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Clubkampioen 2019

Penny-Lane 
Eig.: F. Bricq

Foto: Michael v.d. Burg
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Voorwoord van de voorzitter
Beste leden van onze Vereniging,  

Het verenigingsjaar is in volle gang en dus hoog tijd voor 
de zomer-editie van ‘Onze Drent’. We hebben een aantal 
mooie activiteiten gehad, zoals op 23 maart de veld- 
werkintroductiedag van de GBC, de Fokdag op 30 maart, 
de Voorjaarswandeling en natuurlijk de Kampioenschaps-
clubmatch van 1 juni op landgoed Kernhem in Ede.
Het was de eerste keer op deze locatie en wat hebben we 
een topdag met elkaar gehad. Een mooie omgeving, veel 
ruimte, heerlijk weer, veel deelnemers, mooie honden en 
een trotse winnaar. Op dit soort dagen voel ik een hoop 
positieve energie en geeft het mij als voorzitter een trots 
gevoel over onze Vereniging, haar vrijwilligers en natuurlijk 
alle leden.
Op de website is een mooie fotoreportage geplaatst, die 
een sfeerimpressie geeft. Ook staan er foto’s op van alle 
trotse winnaars.
Velen van u zullen bij terugkomst van vakantie deze editie 
van ‘Onze Drent’ bij de post vinden of juist voor vertrek 
ontvangen. In beide gevallen een prima aanleiding om 
te genieten van een blad met al haar artikelen, foto’s en 
wetenswaardigheden.   
Rond het verschijnen van deze editie is er ook de jaarlijkse 
Standaard Jachthonden Proef (SJP), die door de VDPH op 
26 juli op Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd wordt ge-
organiseerd. De proeven zullen volgens de nieuwe regels 
worden afgenomen, dus dat zal nog wat wennen zijn voor 
sommige deelnemers en hun honden.
Op zondag 15 september 2019 wordt de tweejaarlijkse 
Reuendag door de FBC georganiseerd. Dit jaar op het ter-
rein van de kynologenclub ‘Arnhem en Omstreken’ aan de 
Drielsedijk 15A, 6841 HJ Arnhem. We vinden het heel be-
langrijk dat we over een ruime genenpool kunnen beschik-
ken en hopen daarom dat er veel reuen worden ingeschre-
ven. De inschrijving is inmiddels geopend; kijk vooral even 
op de website van onze vereniging.
Voor ons als Bestuur is het erg belangrijk om regelmatig 
met leden in gesprek te zijn over het reilen en zeilen in 
onze Vereniging. Dit gaat vaak informeel bij allerlei acti-
viteiten en in de voorgaande jaren hebben we ook een 

aantal malen leden 
uitgenodigd om met 
ons over de Vereni-
ging in gesprek te 
gaan. 
Dit jaar willen wij dit 
graag verder vorm-
geven en daarvoor 
kunnen leden zich 
inschrijven voor dit 
‘klankbordmoment’. 
We hebben plek voor 
12-15 personen, zo-
dat iedereen aan bod 
kan komen en aan het gesprek kan deelnemen. De datum 
is zaterdag 21 september van 14.00-16.00 uur in het be-
kende Hotel Schimmel in Woudenberg. Wil je deelnemen, 
meld je dan aan via: bestuur@drentschepatrijshond.org
Tenslotte wil ik graag het volgende met u delen. We heb-
ben een actieve vereniging en een gewaardeerde groep 
van commissieleden en vrijwilligers, die alle activiteiten 
mogelijk maken. Echter we zijn toch met urgentie op zoek 
naar versterking van het Bestuur en ook enkele commis-
sies. Ik realiseer mij dat dit investeren van kostbare vrije tijd 
vereist, maar zonder voldoende commissie/bestuursleden 
wordt de Vereniging toch wat kwetsbaar. Kortom: wilt u 
directe invloed uitoefenen op beleidsvorming of heeft u 
ideeën hoe we onze activiteiten kunnen verbeteren……. 
Trek de ‘stoute schoenen’ aan en neem contact op met een 
van de commissieleden of het Bestuur. U kunt mij gerust 
bellen, ik praat u graag bij over onze ambities en plannen.
Ik wens u een bijzonder mooie zomerperiode toe, met veel 
plezier met uw hond(en) en hoop velen van u op één van 
de komende verenigingsactiviteiten te mogen begroeten.

Met bijzondere groet,  
mede namens het Bestuur,

Marc Massaar van Schaik
Voorzitter

Foto-thema Zomer-nummer  ‘Onze Drent’: 

‘De zielig kijkende Drent’ 

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

• Mailen aan: redactie@drentschepatrijshond.org 
• Uiterlijke instuurdatum: 30 augustus 2019
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Algemene Ledenvergadering

Gewoonlijk staan op deze plaats in ‘Onze Drent’ de notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging. 
Het maken van de notulen van de ALV van 3 juni jl. vergt echter meer tijd dan gedacht. Om deze editie van ‘Onze 
Drent’ toch volgens schema te laten verschijnen, is besloten om deze notulen op te nemen in de volgende editie, 
het herfstnummer, dat in september zal verschijnen. 

Mijn beleving van de ALV
Maandag 3 juni: de Algemene Ledenvergadering van de 
Vereniging in Woudenberg. Natuurlijk ben ik er, maar dit jaar 
was het toch een beetje anders. Richard is deze keer niet mee 
(problemen op zijn werk) en dus ben ik dit jaar alleen…….
met Vedde. Drie maanden oud en niet alleen onze Drent 
nummer drie, maar ook nog eens vreselijk nieuwsgierig, 
vreselijk actief, vreselijk snel afgeleid, vreselijk bijterig en vre-
selijk lief. Dat vond gelukkig iedereen om me heen ook. “Nee, 
niet in die meneer zijn hand gaan bijten!! Waar zit je nou 
weer aan te knagen?? Nee, niet in schoen van de buurvrouw 
gaan hangen!! Sssst, niet dwars door het financieel verslag 
naar dat andere pupje gaan blaffen!! Hé, je trekt me zowat 
uit mijn stoel!! Laat die vlieg gaan!!” Zo ongeveer ging het…. 
En ondertussen werd de agenda van de vergadering keurig 
afgevinkt. Me echt goed concentreren op wat er allemaal ge-
zegd werd daar achter die grote bestuurstafel, lukte me deze 
avond niet helemaal. 

Behalve de toelichting van de voorzitter op het feit dat het 
bestuur –tijdelijk- nog maar uit drie personen bestaat, kwa-
men er niet veel heel bijzondere dingen voorbij. Eerst werden 
de prijzen uitgereikt aan alle winnaars van die mooie jacht-
bokalen. Een bijzondere, een dochter van onze Okke, Fiene 
won een prijs voor haar prestaties, de Suze Markvoortbeker. 
Clubkampioen Penny-Lane van de familie Bricq, hoewel niet 
aanwezig, werd extra in het zonnetje gezet; wat een prach-
tige winnares! Na al de bloemen en handdrukken kwamen 
de verslagen van de commissies en het financiële deel aan de 
orde. Allemaal hamerstukken. 

En gelukkig ook een pauze; even tijd voor koffie. Nou nee:  
eerst Vedde maar eens uitlaten. Gelukkig zorgde mijn buur-
vrouw voor een glaasje drinken voor me. Heel erg bedankt, 
Greet! Na de pauze was eerst de herverkiezing van de voorzit-
ter aan de orde. Zoals eigenlijk verwacht, werd hij herkozen. 
Gefeliciteerd Marc!

Na deze verkiezing, nog een toelichting op het DNA-onder-
zoek en een reflectie op het ED-beleid en de rondvraag. Toen 
de voorzitter de vergadering afsloot, was ik in allerlei opzich-
ten aardig aan mijn eind. Vedde was weer lekker wakker met 
al dat gepraat om hem heen en ik besloot maar snel richting 
huis te vertrekken. Het was per slot ook nog ruim een uur 
rijden…..

Sorry, dat ik dus niet al te veel tijd had om met de andere 
aanwezigen te babbelen, lekker even te lachen, het laatste 
nieuwtje uit te wisselen. Vedde nam al mijn aandacht over…. 
Maar het was een fijne avond en weer een goede vergade-
ring…..dacht ik.

Selma Tiemeijer
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Uitreiken behaalde wisselprijzen 2018/2019

J.F. BARON VAN HOGENDORP          
WISSELTROFEE

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

TROFEE 
SUZE MARKVOORTBEKER

 NIMRODPRIJS         MARIËNWAERDT                   
WISSELBEKER CLUBMATCHWINNAAR 2019

Olaf Geerse met 
Int. & Lux. Kamp. Stone 

(3e maal)

Willeke Loots met 
Fiene van ’t Wilhoeckske 

(afwezig)

Ine Gimbrère met 
Rebelle van d’Ouw Knip

Ine Gimbrère met 
Rebelle van d’Ouw Knip

Cor Kortsmit met 
Laika 

(uitgereikt op 27-7-2018)

F. Bricq met 
Penny-Lane 

(afwezig)

Tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn de behaalde wisselprijzen 2018/2019 uitgereikt.

Niet uitgereikt zijn dit jaar: de PERDIXPRIJS, de VAN WIND EN VEER BOKAAL en de VAN BIRCMEDEPRIJS
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Winnaars van de Kampioenschapsclubmatch 2019
Op de website staat een overzicht van de keurverslagen en alle op de Clubmatch behaalde resultaten. Ook zijn er veel foto’s 

van de Clubmatch te vinden op de website. Hieronder staat een overzicht van de winnaars in alle categorieën. 

  1VB
   Reese Ninco v’t Resschebeke   
   LOSH 1280653
   Eig. F. Bricq        

Reuen TevenPuppyklasse

  1VB (Beste puppy)
   Toon Kato van Oud  Willaer
   NHSB 3133353
   Eig. W.G. van Essen

Beste Teef, tevens Clubwinnaar
Penny-Lane  

Eigenaar:  F. Bricq

Beste Reu, 
  Storm

  Eigenaar:  P..S. Das

Keurmeester  
 F. Loch-Romans

Keurmeester  
W. Wellens



8 - Onze Drent

 

  1U
   Flynn Luna vd Nettelhorst
   NHSB 3110619
   Eig. J.M. van der Stel

  1U
   Josje Luna vd Nettelhorst
   NHSB 3110620   
   Eig. C. Ligtenberg

Jeugdklasse

  1U
   Boaz Mila v’t Roetslat
   NHSB 3095191
   Eig. R.J. Jonker

  1U
   Etta Jytte vd Bezelhonk
   NHSB 3100728
   Eig. J. Harbers

Tussenklasse

Reuen Teven

Openklasse

  1U Beste reu, CAC
   Storm
   NHSB 3036674
   Eig. P.S. Das 

  1U Beste teef, CAC, BOB     >>Clubmatchwinnaar<<
   Penny-Lane
   LOSH 1178860
   Eig. F. Bricq 
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  Reuen Teven

    1U 
   Djara-Jentie vd Neerbosche Wateren
   NHSB 3114810
   Eig. K. Groen 

Fokkersklasse

  1U
   Brisco Barasya the Glouchester
   NHSB 2889094
   Eig. G.W. Paardekooper

  1U
   Senna Lyne vd Bezelhonk
   NHSB 2977338
   Eig. S.Y. Graver

Kampioensklasse

  1U
   Stone
   NHSB 2800890
   Eig. J.O. Geerse

   1U                                            
   Benthe Djenna van Drienermarke
   NHSB 2991066   
   Eig. H.T. Bösing

Gebruikshondenklasse
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 Reuen Teven

  1U Beste Veteraan/Res. CAC reu
   Sander fan de Indo-Anjoho
   NHSB 2790062
   Eig. S. Tiemeijer-Wisman            
   en R. Tiemeijer

  1U
   Hanne v’t Wilhoeckske
   NHSB 2833486 
   Eig. J. Maaskant 

Veteranenklasse

  Kennel vd Nettelhorst

Fokkerijklasse

   Djara-Jentie vd Neerbosche Wateren
    NHSB 3114810
    Eig. K. Groen.

Beste zelf gefokte hond

  Gijs van Driel met Josje Luna vd Nettelhorst

Kind-hondshow 6-9 jaar

 Emma van Driel met Suus vd Nettelhorst

Kind-hondshow 10-12 jaar
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Zonder sponsors geen Clubmatch
Ook dit jaar was het weer een Kampioenschapsclubmatch 
met prachtige prijzen. Veel dank zijn we dan ook verschul-
digd aan de sponsors die weer bereid zijn geweest om prach-
tige prijzen ter beschikking te stellen voor de Clubmatch. 

Net als in de afgelopen jaren was Biofood sponsor met zak-
ken voer voor de winnaars en waren er goody-bags met de 
overheerlijke zalmbrokjes voor degenen die niet in de prijzen 
vielen. De eigenaar van de Beste teef,  tevens de Clubwinnaar, 
werd de gelukkige winnaar van een paar comfortabele out-
door laarzen  naar keuze (maat en kleur), beschikbaar gesteld 
door Zoo Adventure. 

De eigenaar van de Beste reu won een fraai handgemaakt 

naambord, aangeboden door Frieling (www.frisianhorsesou-
venirs.com), die inmiddels een goede bekende is, zowel bin-
nen als buiten de Vereniging.  

De Beste veteraan kon na de Clubmatch heerlijk slapen op 
een door RD producten (hondenkussen.nl) geschonken kus-
sen; een prachtig kussen met een verwisselbare binnen-  en 
buitenhoes. 

Zie voor meer informatie over de producten van de sponsors 
de advertenties elders in deze uitgave van ‘Onze Drent’.

