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Voorwoord van de voorzitter
Beste leden, 

Bij het schrijven van dit voorwoord is het nog prachtig 
herfstweer; verkleurende bladeren, najaarszonnetje en tijd 
voor lange wandelingen met de hond(en). Hoe anders zal 
het zijn als deze kerstuitgave met de post wordt bezorgd, 
wie weet hebben we dit jaar wel een witte Kerst.

De kersteditie betekent ook dat dit verenigingsjaar bijna 
ten einde is. Het was een jaar met wederom veel activi-
teiten met goede deelname en erg belangrijk, ook in een 
goede sfeer. Dit is uiteraard alleen mogelijk door uw lid-
maatschap van onze mooie Vereniging en de onvermoei-
bare en enthousiaste inzet van de vele vrijwilligers. Allen, 
heel veel dank daarvoor!

In deze uitgave staat een verslag van de door de Werk-
groep DNA i.s.m. de Fokbeleidscommissie georganiseerde 
informatiebijeenkomst over epilepsie. Sprekers waren Paul 
Mandigers, veterinair specialist interne geneeskunde en 
neurologie aan de Universiteit Utrecht en de ons bekende 
Evy Beckers van de Universiteit Gent. Voor deze interessan-
te lezingen waren veel belangstellenden naar Woudenberg 
gekomen. Een verslag van deze bijeenkomst staat elders in 
deze editie van ‘Onze Drent’.

We kijken nu alweer vooruit naar 2020 en de voorberei-
dingen voor de eerste activiteiten, zoals de Fokdag, zijn al 
gestart. Ook wil ik graag uw aandacht vragen voor de ge-
zondheidsenquête. Bent u benaderd, vult u dan alstublieft 
de enquête in. Heeft u een hond die is geboren in 2013 of 
2016 en heeft u geen uitnodiging ontvangen, laat het ons 
dan even weten, dan zorgen we ervoor dat u de enquête 
alsnog ontvangt. Het is namelijk belangrijk dat we zoveel 
mogelijk gezondheidsgegevens van de Drentsche Patrijs-
hond in ZooEasy kunnen registreren.

 

We hebben een actieve Vereniging met een gewaardeerde 
groep commissie-
leden en vrijwil-
ligers, die samen 
alle activiteiten 
mogelijk maken, 
maar we zijn nog 
steeds met urgen-
tie op zoek naar 
versterking van 
het Bestuur en ook 
enkele commis-
sies. Ik realiseer mij 
dat dit investeren 
van kostbare vrije 
tijd vereist, maar 
zonder voldoende 
commissie/be-
stuursleden 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 één van de 
commissieleden of het Bestuur. U kunt mij gerust bellen, ik 
praat u graag bij over onze ambities en plannen. 
Ik wens u alvast fijne feestdagen en een bijzonder mooie 
jaarwisseling toe en hoop velen van u in 2020 op één van 
de verenigingsactiviteiten te mogen begroeten. Uiteraard 
wens ik u ook veel plezier met uw hond(en).

Met bijzondere groet,  
mede namens het Bestuur,

Marc Massaar van Schaik
Voorzitter

Foto-thema Winter-nummer 2020  ‘Onze Drent’: 

‘in volle vaart’ 

• 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: 8 februari 2020
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Van de Bestuurstafel

Kort verslag van de Klankbordbijeenkomst van 21 september 2019
Aanwezig: Marc Massaar van Schaik, Harry Hilkens, 
Jolanda Huijsing, Anita Koopman, Marjan de Raad, 
Willem van der Kolk, Ineke Knip, Rob van der Meer 
en Hanneke Alberts

Het was een gezellige discussiemiddag in Wouden-
berg, die begon rond 14.15 uur. Niet iedereen die 
zich had aangemeld, was echter gekomen en de 
files zorgden ervoor dat we wat later begonnen dan 
gepland.

Er was een soort agenda rondgestuurd met punten 
die de leden hadden ingebracht voor deze bijeen-
komst en daar werd uit geput om over te praten. 

Er is een nieuw aanmeldingsformulier voor nieuwe 
leden beschikbaar op de website (AVG-proof).  

Aan bod kwam o.a. een idee om de Clubmatch en 
Algemene Ledenvergadering niet meer traditioneel 
op zaterdag en de maandag daarna te houden, 
maar ze of uit elkaar te ‘trekken’ of ze op één dag 
te houden. Daarnaast zouden er op de Clubmatch 
ook activiteiten als jachthondendemo’s, workshops 
over bijv. gedrag en opvoeding, uitleg over canicross 
enz. kunnen worden gehouden, zodat het meer een 
verenigingsdag wordt. Mogelijk komen er dan meer 
leden dan nu het geval is.

Ook was een idee om de Algemene Ledenvergade-
ring bijv. op een zaterdag te houden en dan bijv. in 
september en om dan ook iets extra’s te doen.

Er wordt ook nagedacht om de Fokdag in de buiten-
lucht te houden en dan wat later in het seizoen dan 
in maart.

Het ledenaantal van de Vereniging loopt terug en de 
Vereniging is afhankelijk van de contributies om de 
Vereniging te laten draaien. Hoe krijg je meer leden?  
Hierbij zouden fokkers een belangrijke rol moeten 
spelen door pupkopers nog meer te enthousiasme-
ren om lid te worden, of door als fokker bijv. het eer-
ste jaar lidmaatschap cadeau te doen. Ook kunnen 
we voor de Fokdag nog een apart infopakket maken 
voor de aanwezigen die nog geen lid zijn.

Er wordt gesteld dat de Vereniging actiever moet 
zijn en moet uitstralen dat het leuk is om lid te zijn.  
Het moet een ‘plek’ zijn om elkaar (ook fysiek) te ont-
moeten, informatie te krijgen, ervaringen uit te wis-
selen en activiteiten te doen. Er wordt ook een idee 
geopperd om een (anonieme) enquête te houden 
onder de leden, wat er leeft, wat men veranderd zou 

willen zien e.d. (Dit zou dan een verdieping moeten 
zijn op de enquête uit 2017). 

Ook moet de Vereniging actiever omgaan met de 
Social Media en bijv. een wat lossere toon op de 
Facebookpagina van de Vereniging gebruiken. Dus 
vaker korte berichtjes vanuit Bestuur/commissies. 
Vooralsnog wel met meldingen ‘uit’ deze overleg-
gen, want de ervaring tot op heden is, dat berichten 
regelmatig tot discussies over geheel andere zaken 
leiden. Ook hebben we geen capaciteit om dit goed 
te modereren.    

Een ander voorstel is om meer activiteiten, zoals 
wandelingen, per regio te organiseren. Deze wan-
delingen hoeven niet door de Vereniging zelf (de 
EVC) te worden georganiseerd, maar door leden en 
gefaciliteerd door de Vereniging (bijv. aankondiging 
op de website). De Vereniging zou ook leden kunnen 
benaderen om dit te doen.

Er wordt ook even ingegaan op het feit dat leden 
van een commissie/het Bestuur terughoudend moe-
ten zijn als zij zich uiten op de Social Media. Je kunt 
dan niet altijd je persoonlijke mening laten weten, 
aangezien deze kan worden gezien als zijnde een 
commissie-standpunt/mening. 

Het voorstel wordt gedaan om in begrijpelijke taal 
uitleg te geven in ‘Onze Drent’ over de werkzaam-
heden die in de diverse commissies worden gedaan 
en ook wat het Bestuur doet. Als mensen benaderd 
worden om bijv. in het Bestuur zitting te nemen, dan 
weet men in grote lijnen wat het inhoudt; meer Jip & 
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Janneke taal. Ook zouden we in de OD meer artikeltjes 
kunnen opnemen van diverse dierenartspraktijken die 
regelmatig in andere bladen/media verschijnen.

Onervaren fokkers en reu-eigenaren blijken behoefte 
te hebben aan begeleiding, omdat zij veelal niet goed 
op de hoogte zijn van wat hier zoal bij komt kijken. Om-
dat dit voor de FBC buiten haar taakstelling valt, is het 
voorstel om ervaren fokkers en reu-eigenaren te vragen 
hierin te voorzien. Daarnaast blijkt er ook behoefte te 
bestaan aan een soort fokkersoverleg, om elkaar (beter) 
te leren kennen, ervaringen uit te wisselen en te kijken 
wat er leeft onder de fokkers. Hierbij horen niet alleen 
de teef-eigenaren maar ook de reu-houders. Besloten 
wordt om zo’n bijeenkomst te houden, mogelijk nog 
dit jaar. Jolanda neemt samen met Marc de organisatie 
op zich. Het zal een soort kick-off zijn om de behoefte 
in kaart te brengen en het zou goed zijn als er ook een 
externe deskundige bij is.

Aandacht wordt gevraagd voor het feit dat het de nodi-
ge inspanningen vraagt om een reu op de dekreuenlijst 
te krijgen (onderzoeken, shows e.d.), maar dat als zo’n 
reu dan niet wordt gevraagd voor een dekking, de ei-
genaar afhaakt. Hoe zorgen we ervoor dat er actief con-
tact blijft tussen de reu-eigenaren en fokkers? Slechts 
een deel van de reuen op de lijst wordt gebruikt. Omdat 
er ook relatief weinig wordt gefokt, komt dit de verbre-
ding van de genenpool niet ten goede.

Een aantal onderwerpen blijft onbesproken, maar dat 
komt wellicht een volgende keer. Om ca. 16.15 uur 
wordt de bijeenkomst gesloten.

Hanneke Alberts-Oets 
Secretaris a.i.
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Gebruikshondencommissie
Eind oktober 2019 heeft Klaas de Vries aan zijn collega’s 
van de Gebruikshondencommissie (GBC) medegedeeld 
dat hij zijn functie neerlegt. Klaas is onlosmakelijk ver-
bonden met de Drentsche Patrijshond en zijn Drentsche 
Patrijshonden kennel van ’t Holtenbos. We hebben in 
oude OD’s moeten snuffelen om vast te stellen dat hij in 
de periode 1995-2000 actief was in het bestuur van de 
Vereniging en vanuit hier afgevaardigde was in de GBC. 
Eind 2000 trad hij toe als lid van de GBC. In het verleden 
was onze Vereniging mede dankzij de gastvrijheid en 
wedstrijdleiding van Klaas, welkom in Gieten/Gasselte 
om veldwedstrijden te organiseren. 

Wij bedanken hem voor zijn inzet en wensen hem veel 
plezier met zijn Drent Bentho in het jachtveld.

Namens de GBC, 
Olaf Geerse 
Voorzitter

J.F. Baron van Hogendorp Wisseltrofee 2019
De J.F. Baron van Hogendorp Wisseltrofee is in 1988 
door de Baron zelf aan de Vereniging aangeboden. 
De wisseltrofee moet, geheel volgens de wens van de 
schenker, worden gewonnen door de beste allround 
Drentsche Patrijshond van een bepaald kalenderjaar.

Als u in 2019 deelgenomen heeft aan veldwedstrijden, 
apporteerwedstrijden, standaard jachthonden proeven 
of MAP’s en één of meer tentoonstellingen in Neder-
land én resultaten heeft behaald, dan kunt u in aanmer-
king komen voor het winnen van deze wisseltrofee. 

De hond moet op alle volgende onderdelen punten 
hebben behaald:

• exterieur

• prestaties op het werk voor het schot

• prestaties op het werk na het schot

Van de drie genoemde criteria mogen van iedere Drent-
sche Patrijshond de beste prestaties van een bepaald 
kalender jaar (nu 2019) worden meegeteld. Voor het 
reglement en de voorwaarden verwijzen wij u naar de 
website, jacht & wedstrijden.

U kunt uw bescheiden voor 1 mei a.s. digitaal opsturen 
naar: gbc@drentschepatrijshond.org 
of anders per post naar:  mevrouw M. Stuijvenberg, 
Geindijk 3 B, 3434 NZ, Nieuwegein.

Indien u niet binnen een week een ontvangstbevesti-
ging heeft ontvangen, vragen wij u contact op te ne-
men met de GBC.

De winnaar van de wisseltrofee wordt uitgenodigd 
deze prijs tijdens de Algemene Ledenvergadering van 
2020 in ontvangst te nemen. De winnende hond is dan 
uiteraard ook van harte welkom.

Namens de GBC, 
Mirjam Stuijvenberg 
Secretaris
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Introductie Veldwerk 2020
De Gebruikshondencommissie (GBC) zal net als in 2019 
een introductie veldwerk (oefendag) organiseren. Deze 
introductiedag zal beginnen met theorie over veldwerk. 
Daarna kun je samen met je hond onder begeleiding 
het veld in gaan en de theorie gaan toepassen in de 
praktijk. Het is een kennismaking met het werken op 
de wind met je hond. Een veldwedstrijd is een wed-
strijdvorm, waarbij uitsluitend het werk van de staande 
hond in het veld, voor het schot, wordt beoordeeld. De 
dag zelf bestaat dus uit een theoretisch en praktisch 
gedeelte. De instructie zal gegeven worden door de 
ervaren voorjager en SJP-keurmeester, de heer Jan Mas-
tenbroek.

 Datum: 21 maart 2020, 09.00 uur

 Locatie: omgeving Dirksland/Heijningen

 Kosten: € 30,-  per deelnemer

Wil je graag meedoen en samen met jouw hond snuf-
felen aan het veldwerk? Dan kan dat, wel vragen wij jou 

om rekening te houden met het volgende: je hond is 
minimaal 9 maanden en maximaal 2 jaar ten tijde van 
deze introductiedag. Wij hebben plek voor maximaal 
10 honden en hun voorjagers. Drentsche Patrijshon-
den hebben tot  1 februari voorrang bij het inschrijven. 
Indien er nog plek vrij is, dan zijn er ook andere Conti-
nentaal II rassen welkom, mits zij voldoen aan de ge-
noemde criteria. Sluiting van de inschrijving geschiedt 
op 1 maart 2020. Bij voldoende deelnemers en zonder 
extreme winterse omstandigheden, gaat deze dag 
door. Je kunt maximaal één gast meenemen, waarvoor 
wij een bijdrage van € 5,- vragen (koffie etc.). Uiterlijk 
één week van te voren krijgen de deelnemers de details 
over de verzamelplaats, wijze van betalen etc. Inschrij-
ven kan via de website. Heb je vragen over deze dag? 
Dan kun je deze sturen naar:  
wedstrijden@drentschepatrijshond.org

Namens de GBC, 
Olaf Geerse 
Voorzitter

Veldwedstrijden najaar 2019
In het afgelopen najaar heeft de Gebruikshondencom-
missie (GBC) twee nationale kampioenschapsveldwed-
strijden, twee jeugdveldwedstrijden en de Continentaal 
II bokaal mogen organiseren. Dit dankzij de gastvrijheid 
van onze gastheren.

Dirksland, 10 en 14 september: 
Op de nationale kampioenschapsveldwedstrijd van 10 
september wisten twee honden, beiden Drentsche Pa-
trijshond, zich te kwalificeren, : 

• Rebelle van d’Ouw Knip 1e G. 

