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1950 Mevrouw M.C.S. Baronesse van Hardenbroek †
1954 De heer G.J. van Heek Jr., Erevoorzitter †
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1998 De heer A.H. van der Snee †
2002 De heer B. Schuiling †
2006 Mevrouw J. Offereins-Snoek
2015 De heer H. Companjen
2018          De heer mr. E.G.J. Gimbrère 
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Voorwoord van de voorzitter
Beste leden, 

Het is al weer tijd voor de herfsteditie van ‘Onze Drent’. Dit 
is voor mij vaak een moment voor reflectie. We hebben dan 
al veel activiteiten gehad met in de maand september nog 
de Reuendag, een klankbordbijeenkomst en twee veld-
wedstijden. Het is ook mooi om te zien en te horen dat veel 
leden regelmatig met elkaar afspreken en/of zelf activitei-
ten organiseren en dat die op een goede belangstelling 
mogen rekenen. 
 
Op 12 oktober a.s. is er een speciale informatieochtend met 
als thema ‘epilepsie’. Als sprekers zijn uitgenodigd me-
vrouw Evy Beckers, die bezig is met een wetenschappelijk 
onderzoek met als hopelijk resultaat een DNA-test voor 
epilepsie en de heer Paul Mandigers, Veterinair Neuroloog 
en Internist Gezelschapsdieren aan de Universiteit Utrecht. 
Epilepsie is een thema dat bij veel leden leeft en ik ver-
wacht dan ook een grote opkomst en een constructieve 
uitwisseling van ervaringen vanuit zowel de wetenschap 
als de eigenaren.

De redactie is druk bezig om de opzet en look & feel van 
onze website aan te passen. Daarmee willen we het voor 
de verschillende doelgroepen (potentiële leden, fokkers 
en geïnteresseerde leden) eenvoudiger maken om de voor 
hun belangrijke informatie snel en overzichtelijk te vinden. 
De website is er niet alleen voor de actualiteit, maar heeft 
namelijk ook een ‘geschiedenis/documentatie‘ functie.  

In de vorige OD heb ik een dringende oproep gedaan voor 
de versterking van het Bestuur en commissies. Deze is nog 
steeds actueel maar daarbij kan ik wel aangeven dat we blij 
zijn met de aanmelding van Michael van der Burg voor een 
functie in het Bestuur; een korte introductie staat elders in 
deze uitgave. 
 

We hebben een 
actieve vereniging 
en een gewaar-
deerde groep van 
commissieleden 
en vrijwilligers, die 
alle activiteiten 
mogelijk maken. 
Maar we zijn nog 
steeds met urgen-
tie op zoek naar 
versterking van 
het Bestuur en ook 
enkele commissies. 
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 nazomer en herfst met veel 
plezier met uw hond(en) toe. 

Met bijzondere groet,  
mede namens het Bestuur,

Marc Massaar van Schaik
Voorzitter

Foto-thema Kerst-nummer  ‘Onze Drent’: 

‘Drent zoekt het hoger op’ 

• Foto’s in zo hoog mogelijke resolutie (d.w.z. onbewerkt en direct vanaf het fototoestel en als  ‘grootst mogelijk 
bestand‘ verstuurd)

• Mailen aan: redactie@drentschepatrijshond.org 
• Uiterlijke instuurdatum: 21 november 2019
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Verslag Algemene Ledenvergadering 2019
De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging De 
Drentsche Patrijshond is gehouden op 3 juni 2019 te 
Woudenberg.

Aanwezige bestuursleden: de heren M. Massaar van Schaik 
(voorzitter), H. Hilkens (vice voorzitter), F. van der Meulen 
(penningmeester). 

1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet 
allen hartelijk welkom.

2. VASTSTELLEN AANTAL STEMGERECHTIGDEN
De afmeldingen voor deze avond worden voorgelezen, 
te weten: mevrouw M. de Boer-Herreveld, mevouw L. de 
Boer-Wolters, mevrouw A. Sportel,  mevrouw E. Helmer-de 
Jong, mevrouw W. Loots, mevrouw R. Harmsen, de heer H. 
Companjen, mevrouw en de heer Maasland, mevrouw S. 
Knol, mevrouw Y. Marjolee, de heer A. Schouten, mevrouw J. 
Broekman-Dekker, mevrouw P. Wilbers , mevrouw S. Planta-
gie, mevrouw Y. Fransen, de heer P. Doderer, mevrouw I. van 
Hulzen, de heer G. van Luinen de Rooy, de heer R. Tiemeijer. 

Er zijn bij de opening 49 stemgerechtigde leden ter verga-
dering aanwezig. Bij agendapunten ter stemming waren er 
uiteindelijk 52 stemgerechtigden. 

In het afgelopen jaar zijn 5 leden overleden, te weten me-
vrouw C.W.M.A. Verheyen uit Wijchen, de heer R.H. Cornelis-
sen uit Deventer, de heer J.  Sportel uit Steenderen, de heer J. 
Boot uit Den Haag (keurmeester) en mevrouw A.W.B. Ver-
hoeff uit Amersfoort. 

Daarnaast ook overleden en genoemd: voormalig keurmees-
ter de heer J. van Soest en de heer P.  van Velthoven, bekend 
door zijn diverse jachtactiviteiten.

Er wordt een moment van stilte gehouden.

3.  UITREIKING VAN DIVERSE PRIJZEN
De voorzitter gaat over tot de uitreiking van de verschillende 
trofeeën.

• J.F. BARON VAN HOGENDORP WISSELTROFEE 
De J.F. Baron van Hogendorp Wisseltrofee 2018 is, met 
een totaal van 27 punten, gewonnen door de heer O. 
Geerse met Int. en Lux. Kampioen Stone; dit is voor de 
3e keer. De beker moet, geheel volgens de wens van de 
schenker, J.F. Baron van Hogendorp, worden gewonnen 
door de beste allround Drentsche Patrijshond in een 
bepaald kalenderjaar. De hond moet op de volgende 
drie onderdelen punten hebben behaald: 1) exterieur; 
2) prestaties op het werk voor het schot; 3) prestaties 
op het werk na het schot. Het resultaat was een ZG voor 
exterieur, een 1ZG voor het schot in de Open klasse en 
een A-diploma voor na het schot.

• DE JONKVROUWE A.J.M. VAN DER HEIJDEN VAN 
DOORNENBURG TROFEE 
De Jonkvrouwe A.J.M. van der Heijden van Doornenburg 
Trofee voor de beste Drentsche Patrijshond op de Voor-
jaarsveldwedstrijden 2019 in de Open klasse is behaald 
met een 1ste G door mevrouw I. Gimbrère met haar 
hond Rebelle van d'Ouw Knip.

• DE NIMRODPRIJS 
De Nimrodprijs voor de beste Drentsche Patrijshond in 
de Najaarsveldwedstrijden 2018 in de Open klasse is 
behaald met een 1ste G door mevrouw I. Gimbrère met 
haar hond Rebelle van d'Ouw Knip.

• DE MARIËNWAERDT WISSELBEKER (reeds uitgereikt 
op de SJP 27-07-2018) 
De Mariënwaerdt Wisselbeker voor de beste Drentsche 
Patrijshond voor de  SJP, georganiseerd door de Vereni-
ging De Drentsche Patrijshond, is gewonnen door  de 

Van de Bestuurstafel
Kandidaatbestuurslid:  Michael van der Burg
Na de laatste Algemene Ledenvergadering van 3 juni j.l. heeft Michael van der Burg kenbaar gemaakt, dat hij graag het 
Bestuur van de Vereniging wil komen versterken. Toevallig stond er in de laatste uitgave van ‘Onze Drent’ een uitgebreid 
interview met hem, zodat de leden al een eerste indruk van hem als persoon en ook zijn visie op de Drent kunnen hebben. 

Michael is voor velen geen onbekende, al was het maar om zijn fotografie-hobby. Michael zal, zoals we gewend zijn, eerst 
een tijdje meelopen met het Bestuur en als het wederzijds goed bevalt, formeel als Bestuurslid worden voorgedragen op 
de eerstvolgende ALV. 

Zoals velen van u wellicht weten, was Michael ook actief in de redactie van de DPHCN. Hij heeft deze activiteiten beëindigd 
en zal, conform ons beleid voor de bestuurscommissie-functies, alleen nog het lidmaatschap van de VDPH behouden . 

Wij zijn blij dat Michael, met zijn ervaring, tijd en energie wil steken in een bestuursfunctie. Tenslotte hopen we dat het 
netwerk en de contacten van Michael ook zullen bijdragen aan het samenwerken tussen beide verenigingen.     

Namens het Bestuur,

Marc Massaar van Schaik
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heer C. Kortsmit met zijn hond Laika en een A-diploma 
met 95 punten. 

• DE PERDIX PRIJS 
De Perdixprijs voor beste Drentsche Patrijshond op de 
Voorjaarsveldwedstrijden 2019 in de Jeugdklasse is dit 
jaar niet uitgereikt omdat er geen Drent zich heeft weten 
te kwalificeren.

• VAN WIND EN VEER BOKAAL 
De Van Wind en Veer Bokaal voor de beste Drentsche 
Patrijshond op de Voorjaarsveldwedstrijden in de Novice 
klasse is dit jaar niet uitgereikt omdat er geen novice 
wedstrijden zijn georganiseerd.

• DE SUZE MARKVOORT BEKER 
De Suze Markvoortbeker voor de beste Drentsche Patrijs-
hond in de Najaarsveldwedstrijden 2018 in de Jeugdklas-
se is behaald met een 3G door mevrouw W. Loots met 
haar hond Fiene van ’t Wilhoeckske.

• DE VAN BIRCMEDEPRIJS 
De Van Bircmedeprijs voor de beste Drentsche Patrijs-
hond in de Najaarsveldwedstrijden in de Novice klasse 
wordt dit jaar niet uitgereikt omdat er in 2018 geen 
novice wedstrijden zijn georganiseerd.

• CLUBMATCH 2019 
De winnaar van de Clubmatch 2019 (BOB) en Beste Teef 
was Penny-Lane van Francoise Bricq. Beste Reu was 
Storm van Phèbe Das.. De Clubmatch was op een zeer 
geslaagde locatie en was een heel geslaagde dag! 

Alle winnaars van harte gefeliciteerd!

4. NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 18 JUNI 2018 
De notulen van de vergadering van 2018 zijn ook in de OD 
van augustus 2018 gepubliceerd. De notulen worden zonder 
op- of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld. Dank aan 
Sandra Plantagie voor het maken van deze notulen.

5. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN
Er is één ingekomen stuk wat voor de vergadering ter inzage 
heeft gelegen en dit betreft een stuk over elleboogdysplasie.
(ingediend door Mirjam van Hoef). Dit stuk wordt behandeld 
bij het agendapunt 16.

Mededelingen:

• De voorzitter toont een foto van zijn privé-situatie. 
Daarop zijn verschillende honden te zien, maar geen van 
allen een Drentsche Patrijshond. Door het overlijden van-
wege ouderdom van zijn twee Drenten afgelopen jaar 
is de voorzitter op dit moment geen eigenaar meer van 
een Drentsche Patrijshond. Wel zijn er dus andere rassen 
in zijn leven gekomen waaronder een Cesky Fousek. Op 
termijn is het voornemen om wel weer een Drent in huis 
te nemen maar op dit moment is dit nog wat te con-
fronterend. Volgens de statuten van de Vereniging hoeft 
de voorzitter geen eigenaar te zijn van een Drentsche 
Patrijshond om de functie van voorzitter te mogen invul-
len, dit gezien agendapunt 14. 

• Toelichting op de huidige samenstelling van het bestuur: 
Mevrouw A. (Ans) Sportel heeft sinds april 2018 op de 

achtergrond deelgenomen aan het Bestuur vanwege de 
ziekte en later het overlijden van haar man, de heer J. 
(Jan) Sportel en zij heeft nu aangegeven haar activiteiten 
definitief te beëindigen. Ans heeft aangegeven dat het 
verkeerd voelt om vanavond achter de bestuurstafel 
plaats te nemen na zo lange tijd van afwezigheid. Daar 
zij lange tijd in het bestuur heeft gezeten en er niet van 
houdt om op de voorgrond te treden zal de voorzitter 
een passend afscheid organiseren bij haar thuis. Ans 
heeft op de achtergrond vele zaken opgezet en neer-
gezet; ook met hulp van haar man en deels samen met 
mevrouw H. (Hanneke) Albers-Oets. Ze was een goede 
vraagbaak en stabiele factor in het Bestuur en zorgde 
voor de link naar de historie van de Vereniging.  
 
Mevrouw L. (Laettita) Boer-Wolters heeft medio mei 
aangegeven per direct te stoppen met haar werk voor 
de Vereniging, dus ook met haar bestuursfunctie. Dit 
besluit heeft zich de afgelopen maanden in stelling 
gebracht. Laetitia is heel enthousiast begonnen aan haar 
bestuursfunctie en wilde veel zaken in gang zetten. Alles 
overziende denkt de voorzitter dat het Laetitia is tegen 
gevallen dat als je in het Bestuur zit je ook ‘de kop van 
Jut’ kan zijn en dat als het ons persoonlijk gaat raken het 
werk als vrijwilliger in het gedrang kan komen. Het heeft 
haar veel stress en dus minder plezier opgeleverd. De 
insteek van Laetitia was om haar bestuursfunctie goed 
over te dragen maar uiteindelijk heeft ze toch de keuze 
gemaakt per direct te stoppen. Uiteraard was Laetitia 
welkom bij deze vergadering. Er wordt gekeken naar 
een correcte manier van afscheid nemen. De voorzitter 
wil Laetitia namens het Bestuur en ten overstaan van de 
leden heel erg bedanken voor alle energie en toewijding 
die ze in haar functie en de Vereniging heeft gestoken 
(volgt applaus). 
 
Op dit moment zijn er dus twee bestuursfuncties vacant. 
In artikel 24 van de statuten staat dat het aantal zittende 
bestuursleden meer moet zijn dan het aantal vacatures 
dus wat dat betreft is er geen probleem (conform artikel 
19 bestaat Bestuur uit minimaal 5 en ten hoogste 9 per-
sonen). Ook blijft het Bestuur bij 1 of meerdere vacatures 
bevoegd. De voorzitter spreekt wel zijn zorg uit over con-
tinuïteit in het bestuur. Mevrouw P.  (Petra) Wilbers heeft 
afgelopen periode meegelopen als aspirant bestuurslid 
maar heeft besloten dat een bestuursfunctie niet goed 
bij haar past. Mevrouw S. (Sandra) Plantagie wilde mee 
gaan lopen als aspirant bestuurslid maar heeft dit even 
‘on hold’ gezet door alle perikelen die spelen. Gangbaar 
is dat nieuwe bestuursleden eerst een tijdje meelopen 
met het Bestuur om zo een goede afweging te kunnen 
maken tot eventuele toetreding. Mocht zich een ge-
schikte kandidaat melden, dan wil het Bestuur niet persé 
wachten met benoeming tot een volgende ALV maar wil 
deze kandidaat dan volledig mandaat verlenen, mogelijk 
middels een extra ALV. 
 
Als tussenoplossing is als interim secretaris aangesteld, 
formeel ambtelijk secretaris, mevrouw H. (Hanneke) 
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Alberts. Zij is niet toetredend tot het Bestuur maar zal 
wel de secretariële functie invullen als tijdelijke onder-
steuning zodat er tijd en ruimte is om een volwaardige 
secretaris te vinden. Hanneke alvast bedankt hiervoor 
(met applaus)! 

• 29 juni a.s. is ‘De Nationale’. Hiervoor zijn al behoorlijk 
wat inschrijvingen binnengekomen ca. 100 Drenten, 
een mooie score!  Samen met de DPHCN stellen wij 
gezamenlijk prijzen ter beschikking. De DPHCN geeft de 
prijs uit voor Beste reu in de Jeugdklasse en Beste teef in 
de Open klasse en wij als VDPH geven de prijs uit voor 
de Beste teef in de Jeugdklasse en Beste reu in de Open 
klasse.

• ZooEasy: er komt, mogelijk in oktober 2019, een nieuwe 
module beschikbaar waarmee de verwantschap bere-
kend kan worden t.o.v. het ras. De Raad van beheer was 
hier al een paar jaar mee bezig maar dit komt tot nu toe 
niet echt van de grond.

