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Voorwoord van de Voorzitter
Lieve leden,  

Voor u ligt het zomernummer van onze Vereniging. 
Het is wel een rare tijd voor ons allen, zeker omdat 
alle evenementen afgelast moesten worden. Nu  
alles niet doorgaat, besef je nog meer hoe belang-
rijk deze zijn voor de binding van ons allen met 
elkaar en met de Vereniging. Ik wil jullie hierbij dan 
ook vast bedanken dat jullie het lidmaatschap ook 
in 2021 willen voortzetten en dat wordt vast en 
zeker een druk en enerverend jaar, waarin we elkaar 
allemaal weer gaan zien. 

Bij het verschijnen van deze uitgave zijn de           
COVID-19 maatregelen van de overheid versoepeld 
en probeert iedereen weer de  ‘draad op te pakken’ 
en een balans te vinden tussen activiteiten, reizen 
en het respecteren van de 1,5 meter regel, zeker 
niet gemakkelijk !

In deze uitgave van ‘Onze Drent’ heeft de redactie 
weer interessante artikelen en natuurlijk de nodige 
wetenswaardigheden geplaatst. Ook hebben we 
als Bestuur een aantal artikelen opgesteld die we 
graag met jullie willen delen. Het betreft artikelen 
die gaan over de toekomst van onze Vereniging, 
zowel qua beschikbaarheid van bestuursleden als 
de omgang met elkaar op sociale media.

Via een extra Nieuwsbrief hebben we jullie geïnfor-
meerd over de redenen die hebben geleid tot het 
afzeggen van de Fokdag 2020 en de opzet voor de 
Fokdag(en) in 2021. In deze ‘Onze Drent’ komt dit 
ook aan bod, net als een zeer dringende oproep 
voor bestuurskandidaten, een reflectie over sociale 
media en de impact hiervan (negatief helaas) op 
onze Vereniging.  

 
 
Tenslotte is er nog 
een toelichting op 
de status van de 
normenmatrix en 
het besluit hier-
omtrent van het 
Bestuur.

Als Bestuur hebben 
we, na een lastige 
afweging, besloten 
de komende Bijzon-
dere Algemene 
Ledenvergadering 
(BALV) van 28 september fysiek te houden op een 
nog nader te bepalen locatie. Hierbij hebben we 
wel jullie hulp nodig!  Jullie ontvangen per mail 
een ‘inschrijfformulier’, zodat we een indruk kun-
nen krijgen hoeveel leden naar de BALV denken te 
komen. Op basis hiervan kunnen we dan een locatie 
reserveren waar iedereen aanwezig kan zijn met 
de geldende COVID-19 maatregelen (afstand en 
hygiëne).

We richten ons op 2021 en met elkaar gaan we dan 
zorgen voor een bruisend Verenigingsjaar !

Ik wens jullie het allerbeste en blijf goed zorgen 
voor elkaar!  

Met bijzondere groet,  
mede namens het Bestuur,

Marc Massaar van Schaik
Voorzitter

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

‘Wat een vies varken’ 

• 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: 22 augustus 2020 
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Van de Bestuurstafel
 
Fokaanvragen
Doordat de shows niet doorgaan, kunnen fokkers in de problemen komen als ze hierdoor niet aan 
alle gestelde eisen van de fokaanvraag met betrekking tot de exterieurkwalificaties kunnen voldoen. 
Omdat het erg twijfelachtig is of dit op de korte/middellange termijn alsnog mogelijk is en we het erg 
belangrijk vinden dat fokkers toch in staat zijn om hun passie binnen verenigingsverband uit te oefe-
nen, komt daarom een gedeeltelijke vrijstelling.

Het bestuur heeft besloten dat een fokaanvraag ingediend kan worden, ook als voor een combinatie 
één of beide exterieurkwalificaties ontbreken. Bij ontbrekende exterieurkeuringen: in principe wordt 
door de Vereniging hiervoor met terugwerkende kracht per 1 april 2020 dispensatie verleend tot en 
met 31 december 2020. 

Zijn er helemaal geen exterieurkwalificaties aanwezig, dan moet er een schriftelijke verklaring worden 
overlegd dat er geen in de rasstandaard vermelde diskwalificerende fouten zijn, zoals: 

• een geheel of gedeeltelijk wit oor

• haarkleur rond één of beide ogen wit

• boven- of ondervoorbeet

• agressieve of te angstige hond

• de hond duidelijk fysieke (denk hierbij aan knikstaart) of gedragsafwijkingen vertoont

• de hond duidelijk het rastype mist 

Uiteraard moeten alle noodzakelijke gezondheidsonderzoeken wel gedaan en als goed beoordeeld 
zijn. Daarbij geldt ook dat wij de lijn van de Raad van Beheer volgen en dat de geldigheid van het eer-
der, met goed resultaat uitgevoerde ECVO-onderzoek, op maximaal 15 maanden is gesteld, dus tot en 
met 1 juni 2020.

Wij zijn ervan overtuigd, dat we hiermee enerzijds de fokkers de ruimte geven om een nestje te fokken 
en anderzijds ons gezondheidsbeleid op een goede wijze doorzetten.

(Deze tekst stond eerder in de Informatiebrief van mei 2020)

 
Afstel Fokdag 2020
In de recente VDPH-Nieuwsbrief stond de mededeling dat de Fokdag dit jaar (2020) niet doorgaat. Dit 
was zeker geen eenvoudig besluit en we willen dan ook graag een aantal overwegingen die hierbij aan 
de orde zijn geweest met jullie delen. Allereerst hebben we de oorspronkelijke Fokdag van 28 maart, 
midden in de corona-beperkingen, verplaatst naar september, met als motivatie de informatie die we 
toen hadden over dit virus en de maatregelen van de overheid.

Medio juni hebben we het definitieve besluit genomen dat de Fokdag 2020 zal vervallen, gebaseerd op 
wat toen de richtlijnen van de overheid waren. Ook met de huidige, versoepelde richtlijnen per 1 juli, is 
het organiseren van evenementen niet zo eenvoudig; noch in een binnen- noch in een buitenruimte. 

Een aantal factoren speelt hierin mee. Ten eerste hebben we als Vereniging de belangrijke verantwoor-
delijkheid dat we op de locatie van de Fokdag de condities moeten scheppen dat alle aanwezigen zich 
kunnen houden aan de Social Distance (1,5 meter regel) en hygiëne-regels, die onverkort van kracht 
zijn. Degenen die al aan Fokdagen hebben deelgenomen, zullen zich realiseren dat dit zeker niet ge-
makkelijk is; denk alleen al aan de terugkoppeling van de keurmeester na afloop aan de fokker en de 
eigenaren. Altijd een belangrijk moment, maar als iedereen dan 1,5 meter uit elkaar moet staan? Komt 
de boodschap dan nog over en houden we altijd afstand? En wat als iemand dat niet doet? 
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Ook moeten we als Vereniging voldoende beschermende maatregelen nemen voor alle vrijwilligers en 
deelnemers! In beide groepen zitten bij de VDPH mensen die in de risico-categorie vallen.

Ten tweede geldt dat de keurmeesters werken onder auspiciën van de Raad van Beheer en die heeft alle 
activiteiten m.b.t. keuringen opgeschort tot tenminste 1 september. Hoe dat zich verder ontwikkelt en 
wanneer dat beleid wijzigt, is nog onzeker. Denk daarbij aan de situatie hoe een keurmeester dicht bij 

een hond kan komen als deze is 
aangelijnd en door zijn eigenaar 
wordt voorgebracht. Dit gaat 
zeker niet met een lijn van 1,5 
meter. 

Ten derde is er door de dieren-
arts in een protocol aangegeven 
hoe het oogonderzoek moet 
plaatsvinden. Daarbij moet gega-
randeerd worden dat de mensen 
die hem assisteren, bewezen 
COVID-19 vrij zijn. We moeten 
hiervoor de aangestelde vrijwil-
ligers dan vooraf laten testen. De 
hond moet ook naar een aparte 
ruimte worden gebracht, waar 
eigenaar niet bij mag zijn. Al met 
al dus erg complex.

Daarnaast moeten we er ook rekening mee houden, dat alle vrijwilligers, fokkers, eigenaren en keurmees-
ters zich voldoende veilig voelen om op een Fokdag te komen. Er zijn (ook nu nog) voldoende redenen 
waarom mensen besluiten nog even niet aan evenementen deel te nemen en dat is meer dan hun goed 
recht.  Een Fokdag, met de gehele organisatie van dien, opzetten voor mogelijk een beperkt aantal en mo-
gelijk ook incomplete nesten, lijkt ons niet de bedoeling. 

Kortom: het goed organiseren van een Fokdag vraagt zonder corona-maatregelen al zo veel voorbereiding 
en inzet van veel verschillende mensen, dat het met in acht name van de hierboven geschetste maatrege-
len een praktisch ondoenlijke zaak wordt. Je moet tijdig de voorbereiding opstarten, want daarmee kun 
je niet wachten tot augustus, in de hoop dat de regels worden aangepast. In deze fase van de COVID-19 
periode moet je als Vereniging keuzes maken en besluiten nemen op basis van de informatie, de richtlijnen 
en het perspectief, die op dit moment beschikbaar zijn.  

Hoe nu verder? 

Alle fokkers die zijn uitgenodigd voor 2020 krijgen het verzoek of ze in 2021 alsnog met hun combinatie en 
nest op een Fokdag willen komen. Mede gebaseerd op de respons zullen we in 2021 één of twee Fokdagen 
organiseren in de periode maart - mei.

De organisatie van de Fokdagen en ook van de Clubmatch vragen om een goede voorbereiding en dat is 
een flinke taak. Met de corona-maatregelen vergt de voorbereiding nog meer tijd en aandacht. Vanaf vol-
gend jaar bestaat de Evenementen Commissie nog uit slechts twee personen, wat volstrekt onvoldoende 
is om deze evenementen te kunnen organiseren. Bij deze dan ook een dringende oproep om er eens over 
na te denken over: of de EVC te versterken of op z’n minst te willen helpen bij de organisatie van de Fokdag 
en/of de Clubmatch. Neem hiervoor gerust contact op met ondergetekende.

Dit is waar we nu met elkaar als Vereniging en drentenliefhebbers staan. Het is nog allemaal koffiedik 
kijken hoe het er over een paar maanden voorstaat. We hopen uiteraard op het beste, maar terugkerende 
uitbraken en aanscherping van maatregelen zijn helaas zeker niet uitgesloten.

Namens het Bestuur,

Marc Massaar van Schaik 
Voorzitter
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Sociale media, wanneer wordt het lastig?
Beste leden,

Ik wil graag, mede namens het Bestuur, mijn reflectie 
met jullie delen over het gebruik van sociale media en 
in het bijzonder de impact daarvan op onze Vereni-
ging. Het is vrijwel onmogelijk om je een wereld voor 
te stellen zonder sociale media met de snelheid en 
directheid waarmee we elkaar kunnen bereiken en hoe 
(des)informatie en kennis breed beschikbaar is. Naast 
de onvoorstelbare toename van beschikbare informatie 
en onderlinge netwerken om samen te werken en te 
groeien/ontwikkelen, is er ook een andere kant van de 
medaille. 

Met regelmaat is te zien dat mensen commentaren 
plaatsen bij artikelen of een post doen op bijvoorbeeld 
Facebook, Instagram en Twitter, zonder enige nuance 
(zeg maar gerust op zijn minst lomp) en (anoniem) 
vanaf de zijlijn, achter de laptop en gericht op het eigen 
gelijk. Luisteren en respect voor een andere mening, 
ook al ben je het inhoudelijk niet eens, is dan ver weg.