• Lente van ‘t Poldersdijkje 2e G. 

Op de jeugdveldwedstrijd van 14 september wist één 
hond zich te kwalificeren: 

• Britt een Heidewachtel 1e G.

Een eervolle vermelding (EV) werd toegekend aan de 
Drentsche Patrijshond:

• Fiene van ’t Wilhoeckske.

Middelharnis, 28 september kampioenschaps- en 
jeugdveldwedstrijd:

Alleen op de jeugdveldwedstrijd wist een hond zich te 
kwalificeren: de Drentsche Patrijshond Jacquine van 
d’Ouw Knip 1e G.

Namens de GBC, 
Olaf Geerse 
Voorzitter

In Middelharnis, keurmeester Walter Klijsen met voorjager 
 Ine Gimbrère-Straetmans en Jacquine
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Apporteerproeven en de Drentsche Patrijshond
In Nederland kennen we diverse apporteerproeven zo-
als de Standaard Jachthondenproef (SJP), Meervoudige 
apporteerproef (MAP) en Provinciale Jachthondenproef 
(PJP) en als kers op de taart de Nimrod. Het doel van 
de proeven is omschreven in het Algemeen Reglement 
Jachthondenproeven (ARJP), in de volksmond het ‘rode 
boekje’ genoemd en is te downloaden op de site van 
ORWEJA.

De doelstelling van proeven staat als volgt omschreven 
in artikel II.2: 

1) De jachthondenproeven hebben in eerste instantie tot 
doel een uitspraak te doen over de bruikbaarheid voor het 
werk ná het schot van de deelnemende honden. 

2) Het uiteindelijke doel van de jachthondenproeven is 
de bevordering van de weidelijkheid ter jacht door sti-
mulering van het gebruik van goed afgerichte honden 
in handen van voorjagers, die hondenwerk verstaan en 
waarderen.

Een diploma op een proef is dan ook een moment om 
de apporterende bruikbaarheid van een jachthond te 
toetsen en is veelal om die reden opgenomen in het 
Verenigingsfokreglement (VFR) van een jachthonden 
rasvereniging, zo ook bij ons. (VFR artikel 7.1.1.) 

De Gebruikshondencommissie (GBC) monitort de resul-

taten van ons ras tijdens proeven (en veldwedstrijden) 
en signaleerde in haar onderzoek over de periode 2007-
2017, dat er een dalende lijn ingezet is als het gaat om 
deelnemende Drentsche Patrijshonden en behaalde 
resultaten. De vreugde is dan ook groot binnen de GBC 
als er in 2018 maar liefst zes SJP A diploma’s worden be-
haald door vier verschillende Drentsche Patrijshonden 
en dat er in 2019 voor het eerst sinds 2006 weer een 
Drentsche Patrijshond op de Nimrod stond. 

Ondanks deze mooie resultaten blijft er binnen de GBC 
een zorg en dat is de volgende. Sinds 2013 zijn er in rap 
tempo steeds minder Drentsche Patrijshonden actief op 
proeven. In 2013 waren dat nog 83 Drentsche Patrijs-
honden, maar in 2019 waren dat nog maar 33 Drent-
sche Patrijshonden en slechts 22 van hen behaalden 
één of meerdere diploma’s. 

Wij hopen dan ook dat de resultaten behaald door een 
kleine groep Drentsche Patrijshonden op A-niveau en 
in het bijzonder de Drentsche Patrijshond Laika op de 
Nimrod, een stimulans zullen zijn voor een groter wor-
dende groep van (nieuwe) voorjagers van Drentsche 
Patrijshonden.

Namens de gebruikshondencommissie, 
Olaf Geerse 
Voorzitter
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Laika, voorjager Cor Kortsmit
Ongelofelijk trots ben ik op mijn hondje Laika! 
Mijn eerste hondje dat ik jachttraining geef en dan al 
een uitnodiging om deel te nemen aan de Nimrod! Wie 
had dat nu gedacht toen wij haar in 2012 ophaalden bij 
de familie Nap?

Na twaalf hondloze jaren besloten mijn vrouw Rina en 
ik om weer een Drentsche Patrijshond te nemen. Toen 
onze vorige Drent in 2000 overleed, kwam er geen nieu-
we hond, omdat we heel vaak naar Frankrijk gingen om 
lange tochten te maken met de racefiets. In 2012 ging 
het wat minder met onze gezondheid, maar we wilden 
graag in beweging blijven. Het leek ons dan ook een 
goed idee om weer een hondje te nemen om lekker 
mee te wandelen. En zo werd Laika zeven jaar geleden 
ons nieuwe huisgenootje.

Ik ben met haar naar de puppycursus gegaan bij Arno 
Brosky van hondenschool Multidog en daar werd al snel 
duidelijk dat ze een werklustig hondje is. We zijn daar-
om begonnen met jachthondentraining, waar Laika en 
ik allebei erg veel plezier aan beleven. 

Laika bleek niet alleen graag te werken, maar is ook 
heel erg lief voor onze twee kinderen en vier kleinkin-
deren. We kunnen haar zonder problemen overal mee 
naar toe nemen en ze vindt het altijd gezellig als er be-
zoek komt.

Al die tijd zijn we trouw de trainingen blijven volgen. 
Heel veel hebben we geleerd van Arno en later van zijn 
zoon Joep, die inmiddels zijn eigen hondenschool ‘More 
than dogs’ heeft en bij wie ik nu nog steeds met veel 
plezier train. Laika werd een stabiele hond die ondanks 
af en toe een ‘Drentenmomentje’ (het zijn en blijven 
natuurlijk eigenwijze rakkers, die Drenten), heel goed 
luistert en lekker kan werken.

En dan sta je opeens op het dirigeerveld en heb je even 
later je eerste A-diploma in handen! Na dat eerste A-di-
ploma volgden er nog drie en schreef ik me dit jaar voor 
het eerst in voor de A-MAP’s. Best spannend natuurlijk, 
maar ik ging deze uitdaging ontspannen en vol vertrou-
wen tegemoet. Ik had tenslotte niks te verliezen en had 
er vooral veel plezier in.

Na zes spannende wedstrijden is het ons gelukt! Voor 
het eerst in heel lange tijd doet er een Drent mee aan 
de Nimrod, mijn trouwe maatje Laika! Ik vind het een 
enorme eer dat ik haar binnenkort hier in het hoge 
noorden aan jullie mag voorstellen. 

Graag wil ik mijn trainers Arno en Joep Brosky bedan-
ken voor alle mooie, leerzame en gezellige trainingen. 
En natuurlijk mijn lieve vrouw Rina, die mij bijna altijd 
vergezelt bij de trainingen en wedstrijden. 

 

 
We gaan er hoe dan ook, een prachtige dag van  maken 
op 11 november! Ik ga met een trots gevoel en alle inzet 
meedoen. Alle deelnemers wens ik veel succes en ple-
zier toe en ik hoop dat de toeschouwers zullen genieten 
van mooi hondenwerk.

Cor Kortsmit 
Bron: Nimrodcatalogus

Voor het eerst sinds 13 jaar deed er weer een Drent-
sche Patrijshond mee op de Nimrod: Cor Kortsmit 
was met zijn Laika uitgenodigd om deel te nemen 
aan deze prestigieuze wedstrijd. De tekst op deze 
pagina over Cor en Laika stond in het programma-
blad van de Nimrod.  
Elders in deze editie van ‘Onze Drent’ staat een ver-
slag van deze wedstrijd en in het volgende nummer 
zal een interview met Cor staan.  
 
De Redactie 

foto: Kirsten Snepvangers
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Evenementencommissie
Aankondiging Fokdag 28 maart 2020
Voor de Fokdag op 28 maart 2020 in het DogCenter 
te Kerkwijk (bij Zaltbommel), worden de hierna 
vermelde nesten uitgenodigd. De fokkers en reu-
eigenaren krijgen in december 2019 voor deze fokdag 
een uitnodiging per e-mail en eind januari 2020 de 
ringindeling en de catalogusnummers. Pup-eigenaren 
ontvangen eind januari 2020 per e-mail de uitnodiging.  
Pup-eigenaren die geen e-mailadres hebben, 
ontvangen de uitnodiging per post. 

Wilt u e-mail- en/of adreswijzigingen 
doorgeven?  Bij voorbaat dank!                                                                                                                                            
                                

Als u als fokker een nest heeft gefokt, dat geboren is 
tussen 30-09-2017 en 28-09-2018, dat niet vermeld 
staat in onderstaande lijst, of als u onjuistheden in on-
derstaande lijst aantreft, wilt u dan a.u.b. contact opne-
men met:

Renate Schouten
Bosweg 2
3651 LV  Woerdense Verlaat
Tel:      0172-407010
Email: fokdag@drentschepatrijshond.org

Nesten	met	fokadvies	die	uitgenodigd	worden:	

 Reu  x  Teef  NHSB/*LOSH Geb. dat. nest  Reu-eigenaar / •  Teef eigenaar 
 RINTJE NOUSKA V.H. BEEMDVELD  2974940      J. CNOSSEN-KLOK 

 x TOOSKE BLOSJAR V.'T DRESKE KWINNE  3001804  9-9-2018   •   J.C. HUIJSING 

 DORUS JARA V.'T ROETSLAT  2989999     G.J. v.d. BROEK 

 x SILKE DJENNA V. DRIENERMARKE  2991067  26-5-2018   •   E.W. van HOEVEN 

 x KATO MIEKA V. OUDWILLAER  2922927  2-9-2018   •   W.G. van ESSEN 

 BRAM DJENNA V. DRIENERMARKE  2991065     H.T. BÖSING 

 x JARA-FENNA V.'T ROETSLAT  2820428  2-3-2018   •   R.A.M. HUMMELINK 

 x MILA MAUD V.'T ROETSLAT  2880432  1-9-2018   •   R.A.M. HUMMELINK 

 GABOR BALOU V. SELIHOF  2936137     J.F.M. VEENSTRA 

 x SENJA  3031812  31-8-2018   •   C.C.H.M. VOGELS 

 HANNES HAY V.D. SEBASTIAANSHOEVE  2874458     L. PUNSELIE 

 x HILTJE BALOU V. SELIHOF  2988293  10-11-2017   •   M.J.B. de BOER- van HERREVELD 

 x SOPHIE AMY V.D. LAGE NESSE  2926061  30-8-2018   •   T. de REUS-de HAAN 

 JOEP V.D. ZILVERBAAI  2806131     R.B. KOREVAAR 

 x EMMA JYTTE V.D. BEZELHONK  3033931  29-6-2018   •   T.M.W.E. v.d. BREEKEL 

 V.D RUYGHEWAERT ROEF BO  2828504     M. van HOEF-VERVAART 

 x PEPSI PUCK V. 'T ROETSLAT  2997000  26-6-2018   •   S. van HOUTUM 

 KIET  *1093180     L. JACOBS 

 x TUMBERLY BASHAN THE GLOUCESTER  2920709  16-4-2018   •   L.K.F.L. v.d. HEIJNING 

 x JENTE  2988042  22-6-2018   •   J.C. v.d. LINDEN 

 DUUC BLOSKE V.'T DRESKE KWINNE  2956885     I. van HULZEN 

 x DARA V.D. STIPHOUTSE VELDEN  2914726  7-6-2018   •   T. KNIP 

 CISCO CAS V.D. SEBASTIAANS HOEVE  2772138     K.Th. WIEGERT 

 x ZIIVA FAN DE INDO-ANJOHO  3003685  1-6-2018   •   I.A.C.M. HOEKSTRA-DEKKERS 

 TIMO JARNO V. PARKENDIJK  2908463     V. HAASNOOT 

 x KYRA  2989223  22-4-2018   •   M.J.J. SENTEN 

 x SENNA LYNDE V.D. BEZELHONK  2977338  21-5-2018   •   S.Y. GRAVER 

 OBI ONE V.D. SEBASTIAANS HOEVE  3034940     E.H.J. STOLK-VERWEIJ 

 x KRISTIE KEE V.D. SEBASTIAANS HOEVE  2924390  21-5-2018   •   L. PUNSELIE 

 VERDI-AMBER V.D. NEERBOSCHE WATEREN  2810719      J.A. PLUIM-NIEUWENHUIS 

 x BALOU SENNA V. SELIHOF  2828150  24-4-2018   •   J.P.A. v.d. ZANDEN 
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 SANDER FAN DE INDO-ANJOHO  2790062      S. TIEMEIJER-WISMAN 

 x LINDSEY LI V.D. SEBASTIAANS HOEVE  2947480  14-12-2017   •   L . PUNSELIE 

 x JENTIE-MILA V.D. NEERBOSCHE WATEREN  2920627  15-3-2018   •   K. GROEN 

 BORYS-YSSY V.D. HUETSCHE GRAVE  2978203      W.F. KIELMAN 

 x LUNA LYNDE V.D. BEZELHONK  2977337  5-2-2018   •    C.J. LIGTENBERG 

 JOERI JARNO V. PARKENDIJK  2908461      B. de HAAN 

 x GIOYA BLOSKE V.'T DRESKE KWINNE  2956888  10-10-2017   •   J.C. HUIJSING 

 x SAMMY FLO V.D. BEZELHONK  2977333  24-1-2018   •   C.M. SCHULTE 

 LENNAERT  2918423      J.W.E. BUSTIN 

 x CAMILLE V. D'OUW KNIP  2883291  21-1-2018   •   E.G.J. GIMBRÈRE 

 HIDDE LYNDE V.D. BEZELHONK  2977330      G.D. NOBEL 

 x JYTTE PYPPA V.D. BEZELHONK  2898764  21-10-2017   •   C.M. SCHULTE 

 FLORIS-EMIE V.D. NEERBOSCHE WATEREN  2832094      G. LODEWIJKX 

 x LINDY  2918636  9-10-2017   •   M. RODENBURG 

Kampioenschapstitels van ouderdieren en nakome-
lingen worden in tegenstelling tot een clubmatch of 
een tentoonstelling niet vermeld. De namen van de 
keurmeesters en de verdeling per ring worden op de 
Fokdag bekend gemaakt.
Op de Fokdag is het mogelijk om de ogen van uw 
hond te laten onderzoeken (ECVO), ook wanneer u niet 
deelneemt aan de Fokdag. Bij deelname aan het oog-
onderzoek vragen wij u om ruim vóór de Fokdag op de 
website digitaal het aanmeldingsformulier in te vullen 
en het registratiebewijs van uw hond toe te voegen. 
Na het verzenden ontvangt u een bevestiging van het 
programma zelf en enkele dagen daarna, een bevesti-
ging van de EVC via: 
 fokdag@drentschepatrijshond.org 
Indien u geen bevestiging van de EVC heeft gekregen, 

is er vermoedelijk iets misgegaan, wij verzoeken u 
dan contact op te nemen met Renate Schouten 0172-
407010.