• Op verzoek van de Raad van Beheer is aan de VDPH (en 
ook de DPHCN) gevraagd om een reactie te formuleren 
- voor 1 juli 2019 m.b.t. de zogenaamde normenmatrix. 
Deze vraag is gesteld aan alle rasverenigingen binnen de 
RvB en de bedoeling is om te komen tot een overzicht 
aan welke minimale (gezondheids)normen een speci-
fiek ras zou moeten voldoen. Hiermee krijgt iemand die 
volgens deze normen fokt dan een soort ‘extra stempel/
keurmerk’ op de stamboom, los of je lid bent van een 
rasvereniging. Het lijkt een zwaar en complex traject te 
worden voor de RvB om dit in de praktijk werkend te 
krijgen; zeker omdat er is toegestaan dat er meerdere 
rasverenigingen voor een ras kunnen bestaan en er 
hiervoor vast redenen waren maar dat de RvB om een 
of andere manier dit nu weer wat meer bij elkaar wil 
krijgen. Een reactie vanuit de VDPH volgt. 

• Er ligt een uitnodiging voor een gesprek tussen de DPH-
CN en de VDPH om tot samenwerking te komen met als 
uitgangspunt om te onderzoeken op welke punten we 
zouden willen samenwerken m.b.t. de gezondheid van 
het ras en de initiatieven die er zijn (o.a. gezondheids-
enquête). De normenmatrix kan hier ook onderdeel 
van zijn, zie het verzoek van de RvB om als verenigin-
gen dit gezamenlijk te doen. De lead van dit (in eerste 
instantie 1 op 1) gesprek ligt bij de vice-voorzitter Harry 
Hilkens. Dit betreft een bewuste keuze in verband met 
de niet betrokkenheid van Harry tijdens de perikelen 
in 2013/2014 en op deze wijze willen we echt een stap 
zetten om naar de toekomst te kijken en emoties uit het 
verleden ‘te parkeren’. 

• Op 15 september a.s. wordt de Reuendag gehouden op 
KC Arnhem. De voorzitter spreekt de hoop uit dat er veel 
eigenaren van reuen en fokkers zullen komen kijken. 
Ook hoopt de voorzitter dat er ook meer leden van de 
DPHCN zullen komen kijken. De voorzitter benadrukt 
dat er vanuit het bestuur geen enkele blokkade is tot 
het doen van bepaalde combinaties tussen VDPH en 
DPHCN….als het een goede combi is vooral doen!

• Op 21 september a.s. is er opnieuw een klankbord tussen 

bestuur en een aantal leden. Dit klankbord is nu twee 
keer geweest waarbij het Bestuur leden heeft uitgeno-
digd en zal nu dus voor de derde keer plaatsvinden maar 
dan op de manier dat leden zichzelf kunnen aanmelden. 
Zonder formele agenda en dus in een informele sfeer. 
Mocht je interesse hebben om van gedachte te wisselen 
met het Bestuur of ideeën hebben die je met het Bestuur 
wilt delen, meld je dan aan. Het gaat om de input van de 
leden!

• De Kampioenschapsclubmatch was een groot succes 
en speciale dank aan Rinie Rap, die via zijn netwerk de 
prachtige locatie in Ede heeft geregeld.

• De ALV wordt voor uitwerking van de notulen opgeno-
men. De opname wordt na vaststelling van de notulen 
op de komende ALV vernietigd.

6. JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER OVER 2018 
De penningmeester geeft een korte toelichting op het 
financieel jaarverslag. Al met al is er een positieve afsluiting. 
Oorzaak is o.a. doordat de huidige ledenadministratie al in 
november en december is begonnen met het innen van de 
contributies. Eigenlijke resultaat is dan € 5126,- en dat is een 
mooi resultaat! Er zijn geen vragen over het verslag. 

7. VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE 
De heren M. Huisman en R. Tiemeijer hebben de Kascontro-
lecommissie gevormd. Arjen van Hessen (reservelid Kascie) 
leest, wegens verhindering van beide heren, het verslag van 
de Kascontrolecommissie voor. Samenvattend luidt dit als 
volgt: De Kascontrolecommissie heeft een controle op de 
financiële administratie over 2018 uitgevoerd, alle stukken 
zijn daarvoor ter beschikking gesteld. Alle bankafschriften 
waren voorradig. De Kascontrolecommissie heeft steek-
proefsgewijs de boekingen gecontroleerd. De administratie 
was overzichtelijk en goed verzorgd, op alle vragen is door 
de penningmeester helder en duidelijk geantwoord. De 
Kascontrolecommissie concludeert, dat uit niets is gebleken 
dat de jaarrekening een onjuist of onvolledig beeld geeft van 
de financiën van de Vereniging. De Kascontrolecommissie 
stelt dan ook voor om de penningmeester en het Bestuur 
décharge te verlenen. Er zijn geen vragen aan de Kascontro-
lecommissie.

8. DÉCHARGE BESTUUR
Het bestuur wordt unaniem en met applaus décharge ver-
leend voor het gevoerde beleid over 2018.

9. VERKIEZING LEDEN KASCONTROLECOMMISSIE EN VER-
KIEZING RESERVELID KASCONTROLECOMMISSIE 
De huidige Kascontrolecommissie bestaat uit de heren M. 
Huisman, R. Tiemeijer  en A. van Hessen is reservelid. De heer 
Huisman is, conform afspraak, aftredend. De heer M. Huis-
man heeft aangegeven zich als reservelid van de Kascontrole 
commissie beschikbaar te stellen. De Kascontrolecommissie 
bestaat voor het controlejaar 2019 uit de heren Tiemeijer, Van 
Hessen en als reservelid dhr. Huisman. 

10. VOORTGANG FINANCIEEL JAAR 2019
De penningmeester licht de voortgang voor 2019 toe. De 
baten zijn goed in balans met de inkomsten. De verwachting 
is ook dit jaar af te sluiten met een positief saldo. Er zijn geen 
vragen.
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11. VASTSTELLEN VAN DE BEGROTING 2020 
De penningmeester geeft een korte toelichting op de be-
groting voor 2020. De contributies worden lager begroot, de 
licentiekosten voor ZooEasy en het PRA-onderzoek zijn mee-
genomen. Er is nog steeds een terugloop in ledenaantal. Voor 
2020 wordt een positief saldo begroot. Er zijn geen vragen.

De voorzitter concludeert dat de Vereniging een goede 
gezonde financiële basis heeft en de verwachting is komend 
jaar positief af te sluiten.

12. JAARVERSLAGEN VAN BESTUUR, COMMISSIE EN 
WERKGROEPEN
a. Jaarverslag Bestuur 
Er zijn geen vragen en het verslag wordt vastgesteld.

b. Jaarverslag Ledenadministratie 
Met de opmerking dat de aanwas van nieuwe leden ge-
stimuleerd moet worden en dat er geprobeerd wordt bij 
opzegging te begrijpen waarom leden opzeggen, wordt het 
jaarverslag vastgesteld.

c. Jaarverslag Registerbeheerder 
In het verslag zijn getallen weggevallen. Het verslag wordt 
ter vergadering toegelicht en vastgesteld. Het juiste verslag 
wordt op de website ter inzage geplaatst. 

d. Jaarverslag Puppycontactadres en Over te plaatsen Dren-
ten 
Het verslag wordt vastgesteld.

e. Jaarverslag Fokbeleidscommissie (FBC) 
Het verslag wordt vastgesteld.

f. Jaarverslag Fokaanvragen 
Het verslag wordt vastgesteld.

g. Jaarverslag Evenementencommissie (EVC) 
Er staat in het verslag Fokdag i.pv.clubmatch; dit wordt aan-
gepast. Het verslag wordt vastgesteld.

h. Jaarverslag Gebruikshondencommissie (GBC) 
Het verslag wordt vastgesteld.

i. Jaarverslag Drentenwinkel 
Het verslag wordt vastgesteld.

j. Jaarverslag Redactiecommissie 
Het verslag wordt vastgesteld.

k. Werkgroep DNA 
Mevrouw A. Sportel stopt met haar werkzaamheden, zie ook 
opmerking bij agendapunt 5.  Mevrouw M. (Madelien) Atema 
heeft de afgelopen periode de werkzaamheden van Ans 
Sportel tijdelijk overgenomen maar er moet wel een defini-
tieve vervanging komen.  
 
13. PAUZE

14. (HER)VERKIEZING BESTUURSLEDEN 
• De heer M. Massaar van Schaik is aftredend en herkies-

baar.

• Mevrouw A. Sportel-Roeland is aftredend en niet herkies-
baar.

De Stemcommissie wordt gevormd door mevrouw Ellen Bou-
wen en de heren Otto Atema en Jorden de Boer.

Er zijn inmiddels 52 stemgerechtigde leden aanwezig en 
er wordt schriftelijk gestemd. Nadat de Stemcommissie de 
stemmen heeft geteld, maakt de vice-voorzitter de uitslag 
bekend:

De heer M. Massaar van Schaik is herkozen met 48 stemmen 
voor, 1 stem tegen en 3 onthoudingen.

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor de benoeming en 
het gestelde vertrouwen.

15. STATUS ONDERZOEKEN DOOR DE WERKGROEP DNA 
(TER INFORMATIE)
Door omstandigheden kan mevr. S. Knol helaas niet bij deze 
vergadering aanwezig zijn (op het laatst verhinderd wegens 
persoonlijke omstandigheden; zij zou namens de werk-
groep de status toelichten). De werkgroep DNA heeft met 
het Bestuur om de tafel gezeten en Fred v.d. Meulen geeft 
daarom, als vervanging van mevr. Knol, vanuit het Bestuur, 
een terugkoppeling.

T.a.v. het epilepsieonderzoek komt er op korte termijn een 
status update van Evy Beckers van de UGent; deze zal uiter-
aard direct gedeeld worden.

Over de ziekte van Von Willebrand: Dit blijft een lastig punt. 
Er is veel informatie verzameld vanuit eind vorige eeuw en 
beginjaren 2000. De werkgroep heeft geprobeerd zoveel mo-
gelijk informatie te verzamelen; ook of er nieuwe informatie 
of inzichten bekend zijn. Er zijn na begin 2000 eigenlijk geen 
nieuwe studies/onderzoeken gedaan. Daarbij is ook contact 
gezocht met Vetgen in de USA (daar ligt deels de oorsprong 
van de huidige test) maar helaas zonder reactie. De huidige 
test is ontwikkeld op basis van een onderzoek bij de ‘lang-
haar’ maar er is geen valide onderzoek beschikbaar specifiek 
voor de Drent. De test die bij Van Haeringen wordt gedaan is 
gebaseerd stalen van ca. vijf honden, waarvan er één als  
positief is gemarkeerd. Daarbij zijn er nauwelijks klinische 
lijders in ons ras bekend.

De ziekte van Von Willebrand is een complexe ziekte en kent 
drie types waarbij bij de Drent alleen type 1 van toepas-
sing is. De huidige test ‘zoekt’ de DNA marker van één eiwit 
(defect) en kan deze ook detecteren. Op zich doet de test dus 
waar het voor is opgezet, echter… bij de bloedstolling (of het 
ontbreken ervan) zijn meerdere eiwitten betrokken en is de 
gevonden marker slechts één van de eiwitten in het casca-
desysteem in het stollingsmechanisme. Hierdoor leidt een 
defect in één eiwit niet  direct tot een klinische lijder. Daar-
voor zou een Drent ook ‘ gecompromiteerd’ moeten zijn door 
andere aspecten zoals bijv. pijnstilling of andere zaken die we 
nog niet weten. Anders zouden we uit combinaties (die wel/
niet getest zijn als drager) meer klinische lijders verwachten 
hetgeen niet het geval is.  

De voorzitter geeft aan dat de tussenrapportage die door 
de werkgroep is toegelicht verder zal worden uitgewerkt in 
een eindrapportage en dat de beschikbare informatie wordt 
gebundeld en vervolgens beschikbaar wordt gesteld aan 
alle leden. Hiermee hebben we dan een goed overzicht van 
de beschikbare informatie en kan iedereen zelf een beeld 
vormen van waar we nu staan. Ook willen we nog een infor-
matiemoment organiseren om alle informatie met elkaar te 
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delen en om daar dan met elkaar over in gesprek te gaan. 

Eindvraag is in hoeverre er een test beschikbaar is die je 
vervolgens wel of niet beleidsmatig in kan gaan zetten. Dit 
moet wel doelmatig zijn m.b.t. verbreding van de genenpool 
en behoud van de gezondheid van het ras.

16. EERSTE REFLECTIE OP ED-BELEID
Vanuit de FBC commissie wordt een eerste reflectie op het 
ED-beleid gegeven. In 2017 is, na een besluit door de ALV, de 
start geweest van ED-screening bij jonge honden. Hiervoor 
is een artikeltoevoeging in het VFR goedgekeurd. Het is voor 
honden geboren na 1 juli 2016, verplicht om op ED te scree-
nen bij aanvraag van een fokcombinatie.

Er zijn nog weinig conclusies te trekken uit de gegevens die 
tot nu toe bekend zijn vanuit de screening (tot op heden 
zijn nog niet veel honden gescreend op basis van het VFR 
besluit) en eerdere officiële uitslagen in ZooEasy. Het meren-
deel is ED- vrij, maar toch lijkt het dat ED niet een incidenteel 
verschijnsel is. Voor de eerste evaluatie heeft de FBC zich een 
aantal vragen gesteld:

• Is er op basis van de huidige gegevens reden om het 
beleid aan te passen?

• Hoe gaan andere verenigingen om met het ED-beleid? 
Dit geeft een gevarieerd beeld. Sommigen doen niks, 
andere alleen combinaties met vrije honden en ook ver-
enigingen met een vorm van uitzonderingstabel, zoals 
wij ook hebben bij HD.

• Gaan fokkers dan hun aanvraag doen via de DPHCN, 
aangezien daar geen ED artikel in het VFR staat?

• Moet je al wat proberen met uitzonderingen en bepaal-
de combinaties met graad 1 toestaan?  

• Welke issues leven er bij leden zoals, o.a. verwoord in het 
ingekomen stuk van Mevr. M. van Hoef?

• Dilemma van uitsluiting wegens ED versus beperking 
genenpool en gezondheid van het ras?

Uiteindelijk wil je een uitbreiding van het aantal honden (reu/
teef ) met meerdere fokkers als goede basis voor de verbre-
ding van de genenpool, i.p.v. alleen gezondheidsscreening 
op een kleine populatie. We zijn wel aan het einde gekomen 
van wat we mogelijk kunnen bereiken via screening.

De heer Strikkers is vanaf de start betrokken bij dit onderzoek 
en wij hebben hem een uitleg laten geven over vererving. 
Ook is er een gesprek geweest om de resultaten van het on-
derzoek tot zover aan hem voor te leggen. Ook zijn conclusie 
is, dat ED niet incidenteel voorkomt. Daarnaast zegt hij dat 
ook bij Graad 1 er een indicatie is van een structureel pro-
bleem bij de jonge hond. Bij oudere honden zou je eventueel 
Graad 1 kunnen toestaan, indien het voortkomt uit artrose. 
Verlichten van de gevolgen zijn bij ED veel lastiger dan bij 
HD (via bespiering). Dhr. Strikkers geeft als advies om alle 
honden te screenen en 100% uitsluiting op ED (uitzondering 
Graad 1 bij oudere hond met artrose). 

Er wordt geïnformeerd of er ook andere experts zijn ge-
vraagd. Dit is gebeurd en aantal onderschrijven de lijn van 
dhr. Strikkers en anderen niet. Deze visies zijn ook bespro-

ken in de FBC. Ook is er het punt van wel/niet toestaan van 
uitzonderingen. Wel is het zo dat er nog weinig data bekend 
zijn om echt goed en zinvol te kunnen delen met andere 
wetenschappers. Dit is wel gedaan met dhr. Strikkers, omdat 
hij vanaf het begin bij ons traject betrokken is geweest. 

Mevr. M. van Hoef geeft aan zij ook weet heeft van een com-
binatie die ED-vrij was, maar wel een nakomeling kreeg met 
ED. Tevens geeft zij aan dat een specialist haar heeft aange-
geven dat je het er niet uitgefokt kan krijgen en al helemaal 
niet als beide rasverenigingen niet hetzelfde beleid voeren. 