Helaas moet ik toegeven dat dit, zeker de laatste  ander-
half jaar, ook in de directe omgeving van onze Vereni-
ging gebeurt. Er zijn verschillende fora waar ook leden 
van onze Vereniging actief zijn en bij sommige berich-
ten gaat het in mijn optiek helemaal mis. Zeker als het 
om gezondheid gerelateerde zaken gaat. De toon is 
vaak snel onvriendelijk, emotioneel, op de persoon 
gespeeld en met regelmaat worden er andere, niet ter 
zake zijnde topics ingebracht, waarna het ontspoort.    

Daarbij is het goed om te weten dat de Vereniging op 
dit moment enkel een Facebook pagina heeft, die ge-

koppeld is aan de website 
voor informatiedeling.  
Daar worden met regel-
maat wat likes/comments 
op worden geplaatst, maar 
deze pagina is zeker geen 
groep. 

Bestuursleden zijn terug-
houdend in het reageren 
op 'discussies' op sociale 
media. Bovendien is de 
dynamiek van de sociale media door een vereniging 
van vrijwilligers niet te modereren (zelfs grote bedrijven 
hebben het hier lastig mee) en daarbij komt dat ook bij 
ons de verantwoording gaat via de ALV en tussentijdse 
bijeenkomsten met leden.

Zoals hierboven benoemd zie ik met regelmaat de 
andere, minder fraaie kant van sociale media en ook de 
impact op onze Vereniging en dat is niet meer accep-
tabel! Door de heftigheid en persoonlijke 'aanvallen’ 
op artikelen/posts rondom de Drent en/of onze Vereni-
ging, zijn er fokkers die toch maar geen dekking doen, 
reu-eigenaren die afhaken en commissie- en bestuurs-
leden die stoppen of bij wie het plezier en motivatie 
snel afnemen. Dit kan en mag niet de bedoeling zijn en 
br engt schade toe aan de Vereniging!  

We hebben met elkaar een gedragscode afgesproken 
en deze handhaven is niet altijd eenvoudig. Ik heb zelf 
al legio voorbeelden gezien, waar bijvoorbeeld een 
hond niet bij naam werd genoemd, maar waarvan een-
ieder die enigszins in de fokkerij thuis is, precies weet   
waarover het gaat. Dit ga ik niet meer tolereren en bij 
meldingen van soortgelijke situaties gaat het Bestuur 
sanctioneren.

Mijn medebestuursleden en waarschijnlijk het over-
grote deel van de leden, willen op een plezierige, con-
structieve wijze (en dat mag zeker ook kritisch, graag 
zelfs) met elkaar genieten van het ras en bijdragen aan 
een gezonde(re) toekomst.

Zoals hierboven aangegeven gaan we acties, die leden 
en/of de Vereniging beschadigen, conform onze Sta-
tuten en Huishoudelijk Reglement sanctioneren. Dit 
zal vast en zeker discussie geven en het is dan aan de 
Algemene Ledenvergadering, het verantwoordings- en 
besluitvormingsorgaan van onze Vereniging, om een 
definitief oordeel te vellen.

Ik hoop van harte dat het niet zover hoeft te komen en 
dat ieder lid zich rekenschap geeft van zijn/haar verant-
woordelijkheid binnen onze Vereniging. Er zijn te veel 
mooie activiteiten, berichten en samenwerkingen, die 
het niet verdienen om ' kapotgemaakt te worden'.

Marc Massaar van Schaik 
Voorzitter
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Bijzondere Algemene Ledenvergadering 2020 
 

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de Bijzondere Algemene Ledenvergadering op 
 maandag 28 september 2020

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

Locatie:  Hotel/Restaurant  Schimmel

   Stationsweg Oost 243,  3931 EP Woudenberg,  Tel. 033-2861213

   (onder voorbehoud i.v.m. corona-maatregelen)

 
Routebeschrijving:

Neem de afslag 22/Maarsbergen van de A12 en volg vervolgens de borden Woudenberg/Veenendaal.

Vervolgens ligt de locatie in Woudenberg aan de doorgaande weg, de N225, richting Scherpenzeel/Veenen-
daal.

  Agenda

1. Opening

2. Vaststellen aantal stemgerechtigden

3. Uitreiking van de  
 -  J.F. Baron van Hogendorp Wisseltrofee 
 -  Perdix prijs  
 -  Jonkvrouwe A.J.M. van der Heijden van Doornenburgtrofee 
 -  Mariënwaerdt Wisselbeker 
 -  Suze Markvoort Beker 
 -  Nimrodprijs 
 -  Van Wind en Veer Bokaal 
 -  Van Bircmedeprijs

4. Notulen van de vergadering van 3 juni 2019  
  (gepubliceerd in ‘Onze Drent’ nr. 4 van 2019)

5. Ingekomen stukken en mededelingen  
 (deze bescheiden zullen één uur voor aanvang van de vergadering ter inzage liggen op de  
 bestuurstafel. Gelieve de bescheiden, na deze gelezen te hebben, ook aan anderen ter  
 beschikking te stellen).

6. Jaarverslag van de penningmeester over 2019

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

8. Decharge bestuur

9. Verkiezing Kascommissie en reservelid Kascommissie

10. Voortgang financieel jaar 2020

11. Vaststellen van de begroting 2020
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12. Jaarverslagen van het Bestuur en de commissies 
 - Jaarverslag Bestuur 
 - Jaarverslag Ledenadministratie 
 - Jaarverslag Registerbeheerder  
 - Jaarverslag Puppycontactadres en Over te plaatsen Drenten 
 - Jaarverslag Fokbeleidscommissie (FBC) 
 - Jaarverslag Fokaanvragen 
 - Jaarverslag Werkgroep DNA 
 - Jaarverslag Evenementencommissie (EVC) 
 - Jaarverslag Gebruikshondencommissie (GBC) 
 - Jaarverslag Drentenwinkel  
 - Jaarverslag Redactiecommissie

13. Pauze

14.  Bestuursverkiezing 
 Harry Hilkens* (aftredend en herkiesbaar) 
 Fred van der Meulen* (aftredend en herkiesbaar) 
 Michael van der Burg

* Harry Hilkens en Fred van der Meulen zijn in 2018 herkozen en zijn normaliter in 2021 (3 
jaars termijn) weer statutair aftredend. Conform artikel 22 van de Statuten zijn beiden een 
jaar vervroegd aftredend.    
Wel hebben Harry en Fred aangegeven op de ALV 2021 hun bestuursfunctie sowieso te be-
eindigen. 

15. Werkgroep DNA 
 Toelichting op eindrapport ziekte van Von Willebrand 
 Status onderzoek epilepsie aan de UGent

16. Aanpassing art. 2.4 van het Verenigingsfokreglement 
 Artikel 2.4. Aantal dekkingen: 
 De reu mag maximaal 3 geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten met een totaal  
 van maximum 9 geslaagde dekkingen gedurende zijn leven. Als geslaagde dekking geldt  
 een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en is ingeschreven in het  
 Nederlands Honden Stamboek (NHSB). 
  
 NB 1: Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voort-  
 gekomen en is ingeschreven in het stamboek van het land van geboorte van de pup(s). 
 
 NB 2: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB  
 (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking. 
 
 NB 3: Indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit  
 mee als een ‘dekking’.

2.4.1. Met de definitie kalenderjaar wordt bedoeld de 12 maanden ingaande de datum van 
de eerst geslaagde dekking.

17. Reflectie ED-beleid door FBC 
 Advies is om het huidige beleid voort te zetten

18. Rondvraag

19. Sluiting 
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Vijf voor twaalf
Onze Vereniging hoopt over enkele jaren haar  
75-jarig bestaan te vieren. Toch is het maar de vraag of 
dit lustrum een feest kan worden. De oorzaak voor deze 
onzekerheid ligt bijzonder genoeg in de schoot van 
onze Vereniging zelf.

Anno 2020 blijkt namelijk, dat er zo weinig animo is 
onder de leden om een bestuurs- of commissie functie 
te vervullen, dat het risico bestaat dat niet meer aan de 
statutaire vereisten kan worden voldaan. Daarom zijn 
wij op zoek naar jou!

Op dit moment bestaat het Bestuur van de Vereniging 
uit drie leden, een aspirant lid en een ambtelijk secre-
taris (omdat er een vacature is voor secretaris). Volgend 
jaar zullen Harry en Fred definitief stoppen met hun 
bestuurswerk en zonder nieuwe aanwas zijn we dan 
met twee bestuursleden. Dat kan niet de bedoeling 
zijn!  Om nu en in de toekomst het voortbestaan van de 
Vereniging te kunnen waarborgen, zijn wij dringend op 
zoek naar enthousiaste bestuursleden.

Voel jij je betrokken bij de Vereniging De Drentsche 
Patrijshond? Zou jij graag je steentje willen bijdragen? 
Heb jij tijd en zin om een van de pijlers van onze Vereni-
ging te worden? 

Meld je aan!

Ben je enthousiast of wil je meer weten over wat er als 
bestuurslid van je gevraagd wordt, neem dan con-
tact met ons op. De telefoonnummers van de huidige 
bestuursleden staan in het colofon voorin ‘Onze Drent’. 
Aarzel dus niet en meld je aan. 
 
namens het Bestuur, 
 
Marc Massaar van Schaik 
Voorzitter
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De Raad van Beheer en het project Normenmatrix 
Al enige jaren zijn er binnen de Raad van Beheer (RvB) 
en de aangesloten verenigingen discussies rondom de 
door de Raad gewenste Normenmatrix. Het is de be-
doeling dat er voor elk ras een matrix wordt opgesteld 
met voor dat ras overeengekomen normen/voorwaar-
den om te mogen fokken. 

De basis voor de Normenmatrix is het Verenigings-
fokreglement. Aangezien deze matrix per ras opgesteld 
moet worden en er bij veel rassen, net als bij ons, twee 
of zelfs meerdere rasverenigingen zijn, moeten die door 
onderling overleg of via arbitrage door de RvB tot over-
eenstemming komen. 

Zoals u waarschijnlijk weet, krijgen alle rashonden 
(binnen of buiten de rasvereniging gefokt) van de RvB 
een officiële stamboom. Het idee is, dat als je fokt met 
ouderdieren die voldoen aan de normenmatrix, je 
een stamboom van de RvB krijgt met bijvoorbeeld de 
extra aantekening dat de pup volgens de bestaande 
fokregels van dat ras is gefokt. Daarmee geeft de RvB 
inzicht in de maatregelen die de fokker genomen heeft 
om gezonde en sociale pups te fokken. Dit is overigens 
en voor alle duidelijkheid, géén garantie dat de hond 
gezond is.

Momenteel is de RvB nog druk bezig om de onder-
steunende administratieve IT-middelen in te richten, 
hetgeen meer tijd, geld en energie kost dan wellicht 
gedacht. Bovendien bleek recentelijk, dat het nu nog 
niet mogelijk is om sommige normen in de VFR’s van de 
verenigingen over te nemen, als deze niet aan toets-
bare objectieve criteria voldoen. Denk hierbij bijvoor-
beeld aan het aantal (geslaagde) dekkingen en aan 
aandoeningen zonder screeningsonderzoek. De focus 
van de RvB ligt momenteel bij de (geprotocolleerde) 
screeningsonderzoeken. Voor de Drentsche Patrijshond 
zijn dit bij onze Vereniging HD-, ED- en ECVO-(oog)on-
derzoeken. Kortom, wanneer de Normenmatrix daad-
werkelijk effectief en in de volle breedte ingezet kan 
worden, is op dit moment onduidelijk en dat zal zeker 
niet op korte termijn gebeuren.