De kosten van het onderzoek bedragen € 25,00 voor 
leden van de Vereniging ‘De Drentsche Patrijshond’. 
Niet-leden betalen € 45,00. Fokkers betalen € 25,00 per 
hond als zij het hele nest laten keuren. 
Wij verzoeken u vriendelijk het bedrag bij aanmelding 
over te maken naar: 
NL22 RABO 0328320021  
t.n.v. De Drentsche Patrijshond te Berkel en Rodenrijs

Namens de Evenementencommissie,
Renate Schouten 

Locatie voor de Fokdag 
De Fokdag zal gehouden worden in het DogCenter te 
Kerkwijk. De locatie ligt niet al te ver van de snelweg A2 
net onder Zaltbommel. Er is ruime parkeergelegenheid 
en ook is er voldoende catering aanwezig. Het is helaas 
niet toegestaan om zelf meegebrachte etenswaren te 
verdelen en te nuttigen.

De gegevens zijn: 
 DogCenter
 Jan Stuversdreef 4   
 5315 NZ Kerkwijk 
 
Routebeschrijving:   
http://dogcenter.nl/routebeschrijving/
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Najaarswandeling Rockanje 2019

Op 3 november was het weer tijd voor de Najaarswan-
deling van de Vereniging de Drentsche Patrijshond. 
Voor mij de eerste keer dat ik mee liep en ook meteen 
de eerste keer dat ik het organiseerde. 

’s Morgens in alle vroegte heb ik alles inclusief Maud, 
mijn hond, in de auto geladen. Ik was netjes voorbereid, 
de koffie was gezet, theewater heet gemaakt. Helaas is 
bij het in de auto plaatsen van het koffiezetapparaat in 
mijn auto wat misgegaan. Gevolg was dat een deel van 
de koffie in mijn achterbank gelopen is. Nog even een 
tussenstop om mijn vriendin op te halen die gezellig 
mee ging wandelen. Na twee en een half uur rijden, met 
een lekkere koffielucht in de auto, kwamen we in Roc-
kanje aan. 

De leden van de EVC waren als eerste aanwezig en we 
hebben de ontvangstplek ingericht. We verwachtten 
ongeveer 35 honden en 72 baasjes. Langzaam aan be-
gon de parkeerplaats zich te vullen met allemaal Dren-
ten. Je zag andere mensen geïnteresseerd kijken naar 
ons, zoveel dezelfde soort honden bij elkaar.

Er kwam een vader met dochter bij mij, die vroegen of 
ze mee mochten lopen. Ze waren zich aan het oriënte-
ren of een Drent een geschikte hond voor hen was. Hoe 

kun je daar beter achter komen dan wanneer zoveel 
Drenten en Drenten-liefhebbers bij elkaar zijn.  

Nadat iedereen de koffie, thee en cake op had, zijn we 
richting strand vertrokken. Daar was het nog even in-
houden, want we wilden eerst een groepsfoto maken. 
Maar na wat geduld was het dan zover, honden los en 
daar gingen we. 

Mooi om te zien was dat de ene hond andere honden 
ging opzoeken en aan het spelen ging, terwijl andere 
honden als een speer richting water vertrokken. 

Sommige honden dachten alleen op de wereld te zijn 
en gingen achter de vogels aan in het water. Maar nadat 
de hele groep toch echt de andere kant op liep kwamen 
ook deze honden weer bij de groep. 
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Fokbeleidscommissie
Gezondheidsenquête 2019
De Fokbeleidscommissie verstuurt elk najaar gezond-
heidsenquêtes naar eigenaren van een Drent die in het 
lopende kalenderjaar (2019) 3 of 6 jaar is geworden of 
nog moet worden. 

Dit jaar hebben eigenaren van een Drent geboren in 
2013 (6 jaar) of 2016 (3 jaar), dus ongeacht of zij lid zijn 
van een rasvereniging, een uitnodiging ontvangen om 
de gezondheidsenquête in te vullen. 

Aan de eigenaren waarvan het e-mailadres bekend is, 
is de uitnodiging per e-mail verstuurd. In deze uitnodi-
ging vindt u de link naar de online-enquête. Is het on-
line invullen niet mogelijk, laat ons dat even weten, dan 
sturen we de enquête per post naar u toe.

De eigenaren waarvan geen e-mailadres bekend is, 
hebben de enquête per post ontvangen. De link naar 

het online enquêteformulier staat vermeld in de uitno-
digingsbrief, zodat het ook mogelijk is om de enquête 
online in te vullen.

Als u een hond heeft die is geboren in 2013 of 2016 en 
u heeft geen uitnodiging voor het invullen van de en-
quête ontvangen, dan kloppen de (e-mail)adresgege-
vens die bekend zijn, waarschijnlijk niet meer. Wilt u ons 
dan a.u.b. een berichtje sturen met uw juiste (e-mail) 
adresgegevens? Dan passen wij het aan en zorgen we 
ervoor dat u de enquête alsnog ontvangt.

Namens de FBC,  
Madelien Atema-van Noort

gezondheidsenquete@drentschepatrijshond.org 

Op een kleine blafwisseling na, verliep de wandeling 
gezellig zowel tussen de honden als tussen de mensen. 

Ik heb tijdens de wandeling een leuk gesprek gehad 
met de man die zich aan het oriënteren was. Maud 
heeft zich als een keurig voorbeeld van een Drent ge-
dragen. En ze is er zeker in geslaagd om deze man te 
enthousiasmeren voor het ras. 

Na een dik uur waren we weer bij het beginpunt. Hier 
nam een deel van de groep afscheid van ons en reed 
weer huiswaarts. Het andere deel is nog gebleven om 

op het terras nog wat te drinken en te eten. 

Toen was het tijd om aan de terugweg te beginnen. 
Twee en een half uur wederom in een koffielucht.

Ik vond het een geslaagde wandeling. Ik hoop jullie 
terug te zien bij de Voorjaarswandeling 21 maart 2020 
op de Ginkelse hei bij Ede.

Gerie Hoekstra
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Epilepsie bij de Drentsche Patrijshond
Lezing door Paul Mandigers en update van het onderzoek naar de  
 
ontwikkeling van een DNA-test voor de Drent door Evy Beckers 
Op 12 oktober jl. organiseerde de Werkgroep DNA i.s.m. 
de Fokbeleidscommissie een lezing over epilepsie. Ruim 
60 mensen trokken naar Woudenberg; fokkers, reu-
eigenaren, VDPH-leden, DPHCN-leden en niet-leden. 
Kortom, iedereen die de Drent en diens gezondheid een 
warm hart toedraagt.  

Paul Mandigers, veterinair specialist interne genees-
kunde en neurologie trapte af. Je kon een speld horen 
vallen. Het was muisstil in de zaal. Op boeiende wijze 
hield hij zijn voordracht. Het voert te ver om diep in te 
gaan op de medische details, maar de grote lijnen zijn 
voldoende om te beseffen dat we te maken hebben 
met een aandoening die grote gevolgen heeft voor het 
ras, de individuele hond en diens eigenaar. 

Paul Mandigers maakte duidelijk dat er sprake kan zijn 
van verschillende vormen van epilepsie en toevallen die 
epilepsie doen vermoeden, maar die het gevolg zijn van 

b.v. een stofwisselingsziekte of een neurologische aan-
doening. Hoe moeilijk het is duidelijk te krijgen of het 
om primaire epilepsie gaat, liet hij zien aan de hand van 
een paar akelige filmpjes waarin honden een toeval kre-
gen. Voor een leek bijzonder moeilijk hierin onderscheid 
te maken. Voor een specialist een zegen dat iedereen 
tegenwoordig een smartphone heeft, waarmee hij een 
toeval kan filmen. Dit geeft zeer waardevolle informatie 
over het soort toeval.

Uitgaande van het feit dat we te maken hebben met 
primaire epilepsie (de erfelijke variant van epilepsie 
dus), blijkt dat er een aantal rassen zijn waarbij de aan-
doening in verhoogde mate voorkomt. Helaas spant de 
Drent daarbij de kroon, zo bleek uit een overzicht dat 
getoond werd. 

Wetend dat er op dit moment (nog) geen DNA-test 
bestaat om vast te stellen of een hond lijder of drager 

is van primaire epilepsie, zijn er volgens hem een paar 
opties om het risico op verdere verspreiding binnen het 
ras te voorkomen en om de aandoening zelfs terug te 
dringen.  

Het inkruisen van andere rassen verlaagt het risico op 
een aantal erfelijke aandoeningen, waaronder epilepsie. 
Omdat de Drentsche Patrijshond een klein ras is met 
een beperkte genenpoel, zou dit een optie zijn volgens 
Mandigers. Want hoe nauwer dieren aan elkaar verwant 
zijn, en dat is het geval bij een ras met een kleine popu-
latie, hoe groter het risico op gebreken.

Verder zou een risico-analyse een goede optie zijn. Hier-
bij is het van groot belang dat eigenaren/fokkers open-
heid van zaken geven en aan het Register doorgeven 
als blijkt dat een hond aan primaire epilepsie lijdt. Door 
vervolgens lijders, ouderdieren, eventuele nakomelin-
gen die de lijder al heeft voortgebracht en volle broers 
en zussen uit te sluiten van de fok, wordt het risico op 
verspreiding binnen het ras verkleind. Op de vraag uit 
het publiek of de huidige ‘wachttijd’ tot de leeftijd van 
vier jaar, die het VFR stelt voor nestbroers/zussen en 
directe nakomelingen van de lijder stelt, niet voldoende 
is om risico te verkleinen, was Mandigers duidelijk: het 
risico blijft dan gewoon aanwezig en dat moet verme-
den worden. 

Over het ontstaan van een toeval bleek uit onderzoek 
en ervaring dat er vele triggers kunnen zijn, die een 
toeval uitlokken. Het ervaren van stress blijkt een factor 
te zijn die vaak meespeelt.

Op de vraag of de Raad van Beheer dwingend kan 
optreden, gaf Mandigers aan dat hij, als onlangs toe-
getreden bestuurslid van de Raad van Beheer, er voor 
zal vechten dat een stamboom niet slechts een afstam-
mingsbewijs is, maar ook een soort ‘gezondheidsver-
klaring’ , wat dus inhoudt dat fokkers naar zijn mening 
inderdaad regels opgelegd kunnen krijgen waaraan ze 
zullen moeten voldoen, voordat ze mogen fokken. 

Na dit betoog met veel info en stof tot nadenken was er 
een lunchpauze om alles even te laten bezinken. 

Hierna was het woord aan Evy Beckers, afgestudeerd 
als dierenarts voor kleine huisdieren, die als onderwerp 
voor haar promotie-onderzoek de erfelijke aanleg van 
epilepsie bij de Drentsche Patrijshond heeft gekozen. 
Zij onderzoekt de mogelijkheid een DNA-test voor de 
Drent te ontwikkelen, waarmee de aandoening aange-
toond kan worden. Dit onderzoek is mogelijk omdat ze 
de beschikking heeft over bloedstalen van Drentsche 
Patrijshonden mét en zonder epilepsie. 



Onze Drent - 15

 

Geboorteberichten
Nu de ‘Onze Drent’ 5x per jaar verschijnt, worden op deze pagina de nesten vermeld, die geboren zijn na de laatste editie 
van ‘Onze Drent’. Hierbij is de dekdatum telkens tussen ( ) vermeld. De actuele stand van zaken wat de dekdata aangaat, 
vindt u in het overzicht Fokaanvragen op de website, waarvoor u wel moet inloggen.

Reu: Udo fan ‘t Suydevelt X Teef: Jytte Pyppa van de Bezelhonk (10-07-2019)

NHSB 2938256 HD A NHSB 2898764 HD A 07-09-2019 

 1 reu

A. Luttikhuis, Westerhaar

Reu: Sander fan de Indo-Anjoho X Teef: Tooske Blosjar van ’t Dreske Kwinne (06-09-2019)

NHSB 2790062 HD A NHSB 3001804 HD A 05-11-2019

3 reuen en 2 teven

J. Huising, de Kwakel

Ook nu voert het te ver om uit te leggen hoe zo’n on-
derzoek plaatsvindt en volgens welke methode(s).

Evy, inmiddels een bekende voor veel Drenteneigena-
ren, gaf een toelichting op de stand van zaken van het 
onderzoek tot nu toe en de manier waarop het onder-
zoek plaatsvindt.

Recent is gebleken dat er op twee plekken in het DNA, 
te weten op chromosoom 8 en 25, verhoogde activiteit 
is gevonden. Dit zou er eventueel op kunnen duiden 
dat epilepsie bij de Drent zich daar ophoudt. De toe-
komst van het onderzoek zal erop gericht zijn deze re-
gio’s verder te zoeken.

Op de vraag hoe lang het gaat duren voordat het on-
derzoek afgerond zou kunnen worden, kon Evy helaas 

geen antwoord geven. Dit is afhankelijk van een aantal 
factoren, waaronder tijd en geld.

Evy gaf aan dat het zoeken naar de plaats waar epi-
lepsie zich in het DNA bevindt, goed vergeleken kan 
worden met een dik boek. Het hele boek is het DNA en 
ergens op die 1000 pagina’s staat een fout. Mogelijk 
vind je die heel snel, mogelijk staat de fout op de laat-
ste bladzijde ….

Maar het is in ieder geval positief dat er nu twee gebie-
den gevonden zijn die nader onderzocht worden. 

Ook het betoog van Evy Beckers gaf weer stof tot na-
denken. Dit werd ook verwoord door de voorzitter van 
de Vereniging, Marc Massaar van Schaik. 

Hij gaf aan dat na het horen van beide sprekers een 
overleg gepland moet worden, waarin de informatie en 
adviezen besproken zouden kunnen worden met fok-
kers en dekreu-eigenaren. 

Dit alles om het ras verder te behoeden voor deze 
akelige aandoening die veel invloed heeft op de hond 
én zijn baas. Openheid, transparantie en samen een 
plan van aanpak maken om epilepsie bij de Drentsche 
Patrijshond een halt toe te 
roepen. 

Suzanne Dirix



16 - Onze Drent

 

Ledenadministratie
Voorgestelde nieuwe leden 

Naam Woonplaats Voorgesteld door
  1 Dhr. M.M. Gorelnik El Cerrito, California (USA)
  2 Dhr. S.J. Frieling Jonkersvaart T. van der Feijst
  3 Fam. B. ten Barge Neede
  4 Mw.. H.J.M. van Etten Breda
  5 Dhr. D.G. Oomen Well
  6 Mw. . V.A.R.G von Kriegenbergh Oisterwijk
  7 Dhr. M.J. van Endhoven Drunen
  8 Mw. M. Zweep Graft

  9 Fam. H.J. Meenderink Oostvoorne
10 Dhr. G.H.M. Swerts Holtum
11 Dhr. P. Roelse Nieuwegein
12 Dhr. L.G.J. Hof Huissen
13 Mw. H. Lannoy Brugge (B) F. Bricq
14 Dhr. M. Vermunt Zegge
15 Mw. W. Hogendorf Vught W.G. van Essen
16 Mw. H.G. Vredenberg Tonden

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

In 2019 hebben wij voor onze Vereniging weer tal 
van wedstrijden en proeven mogen organiseren. 
Zo hebben wij veldwedstrijden in het voor- en 
najaar gehouden, de SJP te Beesd en een MAP te 
Bentelo. Ook hebben we een veldwerkoefendag 
georganiseerd. Wij kijken terug op een succesvol 
jaar en danken iedereen die dit met ons mogelijk 
heeft gemaakt. Ook in 2020 gaan wij verder met 
het stimuleren van het gebruik van de Drentsche 
Patrijshond voor de jacht(-wedstrijd). 