Het advies vanuit het FBC is, gebaseerd op advies van dhr. 
Strikkers, signalen uit de Vereniging en doordat er nog te 
weinig informatie beschikbaar is: vooralsnog het huidige 
beleid continueren en over een jaar het beleid opnieuw eva-
lueren. Dit advies wordt door het Bestuur overgenomen.  

Ons beleid is gericht op de gezondheid van de Drent, echter 
het moet uiteraard wel doelmatig zijn en ‘je moet jezelf niet 
in je eigen staart bijten’. Deze overweging is een belangrijke 
toets of het huidige beleid na de volgende evaluatie wel/
niet/aangepast moet worden voortgezet.

17. RONDVRAAG

Er zijn vooraf geen vragen ingediend.

De heer K. Wiegert vraagt zich af waarom er niet meer Ne-
derlandse keurmeesters aanwezig zijn bij de diverse shows in 
het land. Bijvoorbeeld bij de aankomende show in Rotterdam 
zijn geen Nederlandse keurmeesters aanwezig. De beno-
digde kwalificaties om te mogen fokken vragen om minimaal 
twee kwalificaties van Zeer Goed of Uitmuntend, gegeven 
door een Nederlandse keurmeester.  Hij ziet graag dat dit 
punt aangegeven wordt bij de Raad van Beheer. Er wordt 
aangegeven dat dit reeds via rasgroep 7 is aangegeven bij de 
Raad van Beheer. 

De heer Herman Bösing voegt nog toe dat bij de show in 
Eindhoven al jaren alleen buitenlandse keurmeesters keuren.

Vervolgens spreekt hij zijn zorg uit over de komende gene-
ratie van fokkers. Hij constateert dat de huidige generatie 
gemiddeld tussen de 45 en 50 jaar is en ziet onvoldoende 
aanwas van jongere fokkers. Volgens hem leven we teveel 
met de waan van de dag en is zijn vraag: “hoe borgen we 
dat over 20-30 jaar de Drent nog bestaat”. Op de ALV van de 
DPHCN heeft hij een vergelijkbare oproep gedaan. 

Verder geeft de heer Bösing aan dat uit zijn eigen analyse 
blijkt, dat de verwantschap binnen het ras behoorlijk con-
stant blijft, niet alleen bij combinaties met een lage maar ook 
met een hoge inteeltcoëfficiënt (IC). Hij geeft aan dat er geen 
lineair verband is tussen verwantschap en IC. 

Dhr. J. Wegink geeft aan dat bij de Nieuwjaarsreceptie van 
de Raad van Beheer ook het probleem van de aanwas van 
nieuwe fokkers aan de orde is geweest. Dit probleem is dus al 
onder de aandacht van de Raad van Beheer.  Hij schetst ook 
het beeld dat dit issue bij eigenlijk alle rassen speelt en te 
kaderen is in een breder maatschappelijk fenomeen. 

De voorzitter geeft aan, dat hierin misschien ook mogelijkhe-
den zijn om dit samen met de DPHCN te gaan oppakken.



Onze Drent - 9

 

Tenslotte maakt de dhr. Wegink nog een korte aanvulling 
op de opmerking van dhr. Bösing inzake het niet bestaan 
van het lineaire verband; verwantschap is niet gelijk aan 2 x 
IC. Mevr. I. Hoekstra merkt op dat er wel goed opgelet moet 
worden of je spreekt over verwantschap t.o.v. het ras versus 
t.o.v. het nest(combinatie).  

Dhr. F. Glastra van Loon vindt de locatie van de Clubmatch 
prachtig. Maar vindt de ringen te klein zodat de hond zich 
niet goed kan uitstrekken/tonen en dat is jammer.

18. SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur en wil alle 
commissieleden en vrijwilligers bedanken die hun tijd en 
energie hebben gestoken in de diverse evenementen om zo 
met elkaar te zorgen dat de Vereniging blijft bruisen en op 
een goede manier het ras van de Drent kan vertegenwoordi-
gen. Verder dankt hij alle aanwezigen voor hun bijdragen en 
wenst allen wel thuis. 

‘Onze Drent’ in een nieuw jasje
Voor u ligt het herfstnummer van dit jaar van ‘Onze Drent’ en 
zoals u ziet, heeft ons verenigingsblad een kleine gedaante-
wisseling ondergaan.

Nadat er in de afgelopen tijd een aantal adverteerders aangaf 
niet langer in ‘Onze Drent’ te zullen adverteren, werden we 
eind juli plotseling geconfronteerd met de mededeling dat 
de drukker, die al enkele jaren het drukken verzorgde, failliet 
was verklaard. Gelukkig was het zomernummer al gedrukt, 
zodat er alleen extra actie moest worden ondernomen om dit 
nummer bij u op de mat te krijgen. Helaas was dit een week 
later, dan we hadden gepland.

In de afgelopen tijd is aan meerdere drukkers gevraagd een 
offerte uit te brengen en uiteindelijk is BladNL gekozen tot 
nieuwe drukker van ‘Onze Drent’. BladNL is een drukker die 
gespecialiseerd is in het drukken van verenigingsbladen en 
deed een aantrekkelijk aanbod. 

BladNL werkt standaard met een kleiner formaat blad dan 
het bekende A4 formaat van ‘Onze Drent’. De praktijk leert, 
dat dit formaat door lezers als prettiger wordt ervaren, omdat 
het wat hanteerbaarder is. Een andere verandering is, dat 
‘Onze Drent’ door PostNL zal worden bezorgd en niet meer 
standaard op vrijdag bij u op de mat zal liggen.

De Redactie verwacht dat het nieuwe uiterlijk van ‘Onze 
Drent’ bij u in de smaak zal vallen. Graag vernemen wij uw 

mening over het nieuwe uiterlijk van ‘Onze Drent’, die u ken-
baar kunt maken via: redactie@drentschepatrijshond.org

Daarnaast vraagt de Redactie nogmaals uw medewerking bij 
het samenstellen van ons verenigingsblad. Zonder uw bijdra-
gen is dat namelijk niet mogelijk. We zouden het fijn vinden 
als u uw ervaringen met uw Drent aan het papier toever-
trouwt en wilt delen met de andere leden van de Vereniging. 

De Redactie  

-
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Bezelhonk Bokaal 2019
In 2013 is het begonnen als iets heel kleins, met 12 deelne-
mers. Christel Schulte van kennel v.d. Bezelhonk organiseerde 
voor de mensen die op dat moment training van haar kregen 
en voor nog wat kennissen, een dagje met proeven. De reden 
hiervoor was het feit dat de mensen die trainden het eigen-
lijk te spannend vonden om mee te doen aan een échte SJP, 
waar je veel geld aan uit geeft en waar de druk om te preste-
ren aanzienlijk kan zijn. Ze wilden gewoon lekker trainen met 
hun maatje, maar Christel dacht, waar train je dan voor? Als 
ze geen SJP willen doen, prima, dan maken we er toch een 
eigen soort wedstrijdje van? Dan train je toch nog met een 
doel! Dat zag iedereen wel zitten, gewoon op het terrein dat 
ze kennen. 

Na deze geslaagde dag keken we met veel plezier al uit naar 
het volgende jaar. Door het fokken van nesten wat meer 
gericht op de jacht, kwam er een trainingsgroep bij. De Be-
zelhonk Bokaal werd daardoor iets groter en ik besloot om te 
gaan helpen met het opzetten van een iets professionelere 
dag. We nodigden mensen uit om te komen keuren, zochten 
presentjes en bestelden een BBQ. En zo was het deelnemers-
aantal ineens verdubbeld! Via via was er ook nog een aantal 
mensen, die niet bij Christel trainden extra bijgekomen en 
toen werd het volgende idee geboren. Goh, zo’n onderlinge 
proef is blijkbaar wel gewild, waarom niet online laten weten 
wat we doen?

Het jaar erop heb ik een facebookevenement aangemaakt 
en in de beide Drentengroepen gedeeld. Daar kwamen di-
rect een hoop positieve reacties op, ook dankzij de positieve 
berichten van deelnemers van het jaar daarvoor. We bleven 
groeien en moesten een maximaal aantal deelnemers in-
stellen, anders konden we om 20.00 uur s ’avonds nog niet 
BBQ’en.

En zo staan we nu hier, 6 jaar na het eerste idee van een 
onderling wedstrijdje. De keurmeesters keuren iets coulan-
ter dan op een SJP en de sfeer is ontspannen en gezellig. 
Iedereen gaat naar huis met een GoodieBag, gesponsord 
door ‘Renske’. De nummers 1 en 2 uit elke categorie krijgen 
een beker. Degenen die in de ochtend de SJP CBA lopen én           
‘s middags de MAP, maken ook kans op de grote wisselbeker. 

Daarnaast krijgen alle deelnemers een certificaat. Bijna ieder-
een die in de ochtend mee doet blijft tot het einde van de 
dag voor de BBQ. Een aantal deelnemers staat zelfs met tent 
of caravan op een camping vlakbij, om er écht uitgebreid van 
te genieten. En daar deed ik het voor, om iedereen te zien 
genieten! De afgelopen 3 jaar viel de hele administratieve 
organisatie onder mijn takenpakket, dat was nogal wat! Daar-
door kon ik dit jaar zelfs niet mee doen, omdat het allemaal 
zo veel geregel was. Nu heb ik besloten om wat meer van de 
Bokaal te willen genieten, en geef ik het stokje door aan een 

hele goede administrateur, waarbij Christel de hoofdorga-
nisator zal blijven. Uiteraard blijf ik betrokken bij dit mooie 
evenement, maar ik zou ook graag eens wat van de proeven 
willen zien, in plaats van alleen de keuken, het kantoor en 
mijn computer.

Susan van Ommen

Sammy met de Gans, 2e plaats met de A

Jytte Nicky vd Bezelhonk

Marcel & Hidde, winnaars 2018 en 2019
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Werkgroep DNA en FBC
Informatiebijeenkomst Epilepsie
Op 12 oktober a.s. is er een informatiebijeenkomst  met als 
thema ‘epilepsie’. Als sprekers zijn uitgenodigd mevrouw Evy 
Beckers (bezig met een wetenschappelijk onderzoek met als 
hopelijk resultaat een DNA-test voor epilepsie) en de heer Paul 
Mandigers (Veterinair Neuroloog en Internist Gezelschapsdie-
ren aan de Universiteit Utrecht).

Epilepsie is een thema dat bij veel leden leeft en we verwach-
ten dan ook een grote opkomst met een constructieve uitwis-
seling van ervaringen van zowel wetenschappers als Drenten-
eigenaren. De bijeenkomst is een gezamenlijk initiatief van de 
werkgroep DNA en de Fokbeleidscommissie.

De bijeenkomst is gratis voor leden; niet-leden betalen € 5 bij 
de ingang van de zaal.

U wordt gevraagd zich vóór 4 oktober a.s. aan te melden op de 
website:

https://drentschepatrijshond.org/nieuwtjes/vereniging/infor-
matieochtend-epilepsie

Locatie en tijd:

Hotel Schimmel,

Stationsweg Oost 243

3931 EP, Woudenberg

12 oktober 2019 10.00 uur-13.30 uur (zaal gaat 9.45 uur open)

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: Borys-Yssy van de Huetsche Grave X Teef: Pepsi Puck van ’t Roetslat (07-06-2019)

NHSB 2978203, HD A NHSB 2997000, HD A 06-08-2019

 5 reuen en 9 teven

S. van Houtum, Oirschot

Reu: Udo fan ‘t Suydevelt X Teef: Keety-Yssy van de Huetsche Grave (07-06-2019)

NHSB 2938256, HD A NHSB 2978205, HD A 24-08-2019

2 reuen en 2 teven

A. van Ditzhuyzen, Doetinchem

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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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Verslag Bezelhonk Bokaal 2019
We hadden er al een tijdje naar uitgekeken, het laatste week-
end van augustus. Dan stond de Bezelhonk Bokaal op het 
programma.

Vorig jaar had ik met Hidde (Kjeld van Wikatro) voor het eerst 
meegedaan en toen waren we onverwacht flink in de prijzen 
gevallen.

De Bezelhonk Bokaal werd dit jaar voor de zesde keer ge-
organiseerd. Ooit begonnen door Christel Schulte met een 
klein groepje Drenten waar ze training aan gaf. Ook bedoeld 
om het werken van de Drent te laten zien. Christel is met haar 
kennel van de Bezelhonk dan ook heel actief om de natuur-
lijke jachtaanleg van de Drent te stimuleren.

Inmiddels is de Bezelhonk Bokaal uitgegroeid tot een een 
ware happening met keurmeesters, helpers, catering en 
zo’n 23 deelnemers die van heinde en verre komen. De dag 
begint met een volledig CBA SJP programma en dan volgen 
er in de middag nog drie MAP-B proeven.

Het was extra bijzonder voor ons om mee te doen dit jaar, 
omdat we net tien dagen een pup in huis hadden en deze 
mee zou gaan. Toby Fan ‘t Getsewold, negen weken oud, zou 
mooi wat nieuwe indrukken op kunnen doen. 
Al voor zes uur opgestaan om de honden nog even uit te 
kunnen laten, voordat Saskia en ik aan de lange reis naar 

Eefde begonnen. De reis met twee honden achterin ging 
prima en we kwamen mooi op tijd in Eefde aan.

Daar aangekomen, was het een feest van herkenning; Dren-
ten en hun baasjes, waarvan ik er een aantal al jaren niet 
gezien had.

Voor Toby was dit wel even spannend, zoveel mensen en 
vooral zoveel grote Drenten. Geweldig om te zien dat Toby 
zich na een wat onstuimige ontmoeting, met meerdere Dren-
ten tegelijk, heel snel herstelde en even later rondliep alsof 
hij nooit anders gedaan had.

Om 8.30 uur hield Susanne van Ommen (die de organisatie 
in handen had) haar welkomstwoord en konden we naar de 
proeven.

Met ons groepje van vier begonnen we met de dummy-eend 
uit diep water.

Hidde, de veteraan van de dag (in oktober wordt hij 10) deed 
dit heel beheerst en netjes. Hij kwam keurig met de eend uit 
het water naar me toe en bood de eend staand aan.

Ik kon óf wachten tot hij ging zitten met het risico dat hij 
de eend eerder neer zou leggen, óf maar snel aanpakken. Ik 
koos voor snel aanpakken en tot mijn verbazing kregen we 
een 10. Met mijn opmerking naar de keurmeester .... dit is 
toch geen 10?? Zei deze dat het zittend afgeven niet meer 
hoeft als het apport maar wel duidelijk aangeboden wordt.

Daarna verloren apport te land, weer een 10 en zo ging het 
alle B onderdelen top en hadden we 78 van de 80 punten 
over deze onderdelen.

De puntjes die Hidde liet liggen, kwamen door zijn show-
gedrag. Hij werkt altijd t/m het oppakken van het wild of 
dummy voor een 10. Heeft hij dat eenmaal, dan wil hij nog 
wel eens bijvoorbeeld even via de keurmeester, fotograaf of 
helper terugkomen.

Het keuren werd overigens wel serieus gedaan, maar mee-
doen en een positieve ervaring voor iedereen stond boven-
aan. Dus bij jonge honden of honden die wat extra com-
mando’s nodig hadden, werd soepel gekeurd.

We mochten nu net als vorig jaar op voor de Dirigeerproef.

Dit keer nieuwe stijl, wat inhoudt dat de hond twee duiven 
moet halen die hij niet weet te liggen op een groot veld. Er 
ligt een duif op zo’n 130 meter en één op 80 meter. De hond 
mag ze niet vinden door vrij te zoeken, maar moet ernaar toe 
gedirigeerd worden. Ik mocht met Hidde de spits afbijten.

Eerst moest ik aangeven welke duif als eerste opgehaald zou 
worden. Ik koos voor diegene die dichtbij lag, omdat daar in 
de buurt in de ochtend de Markeer op kraai was geweest.

Het gras was ook iets te kort waardoor je die duif net kon zien 
liggen.

Na de ‘vooruit’ in de juiste richting stopte Hidde na zo’n 15 
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meter. Niet gek want daar waren in de ochtend alle kraaien 
juist afgegeven. 
Eerst even mijn rust bewaard en toen nagedacht of ik hem 
beter links- of rechtsom vooruit kon sturen. Dat verschil 
heb ik met Hidde getraind door mijn linker- of rechterarm 
omhoog te doen. Als hij linksom zou draaien, zou hij beter 
op de duif uitkomen en dat klopte dus. Nu nog een lange lijn 
langs het publiek en langs een stal het gemaaide veld af naar 
de tweede duif. Eén commando was voldoende en Hidde 
trok over een afstand van 130 meter precies op de duif. Het 
afgeven was weer wat showend en traag, maar binnen is bin-
nen. Het leek zo gemakkelijk, maar de andere deelnemers op 
de ‘dirigeer’ kregen die tweede duif toch niet binnen.

