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Prima prestaties veldwedstrijden 

Rebelle van d’Ouw Knip 
Eig.: Emile en Ine Gimbrère 
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Voorwoord van de Voorzitter
Lieve leden van de Vereniging,

Een bijzondere aanhef in een uitzonderlijke tijd. 
Ik schrijf dit voorwoord op 1ste Paasdag en dat is 
normaliter een dag van hoop en samenzijn. Dit jaar 
dus een viering op een geheel andere wijze en gaat 
het vooral om ‘social distance’ en elke dag nieuwe 
berichten uit met name de zorg. Het is nog lastig te 
duiden wat dit allemaal de komende tijd voor ons 
als lid maar bovenal als samenleving zal betekenen.

Iedereen is bezig om zich opnieuw te verhouden 
tot elkaar, werk, hobbies en diensten, zoals kapper 
of kleine buurtwinkels, die niet zo lang geleden nog 
open waren. Dat gaat zeker niet vanzelf en ik wens 
jullie hierbij wijsheid en geduld toe.

Ook ons verenigingsleven heeft met de ‘corona-
maatregelen’ te maken en als Bestuur willen we 
uiteraard de adviezen en richtlijnen van het RIVM en 
de regering naleven. Dit heeft dus consequenties 
voor de activiteiten die voor de komende maanden 
gepland waren.

Allereerst de Fokdag; deze is verplaatst naar 26 
september a.s. De EVC heeft keihard gewerkt om dit 
voor elkaar te krijgen en om de locatie, de keur-
meesters, het ringpersoneel en de andere vrijwil-
ligers te kunnen vastleggen. De nesten die gepland 
waren voor eind maart komen nu dus in september 
aan bod. Uiteraard moeten we met elkaar zien hoe 
de pandemie zich in Nederland ontwikkelt en welke 
maatregelen tegen die tijd van kracht zijn. Ik hoop 
van harte dat deze belangrijke activiteit, die bij-
draagt aan de gezondheidsmonitoring van ons ras, 
doorgang kan vinden. Mocht dit niet het geval zijn 
dan vrees ik dat we als samenleving nog dieper in 
de problemen zitten.

Ook zal de ALV worden verplaatst van 15 juni naar 
28 september a.s. en daarbij als Bijzondere Algeme-
ne Ledenvergadering worden gehouden. Uiteraard 
zijn we ook hier weer afhankelijk van de voorwaar-
den die na de zomer gelden voor het besluit of deze 
ALV ook echt doorgang kan vinden, zeker met het 
beeld voor ogen dat we nog heel lang aan social 
distancing moeten voldoen.

En dan de Kampioenschapsclubmatch (KCM), elk 
jaar een hoogtepunt in het verenigingsleven. Wij 
hebben het besluit moeten nemen om de KCM 
2020 af te gelasten. Er komt dit jaar dus geen KCM 
en gaan we ons richten op 2021. De reden voor dit 
heftige besluit is dat een KCM veel organisatorische 

voorbereiding 
kost, de datum in 
overleg met de 
Raad van Beheer 
moet worden vast-
gelegd en we nog 
geen beeld heb-
ben welke corona-
maatregelen er na 
de zomer gelden. 
Daar komt bij, dat 
elk lid ook een per-
soonlijke afweging 
zal maken of- en zo 
ja, hoe hij/zij weer 
aan evenementen 
wil deelnemen. Het zou noch de KCM, noch de eer 
van de winnaar in een illustere rij van voorgangers, 
recht doen als we niet kunnen garanderen dat er 
voldoende deelnemers zijn.

Tenslotte gaan we uitzoeken of we, als de corona-
maatregelen het toelaten, in het vierde kwartaal 
van dit jaar een soort van ‘samenkomstdag’ kunnen 
organiseren om elkaar weer te zien en te spreken.

In deze tijd is het hebben van een hond (of meer-
dere) voor mij een extra luxe. Je hebt meer dan ge-
noeg afleiding en je kan er op uit voor op zijn minst 
een rondje in de buurt.

Ik wens jullie het allerbeste en zorg goed voor 
elkaar!

Met bijzondere groet,  
mede namens het Bestuur,

Marc Massaar van Schaik
Voorzitter
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Foto-thema Zomer-nummer 2020  ‘Onze Drent’: 

‘Onze Drent ook in isolatie’ 

• 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: 28 juni 2020 

Redactiecommissie
De ‘Onze Drent’ in bijzondere tijden
Dagelijks worden we allemaal geconfronteerd met het 
feit dat we bijzondere tijden beleven. Een niet aflatende 
stroom van deskundigen vertelt wat ons wel of niet te 
wachten staat en door de vele opinies is het ook niet 
altijd duidelijk wat je moet geloven. Voorbeelden hier-
van zijn de berichten in de media over honden die met 
corona besmet zouden zijn en mogelijk ook mensen 
kunneninfecteren. Of het bericht waar is of misschien 
toch niet, is niet helemaal duidelijk. De verwijzingen 
naar wetenschappelijke bronnen zijn vaag. Maar wat te 
doen als je hond contact heeft met mensen die mo-
gelijk besmettelijk zijn? Niets doen of toch maar het 
zekere voor het onzekere nemen? Wat is verstandig?

Door de bijzondere en onzekere omstandigheden zijn 
de verenigingsactiviteiten opgeschort of zelfs afgelast. 

Voor de Redactie van ‘Onze Drent’ heeft dit tot gevolg, 
dat de verslagen over deze activiteiten niet kwamen. 
Ook ontvingen we minder verhalen van eigenaren over 
hun belevingen met hun Drenten. Aanvankelijk leek het 
erop dan ook op, dat de tweede editie van dit jaar van 
‘Onze Drent’ erg dun zou worden.

Daarom is de Redactie op zoek gegaan naar artikelen 
die voor eigenaren van Drenten interessant en van 
belang zouden kunnen zijn. 

Wij hopen dat deze editie in deze lastige tijden wat af-
leiding kan bieden. Wellicht doet u nieuwe ervaringen 
op met uw Drent nu u veel meer thuis bent.

De Redactie

Rectificatie
In het vorige nummer van ‘Onze Drent’ is aandacht be-
steed aan de deelname van Cor Kortsmit met Laika aan 
de Nimrod in 2019. In het interview staat vermeld, dat 
in 1986 voor het laatst een Drent was uitgenodigd voor 
de Nimrod. Deze vermelding is niet juist. Sinds 1986 zijn 
namelijk drie Drenten uitgenodigd voor deelname aan 
de Nimrod en uiteraard willen we die ook noemen:

• 1997:  A. Benthem met Perdix v.d. Omringdijk;  
             deze combinatie behaalde de 5e plaats

• 2005:  A. van Bodegraven met Storm

• 2006:  G. Kok met Drentho 

Onze excuses.

De Redactie
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Gebruikshondencommissie
SJP Beesd 2020
Inmiddels heeft de Gebruikshondencommissie gemerkt 
dat het ook op het gebied van veldwedstrijden een 
onzekere tijd is. We hebben onze Introductie Veldwerk 
(oefendag) op 21 maart moeten annuleren. In maart en 
april helaas ook al onze veldwedstrijden, te weten vier 
Jeugd en vier CACT (open klasse). Ondanks deze tegen-
slagen kijken wij vooruit naar onze Standaard Jachthon-
denproef (SJP) in 2020.  

Wij willen jullie dan ook van harte uitnodigen om deel 
te nemen aan de Standaard Jachthonden Proef 2020, 
op Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt te Beesd 
welke wij gepland hebben op 31 juli aanstaande. 

De inschrijvingskosten bedragen 52,50 euro voor leden 
van de rasvereniging en 55,- euro voor niet-leden. Uw 
inschrijving is pas geldig na ontvangst van het inschrijf-
geld. Deze proef is enkel opengesteld voor de Neder-
landse hondenrassen: Drentsche Patrijshond, Stabij- en 
Wetterhounen.

In juni kunnen jullie je weer inschrijven op de site van 
ORWEJA. Wij zorgen altijd dat er genoeg plek is voor 
elke Drent die mee wil doen. Wij adviseren je wel om 
nog even te kijken naar de nieuwe reglementen die 
ingegaan zijn in 2020 en terug te vinden zijn op de 
website van ORWEJA. 

Graag tot 31 juli!

Namens de Gebruikshondencommissie,

Olaf Geerse 
Voorzitter

De Commissie Jachthonden Proeven( CJP) heeft de  
datum van de inschrijving voor de jachthonden-
proeven, die regulier gepland staat voor maandag 1 
juni a.s., verplaatst naar 15 juni. De reden hiervan is 
dat de CJP de besluiten van het kabinet met betrek-
king tot nieuwe maatregelen omtrent het corona-
virus wil afwachten.
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Fokbeleidscommissie
FIT2BREED
Op 5 maart jl. heeft een delegatie van de FBC een ge-
sprek gehad met Dr. Hille Fieten 

Hille Fieten werkt als Europees Specialist Interne ge-
neeskunde aan de Faculteit Diergeneeskunde. Tevens 
is zij coördinator van het ExpertiseCentrum Genetica 
Gezelschapsdieren (ECGG) aan de Universiteit Utrecht. 
Binnen het ECGG werkt ze met haar team aan het uit-
bannen van erfelijke ziekten en schadelijke raskenmer-
ken in gezelschapsdieren populaties.

Binnen het ECGG wordt op dit moment hard gewerkt 
aan het ontwikkelen van de softwaremodule Fit2Breed. 
Met de Fit2Breed software is het mogelijk om alle be-
langrijke gegevens zoals fokwaardes, ziekterisico’s, de 
verhouding die honden met elkaar hebben, screenings-
resultaten (bijvoorbeeld HD en ED) en ziektes die 
binnen het ras voorkomen te analyseren en tot een 
wetenschappelijk onderbouwd fokadvies te komen. Dit 
is schematisch weergegeven in het schema onderaan 
deze pagina.

Wanneer een rasvereniging deel gaat nemen aan dit 
programma kan de individuele fokker er gebruik van 
maken, door de naam van de teef in te voeren in het 
programma. Vervolgens krijgt de fokker een lijst met 
reuen die het meest geschikt zijn voor de betreffende 
teef, rekening houdend met genetische diversiteit en 

voorkomende ziekten. Op deze manier wordt de fokker 
ondersteund bij het maken van de beste keuze. Daar-
naast komen er reuen naar boven waaraan de teefeige-
naar op het eerste gezicht niet heeft gedacht. Hierdoor 
wordt gestimuleerd dat er een groter en meer divers 
aantal reuen wordt gebruikt in de fokkerij. Ook is het 
voor de fokker mogelijk om een gewenste combinatie 
van een reu en een teef in te vullen, waarbij vervolgens 
wordt aangegeven of deze combinatie al dan niet 
geschikt is.

Fit2Breed is nog niet voor elk ras beschikbaar. Het Ne-
derlandse Kooikerhondje en de Labrador Retriever (in 
Nederland) zijn de eerste twee rassen die gebruik gaan 
maken van Fit2Breed. 

In de Labrador Post, het verenigingsblad van de Ne-
derlandse Labrador Vereniging, heeft een uitgebreid 
artikel over Fit2Breed gestaan. Dit artikel is een verslag 
van de presentatie van dr. Hille Fieten op de ALV van de 
Nederlandse Labrador Vereniging over het Fit2Breed. 
Dit informatieve artikel, dat dus toegespitst is op de 
Labrador, is te vinden op de website van de VDPH:  
https://drentschepatrijshond.org/files/Fit2Breed_nlv.
pdf

De FBC
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Drenten en bloeiende bollen in corona-tijd

Als ik in de ‘bollenperiode’ foto’s op internet zag van 
honden, die prachtig poseerden voor of tussen de tul-
pen, dan was ik eigenlijk altijd best jaloers; zulke mooie 
tulpen velden hebben we namelijk in niet Drenthe. 

Maar vorig jaar zag ik voor het eerst ook allemaal foto’s 
van tulpenvelden in Drenthe voorbij komen, maar ik 
kwam er helaas niet aan toe om naar zo’n veld toe te 
gaan en mijn honden er voor te laten poseren.

Mijn man wist waar in 2019 bij ons in de buurt tulpen-
velden waren en nam mij en de honden dit jaar op een 
avond in april mee naar Nieuw Buinen, maar helaas 
stonden daar dit jaar geen tulpen. 

Misschien was het vanwege de coronacrisis ; wie zou 
het zeggen. We reden nog een stukje verder en kwa-

men toch een veld  tegen met witte tulpen, maar jam-
mer genoeg groeide er vòòr deze tulpen een jong ge-
was, waar ik natuurlijk niet door heen wilde lopen met 
mijn honden. Dus had ik het idee van mooie honden-in-
tulpenvelden-foto’s ook voor dit jaar opgegeven.

Op mijn werk vertelde ik het verhaal over de tulpen, 
waarop een collega mij wist te vertellen waar er bij ons 
in de buurt wel bollenvelden waren, niet met tulpen 
maar met hyacinten.

Samen met Sjoukje en onze honden zijn we naar deze 
velden toe gereden. Het was er heel rustig en terwijl 
ik de honden voor en tussen de hyacinten liet zitten,  
maakte Sjoukje deze foto’s, die ik graag met alle lezers 
wil delen. 

Op de foto’s staan Florus, Vesta, Doeran en Tarak.

Sonja Weijer (tekst) 
Sjoukje ter Meulen (foto’s) 
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Niet lachen!
Het aardige van de peri-
kelen die je op Facebook 
leest, is dat je soms geïn-
spireerd raakt om er een 
(naar ik hoop) humoris-
tisch artikel over te schrij-
ven. Dan mag je getroost 
worden door het feit, dat 
iedereen die aan een pup 
begint, hetzelfde mee-
maakt. Hier enkele van 
mijn ervaringen.

Het commando "blijf"; hij 
tijgert naar de door hem 
uitgekozen bestemming 
en kijkt ondertussen over 
zijn schouder of het vrouw-
tje hem wel ziet.  
Niet lachen!

Hij mag niet likken, maar 
hij houdt zoveel van baasje en vrouwtje en weet niet 
hoe hij dat moet uiten, dus lik, één heerlijke slobber 
over het gezicht. 
Niet lachen!