Wij wensen u hele fijne kerstdagen en een geluk-
kig nieuwjaar!

Namens de Gebruikshondencommissie, 

Ine, Mirjam, Jan, Hans en Olaf
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Een lijntje met onze Drent(en)                                                                        
Na de klankbordvergadering zat een aantal mensen 
nog na. Uiteraard hadden we het over onze Drenten 
en dat je als nieuwbakken Drent-eigenaar aardig met 
je handen in het haar kan zitten; hoe kun je jouw Drent 
het beste opvoeden, want een Drent is niet voor ieder-
een. Drenten blijken zelfs bij trainingen geweigerd te 
worden, omdat het zo’n uitdaging is om ze te trainen, 
bijvoorbeeld door hun eigenzinnige karakter. 

Marjan de Raad vroeg mij of ik iets wilde schrijven als 
ervaren voorjager. Hopelijk kan een ieder het geschre-
vene zien als een soort kapstok. Er is niet slechts één 
manier van opvoeden/trainen goed. Elke combinatie 
(mens /hond) is weer anders en zal mogelijk andere 
handvatten nodig hebben.

In de loop der jaren heb ik verschillende trainers leren 
kennen, elk met hun eigen inzichten. Van ieder van hen 
heb ik weer dingen geleerd. Daar waar ik mij goed bij 
voelde, probeerde ik uit. Soms twijfelde en probeerde 
ik het toch, dan kwam ik tot de ontdekking dat dit niet 
voor ons werkte. Dan moest ik weer een stap terug in 
de training. Ik hoop door mijn ervaringen te delen een 
aantal mensen, maar vooral ook hun honden, een hel-
pende hand te kunnen bieden.

1. Algeheel appèl/gehoorzaamheid training:
• Binding:  

De relatie/het lijntje met onze Drenten begint met 
het vormen van een band. Samen lekker aan jacht-
training doen, werken in de praktijk, wandelen/
fietsen, zitten op een bankje en uitkijken naar de 
natuur, heel veel knuffels, samen wachten in de 
jachthut op wat komen gaat, enzovoort. Hoe mach-
tig is het als je op een bankje zit en je een grote lik 
over je oor krijgt van je Drent? Dan voel ik mij echt 
verbonden.

• Thuis is startplaats: 
Alles wat we willen aanleren, gebeurt in huis of in 
de tuin, in een omgeving met zo min mogelijk prik-
kels. Gaat dit goed, dan bouwen we dit langzaam 
uit buitenshuis. Is een oefening eventjes weer te 
moeilijk, dan gaan we terug naar de basis en oefe-
nen we weer thuis.

• Hele dag door: 
Opvoeden/trainen doen we niet alleen tijdens een 
training/workshop of cursus, maar de hele dag door 
bij alles wat wij doen. Dat kost in het begin veel 
tijd, maar we merken dat we daar nu veel profijt 
van hebben. De etensbak bijvoorbeeld zette ik in 
het begin voor mij neer en mijn jonge Drent zat 
op een afstandje (mooie steadiness oefening). Dan 
gebaarde ik ‘kom voor’ en mocht hij ‘voor komen’. 
Dat deed hij graag, want zijn beloning is zijn eten, 
als ik hem daarvoor toestemming heb gegeven. Zo 
leerde ik hem om niet zomaar iets op te eten, wat 

op straat ligt en hem schade kan toebrengen zoals 
giftige sponsen/vlees, neergelegd om voor ons on-
begrijpelijke redenen.

• Belonen:  
Belonen van goed gedrag is belangrijk. Voor elke 
hond kan een beloning anders zijn. De een is dol 
op een (gevarieerd) snoepje. De ander is dol op een 
knuffel/aai over de bol, een glimlach of even spelen 
met de baas. Het duurde even voordat ik mijn hon-
den voldoende kon lezen om te weten wat hen nu 
het meeste motiveert. Daarbij heb ik gemerkt dat 
timing en verhouding ook belangrijk is. Stel, ik geef 
mijn Drent het zit-commando en hij draalt nog een 
tijdje voordat hij gaat zitten, dan vind ik een glim-
lach of een kriebel onder zijn kin genoeg beloning. 
Gaat hij meteen zitten in de aanleerfase, dan vind ik 
een hele haring gerechtvaardigd.

• Bepalen: 
Wij bepalen wat er gebeurt, wanneer en hoelang. 
Dat betekent niet dat we robots in huis hebben 
die geen eigen initiatief kunnen nemen, maar wel 
honden die duidelijkheid krijgen en zo goed onder 
appèl leren staan. Eigen initiatief kunnen zij volop 
nemen als wij bijv. het commando ‘vrij’ geven. 

• Consequent zijn: 
Van tevoren bedachten we goed wat we wel of 
niet wilden. Ikzelf dacht dat ik daarin consequent 
was tot een jager mij vroeg hoe vaak mijn hond 
het commando ‘Zit’ nog mocht negeren. Om con-
sequent te leren zijn, helpt het ons als ik mensen 
vraag met mij mee te kijken, of filmen we trainings-
momenten. Super moeilijk soms om consequent 
te zijn, want als ons jongste Drentje binnen een 
paar seconden naast je op de bank springt en zich 
opkrult en zijn koppie ons met zijn lieve oogjes 
aankijkt, dan kost het moeite om niet te lachen en 
om consequent te zijn: niet op de bank tenzij je uit-
genodigd wordt. Stel toch dat hij dit ook doet als hij 
vies van de wandeling is en je hebt visite in knappe 
kleren op de bank…

• Communiceren:  
We gebruiken (als hele gezin) zo min mogelijk, maar 
wel steeds dezelfde korte eenduidige, commando’s. 
Dit verhoogt de duidelijkheid. Voor de commando’s 
in het veld gebruiken we een (emotieloze) fluittoon 
die mijn honden goed kunnen horen als ze vrij bui-
ten wandelen. Daarnaast probeer ik een balans te 
vinden waarbij mijn honden eigen initiatief kunnen 
tonen in het veld, maar ook op mij letten en kijken 
naar gebaren zodat ik het jachtveld zo min mogelijk 
verstoor.  
 
In het begin loop ik met de fluit door het huis om 
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tijdens oefenmomenten zoveel mogelijk te kunnen 
trainen. Uiteindelijk gaat de fluit alleen om als we 
buiten zijn. Ik geef geen commando’s die ik niet kan 
afdwingen.  
 
Rituelen helpen ons ook duidelijkheid te scheppen 
in de communicatie. Als ik onze twee honden te pas 
en te onpas voor, achter, of naast mij laat lopen om 
te snuffelen, vinden wij dat onprettig/onveilig voor 
ons zelf en anderen (je struikelt zo over de lijnen). 
Onze mannen kunnen erg sterk zijn en zeker als er 
bijvoorbeeld net een loops teefje (in een aanlijnge-
bied) voor hun neus los paradeert. Dan is het erg 
prettig als ze onder appèl staan en wij heel duidelijk 
zijn. Vandaar ons wandelritueel in de stad. 
 
Die start bij de voordeur. Daar moeten ze netjes op 
de mat wachten totdat ik schoenen, fluit, brokjes 
enz. heb gepakt en ze heb kunnen aanlijnen. Met 
een armgebaar mogen ze dan naast mij gaan staan 
en blijven, elk op hun eigen vaste plek. Ik start altijd 
met mijn linkerbeen. Ik hou de lijn ingekort, een 
teken dat zij naast mij mogen lopen maar niet zelf 
een paal op kunnen zoeken om tegen te plassen.  
Eenmaal buiten, lopen we naar onze vaste plekjes 
waar ik de lijn (ca. 2.50 meter lang) laat vieren. Dan 
weten zij dat ze hun behoefte kunnen doen of lek-
ker de krant kunnen lezen. Als er genoeg geplast 
en gepoept is en de krant uit is, mogen ze naast mij 
lopen, terwijl ik de lijn weer ingekort vasthoud. Ze 

weten dan dat ze relaxed de wandeling naast mij 
verder af kunnen maken. Soms wil de jongste nog 
voorbij mijn knie lopen. Ik geef dan zijn correctie-
woord, sta stil en zet mijn linkervoet naar achteren.  
Onze Drenten weten dan dat ze te ver voor lopen 
en verplaatsen zich richting kniehoogte zodra ik 
mijn linkervoet weer naast mij zet, waarna we onze 
weg vervolgen.  Uiteindelijk hoef ik alleen het cor-
rectiewoord te zeggen en met een vinger op de 
lijn deze wat naar achteren te duwen. Als dat erin 
zit, is het voldoende als ik met mijn vinger op de 

lijn, deze iets naar achteren duw (halve cm) tot ze 
gewoon altijd echt naast mij lopen. Meestal heb ik 
mijn dummytas bij mij en doen we tussen de wan-
delingen door ook leuke apportjes.  
 
De commando’s die wij gebruiken:  
-  Vrij  
Onze Drenten lopen minimaal één keer per dag 
los, onze honden krijgen dan met een handgebaar 
en met het woord ‘vrij’ het teken dat ze lekker zelf 
kunnen scharrelen, totdat wij ze bij ons roepen om 
voor te komen. 
 
-  Kom voor (fluitsignaal/handgebaar) 
Dit gebruiken we als we willen dat onze mannen, 
na bijvoorbeeld een vrije wandeling, bij ons moe-
ten komen om aangelijnd te worden. 
 
-  Zit  
Handig in de praktijk om te dirigeren maar ook als 
onze honden vrij rondscharrelen in het bos en er 
komt een groepje mountainbikers langs. Dan is het 
prettig/veilig voor beiden als je hond op afstand 
luistert naar de zit-fluit. 
 
-  Plaats  
Handig om onze Drenten naar hun eigen plekje in 
huis te kunnen sturen als het druk is in huis of als 
hij/zij even in alle rust moeten wachten op apport 
vanuit een camouflage/jagershut.  
 
-  Lig 
Dit moeten onze honden bijvoorbeeld doen als ze 
net gegeten hebben, want ze willen altijd spelen 
met elkaar, met kans op maagkanteling. 
 
-  No 
We proberen vooral aan te geven wat ze wel mo-
gen, maar soms ontkomen we er niet aan om te 
laten weten dat je iets niet wilt, zoals trekken aan 
de lijn. We gebruiken als correctiewoord voor Ma-
ran: “no”. Dit is een woord dat wij als gezin niet vaak 
gebruiken, zodat er zo min mogelijk verwarring kan 
ontstaan. Wij hebben voor elke hond een eigen cor-
rectiewoord, zodat daar ook geen verwarring over 
kan bestaan.  Het ‘no’ hebben we aangeleerd door 
een spelletje met onze hand en wat voer (zie: Peter 
Beekman, spelenderwijs opvoeden van een pup).

2.  Training vóór en na het schot, samen leuke din-
gen ondernemen en geestelijke uitdagingen:
• Variatie: 

Een Drent staat bekend als slim. Een trainer zei ooit 
tegen mij: ”je hebt een gecompliceerde hond, die 
zich snel verveelt”. We zien dat onder andere door-
dat hij de kont tegen de krib gooit als de inzetplaats 
voor een markeer altijd op het zelfde plekje van het 
trainingsveld is, of als de opbouw van een oefening 
te langzaam gaat. Dan zie ik dat mijn Drent in de 
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lucht kijkt naar een koppel ganzen boven zich, rond 
gaat snuffelen op de grond, langzaam het apport 
ophaalt, enzovoort. Ik weet dat er genoeg appèl op 
mijn hond zit. Ik heb dan geen ‘passieloze hond’ of 
een hond die ‘schijt aan mij heeft’, maar waarschijn-
lijker is het dat hij dan meer variatie nodig heeft.

• Leuk houden: 
Het appèl houden we dus duidelijk en consequent. 
Maar de jachttraining houden we vooral leuk. Gaat 
er iets niet helemaal ok? Stay calm and breathe. We 
sluiten zo mogelijk altijd af met succes en maken 
er zoveel mogelijk een feestje van. Lekker belonen 
met knuffels en contact tussen de oefeningen door, 
een blij gezicht en brokjes om te belonen bij een 
succes.  Met vallen en opstaan word je wijzer. Het 
leuk houden tijdens de training is niet altijd gelukt 
bij onze oudste Drent.  Bijvoorbeeld omdat hij sterk 
reageerde op omgevingsfactoren, zoals mede-
cursisten die boos/duidelijk naar hun honden toe 
reageerden. Met als gevolg dat onze Drent blok-
keerde. Dat is niet leuk. Die training zijn we daarom 
op die plek gestopt. Niet dat het geen goede trai-
ning was, maar deze paste gewoon niet bij ons als 
combi. Eenmaal in een Drenten-trainingsgroep met 
genoeg variatie en positiviteit zag je zijn enthousi-
asme en zelfvertrouwen terugkomen. Prachtig om 
te zien.

• Opbouwen: 
Alle oefeningen worden in stukjes gehakt, waarna 
deze steeds moeilijker of aan elkaar geplakt kunnen 
worden. Een voorbeeld in het kort: het zwemmen/
apporteren vanaf de andere kant van een sloot 
(nodig in de praktijkjacht). Eerst maken we de hond 
water vrij, lekker spelen in het water zodat het wa-
ter ‘leuk’ is en hij leert zwemmen. Aan land leren 
we hem met een paaltje en een bakje brokjes het 
‘vooruit’ aan. Aan land leren we hem ook het woord     
‘apport’ aan. Als de hond dat goed begrijpt, dan 
kunnen we de onderdelen aan elkaar plakken; 
‘vooruit apport’, waarbij we beginnen met smalle 
slootjes en gemakkelijke walkantjes. Daarna zoeken 
we steeds moeilijkere situaties op zodra we iets met 
voldoende succes hebben gedaan. Uiteindelijk hoef 
ik alleen ‘vooruit’ te zeggen (sommigen gebruiken 
het commando ‘over’ hiervoor).  
 
Met een hond ben je, denk ik, nooit uitgeleerd. Ik 
ben benieuwd naar de ervaring van anderen met 
gehoorzaamheid of jachttraining, hun ervaringen/
tips. Leuk als meer mensen hun ervaring delen, Ik 
geef daarom graag het lijntje over aan Mary Relou. 
Ga je de uitdaging aan?  
 