Namens de Evenementencommissie,

Alfred Schouten

Foto impressie Clubmatch 2019
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Bekijk het maar!
Veel schrijvers over oude hondenrassen zijn op zoek naar de 
voorouders van het door hen geliefde ras. Omdat er weinig 
geschreven bronnen zijn, levert zo’n speurtocht over het 
algemeen veel veronderstellingen op en weinig concrete 
feiten. Maar over één ding zijn de meeste kynologen het met 
elkaar eens, namelijk dat zeer veel van de tegenwoordige 
jachthondenrassen afstammen van Spaanse honden.  Spanje 
was eens het voornaamste land van Europa en een welva-
rend volk is ook rijk aan hondenrassen. 

Ook wij kwamen onder  Spaanse heerschappij. Een periode 
die bekend staat als de ‘Tachtigjarige oorlog, 1568 – 1648’. 
De Spaanse troepen namen honden met zich mee die hier 
bekend werden als Spioenen of Spanjoelen. Jachthonden die 
de jagers hielpen bij de jacht met valk, windhond, geweer of 
net. Deze honden waren hier voordien onbekend en duidelijk 
herkenbaar als de honden van ‘die Spanjaarden of Spanjolen’. 
Ook de honden werden daarom Spanjolen genoemd en om-
dat het in die tijd gebruikelijk was de tweede ‘o’ als een  ‘E’of 
een ‘I’ te schrijven, schreef men Spanjoel en niet Spanjool.

Onze voorouders dachten niet in rassen maar waren zo 
nuchter een hond op zijn nut te beoordelen. De populaire 
Spaanse honden werden veelvuldig gebruikt voor het fokken 
met inheemse honden. Op de schilderijen van onze oude 
meesters staan hun nakomelingen in allerlei kleuren en 
maten afgebeeld.

Ook de Drentsche Patrijshond wordt geacht af te stammen 
van de Spanjoel of Spanjool. De Spaanse hond die door de 
Spaanse legers werd ingevoerd. Schriftelijke bronnen die dit  
bevestigen heb ik echter nooit gezien, sterker nog, de namen 
Spioen of Spanjool ben ik in de oude Drentsche archieven 
nooit tegengekomen. Maar soms doe je een ontdekking! 

Legerhond
Op de Algemene Ledenvergadering van juni 2006 liep ik het 
erelid Barelt Schuiling tegen het lijf. In het korte gesprek dat 
we hadden maakte hij de opmerking dat de Patrijshonden 
vroeger ook wel Legerhonden werden genoemd. Ik ant-
woordde dat ik dat nog nooit had gehoord. Maar het zette 
mij aan het denken. Hij komt uit noord Drenthe (Eext) waar 
de patrijshond het langst in ere werd gehouden en ik uit 
zuid Drenthe (Hoogeveen) waar dit veel minder het geval 
was. Janny Offereins schrijft in haar boek, dat drs. R. Lentjes, 
auteur van het boek De Nederlandse hondenrassen, twee 
honden noemt die aan het eind van de negentiende eeuw 
werden uitgebracht op een Amsterdamse tentoonstelling 
als Drentse legerhonden. Moeder en zoon geboren 1892 
en 1894. Van de zoon is zelfs een foto afgedrukt. Allemaal 
heel aardig natuurlijk, maar naar welk leger zou hun naam 
verwijzen. Van 1795 tot circa 1813 hadden wij de Fransen 
over de vloer. Zouden de honden naar het Franse leger zijn 
genoemd? Veel kynologen schrijven immers dat de staande 
hond via Frankrijk over Europa is verspreid.

Soms vallen puzzelstukjes als vanzelf op hun plaats. Als lid 
van de Historische Kring Hoogeveen, ontving ik een boek-
werkje over de geschiedenis van de Veemarkt in Hoogeveen. 
Daarin las ik dat daar in 1778 een besmettelijke runderziekte 

was uitgebroken. De Schout genaamd Carsten, bracht op 8 
april 1779 de volgende rechtszaak aan. In de herfst van 1778 
toen de besmettelijke runderziekte zich openbaarde, had hij 
bij publicatie in de kerk iedereen laten waarschuwen over 
de ziekte en bevolen de honden vast te leggen. Tevens had 
hij de carspelsoldaat (veldwachter) opdracht gegeven om 
de loslopende honden dood te schieten. Velen hadden zich 
van zijn waarschuwingen en bevelen echter niets aange-
trokken. “Zij lieten hun honden lopen waar zij wilden”. De 
carspelsoldaat had daarop genoteerd welke honden hij in de 
periode van 17 november t/m 31 december 1778 in het dorp 
Hoogeveen loslopend aantrof,  de soort honden alsmede 
de eigenaars. Op die lijst staan 19 honden vier windhonden, 
zes waterhonden  (waaronder twee zwarte en een witte), 
twee ruwharige honden, vier bastaarden ‘mengeling hond 
genoemd’ en drie Legerhonden.  Uit dit unieke inkijkje in het 
hondenbestand van een Drents dorp in het jaar 1778 wil ik 
wat de legerhonden betreft de volgende opmerking maken:   

1. De naam legerhond heeft niets te maken met het Franse 
leger.  De Fransen arriveerden in 1795.

2. De 3 legerhonden hadden 3 verschillende eigenaren. Het 
was blijkbaar een algemeen bekend soort of ras dat geen 
nadere omschrijving behoefde.

3. Het kan dus haast niet anders of de benaming legerhond 
verwijst naar het Spaanse leger.

Samengevat:
Ons ras is bekend geweest onder de volgende namen:

• (Spaanse) Legerhond

• (Drentse) Legerhond

• Patrijshond

• Drentsche Patrijshond

Na honderden jaren legerhond te zijn geweest, is deze naam 
langzamerhand verdwenen. Het zei de mensen waarschijn-
lijk niets meer. Daarvoor in de plaats werden de staande 
honden Patrijshonden genoemd, omdat ze veel voor de 
patrijzenjacht werden gebruikt. Bij de erkenning van het ras 
in 1943 werd de naam officieel Drentsche Patrijshond. Dat de 
voorouders van onze honden uit Spanje komen, is dus meer 
dan waarschijnlijk. Dat juist in Drenthe de nakomelingen van 
deze Spaanse honden zo lang stand hebben gehouden, komt 
vermoedelijk doordat de legerhond vanaf het begin een 
herkenbaar en bruikbaar type hond of ras was. 

Dr. P.B.V. Quartero schreef over de erkenning van het ras: 
“Herinneringen van oudere jagers, wier grootvaders reeds 
met de Drent jaagden, werden uitgebuit. Ook het kynolo-
gisch instinct van echte Drenten kenners, zgn. broodjagers 
uit deDrentse heide, werd niet ongebruikt gelaten. Zo is men 
door studie en onderzoek ‘te velde’ tot de conclusie geko-
men dat de Drentsche Patrijshond, als de nagenoeg zuivere 
descendent van de Spanjoel moet worden beschouwd”. Met 
dit laatste kan hij wel eens helemaal gelijk hebben.

A.J. Booij 
Verenigingshistoricus
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Nieuw (e-mail)adres of telefoonnummer? 
Regelmatig komt het voor dat bijvoorbeeld ‘Onze Drent’ of  
de Nieuwsbrief niet wordt ontvangen. Vaak blijkt dan na enig 
zoekwerk, dat het (e-mail)adres niet meer juist is.

Dat is niet alleen vervelend voor u, omdat u de nodige 
informatie niet op tijd ontvangt, maar er moet ook onnodig 
zoekwerk worden verricht om de oorzaak te achterhalen. 

Daarom het dringende verzoek, om bij verhuizing of bij ver-
andering van e-mailadres en/of telefoonnummer, de nieuwe 
gegevens zo spoedig mogelijk door te geven aan de Leden-
administratie. 

Heel veel dank.

Bouke Spits 
Ledenadministrasteur

Ledenadministratie
Voorgestelde nieuwe leden 

Naam Woonplaats Voorgesteld door

  1 Mw. D.H.M. Blezer Simpelveld
  2 Mw.. S.P.P. J. Dirix Maastricht
  3 Dhr. J.H. Leenders Best Linda Punselie
  4 Mw. G.Otter Emmen
  5 Mw. M. Westerhof Bennekom
  6 Mw. K. Zwartjes Wijchen

         Bezwaren tegen het toetreden van de nieuwe leden kunt u binnen 2 weken na het verschijnen van dit blad kenbaar maken bij het secretariaat.
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  Fokbeleidscommissie
Reuendag op zondag 15 september 2019

Op zondag 15 september aanstaande wordt door de Fokbe-
leidscommissie (FBC) de 2-jaarlijkse Reuendag georganiseerd 
op het terrein van de Kynologenclub ‘Arnhem en omstreken’ 
aan de  Drielsedijk 15A, 6841 HJ Arnhem.

Doel van de Reuendag:
Het doel van deze dag is het vergroten van het aantal be-
schikbare reuen voor de fokkerij. Ook biedt deze dag (aspi-
rant) fokkers de mogelijkheid om kennis te maken met de 
aanwezige, vaak nog onbekende reuen. We hopen dat het 
organiseren van deze Reuendag meehelpt de genetische 
variëteit in ons ras te vergroten. 

Welke reuen worden uitgenodigd?
De eigenaren van de reuen die op de Fokdag van 2018 of 
op de Fokdag van 2019 de kwalificatie Zeer Goed (ZG) of 
Uitmuntend (U) hebben gekregen, hebben begin juni per e-
mail een uitnodiging voor deze reuendag ontvangen. In deze 
uitnodiging staat een link naar het aanmeldingsformulier, 
waarmee u zich online kunt inschrijven. 

Welke reuen kunnen zich aanmelden?
Naast de reuen die worden uitgenodigd, kunnen ALLE eige-
naren die hun reu beschikbaar willen stellen voor de fokkerij, 
zich ook aanmelden voor deze Reuendag. Bij aanmelding 
moet de reu minimaal 18 maanden oud zijn. Ook de reuen 
die al op de dekreuenlijst staan, maar nog niet hebben ge-
dekt, kunnen zich aanmelden om zich te presenteren. 

Er zijn GEEN kosten verbonden aan de deelname. U kunt uw 
reu aanmelden via het online inschrijfformulier, op de web-
site van onze Vereniging:  
www.drentschepatrijshond.org/evenementen/reuendag/
inschrijving 
U kunt uw hond aanmelden tot 1 september 2019.

Meedoen
De honden die meedoen worden door een erkende keur-
meester voor ons ras beoordeeld en krijgen een officiële 
kwalificatie. Deze kwalificatie (mits U of ZG) telt naast de 
kwalificatie die de hond al heeft behaald op de Fokdag (of 

een andere tentoonstelling) mee voor de eisen die zijn ge-
steld in het Verenigingsfokreglement (VFR) van de Vereniging 
de Drentsche Patrijshond, wat betreft exterieurregels. De 
keurmeesters, die dit jaar keuren zijn Mw. G.L.M. de Wit- Ba-
zelmans en Mw.J. Nijhuis.

De Fokbeleidscommissie nodigt reu eigenaren van harte uit 
om deel te nemen aan deze dag.

Welkom
Om deze dag tot een succes te maken is de aanwezigheid 
van fokkers onontbeerlijk. Daarom zullen (aspirant) fokker(s) 
die fokken volgens het VFR van onze vereniging binnenkort 
ook een uitnodiging voor deze reuenpresentatie ontvangen.

Naast het belangrijke doel van de dag is er gelegenheid 
elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en zo samen 
bezig te zijn met onze gezamenlijke passie: de Drentsche 
Patrijshond.

De Reuendag is een ‘buiten-evenement’. U kunt vanaf 9.00 
uur op het terrein terecht en een catalogus afhalen. De 
keuringen beginnen om 10.00 uur. Op het terrein is catering 
aanwezig. Er is weinig schaduw, dus houd daar rekening mee, 
mocht 15 september een stralende dag worden….. 

Heeft u nog vragen, dan kunt u mailen naar:   
reuendag@drentschepatrijshond.org      

 
of bellen met: 
Madelien Atema: 0252-685176 of  
Selma Tiemeijer: 0251-218462

Heel graag tot 15 september! 
 
De Fokbeleidscommissie



Onze Drent - 17

 

Willen wij een nestje?
De aanleiding voor mijn stukje is een aantal artikelen in het 
voorjaarsnummer van ‘Onze Drent’. In die artikelen werd 
gepleit tegen het castreren van reuen en teven. Bovendien 
zouden meer mensen hun reu of teef moeten inzetten om 
te fokken. Graag wil ik daar de volgende kanttekeningen bij 
plaatsen.

Een paar dagen geleden kwam ik toevallig de eigenaar tegen 
van de reu die wij in 2016 hadden uitgekozen om onze teef 
Fien te dekken. Een mooie hond, die samen met Fien een 
laag inteelt coëfficiënt had. Het leuke was dat we redelijk 
dicht bij elkaar wonen. De reu-eigenaar verheugde zich er op 
ook bij het nest betrokken te kunnen zijn. Jammer genoeg 
ging dit alles niet door vanwege gezondheidsproblemen 
mijnerzijds.

De eigenaar van de reu vertelde mij, dat zij tot op heden, de 
hond is nu zes jaar, niet meer is benaderd om hem als  dekreu 
in te zetten. Zij zijn wel naar Reuendagen geweest, hebben 
alle benodigde testen gedaan en hebben een paar shows 
gelopen. Nee, hun hond is geen kampioen van…., vul maar 
in, maar het is een mooie hond met een lief en vriendelijk 
karakter. Hij was op alle fronten goedgekeurd om te fokken.

Zij hebben de indruk dat het wereldje van de fokkers klein is 
en dat vaak dezelfde reuen worden ingezet. De Dekreuenlijst 
telt 66 reuen en ik vraag me af hoeveel van die honden daad-
werkelijk voor een dekking zijn gebruikt. 