In april 2019 kwam het verzoek van de RvB (aan alle ras-
verenigingen) om aan te geven welke voorwaarden de 
Vereniging in de Normenmatrix wilde opnemen. De Fok 
Beleidscommissie (FBC) heeft het Bestuur in mei 2019 
geadviseerd om ons VFR volledig in de Normenmatrix 
op te nemen. Aangezien deze matrix per ras opgesteld 
moet worden, betekent dit dus dat er overeenstem-
ming moet zijn tussen de Vereniging ‘De Drentsche Pa-
trijshond’ (VDPH) en de Drentsche Patrijshonden Club 
Nederland (DPHCN).  Daarbij geldt, dat onze Vereniging 
meer en strengere eisen stelt in ons VFR dan de DPHCN. 

Mocht deze gezamenlijke afstemming niet lukken, dan 
is de FBC van mening dat er gebruik moet worden ge-
maakt van arbitrage door de RvB, door de voorgestelde

normen voor te leggen aan de Commissie Gezondheid 
van de RvB.  

Op de Algemene Ledenvergadering van 2019 heeft het 
Bestuur aangegeven opnieuw het initiatief te nemen 
om te verkennen of er toch een vorm van samenwer-
king met de DPHCN mogelijk zou zijn m.b.t. de ge-
zondheid van het ras, bijvoorbeeld door gezamenlijke 
gezondheidsenquêtes te houden.

Het Bestuur heeft uiteindelijk qua aanpak van de Nor-
menmatrix richting de RvB een andere weg gekozen. 
Als onderdeel van de verkenning voor mogelijke sa-
menwerking op gezondheidsgebied hebben wij, samen 
met de DPHCN, een voorstel voor de Normenmatrix 
ingediend bij de RvB, waarin van elk VFR de (overeen-
komende) minimale eisen waren opgenomen. Daarbij 
heeft de DPHCN destijds aangegeven hun VFR in 2020 
drastisch te willen wijzigingen en daarmee zou de 
voorgestelde matrix opnieuw herzien moeten worden. 
Blijft het feit dat in de voorgestelde Normenmatrix een 
aantal onderdelen uit ons huidige VFR, die ‘stringenter’ 
zijn, ‘ontbreekt’.   

Wij hebben nadrukkelijk gekozen voor een construc-
tieve weg met een handreiking naar de DPHCN en ook 
rekening gehouden met de kans op haalbaarheid bij 
de RvB. Naar het oordeel van het Bestuur zal de RvB na-
melijk niet direct kiezen voor de zwaarste eisen. Mede 
vanwege de lobby voor de zienswijze van de DPHCN, 
die redelijk manifest is, zou vragen om arbitrage waar-
schijnlijk tot hetzelfde eindresultaat hebben geleid, 
maar dan wel met twee partijen die tegenover elkaar 
zouden staan. 

Helaas en tot onze diepe teleurstelling, is de DPHCN 
niet ingegaan op de handreiking van onze Vereniging. 
Er is geen gezamenlijke enquête geweest en namens 
de DPHCN is aangegeven dat, zolang de huidige voor-
zitter van de VDPH zitting heeft in het Bestuur, er voor 
hen geen samenwerkingsinitiatieven mogelijk zijn. Het 
rasbelang boven persoonlijk belang stellen, zoals wij 
hebben gedaan (en verwoord is in de notulen van de 
ALV 2019), is dus niet wederzijds.

We vinden het belangrijk dat u, als leden van onze 
mooie Vereniging, weten waar we staan in het project 
Normenmatrix van de RvB en in de samenwerking tus-
sen beide rasverenigingen.

Met bijzondere groet namens het Bestuur,

Marc Massaar van Schaik 
Voorzitter

Meer informatie over de Normenmatrix op: 
https://drentschepatrijshond.org/files/normenmatrix.
pdf 
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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. 

Bram (stamboomnaam  Bram van de Nettelhorst,  
NHSB 3110616) 

Bram is een reu van twee-en-half jaar, weegt nu vieren-
dertig kilo en is geboren op 5 februari 2018 in Lochem. 
Hij komt uit een nest van negen, vier reutjes en vijf 
teefjes. 

Bram brengt veel vreugde. In het begin was het wel 
weer even wennen met zo’n pup in huis, maar dit leert 
snel. Inmiddels slaapt hij in de bijkeuken, wat zíjn, met 
nadruk op zíjn, onderkomen is. Hij voelt zich daar hele-
maal op zijn gemak en trekt zich er dan ook terug, als 
het hem te druk wordt. Inmiddels is er een druktemaker 
van een pup bijgekomen; ditmaal een kruising Labra-
dor/Boerenfox, waar Bram zeer goed mee overweg kan.

Na een show te heb-
ben gelopen in Lo-
chem kregen wij te 
horen dat Bram een 
mooie bouw heeft 
en zal uitgroeien tot 
een mooie reu. Ikzelf 
zag dit niet zo, maar 
je hoorde het ook van 
mensen die buiten 
de ring meekeken. Er 
volgden meer shows; 

één van de Vereniging in Arnhem en de grote Winter-
winner show. Door aan beide shows mee te doen, 
kwam bij mij het besef, dat ik Bram kon inzetten als 
dekreu. Iets wat de fokker en trainster Simone al eerder 
aangaven. In overleg met mijn echtgenote hebben wij 
dan ook besloten om met Bram het traject in te gaan 
om hem aan te bieden als dekreu. Inmiddels is het tra-

ject afgerond en heeft hij de benodigde papieren.

Bram is een heel enthousiaste reu met een passie voor 
werken met wild en dummy’s, het maakt hem geen 
verschil als hij maar werken kan. Hij is vrolijk, ligt graag 
op schoot (wel te verstaan na 22.00 uur), is sociaal, 
geen vechtersbaas, maar staat wel zijn mannetje als het 
moet. Hij springt het water in als een labrador, loopt zijn 
sleepjes geweldig. Kortom een werker en als eigenaar 
ben ik dan ook ontzettend trots.

Een kleine anekdote: toen Bram een half jaar oud was, 
werd me gevraagd of ik samen met Bram op de eenden-
jacht wilde. Dit leek mij hele leuke ervaring voor Bram, 
het schot en het binnen brengen van warm wild. Wij 
kregen instructie en bleven bij de jager op post. Bram 
was heel rustig, wat mij verbaasde. Zelfs toen de jager 
een woerd schoot die vijf meter van hem viel, bleef hij 
rustig zitten. Ik vroeg aan de jager of ik Bram in kon zet-
ten, waar hij prompt “ja, doe maar” op antwoordde. Ik 
stuurde Bram erop af en toen hij bij de eend aankwam 
en met zijn voorpoot aanraakte, bleek er nog leven in te 
zitten. Bram pakte de eend toch voorzichtig in zijn bek 
en bracht hem keurig richting jager; die had hem toch 
geschoten…..? Toen ik Bram echter voor riep, kwam hij 
hem netjes afgeven, zoals het hoort. Dit was een mooie 
eerste ervaring en ik hoop dat er nog vele zullen volgen. 

Bram heeft inmiddels ook zijn eerste dek-ervaring ge-
had en we hopen dat dit goed uitpakt. Dit is nog even 
afwachten.

 Frits Waanders
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Elliot  (stamboomnaam Elliot Renslingans,  
SE 30739/2018) 

Sinds 2012 zijn wij fokkers van ‘de Drentsche Patrijs-
hond’ in Zweden en hebben wij zeven nesten gefokt, 
allemaal met verschillende Nederlandse reuen. Toen 
onze teef Merel haar derde en laatste nest kreeg (met 
vader Sander fan de Indo-Anjoho, ‘Okke’) was er tussen 
de zeven pups een klein kereltje, dat al gauw ons hart 
heeft gestolen. We hadden geen plannen om een reu te 
behouden, tezamen met onze vijf teven (vier Drenten 
en een ‘tekkelmeisje’) maar nu was Elliot in onze wereld 
gekomen om daar te blijven.

Elliot was als pup al een van de besten van het nest 
en zo is het nog steeds. Hij is een lieve en energieke 
Drentenreu, met een grote wil en drijfkracht. Omdat hij 
opgegroeid is met vijf teven, is hij al een expert op het 
gebied van het andere geslacht. Hij laat direct zien wan-
neer ze loops beginnen te worden en heeft respect voor 
de teven, tot de dag dat de teef op haar hoogtepunt is. 
Dan zonderen we de teef af, in een andere kamer. Elliot 
heeft een goeie opvoeding gehad van de dames en 
weet zijn plaats in de roedel voor 100%.

Sinds wij in het ‘Hoge Noorden’ in de bergen wonen en 
fervente vogeljagers zijn, is ons doel als fokker om naast 
aanhankelijke, gezonde en rastypische Drenten, ook 
Drenten te fokken die goed bij de jacht werken.

Elliot heeft laten zien dat hij al die kwaliteiten heeft 
waar we naar streven. Hij zoekt intensief en goed naar 
vogels, vindt ze, staat voor op ze en blijft staan als ze op-
vliegen. Hij is een goeie apporteur, een fijne spoorhond 
en hij vindt het heerlijk om te zwemmen. Daarnaast is 
hij een ongelooflijk lief en vriendelijk familie- en roedel-
lid, die graag knuffelt en het liefst heel dichtbij ons is; 
soms een beetje te veel. Zo neemt hij graag de kans om 
bij ons in bed te kruipen en huilt hij als het vrouwtje het 
bos in gaat zonder hem. 

In veel opzichten is hij een typische Drent: hij heeft 
veel eigen wil en vindt het niet leuk als de methode 
van training te hard is, dan wil hij niet meer meedoen. 
Bij voorkeur moet het gezellig en leuk zijn. Hij houdt 
van alle mensen, maar heeft soms een beetje tijd nodig 
om zijn lieve persoonlijkheid te laten zien, wanneer hij 
nieuwe mensen treft.

Met andere honden heeft hij geen problemen. Behalve 
als een andere reu bij ons in huis komt, dan laat hij wel 
zien dat het zíjn roedel is en dat hij de baas is. Als de reu 
dat begrijpt, is alles pais en vree. 

Elliot is ook veelbelovend op shows. Hij is op 11 shows 
geweest in vier landen en heeft altijd een uitmuntend 
gekregen. Toen hij twee jaar oud was, had hij al ver-
schillende Winner-titels. Nu zijn er geen shows, maar 
we hebben grote verwachtingen van hem, wanneer de 
shows weer gaan beginnen.

Hetzelfde geldt voor veld-, berg - en boswedstrijden in 
de herfst. Hij heeft al kwalificaties in de Jeugdklasse en 
het wordt nu tijd om deel te nemen in de Open klasse. 
Vorig jaar is hij ook Zweetwerk-kampioen geworden.

Op 25 augustus begint de vogeljacht in de Zweedse 
Bergen en dan wordt het twee maanden lang full time 
jagen en wedstrijden lopen voor Elliot en de andere 
honden. Maar bovenal is Elliot, naast al zijn verdiensten 
en prestaties, een dierbaar en geliefd familielid en we 
zijn erg blij dat we iets meer dan twee jaar geleden de 
emotionele beslissing hebben genomen om hem te 
houden.