Hij mag niet springen, maar als wij heel lang zijn weg-
gebleven, is hij wel erg blij wanneer we terug zijn. Dus, 
springt hij naar hartenlust tegen het mooie pak en de 
zijden kleding van baasje en vrouwtje. 
Niet lachen!

Jonge vogeltjes pakken 
is verboden, maar ze zijn 
zo lief en hij houdt ook 
zoveel van het vrouwtje, 
dus brengt hij haar steeds 
cadeautjes "foei dat mag 
niet. De vogeltjes zijn lief, " 
Het is moeilijk, maar niet 
lachen. 

Op de training vindt hij 
zichzelf al een hele piet en 
doet soms precies waar hij 
zin in heeft. Soms is het 
erg frustrerend en word 
ik echt boos dan doet hij 
zijn uiterste best het goed 
te maken, en kruipt hij al 
piepend heel dicht tegen 
me aan. 

Niet lachen maar zo heel 
erg is het nu ook weer niet en ik ben weer vertederd.

Ach, de meesten onder u zijn ouder, misschien zelfs 
al grootouder en er is één ding dat ik geleerd heb en 
dat ik tegen vrienden met kinderen en honden in de 
puberteit zeg; "het gaat over, ze worden mens of hond". 
Ondertussen een advies.

 BLIJF LACHEN.

Een lezer

Lewis Serah van ‘t Sleeswijck
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Reuenparade
In onze Reuenparade willen we telkens een paar reuen van de Dekreuenlijst de gelegenheid geven 
zichzelf eens voor te stellen. Heeft u interesse in de reu, neem dan gerust contact op met de eigenaar. 
En natuurlijk kunt u in ZooEasy alle verdere informatie over de reu vinden. 

Bomi (Stamboomnaam Zwier-Bloom v.d. Neer- 
bosche Wateren NHSB 2979609)

Bomi (de roepnaam is ontstaan uit het samentrekken 
van de eerste twee letters van onze voornamen) is ge-
boren op 15 september 2014 met de stamboomnaam 
Zwier-Bloom v.d. Neerbosche Wateren. Nadat we twee 
keer een Drententeefje hebben gehad, moest er dan 
toch maar eens een keer een Drentenreu komen. 

Bomi is een super lieve en aanhankelijke huishond; heel 
groot maar met een heel klein hartje. Hij is altijd super 
enthousiast; zijn staart kwispelt aan een stuk door. Hij is 
dol op kinderen, maar onze kleinzoon Twan is zijn al-
lergrootste maatje. Als hij Twan ziet, loopt hij iedereen 
voorbij om hem te begroeten. Bomi heeft wel respect 
voor onze kat. Samen kunnen ze ook voor het raam zit-
ten om naar buiten te kijken. 

Bomi heeft, ook als pup, gelukkig nog nooit iets stuk 
gemaakt. Zelfs zijn knuffels maakt hij niet stuk, deze 
slijten alleen maar van het vele spelen. Ook pakt hij 
nooit wat van de eet- of salontafel en kunnen we de 

visite buiten uitzwaaien. Als we terug komen, staat alles 
er nog net zo. 

Bomi luistert perfect en als we aan het wandelen zijn 
loopt hij daarom ook vaak los. We kunnen hem met een 
handgebaar vanaf grote afstand laten zitten of liggen 
en dit is erg gemakkelijk wanneer er een fietser aan 
komt. 

Bomi is zeer sociaal naar andere honden, maar wacht 
wel altijd eerst even af of ook de andere hond het juiste 
signaal geeft. In dat geval gaat hij er huppelend en 
kwispelend naar toe. Wel kijkt hij steeds om naar ons 
of we het wel goed vinden. Ook is hij super vriendelijk 
naar andere mensen, soms vindt hij die zo aardig, dat 
hij met zijn volle gewicht tegen hen aan gaat hangen. 

Met Bomi wordt niet gejaagd. Hij loopt zonder aan-
dacht vlak langs de eenden bij ons in de buurt en die 
blijven dan ook gewoon liggen. Wel vindt hij het leuk 
om achter de konijnen aan te gaan. Hij ziet dat echt als 
een spel, waarbij het uitgraven van een hol zijn favo-
riete bezigheid is. 

Zwemmen vindt hij heerlijk, al moet hij er wel altijd 
eerst even ‘doorkomen’, maar dan is hij ook niet meer te 
houden. Hij vindt het ook fijn om door moddersloten 
heen te lopen. Gelukkig heeft hij een zelfreinigende 
vacht, dus dat is geen probleem. In de regen lopen 
vindt hij ook prima, maar door plassen lopen is wel een 
dingetje; daar loopt hij het liefst omheen. Als hij na 
een wandeling nat of vies thuiskomt, schudt hij zich op 
commando eerst in de tuin uit, waarna hij netjes gaat 
zitten, zodat we hem droog kunnen maken. 

Zoals jullie zien, zijn we erg blij met onze kanjer.

Bouke en Mieke Spits
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Abe Bloske van ’t Dreske Kwinne, NHSB 2956884

Vanaf het moment dat we onze eerste reu Okke op de 
Dekreuenlijst hadden staan, was onze wens duidelijk: 
hoe geweldig zou het zijn, wanneer we een zoon van 
hem in ons kleine huishouden zouden kunnen opne-
men. Begin maart 2014 werd hij geboren: officieel Abe 
Bloske van ’t Dreske Kwinne. Wat een mondvol hè, die 
naam:  Van ’t Dreske Kwinne, dus Abe komt uit de ken-
nel van Marry en Jolanda Huijsman. Bloske omdat Abe 
een zoon is van BLOSsom en OkKE. En Abe, omdat we 
een lekker knallende Friese naam wilden hebben. 

Op Koninginnedag 2014 mochten we Abe ophalen in 
De Kwakel. Al snel bleek Abe een totaal ‘andere’ Drent 
te zijn dan zijn vader. Natuurlijk heeft hij ook wit-met-
bruine platen, heeft hij zijn echte Drentenstreken, maar 
waar Okke meer een toeschouwer is, is Abe een deel-
nemer. Hij is vreselijk enthousiast bij alles wat hij doet. 
Of het nou om eten, drinken, spelen, sporten of slapen 
gaat, Abe doet alles met verve en met 100% inzet. Dat 
was voor ons een behoorlijke verandering: waar we 
Okke nog wel eens moesten aanmoedigen, werd het 
bij Abe vooral een kwestie van afremmen…… Heerlijk 
vonden en vinden we het, zo’n compleet ander karakter 

erbij. Ook qua bouw bleek Abe een compleet ander 
type te zijn dan zijn vader. Abe staat inmiddels als mid-
delgrote Drent te boek en is een stuk ronder en steviger 
dan Okke en staat op een zeer stevig stel poten. Abe 
is echt een zoon van zijn moeder. Blossom is ook dat 
mooie boerentype en Abe heeft dat ook. “Boeren-adel” 
staat er ergens in een van zijn showrapporten.

Naast dat heel enthousiaste is Abe vooral een vreselijk 
lief en aanhankelijk Drentje. Hij blijft graag bij zijn ba-
zen in de buurt en laat regelmatig zijn aanhankelijkheid 
blijken, door zijn poot op je been of arm neer te leggen 
en dan zo heel tevreden te blijven zitten. Gouden mo-
mentjes zijn dat. Abe is vooral ook rotsvast…. Je hoeft 
hem de dingen niet drie keer uit te leggen. Bij jacht-
trainingen is dat ideaal…..Bij andere activiteiten kan dat 
wel eens lastig zijn.  

Abe heeft eind 2018 Lizzy van de Sebastiaanshoeve 
mogen dekken en begin maart 2019 werden er vier 
pups geboren: twee reutjes en twee teefjes. Een van die 
reutjes is bij ons komen wonen en zo lopen er hier nu 
drie generaties reuen rond: Okke, zoon Abe en klein-
zoon Vedde. 

Grappig detail:  Abe is geboren op 5 maart 2014 en op 
Koninginnedag 2014 bij ons komen wonen. Zijn zoon 
Vedde is geboren op 4 maart 2019 en die hebben we 
op Koningsdag 2019 mogen ophalen…… Toeval be-
staat niet!

Richard en Selma Tiemeijer 
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Jesse Amy van de Lage Nesse (NHSB 2926056)

Nadat wij onze vorige Drent Joris op 14 jarige leeftijd 
moesten laten inslapen, hebben wij er, gezien onze 
leeftijd, lang over nagedacht of we hierna weer een 
jonge hond zouden nemen. Maar het bleef zo stil in 
huis dat we toch maar weer besloten voor een gezellige 
Drent in huis te gaan. Gelukkig was er in augustus 2013 
nog een reu-pup beschikbaar bij kennel ‘De Lage Nesse’ 
van de familie De Reus: Jesse Amy van de Lage Nesse. 
Wij waren meteen weer enthousiast.

Inmiddels is Jesse opgegroeid tot een leuke, speelse en 
aanhankelijke hond, die ook goed kan opschieten met 
onze kleinkinderen. Hij heeft een uitstekende inge-
bouwde klok, en weet je haarfijn duidelijk te maken 
wanneer het weer tijd is om uit te gaan.

In zijn jonge jaren heeft hij met succes een jachttraining 
gevolgd, al is hij daarna nooit mee geweest op een 
echte jachtpartij. Met andere honden heeft hij in het 
algemeen een goede relatie. Hij is rustig dominant, al 
zijn er altijd wel bepaalde grote of juist kleine honden 
waar hij niet enthousiast van wordt.

Jesse is altijd erg bang dat er iets gebeurt waar hij niet 
bij is en hij wil dus altijd mee. Waar onze vorige Drent 

altijd keek van “ ik hoef toch niet mee in de auto” staat 
Jesse al te trappelen van ongeduld om er in te springen. 
Als hij eenmaal mee is dan vindt hij het niet erg om in 
de auto te wachten tot de boodschappen klaar zijn. Hij 
heeft daar ook wel een comfortabele ruime plek. Ook 
langere afstanden zijn geen probleem. Met vakanties 
binnen Europa gaat hij altijd mee. Hij kan achterin de 
auto heerlijk slapen. Ook in hotelkamers en vakantie-
huisjes gedraagt hij zich keurig, en kan hij heel goed 
een tijdje alleen zijn. De vakanties in Frankrijk zijn voor 
hem helemaal ideaal. Hij kan dan naar hartelust in het 
bos rennen, waar het overal zo interessant ruikt. Hij ziet 

dan ook bijna geen riem. Daarna heerlijk afkoelen in 
een bergbeek of in een meertje. Want zwemmen vindt 
hij ook heerlijk, zeker als er dingen uit het water geap-
porteerd moeten worden.

Maar soms kan hij niet mee op reis, en dan gaat hij óf 
naar familie waar ook een hond is óf naar een opvang-
boerderij, waar hij het ook reuze naar zijn zin heeft en 
de hele dag met andere honden kan spelen.

Bezoek vindt hij heel gezellig. Als hij de bel hoort, is hij 
al opgewonden; er gebeurt weer iets! Daarna wordt het 
bezoek enthousiast verwelkomd, al stelt niet iedereen 
dat altijd op prijs. Maar na een paar minuten is de rust 
weergekeerd en kan tot het gewone verwenwerk wor-
den overgegaan.

Natuurlijk moet nauwkeurig in de gaten worden ge-
houden wat er op straat aan honden voorbij komt. Een 
favoriete plaats is dan ook voor het raam naast de voor-
deur, dat uitzicht biedt op straat. Dan kan je bovendien 
luidruchtig optreden als post of krant wordt bezorgd, 
want zo'n inbreuk op het territorium moet je als waak-
zame hond wel melden.

Spelletjes zijn zijn lust en zijn leven, het terugbrengen 
van balletjes en verstopte dummy-eenden vindt hij erg 
leuk. Hij kan er bijna niet genoeg van krijgen.

Kortom, het is een vrolijke, levenslustige hond waar wij 
veel plezier aan beleven.

Joke en Henk Bruinenberg
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Jones (stamboomnaam Joep van de Zilverbaai, 
NHSB 2806131) 

Jarenlang zeurden de drie kinderen van de familie 
Korevaar om een hond. Moeder Korevaar hield dit lange 
tijd tegen, maar toen ook vader Korevaar overstag ging 
was de keuze gemaakt: er kwam gezinsuitbreiding. 
Een ras kiezen was vrij eenvoudig. We wilden een lieve, 
gezellige en actieve gezinshond, die mee kon met 
onze actieve levensstijl. We vonden deze hond in Jones 
(Joep), die op 10 augustus inmiddels de respectabele 
leeftijd van 10 jaar zal bereiken. 

Jones ontpopte zich tot een geliefd lid van ons gezin. Je 
kunt altijd bij hem terecht voor een knuffel, een potje 
stoeien of een bemoedigende poot op je knie. Als het 
onweerde buiten, wilde hij als jonge hond niets liever 
dan zich helemaal opvouwen op je schoot. Ook als hij 
geweerschoten hoorde, kwam hij tijdens de wandeling 
erg dichtbij je lopen. Inmiddels is hij met zijn 9 jaar al 
wat dapperder, maar zijn zachtaardige karakter is geble-
ven. Beschermend naar ons toe. Bij wandelaars met 
felle regenjassen of paraplu's gaat hij altijd even polsen 
wat de bedoeling is, maar naar ons, kinderen en jonge 
honden, is hij de meest respectvolle en lieve hond die 
je je maar kunt wensen. 

We hebben een poging gedaan om hem te trainen 
als jachthond. Wij werkten toentertijd met roofvogels 
en wilden Jones gebruiken om het wild op te jagen. 
Na een paar lessen was het al duidelijk: onze jonge 
wildebras ging absoluut van zijn levensdagen geen 
apport uitvoeren. Er naartoe rennen, prima! Het zacht-
jes oppakken, doet hij ook. Terugbrengen? Denk het 
even niet. Hij komt wel braaf voor je zitten als je hem 
roept, maar hij vergeet alleen iets mee te nemen. Na 

een poosje proberen hebben we geaccepteerd dat dit 
niet zijn favoriete hobby is en genieten we sindsdien 
van een heerlijke snuffelhond, die tijdens wandelingen 
honderden meters vooruit kan lopen, maar altijd in de 
gaten houdt waar wij zijn. Een hond die andere honden 
met de grootste liefde uit zijn bak laat eten en op zijn 
kleed laat slapen, een hond die met de grootste teder-
heid zachtjes bij baby's komt snuffelen, een hond die 
het prima vindt als je hem als kussen gebruikt en een 
hond die je zonder uitzondering met een kwispelende 
staart zal begroeten. 