Deze mensen vonden het leuk dat hun hond ook voor nako-
melingen zou zorgen en wilden ook iets voor het ras bete-
kenen. Op dit moment is hun enthousiasme echter geheel 
verdwenen en dat is heel jammer.

Veel eigenaren kiezen een Drent omdat het zo’n geweldige 
hond is, lief met kinderen, aanhankelijk en met een trouw ka-
rakter. Vanuit de Vereniging -lees fokkers- wordt erg gestimu-
leerd dat eigenaren van teven ook één of twee keer een nest 
gaan fokken. Uit ervaring kan ik zeggen, dat het fokken van 
een nest voor een ‘gelegenheidsfokker’, zoals ook wij waren, 
een zware belasting is op de dagelijkse gang van zaken in 
een huishouden. 

Van te voren moeten de nodige keuringen bij de dieren-
arts worden gedaan en moet je een goede kwalificatie op 
twee shows krijgen. Meestal moet er ook van alles in huis 
‘verbouwd’ worden, moeten er hekjes, werpkist en nog een 
heleboel meer zaken voor zo’n nestje aangeschaft of geleend 
worden. En dan moet er tenminste ook altijd één persoon 
in huis zijn om op de pups te passen, waarvoor iemand vrij 
moet kunnen nemen van het werk. 

Een nest is ontzettend leuk, maar vergt wel heel veel van 
de fokker. Als alle pups weg zijn, is de eigenaar van de teef 
meestal geheel uitgeput. Voor een eigenaar van een teef is 
zo’n nest een enorme belasting. Veel mensen realiseren zich 
dit heel goed en besluiten dan ook dat ze niet gaan fokken. 

En als je dan besluit om niet te fokken, is de stap naar steri-
lisatie niet zo groot. Zeker als je in het druk bevolkte westen 
van ons land woont. Losloopgebieden zijn schaars en er 

lopen altijd veel honden en veel eigenaren letten niet altijd 
goed op hun eigen hond. Je krijgt nog wel eens wat naar je 
hoofd als je hond loops is!

Realiseren fokkers zich wel, dat als een hond eenmaal 
verkocht is, de nieuwe eigenaar zelf mag beslissen of hij/zij 
tot sterilisatie over wil gaan? Tenslotte kiezen zij er voor nog 
zoveel jaar met hun Drent samen te zijn en moeten zij dit op 
een gezonde basis op hun manier kunnen doen. 

En tenslotte: niet alle gecastreerde honden krijgen een 
wollige vacht. Ja, de vacht wordt wat dikker en vraagt meer 
verzorging en je moet ook op het eten letten. Maar mijn 
beide teven, Jet en Fien, die na één of twee nesten gesterili-
seerd zijn, zagen/zien er nog best uit. Natuurlijk zijn ze geen 
‘jonge blommen’ meer en daar hoort ook bij, dat de vacht en 
het gewicht wat veranderen. Uit eigen ervaring herken ik dit!! 

Daarom pleit ik er voor, dat er door Fokkers niet zo eenzijdig 
gedacht wordt over mensen die wel graag een Drent in huis 
willen hebben, maar er niet mee willen fokken. 

Inez de Baar

Jet, 13 jaar  (overleden)

Fien, 9 jaar
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Clubmatch 1 juni 2019 Ede (1)
Sinds eind oktober 2017 zijn wij de trotse eigenaren van een 
echte Drent. Onze Luka is een echte ‘van Roetslatje’ uit de 
kennel van René en Marion Hummelink uit Zieuwent.

Na een paar katten, twee konijnen en een cavia vereist een 
hond wat andere vaardigheden. Daarom op puppy-cursus en 
jachttraining gegaan, want een Drent is immers een veldwer-
ker, toch?

Inmiddels wel een aantal puppy diploma’s verder, maar 
helaas gestrand bij de jachttraining. Apporteren vindt onze 
Luka helemaal niets. “Nou ja, vooruit één keer omdat jij het zo 
graag wilt. Maar een tweede keer haal je de dummy toch echt 
maar zelf, want ik blijf niet aan de gang”. Echt wild is natuur-
lijk wel leuk (hazen, vogels, poezen) maar dat mag weer niet.

Ook het waken laat Luka liever aan anderen over. Wel komt 
hij ieder bezoek enthousiast begroeten, het liefst met een 
schoen, pantoffel of slipper in zijn bek. Hij wil met iedereen 
vriendjes zijn en heeft een fantastisch karakter en veel ener-
gie. Dat maakt hem als wandel-, hardloop- en gezelschaps-
maatje en huishond zo geschikt. Hij houdt ons in topconditie 
en wij hem. We voelen ons jaren jonger en gezonder. Wat wil-
len we nog meer? We hadden eigenlijk niets meer te wensen 
totdat In maart jl. de nestkeuring van Luka plaatsvond.  

Erg leuk was het om daar zijn moeder Puck en broertjes en 
zusjes terug te zien en natuurlijk René en Marion. En al die 
andere jonge overenthousiaste Drentjes. Alhoewel moeder 
en zoon minder genoten van het weerzien dan hun baasjes 
dat deden. We waren erg verbaasd maar blij verrast dat Luka 
bij de keuring een uitmuntende beoordeling scoorde: onze 
Luka notabene. Niet alleen wij vonden hem mooi maar ande-
ren met verstand van het ras blijkbaar ook! De keurmeester 
vond hem vooral fraai vanwege zijn wigvormige kop en 
amandelkleurige ogen en was blij dat Luka zijn balletjes nog 
had. Wellicht is hij voor de toekomst als dekreu bruikbaar. 
Maar begrepen we: dekreu word je niet zomaar! Hiervoor heb 
je in ieder geval nog een beoordeling nodig met zeer goed 
of uitmuntend… naast nog wat andere niet onbelangrijke 
zaken. 

En zo zaten we ineens bij een echte hondenwedstrijd tussen 
allemaal Drenten. Stuk voor stuk erg mooie honden. Allen 
leken op Luka maar dan weer net even anders. Van de baasjes 
leek iedereen elkaar te kennen. Als onbekende nieuwelingen 
werden we direct gestrikt om een verslagje van de clubmatch 

te schrijven voor het clubblad Onze Drent. 

Het weer was prachtig, de locatie ook. De concurrentie moor-
dend. Maar gelukkig waren er heel veel verschillende klassen 
waarin gestreden werd. Hiervoor waren drie vierkante ringen 
en drie hardwerkende keurmeesters beschikbaar. De jonge 
honden (tot tussenklasse) zaten allemaal in ring 1. In ring 2 
de teven en in ring 3 de reuen. Luka moest al vrij snel in het 
programma. Wat ik niet wist, is dat na de eerste keuring er 
 ‘s middags nog een eindkeuring volgde waarna pas de defi-
nitieve winnaar werd aangewezen. Dus werd het later maar 
vooral warmer en dan werken zo’n mooie vacht, bossige 
staart en gespierde achterpoten toch vooral in je nadeel. Op 
zoek naar schaduw, tong op de grond, snelle ademhaling en 
wachten maar!

Toen alle honden rond 14 uur weer in de ring en in de felle 
zon hun rondjes moesten rennen, had ik veel medelijden 
met ze. Tot onze verbazing won Luka de eerste plaats in 
zijn categorie (Tussenklasse reuen). Hij mocht daarna nog 
strijden met alle andere reuen die eerste waren geworden 
in hun categorie. Uiteindelijk werd de reu uit de Openklasse 
de Beste Reu van de wedstrijd, maar verloor hij weer van 
de Beste Teef van het veld die zich een jaar Clubkampioen 
mag noemen. Verder liepen er nog fokkers met een heleboel 
honden tegelijk in de ring en werd de Beste Veteraan in het 
zonnetje gezet.  Ook streden er kinderen die kleiner waren 
dan de hond die naast hen liep. Luka en ik gingen voldaan 
naar huis met een beker, een grote zak hondenbrokken en 
een uitmuntende beoordeling. Nadat Luka bij thuiskomst 
een verfrissende en welverdiende duik in het kanaal had ge-
nomen, lag hij uitgeteld en voor pampus in huis te dromen, 
misschien wel van mooie teefjes en fijne speelkameraadjes, 
op het moment dat ik dit verslag voor de komende editie van 
‘Onze Drent’ type. 

Het was een boeiende en leerzame dag. Dank aan alle vrijwil-
ligers die dit mogelijk hebben gemaakt.

Ik wil afsluiten zoals het clubboekje ook deed: “Hoe je hond 
ook gescoord heeft vandaag, je eigen Drent is en blijft toch 
altijd de liefste en de mooiste van allemaal”. Ik ben het hier 
van harte mee eens. En wie weet kan Luka ooit nog eens zijn 
bijdrage leveren aan het in stand houden van dit prachtige 
hondenras

Roelanda Jonker
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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: Udo fan ‘t Suydevelt X Teef: Bezel van de Bezelhonk (16-03-2019)

 NHSB 2938256, HD A NHSB 2977335, HD A 16-05-2019

3 reuen en 6 teven

C. Schulte, Eefde

Reu: Maran van ’t Jasperspad X Teef: Nova-Hera (26-03-2019)

LOSH 1126131, HD A NHSB 3024954, HD A 27-05-2019

 4 reuen en 2 teven

J. Bustin, Roosteren 

Reu: Maran van ’t Jasperspad X Teef: Tumberly Bashan the Gloucester (07-04-2019)

LOSH 1126131, HD A NHSB 2920709, HD A 18-06-2019

3 reuen en 3 teven

L.K.F.L. van de Heijning, Goirle 

Reu: Ascon-Rinus an ’t Landweggie X Teef: Freya van de Muyzenberg (19-04-2019)

NHSB 2931511, HD A NHSB 2843471, HD A 18-06-2019

4 reuen en 2 teven

 J.O. Appelhof, Eexterveen

Reu: Tinus Jinte Basco van ’t Stieckelholt X Teef: Hester Balou van Selihof (25-04-2019)

NHSB 2816898, HD A NHSB 2988292, HD A 24-06-2019

2 reuen en 3 teven

J.P.A. van der Zanden, Boxtel 

Reu: Lennaert X Teef: Dirkje fan ’t Getsewold (29-04-2019)

NHSB 2918423, HD A NHSB 2882424, HD A 27-06-2019

2 reuen en 7 teven

M.C. Atema-van Noort, Nieuw-Vennep

Reu: Sepp X Teef: Shanti (01-05-2019)

NHSB 2940085, HD A NHSB 2842546, HD A 30-06-2019

2 reuen en 1 teef

L. Vogels, Best
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Drenten en water
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Drenten en water
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Met ‘onze Drent’ naar Drenthe! 
Verhuizen met een hond, hoe doe je dat?
De reden om op Texel een hond, in casu een Drent, te nemen 
had (behalve dat we daar tijd voor kregen) te maken met 
de wens om ten volle te genieten van de natuur. Hond, bos, 
strand, top! Dit plaatje klopt grotendeels, maar ik plaats er 
wel een paar kanttekeningen bij.

Onze Bodhi bleek geen strandhond. Zodra het water tegen 
de tepels klotst, zoekt ze het droge op. Het strand lijkt alleen 
interessant omdat er veel – met name viezigheid – te vinden 
is, waar Bodhi lekker in kan rollen. Een hond kan niet denken 
maar een gedachtenwolkje met de tekst “straks lekker in 
bad” zou niet misstaan. Thuis in bad, héérlijke wellness. We 
hebben geen buitenkraan, wij zijn zo gek om Bodhi in ons 
ligbad te tillen en met de lauwwarme handdouche en hon-
denshampoo weer in een staat van geurneutrale huisgenoot 
te transformeren. Ze geniet ervan. Nog erger is de schijnbaar 
onbedwingbare behoefte van Bodhi om alles wat er op het 
strand al dan niet te vreten ligt, tot zich te nemen. Logisch 
dat het er vaak later weer uit komt. Die keer dat ik complete 
zeesterren van de grond moest rapen in een strandpaviljoen 
sloeg wel alles. Het blijft me verbazen dat een hond nooit 
afleert om iets te eten waarvan op voorhand vaststaat, dat 
het tot ellende leidt. Ze is een keer een week ziek geweest; 
onze dierenarts bevestigde maar weer eens, dat honden wat 
dat betreft domme wezens zijn. Je kunt ze veel aanleren maar 
dit blijkbaar niet afleren.

Niet getreurd, er zijn uiteraard meer mooie plekken op Texel 
waar je met de hond mag komen. Al moeten zij op veel plaat-
sen aangelijnd zijn. Tip: ons ‘geheimpaadje’ is paadje 14. 
(Zie routebeschrijving aan het eind van dit artikel.)

Texel is een vogel- en schapeneiland wat heel mooi is voor 
vogelaars en lammetjesknuffelaars maar minder leuk voor 
jachthonden. Dit kan je natuurlijk op verschillende manieren 

interpreteren… Regels zijn regels en deze zijn de laatste tijd 
wéér aangescherpt. Na de afronding van het project dijkver-
zwaring zijn er weer stukjes strand aan het Wad verdwenen 
en ook meer delen ‘vogelvrij’ geworden in de letterlijke zin 
van het woord. Loslopende honden zijn niet overal meer 
toegestaan. 

Het gaat te ver om de hond als de reden te zien van onze 
verhuisplannen in wording maar deze argumenten spelen 
zeker mee. Ze noemen ons ook wel mensen van de ‘ten years 
itch’. En als het eenmaal gaat jeuken is er geen houden aan. 
Dus hebben we met Bodhi al aardig wat bosrijke omgevin-
gen verkend en inmiddels ons ‘droomhuis’ gevonden. Aan de 
vaste wal, in Drenthe!