Anita Koopman-Kok
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Drent zoekt het hoger op
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Drent zoekt het hoger op
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Jagen met Juno
Juno, voluit Juno Quilou van de Smalle Ee, werd vijf 
jaar geleden op 9 september geboren. ‘Bijna buren’ in 
ons kleine dorp Smalle Ee hadden zich voorgenomen 
hun Drent Milou een nestje te gunnen. Zowel Milou als 
de beoogde vader, Quibus uit Grijpskerk, stammen uit 
jachtlijnen. Het hele proces van dekking en zwanger-
schap van Milou hebben wij, Willie en ik, mogen mee-
maken. We kregen het voorrecht om als eerste een teef-
je te mogen kiezen uit een nest van acht pups. Vanaf het 
begin had ik natuurlijk hoge verwachtingen van Juno 
als toekomstig jachtmaatje en als aardige huisgenoot. 

Voor het eerst kregen we ervaring met een Drent. Ik 
moet zeggen dat het de afgelopen jaren wat voeten in 
de aarde heeft gehad om Juno in het gareel te krijgen. 
Het is een zachte, schrandere hond, vroeg als pup veel 
aandacht en de opvoeding diende daarop aangepast. 
Voorheen hebben we een labrador, Jill, gehad. Evenals 
Jill zou Juno zowel een gezellige hond in huis moeten 
zijn als geschikt voor de kleine jacht. Met Jill ging het 
er in de dagelijkse omgang gemoedelijk en vaak wat 
bezadigd aan toe. Enthousiast bij het leren, willing to 
please, een B-diploma zat er al vroeg in. Juno bleek uit 
een geheel ander hout gesneden. Rustig doorgaan met 
je tukje, terwijl er van alles om je heen gebeurt, is er niet 
bij. Is er wat in het struikgewas, erop af. Is er iets op het 
erf, meteen alert, stevige blaf. Consequent en geduldig 
zijn met opvoeden is niet mijn sterkste kant, maar daar 
kwam het nu wel op aan. Vaak leek het bevorderen van 
het leerproces voor de baas een grotere prioriteit dan 
voor de hond.

Veel oefenen in goed gezelschap en met een ervaren 
trainer is onontbeerlijk. Het waterwerk werd voor Juno 
een issue. Niet gerealiseerd tot het moment dat de een 
na andere hondenkenner mij vroeg: “Wil deze hond 
wel zwemmen?” Labradors springen gewoonlijk in elke 
sloot die ze tegenkomen, maar Drent Juno niet. Mij 
werd geadviseerd ‘t Natte Neuzen Hondenzwembad in 
Waskemeer en daarnaast ook nog samen in het open 

water. Nu was zwemmen niet mijn grootste hobby. 
Daar moest dan maar verandering in komen, want ap-
porteren uit breed water dreigde wat veel dummies te 
gaan kosten. Voor de zekerheid maar een dun lijntje aan 
de dummy vastgemaakt. Juno had snel door dat je ook 
zelf aan het lijntje kon trekken om de dummy binnen te 
krijgen. Blijf je tenminste droog. Het heeft bij elkaar vier 
jaar geduurd voordat Juno echt spontaan het water in 
wilde op de dummy, maar nog liever als er wild te halen 
viel, dankzij de jachttraining. Het voorbeeld en de con-
currentie met andere honden was op den duur gelukkig 
niet meer nodig. Het moet gezegd dat ik heb gewacht 
tot dit hoofdstuk ‘enthousiast te water gaan’, met succes 

kon worden afgesloten, voordat ik het aandurfde met 
Juno op te gaan voor de jachthondenproef. Deze werd 
dit jaar in september met bevredigend gevolg afgelegd 
in Tijnje.  Nu steelt Juno de show wanneer ik op uitnodi-
ging mag jagen. In eigen veld, dat ik met drie anderen 
huur in Salland, werden de vorderingen van Juno de 
afgelopen jaren geleidelijk waargenomen en met als 
vanzelfsprekende tevredenheid vastgesteld door het 
vertrouwde gezelschap.  Als baas voel je je echter super-
trots, vooral wanneer je in ander en vreemd gezelschap 
bent en je je hondje ziet presteren.

Zo was ik in de gelegenheid om kort geleden, we spre-
ken begin november, met Juno op uitnodiging een 
jacht mee te maken op een van Nederlands grootste 
landgoederen. Prachtige omgeving met afwisselend 
bos, weide, water. Het was bewolkt, af en toe een spatje 
regen. Het was warm voor de tijd van het jaar. Ik was 
daar niet eerder geweest en de meeste geweren en 
drijvers waren voor mij vreemden. De sfeer was prima 
onder degenen die elkaar goed kenden. Je wilt jezelf 
met je hond in zo’n nieuwe omgeving goed presente-
ren, niet miskleunen op het schot en ook Juno moet 
doen wat zij heeft geleerd. Je wil niet laten merken dat 
er enige spanning is, omdat dat effect kan hebben op 
het gedrag van de hond. De praktijk van de jacht is de 
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proef op de som. Er waren nog twee andere honden, 
een oude Labrador op waarschijnlijk een van zijn laat-
ste jachtdagen, en nog een jonge weinig ervaren hond. 
Bij een waterpartij was het meteen raak. Op het schot 
kwam een eend goed zichtbaar op het water terecht, 
maar een andere viel een eind weg, onzichtbaar tussen 

het riet, bij een eilandje. Onder het be-
kijks van het gezelschap toonde Juno 
een mooi apport over breed water, 
waarna ik haar voor de tweede keer 
vooruit kon sturen naar het eilandje. 
Zwemmen als de beste. De eend werd 
na enig zoeken gevonden en volgens 
de regels afgeleverd. Mocht ik daar 
nog eens worden uitgenodigd dan 
is het zeker en vast, voornamelijk 
vanwege de prestaties van Juno en 
om haar enthousiasme en passie. De 
rest van de dag kon Juno haar veel-
zijdigheid tonen. In moerasbos en bij 
een hazendrift. Het resultaat was een 
gevarieerd tableau, waarop alles was 
te vinden binnen de grenzen van de 
Jachtwet: fazant, haas, duif, maar uit-
gezonderd konijn, dat door het hele 
land schaars is geworden door ziekte.

De dag werd afgesloten met een 
maaltijd, waarbij Juno werd geprezen 
vanwege haar fraaie prestaties. We, 

Juno de wereldkampioen en ikzelf, konden trots en 
heel tevreden terug naar Smalle Ee, het land van her-
komst.

John Degener 
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Veldwedstrijden in de Zweedse bergen
Passend bij het thema van deze editie vond ik het 
toepasselijk om te schrijven over ons avontuur dat zich 
op hoogte afspeelde dit najaar. Want eerder dit jaar 
werden wij uitgenodigd door Elisabeth Gilek om deel 
te nemen aan training en veldwedstrijden georgani-
seerd door de Svenska Drentsche Patrijshond Klubben 
(SPDK) hoog in de bergen van Zweden. Zodra ik de vier 
magische woorden: (staande) hond, geweer, hoender 
en natuur, in één zin hoor, ben ik verkocht. Zo werd de 
vakantie uitgebreid, om naast Denemarken ook Zwe-
den te bezoeken in 2019. 

Denemarken
In Denemarken heeft mijn jongste aanwinst, heel 
toepasselijk genaamd Dane, het leven zuur gemaakt 
van menig plevier en strandloper. Goed voor de condi-
tie van ondergetekende, aangezien ik wat achter mijn 
bevlogen Dane aan heb mogen rennen op het strand. 
Begrijp me niet verkeerd, in zo’n mooie omgeving is dat 
geen straf, al keek ik wel even vreemd op toen Dane 
trots met zijn laatste aanwinst aan kwam zetten. Zo-
waar een skelet van een zeehond. Het was leuk om in 
dit mooie land onze vrienden te bezoeken en samen te 
trainen. Zo bleek het zusje Bella over dezelfde bevlo-
genheid te beschikken als Dane en heb ik samen met 
Henning, de voorjager van Bella, kunnen genieten van 
jeugdige honden die hun aanleg tot voorstaan al flink 
lieten gelden. In het Engels zeggen ze het zo mooi, time 
flies when you’re having fun… Zweden lonkte dan ook 
spoedig. 

Zweden
Met de StenaLine kwamen we vanuit Fredrikshaven aan 
in Göthenburg om vervolgens op 3 september te arrive-
ren in Funäsdalen. Het was ons eerste bezoek aan Zwe-
den en met ons drukke kikkerlandje in het achterhoofd 
werd ik overvallen door rust, ruimte en zoveel prachtig 
landschap. Twintig minuten rijden zonder een ziel, auto 
of huis tegen te komen, waar vind je dat nog in Neder-
land? Wel moest er her en der geremd worden voor een 
rendier of eland en niet te vergeten, die ‘enorme kip’ 
zoals er in de auto geroepen werd, beter bekend als de 
Auerhoen. 

Omdat we in Zweden waren om mee te doen aan veld-
wedstrijden in de bergen, sta ik kort stil bij een tweetal 
verschillen:

In Zweden kun je enkel mee doen aan veldwedstrijden 
wanneer de hond een apporteertest heeft behaald. De 
beredenering hiervan is simpel. In het najaarsseizoen 
wordt er geschoten op het wild en de hond dient dit te 
apporteren wanneer het valt, ook als het aangeschoten 
is. Zodoende bestaat de test uit een waterapport en 
een sleepspoor. De moeilijkheid van deze apporteertest 
is wel afhankelijk van de klasse waarin je deelneemt. 

Een ander verschil is het toekennen van een prijs, bij 
ons bekend als kwalificatie. Een prijs in de Open klasse 
bestaat uit vier onderdelen met als hoogst te behalen 
cijfer een 10. Het belangrijkste is het veldwerk inclusief 
voorstaan, want zonder voorstaan en goede afronding 
met de Nordic flush, geen prijs. Dit onderdeel kent een 
coëfficiënt van x10 waardoor je hier maximaal 100 pun-
ten kunt halen. Het apport x2 en de eerder benoemde 
twee onderdelen uit de apporteertest, waterapport x5 
en sleepspoor x3, met een maximum te behalen pun-
tenaantal van 200. Voor een eerste prijs heb je minimaal 
een 7 nodig voor het veldwerk EN minimaal 60 minuten 
looptijd van de hond EN een minimaal totaal aantal 
punten van 160. Het kan dan ook voorkomen dat er 
meerdere honden een eerste prijs behalen, maar ook 
dat er enkel een tweede prijs valt. 

Apporteertest
Zo ben je 2.000 kilometer van huis en sta je op een 
woensdagavond je voor te bereiden op een test die 
bepaalt of je dat weekend mee mag doen aan veldwed-
strijden. De combinatie met een onbekende omgeving 
zorgt voor enige spanning, maar met Stone heb ik al 
menig avontuur meegemaakt, dus spreek ik (achteraf ) 
van gezonde spanning. Onderdeel één op zijn Zweeds, 
Vatten. De kano vertrok het meer op en op 50 meter 
viel een schot en ging de (dode) eend te water. De eend 
viel met wat pech slecht zichtbaar voor Stone in het wa-
ter, waardoor ik hem moest dirigeren en met succes. De 
keurmeester, overigens dezelfde als tijdens de veldwed-
strijden, was zo aardig om alle dagen het wedstrijdver-
loop van Engels te voorzien. Hij sprak van een excellent 
job, 10. Släpspår, 200 meter door het bos. Tussen twee 
lintjes in mocht de hond ingezet worden op het sleep-
spoor en na 10 meter verdween Stone achter de heuvel 
uit het zicht. Dan begint het wachten, wat dan lijkt als 
een eeuwigheid. Na verloop van tijd kreeg ik een tikje 
op de schouder van de keurmeester en hij wees mij de 
trots verschijnende Stone aan. Opgelucht (en wederom 
achteraf ) zei ik dat het wel mee viel. Waarop de keur-
meester mij vertelde dat dit ook regelmatig misging. 
Zo kan de hond in het bos afleiding tegenkomen, zoals 
rendier, eland, maar ook de beer woont in Zweden. Ik 
heb snel de 10 in ontvangst genomen. 
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Trainen in de bergen
Na de apporteertest lagen er twee dagen trainen in de 
bergen op de Moerassneeuwhoen/willow grouse in 
het verschiet. Zelf mag ik jagen in Drenthe, ik weet dan 
ook als geen ander… Er zijn geen bergen in Drenthe! 
Onderaan een berg begreep ik ineens heel goed wat in-
woner van de lage landen zijn, betekent. Tussen Noren, 
Denen en Zweden was ik de enige Nederlander en ik 
had me flink verkeken op het trainen en wedstrijden in 
de bergen. Lopen, klimmen, een natte laars oplopen en 
beseffen dat ik het met andere uitrusting geriefelijker 
zou hebben in de bergen. Snel was ik menig ervaring 
rijker. 

Bijzonder vond ik de ‘familiereünie ‘ van Stone, Mira en 
de net éénjarige nakomelingen Nallo uit Zweden, Bella 
uit Denemarken en mijn eigen Dane en dat notabene 
in Zweden. Voor mij was het uitzicht, voor het eerst de 
willow grouse zien vliegen en Drentsche Patrijshonden 
zien jagen die niet lijken te weten dat er geen bergen 
zijn in Nederland; in één woord, genieten! 

Veldwedstrijden in de bergen
Ik schreef al kort over twee verschillen van veldwed-
strijden in Zweden, maar op een veldwedstrijd in de 
bergen zijn er zoveel meer. In Nederland rijdt men 
met de auto van veld naar veld. Hier rijd je in de auto 
naar de berg, deze parkeer je rond 08.00 uur onderaan 
de berg en deze zie je rond 18.00 uur weer terug. De 
keurmeester krijgt een GPS-zender mee en omdat je in 
koppels loopt, neemt hij twee deelnemers mee en de 
groep overige deelnemers volgt hen de bergen door 
met een GPS-tracker. Zo rouleren de deelnemers op 
zoek naar de befaamde willow grouse veelal op 800 tot 
1200 meter hoogte.

In Nederland vinden we de veldwedstrijden moeilijk, 
maar nu weet ik inmiddels, de berg veld-wedstrijden in  
Zweden zijn ook moeilijk! Bijvoorbeeld die verrekte 
wind op een berg. Dan is hij er wel, dan valt hij weg 

achter een heuvel, dan draait hij van 
links of ineens van rechts. Er is geen peil 
op te trekken. Ik vond de praktische 
aanpak op deze veldwedstrijden zijn 
charme hebben. De keurmeester, een 
ervaren jager en hondenman, die een 
praktijkhond in actie wil zien en ook als 
dusdanig jureerde. 

Op zaterdag 7 september was de eerste 
wedstrijddag. Stone kreeg meerdere 
beurten en liep in totaal 75 minuten, 
helaas kreeg ik hem niet onder een 
vogel. Gelukkig was dat voor een Wei-
maraner anders en wist zij die dag als 
enige een 2e prijs te behalen. 