Nu nog de Sleep en die ging ook goed dus het A-diploma 
was binnen.

Voor de middag stonden er nu nog 3 MAP proeven op het 
programma, waar zo’n twaalf honden aan meededen.

De eerste proef was een aangeschoten gans die onderaan 
de dijk weggekomen was. Ik moest Hidde dus op het spoor 
zetten. Hij vloog werkelijk zo’n 200 meter op het spoor en 
kwam met de gans terug. Op de terugweg viel er een schot 
en uit het zicht van Hidde viel er in een dwarssloot een 
eend. Ik mocht Hidde, nadat hij de gans had afgegeven, in 
de richting van de dwarssloot zetten. Hidde ging in volle 
vaart weg en ter hoogte van de eend zag je hem mooi 
verwaaiing krijgen en direct naar de sloot trekken. Hidde 
bracht de eend vervolgens netjes binnen.

De tweede proef was in het bos waar eerder een konijn 
was geschoten en ontkomen. Voor het inzetten klonk er uit 
een dwarspad eendengeluid en een schot. Eerst moest het 
konijn binnenkomen en dat ging heel mooi.

Daarna zette ik hem in de richting van de eend. Hier ging 
Hidde 5 meter te vroeg het bos in en bleef daar flink zoeken, 
maar vond de eend niet. Vervolgens ging hij aan de andere 
kant van het pad zoeken, maar daar lag niets. Toen ben ik 
hem toch maar in de richting van de eend gaan sturen en 
vond hij deze ook.

Nu de laatste proef. We stonden op een groot veld en schuin 

rechts achter een bos werd op ruim 100 meter geschoten. 
Even later klonk een schot op links en viel er een kraai op zo’n 
80 meter in de ruigte. Eerst moest Hidde echter de duif, die 
achter de bomen gevallen was, halen.

Hidde vertrok goed, maar wilde afbuigen naar de kraai. Ik 
heb hem direct op zit gefloten en naar de bomen gestuurd. 
Dat pikte hij mooi op, maar net voordat hij tussen de bomen 
zou verdwijnen, trok hij naar links. Het leek erop dat hij wat 
rook, maar daar lag niets. Ik heb hem dus nog een keer naar 
rechts gestuurd en toen kwam hij vlot met de duif.

De kraai wist hij nog en hij liep er vrij recht met zijn neus 
hoog in de wind op af. Hij pakte deze vlot op, maar vond het 
nodig om via het terras met toeschouwers terug te komen,

Mijn oude maatje had het toch maar weer geflikt, alles bin-
nen en over de hele dag top gewerkt.

Ondertussen was de dag met Toby ook geweldig gegaan. 
Hij had voor het eerst schoten gehoord, in de wandelwagen 
geslapen en zelfs zijn eerste kraai geapporteerd.

Na gezellige gesprekken en een lekker drankje kwam Susan-
ne met de uitslag van de dag. Vorig jaar waren we eerste in 
de A, eerste met de MAP en kregen de wisselbeker mee voor 
Beste hond van de dag. 
Ook dit jaar waren we eerste in de A, en deze keer derde met 
de MAP. Manuela Plaisier met Jarno was tweede en Koert 
Boelee met Inuk had de MAP gewonnen. De wisselbeker voor 
Beste hond van de dag mocht echter toch weer voor een jaar 
met ons mee naar Gouda.

De afsluitende BBQ was ook goed georganiseerd en super 
gezellig. Organisatie bedankt voor een heerlijke dag. Hopelijk 
is Hidde volgend jaar nog fit genoeg om zijn titel te verdedi-
gen.

Marcel Langbroek 
Foto’s: Michael v.d. Burg 
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Rouwen om je hond

Een speelse pup, een te herplaatsen hond, een rashond of 
toch niet? Allemaal vragen waar je over nadenkt voordat je 
aan een hond begint. Een andere vraag: maar wat als hij er 
straks niet meer is? Dat is een vraag die je niet zo snel stelt bij 
het kiezen van een hond. Je staat er eigenlijk niet bij stil dat 
de kans groot is dat jij je hond overleeft. En als het afscheid 
komt, denk je al snel  ‘eens, maar nooit meer’! Om vervolgens 
toch weer voor een hond te kiezen.

Wij zien steeds meer om ons heen, dat mensen echt een 
rouwproces ervaren als ze van hun trouwe viervoeter 
afscheid hebben moeten nemen. Maar dit geldt niet al-
leen voor mensen met een hond natuurlijk. Rouwen om je 
huisdier en hoe lang je nodig hebt om te rouwen, is meestal 
afhankelijk van de band die je met je dier hebt en hoe ande-
ren op jou reageren. Voor de meesten is het toch een trouw 
maatje.

Begrip van je omgeving
De omgeving kan soms onbegripvol reageren op het 
rouwproces dat iemand doorloopt na het overlijden van zijn 
huisdier. Dit kan de manier waarop iemand rouwt beïnvloe-
den. Sommigen schamen zich om hun emoties te tonen of 
zijn bang om ‘raar’ gevonden te worden. Vooral niet-dieren-
liefhebbers kunnen de dierenliefhebbers op die manier een 
goed rouwproces in de weg staan. Een dier wordt door de 
niet-dierenliefhebber toch al snel als ‘vervangbaar’ ervaren, 
waar je gewoon een nieuwe voor koopt als de ander er niet 
meer is. Maar ook factoren als hoe is het dier overleden of 
heb je euthanasie laten toepassen, kunnen van invloed zijn 
op de manier waarop en hoe lang iemand rouwt.

Wij vinden het heel normaal om te rouwen om een familielid, 
vriend, collega, kennis of buur maar nog niet altijd om onze 
trouwe maatjes. Terwijl we daar vaak wel een betere band 
mee hebben dan met sommige mensen om ons heen. Ga 
maar na, onze huisdieren zijn er altijd en vaak op de belang-
rijkste momenten in ons leven. Zowel op de leuke als op 
onze minder leuke momenten. Neem nu jouw hond. Als die 

bijvoorbeeld 12 jaar wordt, dan is hij 12 jaar bij jou. 
Als je thuis komt, als je slaapt, als je op vakantie 
gaat en op alle emotionele momenten die daarmee 
gepaard gaan. De rotdag op het werk, die relatie 
die stuk loopt, die ruzie met een vriend(in), maar 
ook bij die promotie die je gemaakt hebt, toen je 
ging trouwen, je eerste kindje kreeg, je nieuwe huis 
kocht enz. Het zijn dus niet alleen de momenten 
dat we echt alleen met ze op pad zijn. En over al die 
momenten en emoties praten we ook wat af met 
onze honden! En dat iedere dag. En hoe je dag ook 
is, jouw hond heeft nooit slechte zin. Troost je altijd, 
kwispelt de hele dag als hij kan en laat je lekker sla-
pen als je wat ziekjes bent. Eigenlijk is het dus raar 
om níet te rouwen om je trouwe maatje!  

De rol van de dierenarts
Er is intussen ook al veel geschreven over rouwen 
om je huisdier en Antoinette Scheulderman schreef 
er zelfs het boek “Dan neem je toch gewoon een 

nieuwe” over. En dan niet zozeer enkel over het onderwerp, 
maar over het benoemen en bespreken van de rouw. De 
meeste mensen die een huisdier hebben beschouwen hun 
dier als een gezinslid en het is dus zeker niet raar of verwon-
derlijk dat het overlijden van een huisdier een aangrijpende 
ervaring is, die onderschat wordt.

In het geval van de hond sterft deze maar zelden een natuur-
lijke dood. Vaak moet de eigenaar tot euthanasie besluiten. 
De begeleiding van de dierenarts bij dit proces op medisch 
en menselijk vlak is hierbij heel belangrijk. Je wilt als eige-
naar je maatje niet laten lijden, maar je wilt ook niet met een 
schuldgevoel achterblijven omdat je twijfelt of euthanasie 
echt de laatste oplossing was. En als de euthanasie zelf niet 
goed verloopt, kan dat ook de rouwperiode verlengen en 
leiden tot twijfel over het nemen van een nieuwe hond.

De dierenarts kan ook adviseren over de mogelijkheden van 
afscheid nemen. Zeker als euthanasie moet plaatsvinden, 
bieden artsen tegenwoordig steeds vaker de mogelijkheid 
dit thuis i.p.v. in de praktijk te doen. Op die manier kun je er 
andere huisdieren bij betrekken zodat ook zij afscheid kun-
nen nemen. Maar ook als er kinderen in huis zijn, kunnen zij 
beter afscheid nemen als zij weten wat er is gebeurd en ook 
daar kan een dierenarts bij helpen. De dierenarts kan verder 
ook adviseren bij de vraag wat te doen met het stoffelijk 
overschot. Was het vroeger gewoon dat je het achterliet bij 
de dierenarts, tegenwoordig zijn er naast begraven andere 
mogelijkheden, varierend van individueel of met meerdere 
tegelijk dieren tegelijk cremeren, tot jouw hond via de stich-
ting Proefdiervrij iets laten betekenen voor de wetenschap.  
 
Bij crematie kan de as worden verstrooid of verwerkt worden 
in een sieraad of in aarde, waar later een boom uit een zaadje 
groeit. Er bestaan ook biologisch afbreekbare cocons die 
geschikt zijn om in de tuin te begraven. Zo zorg je uiteindelijk 
voor een goed, respectvol afscheid van je hond voor jezelf en 
eventueel andere huisgenoten.
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Als het proces van afscheid nemen niet goed verloopt of als 
er tegelijk sprake is van andere stressvolle gebeurtenissen, 
kan dit een nog diepere indruk achterlaten dan het afscheid 
nemen al doet. In dat geval kun je gebruik maken van rouw-
begeleiding. Je wordt dan op professionele wijze begeleid.   

Een nieuw dier
Een goede begeleiding en communicatie tussen dierenarts 
en eigenaar tijdens het proces van een besluit nemen tot 

euthanasie over te gaan en wat te doen met het stoffelijk 
overschot, is van groot belang. Dit maakt voor een groot deel 
hoe en hoe lang je rouwt en of je weer met vertrouwen kiest 
voor een nieuwe hond. Een goede ervaring op dit gebied kan 
er toe leiden dat het proces een volgende keer emotioneel 
gemakkelijker verloopt en de rouwperiode wellicht ook min-
der lang duurt. Kort na het overlijden wil je er vaak niet aan 
denken om weer aan een nieuwe hond te beginnen, maar 
de praktijk wijst uit dat mensen vaak toch weer een nieuwe 
hond nemen. Het is vooral een individuele keuze en per-
soonlijk gevoel dat bepaalt wanneer je klaar bent voor een 
nieuwe hond. Belangrijk is te beseffen dat een nieuwe hond 
de oude niet vervangt en dus anders is. Het verlies verwerken 
is dus heel belangrijk. Verder is belangrijk te beseffen dat na 
de dood van je hond andere achtergebleven dieren niet altijd 
zitten te wachten op een nieuw maatje. Jouw eigen belang 
speelt dus niet alleen een rol bij de keuze voor een nieuw 
maatje. 

Pas als je het overlijden, het afscheid en alle daarmee 
gepaard gaande emoties hebt kunnen accepteren, komt er 
weer ruimte om een nieuw maatje met zijn eigen karaktertje  
weer in je hart te sluiten.

Een goed leven is belangrijk voor je huisdier maar een goed 
afscheid is dus net zo belangrijk!

Daniëlle Blezer 
Correspondent

HONDEN
FOTOGRAFIE 



+31 (0) 6 41 337 394

www.michaelvanderburg.nl

info@michaelvanderburg.nl
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Altijd (preventief) ontwormen?
Onlangs heeft er een artikel in ‘Onze Drent’ gestaan over 
het titeren van honden, een onderzoek waarbij onderzocht 
wordt of en zo ja, hoeveel afweerstoffen tegen bepaalde 
ziekten in het bloed van de hond aanwezig zijn. Als dat er 
voldoende zijn, dan kan (een volledige) enting gedurende 
een bepaalde tijd, soms wel drie jaar, achterwege blijven en 
wordt het lichaam van de hond dus niet onnodig belast met 
entstoffen. Overigens is titeren niet geschikt voor de ziekte 
van Weil en Kennelhoest, zodat periodieke enting hiertegen 
wel nodig is. 

Veel hondeneigenaren zijn niet bekend met titeren en ook 
zijn niet alle dierenartsen hier voorstander van. 

Maar hoe zit dat dan met preventief ontwormen? 
Als een hond niet besmet is met ‘wormen’, dan is (preventief ) 
ontwormen zinloos en kan het zelfs schadelijk zijn voor het 
lichaam van de hond! 

Maar is er dan een alternatief? 
Mijn dierenarts kwam onlangs zelf met het voorstel om in 
plaats van een (standaard) kuur tegen wormen, een onder-
zoek van de ontlasting van mijn honden te doen.

De dierenarts doet een microscopisch onderzoek van de ont-
lasting van de hond en kijkt wat er aan wormen en eitjes te 
zien is. Aan de uitslag hiervan wordt bepaald of er een wor-
menkuur gegeven moet worden of niet. 

De uitslag van onze beide honden was dat ze vrij waren van 
wormen en dat pas over een jaar herhaling van het onder-
zoek nodig is.

Kortom, geen ontwormingsmiddel en geen onnodige belas-
ting van het lichaam. 

Voor de kosten, die per dierenarts kunnen verschillen, hoef je 
het niet te laten!!

Tineke v.d. Feijst 

 

 

Dierenarts drs. ir. A.J. Abma 06 50600324 / 0594 688316 
Ooster Waarddijk 9  ajabma@xs4all.nl 
9881 TB Kommerzijl     

UITSLAG LABORATORIUM ONDERZOEK  Datum: 24-05-2019 
    monster: 22-05-2019 

Microscopisch onderzoek faeces HOND      

Aanvrager:     Hond:  

Parasiet nee / ja: + / ++  

Spoelwormen  nee   

Haakwormen  nee   

Zweepwormen  nee   

Lintwormen  Dipylidium  nee   
Taenia  nee   

Longwormen  nee   

Coccidiën  nee   

Giardia  niet onderzocht 

Hartworm  niet onderzocht 
 
 

I 
 
 
Advies ontworming op grond van dit onderzoek: 
 
Ontwormen: niet nodig 
 
 
Opnieuw faeces onderzoek:  1 keer per jaar of bij klinische verschijnselen 
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Zijn kastanjes en eikels giftig?

Na prachtig nazomer weer in september, gaan we steeds 
meer richting herfst. De bladeren vallen van de bomen, de 
wind waait soms stormachtig om onze oren, de dagen wor-
den steeds korter. Tijd om lekker met de hond naar het bos te 
gaan om door de bladeren te rennen en met de kinderen op 
zoek te gaan naar kastanjes, eikels, gekleurd blad en mooie 
paddenstoelen. Honden vinden het leuk om met eikels en 
kastanjes te spelen of er op te kauwen. 

Helaas eet een deel van de honden de kastanjes en eikels ook 
op en dit is niet geheel zonder gevaar! In eikels en met name 
de groene eikels maar ook in eikenblad, zit grote hoeveelhe-
den looizuur of tannine, wat voor flinke lichamelijke klachten 
kan zorgen. Wanneer een hond deze stof in grote hoeveelhe-

den binnen krijgt door het eten of kauwen op eikels, wordt 
hij/zij ziek. U kunt dit herkennen doordat de hond buikpijn 
en diarree krijgt en kan gaan braken. 

Door de stof tannine kan er op langere termijn nierschade 
veroorzaakt worden. Symptomen die u dan kunt waarnemen 
zijn veel drinken en veel plassen. Om meer inzicht te krijgen 
in de nierfunctie van de hond is het mogelijk een bloedon-
derzoek te laten doen. Daarnaast is het ook noodzakelijk een 
echo van de buik te maken om de nieren goed te kunnen be-
oordelen.  De nieren kunnen namelijk kapot gaan waardoor 
nierfalen kan ontstaan. De hond kan hieraan overlijden.