Vreemd volk over de vloer
Een huis verkopen betekent opruimen, schoonmaken en heel 
veel ‘wegmaken’. Ook twee van de drie hondenligplaatsen 
moeten eraan geloven. Eentje verhuist zelfs naar de kofferbak 
van de auto als we een bezichtiging hebben. Onze makelaar 
is een huisvriend geworden en Bodhi loopt vaker, langer en 
op andere tijden dan gewoonlijk buiten. Soms, bij regen, 
gaan we voor de koffie naar het café, bij mooi weer wachten 
we braaf op een bankje om de hoek. Voor Bodhi is het alle-
maal geen probleem. Terug thuis zijn er vreemde luchtjes die 
haar aandacht trekken dus wordt er wel even geïnspecteerd. 

Er zit (g)een luchtje aan
Wij willen uiteraard ons huis zo fris maar neutraal mogelijk 
presenteren aan aspirant kopers. Nou, dát is met een zoals 
hierboven beschreven Drent nog niet zo eenvoudig! Dus als 
er een bezichtiging gepland staat en ik alles ‘spic en span’ 
heb, kijk ik het andere baasje toch echt wel heel lief aan met 
de vraag Bodhi alsjeblieft schoon mee terug te brengen. We 
zijn inmiddels door schade en schande wijs geworden. Hoog-
tepunt van de ellende was het ‘driemaal is scheepsrecht’. Mid-
den in een week met meerdere bezichtigingen was het drie 
keer raak! Waaronder één gevalletje ‘lekker rollen in een kada-
ver met de geur van rotte vis’. Gelukkig had ik een voorraadje 
shampoo in huis, wierrookstokjes en nog een oude eau de 
toilette. Ik wist niet op wie ik mijn frustratie moest afreageren 
maar omdat Bodhi het toch niet zou begrijpen, koos ik voor 
de mens. Die zei “sorry” maar voegde eraan toe dat hij er toch 
ook weinig aan kon doen. Is waar. Mindful… 

Bij het keukencentrum
Bij verhuizen hoort plannen maken, dus maakten we een 
afspraak bij een keukencentrum. Bodhi ging mee. We hadden 
even buiten de nieuwsgierigheid van Drenten gerekend. Bij 
binnenkomst liepen we eerst een oriënterend rondje door de 
showroom. Dat oriënteren ook op Bodhi zou slaan, hadden 
we even niet bedacht. Alle honden zoveel aanrechten! Daar 
moest zo nodig op gekeken worden of er iets te eten lag. Och 
jee, al die mooie keukenkastjes en aanrechtbladen! (Wel een 
goede test eigenlijk, red.) Kort nadat we met een medewer-
ker aan het ontwerpen zaten, waren we Bodhi kwijt. Niks aan 
de hand, we vonden haar in het magazijn waar ze ‘mooi’ zat 
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voor de mannen van de montage tijdens hun lunch. Broodje 
pindakaas, jammie! Dat was uiteraard niet de bedoeling dus 
namen we haar weer mee. Oké, ze mocht wel los, zolang 
wij haar maar konden zien. Ze kreeg een pannetje water 
en daarna was ze het stralende, met de staart zwaaiende 
ontvangstcomité voor klanten die binnenstapten. Of die dat 
nu leuk vonden of niet. Ja, soms kun je je plaatsvervangend 
schamen. Tip: bij het bezoek aan een keukencentrum kun je 
de hond beter thuislaten.

Even naar de buren
Onze buren, die regelmatig op Bodhi passen, hebben on-
langs een nieuwe buitenkeuken gebouwd. Zo eentje met 
een ‘Big Green Egg’, de hit van het jaar. Wij zijn uitgenodigd 
om binnenkort, voordat we vertrekken, nog gezellig een 
keertje te komen eten. Bodhi heeft alvast – onbedoeld by 
the way – een voorschotje genomen, door ongevraagd op 
bezoek te gaan. Wij hadden niets is de gaten omdat we druk 
bezig waren met de puntjes op de i zetten in en om het huis. 
Op het moment dat we elkaar aankeken met de vraag “waar 
is Bodhi eigenlijk?”, klonk het antwoord vanaf de overkant. 
“Als jullie Bodhi zoeken, die staat hier gezellig bij ons". Het 
was daar vast gezelliger dan bij ons. Je kunt je ook wel vaker 
plaatsvervangend schamen.

Wordt vervolgd
Verhuizen met een hond, hoe doe je dat? We zullen ons hier 
uiteraard goed in verdiepen. Gelukkig leven honden in het 
‘nu’, blijft de roedel intact en gaan alle vertrouwde spullen 
mee. Aan bossen in Drenthe geen gebrek. Ze heeft al oog in 
oog gestaan met een ree (achter een hek), nou dat was me al 
wat, haha.

Agnes van Wijngaarden 
Oosterend (Texel)

 
‘Paadje 14’ op Texel
Buiten het broedseizoen (september t/m februari) 
is het prachtig wandelen vanaf het Turfveld, via de 
bossen, door de duinen naar het strand. Parkeren bij 
bospaviljoen ’t Turfveld, Nattevlakweg 2, Den Burg. 
Honden mogen hier los. Je kunt via het hoofdpad 
(Knobbelpad) het bos in lopen tot je aan de rechter-
kant een hek ziet en een boomstam met “Paadje 14”. 
Door dit hek loop je het bos uit en door de duinen 
richting strand. Er is hier geen strandpaviljoen maar 
je kunt linksaf naar paviljoen Paal 12 lopen (ca. 45 
minuten) of rechtsaf naar paviljoen Paal 15 (is iets 
korter). Vanaf Paal 15 is er eventueel een rondwande-
ling van te maken, via de Westerslag weer terug naar 
’t Turfveld.

Alternatief (Bodhi’s favoriete route): niet via het hoofd-
pad (Knobbelweg) maar vanaf bospaviljoen ‘t Turfveld 
even rechts omhoog richting uitzichtpunt en in de 
eerste bocht links het smalle paadje naar beneden te 
nemen. Wij noemen dit de ‘heuveltjesroute’ want het 
gaat hier op en neer (feitelijk loopt dit parallel aan het 
hoofdpad maar is net even leuker). Onderweg mooie 
vergezichten. Je komt ook uit bij het hek (Paadje 14) 
dat naar de duinen en het strand leidt. Verder als 
boven.

Opmerking: De hele route is ook tijdens het broed-
seizoen te lopen maar honden moeten dan wel 
aangelijnd zijn in de duinen (vanaf het hek tot aan het 
strand).

Let op: De strandpaviljoens op Texel zijn niet allemaal 
jaarrond geopend. Check dus even vooraf op internet 
als je plannen hebt om iets te gaan nuttigen. 
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Clubmatch 1 juni 2019 Ede (2)
Op zaterdag 1 juni vond de Kampioenschapsclubmatch van 
de Vereniging De Drentsche Patrijshond plaats op landgoed 
Kernhem in Ede. Het leek ons erg leuk en gezellig om te 
gaan en alle mooie Drenten daar te bekijken. Afgelopen jaar 
hebben we ons eerste nestje gefokt en we hebben een teefje 
gehouden: Sofietje (Sofia van de Bolse Hoeve). Ze was begin 
juni 11 maanden oud en we dachten: we gaan gewoon mee-
doen en zien wel wat het wordt. 

Al vroeg gingen we uit de veren; we moesten tenslotte vanuit 
Oirschot naar Ede rijden. De dag van tevoren hadden we 
alles al klaargelegd: stoeltjes, een bench, water, voer, lekkere 
snoepjes, de jachtlijn en natuurlijk ons eigen proviand. Om 
half acht reden we aan en rond 9 uur waren we in Ede. Direct 
zagen we al de eerste Drenten ronddwarrelen. Het was een 
schitterende locatie. De zon scheen heerlijk, er waren genoeg 
bomen voor schaduw en de showringen lagen er keurig bij. 
Het zag er allemaal verzorgd en gezellig uit!

Vervolgens zijn we naar het secretariaat gelopen en hebben 
we de catalogus, een leuke goodiebag en ons ring-nummer 
opgehaald. Toen hebben we even over het veld gelopen en 
een mooie plaats uitgezocht, waar we lekker in de schaduw 
konden zitten of in Sofietje’s geval, liggen.

Om half 10 werd er een korte toespraak gehouden door de 
voorzitter van de Vereniging en gingen de keuringen van 
start. Er werd begonnen met de Jongste Puppyklasse en de 
Puppyklasse, dan de Jeugdklasse en de Tussenklasse. In de 
andere ringen werden de oudere honden gekeurd.

Omdat Sofie 11 maanden oud is,  hebben we haar ingeschre-
ven in de Jeugdklasse. We zijn eerst even gaan kijken bij de 
andere klassen. Erg gezellig,  want ondertussen konden we 
met iedereen bijkletsen. Het is leuk om te zien dat iedereen 
zo blij is met zijn of haar hond en om de ‘Drenten’ verhalen te 
horen.

Vervolgens waren we aan de beurt. Er hadden zich 20 Dren-
tenteefjes ingeschreven voor de Jeugdklasse. Door dit grote 
aantal werden we opgedeeld in 4 groepen. Heel verstandig, 
want uiteraard kun je niet met zijn allen tegelijk in de ring 
staan. Wel is dit erg spannend, want je moet even geduld 
hebben voor je aan de beurt bent…..

Eenmaal aan de beurt, stelde iedereen zich op. Sofietje deed 
het keurig en stond netjes voor me. Vervolgens moesten we 

met zijn allen een ronde lopen en werden de honden indivi-
dueel door de keurmeester gekeurd. Als derde was Sofietje 
aan de beurt. Eerst moesten we een driehoek lopen voor de 
keurmeester en vervolgens een rechte lijn van voren naar 
achteren. Dit is om het gangwerk te beoordelen. Vervolgens 
mochten Sofietje en ik ons voor de keurmeester opstellen. 
Hij bekeek haar gebit en dat was in orde. Vervolgens ging 
hij haar bekijken en haar goede en minder goede punten 
opnoemen. Echter:  hij was vol lof en helemaal enthousiast! 
Dat ging goed, dacht ik bij mezelf.

Nadat alle Drententeefjes uit de Jeugdklasse aan de beurt 
waren geweest, mochten we met zijn 20-en verzamelen in de 
ring. Iedereen kreeg zijn uitslag te horen. En vier Drenten 
mochten door naar de erekeuring. En je raadt het al, Sofietje 
mocht door naar de erekeuring! Dat was echt super, zeker 
ook omdat ik haar zelf gefokt heb. Ze deed het echt super-
goed! Ze werd dan ook met Uitmuntend beoordeeld. 

’s Middags vonden de Kind-hondshow en daarna de erekeu-
ringen plaats. Elke klasse vanaf de Jongste Puppyklasse tot de 
Veteranenklassen heeft zijn erekeuring en telkens worden de 
vier besten van de ochtend geplaatst op de plekken één tot 
en met vier.  En de nummers één daaruit strijden vervolgens 
tegen elkaar om de kampioen van de Vereniging te worden. 

Er werd begonnen met de Kind-hond show. Erg leuk om te 
zien dat die kleintjes met hun Drenten door de ring lopen. 
Super, dat ze ook allemaal met een mooie prijs naar huis 
gingen.
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KIVOPetfood - De Run 4304 - 5503 LN Veldhoven - Nederland - Tel/fax: +31 (0)40 25 30 366 - cvanloon@iae.nl

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

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

Brokken Vers

De erekeuringen begonnen daarna. We mochten opstellen 
met zijn 4-en en we mochten weer een rondje lopen voor 
de keurmeester. Daarna kreeg iedereen direct te horen, 
welke plaats hij kreeg. Wij kregen de derde plaats, dus ik was 
natuurlijk ontzettend trots op Sofie! We gingen zonder ver-
wachtingen naar de clubmatch en gingen uiteindelijk met de 
derde prijs naar huis. Daarna werden de overige keuringen 
gelopen en uiteindelijk werd de Clubkampioen gekozen! 

Kortom: het was een heel gezellige dag. Het was leuk om 
iedereen zo enthousiast en trots met zijn Drent te zien. Het 
weer was super en natuurlijk ons showresultaat ook. Alhoe-
wel we het ook zonder dit resultaat, nog steeds een super 
gezellige dag vonden. 

Stefan van Houtum
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Mijn passie voor de Drentsche Patrijshond

Michael. Fijn dat je even met me wilt praten. Je bent niet al-
leen lid van de Vereniging, maar ook van de Club. Dat maakt 
het dubbel zo prettig.

Zou je iets over jezelf kunnen vertellen? 
Ik werk tegenwoordig als IT-architect bij een bedrijf in de 
buurt van Amsterdam en daar doe ik eigenlijk alles wat met 
dienstverlening op ICT gebied te maken heeft. Soms voor 
klanten vanuit huis, soms op locatie en soms op kantoor van 
m’n werkgever. Dit is een hele leuke en afwisselende baan en 
ik werk hier sinds november. Hiervoor heb ik bij een Maritiem 
bedrijf gezeten in Rotterdam en daar zaten we over de hele 
wereld met sleepdiensten en terminaldiensten. Daar was ik 
werkzaam ook als IT-architect voor zowel de kantoren in Ne-
derland  als  de kantoren in het buitenland. Hiervoor moest ik 
regelmatig naar een locatie in het buitenland. 

Voor wat Drenten betreft ben ik in 2013 in aanraking 
gekomen met het ras en was op slag verliefd; in no-

vember van dat jaar hebben wij Cooper mogen verwelko-
men thuis. Ik train met Cooper bij Christel Schulte, eigenaar 
van Kennel van de Bezelhonk; sinds Christel Cooper een 
keer gebruikt heeft als dekreu, is er een hechte vriendschap 
ontstaan.

