholt NHSB 2997330  A.H.L. Kamperman-van Remmen
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Zwolle, IJsselshow, 7 april 2019
Keurmeester: Mw. J. Nijhuis Beste van het ras (BOB): Milly fan’t Suydevelt

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Jeugdklasse 1 U Ethan vd Olinckhoeve NHSB 3113956 G.B. Olieman

Openklasse 1 U, RCAC, RCACIB  Alrik Silha vd Watereijkse Landen NHSB 3065030 A. Ritsma en M. Ritsma-Marcusse

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

Teven

Puppyklasse Vb Quicy Eefje vd Klein Esholt NHSB 3136651  A.H.L. Kamperman

Jeugdklasse 1 U Nanna Sterre ût it Suden NHSB 3107927  M.A. Dofferhoff-Hoeksema en P.A. Dofferhoff

Tussenklasse 1 U, BOB, CAC, CACIB Milly fan’t Suydevelt NHSB 3063942  J.W. Hoeksema en F. Hoeksema-Schuurman

2 U, RCAC, RCACIB Evy Lenny vd Bezelhonk NHSB 3070574  C. Schulte en S. van OImmen

Kampioensklasse 1 U Layla Hesther fan’t Patrijzen Bos  NHSB 3060525  W. Klijnstra en B. de Jong

Goes, 19 april 2019
Keurmeester: Hr. J. Andringa Beste van het ras (BOB):    Mila Monica Babs van Zoterbék

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Openklasse 1 U, CAC, CACIB  Storm NHSB 3036674 P.S. Das

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

Teven

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

Goes, 20 april 2019
Keurmeester: Hr. N. Matejevic (BS) Beste van het ras (BOB):    Brisco Barasya the Glouchester

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

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

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

Teven

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

Openklasse 1 U, RCACIB Noëlle fan’t Suydevelt NHSB 3074298  J.W. Hoeksema

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

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, afhankelijk van de rap-
portages van mensen die bij de tentoonstelling aanwezig zijn geweest. Daarom, zeker als u een resultaat heeft behaald 
met uw hond, het verzoek om uitslagen van tentoonstellingen te mailen naar:   redactie@drentschepatrijshond.org  
 
Zoals u zult begrijpen, kan de redactie, hoewel we onze uiterste best doen om fouten te vermijden, niet instaan 
voor de juistheid van de door ons gepubliceerde uitslagen.

We plaatsen zo mogelijk van elke show een foto van de BOB en een impressie / verslag van de show. We zijn daarvoor 
echter afhankelijk van de mensen die de show hebben bezocht. Als u op een show de titel BOB heeft behaald, zijn we erg 
blij met een foto van uw kanjer.  Als u ook een stukje wilt schrijven, zijn we nog blijer! S.v.p. insturen naar e-mailadres:  
redactie@drentschepatrijshond.org
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Een dagje Junior Handling
Hallo! Ik ben Noah en ik wil jullie vertellen over mijn beleve-
nissen van de Junior Handling op een hondenshow. Zaterdag 
23 maart heb ik meegedaan met de Junior Handling op de 
hondenshow van de K.V. Rijnland. Ik zoek op de show altijd 
een hond, die ik dan mag voorbrengen bij de Junior Hand-
ling. Ik zag op de show de Drentsche Patrijshond Brisco van 
Grada en Geert Paardekooper en heb toen aan hen gevraagd 
of ik Brisco mocht voorbrengen in de Junior Handling. 

Omdat je een Drentsche Patrijshond niet vaak voorgebracht 
ziet worden in de Junior Handling vind ik het juist leuk om 
voor te brengen. 

In de voorkeuring was al gelijk te zien dat Brisco en ik een 
hele goede match waren. Daarna moesten we de Erering in 
voor de plaatsing. Ik zat bij de laatste vijf en hoopte mezelf in 
ieder geval te kwalificeren voor de finale van het Nederlands 
Kampioenschap Junior Handling. Toen de keurmeester de 
plaatsing bekend ging maken, bleef ik staan voor de eerste 
of tweede plek. Ik werd toen aangewezen voor de eerste plek 
en ik was natuurlijk superblij want ik heb mezelf daarbij ook 
gekwalificeerd voor de finale. 

De keurmeester zei, dat Brisco en ik een eenheid waren en 
het was een moedige keus om met een Drentsche Patrijs-
hond aan de Junior Handling mee te doen. 

Ik wil Grada en Geert heel erg bedanken voor het lenen van 
Brisco, het was superleuk met hem te lopen.