Ook kunnen er zelfs maagdarmkanaal klachten optreden. 
Dan kan het geval zich voordoen dat een kastanje of eikel in 
het maagdarmkanaal vast komt te zitten. Dit zorgt voor een 
zeer zieke hond, die vaak zowel diarree als braakklachten 
heeft. Uiteindelijk kan deze situatie levensbedreigend zijn 
wanneer niet tijdig wordt ingegrepen. Vaak moet de kastanje 

of eikel operatief verwijderd worden.

Wanneer u uw hond kastanjes of eikels in grootte hoeveelhe-
den heeft zien eten, is het dus verstandig om met de dieren-
arts contact op te nemen. Vaak wordt er besloten de hond te 
laten braken. Laat uw hond echter niet braken met zout! Een 
grote hoeveelheid zout kan een zoutvergiftiging bij uw hond 
veroorzaken.

Let dus goed op dat uw hond geen kastanjes of eikels opeet 
want dit is niet zo onschuldig als het lijkt.

Dierenartsenpraktijk Zuidhorn

Ledenadministratie
Voorgestelde nieuwe leden 

Naam Woonplaats Voorgesteld door

  1 Mw. L.A.M. Baar Hensbroek
  2 Mw. G. Blaauw Eibergen
  3 Dhr. R. Debersaques Meulebeke (B)
  4 Dhr. A.J.W.J. Engelen Swalmen
  5 Dhr. W. Keuning Steenbergen (NB) J. v.d. Zanden
  6 Dhr. P. Massart Brunssum
  7 Dhr. T. Petri Huizen
  8 Mw. M.G.G.  Relou Epe

  9 Fam. M. Sebille Helmond
10 Dhr. G. Troyer Hasselt (B) J. v.d. Zanden
11 Fam. E. Vaan Best J. v.d. Zanden

         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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Sälen 2019
In maart 2018 maakten Jack en Elisabeth samen met al hun 
honden een lange reis van Fünasdalen in Zweden naar Be-
verwijk in Nederland. Een kleine 2000 kilometer en het werd 
een bijzondere trip. Natuurlijk bezochten ze verschillende 
vrienden in Nederland, maar de voornaamste reden van hun 
‘reisje’ was een dekking tussen hun Merel en onze Okke. Die 
verliep gelukkig probleemloos en we waren alle vier dolge-
lukkig met de geboorte van zeven Merel’kes in begin mei; de 
E-bende: Eva, Esther, Elliiott, Elmer, Emiel, Enzo en Edvin.

Nou hebben wij de gewoonte om frequent op de stoep te 
staan bij de nestjes, die Okke heeft voortgebracht, maar even 
puppy snuiven in Fünasdalen was toch wel iets bijzonders. In 
juni 2018 zijn we een week op bezoek geweest bij Jack en Eli-
sabeth en alle hondjes en dat was een heel bijzondere week. 
Dertien Drentjes en één teckel bij elkaar. Waar we het vooral 
ook over hebben gehad, is de mogelijkheid de Merel’kes nog 
eens terug te zien. Een nestwandeling wordt wat lastig, als er 
twee in Nederland wonen en  vijf in Zweden. De beste mo-
gelijkheid voor ons was de Drentenweek, die elk jaar door de 
Zweedse vereniging wordt georganiseerd in Sälen. 

Dus vertrokken we op 17 juli 2019 richting Zweden; eerste 
doel was Malung. Daar werd op zaterdag een karaktertest 
georganiseerd voor de hondjes: de BPH, een test die de 
karaktertrekken van elke hond op intensiteit bekijkt. Mama 
Merel heeft die test al gedaan, vier Merel’kes waren aange-
meld en dus zou het super zijn, wanneer die test ook bij Okke 

zou worden afgenomen. We kwamen aan bij de kynologen 
club van Malung, waar alles voor de test al in gereedheid was 
gebracht. Na een warme begroeting van Elisabeth maakten 
we kennis met de eigenaren van de overige Merel’kes, die die 

test ook zouden doen: Esther, Eva en Edvin. Elisabeth ging de 
test met haar Elliott als eerste in. Wij fungeerden als publiek 
en werden zo onderdeel van de test. Fascinerend om te zien 
hoe de hondjes reageerden op de verschillende onderdelen. 
Na Elliott kwamen de andere drie aan de beurt en er waren 
duidelijk overeenkomsten en verschillen te zien bij de vier 
Drentjes van ruim veertien maanden oud. Okke mocht als 
volgende en zijn negen levensjaren waren hem aan te zien 
in zijn reacties.  Hij liet zich niet gek maken en reageerde 
heel kalm en beheerst op de meeste opdrachten. Het was 
heel mooi om te zien. Nu ben ik bezig te bestuderen wat die 
intensiteit van de hondjes (op een 5 schaal van 0 tot 4) op al 
die onderdelen precies betekent. Het mooie is, dat er ook een 
nestdiagram is van die BPH, dus er is genoeg te leren….. Ook 
wat de Zweedse taal aangaat dus.

Na de BPH testen reden we de laatste 60 kilometer naar Sälen, 
waar we voor onze caravan een mooi plekje vonden op de 
wintercamping in Tandadalen, zo’n 15 minuten rijden bij het 
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sportpark vandaan waar iedereen een huisje had gehuurd. 
Die avond maakten we bij een heerlijke barbecue kennis met 
praktisch alle deelnemers van de Sälen week: veel Zweden, 
een paar Noren en Denen en dus ook een paar Hollanders. 
Het was een zeer genoeglijk gebeuren, waarbij vooral veel 
Swenglish werd gesproken…..een mengelmoesje Engels en 
Zweeds waar we allemaal ongelooflijk veel pret om hadden.

Op zondag was er een show op een oude Zweedse boerderij, 
een werkelijk unieke omgeving. Er waren 25 Drenten inge-
schreven. Onze drie heren deden het voortreffelijk: Vedde en 
opa Okke werden winnaars in hun klassen en Abe werd bij 
de reuen keurig derde. Keurmeester Martin Adner gaf na elke 
beslissing uitleg over het hoe en waarom en ik vond dat ont-
zettend leuk en leerzaam. 

De rest van de week werd gevuld met allerlei activiteiten, 
waar je met je hond aan mee kon doen. Er was een puppy 
training, zweetsporen, zwemmogelijkheden (mèt wildapport, 
maar ook gewoon lekker nat worden;-), een massage les, ba-
lanceren, jachttraining, noem maar op. Op de donderdag was 
er een speciale belangrijke jachtproef, waar onze honden niet 
aan mee deden. Ik nam een dagje rust samen met onze he-
ren en dat gaf Richard de gelegenheid de hele jachtproef van 
dichtbij mee te maken. Hij heeft zelfs met de jachtkeurmees-
ter mee mogen lopen en ongelooflijk veel geleerd. De orga-
nisatoren verdienen een enorm compliment voor de manier 

waarop ze de hele week gevuld hebben met dingen waar alle 
honden en hun bazen ongelooflijk van hebben genoten!

Naast al het dierenspul was er voor de tweebeners ook het 
nodige te doen: die startbarbecue, elke avond koffie met wat 
lekkers in de tent met een tombola, een afsluitend etentje 
met de hele groep in een grill restaurant met de grote tom-
bola. De verlotingen waren elke keer weer een hoogtepunt. 
We hebben mensen zien hollen voor een prijs en een ‘strijd’ 
gezien om een paar kandelaars. Er zaten prijzen tussen, waar-

van niemand precies wist wat het was….. En  dat alles geser-
veerd door een paar jongedames, die de nummers omriepen 
in het Zweeds, Swenglish en Engels en in de chaos elke keer 
hun rust bewaarden met al die maffe mensen met hun win-
nende (of foute…) nummers. Het was elke avond dikke pret.

Het werd een bijzondere week, waarin we oude vrienden 
hebben gesproken, nieuwe vrienden hebben gemaakt, 
enorm hebben genoten van al die heerlijke honden en van 

de blijdschap van de eigenaren van diezelfde heerlijke hond-
jes. We gaan proberen er volgend jaar weer bij te zijn. Het 
is een eindje rijden, maar het is het ook waard. Een oprecht 
-dank jullie wel-  aan de organisatoren en alle deelnemers  en 
een al net zo oprecht -goed gedaan-  aan al die mooie hond-
jes.

Selma en Richard Tiemeijer
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Zielige Drenten
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Zielig kijkende Drenten
In juni van dit jaar kwamen Britse en Amerikaanse onderzoe-
kers met een opmerkelijk bericht: Honden hebben unieke 
oogspier om zielig te kijken en contact te maken.

Het bleek dat honden, in tegenstelling tot hun voorouders 
de wolven, een speciale spier hebben waarmee ze hun ogen 
groter kunnen maken en hun wenkbrauw omhoog kunnen 
trekken. Die grote oogjes en opgetrokken wenkbrauwen 
roepen in ons mensen de impuls op om ze te beschermen, 
eten te geven en te verzorgen.

De onderzoekers bekeken de spieren rond de ogen bij zes 
dode honden en vier dode wolven. Ook analyseerden ze 
videobeelden van 27 honden en negen wolven. Het is niet 
een heel grote steekproef, maar het maakte wel duidelijk dat 
er iets aan de hand is. De hondensoorten blijken een speciale 
oogspier te hebben, die hen in staat stelt zielig te kijken, ter-
wijl wolven op dezelfde plek alleen een klein peesje hebben. 
Wolven kunnenhierdoor niet zielig kijken. 

De onderzoekers trekken hieruit de conclusie, dat het ‘zielig 
kijken’ bij honden een evolutionair voordeel heeft gehad: 
wij mensen zorgen blijkbaar beter voor honden die zielig 
(kunnen) kijken dan voor honden die dat niet (kunnen) doen. 
Deze  nieuwe onderzoeksresultaten sluiten aan op eerder 
onderzoek naar de oogopslag van honden. Zo bleek eerder 
al dat honden die hun ogen vaker groot maken in een asiel, 
sneller worden geadopteerd. Daarnaast blijken honden 
sowieso vaker grote ogen op te zetten wanneer mensen naar 
hen kijken, wat ook weer wijst op een link tussen de domes-
ticatie van honden en de ontwikkeling van hun gezichtsuit-
drukkingen om beter contact te maken.

En dat klinkt bekend, want wie wordt er niet vertederd door 
zijn zielig kijkende Drent? Daarom leek het ons een goed 
idee de middenpagina ditmaal aan zielig kijkende Drentsche 
Patrijshonden te wijden, en och wat roept dat een emotie op!

De Redactie

Ids, roepnaam Drent, op de heide op het Planken Wambuis
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Van Bodegraven-trofee 2019

De trofee van de Internationale trainingsgroep voor apporte-
ren met de Drentsche Patrijshond.

In 2012 zijn wij, Arthur Ritsma en Aat van Bodegraven, ge-
start met het uitreiken van de Van Bodegraven-trofee.

Deze onderlinge wisselprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een 
combinatie van voorjager en Drentsche Patrijshond uit de 
Van Bodegraven-trainingsgroep. De combinatie die het best 
presteert op de door de Vereniging De Drentsche Patrijshond 
georganiseerde officiële SJP proef te Beesd ontvangt de 
trofee.

De oorsprong ligt hierin: in het jaar 2008 heeft de Vereniging 
Drentsche Patrijshond ter ere van het 60-jarig bestaan van de 
Vereniging een apporteerwedstrijd uitgeschreven. Een aantal 
van de toenmalige deelnemers heeft zich destijds verenigd 
in de Van Bodegraven-trainingsgroep, om gezamenlijk te 
trainen voor deze wedstrijd.

Sinds die tijd trainen we nog steeds maandelijks met onze 

Drentsche Patrijshonden voor de landelijke SJP, MAP en PJP 
proeven. Dit op gevarieerd niveau en met gemotiveerde 
voorjagers. Trainen op succes is het uitgangspunt en dit zon-
der stress voor hond en voorjager. Na afloop van de trainin-
gen hebben we altijd een gezellig en ontspannen samenzijn 
met hapjes en drankjes.

In de loop van de jaren hebben verschillende leden van de 
trainingsgroep meegedaan aan de SJP te Beesd en aan diver-
se landelijke proeven. Vanaf 2012 tot en met 2018 is de trofee 
steeds uitgereikt aan de Belgische voorjager Rony Poncelet, 
te weten met de reuen Mido ( A-diploma’s) en Jerom (tot nu 
toe B-diploma’s).

In Beesd tijdens de SJP 2019, hebben vier combinaties 
meegedaan: Arthur met Rauke, Koert met Inuk, Herman met 
Benthe, Rony met Jerom. Twee combinaties gingen op voor 
de A. Resultaat van die dag 2x C- en 2x B-diploma.

Dit jaar, 2019, was een Nederlandse voorjager de winnaar, te 
weten Herman Bösing met de teef Benthe. Benthe behaalde 
een mooi B-diploma met 77 punten.

In het jaar 2020 zullen er zeer zeker combinaties uit de trai-
ningsgroep weer hun uiterste best doen voor het behalen 
van de Van Bodegraven-trofee. En niet te vergeten de Mariën-
waerdt wisselprijs bokaal van de Vereniging, voor die Drent 
met het hoogste A-diploma.

Wellicht dat dit stukje anderen inspireert om een eigen 
trainingsgroep op te richten. We kunnen het u van harte 
aanbevelen.

Heel veel plezier met de actieve en werkende Drent.

Aat van Bodegraven en Arthur Ritsma

Uitreiking trofee 2019 v.l.n.r.: Aat van Bodegraven, Herman Bösing en Arthur Ritsma 
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Met ‘onze Drent’ naar Drenthe! Deel 2
Verdwaald als een hond tijdens een verhuizing
Deze ondertitel kwam van onze dochter, die dat een Bra-
ziliaanse collega had horen zeggen. Een hond kan je niks 
uitleggen. Dat hoeft ook niet want de hond voegt zich, leeft 
in het ‘nu’ en is als het goed is gericht op de baas. Hierin is 
onze Bohdi geen uitzondering. Wat we wel hebben gemerkt 
in de loop der jaren, is dat ze erg gevoelig is voor stemmin-
gen. Ze voelt feilloos aan wanneer er iets niet pluis is of als er 
veranderingen zijn in de dagelijkse patronen. Met dit in onze 
gedachten proberen we haar zo goed mogelijk op de verhui-
zing voor te bereiden, voor zover je dit als mens kunt inschat-
ten. ‘Denken als hond’ is nu eenmaal niet zo eenvoudig.

De koop is gedaan en de verkoop inmiddels ook. In de tus-
senliggende drie maanden is er veel gebeurd en is het druk 
geweest, vooral in ons hoofd en dat betekende vaak overleg 
en – vooruit, we zijn niet Roomser dan de Paus – ook af en 
toe een discussie en een zekere stress of alles wel op tijd rond 
zou komen. Tegelijkertijd kwamen de verhuisdozen. Allemaal 
vreemde reuring in huis. Waar Bodhi tijdens het avondeten 
altijd gezellig op haar kleedje naast de eettafel kwam liggen, 
zat of lag ze nu vaak in het uiterste hoekje van de tuin of het 
erf, alsof ze afstand wilde nemen van wat haar zo vertrouwd 
was. De dagelijkse uitjes en ommetjes waren wel weer een 
klein feestje gelukkig.

Om haar te laten wennen aan het nieuwe huis en omgeving 
hebben we haar in twee weekenden meegenomen, haar ei-
gen voerbakken en ligkussens mee. Nu vonden we een heel 
leeg huis wel een beetje sneu voor haar dus mocht ze – oh 
jee ik geloof niet dat ik dit schrijf – bij ons in de slaapkamer. 
De eerste nacht ging geweldig, totdat het baasje haar even 
aanhaalde op de terugweg van het toilet en mevrouw dit 
waarschijnlijk als een promotie tot slapen op het tweeper-

soonsbed beschouwde. En zo’n kampeerbed is laag bij de 
grond dus dat was snel gedaan. Nee dus en met zachte hand 
(was de bedoeling) heb ik haar toch weer naar haar eigen 
kussen gedegradeerd. 

Keukencentra en bouwmarkten gaan steeds beter. Vanwege 
de warmte kunnen we haar uiteraard niet in de auto laten. 
We worden steeds vindingrijker.  De jachtlijn past perfect aan 
de tassenhaak van de winkelwagen, wel oppassen met voor- 
en achteruitrijden. Aangezien een hond zich voegt naar de 
baas – mits relaxt – gaat alles best goed. En laten we eerlijk 
zijn, als een Drent je aankijkt, dan smelt je toch? Zo heeft 
Bodhi al heel wat spontane ontmoetingen en aaien over de 
bol gehad tijdens deze uitstapjes.