De volgende dag kwamen we om 
07.30 uur bijeen en gingen we voor de 
tweede en laatste wedstrijddag weder-
om de bergen in. Ik hoopte op kansen 
voor alle honden en zo ook voor Stone. 
In zijn tweede loop deed zijn partner 

Stone in Zweden op de berg

Trainingsgroep in Zweden

Stone met willow grouse 
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twee willow grouses op, waarvan ik en de keurmeester 
er één konden volgen en behoorlijk ver in een bosscha-
ge zagen vallen. Een kans waar ik met Stone naartoe 
ben gaan werken. Eenmaal aangekomen trok Stone 
deze bosschage in en bleef hij weg. Samen met de 
keurmeester stond ik aan de rand van de bosschage en 
probeerde ik uit alle macht te luisteren of ik wat hoorde. 
Geen takjes die kraakten, het was stil! Na enige tijd gaf 
de keurmeester te kennen dat ik kon gaan kijken en 
hij volgde mij op de voet. Al snel trof ik Stone aan, hij 
stond voor op willow grouse. De hoen kon geflusht 
worden en er viel een schot van de keurmeester. Met 
als resultaat een glimlach van oor tot oor en de pet van 
de keurmeester werd afgenomen voor Stone. Daarna 
heb ik nog drie lopen met Stone gekregen, in totaal 65 
minuten. Eenmaal bij de auto volgde het apport van 
een willow grouse. 

Bij de prijsuitreiking bleek dat ook deze dag maar één 
hond een prijs behaald had. Van te voren had ik nooit 
verwacht dat het Stone zou zijn die een 1e prijs met 170 
punten zou behalen in de Zweedse bergen. Ook werd 
hij uitgeroepen tot beste hond van de dag. Stone zette 
daarmee als hond uit Nederland een unieke prestatie 
neer om te scoren op willow grouse in de Zweedse ber-
gen. Dankzij de SDPK en de keurmeester mag ik terug-
kijken op een prachtig avontuur. 

Tot slot wil ik afsluiten met een compliment van de 
keurmeester Anders Håkansson over Stone tijdens de 

prijsuitreiking welke ik nooit meer zal vergeten: This… 
this is a very special dog!  
Waar ik zelf aan toe wil voegen: this… this was a very 
special time!

Olaf Geerse

Prijsuitreiking; vlnr Anders Håkansson, Olaf Geerse en Stone

HONDEN
FOTOGRAFIE 
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De Mistletoe of Maretak
Het is een eeuwenoud gebruik, ook in Nederland, om 
in de decembermaand een Mistletoe of Maretak boven 
de voordeur te hangen of ergens anders in huis op een 
strategische plek. Het zou beschermen tegen demonen 
en vooral heksen buiten de deur houden.

Het leuke is, dat er onder de Mistletoe of Maretak ge-
zoend mag worden.

De Mistletoe staat ook voor vriendschap en natuurlijk 
voor de liefde. Waarom er nu gekust mag worden onder 
deze plant, verklaart waarschijnlijk een verhaal uit de 
Noorse mythologie, waar de Vikingen de plant associ-
eerden met Freya, de godin van de Liefde. 

Als dank voor het redden van haar zoon, kuste Freya 
namelijk iedereen die onder de Mistletoe liep.

De Mistletoe was ook een vredesboodschap, wat bleek 
uit het feit dat de oude Germanen en Keltische stam-
men de plant meenamen tijdens vredesbesprekingen 
met vijanden om hun goede wil te tonen.

Nu denkt u dat er eindeloos gekust kan en mag wor-
den onder de Mistletoe. Maar dat is helaas niet zo. De 
etiquette schrijft voor dat de man die een vrouw kust 
onder de Mistletoe, er één bes van afplukt. Als de plant 
bes-loos is, mag er daar niet meer gekust worden.

Het volksgeloof of bijgeloof rond deze plant is groot. 
Zo gaat het verhaal, dat wanneer een meisje een tak 
van de Mistletoe onder haar kussen legt, ze zou dromen 
over haar toekomstige man.

Het branden van een tak, zou veel zeggen over een hu-
welijk. Brandt het takje helemaal op, dan zou het huwe-
lijk gelukkig worden. Dooft de vlam in het takje, tja dan 
zou ook de huwelijksvlam doven.

GOED VOOR HUID, 
VACHT EN VERTERING 

GEPERST

geëxtrudeerd

VLEESVOEDINGVLEESVOEDING

geëxtrudeerd
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Nederlandse topkwaliteit. Unieke complete natuurlijke premium 
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De Continentaal II Bokaal 2019
Al eerder schreef ik in dit blad over de afsluitende veld-
wedstrijd voor staande honden van categorie C, of-
ficieel geheten de Nationale Kampioenschaps Najaars-
veldwedstrijd om de Continentaal II Bokaal. Alleen de 
honden uit deze categorie die in het voor- of najaar van 
het bewuste jaar het beste hebben gepresteerd mogen 
daaraan – op uitnodiging – meedoen. Samengevat mag 
iedere rasvereniging die veldwedstrijden organiseert in 
principe een gekwalificeerde hond afvaardigen. Omdat 
maximaal 12 honden mogen deelnemen, worden de 
resterende plaatsen toegekend aan de overige best 
gekwalificeerde honden, waarvan de voorjager lid is of 
wordt van een van de betreffende verenigingen.

Momenteel worden veldwedstrijden in de categorie C 
georganiseerd door de Bracco Italiano Club Nederland, 
Epagneul Vereniging Nederland, Nederlandse Vereni-
ging Heidewachtelliefhebbers, Vereniging Weimarse 
Staande Hond, Nederlandse Grote Munsterlander Ver-
eniging, Vereniging Slowaakse Staande Hond en de Ver-
eniging Drentsche Patrijshond. 

Dit jaar vond de wedstrijd plaats op woensdag 2 ok-
tober 2019. De organisatie was in handen van onze 
Vereniging, om precies te zijn de Gebruikshondencom-
missie, waarvan de wedstrijdsecretaris, Hans Verhaar, er 
weer op voortreffelijke wijze in slaagde alles in goede 
banen te leiden. De locatie was Sint Annaland, bij Arne 
Vossen en Liselotte Deurloo. 

Acht honden deden mee: een Epagneul Bleu de Picar-
die, een Epagneul Français, een Epagneul Picard, een 

Heidewachtel, een Bracco Italiano en drie Drenten, 
te weten Lente van Jan Mastenbroek, Stone van Olaf 
Geerse en Rebelle van ondergetekende. Het was goed 
veldwerkweer, een flinke wind en gelukkig droog na 
enkele natte dagen. Henk Companjen was de keur-
meester; hij werd bijgestaan door aspirant-keurmeester 
Appie Pinkse. 

Al snel bleek dat er ruim voldoende veerwild aanwezig 
was in de velden. We hebben die dag meerdere kluch-
ten patrijzen en diverse fazanten geteld. Hazen waren 
er ook, maar daar zijn de voorjagers meestal niet blij 
mee, omdat er altijd een kans bestaat dat een hond zijn 
kop verliest en achter een haas aangaat. 

De goede wildstand is ook af te leiden uit de uitslag: 
vier honden hadden een GPT, hetgeen betekent dat 
er wel veerwild in hun veld was opgevlogen, maar dat 
ze daar niet of niet goed op voorgestaan hadden. Een 
hond kreeg een EL, ofwel was uit de hand en luisterde 
niet meer naar de voorjager. Drie honden behaalden 
een kwalificatie in hun tweede loop. Die tweede beurt 
krijg je alleen als de hond in zijn eerste loop geen veer-
wild heeft gehad, maar toch zeer goed werk heeft laten 
zien. 

Deelnemers, keurmeesters, wedstrijdsecretaris en veldbegeleider
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De Drenten Lente en Stone jaagden vol passie, maar zij 
(of hun voorjagers) lieten zich helaas in de luren leg-
gen door het slimme veerwild op Tholen. Voor mijn 
hond Rebelle was dit in principe haar laatste seizoen in 
het veldwerk. Ze is nu 7 jaar en heeft vele kwalificaties 
behaald. Met het oog op dit artikel heb ik ze eens opge-
teld: het waren er in totaal 12, plus vier eervolle vermel-
dingen. Ze heeft dus haar sporen wel verdiend en mag 
zich nu verder focussen op de jacht. 

Het was dus extra aardig dat ze nog mocht meedoen 

aan de Coupe Continentaal II. Rebelle had in haar eer-
ste beurt geen wild gehad en kreeg een tweede beurt. 
Opnieuw liet zij een gedegen continentaal II-parcours 
zien totdat zij plotseling bleef staan, met een wat lage 
kophouding. Vervolgens liet zij los, zette een paar pas-
sen naar rechts en stond nu beter voor, met hoge kop-
houding. Vrij snel kwam de fazant omhoog en vloog 
weg. Gelukkig bleef Rebelle staan (zij had wel eens de 
neiging om er een klein stukje achteraan te gaan), kon 
ik met het alarmpistool schieten en haar vervolgens 
aanlijnen. Daarna mocht Rebelle apporteren. Zij behaal-

de daarmee de kwalificatie Goed, 
met een derde plaats.

De tweede plaats, met kwalifica-
tie Zeer Goed was voor de Bracco 
Dea dell ‘Oltrepo’ van Brigitte de 
Vries. De Epagneul Bleu van Re-
nette Drost werd eerste en kreeg 
de prachtige kwalificatie U. 

Al met al een mooie wedstrijd 
waarin de honden fraai werk 
lieten zien, ook al scoorden zij 
niet allemaal (maar dat laatste is 
in het veldwerk nu eenmaal on-
denkbaar)!

Ine Gimbrère

De winnaars met de keurmeesters

Lente van Jan van Mastenbroek staat voor
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Engelandvaarders
Met de hond naar Engeland, maar met welke veerdienst?
Onder de Drenten-eigenaren zijn behoorlijk wat 
Engelandvaarders die graag hun trouwe viervoeter 
meenemen naar het oneindig mooie, groene eiland 
aan de andere kant van de Noordzee. Wij zijn rasechte 
Engelandvaarders en voelen ons niet compleet als we 
niet minstens eenmaal per jaar de oversteek hebben 
gemaakt. 

Het begon afgelopen zomer al te kriebelen toen wij 
zonder hond een fly/drive Ierland deden. Op de terug-
weg naar de luchthaven van Cork wisten we het zeker. 
Temeer de dreiging van de Brexit steeds serieuzer werd, 
besloten we nog snel met Duko een weekje naar het 
Lake District te gaan. 

Op het moment van dit schrijven (begin oktober) weet 
niemand nog hoe het straks uitpakt als je met je hond 
naar Engeland wil. Quarantaine? Extra inentingen? In 
dat geval is Engeland straks van de baan als vakantie-
bestemming-met-hond. Hopelijk valt het hele absurde 
idee alsnog in duigen, blijven de Britten bij de EU en 
kunnen we zoals altijd rustig naar de overkant blijven 
varen. Of blijft de soepele regeling voor honden zoals 
hij nu van kracht is. Er zijn nogal wat mogelijkheden om 
de Noordzee over te steken – het hoeft absoluut geen 
barrière te zijn. Wij zetten de aantrekkelijkste mogelijk-
heden graag eens voor u op een rijtje.

Het zuiden vanuit Calais
Onze focus lag de laatste jaren veelal op het zuiden, zo-
als Sussex, Devon, Somerset etc. De overtochten vanuit 
Calais gaan de hele dag door en zijn kort van duur. Dit 
is zowel gunstig voor je hond en als gunstig voor jouw 
portemonnee. 

Favoriet is de Eurotunnel vanuit Calais. Je checkt de 
hond in bij een speciale hondenbalie waar zijn chip, 
paspoort en inentingen worden gecontroleerd. Daarna 
rijd je de autotrein op. Je zoeft met de autotrein in nog 
geen drie kwartier onder het Kanaal door naar Folkesto-
ne. Intussen blijf je lekker ontspannen in de auto zitten 
bij je hond. Meteen na aankomst in Folkestone pak je 
de snelweg M20 – de ideale verbinding naar London of 
verder naar het zuiden/westen. Of… naar het noorden! 

Jawel, want nog voor London neem je de fraaie Queen 
Elizabeth 2 brug over de Thames en heb je de aanslui-
ting naar de M1 die je rechtsreeks naar het noorden 
voert. 

Angst voor tunnels? Dan niet met de shuttle. Een prima 
alternatief is bijvoorbeeld de korte veerdienst van 90 
minuten van Calais naar Dover. De hond blijft aan boord 
in de auto. De shuttle door de Eurotunnel van Calais 
naar Folkestone is duurder dan een reguliere veerdienst 
naar Dover, maar het scheelt behoorlijk in tijd. Niet 
alleen op het traject Noordzee, maar ook het laatste 
stukje snelweg in Engeland Folkestone en Dover.

Direct varen vanuit Nederland

De oudste en bekendste overtocht is die van Hoek van 
Holland naar Harwich (Stena Line). Je mikt dan op het 
midden van Engeland. Wat tegenvalt, is de ‘langzame’ 
verbinding vanuit Harwich naar centraal Engeland. Kies 
je hiervoor, dan is een dagboot wel zo gunstig met je 
hond, die in een kennel moet. Je kunt voor jezelf dan 
een daghut boeken van waaruit je via een webcam naar 
je hond kunt kijken. Deze overtocht duurt plm. 6 uur. 
de boot vertrekt in het begin van de middag en komt 
in het begin van de avond aan. Nadeel is, dat je vlak na 
aankomst in Harwich aan een overnachtingsadres moet 
denken. Voordeel is dat je niet eerst naar Calais hoeft 
te rijden, maar meteen uit Nederland kunt vertrekken. 
Onze persoonlijke voorkeur gaat in dit geval uit naar 
de kortere oversteek vanuit Calais. Niet alleen stukken 
voordeliger, maar bovenal is de verbinding naar het 
midden en noorden heel goed te doen via de QE2 brug 
ten oosten van London (ringweg naar de M1). Je kan 
daar altijd nog een hotelletje of campingplaats pakken.

Het noorden
Ligt de koers van je reis noordelijker of zelfs nog hoger 
naar Schotland, dan kan de veerdienst via IJmuiden 
naar Newcastle een gunstige oplossing bieden. Wij 
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besloten met Duko voor een try out te gaan met Scan-
dinavian Seaways vanuit IJmuiden. Wij zijn heel bekend 
met deze veerdienst, maar hadden ‘m nog nooit met 
hond gedaan. Hoe zou Duko deze lange overtocht 
ervaren? Het vertrek vanuit IJmuiden is in de middag 
om half zes; de aankomst in Newcastle is de volgende 
ochtend rond half tien, maar het duurt even voordat je 
van boord rijdt.

Omdat Duko zich tot nu toe altijd heel relaxed heeft 
aangepast aan onze reis-omstandigheden, gingen we 
ervan uit dat het ook nu goed zou gaan. Hij moest wel, 
want een week later zou hij ook weer terug moeten met 
de nachtboot. Tjonge, wat een leuk vaaravontuur werd 
het met hem. 