Elisabeth Gilek en Jack Koert 
Renslingans kennel
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Je Drent en warm weer
Het wordt langzaam weer zomer en dus warmer in Ne-
derland! Dat betekent extra oplettendheid, omdat veel 
van onze huisdieren en dus ook honden, niet zo goed 
tegen de warmte kunnen. Oververhitting is gevaarlijk 
en kan zelfs dodelijk zijn voor je huisdier! Houd er daar-
om rekening mee en neem maatregelen als het buiten 
warm is. Maar binnen kan het ook flink warm worden. 
Houd het huis daarom zo koel mogelijk, bijvoorbeeld 
door gordijnen te sluiten en ook ramen en deuren op 
de warmere tijden gesloten te houden. Zorg ervoor dat 
je huisdier bij warm weer een plek in de schaduw heeft 
en dat er voldoende vers drinkwater staat.

Warm weer en actief bezig zijn met je hond
Als het warm is buiten ga dan niet intensief sporten met 
je hond. Dit lijkt logisch maar ieder jaar zie je toch bij 
warm weer de hond nog naast de fiets of joggend naast 
de baas. Maar ook ogenschijnlijk onschuldige spelletjes 
kunnen funest zijn voor je hond.

Bij een temperatuur van meer dan 20 graden wordt 
afgeraden om met de hond te gaan fietsen, hardlopen 
en met ballen of frisbees te gooien. Wacht liever tot het 
weer wat koeler is. Maak ook geen lange wandelingen 
in de hitte, maar plan deze aan het begin of eind van de 
dag. 

Let bij honden met een dunne vacht ook op verbran-
ding en smeer dunbehaarde plekken eventueel in met 
zonnebrandcrème. 

Bedenk ook dat het asfalt maar ook zand heel heet kan 
zijn aan de pootjes!  Voel zelf maar eens met je handen 
aan het zand of asfalt, of nog beter, ga er zelf met je 
blote voeten op staan. Voelt het voor jou als te warm, 
dan geldt dat ook voor je hond. Laat je hond dus liever 
door het gras lopen. 

Hond in de auto
Het lijkt een inkoppertje, maar ook hier geldt dat er jaar-
lijks honden in auto’s achtergelaten worden bij warm 
weer. Maar die auto, die als hij rijdt misschien wel een 
airco heeft, wordt al snel een broeikas als hij stil staat. 
Onderstaand schema (bron: Dierenbescherming Neder

land) laat zien hoe snel het warm wordt in de auto.

Hondeneigenaren die het dier in een hete auto achter-
laten, zijn strafbaar en lopen risico op een geldboete 
die kan oplopen tot honderden euro's. Maar het ergste 
is vooral, dat de hond enorm lijdt in een te warme auto 
en kan sterven. Laat je hond dus thuis als je ergens naar 
toe gaat waar hij niet mee naar binnen mag! 

Varen met je hond? 
Als het lekker weer is, betekent dat voor de liefhebbers 
heerlijk varen! Natuurlijk is het super leuk om je hond 
mee te nemen op deze uitjes. Maar ook aan boord van 
de boot is veiligheid voor je hond belangrijk. Hieronder 
een aantal tips:

1. Denk na over wat te doen als je hond plotseling over-
boord gaat 
Wie bestuurt de boot, wie haalt de hond uit het 
water, wat doe je als je hond gewond raakt? Denk er 
van tevoren over na, zodat je in de praktijk voorbe-
reid bent. Werk desnoods een plan uit en leg dit aan 
boord. 
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2. Investeer in een reddingsvest 
Honden kunnen van nature goed zwemmen, maar 
dat betekent niet dat ze niet kunnen verdrinken. 
De omstandigheden, zoals het weer en (onder-) 
stromingen, kunnen problemen geven. Daarnaast 
helpt het jou als eigenaar om de hond aan boord te 
krijgen in geval van nood. De meeste reddingsves-
ten voor honden hebben een handvat op de rug, zo 
kan je de hond een stuk makkelijker uit het water 
tillen. Laat je hond eerst wennen aan het reddings-
vest. Sommige honden vinden het in eerste instan-
tie maar niks om een vest aan te hebben. Maak er 
dan ook een leuke ervaring van, beloon je hond 
met koekjes en bouw het dragen van het zwemvest 
langzaam op voordat je de eerste keer met je hond 
aan boord gaat.

3. Neem een EHBO-kit mee aan boord 
Zorg ervoor dat je een gevulde EHBO-kit aan boord 
hebt. Een EHBO-kit voor mensen is niet voldoende, 
zorg ervoor dat de EHBO-kit speciale benodigdhe-
den voor een hond bevat.  

4. Bezoek de boot met je hond zonder dat je gaat varen 
Niet alleen wennen aan het zwemvest is nodig, 
maar ook wennen aan de boot zelf. Ga je de eerste 
keer met je hond op de boot? Vaar dan niet meteen 
uit, laat je hond eerst even wennen aan de boot en 
het water. Zo weet je hond dat de boot een veilige 
maar ook leuke plek is!

5. Een klein stukje varen 
Als je hond nog nooit mee is geweest, ga de eerste 
keer dan een klein stukje varen. Zo kan je hond 
wennen aan de bewegingen van de boot. Sommige 
honden kunnen misselijk worden, net als wij men-
sen zeeziek worden. Let hier goed op!

6. Pas op voor oververhitting 
Als je gaat varen met mooi weer, pas dan op voor 
de warmte, vooral op het water. Zorg dat je hond 
genoeg schaduw en voldoende water heeft om 
te drinken. Is het te warm en kan je jouw hond 
niet genoeg verkoeling bieden op de boot, neem 
je hond dan niet mee. Net zoals het voor jezelf in de 
zon op boot op het water te warm wordt, is het op 
de boot voor de hond ook snel te warm.

7. Bescherming tegen de zon 
Sommige honden met een lichte/dunne vacht 
kunnen hun huid verbranden door de zon. Ook 
hier geldt: zorg voor voldoende schaduw! Je kunt 
bepaalde plekken die snel verbranden, als eerder 
gezegd, insmeren met een beetje zonnebrand, 
maar pas op dat je hond het niet op likt, want dit 
kan weer schadelijk zijn.

Met bovengenoemde tips kom je met je hond op een 
veilige manier het warme weer goed door. 

De Redactie wenst u en uw hond een fijne zomer!
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Ledenadministratie
Voorgestelde nieuwe leden 

Naam Woonplaats Voorgesteld door

  1 Mw. C.L. Baltus-Sars Zaandam

  2 Fam. . A.C.J. Born-Romijn Bennekom

  3 Fam. R.D.E. Heino Haaksbergen

  4 Dhr. E. Hom Delfgauw

  5 Dhr. R.M.J. Lycklama à Nijeholt Waalre

  6 Mw. S.W. Vergeer Moordrecht

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

Gebruikshondencommissie
Jachthondenproeven 2020
Op 24 april jl. nam de Commissie Jachthonden Proeven 
(CJP) het besluit om alle jachthondenproeven in 2020 
te annuleren. Door de versoepelingsmaatregelen per 
1 juli jl., heeft de CJP dit besluit aangepast en kunnen 
er vanaf 15 augustus 2020 weer SJP’s en MAP’s worden 
georganiseerd. Het besluit om dit jaar de NIMROD niet 
te organiseren blijft wel gehandhaafd.

De SJP die wij organiseren in samenwerking met de 
NSVW staat altijd eind juli gepland en valt hierdoor 
buiten de agenda. Helaas bleek het organisatorisch niet 
mogelijk om deze later in het seizoen te plannen en 

om deze reden informeren wij u dat de SJP te Beesd in 
2020 niet zal plaatsvinden. 

Voor de diverse proeven die wel georganiseerd worden 
konden deelnemers zich inschrijven vanaf maandag 13 
juli (voor SJP) om 19.00 uur en op dinsdag 14 juli (voor 
MAP) om 19.00 uur. Wel geldt er een corona-proto-
col, dat te vinden is op de volgende link:

https://orweja.nl/coronaprotocol-jachthondenproeven/

Olaf Geerse 
Voorzitter 

Enquête gedrag huisdieren tijdens de corona-crisis
 
De actuele situatie rond het coronavirus heeft grote 
invloed op de samenleving en brengt voor iedereen 
veranderingen met zich mee. Dit geldt niet alleen voor 
mensen, maar ook voor huisdieren. Het (vaker) thuis zijn 
van mensen kan mogelijk invloed hebben op huisdie-
ren.  
 
De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit 
Utrecht doet onderzoek naar de mogelijke effecten van 
het (vaker) thuis zijn, als een van de coronamaatregelen, 
op het gedrag van huisdieren. Om inzicht te krijgen in 
de mogelijke effecten is een enquête opgesteld en ons 
is gevraagd om deze onder uw aandacht te brengen.

Als u mee wilt doen, kunt u de enquête invullen op:

https://tinyurl.com/y48a3j8s
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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: Kybo van de Maasduinen X Teef: Sita Aspaswaan (01-03-2020)

NHSB 2953883, HD A NHSB 3074571, HD A 01-05-2020 

 4 reuen en 3 teven

T. van den Elshout, ’s Hertogenbosch

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)

Reu: Thor Feranti the Gloucester X Teef: Tjicka Femke van de Meerpoel (19-03-2020)

NHSB 3019732, HD A NHSB 2984920, HD A 17-05-2020 

 4 reuen en 4 teven

J.W.J. Bukkems-v.d. Manakker, Someren

Reu: Brisco Barasya the Gloucester X Teef: Jambo (18-03-2020)

NHSB 2889094, HD A NHSB 3003201, HD A 21-05-2020 

2 reuen en 3 teven

G. Vriend, Hauwert

Reu: Hidde Lynde van de Bezelhonk X Teef: Evi Lenny van de Bezelhonk (12-04-2020)

NHSB 2977330, HD A NHSB 3070574, HD A 27-03-2020 

2 teven

C. Schulte, Eefde

Reu: Thor Feranti the Gloucester X Teef: Mijn Augusta van de Flevomare (16-04-2020)

NHSB 3019732, HD A NHSB 2981013, HD A 13-06-2020 

1 teef

M.A. de Raad-Hemminga, Kraggenburg
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Met ‘onze Drent’ in Drenthe
Een valse start, hondentrouw en nog meer verrassingen
Najaar 2019 verhuizen wij naar Drenthe en nemen 
intrek in onze ‘gedroomde’ Finse woning om te gaan 
‘Drenthenieren’. Bodhi en haar baasjes voelen zich al 
snel thuis, in en om het huis. Wat er daarna gebeurt laat 
zich het best omschrijven als een valse start. En dit is 
nog ver voor de corona-crisis.

Even in het kort. Het baasje is na de verhuizing zó moe 
dat hij geregeld even op de bank gaat liggen. Bodhi 
wijkt niet van zijn zijde. Ze kruipt bij hem op de bank 
terwijl dat niet haar gewoonte is. Alsof ze ‘voelt’ dat er 
iets niet pluis is. Klopt, er volgt een spoedopname in 
het ziekenhuis. Ik keer ’s avonds alleen terug naar huis, 
knuffel Bodhi, laat haar uit en geef haar eten. Ze zoekt 
het baasje overal maar… die is niet meegekomen. Ge-
lukkig mag ze voor onbepaalde tijd naar haar vertrouw-
de opvang. Beter een tweede thuis dan een ontregeld 
huis. Heel fijn!