Inmiddels is hij, zoals gezegd, bijna 10 jaar oud en 
trotse vader van 7 prachtige pups. We hopen dat deze 
honden zich net zo ontwikkelen als hun vader; een 
betere hond als Jones is er wat ons betreft niet! 

Familie Korevaar



12 - Onze Drent

 

Evenementencommissie
Verplaatsing Fokdag naar 26 september
Heel het land is in de ban van het corona-virus en  
helaas waren we hierdoor genoodzaakt om de Fokdag, 
die gepland stond op 28 maart, te annuleren. 

Op de achtergrond is de EVC druk bezig om de Fokdag 
te verplaatsen, zodat deze alsnog door kan gaan dit 
jaar. De nieuwe datum waarop de Fokdag gaat plaats-
vinden is 26 september a.s.  Dit is uiteraard onder het 
voorbehoud dat alle maatregelen in verband met het 
corona-virus, het toelaten om dit evenement dan wel te 
organiseren.

U dient zich opnieuw aan te melden voor deelname aan 
de Fokdag. Medio juni zullen we hiervoor de uitnodi-
gingen naar de fokkers en reu-eigenaren sturen en iets 

later ook naar de eigenaren van de nakomelingen.

Mocht u nu al weten dat u 26 september niet aanwezig 
kunt zijn, dan zouden wij het op prijs stellen als u dit al-
vast aan ons door geeft. We kunnen daarmee dan alvast 
rekening houden met de (ring)indeling. 

We hopen dat in september de rust in Nederland is 
weergekeerd en we kunnen genieten van veel mooie 
Drentsche Patrijshonden op de Fokdag.

Met vriendelijke groeten,

Namens de EVC, 
Renate Schouten en 
Gerie Hoekstra

Ledenadministratie
Voorgestelde nieuwe leden 

Naam Woonplaats Voorgesteld door

  1 Fam. Y.J. Vondervoort Oirsbeek

  2 Dhr. W.F.  Maillette de Buy Wenniger Kamperland

         Bezwaren tegen het toetreden van de nieuwe leden kunt u binnen 2 weken na het verschijnen van dit blad kenbaar maken bij het secretariaat.
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Geboorteberichten
Omdat 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 aan-
gaat, vindt u in het overzicht Fokaanvragen op de website, waarvoor u wel moet inloggen.

Reu: Alrik Silha van de Waterreijkse Landen X Teef: Kristie Kee van de Sebastiaanshoeve (28-01-2020)

NHSB 3065030, HD A NHSB 2924390, HD A 27-03-2020 

 2 reuen en 5 teven

L. Punselie, Sinderen

MEDEDELING Pup-Info
Bij aanvraag van een kennelnaam en bij de controle 
door de buitendienstmedewerkers van de Raad van 
Beheer, moet een geldig lidmaatschapsbewijs kun-
nen worden overlegd.  

U kunt dat lidmaatschapsbewijs (bijtijds) aanvragen 
bij Marja de Boer  
(pupinfo@drentschepatrijshond.org)

Vroeger en nu
Toen wij in de 90er jaren van de vorige eeuw onze 
eerste Drent kregen en lid werden van de Vereniging de 
Drentsche Patrijshond, was het een bloeiende vereni-
ging met veel vrijwilligers die allen gemotiveerd waren 
om het ras de Drentsche Patrijshond te promoten, in 
stand te houden en (ook toen al) gezond te houden, 
c.q. te krijgen. 

Tegenwoordig kijken we door voortschrijdend inzicht 
anders aan tegen de gezondheid van honden, waar-
door je soms het gevoel zou kunnen krijgen dat men 
destijds geen oog voor de gezondheid en/of bepaalde 
ziekten in het ras had. Misschien speelde het toen niet 
zo, maar ook toen had men al oog voor de ziekten 
die in ons ras voorkwamen en de eventuele gevolgen 
daarvan.

Inteelt speelde een minder pregnante rol dan tegen-
woordig. Men ging nog een beetje uit van het aloude 
standpunt dat de Drentsche boeren hadden “Geliek, 
met geliek, bliev geliek! “ Door de uitbreiding van het 
aantal fokkers en daardoor de vermeerdering van het 
ras (alhoewel dit nog steeds redelijk klein is) ging dit 
credo niet meer op.

Nog steeds zijn er veel leden die niet alleen liefde heb-
ben voor het ras, maar die ook hart voor onze Vereni-
ging hebben. Helaas zijn dit er minder dan we graag 

zouden willen zien. Onze Vereniging heeft dus drin-
gend behoefte aan leden die tijd willen investeren in de 
verschillende commissies en vooral in het Bestuur. We 
kunnen als Vereniging alleen voortbestaan als we kun-
nen rekenen op mensen die bereid zijn om een steentje 
bij te dragen. 

Deze oproep is al eerder gedaan, maar op enkele reac-
ties na bleef het stil. Ik vind dit zorgelijk, want het zou 
zo jammer zijn als onze Vereniging door gebrek aan 
vrijwilligers zou moeten worden opgeheven. Nu zijn er 
nog oudere leden die de boel draaiende houden, maar 
op een bepaald moment houdt ook dit op.

Mag ik daarom nog een keer oproepen om erover na te 
denken wat je voor onze Vereniging kunt betekenen? 

Let wel, het is heel gemakkelijk om aan te geven wat er 
allemaal verkeerd gaat of niet goed is. Misschien ben jij 
dan degene die e.e.a. om kan draaien, zodat de Vereni-
ging kan blijven bestaan.

Wil de laatste persoon het licht uit doen? Die vraag wil-
len we toch niet stellen?

J. Broekman-Dekker
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Mijn passie voor de Drentsche Patrijshond

1. Kun je kort iets vertellen over wie je bent en wat 
je doet?
Ik ben als kind opgegroeid met Drenten. Van huis uit 
hebben we altijd Drenten (reuen) gehad. Mijn vader 
kwam op een dag bij een boer vandaan die een Herder 
had die volgens de boer niet goed functioneerde. Mijn 
vader nam de Herder mee en zo kwam ook de Herder 
bij ons in huis. Zo hadden we ooit een Duitse- Mechelse 
en Hollandse Herder in huis.  Maar de Drenten waren 
altijd thuis en werden ook echt gebruikt voor de jacht. 
Van mijn moeder mochten ze niet binnen. Zij had het 
niet zo op honden. Terwijl ik zelf als kind al dol was op 
pups. Toen al zei ik: ”Later wil ik een nestje pups fokken”. 
Toen ik ouder werd ging ik de verpleging in en kreeg 
ik het in eerste instantie druk met andere dingen.  Wij 
hadden een reu, Joep en nadat we daar een teefje bij 
aangeschaft hadden, is uit deze combinatie het eerste 
nestje geboren. Toen kreeg ik later mijn zoon en ben ik 
part-time gaan werken. Daarna werd het streven af en 
toe een nestje te fokken en dat is zo gebleven.

2. Je bent opgegroeid met de Drentsche Patrijs-
hond. Wat spreekt je het meest aan in dit ras? 
Ik heb met Herders niet veel. Een Drent heeft een veel 
prettiger karakter en is meer een eigen individu. Je 
moet ze goed opvoeden. Ze zijn zacht in karakter en als 
je ze respecteert heb je een echte hond aan ze. Het is 
geen Labrador bijvoorbeeld. De Drent staat er wel echt 
als een hond met een eigen karakter. Vooral de reuen. 
We hebben Tijmen gehad, die was van mijn zoon en 

daar stond dan een echte reu! En ze zijn ontzettend lief 
en trouw!

3. Als je jezelf moest omschrijven welke karakterei-
genschappen van de Drent komen dan het dichtst 
bij je eigen karakter? 
Als een Drent denkt daar moet ik naar toe, dan doet hij 
het ook en zo zit ik ook in elkaar. Dan kan de hele we-
reld iets anders zeggen maar als ik denk dat dat goed is 
dan blijf ik daarbij. Dat heeft een Drent ook.  En verder 
ben ik ook redelijk zacht. Ik kan ook te lief voor mijn 
honden zijn. Eigenlijk mogen ze alleen op de bank als 
de deken erop ligt. Als ze dan stiekem op de bank gaan 
liggen in de hoek tegen de leuning denk ik: ‘ach laat 
maar’. Dan ben ik veel te zacht. 

4. Welke honden heb je op dit moment die je voor 
de fokkerij inzet, reuen of  teven of allebei?
 Alleen Sam en Freddie. Freddie is van mijn schoon-
dochter en daar wordt binnenkort een nestje mee 
gefokt. De andere honden die ik hier heb lopen zijn te 
oud. Ik ben in het verleden wel gevraagd om met een 
hondje te fokken van mensen die ik al jaren ken. Zij 
hebben een zusje van onze Sam genaamd Linde. Zij wil-
den graag een pupje terug van hun eigen teefje maar 
vroegen mij om het nestje te gaan fokken met Linde. 
Toch moest ik daar even over nadenken. Het is een hele 
verantwoording, maar dat heb ik toen toch gedaan en 
daar zijn 9 pups uit gekomen. Zo’n keuze maak je uiter-
aard niet zomaar. Ik kende deze mensen al heel lang en 
ze hebben in het verleden ook meerdere honden van 
mij gehad. Linde is diezelfde dag als dat de pups opge-
haald werden ook opgehaald door haar eigenaren. Zo 
gaf het afscheid nemen van de pups ook totaal geen 
problemen. Het is heel harmonieus verlopen allemaal.

5. Hoe kies je met welke hond je gaat fokken? En 
hoe kies je ‘de partner’? Dus op welke eigenschap-
pen wordt gekozen? 
Ik wil een hond die zacht in karakter is, waar veel buit-
drift in zit en een hond waar je contact mee hebt. Dat 
vind ik erg belangrijk. Als ik zelf een pup zou uitzoeken 
zou ik een zacht hondje uitzoeken welke mij bewust 
aankijkt. Dus niet langs me heen kijken, maar die echt 

De rubriek  ‘Mijn passie voor de Drentsche Patrijs-
hond’  bevat interviews met personen die iets  
bijzonders hebben met de Drent. In deze afleve-
ring is dat Christel Schulte, die iets vertelt over 
haar rol als fokker.

De Redactie
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contact wil maken met mij. Ze moeten ook genoeg 
temperament met wild hebben.

6. Worden de ouderdieren onderzocht op afwijkin-
gen die bekend zijn bij dit ras en kan een koper dit 
terugvinden? 
Ik heb een map waar alles in zit en die kan iedereen 
inzien. Alle verplichte testen voor de Drent worden uit-
gevoerd. Alle uitslagen hiervan zitten in de map, maar 
ook bijvoorbeeld de uitslagen van de jachtproeven en 
tentoonstellingen die ik met Sam heb gelopen. Mensen 
mogen deze map inzien voor ze op de lijst komen te 
staan voor een pupje. Ik wil mensen dus ook eerst ont-
moeten voordat ik ze een hondje toe zeg. Een goede 
fokker gaat ook in ZooEasy kijken om te zien welke ou-
derdieren er in de bloedlijn voorkomen. Deze lijn moet 

zo gezond mogelijk zijn en deze lijn moet me aanstaan. 
De ouderdieren moeten ook wel iets met de jacht heb-
ben. Het valt niet mee om een goede reu te vinden. 
Alles moet kloppen. Ik maak daarvan gebruik van mijn 
eigen ervaring maar als ik het niet weet durf ik ook best 
andere mensen in de Vereniging te benaderen om te 
overleggen. 
7. Wat is een absolute no-go om een hond in te zet-
ten voor het fokken? Zit daar verschil tussen de reu 
en de teef? 
Als hij niet gezond is of als de bloedlijn erachter me 
niet aanspreekt. Maar ook als ik, dat wat ik in de teef 
wil verbeteren niet in de reu terugzie. Dan zal ik de reu 
ook niet gebruiken. En ook als een hond niet wil appor-
teren, dat zie ik steeds vaker. Dat is jammer, dan heb je 
een bloedmooie hond en dan willen ze niet apporteren. 
Helaas zien we dit steeds meer bij de Drent. 

8. Hoeveel nestjes fok je per hond? En zijn er regels 
verbonden aan hoe vaak je dezelfde hond mag 
inzetten om te fokken? Wat is jouw eigen mening 
daarover? 
Meestal twee of drie nesten per teefje. Er moet ook wel 
vraag naar de hond zijn. In het verleden ben ik wel ge-
vraagd of ik met een specifieke teef nog een nestje ging 
fokken. Als daar dan meer aanvragen voor zijn, kan ik 
besluiten om met dat teefje een nestje te fokken. Mits 
ze gemakkelijk bevalt en een goede moeder is voor de 
pups. Als een hond moeilijk bevalt of een keizersnee 
krijgt bij een eerste nestje, moet je stoppen. 

9. Zit er verschil in hoeveel nestjes je fokt tussen de 
reu en de teef? Hoe vaak gebruik je eenzelfde reu?  
Ik zal niet gemakkelijk een combinatie herhalen. Je 
weet nooit of een tweede nest uit eenzelfde combinatie 
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net zulke goede pups geeft. Daarbij houd je het genen-
bestand klein door geen nieuwe reu te gebruiken. Maar 
kiest nu niemand van de pupkopers ervoor om te gaan 
fokken en er zitten fantastische pups in het nest, dan 
kan ik eventueel een herhaling van de combinatie over-
wegen. Je mag een reu alleen twee keer gebruiken als 
het volledige nest bij de Fokdag is geweest en er hele-
maal niets aan mankeert. Een reu mag niet meer dan 9x 
dekken. Dat zijn de regels in onze Vereniging.