Bij de reservering (bellen! dan hoor je meer) werd ons 
verteld dat er een keuze was voor de hond. Of een hon-
denhut, waarbij Duko bij ons in de hut zou verblijven, 
of we konden voor hem een aparte kennel reserveren. 
Zowel hut als kennel lagen overigens zeer gunstig naast 
het hondenuitlaatdek (je moest daar wel altijd een trap 
op). Omdat wij in het à la carte restaurant rustig wilden 

dineren, besloten we dat het wel zo verstandig zou zijn 
om Duko te huisvesten in een XL kennel. Achteraf ge-
zien een goede keus. Er zijn keurige kennels aan boord 
plus een hondenuitlaatplaats op het achterdek. Op de 
boot terug naar Nederland (m/s King) zelfs twee uitlaat-
dekken, maar konden we alleen op gezette tijden naar 
de kennel en niet ongelimiteerd zoals op de heenreis.  

In de bench kreeg Duko een deken en - wonder o won-
der - hij zocht meteen z’n plekje. Prima zo, leek hij te 
zeggen. Zijn eigen drinkbak in die grote bench erbij 
gezet en het was goed. 

Op de heenreis was er een kleine uitlaatplaats op het 
achterdek. We konden naar de hond zo vaak als we 
wilden, en het was heerlijk om af en toe een frisse neus 
te halen en Duko mee te nemen voor een plas. Hij keek 
zijn ogen uit naar de wijde zee achter de boot. Voordat 
we zelf gingen eten, gaven we eerst Duko zijn maaltijd. 
Het ging achter elkaar op! ’s Avonds laat voor het slapen 
nog even voor een laatste plas een frisse neus aan dek. 
We sliepen als rozen. De volgende ochtend even buiten 
Newcastle een landweggetje opgezocht zodat hij even 
zijn poten kon strekken en zijn behoefte kwijt kon. We 
hoorden van meer eigenaren dat hun hond aan boord 
alleen durfde te plassen. Nou, dat klopte bij Duko ook.  

Hoewel we niet in het hoogseizoen gingen, was het 
toch honden-druk aan boord. Soms liepen we met vier 
honden tegelijk een rondje op het dek. Eigenlijk best 
gezellig om van hondeneigenaren te horen hoe zij de 
overtocht ervaren. We spraken enkele Duitsers die al 
voor de zoveelste keer gingen en de hond in de hut 
hadden. 

Het viel ons op dat alle honden zich rustig gedroegen, 
ook de reuen. Waarschijnlijk omdat ze wisten dat ze let-
terlijk in hetzelfde schuitje zaten.

De begeleiding voor hond en eigenaar is bij Scandinavi-
an Seaways prima geregeld. Bij het inchecken (nog voor 
de douane) blijft de hond in de auto zitten, en hoef je 
alleen maar met scanapparaat zijn chip te lezen en zijn 



32 - Onze Drent

 

paspoort te tonen. Je krijgt een hanger aan je spiegel 
met een hond erop, zodat de car marshalls je naar een 
autodek wijzen die toegang geeft naar het dek van de 
kennels (en de hutten waar ook honden in mogen). 
Steeds loopt er iemand met je mee. Het grote voordeel 
van deze oversteek is de reistijd plus het comfort. Voor 
zowel hond als baas. Eenmaal aan boord begint meteen 
je vakantie! Vanuit Newcastle is het slechts 2,5 uur rij-
den naar het Lake District. Ook bonny Scotland is in no 
time te bereiken. Al met al zat Duko, om bij ons vakan-
tiehuis in Cumbria te komen, slechts een paar uur in de 

auto. Het was fijn dat hij aan boord zo rustig was en van 
alle aandacht genoot. En ach, als het baasje er is, is toch 
alles goed voor een hond. 

Iedere Drent-eigenaar die met hond in Engeland is 
geweest, zal beamen dat veel Engelsen gecharmeerd 
zijn van ons ras. ‘What a lovely dog! Isn’t he quite big for a 
Springer?’ Dan lachen we even en vertellen we over ons 
mooie Hollandse ras. Geheid volgt de vraag: ‘And what 
is the name of your dog?’ Wij geven Duko al jaren gek-
scherend allerlei Engelse namen. Het was slechts een 
korte stap van zijn geboortenaam Duuc naar Duke (hij 
heeft tenslotte zijn personeel). Afhankelijk waar we zijn, 
passen we spontaan zijn naam aan. Soms is hij the Duke 
of Devon, of the Duke of Dartmoor… 

‘Oh Duke? As the Duke?’ 

‘That’s right, this holiday he’s the Duke of Cumbria.’

Dan zie je de mensen glimlachen en Duko aaien.

‘Well, he’s stunning anyway, your Duke.’

Wat heeft Duko weer genoten van alle wandelingen 
in het o zo mooie Lake District. En wanneer hij geniet, 
genieten wij ook ten volle. Nu maar hopen dat het een 
heel zachte Brexit wordt. 

Irene van Hulzen 



Onze Drent - 33

 

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

Hondenvoeten in de winter
Onze Drenten zijn prima bestand tegen een wandeling 
in de winter. Toch kunnen ze, net zoals andere honden, 
last hebben van bijvoorbeeld sneeuw of pekel/strooi-
zout. Vandaar nu alvast wat tips.

Knip het haar tussen de voetzo-
len kort. Doe dit met een schaar 
met stompe punt. Ook het haar 
tussen de tenen kan korter. Dit 
voorkomt dat er klontjes sneeuw  
tussen de tenen kunnen gaan zit-
ten. Door met uw vinger van on-
deraf omhoog te strijken tussen 
de tenen door, gaan er plukjes 
haar omhoog staan. Die kunt u 
dan gemakkelijk knippen. Doe dit als de hond ontspan-
nen is, bijvoorbeeld na een wandeling.

Doe voor een wandeling, als er sneeuw ligt , wat vase-
line onder op de voeten en tussen de tenen. Ook dit 
voorkomt plakken van de sneeuw.

Het strooizout/pekel  kan erg prikken op de voeten. 
Sommige honden gaan echt kreupel lopen. Ook hier 
helpt de vaseline. Probeer zoveel mogelijk de vers ge-
strooide plekken te vermijden.

Bij thuiskomst de voeten afspoelen( met koud water) 
en afdrogen. Hiermee voorkomt u dat het zout op de 

poten blijft, maar ook uw huis wordt niet vet van de 
vaseline of wit van het zout.

Spoel ook de ‘onderkant’ van 
de hond schoon, of maak het 
schoon met een natte hand-
doek. Het zout wat onder tegen 
de buik opspat, wordt plakkerig 
in de vacht. Verder kan strooi-
zout ook diarree veroorzaken 
(likken van pootjes en vacht).

De meeste honden vinden 
sneeuw prachtig. Ze moeten er 
echter niet teveel van eten, om-
dat dat kan leiden tot diaree en 

darmkrampen. Ook veel ijskoud water drinken is niet 
verstandig.

Verder nog even een waarschuwing voor ijs!!! Laat de 
hond niet op eigen initiatief  het ijs op gaan. Hij kan 
niet beoordelen of het sterk genoeg is! Ieder jaar hoor 
en lees je verhalen van honden die door het ijs zakken. 
Vaak een traumatische ervaring voor zowel baas als 
hond.

Alvast een fijn winterseizoen gewenst. 
                                                                                                            
Inge Hoekstra
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Verslag van de Nimrod 2019
Op maandag 11 november kwam Sjoukje me ’s mor-
gens om 08.00 uur ophalen om samen naar landgoed 
Nienoord in Leek te gaan waar dit jaar de NIMROD werd 
gehouden.

Voor het eerst in 13 jaar deed er weer een Drentsche Pa-
trijshond mee. Cor Kortsmit had samen met zijn Drent 
Laika Siska van ’t Sleeswyck (gefokt door de familie 
Nap) meerdere Map A-diploma’s gehaald en dus was hij 
uitgenodigd om dit jaar mee te doen. Natuurlijk wilden 
we dit team aan het werk zien en aanmoedigen. Nadat 
het even duurde voor we de auto geparkeerd hadden, 
kwamen we precies op tijd bij Proef C aan waar Cor en 
Laika als eersten van start mochten.

Proef C - De Schelpengrot. 
Op Nienoord let men niet zo op tijd. De Schelpengrot naast 
de borg werd ooit door een daar opgesloten dienstmeisje 
in 20 jaar voltooid. Maar de jagers willen graag eerder 
naar de hut.

Opdracht: U staat in de hoek van een weiland bij een 
heuvel in het verder zo vlakke Groninger land. 
De jagermeester wijst u waar eerder een meerkoet 
kickdood is gevallen. En ook waar een gans ziek is ge-
schoten. De jager vertelt nog dat de gans naar achteren, 
langs alweer een heuvel, naar de dekking waggelde en 
uit zicht is verdwenen. U wordt gevraagd om uw hond 
beide stuks waterwild binnen te laten halen. Maar op 
het moment dat u de hond wilt inzetten, vliegt er ver in 
het veld luid kwakend een eend over en de jager heeft 

twee schoten nodig om de eend te raken. De eend 
loopt nog een paar meter en ligt dan dood in de riet-
kraag langs een vijvertje. Uw hond kan aan het werk. 

Het lukte Cor niet om Laika op de sleep van de meer-
koet te krijgen maar ze vond de gans wel en bracht 
deze op tijd binnen. Ook de eend kwam helaas niet 
binnen. Daarna volgde er een lange pauze voor Cor en 
Laika, want ze hoefden pas na de middag te starten met 
hun tweede proef.

Proef A - De Dolle Jonker. 
De dolle jonker, Ferdinand Folef baron Van in-en Kniphui-
zen, had een kwade dronk. Op een novembernacht in 1846 
stak de baron in de borg de familieportretten in brand, 
omdat het deugnieten waren.

Opdracht: Op deze novemberdag, 173 jaar later, staat 
u op post in het voor het Westerkwartier karakteristieke 
coulissenlandschap; een door houtwallen omzoomd 
weiland. Er wordt gejaagd. Eerder die dag is een duif 
geschoten die is doorgevlogen naar de boom in de 
hoek van het land en daar dood is uitgevallen. De jager 
heeft vervolgens een fazant geschoten. Deze is geland 
in de buurt van de duif en is toen gaan lopen. De ja-
germeester wijst u waar de duif is gevallen en waar de 
fazant is geland. U mag uw hond inzetten. Op het mo-
ment dat de hond terugkomt met het eerste stuk wild, 
klinkt rechts in het bos een schot. De jager die daar 
op post zit, zag een kraai en heeft deze met een goed 
schot weten te raken. De zwartjas mag daar niet blijven 
liggen.

Cor stuurde Laika in een lijn naar het punt waar de fa-
zant is geland, maar ze ging te ver naar rechts. Cor diri
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geerde haar een paar keer en toen pakte ze de sleep 
van de fazant op. De sleep was 300 meter dus het duur-
de een poosje voor Laika terugkwam met de fazant, het 
schot klonk en Cor besloot om Laika, nadat ze de fazant 
had gebracht, in te zetten op de kraai die ze hopelijk op 
schot gemarkeerd had. Er was tot dan toe nog maar 1 
hond geweest die de kraai had binnengebracht en dat 
was de Duitse staande draadhaar die voor Laika aan de 
beurt was. Ook deze voorjager had besloten om zijn 
hond eerst de kraai te laten halen en dat lukte; zou het 
Laika ook lukken?  
Cor stuurde Laika vooruit en ze kwam goed in de riet-
kraag terecht. We zagen af en toe iets wits in de verte 
heen en weer zoeken, maar het leek of Laika niet ver ge-
noeg doortrok. Ze bleef wel zoeken maar de tijd begon 
te dringen en dus floot Cor haar in om 
haar in te zetten op de duif. Hij stuurde 
haar vooruit en ze leek terecht te zijn ge-
komen op de sleep van de fazant, want ze 
liep deze helemaal goed de andere kant 
op waar hij begon en daar, bij het begin, 
lag ook ergens de duif. En ja hoor, binnen 
de tijd vond ze de duif. Ongeveer een uur 
later gingen Cor en Laika op voor hun 
derde en laatste proef van deze dag.

Proef B - De Schoolmeester Proef. 
De borgheer jaagde hier ook op eenden. 
Zijn hond weigerde eens te apporteren 
zodat uiteindelijk een knecht erop uit werd 
gestuurd. Als beloning voor deze honden-
baan werd de knecht schoolmeester in het 
schooltje tegenover de kerk met de scheve 
toren. Onderwijs vacatures zijn momenteel 
vervuld. U mag uw hond laten werken.

Opdracht: U wordt gevraagd met uw hond mee te lo-
pen bij een drijfjacht op hazen. U doet uw hond los van 
de riem en loopt mee, geheel links in de linie. Op rechts 
wordt er direct een haas geschoten. Deze blijft liggen 
en kan later gehaald worden. De linie loopt door. Aan 
het einde van de drift schiet het flankgeweer nog eens. 
De schutter kijkt even in de slootwal en constateert 
dat het mis was. Maar op dat schot komt verderop een 
konijn uit de dekking, dat door het kopgeweer met een 
goed schot wordt geraakt. Het konijn blijft liggen in de 
berm voor de eerste sloot. Door dat schot komt er luid 
kwakend een eend op. Het kopgeweer draait zich om 
en weet de eend uit de lucht te plukken. Deze valt in de 
achterste sloot. 
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Het publiek kon bij deze proef zonder verrekijker helaas 
niet veel zien. Ik had van de vorige twee proeven live 
filmpjes geplaatst in de facebook groep Drentsche Pa-
trijshond Liefhebbers zodat de mensen thuis ook mee 
konden kijken, maar dat lukte niet met het eendenap-
port, omdat het te ver weg was. 
Laika bracht de eend wel netjes binnen en ook het uit-
sturen naar de haas ging goed, want ook die bracht Laika 
binnen. Ze had van de 8 apporten die ze deze dag moest 
halen er nu 5 binnen en moest alleen nog het konijn 
halen, hiervoor moest ze ook door water. Helaas kwam 
het konijn niet binnen waardoor het aantal apporten dat 
Laika binnen bracht op 5 van de 9 bleef steken. 

Ik vind het een ongelooflijk knappe prestatie van Cor en 
Laika. Alle apporten lagen namelijk zeker op 250 meter 
afstand van de voorjager. Vanuit de lief en leed pot van 
de Drentsche Patrijshond Liefhebbers had ik nog een 
verwenpakket gemaakt voor Cor en Laika die ik ze later 
in de tent heb overhandigd. Cor nogmaals van harte 
gefeliciteerd met deze prestatie, je hebt de Drentsche 
Patrijshond goed op de kaart gezet en wij vonden het 
super om naar jullie te kijken.

Sonja Weijer 
Fotografie: Sjoukje ter Meulen 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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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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

Recept voor een Kersttaart voor de Hond
Als u uw hond(en) eens wilt verwennen met de Kerst, is 
dit misschien een idee.

Benodigd:

· 300 gram kippengehakt ( voor menselijke con-
sumptie, zonder bot)

· 400 gram tarwebloem

· 400 ml kippenbouillon

· 3 dubbele kippenlevertjes

· springvorm doorsnee 27 cm

De kippenlevertjes snijdt u in kleine stukjes en ver-
mengt u met het kippengehakt.