Noah Hagenaar


Evert Hoekstra 
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Verslag Show Leiden
Op 23 en 24 maart organiseerde de K.V. Rijnland weer de 
Internationale Hondententoonstelling in het Plantarium in 
Hazerswoude-Dorp.

Op zaterdag 23 maart werden de Drenten gekeurd door 
keurmeester de heer J.Schepers. Er waren 13 Drenten inge-
schreven, waarvan er 12 ook aanwezig waren op de keuring. 
De keurmeester nam ruim de tijd voor het keuren van de vier 
reuen en acht teven. Hij nam er alle tijd voor en was vriende-
lijk en geduldig.

Brisco werd Beste Reu en tijdens het wachten op het aanwij-
zen van de Beste van het ras, werd er door Noah Hagenaar 
gevraagd of Brisco gebruikt mocht worden voor de Junior 
Handling. Dat vonden we prima. Over zijn ervaringen heeft 
Noah een verslag gemaakt.

Beste Teef werd Noëlle fan`t Suydefelt en Brisco werd uitein-
delijk de BOB.

Omdat Brisco de BOB was geworden, mocht hij uitkomen in 
de Erering voor rasgroep 7, waarin de heer M. Draganescu de 
keurmeester was. Brisco eindigde bij de laatste zes. 

Het was een gezellige dag en wij gingen met een goed 
gevoel naar huis.

Geert en Grada Paardekooper

Dogzine-Topdogaward
Zondag 31 maart 2019 was bij de KC Pampus te Almere de 
uitreiking van de eerste Dogzine-Topdogaward. De Dogzine-
Topdogaward is een nieuw opgezette competitie in de Be-
neluxlanden. In rasgroep 7 hebben 567 honden meegedaan 
aan deze competitie en Brisco eindigde op een tweede plaats 
wat voor ons verrassend was.

Bij de Nederlandse Rassen eindigde Brisco op de eerste 
plaats. In het algemeen klassement van alle rasgroepen be-
haalde hij een gedeelde twaalfde plaats. In totaal deden bijna 
7000 honden mee.

Wij zijn super trots op Brisco om wat hij heeft gepresteerd in 
2018.

Het werd gevierd met champagne en hapjes; het was een 
gezellige en geslaagde middag.

Geert en Grada Paardekooper
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Vachtverzorging van onze Drenten
Drenten behoeven in het algemeen geen intensieve verzor-
ging. Het zijn geen poedels of andere rassen waarbij je elke 
dag moet kammen of borstelen. Af en toe kammen en/of 
borstelen moet genoeg zijn.

De Drent heeft een “zelfreinigende” vacht. Je merkt dit 
wanneer ze in de bagger hebben liggen rollen en smerig 
en onder de modder binnen komen.  Als de Drent dan is op-
gedroogd en zich een paar keer heeft geschud, zie je dat de 
vacht weer schoon is. Je kunt dan wel meteen de stofzuiger 
pakken! 

Onze Drenten worden dan ook zelden of nooit gewassen, 
tenzij ze het nodig vinden om in een dood beest te rollen en 
een uur in de wind stinken. Dan gaat inderdaad de tuinslang 
er overheen.

Toch is het af en toe nodig om de Drent onder handen te 
nemen, helemaal wanneer deze iets ouder begint te wor-
den. Samen met Marjan de Raad, heb ik een fotoreportage 
gemaakt van de verzorging van de Drent.

Op bijgaande foto’s ziet u welke attributen hiervoor gebruikt 
kunnen worden en ook wordt er uitleg gegeven over de 
manier waarop de Drent getrimd wordt. De voornaamste 
attributen zijn: de borstel, de kammen, de (effileer)schaartjes 
en de nageltang.

Veel van de andere attributen worden gebruikt wanneer je 
met de hond showt. 

De foto’s zijn van Odie, die Marjan gefokt heeft, maar die 
gecastreerd en wel bij haar terugkwam. Je hebt dan gelijk 
een voorbeeld van de vacht zoals deze kan worden na de 
castratie.

Marjan begon de vacht van de hond helemaal goed door te 
borstelen. Dan haal je er al veel dood haar uit. 

Daarna waren de oren aan de beurt. Ook deze worden eerst 
goed doorgekamd.  

Omdat het haar van de oren heel lang was, heeft ze eerst met 
een effileerschaar het meeste haar weggehaald. Je kunt daar-
bij kiezen voor enkele of een dubbele effileerschaar. Nadat de 
oren zijn gedaan, begin je aan de eigenlijke vacht. 