10. In Nederland en België is een minimale koperga-
rantie verplicht. Sommige fokkers bieden zelfs een 
uitgebreide garantie, waaronder bv HD- en ED-vrije 
honden. Welke garantie bied jij? 
Je kan nooit garantie bieden op helemaal gezonde 
honden. Je sluit zoveel mogelijk uit door gezonde ou-
derdieren te gebruiken voor de fok. Maar zelfs dan kan 
er altijd iets gebeuren. Als een hondje in het eerste jaar 
een blessuretrauma oploopt, heb je dat als fokker niet 
zelf in de hand. Je weet dan niet of het een blessure 
is ten gevolge van dat trauma, ED of HD. Je adviseert 
pup-kopers waar ze op moeten letten met een pup, 
maar je bent er natuurlijk niet bij als de pup opgroeit 
bij de pupkopers. Je gaat dan wel als fokker kijken met 
de pupkoper hoe je dat samen kan oplossen. Dat vind 
ik wel zo netjes. Gelukkig is dit bij mij nog nooit nodig 
geweest. 

11. Hoe actief ben je zelf met de honden/pups bezig 
qua gehoorzaamheid en opvoeding? 
Als ik een pup aanhoud dan gaat hij onmiddellijk mee 
op jachttraining en ik ga overal met ze naar toe voor 
de socialisatie. Dit gebeurt natuurlijk met mijn eigen 
gefokte pups al vanaf het moment dat ze geboren wor-
den. De pups groeien op in huis waarmee ze de gewo-
ne geluiden al vroeg meekrijgen. Als de pups geënt zijn 
dan gaan ze mee naar de Welkoop of Intratuin en naar 
de dierenarts. Dan zien ze allerlei andere hondenrassen 
en ik laat ze met wild kennismaken. Als ze oud genoeg 

zijn voor de jachtproeven gaan ze daar 
mee naartoe en neem ik ze mee naar ten-
toonstellingen. 

12. Waar moet een koper minimaal aan 
voldoen om een pup te mogen kopen? 
Ik wil eerst kennismaken. De koper moet 
veel tijd hebben voor de hond. Bereid zijn 
om cursussen te volgen en het liefst jacht-
training. Ze moeten me kunnen overtuigen 
dat ze de hond toch 10/15 jaar in huis wil-
len hebben. Ze moeten alles willen doen 
voor de hond. Uitlaten doen de meeste 
mensen wel, maar daarna gaat de hond 
dan in de bench. Daar kan ik woest om 
worden. Als ik maar even twijfel dan krijg je 
geen pup van me. Als mensen niet enthou-
siast zijn dan haak ik af. Als mijn gevoel niet 
goed is dan doe ik het niet. Mensen krijgen 
bij mij ook geen koopovereenkomst bij 
het aanschaffen van een pup. Ik vind een 

koopovereenkomst gevoelsmatig niet nuttig. Het zijn 
geen wasmachines. Ik ga op mijn gevoel af en verder 
gaat alles op basis van vertrouwen. Hier valt of staat 
alles mee. 

13. Hoe check je de info die de koper over zichzelf 
geeft? 
Alles gaat op basis van vertrouwen. Ik fok sinds 1996 en 
ik heb drie keer een hond teruggekregen. Dat is heel 
erg weinig. Eén hondje is teruggekomen omdat er een 
baby kwam bij de baasjes. Hierdoor kreeg de hond 
te weinig aandacht. Dit hondje is uiteindelijk bij mijn 
vriendin in huis geplaatst. De andere twee hondjes zijn 
teruggekomen omdat het baasje overspannen was. Ik 
heb wel heel veel mensen afgewezen omdat het ge-
voelsmatig niet klopte. Dit overleg ik dan netjes met die 
mensen, maar uiteindelijk zijn en blijven het mijn pups. 
Als het niet goed voelt, krijgen mensen geen pup.  
Ik besluit met zeven weken vaak welk pupje naar welke 
eigenaren gaat. 

14. Wat zijn volgens jou de voor- en nadelen van de 
15-weken regel voor export van een pup naar het 
buitenland? 
Er zitten vooral nadelen aan. Vooral met een jacht-
hondje moet je al met acht weken aan de slag. Ook de 
inprentingsperiode van deze eerste weken loop je dan 
mis. Ze hebben deze regel ingesteld om honden uit het 
buitenland niet binnen te laten komen. Dit voorkom 
je niet met deze regel.  We halen evengoed (te) jonge 
honden binnen vanuit het buitenland met Rabiës.  

15. Hou je contact met pup-kopers nadat de pups 
het nest hebben verlaten en hoe?  En hoe doe je dat 
met pups die naar het buitenland gaan? 
Ik heb een groepsapp en ik houd ook persoonlijk con-
tact met ze. Hele persoonlijke dingen gaan uiteraard 
één op één, maar andere algemenere dingen worden 
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vaak in de app gezet.  Het contact blijft sowieso zolang 
de hond er is. Soms zie ik de pups ook op latere leeftijd 
nog regelmatig terug.  
 
16. Waar moet een dierenarts aan voldoen om te 

ondersteunen bij de bevalling? 
Ik heb nu een vervangend dierenarts die zelf honden 
van mij heeft. Dat is natuurlijk leuk. Verder is het vooral 
van belang dat een dierenarts veel ervaring heeft. Ver-
der doe ik toch alles zelf. Ik wil geen vreemde mensen 
bij de bevalling hebben voor de teef. 

17. Heb ik iets niet gevraagd wat je wel nog graag 
wilt benoemen?  
Ik heb een groepje opgericht van mensen die voor het 
fokken hulp nodig hadden of vragen hadden hierover. 
Ik had op de training veel mensen die wilden gaan fok-
ken en op een bepaald moment dacht ik; ”ik heb zoveel 
ervaring en ik vind het leuk om die kennis te delen”. Dus 
nu heb ik een fokkersgroep opgericht, bestaande uit 
fokkers die veel contact met elkaar hebben. Iedereen 
heeft nu één of meerdere nestjes gehad waar ik bij ben 
geweest. Dit is erg leuk! Zo helpen we elkaar. 

 
Met deze laatste vraag sluiten we het interview af.  
Christel, heel erg bedankt voor je openheid in dit inter-
view en de gastvrijheid waarmee we ontvangen zijn 
door jou en je honden! 

Danielle Blezer (tekst), 
Correspondent 
Joyce Broekman-Dekker (foto’s)
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Terug naar de roots
Elders in deze editie van ‘Onze Drent’ heeft u het inter-
view met Christel Schulte van Kennel v.d. Bezelhonk 
kunnen lezen en de prachtige foto’s kunnen bekijken 
van het nestje van haar Sammy Flo v.d. Bezelhonk  X 
Rink van ’t Limburgsland, van Mirjam van Hoef.

De pups waren toen nog bij haar; de volgende dag was 
een zware dag voor Christel – de pups vlogen uit en 
één ging naar Grijpskerk. Het kleinste, pittigste teefje, 
een prachtig hondje, Yentl, dat het geluk heeft bij een 
liefdevolle jager en zijn vrouw te mogen wonen.

Het leuke is, dat haar opa, Roef Bo v.d. Ruyghewaert en 
de vader van pa Rink, bij ons in Grijpskerk geboren is, 

evenals Yentl’s oudtante Repke Bo v.d. Ruyghewaert. 
Een dochter van Repke, Ymke Repke is bij ons gebleven 
en opgegroeid. Het toeval wil, dat de twee achternicht-
jes op dezelfde datum geboren zijn: op 24 december. 
Ymke in 2016 en Yentl in 2019.

Vanzelfsprekend hebben Ymke en Yentl elkaar al ver-
schillende keren getroffen, maar hebben ze geen weet 
van de familiebanden. 

We hebben het geluk Yentl te zien opgroeien en wen-
sen haar een heerlijk leven op de ‘oude gronden’

Tineke v.d. Feijst 
Kennel v.d. Ruyghewaert
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Lijntje met onze Drent
Mij (Jos Sutmuller) werd door Mary Relou gevraagd om 
het lijntje aan te nemen en mijn ervaringen over het 
opvoeden van onze Drenten te beschrijven, of hoe het 
Drentenvirus toegeslagen heeft.

Thuis zijn we allebei, Sandra -mijn vrouw- en ik, op-
gevoed met honden om ons heen en toen we gingen 
samenwonen moest daar ook een hond bij komen. 
Maar wat voor een ras? Dat was toch nog een puzzel. 
Boeken lezen, ‘lezen’ ja, want we waren toen nog niet 
in het bezit van een computer en internet was nog niet 
zo uitgebreid als nu het geval is. Dus lijstjes maken met 
karaktertrekken. Fokkers bellen om meer informatie te 
vragen.

Dat het een jachthond moest worden was wel zeker; ik 
ben zelf een groot voorstander van de jacht en ik ben 
daar ook mee opgegroeid. Een jachthond dus, maar 
welk ras?  Een Retriever vonden we te beperkt. Het 
moest een allrounder zijn met een fijn karakter. We wer-
den door een maat van ons gewezen op een Drentsche 
Patrijshond, een Drent.

Dus hebben we afspraken gemaakt met diverse fokkers 
om te praten over Drenten. En langzaamaan dachten 
we te weten wat een Drent was en hoe de opvoeding 
zou moeten zijn. Veel fokkers beantwoordden netjes de 
vragen, maar hadden bijna geen vragen voor ons. Raar 
toch?

Tot we bij Rob en Tiny Key op bezoek waren: niks praten 
over honden!  Eerst maar eens vertellen wie we waren 
en wat de werksituatie is, hoe we woonden, hoe het 
gezin eruitzag en of we wel tijd hadden voor een Drent. 

Onze oren werden daar eventjes gewassen. Dat sprak 
ons achteraf wel aan. We hebben besloten om ons te 
laten plaatsen op de wachtlijst.

In 1999 was het zo ver, Bohdie The Gloucester mocht 
mee naar huis. Een moment om nooit te vergeten. 
Een klein hummeltje dat ons leven heeft veranderd. 
We hadden alles al in gereedheid gebracht; stukken 
vloerbedekking over de gladde tegels gelegd zodat zijn 
pootjes niet zouden uitglijden, de bench stond klaar 
en overal lagen al speeltjes. De puppy training was ook 
geregeld. 

En daar sta je dan op het veld tussen alle andere pups, 
oefeningen te doen. En Bohdie doet het een keer maar 
dan ook echt maar één keer en kijkt me aan van “duh ik 
verveel me”. Je kijkt rond en ziet alle honden mooi luis-
teren en keer op keer de oefening herhalen en je vraagt 
je af waarom ik? Dus thuis maar flink oefenen met veel 
afwisseling. Ook zijn we gestart met de jachttraining 
en dat was voor Bohdie echt zijn ding. Hij leerde daar 
echt veel en snel, maar ook echt regelmatig was het 
“zoek het maar uit baas”, “ik verrek het”, “kom maar met 
iets nieuws”. Een echte Drent dus. Bij het puppy examen 
heeft Bohdie aan alle mede pups even laten zien hoe 
het moest; geslaagd met een 9.

Ook op de jachttraining ging het zijn gangetje; echt zijn 
ding. En zoals het met alles gaat waar je trots op bent, 
vertel je dat aan iedereen die het wil horen. Tot je het 
aan een jager vertelt. “Vrijdagochtend met je hond bij 
de steenfabriek in het veld”, was zijn antwoord. Een dag 
om echt nooit meer te vergeten. Warm wild, maar Boh-
die deed zijn ding niet perfect, zoals niet strak voorko-
men met het apport, maar bracht het wel binnen.

Samen groeiden we en ook groeide onze band: een blik 
en gebaren waren genoeg. Wij werden als koppel door 
lokale jagers vaak gevraagd. Maar de jaren tikten weg 
en ook de jacht kon hij niet meer aan. Maar hij bleef 
echt een perfecte maat en gezinshond. Tot het echt niet 
meer ging. ‘Loslaten is ook Houden van’. Onze wereld 
stortte in. Wat nu. Alles was ingericht op een hond, je 
leeft ernaar.

We hebben contact met Tiny opgenomen en zij heeft 
ons doorverwezen naar Bianca van Kennel de Neerbo-
sche wateren, waar we ons na een goed gesprek op de 
lijst hebben laten plaatsen. Na een paar maanden heb-
ben we Boele gekregen en de opvoeding was net een 
herhaling. Het voelde zo goed.

De liefde voor het ras groeide met de dag en we wil-
den meer. Na vele gesprekken met Bianca en Pierre die 
inmiddels ook vrienden zijn geworden, ging de kogel 
door de kerk. We wilden zelf een nestje fokken. En dat 
wordt best lastig met een reu. 

Om zelf een nestje te fokken heb je toch echt een teef 
nodig, dat is onze Jenta geworden. Met Jenta zijn we 
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naast de normale puppy en jachttraining ook zweet-
werk gaan doen. Maar om terug te komen op het 
geplande nestje, je moet buiten de gezondheidstesten 
ook op twee hondenshows een Uitmuntend of Zeer 
Goed halen. Dat is toch wel een dingetje, zo een hon-
denshow. Eerst maar eens ringtraining gaan volgen. 
Een Drent leren stil te staan is echt wel een uitdaging, 
daarbij komt ook nog dat ze zonder morren de tanden 
moet laten zien en zich overal moet laten betasten. 
Maar ze heeft dat snel opgepakt en heeft zich op de 
shows van haar beste kant laten zien. Ze vond het 
zichtbaar leuk om te doen. We werden aan alle kanten 
geholpen door andere Drenten-eigenaren, die ons de 
fijne kneepjes geleerd hebben. En samen zijn we flink 
gegroeid in de show-wereld en zijn we inmiddels Ne-

derlands Kampioen. En ook in het buitenland heeft ze 
haar sporen ruim verdiend.