Vervolgens doet u er steeds een beetje bloem en bouil-
lon bij en mix het met de deegmixer goed door elkaar. 
Dit wordt een vrij stevige, kleverige massa. 

U kunt variëren door er wat geraspte kaas, geraspte of 
in stukjes gesneden wortel, rijst en een ei aan toe te 
voegen.

Als alles goed is gemengd, stort u het mengsel in de 
goed ingevette springvorm en zet deze in een voorver-
warmde oven op 180 graden gedurende anderhalf uur.

Als extra kunt u de taart, als deze klaar is, nog besmeren 
met aardappelpuree. Lijkt op slagroom.

Tot slot kunt u er nog mooie kaarsjes opzetten.

Succes!

Tineke v.d. Feijst
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Procedure rondom de ‘herplaats-Drent’
Onder andere naar aanleiding van het artikel 'Weer een 
gouden mandje gezocht’ van J. Broekman-Dekker in 
onze vorige OD, is mij door de Redactie gevraagd om 
een stukje te schrijven over mijn werkwijze rondom de 
herplaatsers. 

Om veel uiteenlopende redenen wordt een Drent uit-
eindelijk aangeboden voor herplaatsing. Ik schrijf met 
nadruk ‘uiteindelijk’, want een hond doe je nooit zo 
maar weg! Daar gaan heel vaak vele gesprekken aan 
vooraf, tips en telefoontjes van fokker en/of honden-
kenners, om dan toch maar tot de conclusie te komen 
dat het voor de hond beter is om een nieuw thuis te 
zoeken. Voor de eigenaar is dit vaak een zware emoti-
onele beslissing; gedachten als “ik heb gefaald”, “ik doe 
de hond ernstig tekort”, schaamte en noem maar op, 
dat zijn veelal de eerste woorden die ik te horen krijg 
als ik gebeld wordt over een aan te bieden Drent. Wat 
ik tijdens dit eerste gesprek dan ook benadruk is, dat 
ik respect heb voor het moedige besluit: het kiezen in 
het belang van de hond! Daar doe je het voor, die Drent 
verdient een tweede, goede nieuwe plek. 
 
Argumenten om een ander thuis te zoeken, kunnen o.a. 
zijn: ziekte van de eigenaar, werkdruk, echtscheiding, 
opvoedkundige- en/of gedragsproblemen, te druk ge-
zinsleven en zich vergist hebben in het ras, ondanks de 
uitvoerige keukentafel-gesprekken met de fokker en 
het lezen van de artikelen op website en in boeken. 

Eind 2015 heb ik het stokje overgenomen van Marja de 
Boer en inmiddels zijn er 45 Drenten de revue gepas-
seerd. Allemaal unieke honden met een eigen verhaal. 
De meesten hebben een goed nieuw thuis gevonden, 
helaas is het bij een enkeling niet gelukt. Onderstaand 
beschrijf ik hoe ik sinds 2016 te werk ga.

Wachtlijst met belangstellenden, Website en Face-
book
Via onze website kunnen mensen zich aanmelden voor 
een ‘herplaats-Drent’. Wij mogen ons verheugen in een 
enorme belangstelling voor een Drent, anders dan een 
puppy. De redenen zijn ook nu weer heel divers. Door 
de inschrijfformulieren kan ik reeds een inschatting 
maken wat voor type hond de mensen zoeken. En toch 
zit daar niet altijd het juiste passende ‘gouden mandje’ 
bij voor net die ene, unieke Drent. Dan hebben we nog 
altijd onze website en facebookpagina. De Drent wordt 
dan summier beschreven en belangstellenden kunnen 
reageren via telefoon of per mail. Social Media zijn een 
goed alternatief, maar ik prefereer toch om in eerste 
instantie de juiste plek te vinden via de wachtlijst. 
De redenen hiervoor zijn dat er op Social Media vaak 
emotionele berichten worden gepost, die nadelig kun-
nen zijn voor de eerste eigenaar en/of fokker. Het raakt 
mensen diep als ze soms lezen hoe er over hun gedacht 
wordt, terwijl ze al in zo’n verdrietig proces zitten. 

De werkwijze
Als er een Drent wordt aangemeld voor herplaatsing, 
ontvang ik meestal één of meerdere telefoontjes. Als 
de eigenaar beslist om door te gaan in het proces, vult 
deze het aanmeldingsformulier op onze website in, 
stuurt enkele foto’s mee en betaalt een bijdrage voor 
bemiddeling. 

Nieuwsbrief
Ik verwoord de aangeboden Drent in een soort Nieuws-
brief. In deze brief wordt de hond zo uitvoerig mogelijk 
beschreven, zowel de pluspunten als ook de minpun-
ten, de reden voor herplaatsing en een korte omschrij-
ving wat we verwachten van de nieuwe woonomge-
ving. Ook wordt er een foto toegevoegd. Het enige wat 
ontbreekt in de Nieuwsbrief is de afstamming van de 
Drent. Ik wil namelijk dat de nieuwe eigenaar in eerste 
instantie kiest voor deze ene hond en niet voor zijn 
afstamming. Die keuze kun je maken ten tijde van de 
aankoop van een pup. Vervolgens loop ik door mijn 
wachtlijst en mail de Nieuwsbrief alleen aan die men-
sen, die mogelijkerwijze zouden passen bij de aange-
boden Drent. Het heeft geen nut om bijvoorbeeld een 
reu voor te stellen aan mensen die persé een teef wil-
len. Als de aangeboden hond extreem angstig is in het 
verkeer, zal ik ook geen Nieuwsbrief mailen aan belang-
stellenden die wonen in een drukke stad.  
De mail wordt verzonden en ik verzoek de mensen dan 
om eerst enkele dagen na te denken over de hond en 
dan pas een reactie te sturen of ze in aanmerking willen 
komen. Vaak neem ik ook telefonisch contact op om 
zodoende nog meer achter ‘de mens te komen’. 

Kennismaking
Vervolgens ga ik terug naar de eigenaar en bespreek 
het lijstje met belangstellenden (telefonisch en/of mail). 
De eigenaar beslist uiteindelijk met wie hij in contact 
wil komen. De reden hiervoor is dat bij de juiste match 
de oude baasjes de hond met vertrouwen kunnen laten 
gaan.  
Ik verwoord dan in een mail alle wederzijds–e contact-
gegevens en de volledige gegevens van de hond, dus 
ook afstamming en fokker. In de bijlage van die mail 
stuur ik onze Tips bij Herplaatsingen; een lijstje met de 
do’s en don’ s tijdens de proefperiode.  
Veelal volgt er na het telefonisch contact een afspraak 
voor een uitvoerige ontmoeting met de hond, bij voor-
keur op het woonadres van de Drent, zodat de hond te 
beoordelen is in zijn eigen omgeving. Afhankelijk van 
de thuissituatie van de eerste eigenaar wordt de Drent 
soms direct meegenomen, maar vaker wordt er een 
ophaalmoment ingepland. 

Proefplaatsing en overdracht
De hond wordt opgehaald en krijgt enkele eigen spul-
len en het vaccinatieboekje mee. Wij adviseren een 
proefperiode van ongeveer vier weken. In deze perode  
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leer je uiteraard de hond niet volledig kennen, dat 
duurt soms maanden tot zelfs enkele jaren, maar de 
nieuwe eigenaar heeft wel enig idee ‘wat er in het huis 
woont en aan het lijntje loopt’. Heel soms wordt er een 
verlenging van de proeftermijn gevraagd, maar meestal 
volgt na vier weken de definitieve overdracht door 
beide partijen; het Registratiebewijs van de Raad van 
Beheer wordt ingevuld, ondertekend en verzonden, de 
contactgegevens bij de databank van de chip worden 
aangepast en het overnamebedrag wordt betaald. Ik 
geef aan het Fokregister en aan de fokker (als dat nog 
niet gedaan is door de eigenaren) de nieuwe contact-
gegevens door en dan zit mijn werk er bijna op. 

Bijna… ja want als Vereniging willen we betrokken blij-
ven bij de herplaatste Drentsche Patrijshond, hetgeen 
inhoudt dat als er vragen en/of opmerkingen zijn, ik 
bereikbaar ben en blijf voor de nieuwe eigenaren. Als ik 
geen antwoord kan geven, zijn er nog voldoende ande-
re Drentenkenners binnen de VDPH die ik kan raadple-
gen. Als kers op de taart ontvang je nog enkele malen 
een berichtje met foto van de herplaatste hond en het 
geeft enorm veel voldoening om te horen hoe blij de 
nieuwe baasjes zijn en hoe goed de hond het doet! 

Met het vinden van de juiste match zijn er uiteindelijk geen 
verliezers!

Mirjam van Hoef 
Herplaatsingen 

DEJACHTDRENT.NL
nancy@dejachtdrent.nl 

Voorjagen met vertrouwen

JACHTTRAINING VOOR DRENTSCHE PATRIJSHONDEN

LOCATIES CENTRAAL IN NEDERLAND 

KLEINE GROEPEN (MAXIMAAL 6 HONDEN)

OOK VOOR DE MINDER ERVAREN VOORJAGER

CENTRAAL IN DE TRAINING: 
ZELFVERTROUWEN VOOR DE COMBINATIE
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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

Dit is Geisha van Drentenpassie, 
2004 - 2017, de tweede Drent van mevrouw 
Bertien de Moor. En Geisha wordt node ge-
mist door haar bazin. Na Gijs fan ’t Frije Fjild 
en Geisha is Bertien nu ‘drentloos’. Maar elke 
donderdag haalt ze haar hart op aan haar op-
pasdrentje Does van ’t Klein Elsholt.
Het schilderij van Geisha is gemaakt door 
Marion Mastenbroek, die regelmatig voor 
Geisha heeft gezorgd. Het mooie stukje werk 
heeft een ereplek in huis.

Mevrouw Inez de Baar heeft deze foto’s ingestuurd 
voor de kunstige pagina. Hiernaast een schilderij van 
de Drentjes van familie De Baar, gemaakt door hobby-
schilder Tamara Flippo.

En een paar foto’s van een 
prachtig gegraveerde spie-
gel. In het midden de kop 
van moeder Jet gegraveerd, 
ook te zien op de donkere 
foto onder aan de pagina.

En om mama Jet heen staan de koppies van de pups: Yent, Jiska, Stijn, 
Lady, Joska, Sepp, Siebe en Quirijn. De spiegel is gegraveerd door 
pupkoper Petra Foolen en is een cadeau aan de fokker, toen Petra Yent 
kwam halen. Overigens woont nu ook Lady bij haar. 

De spiegel hangt op een mooie plek, waar 
iedereen er van kan genieten: op het toilet 
en hangt daar al zo’n 12 jaar. 

>>Misschien wat lastig om goed op de 
foto te krijgen, maar wat zijn Drent-eige-
naren enorm creatief! Wat een geweldig 
cadeau.......
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Tentoonstellingen

Omdat de resultaten door de verenigingen, die een tentoonstelling organiseren, vaak niet of slechts met 
grote vertraging digitaal bekend worden gemaakt, is de redactie voor de uitslagen nog meer dan in het 
verleden, afhankelijk van de 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 tentoonstel-
lingen te mailen naar:  redactie@drentschepatrijshond.org  
 
Zoals u zult begrijpen, kan de redactie, hoewel we onze uiterste best doen om fouten te vermijden, 
niet instaan voor de juistheid van de door ons gepubliceerde uitslagen.

Maastricht, 28 september 2019
Keurmeester: Mw. L. Reeskamp-Blok Beste van het ras (BOB):  Enzo fan’t Suydevelt

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Jeugdklasse 1 ZG   Roan Yaris Ninco Van’ T  
  Resschebeke

  LOSH 1280650 F. Mertens-Bricq

Openklasse 1 U, CAC, CACIB, BOB Enzo fan ’t Suydevelt   NHSB 2824283 T.D. Tiemersma-Wegman en A. Tiemersma

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 Bes Eefje van Klein Elsholt NHSB 3136652  A.H.L. Kamperman-van Remmen

Tussenklasse 1U, RCACIB Trijntje Roosje van het Bergse 
Veld

NHSB 3117986  M.E.C.J. Broodman-van Dongen

Openklasse 1 U, RCAC, CACIB Neeltje v.d. Rietzoomdrenten NHSB 3075754  F.J. Glastra van Loon

Bleiswijk, 2 november 2019
Keurmeester: Mw. M. O’Gorman (IE) Beste van het ras (BOB): Mila Monica Babs Van Zoterbek

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Kampioens-
klasse

1 U, CAC, CACIB, BOB Bertus Barrie Wiesje van 
Zoterbek

 NHSB 3059555 K.C.A. Zwartjes

2 U, RCACIB  Brisco Barasya the Gloucester  NHSB 28889094 G.W. Paardekooper en G.W. Paardekooper-Weenink

Veteranenklasse 1 U, RCAC Enzo fan ’t Suydevelt  NHSB 2824283 T.D. Tiemersma-Wegman en A. Tiemersma

Teven

Puppyklasse 1 Vb Muska Hesther v. ‘t Patrijzen Bos NHSB 3156092  W. Klijnstra en B. de Jong

Tussenklasse 1 U, BOB, CAC, CACIB Mila Monica Babs Van Zoterbek NHSB 3112100  K.C.A. Zwartjes

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

NHSB 3114810  B. Groen

We plaatsen zo mogelijk van elke show een foto van de BOB en een impressie / verslag van de show. We 
zijn daarvoor echter afhankelijk van de mensen die de show hebben bezocht. Als u op een show de titel 
BOB heeft behaald, zijn we erg blij met een foto van uw kanjer.  Als u ook een stukje wilt schrijven, zijn we 
nog blijer! S.v.p. mailen naar:  redactie@drentschepatrijshond.org
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Kalender 2020
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 
Evenementenhal te
Venray

Venray Mw. 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

21 Voorjaarswandeling Ginkelse heide (Ede) EVC

21 Introductie veldwerk Heijningen GBC

28 Fokdag Zaltbommel EVC

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

Mei 10 Down Under
CAC-CACIB
Utrechtse
Rashondenvereniging

Houten-Nieuwegein Mw. I. Wildschut
Tel.: 06-53383485
secretariaat@de-utrecht.nl
www.de-utrecht.nl

24 Rasgroep Jachthonden
Sportcentrum Papendal
Arnhem
CAC

Arnhem Mw. M. Kok
secretariaat@gundogshow.nl
www.jachthondenshow.nl

31 Pinkstershow Venray
CAC/CACIB
Evenementenhal te
Venray
KC Arnhem

Venray Mw.I. Vuursteen-Buiting
Tel: 031653924079
www.pinkstershow.com
secretariaat@pinkstershow.com
voorzitter@pinkstershow.com

Juni 13 KCM VDPH Arnhem VDPH

15 ALV VDPH Woudenberg VDPH

         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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 waardige maaltijd voor uw hond.
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