Vooral de flanken behoeven vaak wat extra zorg. Ook hier 
kun je een schaar gebruiken 
samen met een kam, waarbij 
je de vacht omhooghaalt en 
de haren door de kam laat ko-
men. Je kunt ook kiezen voor 
een trimhark of trimmesje.  
Ook de voorborst wordt op 
zo’n manier onder handen 
genomen. Het haar onder de 
buik wordt ingekort.  
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Daarna komen de benen en de voeten.  De franje aan de 
voor- en achterpoten wordt ingekort. Let op!!! Nooit en te 
nimmer de voor- of achterpoten zijwaarts trekken. Altijd naar 
achter halen, want anders kun je een blessure veroorzaken.  

Het haar tussen de tenen wordt weggehaald, evenals onder 
de kussentjes. Pas op dat je niet in het voetzooltje knipt.

Als je dit gedaan hebt, komen de nagels aan de beurt. Het 
loont de moeite om een “goede” nageltang aan te schaffen. 
Deze nageltangen zijn scherp en voorkomen dat je tijdens 
het knippen de nagel in laat scheuren. Knip de nagel in een 
hoek van 45º ook weer ter voorkoming van inscheuren. Ver-
geet vooral de 5e teen niet. Dat is dat kleine teentje aan de 
binnenkant van de voorpoten.

De broek wordt ingekort. Let op! Zowel de broek als de staart 
zijn heel gevoelig omdat de zenuwen vlak onder de huid 
liggen. Houd het haar bij de wortel vast en kam het daarna 
door. Met wederom een schaar kun je de broek inkorten.   
Ook hier kun je de effileerschaar voor gebruiken

We zijn er bijna.  De staart wordt indien noodzakelijk iets ge-
trimd. Vaak hoef je hier niet zoveel aan te doen, maar als de 
haren bijna op de grond komen, dan moet de staart ingekort 
worden.
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Je hebt nu al een andere hond voor je. Met goed getrimde 
oortjes en de vacht zie je een “echte” Drent tevoorschijn 
komen. 

De tandjes: Een verhaal apart. Het loont de moeite om de 
tanden van je hond regelmatig schoon te houden en te ont-
doen van tandplak. Hiervoor gebruik je een tandsteenschra-
per. Als je de hond vanaf pup leert wennen aan het feit dat 
je aan zijn tanden komt, heb je hier later alleen maar gemak 
van. 

Als laatste de oren van binnen nakijken. Als ze vuil zijn even 
met een tissue reinigen. Nooit in de gehooringang komen, 
want dan druk je het vuil naar binnen.  Let op eventuele vuile 
oren, dit kan betekenen dat de hond last van mijt heeft en 
daarmee moet je naar de dierenarts. 

Niet alleen is het zelf trimmen van je hond een dankbare 
bezigheid, het heeft sociaal gezien ook een functie. Je verste-
vigt de band met je hond tijdens de verzorging. 

Veel succes!

M.A. de Raad-Hemminga 
J. Broekman-Dekker
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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

Creatief met Drent

    Luna met potlood en gel-pen op papier. 
Te dun papier..... Anna Sengers, baasje van Luna gebruikt 

tegenwoordig dikker papier voor haar hobby. 
 

Chester, overleden in januari 2016, 12 jaar oud. Een dier-
bare herinnering geschilderd door de dhr. Joop Wilmink. 

Chester heeft een ereplaats in de woonkamer bij Hans 
van Welsum.

Dit is Boris, een Drentje van drie jaar. Gevangen 
in een glas-en-lood raam in de tiffany techniek.
Dit mooie werk hangt bij baas Johan Koetse.

Dit zijn Ollie (links) en Bello (onder), de eerste 
Drenten van mevr. Trees Strijker Marsman. Ze zijn 

in acryl op doek gezet door mevr. Strijker zelf.
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Dit zijn Raldy (l) en Raldo (r). Prachtig ‘gevangen’ in krijt-
tekeningen, in 1995 gemaakt door de helaas veel te vroeg 

overleden Annelies Dröge.  
Raldy (1979-1991) en Raldo (1991-2001) hebben een ere-

plaats bij hun bazen Jos en Ria Alebregtse.

Even voorstellen: Kyra, overleden in mei 2017. Met olieverf 
geschilderd door Saskia Oud. Kyra’s bazin, Sonja Weijer 

had de foto opgestuurd als voorbeeld. Saskia heeft de foto 
gebruikt, maar gekozen voor een fazant i.p.v. konijn van-

wege de kleur. “Naast de vele foto’s is dit schilderij me enorm 
dierbaar” schrijft Sonja.