Nu, vijf jaar later hebben we de gezondheidstesten en 
de showpunten, maar nu nog een dekreu. Dus weer 
een paar fokkers gebeld om te mogen komen praten 
over het fokken, hoe ze de ‘reu keuze’ bepaald hebben. 
Daar kan elke fokker echt uren en uren over praten. 
Met het zoeken zijn wij ook maanden en maanden 
bezig geweest. ZooEasy, een softwareprogramma waar 
iedere Drent met een stamboom in staat en waarmee je 
‘proef-stambomen’ kunt maken, heeft geen geheimen 
meer voor ons. Ook hebben we ‘stage gelopen’ bij de 
geboorte van een nestje, wat echt een belevenis was. 
Zo vertederend om te zien hoe een teef meteen snapt 
hoe ze moet reageren.

Het grote probleem is dat er maar weinig reuen op de 
dekreuenlijst staan, dus lieve mensen houden jullie van 
je hond en het ras, zet je reu op de lijst. Het ras heeft 
het nodig en je fokker zal je graag helpen hoe je dit 
voor elkaar krijgt.

Nu hebben we ook een dekreu geregeld en gaat het 
hopelijk echt gebeuren. Onze liefde voor het ras is zelfs 
zo gegroeid dat we een stuk aan ons huis aan het bou-
wen zijn om het toekomstig nestje alle rust en ruimte te 
kunnen bieden.

Wij zijn ‘Drentefielen’, alles draait om onze honden, ze 
hebben ons hele leven beïnvloed.

Jos Sutmuller

Het is de bedoeling dat ik het lijntje door geef aan een 
andere Drentenliefhebber.

Sybie Knol durf jij deze uitdaging aan te gaan en het 
lijntje over te nemen?
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Wat als je hond steeds enorm aan de lijn gaat trekken 
wanneer die een andere hond ziet?
Een paar maanden terug heb ik een artikel geschre-
ven over het feit dat het voor honden helemaal niet 
zo natuurlijk is om maar met iedere willekeurige hond 
contact te hebben die ze tegenkomen. (‘Onze Drent’ 
nr. 1 van 2020). Het komt vaak voor dat een hond hier 
in het begin niet altijd even goed in begeleid is en dat 
hij niet geleerd heeft om andere honden te laten voor 
wat ze zijn. Wat fijn zou zijn, is dat er een tijd van socia-
lizen met (bekende) honden is en dat er een tijd is van 
gewoon lekker met de eigenaar wandelen en in contact 
met elkaar blijven en niet als een bezetene op iedere 
hond af willen denderen.

Voor je eigen hond is dit prettig (voor hem is het ook 
een grote ‘stress boel’ om steeds zo opgewonden te 
raken bij het zien van een andere hond), voor jou is 
het wel zo prettig om fatsoenlijk te kunnen wandelen 
zonder dat je arm uit de kom getrokken wordt. Ook 
voor de andere hond is het heel erg prettig om zich niet 
oncomfortabel te gaan voelen, doordat er een hond als 
een gek op hem reageert.

Ik was ontzettend blij te lezen hoeveel hondeneigena-
ren er al wél zijn die hier hun verantwoordelijkheid in 
nemen. Er kwamen veel reacties van mensen die vertel-
den dat ze hun hond in het begin (bijvoorbeeld in het 
kader van socialisatie) met iedere hond contact lieten 
hebben die ze tegenkwamen en dat dit na een tijd toch 
wel een probleem geworden is. De hond wordt hele-
maal gek als hij andere honden ziet en wil overal op af. 
Zij vertelden dat ze hun hond daarom altijd aan de lijn 
houden. Ben jij zo iemand? Echt dikke complimenten, 
dat voorop! Aan jou mogen veel hondeneigenaren een 
voorbeeld nemen.  

Maar…. voor jou zou het natuurlijk erg fijn zijn om niet 
steeds dat enorme trekfestijn aan de lijn te hoeven 
hebben en relaxt te kunnen wandelen met je viervoeter. 
Hieronder zet ik wat tips neer, waarmee je zelf de eerste 
stappen kan zetten om dit gedrag om te buigen. Let 
wel, dit zijn algemene tips. Merk jij dat er niets verbe-
tert? Schakel dan hulp in, zodat je iemand aan je zijde 
hebt die je van A tot Z begeleidt naar ontspannen wan-
delingen. Nu met het hele corona-gebeuren worden er 
weinig praktijklessen gegeven (gelukkig nemen veel 
hondenprofessionals hun verantwoordelijkheid), maar 
veel collega’s geven wel hulp op afstand door middel 
van een telefonisch consult, videobellen of bijvoorbeeld 
het adviseren aan de hand van door jou gemaakte film-
pjes. Ook bij mij kan je daarvoor terecht. Overweeg dat 
dus zeker als je vastloopt. Pak er een goeie bak koffie bij 
(of een paar) want het is weer veel informatie.

Let’s go! Welke stappen kan jij zelf al nemen om met dit 
gedrag aan de slag te gaan?

Stap 1. Zoek een beloning die waanzinnig krachtig is 
voor je hond. Pas geleden heb ik een volledig artikel 

gewijd aan wat een goede beloning voor je hond is. Kijk 
dus waar jouw hond echt helemaal warm voor loopt. 
Een sterke voerbeloning vind ik persoonlijk bij dit ‘pro-
bleem’ het prettigst werken. Is jouw hond niet gevoelig 
voor voer of heeft hij een voedselallergie? Dan is er 
meer creativiteit nodig. Check zeker dat artikel eens en 
lees alles over wat een echte beloning is in de beleving 
van jouw hond. En ik hoor je al denken: ‘Ja maar, als ‘ie 
een andere hond ziet, dan kan ik een lap vlees voor zijn 
neus houden… hij reageert er niet op’. Daar komen we 
zo op. 

Ga eerst eens in een prikkelarm gebied, zonder aflei-
dingen, uitproberen waar jouw hond echt gek op is. 
En heb je iets te pakken? Bewaar dit dan speciaal voor 
je training. Heb je meerdere dingen gevonden waar je 
hond knetterdol op is? Top! Dan kan je de beloningen 
afwisselen tijdens je training om het extra motiverend 
te maken voor je hond.

Stap 2. Yes, dit is er eentje die veel hondeneigenaren 
over het hoofd zien. Ze gaan met de beste intenties aan 
de slag met een prima beloning om de aandacht van de 
hond bij zich te houden, maar ze hebben géén zicht op 
de stress-drempel van de hond. Threshold wordt dit ook 
wel genoemd. In het kort kun je die stress-drempel als 
volgt zien. Iedere hond heeft een afstand ten opzichte 
van een lastige prikkel waarop hij de prikkel wél waar-
neemt, maar ook nog in contact met jou staat. Dát is de 
stress-drempel. En dat kan op een flinke afstand, soms 
wel op 100 meter of meer. Aan jou is het dus de taak 
om te zorgen dat jouw hond vóór die stress-drempel 
blijft qua afstand. Dát is de afstand die je kunt trainen. 
Dat is de afstand die je nodig hebt. Hoe dichter je bij de 
andere hond bent, hoe lastiger jouw hond het krijgt. Op 
een bepaald punt wordt het teveel. Je hond is volledig 
op de andere hond gericht. Het lichaam maakt stress-
hormonen aan en staat helemaal in de actiestand. Stijf 
van de adrenaline. Vaak neemt de hond geen voer 
meer aan en kun je op geen enkele manier nog contact 
krijgen. Ben je op dit punt? Dan is je hond dus dik OVER 
zijn stress-drempel heen. En dit is juist een cruciaal punt 
dat door veel hondenbaasjes gemist wordt. Ze zijn met 
de beste intenties aan de slag gegaan, maar onbewust 
zijn ze dus continu OVER die stress-drempel aan het 
werk. Zorg dus dat je deze helder krijgt. Hoeveel afstand 
heeft jouw hond nodig ten opzichte van die andere 
hond? Dat is de afstand die je aan moet houden. Bin-
nenkort zal ik een uitgebreider artikel delen over deze 
stress-drempel wat jou verder kan helpen om deze 
helder te krijgen.

Stap 3. Oké, next! Kies je wandelgebieden strategisch 
uit. Als jij toch steeds maar weer in dat drukke honden-
park blijft lopen of naar een bos toe gaat waar je om 
de haverklap honden tegenkomt, dan zet je je hond en 
jezelf steeds op ‘falen’. Er kan ieder moment weer een 
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hond voor jullie neus staan, de stress-drempel van je 
hond wordt overschreden en je kunt niks meer. Dit zijn 
geen omstandigheden waarin je kunt trainen. Zoek 
dus gebieden op waar jij overzicht hebt en waar jij 
de regie kan houden. Je kunt bijvoorbeeld afspreken 
met kennissen met honden en oefensessies houden. 
De honden blijven aan de lijn, jij kunt ervan op aan 
dat de andere hond niet ineens losgelaten wordt en 
je hebt alle gelegenheid om uit te vogelen waar de 
stress-drempel van je hond ligt. Of denk eens aan een 
hondenspeeltuin. Die honden lopen op een omheind 
veld en kunnen niet naar jullie komen. Jij blijft op ruime 
afstand staan met je hond en daar kun je er een mooi 
trainmoment van maken. Of blijf aan de buitenkant van 
een park staan. Gebruik je creativiteit. Zorg dat je zo 
min mogelijk overvallen wordt door honden die ineens 
dichtbij jullie zijn en dat jij zelf zoveel mogelijk controle 
hebt.

Stap 4. Dan, hoe ga je trainen? Je hebt een geschikte 
beloning gevonden, je hebt de stress-drempel van je 
hond helder en je hebt een fijn gebied of een goede 
situatie gevonden om te kunnen trainen. Nogmaals, kijk 
kritisch naar die stress-drempel. Je hond ziet de andere 
hond wel, maar hij staat nog prima in contact met jou, 
hij reageert op jouw ijzersterke beloning en hij is nog 
niet in standje ‘opgewonden’. Ga stil staan met je hond 
en geef hem een snackje. Dit is als het ware een start 
signaal voor de training en een sein voor je hond dat 
jij dat lekkers op zak hebt. Je hond kijkt naar de andere 
hond, je wacht tot je hond naar jou kijkt en dit beloon 
je echt direct. Houd je aandacht dus waanzinnig goed 
bij je hond. Timing is heel belangrijk. Zodra je hond de 
andere hond ‘loslaat’ en bij jou incheckt, beloon je hem. 
Je kan eventueel met een clicker of markeerwoordje zo-
als “yes” werken. Dit vind ik persoonlijk altijd erg prettig. 
Die clicker of “yes” is een voorspeller voor je hond dat er 
een lekker snackje aankomt. Dus je hond kijkt naar jou 
(of nog subtieler… hij draait zijn oortje even jouw kant 
op... dit is óók contact maken), je clickt of zegt direct 
“yes” en er volgt een snackje. Dit blijf je een paar minu-
ten herhalen en de kans is groot dat je gaat ervaren dat 
je hond steeds meer op jou gericht raakt en minder met 
die andere hond bezig is. Na een paar minuten sluit 
je deze trainsessie af en wandel je lekker relaxt verder 
met je hond, de andere kant op uiteraard, weg van de 
andere hond. Trainsessie geslaagd! 

Stap 5. Wat als het mis gaat? Zorg dat je een reddings-
boei achter de hand hebt, mocht er onverwachts toch 
ineens een hond te dichtbij zijn. Want ja, hoe goed jij 
je best ook doet om de omstandigheden zo gunstig 
mogelijk te maken, je hebt niet alles in de hand. Je kan 
altijd eens geconfronteerd worden met een andere 
hond die net even te dichtbij komt. Misschien is jouw 
hond helemaal dol op een bepaald speeltje? Een bal? 
Iets met een piep erin? Trek deze tevoorschijn, houdt 
de aandacht van je hond vast en loods hem mee; weg 
van die andere hond. Misschien staat er wel een auto of 
een muurtje in de buurt waar je even achter kan blijven 

staan om het zicht te blokkeren. Misschien is het al vol-
doende om die lekkere snack voor zijn neus te houden 
en hem zo mee te nemen. Maar vergroot in ieder geval 
de afstand en neem je hond mee weg, van die andere 
hond. Voorkom zoveel mogelijk dat hij zijn oude gedrag 
weer ‘oefent’.

Stap 6. Volhouden! Ja lieverds, als ik een toverstokje 
had dan zou ik hem zo aan jullie geven maar helaas, 
Harry Potter beantwoordt mijn brieven niet. Als jouw 
hond dit gedrag al lange tijd vertoont of het is echt heel 
heftig, dan kun je niet verwachten dat het in een paar 
weken opgelost is. Volhouden en consequent blijven 
trainen is dus key. En dit is wederom een punt waarop 
het vaak mis gaat. Hondeneigenaren gaan vol goede 
moed aan de slag en na een paar weken vinden ze het 
toch wel allemaal heel intensief en geven ze het op. 
Tsja... dan heb je dus al je weken training weggegooid. 
Consequent blijven en geduld hebben, zijn gewoon 
nodig. Mooier kan ik het niet maken. Iedere keer dat jij 
denkt; “Nu heb ik er even geen puf voor hoor, volgende 
keer beter”, dan kun je weer opnieuw beginnen. Het is 
een intensief proces. Iets dat zo geconditioneerd is bij 
je hond heeft nu eenmaal tijd nodig om omgebogen 
te worden. Dat is niet gemakkelijk, ik weet het, want 
je moet met zoveel dingen rekening houden. Maar wil 
jij dat dit gedrag verandert? Dan zal je dit ervoor over 
moeten hebben.

En het mooie nieuws is, als jij zo’n kanjer bent die echt 
volhoudt en hier serieus mee aan de slag gaat, die hier 
tijd, moeite en energie in steekt en er vol commitment 
voor gaat, dan ga je in de loop van de tijd verbetering 
ervaren. Je merkt dat je hond steeds sneller bij jou 
incheckt. Dat hij minder gefocust is op andere honden. 
Je merkt dat je in het begin 100 meter nodig had en na 
een maand valt ineens het kwartje dat jullie al op 60 
meter afstand zitten. Er is progressie! Er gebeurt wat. En 
dat is motiverend!