Omdat het inpakken en organiseren al veel impact had op 
Bodhi hebben we besloten haar tijdens de verhuizing in een 
vertrouwde opvang te plaatsen. We hebben – zonder heel 
sentimenteel te worden – nog een laatste rondje ‘Zandkes’ bij 
de Waddenzee met haar gelopen. Het zal onze verbeelding 
zijn maar daar ging ze bij een ondergaande zon zitten en 
keek nog één keer om…. Daags daarna was het voor Bodhi 
echt  ‘de laatste boot’. 

Terug naar het huis. Geen zee meer, geen wad. Wel veel bos 
en in de eigen tuin een vijver. Nu zijn we achteraf heel blij dat 
Bodhi geen zwemmer is. Ze vindt de vijver reuze interessant, 
er zijn vissen, kikkers en naar verluid een ringslang maar die 
laatste hebben we zelf ook nog niet gespot. Het water van de 
vijver smaakt wel veel lekkerder dan het leidingwater in haar 
bak. Waar wij dachten dat Bodhi ons gazon wel zou missen, 
heeft zij haar Eldorado gevonden. Ze struint heerlijk over ‘ge-
heimpaadjes’ en geniet zichtbaar van de wandelingen buiten 
huis en tuin, de natuur is letterlijk om de hoek. 

De routes in de omgeving hebben we met 
beleid verkend. We hebben haar steeds een 
stukje verder van (het nieuwe) huis losgela-
ten om te trainen de weg terug te vinden. 
Wat een aanstellers zijn we ook eigenlijk. Wat 
een betutteling. Als een Drent weet waar wat 
is, is één keer genoeg om het te onthouden 
(behalve iets afleren, daar hebben ze door-
gaans wat meer tijd voor nodig). Maar ja, het 
blijft een Drent hè…

Er lopen kippen los in de buurt. Gelukkig 
hadden we die ook in onze oude omgeving 
en kippen zijn ‘lucht’ voor Bodhi. Wel weer 
een beetje jammer want de kippen woelen 
de voortuin om. Fijne jachthond zo. De scha-
pen op de dijk zijn er niet meer maar wat er 
niet meer is, mist ze ook niet.

Na onze daadwerkelijke verhuizing is Bodhi 
thuisgekomen. De mand en de bench staan 
op hun plek en bewust hebben we de 
kleedjes deze keer juist niet gewassen. Mooi Bye bye Waddenzee
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om te zien dat alle plekjes besnuffeld worden en er op elk 
vertrouwd plekje even gelegen moet worden. Het verloopt 
eigenlijk zoals we hadden gehoopt. De roedel is compleet, 

het ‘nest’ is bekend. Wat heerlijk om zo in het ‘nu’ te leven. Het 
is allemaal oké.

Oh ja, wat even niet oké was is dat Bodhi het huis 
van de buren eerder gevonden had dan wij. En 
een visitekaartje heeft achtergelaten. Dat hoor-
den we toen we gingen kennismaken. Na de on-
bedoelde kennismakingsronde, die ons volledig 
ontgaan is met in- en uitladen tijdens de regen, 
kon de nieuwe buurvrouw opnieuw dweilen.  
Oeps.

Misschien hebben we ons van tevoren veel te 
druk of onterecht zorgen gemaakt. Dat neemt 
niet weg, dat je er goed aan doet vooraf in ‘de 
kop van de hond te kruipen’, zoveel mogelijk te 
anticiperen op wat komen gaat. Verhuizen is een 
ingrijpende gebeurtenis, niet op de laatste plaats 
voor je huisdier.

So far, so good, we hopen een mooie tijd tege-
moet te gaan met ‘onze Drent in Drenthe’.

Agnes van Wijngaarden 
Wilhelminaoord

Bye bye Texel

Bodhi en de nieuwe vijver
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En toen was daar Joep!!!
Na twee honden van mijn ouders getraind te hebben, was 
het toch eigenlijk wel tijd om zelf een hond te nemen. Bij de 
eerste hond (een Heidewachtel) was ik nog jong en woonde 
ik nog thuis en bij de tweede hond (een Duitse Staande 
Langhaar) was ik net getrouwd en pas bevallen van mijn 
eerste zoon. Nu woon ik met mijn gezin op de boerderij van 
mijn opa en oma, zijn mijn kinderen 11 en 14 jaar en wilde 
ik graag een hond die van ik A tot Z zelf kon opvoeden. De 
hond zou een fijne aanvulling voor mijn gezin zijn en zou mij 
ook vergezellen op jacht.

In mijn hoofd lag een Drentsche Patrijs niet meteen voor de 
hand als eerste keuze. Totdat ik door een bevriende jager 
werd getipt dat er een nestje op komst was, waar hij zelf 
ook in geïnteresseerd was. Ik was erg gecharmeerd van zijn 
hondje (ook een Drent) en het werk dat zij liet zien tijdens 
onze jachtdagen. Ik heb mijn mitsen en maren opzijgezet en 
ben alles gaan lezen wat ik kon vinden op het internet over 
de Drentsche Patrijshond. Het werd mij al snel duidelijk dat 
dit juist een passend ras kon zijn voor mijn situatie en mijn 
wensen. Het contact was vervolgens snel gelegd met Ine 
Gimbrère, waar het nestje op komst was. Uiteindelijk is onze 
Joep bij haar geboren en nu al ruim een jaar bij ons in huis.

En dat jaar zit al vol met hele leuke en diverse ervaringen! We 
konden meteen starten met een jachtgerichte puppycursus, 
waar hij het voortreffelijk deed. Hij was heel rustig en wil 
graag leren. Hij was ontzettend op mij gericht. Dat vond ik 
super, want ik wilde graag een goede band met hem. Toch 
had dit ook zijn keerzijde. Met name in ons gezin, want als ik 
weg moest was er voor de rest van het gezin geen land met 
hem te bezeilen. Daar hebben we flink aan moeten werken 
en dat gaat inmiddels ook helemaal prima.

Ondertussen deed hij ook zijn ervaringen op in de jacht-
praktijk. Als ik thuiskwam met een kauwtje of kraai mocht 
hij daaraan snuffelen en ik nam wel eens wat mee naar de 
puppycursus. Ook nam ik hem af en toe mee op de duiven-

jacht of kraaienjacht, waar hij eigenlijk alleen maar naast mij 
mocht zitten in mijn hutje. Hij liet het allemaal over zich heen 
komen en bleef heel rustig. Dat gaf moed voor de toekomst. 
Als beloning mocht hij dan samen met mij een geschoten 
kauwtje ophalen en dan was hij zo trots als een pauw! In het 
najaar mocht hij zijn neus gebruiken in de bieten op een 
fazant. Dat was wel even wat anders. Hij vond het super, deed 
erg zijn best, maar had eigenlijk geen idee wat er allemaal 
gebeurde. Hij deed ervaring op en zijn instinct werd aan-
gewakkerd. Dat was eigenlijk de enige missie… Een driftje 
meelopen op de haas was vooral inhouden en netjes aan de 
lijn naast mij lopen, terwijl er om hem heen allemaal span-
nende dingen gebeurden.

In het voorjaar werd ik door Ine Gimbrère uitgenodigd om 
mee te gaan naar Frankrijk voor veldwerk en hebben we ook 
meegedaan aan de oefendag van de Drentsche Patrijshond 
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in Heijningen. Dit waren ook prachtige ervaringen. Niet in de 
laatste plaats voor mij! Hoe begeleid je al die passie, zodat 
het uiteindelijk resulteert in het werk wat bij de staande 
hond hoort en waar ik hem hard voor nodig heb, als ik straks 
weer met hem over de akkers van ons jachtveld loop? 

Nou, de jachtpassie is aangewakkerd en volop in ontwikke-
ling! Er kan geen haas of fazant meer onopgemerkt in onze 
buurt lopen of Joep heeft ze geroken! Hij gaat dan prachtig

voorstaan of er gewoon even lekker achteraan. Dan weet 
je weer dat je nog een hoop te doen hebt bij de trainingen! 
Maar dat geeft niet! Hij is nog heel jong en moet nog heel 
veel ervaring opdoen. Ik ben in ieder geval erg blij met hem 
en ik kijk nu al uit naar het najaar!!!!!

Judith Vucic
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Tentoonstellingen

Rotterdam, 25 augustus 2019
Keurmeester: Hr. S. Jobse (SE) Beste van het ras (BOB): Thomas Eefje van Klein Elsholt

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Jeugdklasse 1 ZG Rintje NHSB 3132667 M. Klein

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

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

Teven

Jongste puppy 1 Vb Muska Hesther vt Patrijzen Bos NHSB 3156092  W. Klijnstra en B. de Jong

Jeugdklasse 1 U, CAC Bes Eefje van Klein Elsholt NHSB 3136652  A.H.L. Kamperman-van Remmen

2 U, RCAC Quincy Eefje uit de Drentsche 
Streek

NHSB 3136651  A.H.L. Kamperman-van Remmen

Tussenklasse 1 U, CACIB Djara-Jentie vd Neerbosche 
Wateren

NHSB 3114810  B. Groen

Openklasse 1 U,  RCACIB Puck fan ‘t Suydevelt NHSB 3084392  J. W. Hoeksema en F. Hoeksema-Schuurman

Rotterdam, 24 augustus 2019
Keurmeester: Hr. J. Bond (IE) Beste van het ras (BOB): Rieks vd Oostwieke

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

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

Openklasse 1 U, CAC, CACIB, BOB Rieks vd Oostwieke   NHSB 3068289 A. Morsink en H. Morsink

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

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

Teven

Jeugdklasse 1 U, CAC Quincy Eefje uit de Drentsche 
Streek

NHSB 3136651  A.H.L. Kamperman-van Remmen

Tussenklasse 1U, RCAC, CACIB Djara-Jentie vd Neerbosche 
Wateren

NHSB 3114810  B. Groen

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

We plaatsen zo mogelijk van elke show een foto van de BOB en een impressie / verslag van de show. We zijn daar-
voor 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



Onze Drent - 29

 

Winnaar Rotterdam BOB Riekus van de Oostwieke

• Windwijzers

• Uithangborden

• Naamborden

• Kennelnaamborden

Frieling Jonkersvaart

S.J. Frieling
Jonkersvaart 53
9366 TB Jonkersvaart

Tel.: 0594 631 399

Mobiel: 06 55 732 893

Email: sjfrieling@outlook.com

Website: www.frisianhorsesouvenirs.comHandgemaakt - Materiaal: aluminium

C
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De Reuendag; van toen naar nu
De eerste Reuendag werd georganiseerd op 30 september 
2006. Een zestal fokkers had eigenaren van reuen, voorname-
lijk uit hun eigen fokkerij, uitgenodigd naar Zuilen (Utrecht) 
te komen, waar op het terrein van de Utrechtse Rashonden 
Vereniging de reuen volgens een puntenlijst werden geïn-
ventariseerd. Het was een leerdag voor de organisatoren en 
de reuhouders. De bedoeling was om deze dag later uit te 
breiden en er andere fokkers bij te betrekken. Iedereen had 
een goed gevoel na deze eerste reueninventarisatiedag. 
De conclusie was: “Er is nog veel prima ‘fokmateriaal’, dat is 
duidelijk geworden.”  Alle gegevens zouden in een archief of 
reuenkabinet gezet worden, zodat er een soort reuenbank 
zou ontstaan. Het hele verslag van deze reueninventarisatie-
dag staat in de OD nummer 5 van 2006 en is te vinden op de 
website in het archief van ‘Onze Drent’.

In diezelfde uitgave staat een prachtig verslag van Joyce 
Broekman, die gevraagd was foto’s te maken. Vooral omdat 
het om reuen ging, die niet of nauwelijks op tentoonstellin-
gen te zien waren, was Joyce daartoe bereid. En ze schrijft dat 
ze er met verbazing heeft rondgelopen. Prachtig materiaal, 
schrijft ze. Deze dag was een mooi initiatief om reueigenaren 
enthousiast te maken om hun hond in te zetten als fokreu. 
En dat zou een mooie verbreding betekenen van de fokbasis. 
Joyce heeft haar hart trouwens opgehaald die dag: ruim 500 
foto’s. En Joyce was op de Reuendag van 2019, zondag 15 
september, er wèèr bij en weer met een fototoestel om haar 
hals.  

In latere jaren is het idee van die Reuendag weer opgepakt. 
In juni 2013 werd via een bericht in ‘Onze Drent‘ de tweede 
Reuendag als volgt aangekondigd:

“Het doel van deze dag is meer reuen beschikbaar te krijgen voor 
de fokkerij. Voor een nationaal ras als het onze is het heel be-
langrijk zo veel mogelijk reuen in te zetten voor de fok, zodat de 
genenpoel zo groot mogelijk blijft……. De honden zullen door 
een erkende keurmeester worden beoordeeld en zullen een offi-
ciële kwalificatie krijgen. Samen met de kwalificatie die verkre-
gen is op de Fokdag, een andere tentoonstelling of Clubmatch, 
telt deze kwalificatie (mits ten minste een ZG) mee voor de eisen 
zoals die in het Verenigings Fokreglement zijn opgenomen”

Sinds 2013 wordt elke twee jaar zo’n Reuendag georgani-
seerd en het doel is elk jaar hetzelfde. Meer reuen beschik-
baar krijgen voor de fokkerij, meer reueigenaren enthousi-
asmeren om hun reu als fokreu in te zetten en vooral ook 
fokkers laten zien, dat er, zoals Joyce in 2006 ook al schreef, 
prachtig materiaal is, dat vaak ongebruikt blijft. 

In 2013 waren er 56 reuen ingeschreven en elk van die 56 
honden kreeg in dat jaar een kwalificatie ‘Zeer Goed’ of 
‘Uitmuntend’. In principe zou dus elk van die ingeschreven 
honden kunnen zijn gebruikt voor de fokkerij, mits ook aan 
de nadere voorwaarden van het reglement werd voldaan. (Ik 
heb het op mijn ‘to do lijstje’ gezet: het lijkt me namelijk zeer 
interessant om eens te zien hoeveel van die ingeschreven 
reuen er daadwerkelijk voor de fokkerij zijn gebruikt). 

De Reuendag in deze opzet werd in Dieren, op het terrein 
van K.C. Dieren en omstreken georganiseerd. Ook in 2015 en 
2017 waren we voor de Reuendag te gast in Dieren. In 2015 
werden er 52 reuen gekeurd en werd de dag weer ervaren als 
een leerzame en leuke dag.  Bij de reuen werd acht keer een 
‘Goed’ gegeven,  de overige 44 kregen dus allemaal een ‘Zeer 
Goed’ of ‘Uitmuntend’. 