Hoe ben je aan dit ras gekomen?
In 2013 ben ik op zoek gegaan naar een hond en dan kom je 
uit bij een Nederlands ras zoals de Friese Stabij en de Drent-
sche Patrijshond. Je weet uiteindelijk nog niets van het ras 
en dan ga je op het internet zoeken en dan kom je al heel 
snel op de website van Jaap (Hoeksema red.) uit. Die had 
op dat moment een nestje liggen, waarvan er twee reutjes 
over waren in verband met afzegging. Dus ik had gemaild en 
kreeg als reactie “ja een hond verkopen kan iedereen, dus bel 
maandag maar eens even om te bekijken of je een geschikte 
kandidaat bent”. Ik heb toen gebeld en heb zijn vrouw Frouk-
je aan de lijn gekregen en heb daar ongeveer een uur mee 
gesproken. We hebben toen een afspraak gemaakt om te ko-
men kijken als de hondjes ongeveer drie weken oud waren. 

De moederhond vond ik heel erg leuk. Van kleine pupjes van 
drie weken oud kun je nog niet veel zeggen. Toevallig was de 
eigenaar van de dekreu ook aanwezig en die liet foto’s van de 
vader hond, Quinto, zien. Dat was een goede klik en ik heb na 
acht weken een Drent in huis gekregen. Een reu, Cooper. 

Wat spreekt je aan in de Drent?
In reuen? In het begin heb ik wel iets gehad van wat wil ik? 
Een reu of een teef, maar in dit geval had ik niet zoveel keus 
omdat er alleen nog maar reuen waren. Maar als ik ‘echt’ een 
teef had gewild, dan had ik gewoon verder moeten kijken! 
Maar een reu is voor mij wel beter omdat ik die wat stabieler 

Michael van der Burg; Drentenliefhebber en fotograaf
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vind. Wat rustiger (hij lacht dan en zegt ‘ze kunnen rustig 
zijn’) ik heb thuis nooit problemen met hem. Hij ligt lekker 
bij me en buiten is het één groot feest, rennen, springen en 
vliegen. Als je dan de hond hebt, dan ga je op het internet 
kijken, wie heeft er nog meer een Drent en dan leer je allerlei 
mensen kennen. Vervolgens ben ik wel een paar keer mee 
naar shows geweest. In het begin is het leuk, maar na verloop 
van tijd heb ik het wel met showen gehad. Ik loop niet alle 
shows meer af, maar zo af en toe nog een keer. 

Vervolgens kom je dan ook in aanraking met de jacht en ga je 
de jachttraining doen en dan maak je alle fouten die je maar 
kunt maken 

Wat vindt je van het karakter van de Drent?
De meeste Drenten vind ik aanhankelijk en lief. Sommige 
kijken wel de kat uit de boom, maar dat is inherent aan het 
ras. Mijn Drent is aanhankelijk, maar ik hoef hem echt niet op 
schoot te nemen, want dan heeft hij zoiets van: Laat mij met 
rust!

 

Kan hij het ook goed met je partner vinden?
Ja nu wel. In het begin was het wel even wennen, want het is 
een grote hond en hij is best wel aanwezig. Op zich gaat dit 
goed. Sinds 2 jaar heeft hij een Ruwhaar Teckel en dat gaat 
goed.

Je hebt dus de jacht training gevolgd. Hoe ben je daar uit 
gekomen?
De eerste twee jaar heb ik enorm lopen ploeteren. Ik heb een 
Drent met zo’n karakter, dat je stevig in je schoenen moet 
staan, wil je hem kunnen voorjagen. Dat is wat ik ondertus-
sen geleerd heb. Ik train bij Christel en die zegt dat ik niet 
de gemakkelijkste Drent heb. Als er iets in de kop van deze 
Drent zit, dan gaat het gewoon niet! Terwijl ik weet dat hij het 
kan.

Ligt het in de bedoeling dat je ooit een nestje gaat fok-
ken?
Voorlopig nog niet. Misschien in de toekomst, dat ik een 
nestje wil fokken, maar dat is nu nog niet aan de orde.

Je hebt nog een hobby, fotograferen. Waar ligt je voorkeur? 
Naast mijn liefde voor de honden heb ik nog een andere 
liefde en dat is inderdaad fotograferen. Omdat je een hond 
hebt en veel vrienden en kennissen met honden, ga je dat 
combineren. Honden fotograferen is een van de moeilijkste 
fotografie disciplines, voornamelijk door de onvoorspelbare 
bewegingen. Ik heb me dit eigen gemaakt door wat work-
shops te volgen en daarnaast veel te oefenen. Daarnaast 
fotografeer ik ook landschappen, doe ik avondfotografie van 
steden en portretfotografie.

Doe je dit ook beroepsmatig?
Nee ik doe dit niet beroepsmatig, maar omdat ik af en toe 
ook de vraag krijg om op jachtwedstrijden te fotograferen en 
mensen dan de foto graag willen kopen, heb ik daarvoor een 
webshop ingericht zodat ik deze makkelijk kan aanbieden.

Inmiddels zijn er door de Club en de Vereniging al regelmatig 
foto’s gebruikt voor redactionele doeleinden en cover foto’s. 
Daar kan ik alleen maar trots op zijn en zal ook te allen tijde 
dit met liefde doen voor het ras. In het boek “Verrassende 
Nederlandse Hondenrassen” staat een aantal foto’s van mijn 
hand. de foto waar ik het meest trots op ben, is die waar mijn 
grote Drentenvriend op de cover staat, met een dummy in 
z’n bek.

Wat is de reden dat je bij zowel de Vereniging als de Club 
lid bent? 
Dat is een hele goede vraag. Uiteraard ben ik begonnen bij 
de Vereniging en kort daarna was het vuurwerk. Omdat ik 
veel mensen kende bij de Club ben ik daar ook lid geworden 
en tegenwoordig zelfs actief. Ik ben verantwoordelijk voor 
de lay-out van het clubblad. Maar ik wil mezelf niet in een 
bepaalde hoek plaatsen. Ik ben lid van beide verenigingen 
voor het ras de Drentsche Patrijshond en niet voor bepaalde 
mensen. Wat mij vreselijk stoort, is het gekonkel onderling en 
ik hoop ook werkelijk, dat het uiteindelijk weer één rasver-
eniging wordt. Wij hebben binnen het ras niet de luxe om uit 
elkaar te drijven, want de genenpoel is niet gebaat bij een 
versplintering.

Wat vind je van de ontwikkelingen in de Vereniging? Heb 
je een idee hoe men samen door ‘één deur’ zou kunnen 
gaan?
Zoals ik bij de vorige vraag al gezegd heb, gaat het nu om de 
mensen en niet om het ras. Dat zouden we een keer moe-
ten omdraaien, goed samenwerken en wie weet ooit weer 
samen. Hou rekening met elkaar en zet het ras de Drentsche 
Patrijshond bovenaan. Als je dat als uitgangspunt neemt, dan 
komt ‘t goed. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, 
maar respecteer elkaars mening.

Het genenbestand is dusdanig klein dat we tot een soort 
samenwerking zouden moeten komen. Dit is niet een kwes-
tie van willen, maar van moeten, willen we over 20 jaar nog 
steeds kunnen genieten van ons geweldige ras. 

Heb je nog tips hoe men in zowel de Vereniging als in de 
Club nader tot elkaar kan komen? 
Dit is natuurlijk een moeilijke vraag. Ik heb die wijsheid niet 
in pacht, daarom moet een ieder bij zichzelf te rade gaan 
of hij of zij niet denkt in ‘wij en zij ‘ of andersom. Voor de 
toekomst van de Drent is maar één sleutelwoord: Samenwer-
king!

Dank voor dit interview Michael. Hieruit blijkt dat je, ook als je lid 
bent van verschillende verenigingen, respectvol  met de ander 
kunt omgaan.

J. Broekman-Dekker 
correspondent  
Foto’s Michael van der Burg
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Chocoladevergiftiging
Help, mijn hond heeft chocolade gegeten!
In veel huizen is volop chocolade aanwezig! En elk jaar zijn er 
honden die de verleiding niet kunnen weerstaan: chocolade 
en bonbons worden van de tafel gepikt en worden soms met 
verpakking en al opgegeten. Vaak wordt in paniek de dieren-
arts gebeld wanneer een hond chocolade heeft gegeten.

Dit is terecht: chocolade kan zeer giftig zijn voor honden!

Waarom is chocolade zo gevaarlijk voor honden?
In chocolade zit een stof, theobromine, waar honden niet 
tegen kunnen. Het is een stofje dat de mens wakker houdt en 
activeert na het eten van chocolade. Naast dit stimulerende 
effect heeft theobromine ook een irriterende werking in het 
lichaam. Mensen kunnen deze stoffen zonder problemen 
snel verwerken. Honden helaas niet; die hebben een lange 
tijd nodig om theobromine uit het lichaam te verwijderen. 
Zo worden deze giftige stoffen in het lichaam opgestapeld. 
Of de hond er ook ziek van wordt is afhankelijk van zijn 
lichaamsgewicht en van de soort en de hoeveelheid chocola 
die hij opgegeten heeft.

Ziekteverschijnselen
Wanneer een hond te veel chocolade gegeten heeft kun je 
na een paar uur de volgende verschijnselen zien:

• Veel hijgen, veel drinken

• Buikpijn

• Braken, diarree

• Onrustig gedrag

• Trillen, zenuwverschijnselen

Als de dierenarts naar het hart gaat luisteren, kan een ver-
snelde of onregelmatige hartslag gehoord worden. Uw hond 
kan zelfs overlijden aan een acute hartstilstand.

Welke hoeveelheid chocolade is gevaarlijk voor een 
hond?
De gevaarlijke dosis voor honden is 100-150 mg theobromi-
ne per kg lichaamsgewicht. Pure chocolade bevat per gram 
veel meer theobromine dan melkchocolade. De hoeveelheid 
theobromine in pure chocolade kan ongeveer 13 mg / gram 
bedragen, de hoeveelheid theobromine in melkchocolade 
ongeveer 1,5 mg/gram. Daarom is pure chocolade gevaar-
lijker voor uw hond dan melkchocolade. De zogenaamde 
bakkerschocolade bevat het hoogste percentage aan theo-
bromine, tot wel 28 mg per gram en is dus in kleine hoeveel-
heden al giftig! In witte chocolade zit een te verwaarlozen 
hoeveelheid theobromine en witte chocolade is dus nau-
welijks giftig voor honden. Heel globaal kun je bij het eten 
van pure chocolade ongeveer 7 gram pure chocolade per kg 
lichaamsgewicht aanhouden als grens waarboven ziektever-
schijnselen op kunnen treden, bij melkchocolade is dit ruim 
60 gram per kg lichaamsgewicht, Een groot verschil dus.

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de giftige 
hoeveelheden melkchocolade en pure chocolade voor hon-
den

Wat te doen als uw hond teveel chocolade heeft gegeten?
Bel altijd uw dierenarts!

Ga na hoeveel chocolade uw hond gegeten heeft en wat 
voor chocolade het is.

Probeer erachter te komen wanneer uw hond de chocolade 
gegeten heeft. De maag heeft een paar uur nodig om zich te 
legen en de chocolade (en giftige stof ) worden pas opgeno-
men als het in de darmen is aangekomen.

Uw dierenarts zal met u bespreken wat de volgende stap is.

Dierenkliniek Schaijk

Lichaamsgewicht Milde klachten Ernstige klachten
 Melk Puur Melk Puur

5 kg 50 gr 16 gr 150 gr 50 gr
10 kg 100 gr 32 gr 300 gr 100 gr
15 kg 150 gr 48 gr 450 gr 150 gr
20 kg 200 gr 64 gr 600 gr 200 gr
25 kg 250 gr 80 gr 750 gr 250 gr
30 kg 300 gr 96 gr 900 gr 300 gr



Onze Drent - 29

 

Tentoonstellingen
Oss, 25 mei 2019
Keurmeester: Mw.  S. Mogony Beste van het ras (BOB): Brisco Barasya the Gloucester

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

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

Openklasse 1 U, RCAC, RCACIB Thomas Eefje van Klein Elsholt   NHSB 3071119 L.E.F. Halmans

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

Teven

Puppyklasse 1 VB Bes Eefje van Klein Esholt NHSB 3136652  A.H.L. Kamperman-van Remmen

Jeugdklasse 1 U, CAC Josje Luna vd Nettelhorst NHSB 3110620  C. Ligtenberg

Openklasse 1U, RCAC, CACIB Puck Tessa van Klein Elsholt NHSB 2997330  A.H.L. Kamperman-van Remmen

Arnhem, Pinkstershow, 10 juni 2019
Keurmeester: Hr. R. Tolson (Irl) Beste van het ras (BOB): Bertus Barrie Wiesje van Zoterbek

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Tussenklasse 1 U, RCAC, RCACIB Rebel fan’t Suydevelt NHSB 3014160 L.M. ten Cate en R. Hut

Openklasse 1 U, BOB, CAC, CACIB   Bertus Barrie Wiesje van Zoterbek   NHSB 3063934 K. Zwartjes

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

Teven

Jeugdklasse 1 U, CAC Trijntje Roosje vh Bergse Veld  NHSB 3117986  M. Broodman

Openklasse 1 U,  RCAC, CACIB Jenta- Jentie vd Neerbosche 
Wateren

 NHSB 3059555  J. Sutmuller

Zutphen, de Nationale, 29 juni 2019
Keurmeester: Mw. L. Eekman-Lampio en G. Colaris Beste van het ras (BOB):    Brisco Barasya the Gloucester

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Kampioensklasse 1 U Makker fan’t Suydevelt EST02656/12 K.L. Säre en L.Hollender

Teven

Openklasse 1 U Puck Tessa van Klein Elsholt   NHSB 2997330 A.H.L. Kamperman-van Remmen

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

Echt, Limburgia-dogshow, 6 juli 2019
Keurmeester: Mw. T. Pillement-Heijden Beste van het ras (BOB): Thomas Eefje van klein Elsholt

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Puppyklasse 1 VB  Roan Yaris Ninco van’t  
 Resschebeke

  LOSH 1280650 F. Bricq

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

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

Teven

Puppyklasse 1 VB  Ruby Laika Ninco van’t  
 Resschebeke

LOSH 128065  R. Ramakers

Jeugdklasse 1 U Uniek Up vd Sebastiaanshoeve NHSB 3123211  P.G. van Oversteeg

Tussenklasse 1 U Djara Jentie vd Neerbosche 
Wateren

NHSB 3114810  B. Groen

Openklasse 1 U, CAC, CACIB Senna Sophie vd Lage Nesse NHSB 3071471  T. de Reus-de Haan

2 U, RCAC, RCACIB Puck Tessa van Klein Elsholt NHSB 2997330 A.H.L. Kamperman-van Remmen
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Dogshow Limburgia te Echt; Nederlands Kampioen
Zaterdag 6 juli 2019 is een prachtige zonnige zomerdag, niet 
te warm en een heerlijk briesje. Dat was een paar jaar gele-
den in Echt wel anders, toen werd de show afgelast vanwege 
de hitte. Sindsdien is dit dan ook een avondshow geworden. 
Het is een kleinere, gezellig ingerichte show op een sport-
park, omringd door groen.  
 