Ik benadruk nogmaals: dit zijn heel algemene tips en 
jij en je hond zijn allebei individuen. Kom je er niet uit? 
Ga dan aan de slag samen met een professional en blijf 
niet aanmodderen. Ik geef je deze tips omdat daar niet 
veel mis mee kan gaan. Maar het kan zijn dat er meer-
dere factoren een rol spelen waardoor jouw hond doet 
wat hij doet. Dat kan een hondenprof samen met jou 
onderzoeken.

Zet hem op. Houd het hoofd koel met alles wat nu 
gaande is in de wereld, zorg goed voor elkaar en pro-
beer toch een beetje te blijven ontspannen.

Nina van Tilbeurgh 
Hondengedragscoach

www.ninavantilbeurgh.nl
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Elleboogdysplasie 
Elleboogdysplasie (ED) is een aandoening aan de  
ellebooggewrichten, waarbij de ontwikkeling van de el-
lebogen bij een jonge, opgroeiende hond niet normaal 
verloopt en de gewrichten misvormd kunnen worden. 
Hierdoor heeft de hond veel pijn en kan hij kreupel 
gaan lopen. ED komt vooral voor bij grote (ras)honden. 
ED wordt veroorzaakt door zowel erfelijke als omge-
vingsfactoren.

De eerste symptomen ontstaan tussen de leeftijd van 
4-9 maanden, in de periode dat de hond het hardst 
groeit. Symptomen zijn kreupelheid en/of stijfheid 
van een of beide voorpoten. Kreupel na inspanning, 
stijfheid na rust. Pijn bij buigen, strekken van de elle-
boog of druk op de elleboog. Oudere honden kunnen 
natuurlijk ook deze symptomen vertonen, maar dan is 
er meestal al osteoarthrose als gevolg van de elleboog-
dysplasie. 

ED is een verzamelnaam voor vier aandoeningen aan 
het ellebooggewricht. De aandoeningen kunnen onaf-
hankelijk van elkaar en naast elkaar voorkomen. Bij Los 
Processus Coronoïdeus (LPC) en Los Processus Anco-
neus (LPA), breekt een stukje kraakbeen af of raakt dat 
beschadigd. Het losse stukje zorgt voor irritatie en ont-
steking in het gewricht en leidt uiteindelijk tot kraak-
been- en gewrichtsbeschadiging. Bij Osteochondrosis 
dissecans (OCD) treedt een storing op in de omzetting 
van kraakbeen naar been. Hierdoor ontstaat een slecht 
doorbloede, dikke kraakbeenzone in het gewricht. Die 
zone sterft af en vormt een losse kraakbeenflap in het 
gewricht. Bij incongruentie sluiten de gewrichtsvlakken 
niet goed op elkaar aan, wat veelal wordt veroorzaakt 
door een ongelijke groei tussen het spaakbeen (radius) 
en de ellepijp (ulna). Als er niet op tijd ingegrepen 
wordt, leiden al deze beschadigingen onherroepelijk 
tot artrose: slijtage en botwoekeringen met als gevolg 
verstijving van het gewricht. 

Er zijn verschillende erfelijke factoren in het spel bij het 
ontstaan van ED: de kwaliteit van bot, spieren en ban-
den spelen een rol, maar ook de groeisnelheid, de stand 
van de voorbenen en de hoek die de opperarm met de 
onderarm vormt, worden door onder andere erfelijke 
factoren bepaald. Een hond kan aanleg hebben voor 
ED (het erfelijke deel) maar omgevingsfactoren bepa-
len vervolgens of en hoe die aanleg tot uiting komt. 
Daarnaast is overbelasting t.g.v. overmatige en foutieve 
beweging een belangrijke oorzaak evenals overgewicht 
en foutieve voeding: voeding met een te hoog of te 
laag calciumpercentage. Een verkeerde verhouding in 
het gehalte aan fosfor en calcium kan te snelle groei 
veroorzaken, de ontwikkeling van de spieren kan dat 
niet bijhouden. Ook kan het bot bij te snelle groei on-
voldoende tijd krijgen om zich aan te passen aan de 
nieuwe vorm, waardoor de aansluiting en de voedinvan 

het kraakbeen spaak kan lopen. Maar ook draaiende 
bewegingen, wild spelen en springen geeft extra druk 
op de gewrichten. Te veel voeding veroorzaakt over-
gewicht. In beide gevallen neemt de druk op het elle-
booggewricht toe en is al snel sprake van overbelasting 
en kan beschadiging van het gewricht optreden. Des te 
groter de krachten die op de gewrichten worden uitge-
oefend, hoe groter de kans op beschadigingen. 

Diagnose 
In tegenstelling tot heupdysplasie, waarbij röntgeno-
logische HD geen klinische klachten hoeft te geven, uit 
elleboogdysplasie zich vrij snel en duidelijk. Men gaat 
met een kreupele hond naar de dierenarts, deze zal zijn 
vermoedens richting ED uiten en röntgenologisch on-
derzoek aanraden, waarna een diagnose wordt gesteld. 

Behandeling
De behandeling is afhankelijk van de ernst van de 
klachten. Voor een aantal dieren kan worden volstaan 
met medicijnen, een uitgebalanceerd dieet en matige 
beweging. Vaak echter zal chirurgisch ingegrepen 
moeten worden om de losse botfragmenten en het 
beschadigde deel van het bot en/of kraakbeen te ver-
wijderen. Daarbij geldt hoe minder artrose aanwezig 
is hoe beter het resultaat. Ongeacht de therapie kan 
er artrose ontstaan, maar hoe vroeger men erbij is hoe 
minder vorming van artrose. Artrose zelf is niet chirur-
gisch te behandelen, wel de oorzaak van artrose. Er is 
niet aangetoond dat er middelen zijn waarmee artrose 
kan worden verholpen. Wel kunnen door het opleggen 
van gedragsregels en door het gebruik van pijnstillers 
de klachten worden verminderd. 

Tips tijdens de groei van de pup bij vaststelling van 
ED
U heeft invloed op de milieufactoren die invloed heb-
ben op de ontwikkeling van ED. 
• Lichaamsbeweging: pas de wandeling aan aan de 

pup, bouw de duur uit met het vorderen van de 
leeftijd. Houd daar een goede regelmaat in. Beperk 
draaien, springen, klimmen en glijden. Rechtlijnige 
bewegingen zijn goed, veel snelle draaien en sprin-
gen zijn slecht. Spelen met andere honden mag, 

Dit artikel over Elleboogdysplasie stond 
enige geleden in het blad van de Chesapeake 
Bay Retriever Club Nederland. Omdat 
Elleboogdysplasie ook binnen onze Vereniging 
onderwerp van discussie is en er veel vragen over 
zijn, hebben wij dit artikel met toestemming van 
de CBRCN overgenomen. 

De Redactie
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maar stop het spel als het te ruig wordt of te lang 
duurt. 

• Geef goede voeding. Als u een goede, complete 
voeding geeft, zijn supplementen niet nodig; die 
doen eerder kwaad dan goed omdat ze tegen-
gesteld kunnen werken aan de uitgebalanceerde 
samenstelling van het complete voer. Let op een 
goede calcium-fosforverhouding. Laat uw hond 
zeker niet te zwaar worden. 

Officieel ED-onderzoek
Binnen de CBRN is ED-onderzoek bij fokdieren ver-
plicht. Deze ED-foto’s moeten worden gemaakt door 
een dierenarts die daarvoor een overeenkomst heeft 
met de Raad van Beheer, en beoordeeld worden door 
een speciaal beoordelingspanel van de Raad van Be-
heer, afdeling Gezondheid, Gedrag en Welzijn (GGW). 
Alleen met ED vrije dieren mag gefokt worden. 

ED-foto’s
Voor een goede beoordeling van de ellebooggewrich-
ten op artrose zijn twee of vier röntgenfoto’s van de 
hond van beide ellebogen nodig. Voor het onderzoek 
moet de hond 1 jaar oud zijn. Ter wille van de betrouw-
baarheid van de beoordeling worden er hoge eisen ge-
steld aan de kwaliteit en de documentatie (identificatie) 
van deze röntgenfoto's. Wanneer niet aan deze eisen is 
voldaan, krijgt de dierenarts die de röntgenfoto's heeft 
gemaakt, daarvan bericht met een aantekening over 
hetgeen eraan mankeert met een verzoek om nieuwe 
röntgenfoto’s te maken.

De beoordeling
Het ED-panel zal haar eindoordeel t.a.v. de elleboog-
kwaliteit als volgt classificeren: vrij, grensgeval, graad 1, 
graad 2 en graad 3. 

Rapportage
Uitslagen van het ED-onderzoek worden toegestuurd 
aan rasverenigingen die een overeenkomst met GGW 
zijn aangegaan. Een consequentie hiervan is dat de uit-
slagen openbaar moeten zijn, zowel voor de leden van 
de rasvereniging als voor derden. GGW registreert geen 
namen van eigenaren en deze worden bij rapportage 
dan ook niet vermeld. 

Elleboogdysplasie en fokkerij
De ED-beoordeling maakt duidelijk of een individuele 
hond ED heeft en zo ja, in welke mate. Een röntgenfoto 
die geen ED laat zien, is echter geen garantie dat de 
hond geen erfelijke aanleg voor ED heeft. Gegevens 
over de ED-beoordeling van de ouders, nestgenoten 
en evt. al nakomelingen zullen bijdragen aan een meer 
nauwkeurige indruk over de fokwaarde van de desbe-
treffende hond.
Het is daarom van belang dat de rasverenigingen over 
alle uitslagen kunnen beschikken en dat alle ED-foto's 
die gemaakt worden ook ter beoordeling aan de ED-
commissie worden voorgelegd, ook indien door de 
dierenarts duidelijke afwijkingen aan de ellebogen wor-
den gevonden. 

Deze informatie is samengesteld uit meerdere bronnen 
en aangepast aan de situatie bij de Chesapeake Bay 
Retriever.

Bronnen zijn o.a. de Raad van Beheer en verschillende 
dierenartsenpraktijken en bewerkt door Gondje van 
Zinnicq Bergmann, Dierenkliniek de Tromp, Sterkliniek 
Baarn (http://dierenarts-baarn.nl/)

N.B. Voor de Drentsche Patrijshond gelden andere 
regels m.b.t. ED-onderzoek. Raadpleeg hiervoor het 
Verenigings Fokreglement.
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Slangenbeten

In Nederland en vooral in Overijssel, Friesland, Drenthe, 
Gelderland en Limburg, komt één giftige slang voor in 
de vrije natuur, namelijk de adder (Vipera berus). De 
adder is een koudbloedig reptiel, dat zich voornamelijk 
op de hei, aan kant van de sloot en aan de rand van de 
bossen ophoudt. De adder is 50 tot 70 centimeter lang, 
heeft rode ogen, is een beetje groengrijs van kleur en 
heeft een karakteristiek zwart-bruin zigzagpatroon op 
zijn rug. Deze slang is een stuk minder giftig dan andere 
bekende giftige slangen uit het buitenland, als de 
Zwarte Mamba of de Cobra. 

Nu het weer voorjaar is, kunnen we bijvoorbeeld tijdens 
een wandeling op de heide stuiten op zonnende ad-
ders en elk jaar komt het in Nederland voor dat mensen 
en honden gebeten worden door een adder. Daarom 
en omdat er jaarlijks eigenaren van honden, die niet 
bekend zijn met de adder, in de natuur gaan wandelen 
heb ik mijn eerdere artikel geactualiseerd.

Het is overigens beslist niet nodig om nu vanwege de 
aanwezigheid van adders in de vrije natuur in de stress 
te schieten en nooit meer op de heide te gaan wande-
len. Ik kan u verzekeren dat de slang erg schuw is en 
banger voor u, dan andersom. Ook zal de slang niet uit 
zichzelf aanvallen wanneer dit niet nodig is. Hij bewaart 
zijn gif om zijn prooi te doden. Desalniettemin is het 
verstandig op te letten. Als de hond de adder verstoort 
en laat schrikken, kan deze zich bedreigd voelen en 
de aanvalshouding aannemen. Voor de hond vaak een 
uitnodiging tot nadere kennismaking. Dit hoeft geen 
probleem te zijn als je je hond perfect onder appel 
hebt. De hond reageert immers (als het goed is) on-
middellijk op je commando om te komen. Als dit (nog) 
niet het geval is, bijvoorbeeld bij een jonge hond en 

de hond de adder heel interessants vindt, ligt daar het 
gevaar op de loer: De hond vindt de slang interessant 
en de slang voelt zich bedreigd en verdedigt zich soms 
door te bijten. 

Als een dergelijke situatie zich heeft voorgedaan, is het 
belangrijk dat u nagaat of de hond mogelijk gebeten is. 
Bekijk in dat geval vooral de neus, de borst en de (voor)
poten en zoek naar twee kleine gaatjes naast elkaar 
en een rode zwelling. Als je deze vindt, dan kun je er 
gevoeglijk van uitgaan dat de hond gebeten is. (Overi-
gens is het zo, dat wanneer de slang net gebeten heeft, 
het enkele dagen duurt voor er weer gif is aangemaakt 
dus het tijdstip waarop de slang bijt is van belang). Ook 
als je wondjes niet ziet, kan de hond gebeten zijn en na 
enige tijd ziek worden. De verschijnselen zijn in de regel 
binnen twee uur na de beet zichtbaar. Naast een zwel-
ling rond de bijtwondjes, zijn andere verschijnselen: 
sloomheid, tot bewusteloosheid aan toe, een verhoog-
de hartslag, verlaagde bloeddruk, vaak ook verhoogde 
lichaamstemperatuur, kreupelheid, kneuzing, over-
matig speekselen, bleke mond-slijmvliezen, braken en 
hijgen. Overigens is de diagnose vrij moeilijk te stellen, 
omdat dieren dezelfde vergiftigingsverschijnselen kun-
nen vertonen als ze in de bek gestoken worden door 
een wesp, of zelfs wanneer ze een Nederlandse pad in 
de bek genomen hebben.