In 2017 werden 41 heren gekeurd op de Reuendag. En weer 
werden de goede en minder goede punten van elke hond 
benoemd. Heel fijn, want het is altijd erg interessant te horen 
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hoe en waarop een keurmeester een hond beoordeelt. Al 
was dit misschien niet altijd wat je graag wilde horen over je 
beste vriend. In dat jaar kregen 6 van de reuen een ‘Goed’ en 
kregen de anderen een ‘Zeer Goed’ of ‘Uitmuntend’. En weer 
krijg ik dan dat gevoel; welke van die uitstekende en zeer 
goede honden zijn uiteindelijk op de dekreuenlijst beland en 
gebruikt

Zondag 15 september is de Reuendag weer gehouden. Deze 
keer niet in Dieren, maar in Arnhem op het terrein van de 
KC Arnhem. Terwijl ik dit schrijf zitten we nu nog midden in 
de laatste voorbereidingen. De inschrijvingen zijn verwerkt; 
er zijn 33 ingeschreven reuen. De draagnummers liggen 
klaar, de grote lijst voor op de flap-over moet nog afgemaakt 
worden, de presentjes voor alle helpers zijn klaar en er zijn 
nog heel wat kleine puntjes, die afgevinkt moeten worden. 
Onze gang staat vol met materiaal, dat zaterdag mee moet 
naar Arnhem. Dan worden de tenten opgebouwd en de ring 
uitgelegd. En op zondag om half acht zijn we weer present 
om alles zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Volgens de 
weervoorspelling wordt het een mooie, zonnige dag. Ik hoop, 
dat het in álle opzichten een fijne dag gaat worden…… 

Het is nu zondagavond, Ík vind dat het een fijne dag is ge-
worden en onze gang staat weer vol met alle materialen en 

de leden van KC Arn-
hem, die ons vandaag 
geholpen hebben, 
zitten waarschijnlijk 
net als wij lekker met 
de voetjes omhoog 
op de bank. Uit de 
reacties van de aan-
wezigen maak ik op, 
dat er meer mensen 
waren, die vonden 
dat het een fijne dag 
was. Een toplocatie 
daar in Arnhem, prima 
voorzieningen, een 
prachtig terrein, veel 
helpende handen, 
een vlotte service bij 

het secretariaat èn ook achter de bar en een heerlijke lunch. 
De 33 ingeschreven en ook aanwezige reuen werden door 
fijne keurmeesters gekeurd en kregen mooie commentaren, 
allemaal kregen ze  een ‘Zeer Goed’ of ‘Uitmuntend’. Aardig 
wat fokkers zaten met een catalogus in de hand te genieten 
van al dat gangwerk dat in de groot opgezette ring voorbij 
kwam. Ik ben heel blij met wat ik vandaag heb gezien. Er zit 
prachtig materiaal tussen. Mocht u interesse hebben om uw 
reu als fokreu voor de fokkerij beschikbaar te stellen, dan 
vindt u hier het fokreglement met alle eisen, waar uw reu 
aan moet voldoen: https://drentschepatrijshond.org/fokken/
fokken-formulieren

En als u daarna vragen heeft, stuur ze naar de FBC op fbc@
drentschepatijshond.org   

U mag mij ook altijd benaderen op selma.tiemeijer@gmail.
com. Onze reuen Okke en Abe zijn ondertussen trotse papa 
en in Okke’s geval zelfs al opa van heel wat nakomelingen en 
we hebben genoeg ervaringen opgedaan om ons te verbeel-
den dat we er ‘iets’ van af weten. Niet alles, maar met elkaar 
komen we er wel uit.

Hopelijk tot snel ziens of horens!

Selma Tiemeijer-Wisman

Meteen naar aanleiding van die acht keer ‘Goed’ meteen 
even een aantekening: ik hoop van harte, dat zo’n ‘Goed’ niet 
als een negatief oordeel wordt/werd ervaren. Op zo’n Reuen-
dag, maar ook op een Fokdag, op een ‘echte’ show of op de 
Clubmatch zijn zo ontzettend veel externe factoren die mee-
spelen in het oordeel over de hond. Ú vindt het spannend, 
dus de hond vanzelfsprekend ook. Er staat een kinderwagen 
in de buurt van de ring, waarin een baby zachtjes ligt te hui-
len en uw hondje zou zo graag even willen kijken en helpen. 
Uw hond heeft net buiten het terrein een plasje gedaan 
en daar een spoor opgepikt van een stuk wild of erger nog 
een loops teefje. En zo zijn er nog wel een aantal factoren te 
bedenken. Verder heeft elke keurmeester zijn of haar voor-
keuren…..die zouden niet mogen meetellen, maar doen het 
simpelweg wèl. Een ‘Goed’ gooit dus echt geen deuren dicht, 
maar betekent vooral dat de hond nòg een keuring verdient, 
bijvoorbeeld  bij een andere keurmeester.
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Weer ‘Een gouden mandje’ gezocht 
Alweer is er een hondje dat het niet gered heeft bij zijn 
nieuwe baasjes en waarvoor op de website van de Vereniging 
een oproep voor een nieuw thuis staat. Vaak betreft het een 
hond op de leeftijd van 1,5 – 2 jaar. De moeilijkste leeftijd van 
de hond, die dan heerlijk pubert. Wat me opvalt is dat het 
tegenwoordig vaker voor lijkt te komen dan toen ik begon 
met Drenten. Ik vraag me dan af hoe dit zo komt. Als je om je 
heen kijkt en met mensen spreekt, dan kom je tot de ontdek-
king dat het vaak te maken heeft met het feit dat veel poten-
tiële pupkopers zich niet realiseren waar ze aan beginnen. Ze 
zien een pup van een paar weken oud en zijn verkocht. 

Alleen is het wel zo, dat in het adorabele Drentenhondje van 
ca. 7 kilo, alle karaktereigenschappen, eigenwijsheid, zelf-
standigheid, dominantie en jacht, al aanwezig zijn.  

Dit betekent, dat je al vanaf het begin met de opvoeding 
van de pup moet beginnen. En dan heb ik het over simpele 
dingen als luisteren naar de commando’s: kom, zit, blijf en 
down. Dit houdt in dat je moet gaan trainen bij een trainer 
die bekend is met ‘voorstaande’ honden, waar ons ras toe 
behoort. Ook al ga je niet jagen, dan nog is een jachttraining 

een goede methode om je hond onder appèl te zetten en 
een goede band op te bouwen.

Helaas is het zo dat in de huidige tijd veel tweeverdieners een 
volle baan hebben en dan is er weinig of geen tijd voor de 
opvoeding van de pup. Dat houdt in, dat de hond vaak veel 
en te lang alleen is en als hij geluk heeft in een ruimte waar 
hij zich kan bewegen wordt gezet. Er wordt dan voor gezorgd 
dat de hond een paar keer uitgelaten wordt, hetzij door de 
kinderen, hetzij door een uitlaatservice. Waarom neem je dan 
een hond vraag ik me af. 

Maar naast de eigenaars van de pup, hebben ook de fokker 
en de eigenaar van de reu een belangrijke rol. Het is niet zo 
dat je van je verantwoordelijkheid als fokker af bent, wan-
neer de pup de voordeur uitgegaan is. Een goede fokker (en 
gelukkig zijn die er veel) begeleidt de pupkoper minimaal tot 
aan de Fokdag en het liefst nog langer. Hij/zij moet bereid 
zijn om vragen te beantwoorden en als het kan, problemen 

helpen op te lossen. Ook de eigenaar van de reu zou wat mij 
betreft betrokken moeten zijn bij de nestjes die zijn/haar 
reu heeft gekregen. Zelf heb ik vaak samen met de fokkers 
die een nest met één van mijn reuen hadden, een pagina 
op Facebook aangemaakt die bestemd was voor de pup-
kopers. Daar konden vragen gesteld worden en ervaringen 
uitgewisseld. Wat zo leuk was om te lezen, was dat veel van 
de pupkopers heel betrokken raakten bij het wel en wee van 
de  nestbroertjes en zusjes van hun pup. De meeste van onze 
honden zijn goed begeleid en hebben weinig of geen grote 
problemen gekend, juist omdat de vinger aan de pols gehou-
den werd en men met vragen terecht kon op de website en 
op Facebook.

Het is belangrijk dat de fokker zich goed oriënteert hoe de 
thuissituatie is waar de pup terecht zal komen. Hebben de 
mensen beiden een baan? Hebben ze voldoende tijd om een 
hond op te voeden? Zijn er kleine kinderen? Zijn er andere 
huisdieren? Hebben ze ervaring met (staande) honden? Wat 
zijn de plannen met de hond? 
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Kortom, wanneer het bovenstaande ter harte genomen 
wordt, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat er minder 
vaak een ‘gouden mandje’ gezocht moet worden en dat je 
dan heel lang kunt genieten van een dijk van een Drent.

Voor de goede orde wil ik nadrukkelijk stellen, dat ik in het 
voorgaande beslist niet heb over de mensen die zich goed 
georiënteerd hebben en bewust gekozen hebben voor een 

Drent, maar daarna in hun leven geconfronteerd zijn met 
onvoorziene rampspoed, waardoor ze, vaak na meerdere 
jaren, noodgedwongen afscheid moesten nemen van hun 
hond. Het feit dat ze dan in het belang van de hond voor een 
herplaatsing kiezen, vind ik prijzenswaardig.  

J. Broekman-Dekker 
Correspondent 

GOED VOOR HUID, 
VACHT EN VERTERING 

GEPERST

geëxtrudeerd

VLEESVOEDINGVLEESVOEDING

geëxtrudeerd

GEPERST

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

BIOFOOD premium hondenvoeding……natuurlijk het beste! 

NATUURLIJKE 
HONDENVOEDING

30 JARIG

JUBILEUM
o.a. gratis puppypakketten

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

Vesta Damita van Drentenpassie en zoon Florus Eros van het Oostermoer

Heide 
Elk jaar in augustus staat de Drentse heide prachtig in bloei. 
Ons ras, de Drentsche Patrijshond, kleurt heel mooi tussen 
deze paarse weelde en daarom vind ik het altijd heel mooi 
om onze honden er te laten rennen, ze te laten poseren en 
dan foto’s van ze te maken. Omdat het vorig jaar erg droog 
was, kon ik toen geen mooie heidefoto’s maken, maar dit jaar 
kon het wel.

Niet alleen in Drenthe stond de heide prachtig in bloei , maar 
overal in het land, getuige de vele foto’s die ik voorbij zag 
komen op Facebook. 
Ik hoop dat de lezers van ‘Onze Drent’ net zo van deze foto’s 
van mijn Drenten kunnen genieten als ikzelf.

Sonja Weijer
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Kostbare genen
Waarom is verscheidenheid aan genen zo belangrijk voor onze honden
In de laatste jaren wordt de roep om een brede genenpoel 
in de hondenfokkerij steeds luider. Genetici waarschuwen 
steeds weer voor de gevaarlijke weg van de gesloten hon-
denfokkerij. Maar waarom? We willen toch alleen het beste 
fokken. Het kan toch niet verkeerd zijn, als alleen de beste 
rasvertegenwoordigers in de fokkerij gebruikt worden. Waar 
ligt het probleem? De hondenfokkerij was de laatste honderd 
jaar hoofdzakelijk er op gericht de rassen verder en verder te 
verbeteren of men probeerde tenminste de hoge standaard 
die men bereikt had te behouden. Dit werd gedaan door 
de stambomen zorgvuldig te bestuderen; daar mochten 
alleen de beste exemplaren in te vinden zijn. Gezondheid, 
karakter, atletisch vermogen en uitmuntende standaardei-
genschappen, is wat we willen. We letten erop dat alleen als 
bijzonder uitmuntend bekend zijnde rasvertegenwoordigers 
in de stamboom aanwezig zijn. Ook de bloedlijnen moeten 
absoluut kloppen. Juist daar waarschuwen de genetici voor. 
Waarom eigenlijk – wat is daar dan verkeerd aan? Dat wat 
wij met deze selectie zoeken, is maar een zeer klein deel dat 
door de genen bepaald wordt. De genen hebben ook zeer 
veel andere taken. Ze zijn bijvoorbeeld ook verantwoordelijk 
voor de vaardigheid van het lichaam om met temperatuur-
schommelingen om te kunnen gaan; ze zijn verantwoordelijk 
om het immuunsysteem sterk te houden of ook voor de 
vaardigheid van een hond om met stress om te gaan, enz., 
enz. Deze vaardigheden kunnen verloren gaan en zijn ook bij 
vele rassen reeds sterk gereduceerd. Onze manier van hon-
den fokken leidt tot toenemende problemen zoals allergieën, 
kanker en andere zogenoemde beschavingsziekten. Maar 
waarom is dat zo?

Fokzuiverheid (Homozygotie) of fokonzuiverheid (Hete-
rozygotie)
Door meer dan honderd jaar selectief te fokken, zijn onze 
rassen sterk uniform geworden. De meeste rassen zijn 
duidelijk van andere rassen te onderscheiden. De winnaars 
van tentoonstellingen zien er bijna allemaal hetzelfde uit en 
de sporthonden zijn de snelste en behendigste geworden. 
Tot deze resultaten zijn we gekomen omdat gedurende vele 
jaren de genenpoel van onze honden steeds fokzuiverder is 
geworden. Zogenoemde ras-fouten zijn door deze selectie 
zover teruggedrongen dat ze in de meeste gevallen totaal 
niet meer in een ras voorkomen. We hebben ze verloren. “Dat 
is toch ook goed zo”, wordt er dan gezegd. Maar wie weet wat 
we nog meer verloren hebben, wat we niet direct kunnen 
beoordelen of zo snel herkennen. Aan te bevelen lectuur 
over dit onderwerp is het boek “Rassehundezucht Gene-
tik Für Züchter und Halter” van Irene Sommerfeld-Stur. Zij 
verklaart uitvoerig de huidige stand van kennis, hoe genetica 
functioneert en welke mogelijkheden wij nog hebben om 
de voorhanden zijnde genenpoel te behouden en niet nog 
meer van de bruikbare genen te verliezen. Het is algemeen 
bekend dat in de genenpoel van een individu, voor iedere 
eigenschap een dominante en een recessieve allel aanwezig 
is. Iedere eigenschap (behalve de geslachtscellen) is in de 
genenpoel dubbel aanwezig. Dit principe is vereenvoudigd 

in het volgende voorbeeld verklaard: brindle. Brindle is 
dominant en niet-brindle is recessief. Ondanks dat brindle 
dominant is, zien we niet aan de buitenkant of dat individu 
fokzuiver of fokonzuiver brindle is. Dus als we een brindle reu 
paren aan een niet-brindle teef, zullen de directe nakomelin-
gen ook brindle zijn. Indien de reu fokzuiver (homozygoot) 
dat brindle-gen heeft ze dragen ook dat recessieve gen voor 
niet-brindle van hun moeder. Maar als de reu zowel een do-
minant gen voor brindle alsook een recessief gen voor niet-
brindle draagt (heterozygoot) dan zullen met de niet-brindle 
teef alle directe nakomelingen rekenkundig 50% brindle 
en 50% niet-brindle zijn. Bij deze 50% niet-brindle nakome-
lingen is het brindle-gen verloren. We kunnen dus, als we 
willen, het gen voor brindle zeer snel binnen één generatie 
onherstelbaar uit onze rassenpopulatie laten verdwijnen als 
we alle brindle honden uit de fokkerij nemen. (Bij recessieve 
genen is het anders dan bij dominanten. Een recessief gen 
kan men er alleen uitfokken (als het al mogelijk is) indien het 
door een genentest geïdentificeerd kan worden.)

Verlies van verscheidenheid aan genen; een gevaar
Het feit is dat we eigenschappen onomkeerbaar kunnen ver-
liezen. We denken bijvoorbeeld aan de problematiek bij de 
Mopshond. Door de zeer strenge selectie heeft hij zijn neus 
verloren – die is uit de genenpoel van het ras onomkeerbaar 
verloren. Alleen door het inkruisen van een vreemd ras kon 
men het er weer in fokken. Dat was door de oorspronkelijke 
fokkers zeker niet zo bedoeld. Ook onze honden hebben iets 
te verliezen. Zonder het te willen, gaat door onze fokkeuze 
de verscheidenheid aan genen verloren en dat kan zelfs zeer 
gevaarlijk worden. Is dat waar? Waarom kunnen wij dan niet 
al die genen opgeven, die men vroeger bondig als “Vulstof” 
genen aangewezen had? De wetenschap is in het onderzoek 
naar de genoom al zeer ver gevorderd. Er wordt reeds zeer 
veel begrepen. In het lichaam van een levend wezen zijn zeer 
gecompliceerde functies en processen aan de gang waar-
bij totaal verschillende genen betrokken zijn. Genen tonen 
totaal verschillende samenstellingen, functies en eigenschap-
pen. Dat een lichaam functioneert, komt doordat er werkelijk 
onoverzienbare biochemische effecten en wisselwerkingen 
bij betrokken zijn die door genen en het milieu bestuurd 
worden. De hond bestaat uit vacht, ogen, oren, tanden, huid, 
spieren, pezen, zenuwen, bloedvaten en niet te vergeten de 
inwendige organen. Al deze onderdelen bestaan uit ver-
schillende weefsels en worden door de meest verschillende 
dingen daartoe gebracht samen te werken. Uiteindelijk zijn 
het de cellen, die de basis vormen, die weer uit de kleinste 
bouwstenen als celplasma, celkern, mitochondriën enz., enz. 