Na twee maanden mag het baasje het ziekenhuis verla-
ten en kunnen we haar ophalen. Wat een weerzien! Al 
duurt dat bij Bodhi maar, uh… 10 seconden. Een kwis-
pel, een duw met de neus, een lik en… Hoezo leeft een 
hond in het ‘nu’?

Na een maand thuis volgt er nog een (geplande) op-
name en weer mag Bodhi naar de haar zo vertrouwde 
opvang. Het zijn wel weer drie weken maar het moet. 
En net als de vorige keer krijgt het baasje in het zie-
kenhuis het dagelijkse ‘pilletje van Bodhi’ (een foto via 
Whatsapp). Dat doet prima zijn werk. Maar na thuis-
komst begint alles weer van voor af aan. 

Er volgt een periode van (opnieuw) wennen en het ver-
trouwen terugkrijgen. Zo’n valse start bedenk je toch 
niet? In het begin is het toch nog even de ‘alles-is-an-
ders-show’ omdat het baasje niet zelf met Bodhi uit kan. 
Ik doe de rondes en bij thuiskomst móet Bodhi eerst 
het baasje vinden, dan pas is er rust. Nog meer dan ooit 
wijkt ze niet van zijn zijde. Waar hij gaat, gaat Bodhi, 
de man en zijn schaduw. Wanneer hij even weg is, ligt 
Bodhi bij de deur te wachten tot hij terugkomt. Bij de 
voordeur, bij de deur naar de gang, noem maar op. Je 
kunt niet in de kop van de hond kijken maar je gaat 
toch denken dat ze het niet meer wil laten gebeuren 
dat ze de baas weer voor zó lang moet missen. Als de 
baas opstaat, gaat de kop omhoog. Zodra hij uit zicht 
verdwijnt, staat ze op en loopt hem na, overal. Honds-
trouw, hondentrouw, dat zijn de woorden hiervoor en 
het is absoluut ontroerend. Maar het blijft een Drent, 
zoals hierna weer duidelijk wordt.

‘Blijf gezond, neem een hond’ gaat niet altijd op maar 
het is wel een prima manier om weer conditie op te 
bouwen. Zo worden de wandelingen al spoedig langer, 
intensiever en voor Bodhi ook uitdagender. Ze loopt 
los waar en wanneer het kan. In no time kent ze de 
omgeving op haar hondenduimpje. Ze luistert goed en 
als het écht nodig is, gebruiken we de komfluit en daar 
reageert ze uitstekend op.

Maar dan… verschijnen er reeën ten tonele. Dat is op 
zich niet zo vreemd in Drenthe maar voor Bodhi is dit 
een nieuw fenomeen. Behalve achter een hek heeft ze 
nog niet eerder met dit wild ‘kennisgemaakt’. In een 
onbewaakt ogenblik – op een of andere manier zien 
Drenten alles nét iets eerder dan hun baasjes – gaat ze 

In de vertrouwde opvang
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er achteraan. Wat we ook proberen, weg is ze. Zelfs de 
komfluit negeert ze! Ze laat ons achter in een menge-
ling van boosheid, frustratie en wanhoop. Dit alles is 
natuurlijk uit den boze. We denken Bodhi behoorlijk 
onder appèl te hebben maar dit gaat alle perken te bui-
ten. Daar loop je dan met jachtlijn zonder hond in het 
bos. Mede-hondeneigenaren steken er zelfs de draak 
mee. “Waar is je hond haha?” of  “Ben je je hond thuis 
vergeten?”. Het is niet grappig. We hebben het nakijken 
en er zit niets anders op dan te wachten tot ze terug-
komt en zich hijgend en uitgeput voor ons op de grond 
ter aarde stort. Moeten we boos worden? Bodhi heeft 
haar instinct gevolgd en het vuur uit de poten gelopen 
voor de baas. Nee dus. Maar we krabben wel achter 
onze oren. Wat nu?

Misschien dat een jachttraining, waar we om praktische 
redenen nooit aan toe zijn gekomen, een idee is. Maar 
ja, alle trainingen liggen stil i.v.m. Covid-19. Iemand 
in huis uitnodigen en privé advies vragen is ook geen 
optie. Aanlijnen dan maar? We proberen een lange lijn 
uit die we nog hebben liggen maar daar struikelen we 
zelf over. Via internet een Flexi Giant uittreklijn van 8 
meter aangeschaft. We hebben behalve de jachtlijn nog 
een halsband en laat het nou qua kleur heel goed bij 
elkaar passen. Een mooi setje waar we mee voor de dag 
kunnen komen. Bodhi mag nog steeds los waar het kan 
maar gaat aan de lijn als het moet. 

Het blijkt een succes. Zodra er een verleiding is, blok-
keren we haar met een subtiel trekje. Dit is voldoende 
om Bodhi bij de les (lees: onze les) te houden. Lekker 
voertje als beloning, klaar. Wij blij, de reeën blij. De 
voertjes werken trouwens ook heel goed als ze losloopt 
en er andere (aangelijnde) honden in zicht komen. In 
dat opzicht herkennen we ons goed in het artikel van 
Nina van Tilbeurgh (hondengedragscoach) in de laatste 
editie van ‘Onze Drent’ (Voorjaar 2020). 

We gaan bijna aan ons eigen ‘succes’ ten onder. Bodhi is 
zo dol op de voertjes die de baasjes in hun zak hebben, 

dat ze alles om zich heen lijkt te vergeten en zelfs duw-
tjes tegen onze hand geeft en snuffelt of er een voertje 
in zit. Ze moet ‘afkicken’, besluiten we. Dus alleen nog 
maar een voertje als ze een opdracht of commando van 
óns opvolgt cq uitvoert. 

Zo gezegd, zo gedaan. Het werkt! Tot op zekere hoogte 
dan. Nogmaals, we weten niet wat er omgaat in de kop 
van de hond maar we kunnen wel gedrag observeren. 
Nu we niet langer op commando of vraag van Bodhi 
voertjes uitdelen, bevinden we onszelf soms alleen op 
het pad. Waar is dan Bodhi? Die zit op haar achterste 
een eind terug, gewoon te zitten en ons aan te kijken. 
Wat wil ze hiermee duidelijk maken? “Ik kom alleen voor 
een voertje?” of… “Waar blijft het commando “kom 
voor”? Vul maar in…  Niets is een Drent vreemd en ze 
worden als intelligent beschouwd. Het blijft natuurlijk 

een raadsel welke ‘voorbedachte rade’ er in dit gedrag 
zit. Vermakelijk is het wel maar ook weer een eye-ope-
ner dat je een Drent niet moet onderschatten. Je komt 
steeds weer voor nieuwe verrassingen te staan. Maar 
juist dát maakt een Drent tot een bijzonder maatje voor 
het leven.

Hondstrouw, zacht en sociaal, intelligent en je altijd ver-
rassend. Het blijft een Drent hè… 

Agnes van Wijngaarden
Wilhelminaoord
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Onze Drent ook in isolatie.....
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Onze Drent ook in isolatie.....
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De Drentsche Patrijshond op vakantie
Het corona-virus heeft voor velen van ons voor wat 
betreft de vakanties, roet in het eten gegooid. Vakanties 
zijn geannuleerd, aangepast of nog niet gepland in af-
wachting van versoepeling of opheffing van de maatre-
gelen die in eigen land of in het beoogde vakantieland 
gelden. 

Nu de grenzen langzaamaan weer opengaan en maat-
regelen worden versoepeld, worden er voorzichtig 
weer vakanties geboekt of worst er spontaan naar het 
buitenland gegaan. Als u, al dan niet gepland, (naar 
het buitenland) op vakantie gaat, is het raadzaam goed 
voorbereid te zijn. Daarbij is het met name van belang 
de altijd geldende regels en zeker de corona-maatrege-
len, in acht te nemen. Hoewel veel Drenten-eigenaren 
met onderstaande aandachtpunten bekend zijn, wil ik 
toch nog even op een paar belangrijke zaken de aan-
dacht vestigen.

Bent u van plan uw Drent mee te nemen op vakantie, 
dan is het goed om vooraf bij uw vakantieadres of 
geplande bestemming te informeren of huisdieren 
welkom zijn. Vraag dan ook meteen naar de specifieke 
regels rond hun aanwezigheid. Dit geldt zowel in bin-
nen- als in buitenland. Bij een reis naar het buitenland 
moet ook rekening houden met de toegangseisen voor 
huisdieren van het land, de reisduur, het klimaat en 
de conditie van de Drent. Sommige Drenten kunnen 
bijvoorbeeld niet tegen (lange) autoritten of hoge(re) 
temperaturen. Andere Drenten kunnen erg aan huis 
gehecht zijn, waardoor je ze geen plezier doet met een 
uitstapje (naar het buitenland). Een ieder zal dus zelf 
de afweging moeten maken of de Drent mee kan op 
vakantie.

De Drent gaat niet mee 
Neemt u om welke reden ook uw huisdier niet mee op 
vakantie, dan zijn er verschillende mogelijkheden voor 
het regelen van de verzorging. U kunt uw huisdier naar 
een pension brengen, een oppas aan huis regelen of je 
huisdier onderbrengen bij familie of vrienden. 

In alle gevallen dienen de verzorgers op de hoogte te 
zijn van bijzonderheden met betrekking tot eten, even-
tuele medicatie en het adres van de dierenarts. Ook is 
het van belang dat de verzorger op de hoogte is van uw 
wensen in het geval uw hond iets ernstigs overkomt.

Als uw Drent tijdens de vakantie naar een pension 
gaat, is het belangrijk dat deze voor de plaatsing in het 
pension, volledig (dus ook tegen Kennelhoest) gevac-
cineerd is. Is de hond niet volledig gevaccineerd, of is er 
geen deugdelijk vaccinatiebewijs, dan zal het pension 
uw hond in de regel weigeren. De eisen kunnen per 
pension verschillen en het is daarom raadzaam om al-
tijd van tevoren te informeren naar de vaccinatie-eisen. 
Omdat de huisvesting ook per pension verschilt, is het 
een huiskamerpension, zitten de honden met meerdere 
in één ruimte, zijn het grote of kleine hokken, is het ook 

raadzaam te informeren 
hoe de opvang eruit 
ziet en wat er wel en 
niet geregeld wordt qua 
bijvoorbeeld voeding. 
Voor het maken van een 
afgewogen keuze, is het 
ook goed om te infor-
meren hoe het pension 
bekend staat en smen 
met uw hond een be-
zoek te brengen aan het 
pension.

De Drent gaat mee
Als u uw Drent mee-
neemt naar het bui-
tenland, krijgt u te maken met buitenlandse wet- en 
regelgeving. De eisen voor het meenemen van uw 
Drent, zijn overigens per land geregeld en kunnen dus 
verschillen.

Voor EU-landen gelden altijd de volgende basisregels:

1. identificatie van de hond door middel van een chip

2. bezit van het nieuwe (blauwe) EU-dierenpaspoort

3. vaccinatie tegen Rabiës (hondsdolheid). De Rabiës-
vaccinatie moet minimaal 21 dagen voor vertrek 
gegeven worden, maar dit kan per land verschillen. 
Het is daarom raadzaam om tijdig na te gaan welke 
regels gelden met betrekking tot verplichte vac-
cinaties.