Als er sprake is van zichtbare bijtwonden of als de hond 
één of meer van de genoemde verschijnselen vertoont, 
is het van belang zo spoedig mogelijk met de hond 
naar een dierenarts te gaan. Ook kan het helpen als u 
een foto heeft van de slang die de hond mogelijk gebe-
ten heeft. Dat helpt de dierenarts bij het bepalen van 
de behandeling die nodig is. Dierenartsen die hun prak-
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Okke, Vedde en Abe in rust

tijk hebben in gebieden waar adders voorkomen 
en waar soms dus ook bijtincidenten plaatsvinden, 
zullen beschikken over het noodzakelijke tegengif. 
Indien het benodigde tegengif niet direct voorhan-
den is, weet de dierenarts hoe hier aan te komen.

Ter informatie, toen ik mijn eerste artikel schreef, 
was het met de beschikbaarheid van het tegengif 
wel anders gesteld. Mijn conclusie was, dat het 
verkrijgen van antidote (tegengif ) niet zo gemak-
kelijk was. Ik heb toen verschillende zielsverdrietige 
mensen gesproken, die hulpeloos hadden moeten 
aanzien dat hun geliefde hond overleed na een beet 
van een adder en er geen tegengif voorhanden was. 
Ik heb me hierin destijds toen verdiept en antwoord 
gezocht op de vraag waarom voor honden de be-
schikbaarheid van het tegengif zo beperkt was. 

De heer Walter Getreuer van SERPO Reptielenzoo 
vertelde mij toen dat het heel moeilijk was om aan 
serum te komen, omdat de slangen hier in Neder-
land wél gemolken werden, maar er geen serum van 
werd gemaakt. De antidote voor adders moest uit het 
buitenland komen en daarbij was het ook heel duur en 
ook beperkt houdbaar. De heer Getreuer vertelde ook 
dat het serum onder een strikt protocol toegediend 
moest worden. Het is niet zo dat wanneer je door een 
slang gebeten wordt, je maar even gauw een spuitje 
met serum kunt halen als geneesmiddel. Heel vaak 

probeerde men ook met symptomatische bestrijding 
de patiënt te helpen. 

Kortom, paniek is niet nodig, maar het raadplegen van 
een dierenarts wel!

J. Broekman-Dekker 
Correspondent



30 - Onze Drent

 



Onze Drent - 31

 

Wat een hond niet mag eten
De meeste mensen schuiven hun hond graag wat 
lekkers toe, maar niet alle soorten voedsel die voor de 
mens geschikt zijn, zijn ook geschikt voor honden! De 
volgende soorten voedsel, de lijst is uiteraard niet vol-
ledig, moet je absoluut niet geven aan je hond, deze 
kan er ziek van worden of in het ergste geval er zelfs 
aan dood gaan.

Chocolade
Chocolade is een van de gevaarlijkste dingen voor 
honden en het grootste probleem is dat de meeste 
honden er er helemaal weg van zijn. De giftige stof is 
theobromine, de hoeveelheid is verschillend per soort 
(bakkerschocolade en puur hebben het hoogste ge-
halte en wit het laagste). Het heeft een negatief effect 
op de hartspieren van de hond en kan in het ergste 
geval zelfs leiden tot een hartstilstand. Als je merkt dat 
je hond chocolade heeft gegeten, ga zo snel mogelijk 
naar de dierenarts voor een injectie om de hond te 
laten braken.

Uien
Ui, knoflook en alle groenten uit de `Look-familie´ zijn 
niet goed voor honden; ze zijn slecht voor de rode 
bloedlichaampjes en kunnen leiden tot bloedarmoede.

Druiven & Rozijnen
Druiven en in de gedroogde vorm (rozijnen) kunnen 
leiden tot nierfalen. Een paar rozijnen kunnen genoeg 

zijn voor een hond om er dood aan te gaan.

Mosterd
Vooral de zaden zijn erg slecht voor honden; ze kunnen 
leiden tot een ontsteking van het maagdarmkanaal, de 
lever, de nieren en de huid.

Alcohol
Alcohol is een vergif en de lever van de hond kan hier 
slecht tegen. Tevens is de hop die in bier zit, slecht voor 
honden, want dit kan zorgen voor een steeds hogere 
lichaamstemperatuur.

Bladeren en stammen van de tomatenplant
De groene delen van de tomatenplant bevatten sola-
nine, dat zowel voor de mens als de hond giftig is. De 
rode vrucht zelf is niet giftig.

Noten
Veel noten zijn giftig voor honden, vooral de macada-
mia en de pinda zijn gevaarlijk.

Avocado
De pit, de schil en ook het vruchtvlees zijn niet goed 
voor de hond. De hond kan ademhalingsproblemen 
krijgen, kan leiden tot vochtophopingen in de longen/
buikholte/hart en ontsteking van de alvleesklier.

Rauw Varkensvlees
Rauw varkensvlees kan leiden tot de dodelijke ziekte 
van Aujeszky.

Foto’s van Bo (10 jaar) en Luna (8 jaar) 
Eig.: Ronnie en Helmy van de Voort 
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Bezitsagressie
Bezitsagressie. Voorkomen is beter dan genezen!  
Veel eigenaren veronderstellen dat er een rangorde-
probleem is wanneer de hond gromt bij de voerbak, 
het kauwbot of andere zaken die de hond graag 
voor zichzelf wil behouden. Gelukkig weten wij in-
middels echter dat onze Bello helemaal niet bezig is 
met rangorde issues. En als dat al zo zou zijn, heeft 
het hebben en willen behouden van iets wat je be-
machtigd hebt daar helemaal niets mee te maken.

Hondenetiquette
In de hondenetiquette is het immers zo, dat je altijd het 
recht hebt om te houden wat je hebt. En daar mag je 
zelfs om strijden, of je nou de directeur of het kantoor-
knechtje bent, bij wijze van spreken. Natuurlijk is het in 
onze mensenmaatschappij ongewenst en zelfs gevaar-
lijk wanneer de hond bezitsagressie ontwikkelt dus: aan 
de slag!

Signalen van bezitsagressie
Het is voor een eigenaar niet altijd direct herkenbaar 
wanneer de hond bezitsagressie ontwikkelt. Voordat de 
hond daadwerkelijk gromt en uiteindelijk ook bijt zijn er 
vaak minder duidelijke signalen, die helaas door veel ei-
genaren gemist worden. Voorbeelden daarvan zijn het 
met de kop in de voerbak duiken en ineens sneller gaan 
eten bij het naderen van de eigenaar. Een ander signaal 
is het verstarren van de hond. Soms treedt dit overigens 
ook op tijdens jacht-/apporteertraining. In eerste in-
stantie lijkt de hond meer en meer te gaan weifelen met 
het terugbrengen van het apport. Probeert de eigenaar 
het apport dan van de hond af te pakken, dan gaat de 
hond wat over het apport heen staan en verstart. De 
volgende stap is dan vaak het optrekken van de lip, het 
rimpelen van de neus en het oogwit wordt zichtbaar in 
de vorm van de welbekende 'halve maantjes'.

Belangrijkste advies
Het belangrijkste advies wanneer je deze signalen bij 
de hond waarneemt is: Laat de hond onmiddellijk met 
rust. Probeer niet de held uit te hangen en geef de 
hond even de ruimte. Wanneer er op dat moment echt 
iets van de hond afgepakt moet worden, probeer hem 
dan af te leiden met iets super lekkers, een wegschie-
tend balletje of iets anders wat de hond triggert om 
zijn 'buit' los te laten. Straffen heeft geen enkele zin en 
maakt het gevoel van de hond, dat zijn buit door jou 
bedreigd wordt, alleen maar erger. Straffen voor grom-
men van de hond heeft sowieso altijd een averechts 
effect, hierover in een later artikel meer.

Zoek hulp
Wat te doen? Zoals altijd is voorkomen ook hier beter 
dan genezen. Mocht het al zo ver zijn dat je bovenge-
noemde signalen waarneemt bij je hond, ga dan niet 
zelf aanmodderen, maar roep de hulp in van een goede, 
erkende hondengedragstherapeut!

Positieve associaties
Bij de jonge pup is het belangrijk dat hij leert positieve 
associaties te leggen tussen het naderen door zijn 
eigenaar maar ook door andere mensen en kinderen, 
bij alles wat voor hem van waarde is. We gaan de pup in 
eerste instantie dus leren dat de mensenhand bij voer-
bak, kluifje, speeltje, etc. altijd goed nieuws is en nooit 
een bedreiging. Wat we dus zeker niet gaan doen is de 
voerbak en andere zaken van de pup afpakken. Geven 
wij hem een speeltje, kluifje of zijn voerbak dan mag hij 
dat houden ook! Wat we voorlopig alleen maar doen is, 
terwijl hij aan het eten, kluiven of spelen is, even langs-
lopen en een overheerlijk stukje kaas of worst o.i.d. 
onder zijn neus gooien en zonder veel poespas weer 
doorlopen. Dit herhalen we een aantal dagen na elkaar, 
maar maak het niet al te voorspelbaar, laat hem ook 
gewoon eens helemaal ongestoord zijn bakje leegeten.

Verdere opbouw
Na een paar dagen kun je eens wat directer naar de 
etende of knabbelende pup toelopen en het lekkere 
voertje in je hand aanbieden. Ook nu niet blijven dra-
len, zonder poespas weer weglopen. Gaat dit allemaal 
goed, laat de andere gezinsleden één voor één dezelfde 
stappen doorlopen, indien mogelijk ook de kinderen. 
Wissel het af. De ene keer eens bij de voerbak, de ande-
re keer eens bij het lekkere kluifje. Laat ook het bezoek 
dit eens een paar keer doen en mogelijk ook vriendjes 
van de kinderen, die komen spelen. Maar altijd onder 
begeleiding en volgens bovengenoemde stappen.

Uitbreiden van de oefening
Breid deze oefening vervolgens ook uit naar buiten, 
eerst in de tuin, vervolgens in een omgeving met meer 
prikkels en afleidingen. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld 
een knabbel waar hij niet al te lang mee bezig is, of 
maak gebruik van iets wat de pup zelf gevonden heeft, 
zoals een stokje waar hij op ligt te knagen. Doe deze 
oefening echter nooit in het bijzijn van andere honden!

Herhalen
Blijf dit zijn hele hondenleven lang af en toe weer even 
herhalen! Mocht er dan in geval van nood echt iets van 
de hond afgepakt moeten worden, dan zal dit geen 
enkel probleem opleveren. Op deze manier leg je een 
goede basis en werk je aan een band, gebaseerd op 
vertrouwen!

Carin Peters,  
Jachthondentraining Zeeland/In Control

Eerder gepubliceerd in ‘De Fryske Hounen’



34 - Onze Drent

 

Ervaringen in corona-tijd met je hond(en)
Correspondent Joyce Broekman-Dekker deed op Face-
book een oproep met betrekking tot opgedane erva-
ringen met je hond(en) in de corona-tijd. De reacties:

J-B: Ik begin maar. Wij zijn bevoorrecht, want we wonen 
in een buitengebied, 500 m van de straat. We gaan al-
leen de poort uit om boodschappen te doen. Met Mat-
thijs gaat het prima, want ik kan met hem gaan wan-
delen zonder mensen tegen te komen. Een enkele keer 
iemand met een hond. Maar als je in een dorp woont of 
in de stad lijkt het me anders. Wat is jullie ervaring?

R. B.: Ik woon in Friesland met mijn hond Mozart. Hier 
kan je gelukkig in de polder goed en veilig wandelen.

G. G.:  De ideale manier om even alleen te zijn en rust 
te hebben. Zonder juf, werknemer, kinderopvang en 
mama te zijn! Maar ik ben geen lid meer van onze Drent 
dus mijn reactie geldt niet. 

S. K.: Ik woon aan de rand van het dorp met om de 
hoek een hondenspeelveld. Daar gaan we 's avonds 
wandelen en ontmoeten we de buurthonden, uiteraard 
blijven de eigenaren op gepaste afstand. Verder heb-
ben we de keuze: binnen 10 minuten met de auto zijn 
de uiterwaarden en twee wandelgebieden in het bos. 
Dus we kunnen kiezen en afwisselen. We boffen met 
zo'n omgeving.

H. N.: Zoals een mede-dorpbewoonster zei: “als je hier 
woont ben je altijd al in sociale quarantaine whahaha”. 
Het is hier altijd rustig, het is in de ochtend lekker rus-
tig, in de middag heeft iedereen zijn school/thuiswerk 
af en gaan ze allemaal wandelen. Dan is het eens zo 
druk als voor de corona.

M. C.: Wij wonen in de buurt van de grote stad (Amster-
dam) maar hier in het dorp en in de buitengebieden in 
de buurt kan ik nog prima lopen met Noek. Grote(re) 
groepen mensen kom ik niet tegen en anders ga ik een 
andere kant op. Ik ben werkzaam in een vitaal beroep 
dus voor mij gaat alles ‘gewoon’ door. Kortom, ik vind 
het goed te doen en heb er eigenlijk weinig last van, 
mis vooral de koffie verkeerd op een terrasje, maar dat 
komt wel weer! 

S. G.: Wij zijn in het gelukkige bezit van een omheind 
stuk grond met bos en weiland. 1x per dag gaan we 
naar het nabij gelegen (rustige) bos voor een wande-
ling. De honden komen dus niets tekort en er is weinig 
tot niets veranderd t.o.v. voor de corona-crisis. Voor ons 
echter is het thuis blijven m.u.v. 1 x per week naar de 
supermarkt voor de wekelijkse boodschappen en heel 
soms naar het dorp voor benodigde spullen. Het valt 
me echter wel op dat het ‘drukker’ wordt op de weg en 
dat ik regelmatig mensen zie die zich écht niet houden 
aan de 1,5 meter regel. In de supermarkt is het overi-
gens ook niet altijd gemakkelijk om andere mensen te 
ontwijken. Verder hier alles oké!

S. V.: Hier is het voor de honden niet heel veel anders, 

elke dag heerlijk een grote bos, strandjes wandeling 
met in de buurt overdag genoeg p&p wandelingetjes 
en dat alles met zeer weinig mensen en honden op de 
route. Helaas missen we wel de jachttraining. 
Wij echter zitten veel in en rondom ons huis maar dat 
zit ik al sinds mijn blessure (dus ‘t went) en winkelen 
doen we nauwelijks; alleen het hoognodige aan bood-
schappen en andere zaken online. 