Dit artikel gaat over het belang van een verscheidenheid 
aan genen bij het fokken. Het is gestoeld op de alge-
mene genetica en is niet alleen interessant voor fokkers 
en eigenaren van dekreuen, maar ook voor een  ieder die 
wat meer wil weten over genen.
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zijn samen gesteld. Het bouwpakket van alle onderdelen is 
in het DNA te vinden dat in de celkern zit. Het DNA herinnert 
aan de structuur van een touwladder, dat bestaat uit suiker, 
fosforzuren en verschillende basen. Het is zeer moeilijk te 
begrijpen hoe al deze mechanismen samen werken maar we 
weten dat de functies van het lichaam onder andere door 
proteïnen bestuurd worden. Men onderscheidt enzymen, 
hormonen, immuun globine, membraanreceptoren en neu-
rotransmitters. Die verschillende genen zijn informatie-een-
heden die de bouwinstructies voor de proteïnen bevatten. 
Ze liggen paarsgewijze op een plaats, die locus heet. De twee 
genen op één locus noemt men allelen, één allel is van de va-
der en één van de moeder. Beide allelen kunnen identiek zijn 
(homozygoot of fokzuiver) of verschillend (heterozygoot of 
fokonzuiver). Verschillende allelen van een genoom coderen 
de proteïne met meer of minder verschillende samenstelling 
of functie. Als we aan het voorbeeld van brindle denken, is 
het voor de gezondheid en vitaliteit niet bijzonder belangrijk 
of een hond brindle of niet brindle is. Maar er zijn ook vele 
genen met een belangrijker functie, die bijvoorbeeld de ge-
zondheid betreffen. Er zijn bijvoorbeeld defecte genen waar 
dat ziekmakende allel natuurlijk ongewenst is. Maar er zijn 
ook genen waarbij beide allelen, als ze verschillend zijn, ook 
gewenste verschillende eigenschappen hebben.

“De meeste erfelijke fouten hebben alleen een kans de 
hond te schaden als ze homozygoot aanwezig zijn, dus een 
verscheidenheid aan genen helpt daarbij te verhelpen dat 
defect mutaties zich treffen en onze honden ziek maken”.

Nuttige genen – hoe werken die?
Als begrijpelijk voorbeeld noemt mevrouw Sommerfeld-Stur 
in haar boven vermelde boek: ”Op individueel niveau heeft 
een hond, die verschillende varianten van een gen draagt, 
het voordeel dat hij voor verschillende omgevingsom-
standigheden een passend variant van het gen draagt. We 
noemen een hypothetisch voorbeeld. Een enzym dat voor 
de voorziening van energie, voor de werking van de spieren, 
verantwoordelijk is, komt in twee varianten voor die zich 
door hun temperatuurgevoeligheid onderscheiden. Variant 
A functioneert het best bij een lichaamstemperatuur-bereik 
tussen 36,5˚ en 38,2˚ en variant B bij een temperatuurbereik 
tussen 37,4˚ en 39˚. Beide enzymvarianten verliezen aan ac-
tiviteit als de lichaamstemperatuur boven of onder zijn indivi-
duele optimale werk-bereik stijgt of zakt. Bij een hond, die 
homozygoot is voor de variant A, zal het enzym functioneren, 
en daarmee de energieverzorging voor de spieren, zo lang 
zijn lichaamstemperatuur niet boven de 38,2˚ stijgt. Maar bij 
lichte koorts zal deze hond een meer of mindere uitgespro-
ken zwakte van de spieren tonen. Een hond, die homozygoot 
is voor de variant B, zal echter bij een onderkoeling, die zijn 
lichaamstemperatuur laat zakken tot onder 37,4˚, reageren 
met spierzwakte. De beste kaarten heeft een heterozygote 
hond die beide varianten van het enzym heeft”. Een ander 
voorbeeld dat aantoont hoe waardevol heterozygotie is, 
beschrijft ze als volgt: “Maar ook eenvoudige dominantie-
effecten verklaren de superioriteit van de hogere hetero-
zygotie. Recessieve genen coderen in de meeste gevallen 
onwerkzame of minder werkzame proteïne. Dieren met een 
hoger aantal heterozygote loci hebben dus ook op meer loci 

tenminste een kopie van het dominante gen dat de functio-
nerende varianten van het genproduct codeert terwijl dieren 
met een hoger aantal aan homozygote loci ook een hoger 
aantal aan recessieve genen, die proteïne met beperkte of 
falende efficiënte werking coderen, in dubbele dosis dragen”.

Zeer belangrijke genen, die vooral voor het gebied van de 
immuniteit verantwoordelijk zijn, zijn de genen van MHC 
(Major Histocompatibility Complex); ze worden DLA-genen 
genoemd. (DLA staat voor “Dog Leukocyte Antigen”). Deze 
genen zijn er in drie categorieën en zijn zeer goed onder-
zocht. Er zijn verschillende genen bij betrokken, waarbij 
enkele zeer polymorfe genen met veel allelen worden be-
schreven. Allelen van deze drie loci worden vaak in bepaalde 
allel-combinaties, die men ook als haplotype omschrijft, 
vererft. Meer als 144 zulke haplotypes zijn in meer dan 80 
rassen gevonden.

Wetenschappelijke bevindingen
Men heeft nu vastgesteld dat in enkele rassen deze verschei-
denheid al sterk gereduceerd is. Mevrouw Sommerfeld-Stur 
beschrijft dat bijvoorbeeld ‘bij de Boxer en de Golden Retrie-
ver ….. in de DLA l-gen van de in totaal bij de hond bekende 
51 allelen waren slechts 10 allelen te vinden ‘….. ‘ van in totaal 
144 haplotypes zijn bij een groot deel van de onderzochte 
rashonden slechts twee tot maximaal vier verschillende 
te vinden’. Door het enorme verlies van deze zogenaamde 
haplotypes, wordt in de betroffen rassen het risico verhoogd 
om de huidig bekende beschavingsziekten zoals diabetes of 
de verschillende auto-immuunziektes te krijgen. Het verlies 
van deze allelen gebeurt door de fokzuiverheid, door de 
homozygotie bij de betreffende loci, waar de verschillende 
allelen verschillende taken hebben. Dat is de prijs die we be-
talen als we de gewenste standaard- en prestatie-eisen door 
homozygotie fixeren. Een bekend gevaar, waarover al veel in 
de rashondenfokkerij gediscussieerd is, is het fenomeen van 
de “Popular Sire”.

Bijzonder succesvolle dekreuen, die ook al succesvolle na-
komelingen hebben, worden vaak in de fokkerij ingezet. We 
weten al, dat dit er toe kan leiden dat een defect gen, dat de 
reu eventueel draagt, zich daardoor explosief kan verbreiden. 
Maar er is nog een ander gevaar. Als we alleen maar die paar 
super winnaars gebruiken, blijven andere honden buiten 
gebruik. Maar juist deze kunnen waardevolle genen hebben 
die geen andere fokhond van dit ras bezit. Daardoor kan een 
waardevolle eigenschap voor altijd verloren gaan.

Alleen de besten in de fokkerij?
Dat laat ons inzien dat we anders moeten denken. Voor gene-
tici is onze strategie ‘alleen de besten in de fokkerij’ een fatale 
fout. We kunnen beter naar de strategie ‘alleen de slechtsten 
uit de fokkerij’ toe werken om onze kostbare genenpoel te 
behouden. Fokkers moeten niet alleen in hun eigen foklijn 
denken, ze moeten aan de populatie denken. Door de vele ja-
ren van selectie-fokkerij hebben we reeds zeer veel verschei-
denheid aan genen verloren. We moeten nu ons uiterste best 
doen, om het bestaande zo volledig mogelijk te behouden. 
(En dan hebben wij bij enige windhonden nog een groot 
voordeel. We kunnen/konden altijd nog, naar exemplaren 
met een totaal verschillende genenpoel uit het land van oor-
sprong, teruggrijpen). Door de generaties doorgevoerde in- 
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en lijnteelt worden onze honden door een inteeltdepressie 
bedreigd. De inteeltdepressie, die tot steeds minder fitness, 
vitaliteit en vruchtbaarheid leidt, wordt door de steeds meer 
wordende homozygote defecte genen bevorderd. Defecte 
genen zijn voor het grootste deel recessief. Men kan ze, 
zolang ze in gemengde vorm aanwezig zijn, niet herkennen. 
Ze kunnen dus over langere tijd in onze rassen aanwezig zijn, 
zonder opgemerkt te worden. Door het toenemen van de 
fokzuiverheid zullen ze tevoorschijn komen. We worden dan 
geconfronteerd met een echt al lang bestaand probleem, 
waarop het dan erg moeilijk is om grip te krijgen.

Een goed gevulde gereedschapskist
Om onze honden zo gezond mogelijk te houden, moeten we 
naast de al lang bekende fokstrategieën, vooronderzoeken 
en andere dingen ook op de heterozygotie letten. Nu weten 
we dat de verscheidenheid aan genen met een gereed-
schapskist kan worden vergeleken. Met een groot aantal ver-
schillende genen en genvarianten heeft een organisme meer 
mogelijkheden om op milieu-gevaren effectiever te reageren 
omdat een grotere selectie aanwezig is. Hoe meer verschil-
lende genen, des temeer gereedschap er is dat dan eventu-
eel specifieker kan werken. Als er geen hamer voorhanden is 
kan men een spijker waarschijnlijk ook met het handvat van 
een schroevendraaier in het hout slaan maar een hamer is in 
ieder geval het effectiefste gereedschap voor deze klus. Dat is 
de keuze. Wij hebben de taak onze gefokte honden een goed 
gevulde gereedschapskist te laten behouden. In de toekomst 
zullen wij onze selectiecriteria zoals gezondheid, karakter, at-
letisch vermogen en uitmuntende standaardeigenschappen 
moeten aanvullen, namelijk met ‘verscheidenheid aan genen’.

Evelyn Kirsch 

Vertaald uit het Duits door Caroline Y. van Zanten-Boomgaard 

BRON: RASSEHUNDEZUCHT – GENETIK FÜR ZÜCHTER UND 
HALTER von IRENE SOMMERFELT-STUR
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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  
creatieve hoekje, stuur een foto van uw kunstwerk in hoge resolutie naar:  redactie@drentschepatrijshond.org

Sam en Lex
Deze bijdrage komt van Peter en Lieke Smulders uit Berkel-Enschot. Bij hen  
hangt deze prachtige tekening van hun Drentjes Sam (Hado Tobio van Go-

ricks Heem) en Lex (Chuck van Noordhove). De tekening is gemaakt door Ilse 
Spijkers. Sam is helaas al vroeg overleden. Lex heeft met succes een nieuw 

‘thuis’ gevonden bij Peter en Lieke.

De geschilderde stambomen

 Graag wilde ik als reu- en teef eigenaar, iets meegeven als 
herinnering aan- en dank voor een puppy – terugkomdag 

en Fokdag. De officiële stamboom, afgegeven door de 
Raad van Beheer, bracht mij verder. Zo werd het idee om 

een stamboom te  gaan schilderen geboren. 
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Door steeds iemand van de diverse nesten in het ‘complot’ te betrekken, om foto’s van de ontbrekende jonge honden 
binnen te krijgen, kreeg ik de nesten compleet. Zelfs die uit het buitenland. De foto’s werden uitgezocht, verkleind en op 
maat afgedrukt door de fotograaf, door mij verwerkt in en onder de boom. Het resultaat werd weer afgedrukt door de 
fotograaf.
Als amateurtje gemaakt, ziet u het resultaat, de stambomen van meerdere nestjes van onze reu Quibus, nu 12 1/2 jaar 
oud en ons teefje Repke. Een mooie herinnering, denk ik.

Copyright Tineke v.d. Feijst

Rechts ziet u een schitterende tekening van Famke. 
Famke is de ruim elf-jarige teef van Ronald en Silvia Ver-
hulst. Pas op oudere leeftijd als herplaatser in Zeewolde 
terecht gekomen, maar de familie Verhulst is vanwege 

Famke snel aan de Drentsche Patrijshond verknocht 
geraakt. En nu loopt er zelfs een tweede rond: Doutsen 

van ruim een jaar.
Deze tekening is gemaakt door Jessica Heinkens - Ver-

hulst. De FBC heeft deze tekening mogen gebruiken als 
‘watermerk’ voor de bedankjes aan de helpers van de 
Reuendag in Arnhem op 15 september jongstleden.  

Wij willen Jessica hartelijk bedanken voor dit 
knappe stukje werk!
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4 oktober: Werelddierendag

Een dag om stil te staan bij het 
wel en wee van de dieren om 
ons heen en een extra aanlei-
ding om ze op welke manier dan 
ook eens lekker te verwennen!

Milou van ’t Limburgsland 
(10 jaar), werd vorig jaar ver-
rast door haar baasje Evelien 
Avezaat met een schaal muffins 
op havermout basis, gevuld met 
tonijn.  Zo te zien viel dit goed in 
de smaak.
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Mika van de Haeckpolder 18-11-2005  -  18-07-2019

Je ligt daar in je mand, zoals je altijd in je mand lag te slapen.

Deze keer is het anders, wij huilen als je stopt met ademen.

Eindelijk ben je van je pijn af. 

Jouw mooie karakter wilde nog wel, maar je lijf zei nee. Kei-
hard nee.

Loslaten is ook liefde. 

Het klinkt zo mooi.

Maar ohh wat is het moeilijk en verdrietig.

Wat hebben we van elkaar genoten, bijna 14 jaar lang.

Toen we je ophaalden stond je in de hoek.

Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeee..."ik blijf hier" leek je te zeggen. 

Maar je ging met ons mee.

Om nooit meer weg te gaan.

In onze herinnering zal je er altijd zijn.

Wat een mooi karakter had je.

Zacht als het kon. 

Stoer als het moest.

Wat een mooi lijf had je.

Zachte vacht, tot het einde mooi.

Geharde spieren, we hebben je niet gespaard. 

Je geluiden waren zo fijn.

Een geniet-snuif, altijd en overal.

Een protest grommetje bij tegenzin. 

Dag lieve schoenendief, theedoekensleper, knuffelkoning, 
zoete, lieve lieve Moksimika. 

Met een traan namen we afscheid, zo trots dat we voor jou 
mochten zorgen. 

Robert van der Kolk & Gerda Heimel

In Memoriam
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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

 

Kerstgroeten

Ook dit jaar is er weer gelegenheid  om als lid van de Vereniging de Drentsche Patrijshond, 
uw Kerstgroet te plaatsen in ‘Onze Drent’ van december, het Kerstnummer.

Als u van deze leuke manier om als lid uw (toekomstige) relaties in de Vereniging fijne 
feestdagen en een voorspoedig 2020 toe te wensen, gebruik wilt maken, kunt u uw 
advertentie vóór 21 november digitaal sturen naar: redactie@drentschepatrijshond.org

De kosten bedragen € 35,- voor een halve pagina (A5,) liggend in kleur, te voldoen op 
rekening NL22RABO 0328320021, o.v.v. Kerstadvertentie.  
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tineke v.d. Feijst (zie voor 
contactgegevens colofon).
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Kalender 2019 - 2020
September 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 Rockanje EVC

December 8 Kerst Winner
CAC/CACIB
Winner/Jeugdwinner/
Veteranenwinner

Evenementenhal
Gorinchem

secr@winnershow.nl
www.winnershow.nl
secretariaat@kerstshow.com
www.kerstshow.com

Januari 12 Hond van het Jaar Show
De Flint Amersfoort

Amersfoort Hond v.h. Jaar
p/a Postbus 75901
1070 AX Amsterdam

Februari 8 Venray
CAC/CACIB
KC de Kempen

Venray E. Lahaye
Tel.:/Fax 073-5492209
secretariaat@dogshoweindhoven.nl
www.dogshoweindhoven.nl

29 Groningen
Martiniplaza
CAC-CACIB
Noorder Kynologenclub

Groningen Tel.: 06-31902238 (na 18.00 uur)
info@martinidogshow.nl
www.martinidogshow.nl

Maart 1 Groningen
Martiniplaza
CAC-CACIB
Noorder Kynologenclub

Groningen Tel.: 06-31902238 (na 18.00 uur)
info@martinidogshow.nl
www.martinidogshow.nl

21 en 22 Plantarium,
Hazerswoude-Dorp
CAC/CACIB
KC Rijnland

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

April 4 en 5 IJsselshow
Ijsselhallen Zwolle
CAC/CACIB
KC Zwolle

Zwolle Mw. E. Minne
Tel.: 06 -28 8292
info@ijsselshow.nl
www.ijsselshow.nl

11 en 12 Goes
Zeelandhallen
CAC/CACIB
KC Zeeland

Goes Mevr. J. Harte
Mobiel: 06 -386739
info@dogshowgoes.nl
www.dogshowgoes.nl

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

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