Sommige landen, zoals bijvoorbeeld Ierland en Noor-
wegen, maar ook landen buiten de EU, kunnen aan-
vullende eisen stellen. In sommige gevallen moet 
bijvoorbeeld om de Rabiëstiter te kunnen bepalen, een 
bloedtest uitgevoerd worden.

Let bij een geplande reis naar bijvoorbeeld het Ver-
enigd Koninkrijk op of de Brexit niet tot nieuwe invoer-
eisen leidt!  

Naast de verplichte vaccinaties, kan het ook verstandig 
zijn om uw Drent te beschermen tegen vlooien, teken 
en andere in het buitenland voorkomende parasieten. 
Uw dierenarts of dierenspeciaalzaak kan u hierover 
informeren. 

Op de website licg.nl onder het kopje ‘reizen en vakan-
tie’  vindt u de meest recente informatie over reizen met 
uw huisdier en over de geldende eisen. In het uiterste 
geval kunt u altijd met de ambassade van het vakan-
tieland contact opnemen om verdere informatie te 
krijgen.

Fijne vakantie!

Daniëlle Blezer 
Correspondent
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Lijntje met onze Drent
Een poosje geleden kreeg ik het verzoek van Jos Sut-
muller om het lijntje voort te zetten en te vertellen hoe 
ik zo met het Drentenvirus besmet ben geraakt. Natuur-
lijk, Drentengek als ik ben, zei ik volmondig: “Ja, doe ik”.

Ja, dan moet je je eigen verleden onder ogen komen. 
Inmiddels mag ik me zo’n slordige 40 jaar de eigenaar 
noemen van één of meerdere Drenten. Pieke is mijn 
vijfde ‘eigen’ Drent, maar tussendoor zijn er ook drie die 
ons huis tijdelijk hun huis noemden.

Als kind was ik al met het hondenvirus besmet door 
mijn vader. Hij was opgegroeid met een Schotse Collie 
en had veel plezier met zijn maatje gehad. Dat leek mij 
(als nakomertje) ook wel wat: een maatje om alles mee 
te delen en avonturen mee te beleven. Mijn moeder 
was een ‘kattenmens’ en zag dat niet zitten. 

Dus toen ik trouwde met een man, die ook iets had met 
honden en we ons eerste huis kochten, hoefden we niet 
lang na te denken; er zou een hond komen. Eerst heb-
ben we allerlei boeken over honden en hun opvoeding 
gelezen en toen zijn we op zoek gegaan. We wilden 
graag een overplaatser een gouden mandje geven, die 
verdienen immers ook een mooi thuis!

Rond die tijd kwamen we een oude studiemaat van 
mijn man tegen. Hij en zijn vrouw hadden een Drent-
sche Patrijshond; wat een prachtig dier! Ik was op 
slag verliefd. Zo eentje wilde ik ook. We hebben toen 
contact opgenomen met de Vereniging en we konden 
vanuit Zuid Limburg een teefje ophalen in De Bilt, een 
jongedame van bijna twee jaar, van goede komaf. De 
volgende zaterdag hebben we haar opgehaald. Tessa 
was een lieve hond, maar zonder enig zelfvertrouwen. 
Geen wonder toen bleek dat we de derde eigenaars 
waren. 

Om haar weer het geloof in haarzelf te geven, zijn we 
met haar gaan trainen. Voor ons was dat ook een heel 

nieuw gebied. We hadden geen van beiden ooit een 
hond gehad en nooit nagedacht over jagen en jacht. 
Maar we leerden en trainden gedrieën en werden er 
een stuk wijzer van. Zelfs zo (eigen)wijs dat we inschre-
ven op een voorjaarsveldwedstrijd in IJzendijke om 
eens te kijken hoe dat nu allemaal werkte. En of het 
werkte, in ieder geval bij onze Tessa! Ze liep in de Open-
klasse een kwalificatie en won daarmee de wedstrijd. 
Voor iedereen (wij incluis) een totale verrassing…. En 
dan ben je helemaal verkocht!

Op de Clubmatch behaalde ze een ZG, haar heupen 
en ogen werden nagekeken, een kennelnaam werd 
aangevraagd en de fokplannen  waren geboren. We 
gingen op zoek naar een mooie reu voor haar en na 
enig wikken en wegen hadden we ook die gevonden. 
En toen kwam de streep door de rekening: haar vader 
had PRA vererfd en dus werd ze uitgesloten voor de fok. 
We waren ontdaan.

Toch wilden we er graag een hond bij. Of liever ik wilde 
een eigen hond. Tessa was zeer op mijn man gericht en 
ik speelde haast de tweede viool. En ik wilde zo graag 
een hond… Dus gekeken naar de nesten van de reu, die 
we voor onze Tessa hadden uitgezocht en zo doende 
kwamen we in Nieuw Balinge terecht bij een fokker, die 

een nestje verwachtte. Toen het nest geboren werd, zat 
er maar één reu in, mijn reu! Vanaf het eerste moment 
had ik een klik met Sijmen. En die klik is gebleven, hij 
was mijn mannetje. Ook toen onze zoon geboren werd, 
was Sijmen degene, die zich over de baby/peuter ont-
fermde. Bij hem leerde de kleine lopen en bij hem zocht 
de kleine troost als mama boos was, met een schier 
eindeloos geduld.  

Tessa

Jannes met Sijmen
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Ook Sijmen mocht werken: veldwedstrijden, SJP-
proeven (hoewel die toen anders heetten) en jagen. We 
waren een vast picker-up team op het landgoed vlakbij. 
Met hem kon ik lezen en schrijven…. Hoewel hij een 
echte Drent was: bij tijd en wijlen eiste hij het laatste 
woord of gaf me ‘de middelvinger’. De band was sterk 
en werd nog sterker toen Tessa overleed. Toen Sijmen 
zes jaar later ook overleed, werd het erg stil in huis…

We wilden weer een hond, een pup, maar we gingen 
verhuizen en begrepen dat het verstandiger was even 
te wachten tot we onze plek gevonden hadden. En na 
twee hondloze jaren kwam Rinus, ook een heerlijke 
Drent. Een hond, met gevoel voor humor, die de treinen 
achter ons huis weg joeg. Dit tot groot vermaak van 
iedereen. Een prachtige hond, die ook weer mocht wer-

ken: veldwedstrijden, SJP-proeven en jagen. En shows. 
Hij heeft een flink aantal B-diploma’s gehaald, werd 
BundesSieger, EuropaSieger, Nederlands Kampioen en 
Nederlands Veteranen Kampioen op de leeftijd van tien 
jaar.  Hij werd een aantal malen gebruikt voor de fok 
en bleek op zevenjarige leeftijd epilepsie te hebben. 
Uiteraard was hij vanaf dat moment niet meer beschik-
baar voor de fok. Hadden we het maar eerder geweten. 
Dat gaat nog steeds door mijn gedachten, hadden 
we maar…  Helaas wisten we het niet en konden we 
ook de klok niet meer terug draaien, maar het verdriet 
hierover blijft.

Toen Rinus een jaar of twaalf was werd het tijd om 
naar de opvolger uit te gaan kijken. Op de Clubmatch 
liep ik Jan Pluis tegen het lijf. Hij vertelde mij van zijn 
fokplannen en ik was één en al oor. Uit dit nest moest 
mijn volgende reu komen! Helaas bleef het teefje leeg 
en moesten we op de volgende loopsheid wachten. 
Inmiddels overleed Rinus en het plan om hem deel uit 
te laten maken van de opvoeding van de pup, ging in 
rook op.

Inmiddels bleek de moeder van mijn volgende pup 
drachtig en een maand of vier na het overlijden van 
Rinus werd Quartel onder de kerstboom bij de familie 

Pluis geboren. Op de drempel van het nieuwe jaar en 
naast de oliebollen, stonden er beschuitjes met muisjes 
op tafel.  Ik kon niet wachten om de pups te zien en te 
kijken naar hun kapriolen. Wel had mijn man me van te 
voren verzekerd, dat die hond echt alleen voor mij was. 
Hij zou er geen tijd voor hebben vanwege zijn werk. Hij 
zat midden in een promotie met het daarbij behorende 
onderzoek.

En ook Quartel en ik werden weer een team: veldwerk, 
SJP-diploma’s, jagen en shows. En met succes; in de 
Jeugdklasse bij het najaarsveldwerk liep Quartel een 
kwalificatie. Een dag om nooit te vergeten. En de vol-
gende dag liep zijn nestbroer een kwalificatie. 

Quartel en ik hebben een hoop meegemaakt samen. 
Het meest traumatische was het plotseling overlijden 
van mijn man. We hebben samen gerouwd en zijn er 
samen sterker uit gekomen. Hij is en blijft een bijzon-
dere hond; twee keer heeft hij geholpen een hond met 
een rugzakje weer vertrouwen in het leven te geven en 
nu slikt hij (bijna) alles van Drent nummer vijf in mijn 
leven, Pieke.

Ook Pieke komt bij Jan Pluis vandaan en lijkt een 
bijzonder hondje, een hondje met een eigen karakter. 
Maar wat die me allemaal gaat brengen, ligt nog in de 
toekomst, vooralsnog brengt hij veel plezier, want ook 
hij mag werken. Al beperkt zich dat tot nu toe alleen tot 
trainen.

Ja, ik ben besmet met het Drentenvirus en ben bang, 
dat dat nooit meer over gaat. Zou dat ook bij anderen 
zo zijn? Misschien dat Marjan de Raad dat weet? Ik 
hoop, dat jij, Marjan, het stokje/lijntje over neemt.

Sieka Knol-Borgeld

Rinus fan 't Suydevelt bij de IJssel
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Zomer? Let op voor grasaren!
Het mooie aan onze Drentse Patrijshonden is dat het 
échte buitendieren zijn. Die niets liever doen dan strui-
nen door bossen, struiken en grassen. Het zijn actieve 
beesten, altijd op zoek en altijd hun neus achterna. 

Zo ook onze Lex (Chuck van Noordhoven-2015), een 
enthousiaste overplaatser, die bij ons een fijn thuis heeft 
gevonden. 

Op een mooie zomeravond in juli vorig jaar kwamen 
wij terug van een wandeling, waarbij we inderdaad veel 
door niet-gemaaide bermen hadden gestruind. Onder-
weg al merkte ik, dat Lex ongewoon veel met zijn kop 
schudde (wat wij ‘flapperen’ noemen). Niet te verwarren 
met het schoon of droog schudden wat een hond met 
zijn hele lijf doet.  
 
Nu kwam dat ‘flapperen’ wel een enkele keer meer voor, 
waarschijnlijk als er een insect of zo in zijn oor was ge-
kropen en meestal ging dat snel weer over. Maar in dit 
geval bleef Lex maar doorschudden. In zijn oren konden 
wij, voor zover wij konden kijken, geen oorzaak ontdek-
ken.

Oorontsteking 
De geraadpleegde dierenarts ontdekte een afgebroken 
grasaar, diep in de gehoorgang. Nu zijn de gehoorgan-
gen van honden érg diep en zat de betreffende aar 
tégen het trommelvlies. Uiteindelijk is Lex onder nar-
cose gebracht en is de grasaar verwijderd. Daarbij is het 
trommelvlies beschadigd. Voor dat risico had de dieren-
arts al gewaarschuwd.  
Een beschadigd trommelvlies herstelt zich wel, maar dat 
kost tijd. Tot die tijd is het middenoor onbeschermd en 
bestaat het risico op oorontstekingen.  
 