T. M.: Wij wonen in Den Helder en hebben strand en bos 
op 10 minuten rijden. Werk in de wijkverpleging, dus 
gewoon aan het werk. Ga wel 1 a 2x per dag naar de 
Helderse Vallei, daar mogen de honden los en kunnen 
lekker samen spelen. Baasjes houden gepaste afstand. 
Valt mij nu wel op dat de jeugd dit gebied ook gaat 
ontdekken en niet op een positieve manier. Verder nog 
de rondjes in de buurt waarbij wij anderen ontwijken.

C. de K.: Wij wonen in Tilburg en lopen nog steeds in 
een groot losloopbos in de buurt. Hier kun je andere 
mensen goed ‘ontlopen’ of afstand houden. Nu wij alle 
dagen thuis werken hoeft Morris niet naar de opvang, 
maar we brengen hem wel 1 keer per week/om de 
week. Om de opvang niet in de steek te laten en ook 
om Morris daar gewend te houden.

G. G.: Wij wonen in de zuidrand van Antwerpen. Geluk-
kig blijven we met 2 werken en blijft de structuur voor 
Oskaar hetzelfde. Maar als we met hem gaan wandelen 
is het een absolute overrompeling van mensen met 
honden. De ene luistert goed, de andere beter en je 
hebt de complete naïeve baasjes met niet zo gemak-
kelijke honden. Dus het is best wel een uitdaging voor 
Oskaar en ons.

L. L.: Wij wonen in een dorp vlakbij zee. Door de week 
kunnen we overal goed wandelen de weekeinden zijn 
lastiger wordt alles afgesloten helaas. Fayck vindt het 
heerlijk dat we er voor hem zijn alleen blijven vind hij 
nu minder! Alleen voor boodschappen en hond uitla-
ten gaan we weg verder heerlijk in de tuin!

A. D.: Wij wonen in de randstad. Alle parkeerplaatsen 
bij losloop gebieden zijn gesloten. En vanwege de 
broedtijd gaat sowieso bijna alles wat nog over was ook 
dicht. Wij vinden het erg behelpen; lopen aangelijnd 
lange stukken en laten de honden zwemmen bij water 
in de buurt. Maar dat losrennen wat niet meer zo mak-
kelijk gaat. Soms heel vroeg op, dan is er nog rust en 
stikumpjes.....zucht.

S. H.: Hoi wij wonen in Tilburg. En mijn motto is nu lang 
leve de hond kun je toch nog een paar keer per dag de 
deur uit. We lopen heel veel routes in de omgeving de 
ene keer veel mensen de andere keer weinig. Marduc 
heeft wel last dat de kinderen thuis zijn hij zoekt veel 
zijn bench op.

M. v.d. H.: Wij wonen in Helmond, ons vaste losloopge-
bied is wel een stuk drukker dan anders, veel mensen 
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zonder honden nu. Met het wat wisselen van de tijden, 
lukt het wel goed om afstand te houden. Onze hond is 
10 maanden en vindt het fijn dat we nu allemaal thuis 
zijn, zoekt soms voor zijn rust wel echt de bench of 
bijkeuken op. Hij vond het al niet heel fijn om alleen te 
zijn, dus dit proberen we hem toch af en toe te laten 
ervaren door de deur van de bijkeuken een half uurtje 
dicht te doen of even allemaal boven of buiten in de 
tuin te zijn, zodat hij alleen beneden is. Verder wordt de 
training wel gemist maar proberen we zoveel mogelijk 
zelf te doen om hem toch een beetje onder appel te 
houden, zeker nu hij aan het puberen is.

B. B.: Ik woon in de binnenlanden van Drenthe en kan 
overal heen zonder mensen tegen te komen, ik kom al-
leen fazanten, ooievaars, padden, paashazen en herten 
tegen....Ik voel me een bevoorrecht mens en denk vaak 
aan degenen die in een flat op 6 hoog wonen in de 
stad....hou vol mensen, dit gaat weer voorbij en blijf 
gezond!

H. T.:  Wij wonen in het dorp Warffum in de provin-
cie Groningen. Heel veel keuze in losloopgebieden. 
Natuurlijk hebben wij het Warffummer bos. Ook het 
Lauwersoog gebied is erg dichtbij en ik weet daar de 
rustige losloop gebieden. Verder kunnen wij te voet 
richting Usquert, waar het ook mooi wandelen is achter 
de vuilstort bij het gemaaltje. Het Hooghoudtje is na-
tuurlijk bij ons zeer bekend

W. H.: Hier lekker rustig om te wandelen met honden, 
valt me wel op dat er veel meer mensen met en zonder 

hond aan het wandelen zijn.

R.: Wij wonen in Helmond. Ik werk thuis. Stiene krijgt nu 
extra aandacht. 's middags gaan we een lange wande-
ling maken. Start wel vanaf huis. Op de loslaatroute 
langs het kanaal is het nu erg lastig om haar los te laten. 
Ineens hebben veel mensen die route ontdekt om te 
mountainbiken en te hardlopen. Ik ben heel blij dat ik 
een hond heb, kan ik gewoon naar buiten, zonder ex-
cuus. In de weekenden loop ik lange routes van 20 km. 
Ook start vanaf huis. Wel in gebieden waarvan ik weet 
dat het niet druk is. De Strabrechtse Heide daar moet je 
nu niet komen.

L. v. H.: Wij wonen in een groot dorp in de randstad. 
Daar is het normaal prima wandelen in de 'bossen' en 
losloopstukken. Nu echter enorm druk met allemaal 
fietsers, families en vooral kinderen/tieners op skates 
en stepjes. Dat maakt het nu wel een stuk lastiger om 
langere losse wandelingen met Nera te maken. Los 
reageert ze erg op al die prikkels, aan de riem gaat het 
beter. Maar aangezien er ook weer allerlei mensen zijn 
die hun hond loslaten op de plekken waar dat eigenlijk 
niet mag (en Nera het niet altijd prettig vindt om door 
loslopende honden benaderd te worden als zij aan 
de riem zit), is het soms even zoeken. We maken veel 
langere wandelingen aan de riem, paar keer per week 
los op grote velden en nu met het mooie weer de hele 
dag in de grote tuin. Aan aandacht in ieder geval geen 
tekort.
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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.

Martinishow, 29 februari 2020

Keurmeester: Mw. J. Nijhuis Beste van het ras (BOB):  Emiel van de Olinckhoeve

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Jeugdklasse 1 U   Bono Cooper v.d. Bezelhonk  NHSB 3159926 M. van der Burg

Tussenklasse 1 U, BOB, CAC, CACIB   Emiel v.d. Olinckhoeve  NHSB 3113950 G.B. Olieman

Openklasse 1 U, RCAC, RCACIB Joppe fan’t Suydevelt  NHSB 3044917 M. Wessels

Teven

Jeugdklasse 1 U Quincy Eefje van Klein Elsholt NHSB 3136651  A.H.L. van Rennen

Tussenklasse 1 U, CAC, CACIB Noor NHSB 3130111  M. Gerrits

Openklasse 1U, RCAC, RCACIB Mareike uit de Drentsche Streek NHSB 3003906  D..J. Buikema en D. Buikema-Bouwman

Martinishow, 1 maart 2020
Keurmeester: Hr. M. Johansson (S) Beste van het ras (BOB): Morris fan’t Suydevelt

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Jeugdklasse 1 U, RCAC   Bono Cooper v.d. Bezelhonk  NHSB 3159926 M. van der Burg

Tussenklasse 1 ZG  Emiel v.d. Olinckhoeve  NHSB 3113950 G.B. Olieman

Openklasse 1 U, RCACIB  Rebel fan’t Suydevelt  NHSB 3104160 L.M. ten Cate en R. Hut

Kampioensklasse 1 U, BOB, CAC, CACIB  Morris fan’t Suydevelt  NHSB 3063934 M. Wessels

Veteranenklasse 1 U  Enzo fan’t Suydevelt  NHSB 2824383 T.D. Tiemersma-Wegman

Teven

Puppyklasse 1 VB Amber van’t Hubertusgilde NHSB 3163333  R.J. Post en M.H.A. Post-de Graaf

Jeugdklasse 1 ZG Quincy Eefje van Klein Elsholt NHSB 3136651  A.H.L. van Rennen

Openklasse 1 U, CAC, CACIB Mia fan’t Suydevelt NHSB 3063941  S.M. Vries en P. de Vries

2 U, RCAC, RCACIB Puck fan’t Suydevelt NHSB 3084392  J.W. Hoeksema en F. Hoeksema-Schuurman

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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In Memoriam
Donna Semhra fan ‘t Suydevelt 20 april 2007  - 5 maart 2020

Als pup van acht weken kwam je bij ons als 2e hond. 
Laika was al sinds 2002 bij ons. Wat een feest was het 
dat jij erbij kwam. Je leerde snel. Met acht weken gin-
gen we naar de reguliere training en met 12 weken 
kwam de jachttraining erbij. Nog voor de jachttraining 
begon, toonde je je aanleg. We liepen door het bos en 
toen het vrouwtje floot, kwam je naar haar toe met iets 
in je bek. Wat was dat nou? Het bleek een duif te zijn die 
je in het bos gevonden had. Je gaf hem keurig netjes af. 
Een natuurtalentje. De duif was waarschijnlijk niet ge-
vonden tijdens een training de avond ervoor. 
 
Op de jachttrainingen ging het ook leuk tot je op een 
gegeven moment bang werd van het schot. Ook al was 
het op afstand. We moesten de training stoppen en 
zijn zelf doorgegaan. Wat vond je het apporteren leuk. 
Luisteren deed je ook goed. Je kwam direct op de fluit, 
maakte niet uit wat je aan het doen was. 
Ook op de tentoonstellingen deed je het goed, hoewel 
het niet bepaald je hobby was. Je stond er een stuk 
minder zelfverzekerd bij dan anders. Vrij vlot werd je 
Jeugdkampioen en Nederlands kampioen. 
 
We hebben een nestje van je gehad, maar dat verliep 
niet helemaal vlekkeloos. Er was uiteindelijk maar een 
pup, een reu: Jelle. Deze werd geplaatst, maar kwam na 
1,5 jaar weer bij ons terug. Het ging niet bij die mensen. 
Jelle is bij ons gebleven. Zo hebben we gedurende 1 
jaar 3 honden gehad. Dat was een gezellige boel. 
 
Toen Laika er niet meer was, hebben jij en Jelle fijne 
jaren gehad. Veel naar de bossen en lekker met elkaar 
ravotten. Wat miste je hem na zijn overlijden. De eerste 
keer dat we alleen met jou in het bos waren, stond je 

maar op hem te wachten, maar hij kwam niet achter jou 
aan. Je herstelde je weer goed en was een kwieke oude 
dame. Heerlijk vond je de lange wandelingen. Omdat je 
nog maar alleen was, ben je de afgelopen zomer mee 
op vakantie geweest naar Zweden en Denemarken met 
de caravan. Ook dat was een feest. 
 
Twee weken voor jouw overlijden kregen we een nieuw 
huisgenootje: Cinta. Daar kon je het al snel goed mee 
vinden. Jullie lagen samen in jouw bench die groot ge-
noeg was voor twee. 
 

Maar twee weken na de komst van Cinta, ging het 
opeens mis. Je wilde uit de bench komen voor een 
uitlaatrondje maar zakte vanuit het niets door alle vier 
je poten. Dierenarts gebeld. Die dacht aan een neuro-
logische hapering. Wij met medicijnen terug naar huis. 
Vanaf dat moment at je niet meer en wilde je niet drin-
ken. Met uitlaten kwam je niet verder dan vijf meter uit 
huis en dan stond je wankel op je poten of viel zelfs om. 
De medicijnen gaven geen verbetering en we moesten 
dus het besluit nemen om jou niet langer te laten lijden. 
Na afscheid te hebben genomen van de kinderen en 
kleinkinderen ben je op 5 maart een 'sterretje gewor-
den', zoals onze kleindochter van drie jaar zegt. Ze heeft 
het nog regelmatig over jou. 
 
Bijna 13 jaar was je bij ons. We missen jou nog iedere 
dag. 
 
Anita en Rob van der Meer
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Kalender 2020

Juni 21 en 22   KC Uden
  CAC-CACIB

 Brabanthallen
 Den Bosch

Secretariaat Brabant Cup Meierij show
Postbus170
5050 AD Goirle
Nederland
e-mail: chantal@delaparure.com
www.brabant-cup.nl

Juli 31 SJP Beesd GBC VDPH

Augustus 29 en 30 KC Rotterdam
CAC-CACIB

Ahoy
Rotterdam

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

September 26 en 27 Maastrichtse Honden Sport
Vereniging Dogshow
Maastricht
CAC/CACIB

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

26 Fokdag VDPH Zaltbommel EVC VDPH

28 ALV  VDPH Woudenberg VDPH

November 14 KC Dordrecht
Dogshow Bleiswijk
CAC/CACIB
BENELUX WINNER

Plantarium
Hazerswoude-Dorp

Hr. G. Embregts
geert@dogshowbleiswijk.nl
www.dogshowbleiswijk.nl

15 KC Dordrecht
Dogshow Bleiswijk
CAC/CACIB 
Jubileumshow met
dubbel CAC

Plantarium
Hazerswoude-Dorp

Hr. G. Embregts
geert@dogshowbleiswijk.nl
www.dogshowbleiswijk.nl

December 19 en 20  KerstWinner Show
 (Kennel Club Winner Show)
 Evenementenhal
 Gorinchem
 CAC-CACIB

Gorinchem

         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).

Door het besluit van de Raad van Beheer zijn tot 1 juni 2020 alle activiteiten af-
gelast en daardoor is bovenstaand overzicht beperkt. Of en zo ja wanneer acti-
viteiten weer worden gehouden, is ten tijde van het maken van deze editie van 
‘Onze Drent’ niet bekend. Raadpleeg daarvoor dus de tentoonstellingsagenda 
van de Raad van Beheer.



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

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

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

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

 cavom.nl

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

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

Cavom, daar draait een gezond hondenleven om!

de natuurlijke voeding
voor elke hond
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