En hier nóg een foto, die is omgetoverd tot een prachtig schilderij.  
De Drentsche Patrijshond in kwestie is Joeri en de maker is Beppie 
Wildström. Beppie is violiste in het orkest waar Joeri’s eigenaresse  
Ellen Bouwen ook in speelt.Toen Beppie de foto van Joeri met een 
eend zag, wilde ze hem graag schilderen. En zo is het gebeurd......

          Op deze foto Beppie Wildström  
           met haar schilderij van Joeri.

Eerst was er het schilderij gemaakt door Felix 
Botman. Daar is een afdruk op aluminium van 
gemaakt en zo hangt Indy al een jaar of vier bij 

Richard en Selma Tiemeijer in de tuin.
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Verslag Drentendag 2019
Na weken van voorbereidingen was het zondag 14 april 
dan eindelijk zover; voor de achtste keer organiseerde ik 
een Drentsche Patrijshonden dag in Drenthe. Dit jaar hielp 
Sjoukje Ter Meulen mee met de organisatie. Ook stelde ze 
haar tuin in de Kiel beschikbaar om tussen de activiteiten 
door te kunnen vertoeven.

Tussen 10.00 en 10.30 uur meldden meer dan 50 Drenten-
eigenaren zich met hun Drenten in de Kiel, waar ze werden 
verwelkomd met koffie of thee en taart. Ingrid, de dochter 
van Sjoukje, had twee heerlijke en ook prachtige slagroom-
taarten gemaakt, met daarop collages van alle Drenten die 
op deze dag aanwezig zouden zijn. Voor de aanwezige kin-
deren had ze cupcakes gemaakt. Vervolgens heette Sjoukje 
iedereen welkom en vertelde ze wat het programma voor de 
dag zou zijn.

Na de koffie reden de deelnemers naar het ‘honden-losloop 
bos’ van Ellerthaar waar de honden in twee groepen aan ver-
schillende kanten van het bos startten met wandelen. 
Omdat er zoveel honden waren, leek het ons verstandiger 
om de groep te splitsen.

Tijdens deze wandeling kwamen de groepen ook bij een 
meertje waar de honden konden drinken en heerlijk konden 
zwemmen en ravotten.

Na de wandeling kwam iedereen weer in de Kiel bij elkaar 
om te lunchen. Er stonden verschillende soepen, sandwiches, 
scones en een fruitsalade klaar voor iedereen. Na de lunch 
vertrokken de deelnemers naar het bos van de Kiel, waar we 
een proeven/workshop-middag hadden gepland. De deel-
nemers waren verdeeld in vier groepen en gingen per groep 
alle proeven langs. 
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De eerste proef/workshop was bij Klaas de Vries en zijn hel-
per Herman. Klaas vertelde dat de SJP proeven met ingang 
van dit proevenseizoen veranderen en behandelde hier twee 
proeven. Als eerste het onderdeel ‘Volgen’; het volgen in 
een ‘achtje’ is veranderd naar het volgen in een Z. De hond 
moet eerst aangelijnd en daarna los zijn voorjager volgen en 
tijdens dit ‘los’ volgen wordt er ook een keer geschoten. 
Omdat wij  geen toestemming hadden gevraagd om in het 
bos met een alarmpistool te schieten, gebruikte de helper 
een eendenlokker. Terwijl de hond volgt, hoort deze de 
eendenlokker en mag daarop alert zijn, maar moet dan wel 
gewoon verder volgen. Renze op foto hierna, volgde netjes 
zijn voorjager Marten.

Toen de eendenlokker klonk bij het los volgen, ging Lana 
naar de helper toe en vond daar ook nog een dummy. Dat 
was niet de bedoeling, maar ze gaf het wel model af aan haar 
voorjaagster Roswitha.

Het volgende onderdeel dat Klaas behandelde, was het ‘af uit 
zicht’. Vanaf dit seizoen wordt er terwijl de hond ‘af uit zicht 
ligt’,  geschoten en tegelijkertijd wordt er een dummy opge-
gooid. Ook nu werd hiervoor de eendenlokker gebruikt. De 

hond moet blijven liggen, maar daarna ook de dummy mar-
keren. Als de baas weer terug is bij zijn hond en hem heeft 
aangelijnd, moet de hond weer van de lijn en dan de dummy 
halen. Maud haalde de dummy netjes op voor voorjaagster 
Paulien.