Helaas voor Lex, bleek hij een bacteriële ontsteking 
opgelopen te hebben in zijn middenoor. Het bleek ook 
nog eens een resistente bacterie, waardoor de eerste 

antibiotica-cocktail geen effect had. Eerst moest een 
swap op kweek worden gezet om te bepalen welke 
bacterie het betrof. Vervolgens is met veel spoelen en 
antibiotica de ontsteking genezen. 

Gelukkig hoort Lex weer uitstekend. Luisteren is soms 
een ander verhaal.

Een waarschuwing
De bedoelde grasaren (zie foto) hebben kleverige weer-
haakjes. Juist bij onze honden, met lange, harige oren, 
kunnen puntjes van deze aren vast blijven hangen in 
het oorhaar. Als zo’n puntje in het begin van de gehoor-
gang terecht komt, irriteert dat de hond en begint hij 
te ‘flapperen’ om het irriterende ding eruit te schudden. 
Het effect is echter averechts. De weerhaakjes van de 
grasaar zorgen ervoor dat het stukje met elke  ‘flapper-
beweging’  juist verder de gehoorgang in kruipt. Tot aan 
het trommelvlies, diep in het oor.

Nu deze grasaren weer verschijnen, controleer ik Lex 
regelmatig. En begint hij te ‘flapperen’, dan ben ik er 
meteen bij om het stukje gras er uit te halen, vóórdat 
het dieper de gehoorgang in gaat.  
Mijn advies: ‘flappert’ uw hond, controleer dan meteen 
zijn gehoorgangen. Het kan een hoop ellende besparen.       

Peter Smulders 

Een grasaar en de boosdoener (r)
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Teken
Het is weer mooi weer en dus is het ook weer tijd voor teken!
Intussen kent iedereen ze wel: teken!  
Maar wat zijn teken?
Teken zijn parasieten die vooral actief zijn in de periode 
van maart tot oktober en met name bij vochtig weer. 
De teek is echter niet langer alleen maar actief in voor-
noemde periode. Door de zachte winters vinden we 
de teken bijna het hele jaar terug op onze honden. Het 
aantal teken neemt jaarlijks toe waardoor ze een steeds 
groter wordend probleem zijn. Daarnaast worden er 
op bepaalde plekken in Nederland teken gevonden die 
enkele jaren terug niet voorkwamen. 

Teken zijn spinachtige parasieten met acht poten, die 
zich bij voorkeur in bos- en duingebieden ophouden 
in de lage vegetatie, zoals struiken en grassen. Helaas 
komen we ze daarbuiten ook al steeds meer tegen. Als 
een gastheer voorbij loopt laat de teek zich vallen en 
nestelt zich in de huid om bloed te zuigen. Hoewel de 
teek zelf irritatie kan veroorzaken op de plek waar hij 
zich vasthecht, zijn vooral de ziekten die hij kan over-
brengen gevaarlijk. Een hond heeft een grotere kans 
om een teek op te lopen, omdat honden vaak door het 
struikgewas lopen en op plaatsen komen waar andere 
gastheren (mens, kat, koe, paard etc.) amper komen. Er 
zijn intussen vele honderden tekensoorten bekend!

De cyclus van een teek
Een teek kan heel klein (1 mm) tot heel groot (1 cm) 
worden. Er zijn diverse stadia in de levenscyclus van 
de teek. Een volwassen vrouwtjes-teek legt eieren. Die 
eieren komen uit en worden 6-potige larven. De larven 
kruipen in lage vegetatie op enige hoogte boven de 

 
 
grond. Zodra een mogelijke gastheer langskomt klam-
pen ze zich vast en zuigen zich vol waarna ze zich weer 
laten vallen op de grond en zich ontwikkelen tot een 
8-potige nymfe.  Zodra de nymfe een bloedmaaltijd 
heeft gehad ontstaat de volwassen teek. 

Een teek in het larvestadium kan nog geen ziektes 
overbrengen, in tegenstelling tot nimfen. De meeste 
larven van soorten die meerdere gastheren nodig heb-
ben verhongeren voordat ze een gastheer tegenkomen, 
dit is de reden dat een vrouwtjes-teek zeer veel eitjes 
produceert, tot enkele duizenden. Hierdoor is de kans 
groter dat een aantal van de larven zich kunnen ontwik-
kelen tot een volwassen teek. Volwassen teken kunnen 
maanden tot jaren overleven zonder een gastheer. 
Alleen volwassen teken kunnen gigantisch opzwellen 
nadat ze zich hebben volgezogen met bloed.

Waar zitten de teken graag?
Teken zitten graag daar waar de huid zacht, vochtig en 
warm is. De voorkeursplaatsen bij de hond zijn de nek, 

oren, kop en poten. Ze kunnen echter 
ook op andere plekken op het lichaam 
voorkomen.

Een teek verwijderen
Controleer je huisdier liefst dagelijks 
op teken en verwijder deze zo snel 
mogelijk. Als je de teek binnen 24 uur 
verwijdert, kan er nog geen ziekte over-
gebracht worden! Na een tekenbeet 
kan er een rode, wat gezwollen plek 
ontstaan op de plaats van de teken-
beet.  Deze trekt na een paar dagen 
weg. Houd dit wel in de gaten! 

Heeft de teek jou gebeten? Dan is het 
toch raadzaam om voor de zekerheid 
bij de huisarts langs te gaan. 

De teek kan gemakkelijk verwijderd 
worden met een tekenpen. LET OP! 
Gebruik nooit voordat u de teek ver-
wijdert een desinfecterend middel. De 
teek kan dan juist gif spugen en ziek-
makende stoffen in het bloed brengen.

Teek 



Onze Drent - 25

 

Nadat je de teek verwijderd hebt, kun je eventueel wel 
de plek ontsmetten.

Draai de teek er rustig en voorzichtig uit. Als je te hard 
trekt of niet de hele teek vasthebt, trek je het lichaam 
van de kop eraf en blijft de kop vastzitten in de huid. 
Hierdoor kan een ontsteking ontstaan.

Preventie
Er zijn verschillende middelen beschikbaar die je kunt 
gebruiken om het aanhechten van teken te voorkomen 
en/of de teek te doden. Dierenwinkels en dierenartsen 
verkopen druppels, spuitflessen en halsbanden. Veel 
van deze middelen werken ook tegen vlooien. Voor ad-
vies wat te gebruiken, kun je het best met de dierenarts 
contact opnemen. 

Teken en ziektes die ze over kunnen brengen hier en 
in het buitenland!
Ziekte van Lyme (Borrelia Burgdorferi)
Het type teek dat de bacterie kan overdragen is de 
Ixodes teek. De bacterie kan zich in wilde dieren (zoals 
herten, zwijnen en reeën) vermeerderen zonder dat 
deze dieren ziek worden. Als een teek zich voedt op 
zo’n geïnfecteerd dier, wordt de teek besmet. Deze teek 
kan dan op zijn beurt weer jouw hond besmetten.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de teek zich minimaal 
24 uur moet voeden om voldoende bacteriën over te 
dragen om de ziekte te veroorzaken. Vroege verwijde-
ring van teken verkleint dus de kans op ontwikkeling 
van ziekte. Niet alle specialisten zijn het erover eens 
dat de Borrelia-bacterie bij de hond daadwerkelijk de 
Ziekte van Lyme kan veroorzaken. Via een bloedtest 
kunnen weliswaar afweerstoffen aangetoond worden 
tegen Borrelia, maar het is onduidelijk of de hond er 
ziek van wordt. Je kunt zelf in ieder geval wel de ziekte 
van Lyme oplopen. Dus ook bij jezelf is tijdige verwijde-
ring van de teek en een huisartsenbezoek aan te raden! 
De ziekte kan behandeld worden met antibiotica. 

Symptomen:
• gewrichtsklachten

• nierfalen

• hartstoornissen

• huidaandoeningen (een rode uitbreidende plek 
rond de teek)

• ontstekingen van de lymfevaten en koorts

Babesia
Deze parasiet komt vooral in Zuid-Europa voor en 
nestelt zich in de rode bloedcellen, waar de parasiet 
zich vermenigvuldigt en de rode bloedcel laat knappen. 
Dit is een levensbedreigende situatie, maar bij tijdige 
behandeling is de ziekte vaak te genezen. De ziekte 
kan optreden één tot drie weken na de tekenbeet. De 
parasiet kan ook chronisch in het lichaam verblijven en 
pas op een veel later tijdstip symptomen geven.

De symptomen zijn:
• lusteloosheid

• niet eten

• koorts

• bleekgelige slijmvliezen en donkere tot koffiebruin-
kleurige urine

Ehrlichia
Deze bacterie die ook vooral in Zuid-Europa voorkomt, 
nestelt zich in verschillende soorten bloedcellen en kan 
ze vervolgens van binnenuit kapot maken. De hoeveel-
heid witte bloedlichamen neemt af waardoor de hond 
gevoeliger wordt voor infecties. De ziekte Ehrlichiose 
kan zowel acuut (vanaf 1 week na de tekenbeet) als 
chronisch voorkomen.

De symptomen zijn:
• koorts

• niet eten

• sloomheid

• rillingen

• neus- en ooguitvloeiing, oogontsteking, neus-
bloedingen

• kreupelheden

• zenuwverschijnselen

• bloedarmoede

Echter: de hond hoeft niet altijd symptomen te hebben. 
Dit maakt dat deze ziekte moeilijk te diagnostiseren is. 

Ehrlichiose heeft, wanneer de hond niet behandeld 
wordt, vaak een dodelijke afloop. Ook na een behande-
ling blijft de ziekte soms chronisch aanwezig, omdat de 
parasiet nooit helemaal uit het lichaam verwijderd kan 
worden. Er ontstaat dan een zeker evenwicht tussen de 
ziekteverwekker en het immuun-systeem van de hond. 
Maar als je er op tijd bij bent is het zeer goed te behan-
delen met een antibiotica-kuur.

NB. Ook al ben je nooit met je hond naar het buitenland 
geweest, kan je hond toch besmet worden met boven-
staande ziektes. 

De ziekte-overbrengende teken zijn inmiddels zo vaak 
door verschillende honden uit het buitenland mee-
genomen dat deze teek zich permanent in Nederland 
heeft gevestigd.

Tekenradar
In 2012 door het RIVM en de Wageningen University 
een platform (tekenradar.nl) opgericht, waarop voor-
lichting over tekenbeten en de ziekte van Lyme te 
vinden is. Ook wordt op tekenradar.nl voor elk deel van 
Nederland aangegeven hoe actief de nimfen gemid-
deld zijn. Naast de actuele verwachting is het mogelijk 
om tot tien dagen vooruit te kijken. 

Daniëlle Blezer 
Correspondent
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Wat een hond niet mag eten (2)
In de vorige editie van ‘Onze Drent’ werd beschreven 
welke levensmiddelen giftig zijn voor honden. Nu heb-
ben wij sinds eind augustus 2019 opnieuw een jonge 
Drent (Repke) in huis en ik vraag me sindsdien tijdens 
het tuinieren regelmatig af of Repke het door mij ver-
wijderde groen wel mag eten. De jongedame ligt graag 
tussen en op de bergen tuinafval en neemt er boven-
dien regelmatig een hapje van of gaat er een tijdje op 
liggen kauwen. 