Al sinds het weekend van de Wereldwinner van augustus 
2018 heeft onze Senna Sophie v.d. Lage Nesse meer dan 
genoeg kampioenspunten om Nederlands Kampioen te zijn. 
Officieus dan, omdat ze nog geen 27 maanden was. Inmid-
dels is zij net 29 maanden, dus hebben we haar ingeschreven 
in Echt, in de hoop op een punt of een kwart punt. Indien we 
dat behalen, is Senna officieel kampioen. Maar dan moeten 
we wel eerst nog even ons best doen, tegen tien Drenten, 
waarvan zeven teven. 

Op de show in Echt werd Senna als allerlaatste Drent ge-
keurd. Ze mocht het in de Open Klasse opnemen tegen nog 
een teef. Hiervan won ze. In de race voor beste teef werd 
Senna al vrij snel naar de eerste plaats verwezen. Dat kan 
maar één ding betekenen: ze is de Beste teef! Daarmee heb-
ben wij nog een volle CAC-punt behaald. Senna is nu officieel 
Nederlands Kampioen!

Van de Beste reu won ze het helaas niet, maar wij zijn zeer 
tevreden met de resultaten. Beste teef en Nederlands Kampi-
oen. Wij zijn dan ook trots op ons meisje Senna!

Marloes de Reus 
Kennel van de Lage Nesse
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Waarom kiest iemand een Drentsche Patrijshond?
Ik zal mij eerst even voorstellen: mijn naam is Redmer Stam-
huis, 67 jaar en getrouwd met Gerdien. We wonen al 43 jaar 
in Zwolle. En ja, we hebben een Drent; Skadi. Het is onze 
tweede. In een e-mail wisseling begin van dit jaar met Jeanny 
Bustin vertelde ik globaal, waarom wij voor de Drentsche Pa-
trijshond hebben gekozen. Ik beloofde haar om het verhaal 
op papier te zetten en te delen.  
 
Het verhaal begint in 1963 toen ik in Voorschoten in de vijfde 
klas van de lagere school zat. Dat jaar ging de klas een week 
op kamp naar ‘De Wildwal’ in Lunteren, toen nog een accom-
modatie met houten barakken. Een week lang spelen in de 
bossen van Gelderland. Mijn leven lang heb ik me voor die-
ren geïnteresseerd. Ik had tortelduiven van mijn grootvader 
gekregen en had een eigen “dierenbegraafplaats” voor dode 
vogels achter in de tuin. Tijdens die week scharrelde er een 
heel klein, ziek kitten rond de barakken. Een lapjespoes die 
uit de keuken geschopt werd, wanneer ze zich daar meldde. 
Ik heb me over het poesje ontfermd, maar kreeg tegenstand 
van de meesters en juffen, die niet wilden dat ik met zo’n vies 
beest omging. Ik kreeg hulp van één juffrouw, Paula, en sa-
men hebben we haar verstopt in een bezemhok, in een doos 
met wat oude lappen. We drukten bekertjes melk achterover 
en voerden haar met stukjes gehaktbal die we stiekem van 
ons bord uit de kantine meenamen. Aan het einde van de 
week gingen we met de bus naar huis en Juf Paula en ik heb-
ben de doos met poes de bus in gesmokkeld. Inmiddels was 
de klas wel op de hoogte, maar de rest van de leiding niet.  
 

De volgende hindernis  was de thuiskomst. Ik werd uiteraard 
opgehaald door mijn ouders en Juf Paula heeft even met ze 
gepraat. Zij kon het niet over haar hart verkrijgen mij van 
‘mijn souvenir’ te scheiden en zo mocht het doodzieke katje 
mee naar huis. Mijn moeder wilde absoluut geen kat, maar 
was ervan overtuigd dat ze snel dood zou gaan. We waren er 
inmiddels achter dat ze niesziekte had en daar gingen katten 
aan dood. Dus haar laatste dagen maar goed verzorgen. De 
etterende oogjes werden met melk schoongemaakt en met 
een pipet gaven we haar wat melk met water in het bekje. 
Na een paar dagen ademde ze beter en kwam ze voorzichtig 

uit de doos. Het dieptepunt was voorbij en ze krabbelde op. 
Omdat ze zeven verschillende tinten in haar vacht had, had ik 
haar de naam Rainbow gegeven. Mijn moeder was inmiddels 
om, ze was ook van het beestje gaan houden en Rainbow 
mocht dus blijven. Ze kreeg een halsbandje en een riempje 
en ging die zomer zelfs mee op vakantie naar Zuid-Frankrijk. 
Rainbow had inmiddels haar inentingen gehad en de dieren-
arts gaf aan dat omdat ze de ziekte overleeftd had, we er een 
heel sterke poes aan over hielden.  
 
Het voorjaar erop werd Rainbow moeder van 2 kittens. Deze 
vonden een thuis en Rainbow werd gesteriliseerd. Toen 
kwam dierenarts C.P. van Oostrom het verhaal binnen. Hij 
heeft de operatie uitgevoerd, maar toen poeslief weer bij-
kwam, krabde zij hem en vluchtte onder een kast in de prak-
tijk. Ze kwam er pas onder vandaan toen ik haar riep. Maar 
ik was meteen in de gelegenheid om te vertellen dat ik ook 
graag veearts wilde worden en van DA van Oostrom mocht ik 
de zaterdagen wel mee ‘de boer’ op. Dus als twaalfjarige mee, 
biggen die gevaccineerd waren een oormerk inzetten en al-
lerlei klusjes doen. De hond van de DA ging ook altijd mee in 
de auto. En ja, je raadt het al, dat was een Drentsche Patrijs-
hond. Naast zijn rol als huishond en tuinhond ging deze ook 
mee op jacht wanneer de boeren op zaterdagmiddag het 
veld in gingen om op hazen te jagen. De Drent haalde ze op 
uit het veld en de dode haas ging mee naar huis. Voor de DA 
vlees in het weekend. Van Oostrom vertelde me een hoop 
over de dieren en vooral de honden. Over het karakter en de 
verzorging. Hij zei me, ”wanneer je ooit een hond wilt heb-
ben, ga dan voor een Drentsche Patrijs!”  
De afgelopen weken ben ik op internet aan het zoeken 
geweest of ik nog iets uit die tijd kon vinden. In 1984 is Van 
Oostrom na 38 jaar gestopt met zijn praktijk. Hij was toen 
65 jaar. Toen ik hem leerde kennen was hij dus ongeveer 
45 jaar. Hij moet rond 1919 geboren zijn en zou nu 100 zijn 
geweest. Ik heb tot nog toe geen nazaten van hem kunnen 
vinden. Wel een interview met hem en zijn vrouw uit 1984 
bij zijn afscheid. Daarin schreef de journaliste onder de foto: 

Redmer Stamhuis met poes Rainbow in 1964

Dierenarts Van Oostrom en zijn vrouw  
Leids Dagblad 14 april 1984 (Miep Hoenson, foto Holvast)
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“De scheidende dierenarts Van Oostrom, zijn vrouw en de 
eigen veestapel: James Harriot, daar leek het hier het meest 
op”. Over honden: “In de bijna veertig jaar hebben er in het 
woonhuis altijd dieren rondgezwalkt, die zelden of nooit 
door de Van Oostroms zelf werden uitgekozen. Niet dat die 
beesten er minder om waren. Zo haalde de dierenarts eens 
een herder met een gebroken poot op uit Voorburg, voor wie 
zich geen baas meldde. Dus bleef de hond, die in de buurt al 
snel de bijnaam “de goede herder” verwierf”. Van Oostrom: 
”Dat beest was zo vreselijk lief. Trouwens, dat zijn bijna alle 
dieren van nature, al wordt er net als bij de mens een enkel 
dier verkeerd geboren. Maar de meeste honden hebben 
een uitstekend karakter, zolang je de baas bent. Ik kan niet 
genoeg zeggen dat een hond iemand nodig heeft die boven 
hem staat. En dat het verdraaid belangrijk is om huisdieren 
het juiste voedsel te geven, want veel onnodig dierenleed 
wordt door verkeerd eten veroorzaakt. Honden en katten zijn 
geen vleeseters, maar dode dieren-verslinders”, zo heeft Van 
Oostrom de bazen van zijn patiënten altijd voorgehouden. 
Geef hen wat de dierenarts betreft maar gewoon fabrieks-
voer, dat benadert de ideale samenstelling het beste. Van 
Oostrom: ”Wat dat soort zaken betreft behoort een stukje 
opvoeding ook tot het werk van de dierenarts. En je moet 
ook steeds vertellen dat aan het hebben van huisdieren ook 
veel nadelen kleven”.  Deze man heeft mij dus besmet met 
het Drenten virus. Ik ben geen dierenarts geworden.

 
Twaalf en een half jaar geleden namen we in het gezin het 
besluit om een hond te nemen. We woonden toen nog met 
zes en vaak zeven man in huis. Gerdien en onze dochter 
Martine gingen zich oriënteren op een ras. En er kwam veel 
voorbij. Ik heb het afgedaan met: ”Prima, maar ik wil alleen 
een Drentsche Patrijshond”. De dames zijn advies gaan inwin-
nen bij een vriendin, die ons gezin goed kende en honden-
trainster is. Zij kwam met het advies; in jullie gezin past een 
Drent. In huis rustig, goed met mensen kunnen omgaan en 
heeft wandelingen nodig (voor onze lichaamsbeweging). 
Na een aantal telefoongesprekken met fokkers kwamen 

we in contact met Sjoukje ter Meulen en nadat “wij” goed 
bevonden waren, stonden we op de puppylijst. Zo kregen 
we ‘Bart van het Drentsche Geluck’ onze Baldr (Naam: Baldr, 
Asengod uit de Noordse mythologie, bijnaam de Schone en 
de Goede. Hij werd als god geëerd als god van het licht en 
de lente en van wijsheid en welsprekendheid.) Baldr kwam, 
na wat later bleek, qua karakter uit een moeilijk nest. Maar je 
gaat voor je hond en het is met Baldr goed gekomen. Helaas 
niet met alle honden. Wij hebben enorm genoten van Baldr, 
eindeloos veel boswandelingen met hem gemaakt en ook in 
de Dordogne, onze vaste vakantiebestemming, ging hij mee 
op avontuur. We hebben wel altijd goed contact met Sjoukje 
gehouden. Via haar heeft Baldr ook bloed afgestaan voor het 
onderzoek van (toen nog) Fokken Zonder Gokken.  Een jaar 
geleden werd Baldr ziek (toen ruim 10 jaar oud), een zeldza-
me soort kanker in zijn hart. Hij is nog geopereerd maar dat 
mocht helaas niet baten. Op 7 mei 2018 moesten we hem la-
ten inslapen. We hebben zijn lichaam ter beschikking gesteld 
aan de Universiteit van Utrecht. Na zijn crematie hebben we 
hem uitgestrooid op het Roggebotzand bij Dronten, de plek 
waar we altijd wandelden. 
  
Al gauw spookte het door mijn hoofd: ”Ik wil weer een Drent”. 
Ik kreeg van een Drenten fan uit België, met wie ik goed 
contact heb, een berichtje: “Redmer, als je aan een nieuwe 
Drent toe bent, bij Jan van de Linden wordt een nest geboren 
met uitstekende papieren”. Van hem hebben we in 2018 na 
de zomer onze Skadi gekregen. (Naam: Skadi, Berggodin uit 
de Noordse mythologie. Godin van de winter en plaatselijk 
van de jacht. Skadi was verliefd op Baldr in de mythologische 
verhalen.) 

Skadi een heerlijk Drentsche Patrijs teefje. Dagelijks is het 
genieten en voor de Drentsche Patrijshond Liefhebbers op 
Facebook: jullie zien haar regelmatig voorbij vliegen. 