Gerie en Maud luisteren aandachtig naar de uitleg van Klaas

De tweede proef/ Workshop was zweetwerk en werd gege-
ven door Wilko Nijman en Monika Bieker. Ze vertelden wat 
zweetwerk precies inhoudt en alle honden mochten een 
zweetspoortje uitwerken. De derde proef was een funproef, 
er was een klein parcourtje uitgezet door Gerdien Stamhuis. 
Ze had bij de proef goede hulp van de zusjes Saar en Famke.           

  Doutsen en haar voorjaagster Silvia
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 De honden moesten slalommen tussen paaltjes, door een 
tunnel lopen en door een hoepel springen. Ook moesten de 
honden zoveel mogelijk knuffels en andere dingen van een 
grote stapel apporteren waarbij de knuffels en dummy’s bij 
de honden favoriet waren.

Redmer probeert Skadi in de tunnel te krijgen

Natuurlijk waren er ook ondeugende Drenten die eigenlijk 
netjes los moesten volgen of netjes moesten blijven liggen 
bij het plaats houden, maar die er vandoor gingen om bij het 
funparcourtje een knuffeltje te halen.

De laatste proef was een fotoshoot, de baasjes moesten hun 
honden netjes op of voor een bankje laten zitten zodat er 
door Sjoukje mooie foto’s van ze gemaakt konden worden.

En ook Marduc liet zich mooi fotograferen

Tegen 17.45 uur waren de groepen klaar met alle proeven 
en vertrok iedereen weer naar het huis van Sjoukje, waar we 
onder het genot van een drankje de twee winnaars van de 
dag bekend maakten. 
Er was een prijs voor de beste volwassen hond en ook een 
prijs voor de beste jonge hond/meest belovende combinatie. 
De winnaars waren Marten Sikkema met Renze en Silvia 
Verhulst met Doutsen. 
We sloten de dag af met een gezellige BBQ.

 Sonja Weijer
Foto’s: Sjoukje Ter Meulen

 

Maud kon dat heel goed
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In Memoriam
Sanne Lotte van de Lage Nesse 03-03-2005 – 04-04-2019

Sanne was ons eerste zelfgefokte teefje dat wij hebben aan-
gehouden. Het is een kind van Buster Hesther van Groeven-
beek en Lotte Carmen van de Valkeniersweide. Ze was altijd 
een heel aanhankelijke hond, deed het goed op de shows en 
op de jachttraining, maar hier zijn wij niet fanatiek mee door-
gegaan. Het was een geweldige en lieve huishond. Helaas is 
zij door de ouderdom ingehaald en hebben wij afscheid van 
haar moeten nemen. Sanne mocht 14 jaar lang deel uitma-
ken van ons leven. In die tijd heeft ze meerdere malen mee 
mogen helpen met het opvoeden van nestjes met puppies. 
Met haar zelf hebben wij nooit een nestje gefokt. Al met al 
was ze een fijne hond en een heel lieve Drent. 
 
Wij missen haar en zullen de vele fijne herinneringen aan 
haar koesteren.

Jan, Thea en Marloes de Reus 
Kennel van de Lage Nesse
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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

0541 53 10 01  |  www.verhaag.nl
088 730 11 11  |  www.zogedrukt.nl
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Kalender 2019
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

3 Algemene Ledenvergadering Woudenberg Bestuur

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

26 SJP Beesd GBC en ORWEJA

Augustus 24 en 25 Dogshow Rotterdam
CAC/CACIBhoy

Ahoy Mw. A.van Steenbergen
Tel.: 015-2124126
admin@dogshowrotterdam.nl
www.dogshowrotterdam.nl

September 15 Reuendag VDPH Arnhem FBC

28 en 29 Dogshow Maastricht
CAC/CACIB

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

November 2 en 3 Dogshow Bleiswijk
CAC/CACIB

Plantarium,
Hazerswoude-dorp

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

December 8 Winner
CAC/CACIB
Winner/Jeugdwinner/
Veteranenwinner

secr@winnershow.nl
www.winnershow.nl
p/a Raad van Beheer
Postbus 75901
1070 AX Amsterdam

21 Kerstshow KNON
CAC/CACIB

Evenementenhal
Gorinchem

Mw. A. Oostervink
Tel.: 06-43249984
secretariaat@kerstshow.com
www.kerstshow.com

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

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



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

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

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

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

 cavom.nl

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

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

Cavom, daar draait een gezond hondenleven om!

de natuurlijke voeding
voor elke hond
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