Redmer Stamhuis 

Baldr op vakantie in de Dordogne

Redmer met Skadi in Borger in 2019
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Hartproblemen bij honden
De laatste tijd werd ik opgeschrikt door diverse 
meldingen van een hartstilstand bij honden. 
Daarom wil ik proberen wat uitleg te geven over 
hartfalen of hartproblemen bij honden. Het 
is met enige aarzeling dat ik dit artikel schrijf, 
omdat je al snel in teveel technische informatie 
verzandt of (en dat is veel erger) je verkeerde in-
formatie geeft. Daarom heb ik onze adviserende 
dierenarts G.J. Suurd gevraagd om me hierbij te 
helpen. 

Hoe kun je de symptomen herkennen, hoe moet 
je bij een eventuele hartstilstand handelen en 
wat kun je doen om het leven van je hond met 
een hartprobleem zo aangenaam mogelijk te 
maken? Bij honden zie je zelden een hartinfarct.

Zoals bij de tweevoeters, geldt ook bij vier-
voeters, het grote probleem van overgewicht. 
Veel van onze honden zijn te dik. Men geeft 
de aangegeven hoeveelheid voer in de vorm 
van brokken en/of vers vlees en dat wordt heel consequent 
afgemeten. Maar dan.... Een snoepje hier een hondenkoekje 
daar, een stukje worst of kaas en wat voor ons geldt,  geldt 
ook voor de hond; elk pondje gaat door het mondje!  En 
dan de buitengewoon onverantwoorde manier van belonen 
door het geven van een mensenkoekje (suiker), kaas of worst 
(zout) en wat helemaal erg is, chocola. Dit laatste is funest 
voor de hond. Nu zal men zeggen; och zo’n stukje kan geen 
kwaad! Wat de meesten onder u echter niet weten is dat ca-
cao giftig is voor honden. Er zitten bepaalde stoffen in cacao 
(alkaloïden) twee van de stoffen, theobromine en cafeïne, zijn 
juist giftig voor de hond…. 
(zie ook het artikel over chocoladevergiftiging, elders in dit blad)
Zo, genoeg over bovenstaand. 

Twee veel voorkomende hartaandoeningen zijn:
• lekkende hartkleppen en

• een verzwakte hartspier

Bij lekkende hartkleppen lekt er bloed terug door de hart-
klep. Dit is met een stethoscoop te horen als hartruis.  De 
zieke klep is dik en onregelmatig van structuur (zgn. hartklep 
degeneratie), waardoor er geen goede sluiting optreedt. 
Bij elke hartslag zal er dan bloed lekken tegen de normale 
bloedstroom in.  Er is dan sprake van een verstoorde bloed-
doorstroming. 

Een verzwakte hartspier, dilatieve cardiomyopathie ( DCM), 
is de op één na meest voorkomende hartaandoening. Deze 
komt voornamelijk voor bij grote rassen. Vaak is er een 
röntgenfoto of echo nodig om tot een diagnose te komen. 
De hartspiervezels verzwakken en de hartwand wordt steeds 
dunner en zwakker. Het hart zelf wordt steeds groter en de 
hartspier kan niet meer goed samentrekken.

Van hartaandoening naar hartfalen (Verminderde pomp-
werking)
Ondanks het feit dat beide hartaandoeningen een verschil-

lende oorzaak hebben, is het gevolg hetzelfde. Het hart kan 
door een verminderde werking het bloed niet meer efficiënt 
rondpompen. Aanvankelijk kan het lichaam dit nog compen-
seren, maar naarmate de ziekte vordert, zal de compensatie 
tekort schieten en de typische verschijnselen van hartfalen 
worden zo steeds duidelijker (decompenseren).

Deze verschijnselen zijn:

• kortademigheid

• rusteloosheid (vooral ’s nachts)

• flauwvallen

• moeilijke ademhaling 

• herhaaldelijk hoesten (vooral ’s nachts)

• verminderd uithoudingsvermogen

• verminderde eetlust

• lusteloos en minder levendig

• in het eindstadium niet meer willen liggen/kop omhoog

Honden genezen meestal niet van hun hartaandoening. Toch 
is het met de juiste behandeling mogelijk om samen nog 
mooie momenten te beleven. 

Wanneer u met de hond bij uw dierenarts bent geweest en 
er een behandeling met medicatie is voorgeschreven, dan 
is het buitengewoon belangrijk dat u de instructies van de 
dierenarts goed opvolgt en dat u niet stopt met het geven 
van medicatie op het moment dat het beter lijkt te gaan. Juist 
bij hartfalen  zijn de geneesmiddelen buitengewoon belang-
rijk. Wanneer de behandeling onderbroken wordt kunnen de 
verschijnselen snel terugkeren. 

Wanneer u met uw hond naar de dierenarts gaat, maak dan 
een lijstje met vragen die u wilt stellen en schrijf de antwoor-
den zo nodig op.
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Hoe u het leven van uw hond met hartproblemen kunt 
veraangenamen
• meet regelmatig de ademhalingsfrequentie van uw 

hond en raadpleeg bij verandering de dierenarts en 
vraag om meer uitleg

• regelmatig lichte inspanning, meerdere korte wandelin-
gen per dag i.p.v. een lange

• houdt het gewicht van uw hond in de gaten en vermijdt 
overgewicht en teveel zout

• wees alert op veranderingen zoals boven omschreven

• volg de aanwijzingen van de dierenarts

Ik realiseer me heel goed dat ik met het schrijven van dit arti-
kel een stukje onrust kan creëren, maar ik acht het belangrijk 
dat u op de hoogte bent van de symptomen van  eventuele 
hartaandoeningen en hoe te handelen. Om voorbereid te zijn 
op de situatie dat u in moet grijpen wanneer uw hond een 
hartstilstand krijgt, adviseer ik u de volgende instructies te 
bekijken en goed op te volgen:

https://www.animalstoday.nl/red-leven-hond-met-reanima-
tie/

J. Broekman -Dekker 
i.s.m.  
G.J. Suurd

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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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Creatief met Drent
 
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

Deze keer in “Creatief met Drent” twee heel bijzondere series. Hierboven een serie, waarin met foto’s de ontwikke-
ling van een tekening van Florus, de Drent van Sonja Weijer wordt getoond. Hieronder zo’n zelfde serie foto’s van 
het werkstuk van Sonja’s teefje Vesta. De tekeningen zijn gemaakt door Leontine van Vliet, een jonge, professio-
neel tekenares en illustratrice. Ze werkt gepassioneerd met kleur-, grafiet- en pastelpotlood. Ook is Leontine actief 
op YouTube. Sonja is in elk geval ongelooflijk blij met de prachtige potlood tekeningen, die Leontine van haar 
Drentjes heeft gemaakt. Ze hebben thuis een ereplaats.....
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Dit is de 10-jarige Judy (Janou Jelke van 
Hermesheem) op een schilderij gemaakt 
door Monique van Wijk . Het doek heeft 
een ereplaats bij eigenaar Jerrie Vermeu-
len in Zwevegem (België).

Deze twee foto’s werden aangeleverd met de 
volgende tekst: 

Medio augustus 2018 kreeg ik als afscheidsca-
deau van mijn collega’s bijgaand kennelbord. 
Ik was totaal verrast! Het bord was geschilderd 
door de moeder van één van onze dierenartsen 
en mijn eigen reuen Roef en Rink hadden model 
gestaan. Supertrots en ontroerd! 

Mirjam van Hoef

Links ziet u Heidi Ito van de 
Sebastiaanshoeve,  
geschilderd toen ze 4 jaar 
oud was, door Ruud Wuite 
uit Goedereede. 

Heidi is de 3e Drent van 
Ad en Janny Verschoor uit 
Ermelo.

En dit is een slapende Binkie. “Even snel 
geschilderd” door mevr. Trees Strijker 
Marsman. Binkie is de huidige Drent 
van de familie Strijder. Zijn voorgangers 
Ollie en Bello hebben in OD 2 gestaan 
op deze pagina. 



38 - Onze Drent

 

In Memoriam
Indy fan de Indo-Anjoho 13-04-2004  -  14-05-2019

Zou een tweede Drent erbij geen goed idee zijn? Het was zo 
gaaf met die ene, onze Okke….. Die vraag hadden we onszelf 
net gesteld, toen er op de website van de Vereniging een 
opvangdrentje voorbij kwam…. Er werd voor Indy fan de 
Indo-Anjoho langdurige opvang gezocht. Indy’s bazen waren 
tijdelijk gestationeerd in Bangalore, India en zouden daar 
nog een jaar of twee blijven. Wij keken elkaar aan, knikten 
eens en hebben meteen contact gezocht. In september 2012 
maakten twee Drentjes kennis met elkaar op het strand van 
Wijk aan Zee: Indy fan de Indo-Anjoho en Okke/Sander fan de 
Indo-Anjoho….. Ze snuffelden even, zwiepten met hun staart 
en sjeesden daarna gebroederlijk door de branding achter 
de meeuwen aan. Indy en Okke zijn trouwens oom en neef;-) 
Ook de bazen maakten kennis met elkaar en met zijn vieren 
kwamen we overeen, dat Indy zijn pleegadres had gevonden. 
Zo wandelde de familie van Bezouwen met hun Indy ons 
leven in.

Indy paste zich moeiteloos aan: hij ging mee naar cani-
crosswedstrijden, liep zelfs een paar keer mee met de korte 
run of funrun en behaalde zelfs een paar prijzen. Hij ging mee 
op vakantie naar Terschelling en Duitsland; in huisjes of in de 
caravan. Ging mee op familiebezoek in Engeland, trok met 
ons heel Nederland door naar vrienden. Sliep graag in de tuin 
op zijn geheime plekje onder de camelia en ging vooral heel 
graag mee naar de polders. Daar vond hij het heerlijk te gra-
ven en zoeken naar muizen. Met Okke samen was totaal geen 
probleem: het werden goede vrienden.

Indy bleef uiteindelijk ruim drie jaar bij ons. Elke zomer 
kwamen Hans en Inge met de kinderen Merel en Stijn hun 
Drentje halen en dan vierden ze met elkaar heerlijk vakantie 
in Nederland, België en Duitsland. En elk jaar in december/
januari kwamen ze langs om heerlijk een koude strandwan-
deling te maken met de Drentjes. En voor Indy was het elke 
keer geweldig om zijn bazen te zien en met ze mee te gaan, 
maar maakte het verder gelukkig niet veel uit in welk huis 
hij nou woonde. Een zeldzaam gemakkelijke hond, die zich 
met het grootste gemak aan zijn van Bezouwen- of Tiemeijer-

huishouden kon aanpassen.

Wij hebben ook wat aanpassingen gedaan. Zo werd de 
keuken Indy-proof gemaakt, althans, dat probeerden we. Er 
kwamen slotjes op allerlei deuren en kastjes, de broodtrom-
mel werd twee planken hoger gezet en iets laten staan op de 
kookplaat bleek ook geen goed idee;-) De grootste aanpas-
sing voor Indy en Okke was de komst van Drentje nummer 
drie: Abe. In 2014 kregen we er een zoon van Okke en Blos-
som bij en wat waren we blij met Indy!! Voordat wij mensen 
überhaupt door hadden, dat Abe iets van plan was, had die 
oude man al ingegrepen….. De perfecte opvoedhulp. Het 
was werkelijk genieten!!

Eind 2015 kwam er een einde aan de India-periode van de 
familie van Bezouwen, trokken ze weer in hun huis in zuid 
Duitsland en zo kwam er ook een einde aan de opvang van 
ons pleegdrentje. In januari 2016 ging Indy definitief terug 
naar zijn bazen. Ruim drie jaar hebben we voor hem mogen 
zorgen. Gelukkig hebben we Indy daarna nog heel vaak ge-
zien. Hij logeerde regelmatig een weekje bij ons, als Hans en 
Inge weer in Nederland waren. In januari 2019 hadden we 
hem voor het laatst bij ons in Beverwijk. Indy was inmiddels 
een oude Drent geworden en vierde in april van dit jaar zijn 
vijftiende verjaardag. In mei kwam het akelige bericht, dat 
het tijdstip gekomen was Indy te laten gaan. Hij at niet meer 
en was zijn oriëntatie kwijt. Op 14 mei is Indy thuis, op zijn 
kleedje ingeslapen. Hij ligt begraven in de tuin bij Hans en 
Inge.

‘Indy-in-aluminium’ hangt bij ons in de tuin en we kijken met 
een brede glimlach naar die geweldige Drent, die zolang bij 
ons heeft mogen wonen. Dank je wel, lieve oude man voor 
de geweldige tijd, die we met je hebben gehad hier in Bever-
wijk. En ook een oprecht -dank jullie wel- aan Hans, Inge, Me-
rel en Stijn, die hun Indy aan ons toe durfden te vertrouwen.

Selma en Richard Tiemeijer
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ZARA (Silke) van ’t Limburgsland   31-08-2009 – 15-05-2019

Mijn vader wilde altijd al een hond en wel een Drentsche 
Patrijs. Deze stond op schilderijen van Rembrandt èn het 
was een jachthond. Daar kan je lekker mee jagen, lopen en 
fietsen, een actieve hond dus. Het is er helaas nooit van geko-
men bij mijn ouders daar mijn moeders keuze meer bij katten 
lag. Zo kwam het dus dat mijn wens voor een Drentsche Pa-
trijshond uitkwam in 2009. 

Zara was de eerste uit het nest van Sera van ’t Limburgsland, 
een prachtige Drent die vele prijzen bij de jacht heeft binnen-
gesleept. Sera stond ook menigmaal in  ‘Onze Drent’, maar 
geniet nu al even van haar pensioen. Ook onze Zara heeft 
een aantal malen in ‘Onze Drent’ mogen staan.

Zara kwam, bij een derde bezoek aan de fokker wat uit een 
filmpje blijkt, als eerste naar mij toe rennen. De keuze was 
dus niet moeilijk. 

Een geweldig lieve goed luisterende hond waarmee ik ver-
schillende jachttrainingen heb gedaan….Zei het niet dat ze 
het vertikte het water volledig in te gaan. We hebben van 
alles geprobeerd. Zwemmen kon ze maar vond het absoluut 
niet leuk. Rennen deed ze als de beste net als het ‘vooruit 
sturen, terugkomen, fluitsignaal en prooi ophalen èn terug-
brengen. Ze wist maar al te goed hoe het hoorde te gebeu-
ren. Helaas heb ik de trainingen moeten staken wegens het 
niet ‘te water gaan’.

Vorig voorjaar was Zara soms aan het kuchen. Ze kwam dan 
naar mij en ik streelde haar keel dat vond ze fijn. Op een 
ochtend was ze naar boven gekomen en ik hoorde haar ku-

chen maar nu ook spugen tot 2 keer toe. Ik vertrouwde het 
niet en ging kijken. Op de badkamervloer lag veel slijm met 
bloed erin. Het was half 6 in de ochtend. Ik ging bij haar op 
de grond zitten. Ze keek me zo indringend aan waar ik echt 
van schrok. Ze kroop bijna op schoot iets wat ze nooit wilde. 
Stak haar poot naar me uit en keek. Het was nog te vroeg om 
de dierenarts te bellen. Zara kalmeerde en begon rustiger te 
ademhalen totdat ze sliep. Tot 8 uur bleef ik met haar zo zit-
ten en ben toen de dierenarts gaan bellen. Bij onze dierenarts 
Frits, die we sinds onze vorige hond al hadden, wilde ik de 
afspraak maken. Dat lukte niet maar ik kon komen bij een 
collega die ik niet kende, en Zara dus ook niet. Ze had duide-
lijk een andere werkwijze. Ik had er geen goed gevoel bij. Ze 
zei mij dat ik mezelf geen zorgen moest maken want het kon 
gewoon een wondje zijn in haar keel dat mogelijk was gaan 
bloeden door het hoesten. Ik probeerde te overleggen om 
een bloedmonster te nemen ivm mogelijke ontstekingswaar-
den of misschien een röntgenfoto? Zij vond dit allemaal ab-
soluut niet nodig en wilde mij vooral niet op kosten jagen…. 
(we zijn notabene verzekerd). Ze heeft Zara onderzocht maar 
zei niets bijzonders te kunnen ontdekken.  Bij het afrekenen 
van de gemaakte kosten en medicijnen stond ik naast onze 
eigen, vertrouwde dierenarts. Je zou toch denken dat als je 
een dierenarts reeds 17 jaar kent dat hij iets meer geïnteres-
seerd zou zijn of contact maakt. Niets van dit alles. Met een 
rot gevoel ging ik naar huis met Zara, heb haar de medicatie 
gegeven. Het zat ons niet lekker. Ik was inmiddels al gaan 
denken  een second opinion te laten doen. Maar Zara knapte 
zienderogen op speelde weer en was vrolijk als altijd. Ik wilde 
dus eventjes aanzien hoe dit zich zou ontwikkelen. Dus, op 
naar Texel waar ze altijd zo happy was.

Na een week, nog steeds blij, actief en enthousiast wilde ze 
op een ochtend niet mee uit. Zoals gewoonlijk zouden we 
een wandeling door de duinen naar het strand maken. Maar 
Zara bleef liggen. Ik dacht nog van oké, de baas is er nu ook 
dus je wilt nog bij hem blijven. Bij mijn terugkomst lag ze nog 
steeds hetzelfde. Ik riep haar en toen heel langzaam met een 
hoge rug, koppie hangend kwam ze naar buiten en bleef stijf, 
trillend met een keihard lijfje staan.  We konden terecht bij 
de dierenarts in Den Burg waar Zara direct is onderzocht. Uit 
de bloedtest bleek dat de ontstekingswaarden hoog waren. 
Op de vervolgens gemaakte foto zagen we waar we zo bang 
voor waren… 

Een vlek op haar linkerlong. De dierenarts deelde ons mee 
dat het mogelijk een kwaadaardige tumor zou kunnen 
zijn. We moesten maar een afspraak in Utrecht bij het UKG 
(Utrechtse Kliniek voor Gezelschapsdieren) op de Uithof ma-
ken. De volgende ochtend konden we gelukkig al met Zara 
terecht.  Na Zara’s historie te hebben gehoord werd met ons 
besloten een CT-scan te  maken.

Na bijna een dag  onze ogen uitgekeken te hebben aan wat 
daar allemaal voor een dieren- (dus ook mensen)leed bin-
nenkomt, konden wij onze Zara gelukkig weer mee naar 
huis nemen. Het zag er voor Zara niet goed uit. Ze bleek een 
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Adeno carcinoom in haar linker long te hebben. Door middel 
van een operatie zou dit weggenomen kunnen worden. 

Een kundig dierenoncoloog heeft Zara geopereerd. Omdat 
de tumor inmiddels zo groot was geworden moest er toch 
een flinke incisie gemaakt worden.  De operatie heeft ruim 
5 uur geduurd. Na de operatie heeft Zara 3 dagen op de IC 
gelegen. Wij waren dmv een webcam met haar verbonden 
en waren zeer verrast te zien hoeveel zorg, aandacht en liefde 
zij kreeg. Wij konden volgen dat er soms na slechts een kik 
van Zara een studente bij bij haar kwam en daar minstens 
20 minuten bleef om haar te aaien en gerust te stellen.  De 
Oncoloog, een super held, belde ons dagelijks. Toen we haar 
mochten ophalen werd al duidelijk dat het komende jaar 
zeer spannend zou gaan worden. Haar kansen waren 50/50..

Zara deed het goed met een aantal weken aan de lijn. Daarna 
hebben we haar op Texel weer laten genieten. We moesten 
haar wel in toom houden want ze wilde echt al te veel. Ener-
gie genoeg zou je zeggen maar bij thuiskomst liep ze recht-
streeks naar haar mand en viel in een diepe snurkende slaap. 

Dit ging goed tot eind december. We gingen met het gezin 
op wintersport zo ook de hond van onze dochter. Dolle pret 
die twee dikke vriendinnen. Lekker spelen in de sneeuw. 
Maar Zara wilde ineens haar brokken niet meer eten. Wij 
bemerkten wat meer vermoeidheid en minder spelplezier. 
Te druk spel met een te drukke Flatcoat Retriever voor nu 
hoopten wij.

Bij thuiskomst weer naar de dierenarts geweest. Inmiddels 
hadden we besloten naar een goed aangeschreven, door 
meerdere mensen aanbevolen dierenarts te gaan. Wat een 
verschil in benadering…. Zara had inmiddels een rare bijt-
plek, hotspot, op haar zij, ontstaan door stress vanwege vuur-
werk. Dit was niet zo snel genezen. Alles verder goed behalve 
de verminderde eetlust baarde ons zorgen. We mochten haar 
alles geven wat ze wilde eten. 

De meivakantie kwam eraan en zoals gewoonlijk trekken we 
richting Frankrijk maar eerst nog even langs de dierenarts 
voor de nodige boosters voor Zara. Ik vond haar vacht fluffie 
ondanks de borstelmassages die ik haar gaf. Ze at nog steeds 
slecht en ik liet Mark mijn bezorgdheid weten. Volgens hem 
kon ze goed mee en moesten we kijken wat ze wèl wilde 
eten. Op vakantie ging Zara steeds vaker wat meer afgelegen 
liggen. Ze kuchte vaker en spuugde dik wit slijm. De wande-
lingetjes waren kort en ze gaf zelf aan wanneer het genoeg 
was.

Bij thuiskomst was ze enorm blij en maakte haar overbe-
kende RoeRoe geluidjes. In de avond kwam ze met haar kop-
pie hangend en vreemd lopend naar haar plekje naast mij. 
Ze plofte neer alsof ze omviel. Terwijl ik daarna naast haar op 
de grond zat legde ze haar koppie op mijn schoot en keek 
weer met grote ogen. Na een paar uur zo met haar te hebben 
gezeten hebben we haar mee naar boven  genomen. Het was 
inmiddels 1.00 uur. Na een hele onrustige nacht kwam Zara 
als gewoonlijk met iets in haar bek mij vragen mee naar be-
neden te gaan.  Ze wilde weer niet eten maar dronk gelukkig 

wel. Ze ging weer liggen slapen.  Regeerde zelfs niet meer op 
de yoghurtbeker of anders lekkers. Toen ik haar zo zag ben 
ik gelijk de dierenarts gaan bellen en heb haar gedrag uitge-
legd. We konden in de middag terecht. 

Die ochtend ben ik nog wel met haar gaan wandelen. Ik 
geloofde mijn ogen niet toen ik zag dat ze net zo parmantig 
drentelde (!) en haar eigen pad koos als altijd. Eenmaal weer 
aan de lijn liep ze direct richting huis. Daar zocht ze haar 
mand.  In de middag naar Mark. Na een gesprek besloten wij 
om een röntgenfoto te maken. Het wachten duurde volgens 
ons vreselijk lang.. De uitkomst was zeer slecht. Haar hele 
lijfje zat vol tumoren, groot en klein. Ook wel plaveisel carci-
noom genoemd. Zara’s tijd was om.  Zelfs niet meer om nog 
even naar Texel te gaan…

De volgende dag 15 mei, de laatste ‘Onze Drent’ was net door 
de brievenbus gevallen waar Zara 2x op de middenpagina 
stond, kwam Mark bij ons thuis om Zara een beetje te helpen. 
Anders zou ze mogelijk door verstikking overlijden.

Nadat onze dochters nog geweest waren om ook van hun 
geweldige Zara afscheid te nemen bleef ze liggen, tilde 
slechts haar koppie op om te zeggen dat het goed was dat ze 
gingen en deed haar oogjes dicht. Mark hoefde het slechts af 
te maken……

Onze allerliefste Zara, enorm slimme en prachtige hond, we 
missen je vreselijk. Geen haren van jou meer op de mat en 
het huis is zo clean….en…...en……

Cor en Angela van Geffen
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Sanne van de Haeckpolder 12-09-2004  -  17-05-2019

Sanne van de Haeckpolder, je was onze tweede Drent en 
kwam in november 2004 bij ons in huis. Dat was een paar 
maanden nadat we afscheid hadden moeten nemen van 
Basko, onze eerste Drent. Na de bekende puppy-trainingen 
volgden de jachttrainingen bij Hanneke en Leendert 
Alberts. Daar bleek dat je over een behoorlijke hoeveelheid 
jachtpassie beschikte, al moest je aanvankelijk wel aan water 
wennen. De passie voor werken was ook op hoge leeftijd 
nog aanwezig; zag je een dummy, dan was je niet te houden. 
Bij de jachttraining bleek overigens ook dat je een eigen wil 
had. Je kreeg daarom ook de bijnaam Secretia. Eigenlijk was 
dat niet terecht, want je bleek een heel gemakkelijke hond te 
zijn.

Je kon uitstekend alleen thuis zijn en ook lange autoritten 
waren geen enkel probleem. Dat kwam bijvoorbeeld goed 
uit, toen je zowel in de winter als in de zomer een paar keer 
meeging op vakantie naar Oostenrijk. Tijdens de lange 
autoritten leek het wel of je er niet bij was, zo rustig lag je 
te slapen. Wandelen in de bergen, mee in de cabine van de 
kabelbaan naar de top van de Zugspitze? Een Drentje op de 
hoogste berg van Duitsland, dat was genieten! Ook in de 
bossen van Drenthe kon je genieten tijdens de wandelingen 
met de baasjes in de omgeving van het vakantiehuisje. Het 
leek wel of je daar ‘thuis’ was. 

Een bijzondere gewoonte had je ook. ‘s Zomers, als de zon 
scheen, vond je het heerlijk om lang in de felle zon te liggen. 
Hoe je het kon volhouden begrepen we nooit, maar je wist 
de zonnestraaltjes altijd te vinden.

Voor mensen was je altijd vriendelijk en als er visite kwam 
was het feest. Jouw vriendelijke karakter maakte ook dat 
iedereen in de buurt je wel wilde aanhalen en dat vond 
jij nooit een probleem. Altijd vrolijk, altijd lief en vooral, 
betrouwbaar.

En toen kwam Djemma, onze derde Drent. We wisten dat 
je het niet zo op kleine hondjes had en daarom hadden 
we jullie kennismaking goed voorbereid. Maar dat bleek 
overbodig, want dat je zo snel, zo lief voor haar zou zijn, 
hadden we niet gedacht. Vanaf het begin af aan accepteerde 
je haar en was je ook een grote steun voor haar. Als Djemma 
bang was, liet je haar zien dat dat niet hoefde. Waar jij was, 
was Djemma. Samen spelen, samen slapen, samen eten. Drie 
jaar lang. 

Je hebt weinig gezondheidsproblemen gehad, maar de 
laatste tijd kwamen de kwaaltjes. Dankzij Djemma heb jij het 
nog zo lang volgehouden. Maar het onvermijdelijke einde 
kwam dan toch....... Eigenlijk op een moment dat we het nog 
niet verwachtten.

We missen je heel erg. Djemma ook. Ze is haar maatje kwijt 
en ze moet nu haar plekje zonder jou zien te vinden. Lieve 
Sanne. Hopelijk heb jij ergens je plekje gevonden met Basko. 
Bedankt voor je trouw en steun.

Wim en Felicia v.d. Kolk
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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



Onze Drent - 43

 

Kalender 2019
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

10 Veldwedstrijd - CAC Dirksland GBC en ORWEJA

14 Veldwedstrijd  - jeugd Dirksland GBC en ORWEJA

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

3 Najaarswandeling EVC

December 8 Winner
CAC/CACIB
Winner/Jeugdwinner/
Veteranenwinner

RAI
Amsterdam

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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