Terwijl ik afgelopen voorjaar met de Lelietjes van Dalen 
bezig was nam Repke weer plaats op de berg met 
plantjes die ik eruit had gestoken. Ik zocht onmiddel-
lijk op internet naar de mogelijke giftigheid van het 
plantje en ontdekte dat het zelfs zwaar giftig was. Ik 
heb vervolgens direct de kruiwagen opgehaald om het 
tuinafval rechtstreeks daarin te doen. 

Hieronder een paar afbeeldingen van veel voorkomen-
de (tuin-)planten die in min of meerdere mate giftig zijn 
en een lijst met symptomen die voor kunnen komen.

Ellen Bouwen

Aronskelk

Bilzekruid (duinen)

Lupine

Lelietjes van Dalen

Goudenregen Monnikskap
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Naam Onderdeel Giftigheid Symptomen
Anemoon Blad en sap ++ Darmen/ buik, branderig gevoel in 

mond en keel, braakneigingen

Aronskelk 1. Vooral de bessen

2. Rest van de plant

+++ 1. Verlamming zenuwstelsel, 2. Openha-
len van slokdarm door kleine naaldjes 
(calciumoxalaat-kristallen)

Bilzekruid De hele plant +++++ Opgezwollen buik en hevige krampen 
….. de dood

Blauweregen Takken, peulen, zaden ++ Ernstige buikpijn
Buxus Hele plant, sap +++ Diarree en overgeven
Dieffenbachia 

(huiskamerplant)

De hele plant ++++ Krampen, opzwellen van lippen, keel en 
tong, verstikkingsgevaar!!

Goudenregen De hele plant, zaden zijn 
het ergst

++++ Moeilijke ademhaling, verhoogde 
bloeddruk, verlamming…. de dood.

Hulst Bessen, blad ++++ Buikpijn, slaperig, overgeven,

15-20 bessen zijn dodelijk

Hyacint Hele plant maar m.n. 
bloembollen en zaden

+++ Bij inname buikpijn, jeuk en overgeven. 
Veelvuldig aanraken: vergiftigingsver-
schijnselen

Klimop Bessen en blad ++++ Koorts, sufheid, huiduitslag, overgeven, 
buikpijn, coma

Laurierkers/ prunus Plant en bessen +++ Opgezwollen gevoel, ademhalingspro-
blemen, spiersamentrekkingen

Lelie De hele plant Maag- en darmproblemen
Lelietje van Dalen Gehele plant +++ Diarree, buikpijn, overgeven, hartritme-

stoornissen

Lupine Zaden ++++ Verlamming in het zenuwstelsel
Mahonie Wortels, pitten van de bes-

sen
++ Overgeven

Monnikskap Gehele plant, m.n. de wor-
tels

+++ Diverse heftige reacties

Narcis Bladeren en bloembol ++ Buikpijn, overgeven, jeuk
Oleander Bladeren ++++ Maag, hartproblemen, te lage bloed-

druk, coma, hartstilstand

Rododendron Bloemen, bladeren, honing +++ Lagere hartslag, overgeven, traan-ogen, 
neusslijmvliesontsteking 

Sneeuwklokje Blad, bloem, bol ++ Diverse nare effecten
Tomaat Bladeren, stelen, kroontjes 

en onrijpe vruchten
++++ Bijzonder pijnlijke maagkrampen

Verbena Gehele plant ++++ Verlammingen, dodelijk voor honden
Vingerhoedskruid Gehele plant, m.n. zaden 

en bladeren
+++ Hartritmestoornissen, diarree, overge-

ven, ontsteking maagdarm-kanaal

Vlier Onrijpe bessen ++ Overgeven

         Advies: wees voorzichtig met tuinafval en neem altijd iets van de plant mee als u naar de dierenarts gaat. 
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Waarom besnuffelen honden elkaar van achteren?
Wat is eigenlijk de reden dat honden zo graag aan 
elkaars achterste snuffelen?

Zoals u weet is de neus het belangrijkste zintuig van 
honden. Ze kunnen al ruiken bij de geboorte en als 
oude honden niet meer zo goed kunnen horen en zien, 
doet hun neus het nog wel!

Honden leven in een wereld van geuren. Ze markeren 
waar ze geweest zijn met hun urine en ontlasting, waar-
bij ze dat laatste liefst zo hoog mogelijk terecht laten 
komen. Door hieraan te ruiken kan een hond vaststel-
len van welke hond het was, wat het geslacht van die 
hond is, of die hond eventueel loops is en zelfs hoe lang 
geleden die hond daar was.

Hoe is dit nu mogelijk zult u zich afvragen. Rond de 
anus van honden zitten geurklieren (de anaalklieren) 
en deze produceren een geurstof die aan de ontlasting 
wordt afgegeven. Deze geur is specifiek voor elke hond 
en daardoor kan een hond door een andere hond ‘her-
kend’ worden.

Als honden elkaar ontmoeten, let er maar eens op, dan 
geeft het even goed aan elkaars achterste ruiken aan of 
ze elkaar ergens van kennen en of ze elkaar eerder ge-
roken hebben. Dit vergemakkelijkt de verdere omgang 
met elkaar. Soms komt het echter voor, dat een hond de 
hondentaal niet goed ‘spreekt’, of kent en dan verloopt 
de kennismaking niet soepel. Soms kan dit gepaard 
gaan met gegrom van de hond die zich niet laat be-
snuffelen. 

Zo zie je maar weer dat het voor honden belangrijk is 
de ‘hondentaal’ te ‘spreken’.

Tineke v.d. Feijst

Seija
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Loslopen; wel of niet toegestaan?
Regelmatig komt het voor dat er discussies zijn over 
de vraag of een hond wel of niet op een bepaalde 
plek los mag lopen. Soms is dat duidelijk omdat er 
bordjes staan, maar vaak is dat niet het geval. Hoe is 
dat nu geregeld?

Binnen gemeenten bepaalt de 
gemeenteraad of honden los 
mogen lopen en zo ja waar. In 
bijna alle gemeenten staat in 
de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening, dat het verboden is 
om binnen de bebouwde kom, 
behoudens in de aangewezen 

losloopgebieden, je hond los te laten lopen. Omdat in 
Nederland het uitgangspunt geldt dat iedereen geacht 
wordt de wet te kennen, wordt het verbod binnen de 
bebouwde kom dan ook niet aangegeven door middel 
van borden. De mate van handhaving van dit verbod, 
door politie en gemeentelijke handhavers (BOA’s), ver-
schilt per gemeente.

Buiten de bebouwde kom is er geen sprake van een 
algeheel verbod om je hond los te laten lopen. De ei-
genaar van de grond, bijvoorbeeld een gemeente, een 
boer of Natuurmonumenten bepaalt of honden daar 
los mogen lopen. De manier waarop kenbaar wordt 
gemaakt of honden toegelaten worden en zo ja onder 
welke voorwaarden, verschilt. Er zijn hiervoor namelijk 
geen voorgeschreven borden. Boeren geven soms met 
eenvoudige bordjes aan, dat ze ter bescherming van 
hun vee, geen honden in hun weiland willen. 

Eigenaren van grotere natuurgebieden gebruiken vaak 
op elkaar gelijkende bordjes met daarop de geldende 
regels o.a. voor honden voor dat gebied. Dergelijke 
bordjes kunnen aangeven dat honden in het geheel 
niet toegestaan zijn (ook niet aangelijnd) omdat het 
een beschermd gebied is waar bijvoorbeeld vogels 
broeden. Zijn honden wel toegestaan in het desbetref-
fende gebied, dan geven de bordjes aan of de honden 
aangelijnd moeten zijn of los mogen lopen. Alsof dit 
nog niet genoeg is, zijn er ook nog de bekende bordjes 
‘verboden toegang’ met de verwijzing naar artikel 461 
van het Wetboek van Strafrecht, die aangeven dat de 

grond in het 
geheel niet 
betreden 
mag worden. 
Kortom, het is 
verstandig om 
goed op even-
tuele bordjes 
te letten.

In het alge-
meen zou je 
kunnen zeggen, dat honden buiten de bebouwde kom 
los mogen lopen, tenzij aangegeven is dat de eigenaar 
dat niet wil. Maar dan zijn er nog de artikelen 3.21 en 
3.24 van de Wet Natuurbescherming (sinds 2017 de 
opvolger van de Flora en Faunawet), die van belang zijn 
voor eigenaren van (jacht)honden.

Artikel 3.24 lid 5 van de Wet Natuurbescherming ver-
biedt iemand in het veld te zijn met een (jacht)hond 
als die hond ‘jaagt’ (dieren opspoort, doodt, verwondt, 
vangt of bemachtigt). Iedereen zal begrijpen wanneer 
hier sprake van is en waarom deze bepaling bestaat. 
Maar dan is er ook nog artikel 3.21 van deze wet, die 
stelt dat er al sprake is van jagen, als iemand met één 
van de in dit artikel genoemde jachtmiddelen, waaron-
der een (jacht)hond, in het veld is. Door de strekking 
van dit artikel moet de begeleider van een loslopende 
jachthond aantonen dat er geen sprake is van jagen en 
dat zal, afhankelijk van de omstandigheden, best lastig 
zijn. Als de hond echter aangelijnd is, is dat een stuk 
gemakkelijker. Kortom, denk even goed na als je met je 
Drentsche Patrijshond gaat wandelen in de natuur. 

Naast de hiervoor vermelde juridische redenen, is het 
ook een vorm van fatsoen als je zorgt dat je loslopende 
hond in een ‘losloopgebied’ anderen, zoals wandelaars, 
geen hinder of overlast bezorgt. 

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de 
website van Het Landelijk InformatieCentrum Gezel-
schapsdieren (www.licg.nl).

Willem v.d. Kolk
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Ouderdom bij honden
Onze honden worden ouder dan vroeger, net als wij. 
Dat is natuurlijk prettig, maar ook bij honden komt 
de ouderdom met gebreken.

Het is een feit dat wij de meeste van onze honden over-
leven en dus in ons mensenleven met een aantal ouder 
wordende honden te maken krijgen.

Oudere honden hebben vaak minder zin in spelen of 
uitgaan en de gedragsveranderingen die gepaard gaan 
met de veroudering van de hersenen hebben vaak 
invloed op de verhouding tussen baas en hond.

Door dit probleem te herkennen zijn er mogelijkheden 
om de geestelijke gezondheid van een oudere hond op 
peil te houden. In lang niet alle gevallen is er overigens 
sprake van een merkbare aftakeling.

Het is een culturele gewoonte om veroudering als on-
vermijdelijk te beschouwen. Dankzij allerlei vernieuwin-
gen in de diergeneeskunde zijn dierenartsen in staat 
om de lichamelijke problemen die bij het ouder worden 
horen, deels op te lossen of in ieder geval af te remmen.

Dankzij het gemak van bloeddrukverlagende medi-
cijnen voor hartproblemen, de dieetvoedingen voor 
bijvoorbeeld nierpatiënten, moderne ontstekingsrem-
mende en pijnstillende medicijnen, kan een dierenarts 
de ‘derde’ leeftijd van de hond probleemloos aanpak-
ken.

Die lichamelijke verbetering van oude honden leidt 
vaak tot de vraag om aandacht voor gedragsverande-
ring. Wat heeft een hond aan gesmeerde gewrichten en 
een goed functionerend hart als hij geen zin meer heeft 
om te wandelen?

Nu moet een dierenarts en natuurlijk ook de eigenaar 
de gedragsveranderingen wel herkennen. Een die-
renarts is er in getraind om veranderingen in tal van 
lichaamsfuncties te herkennen, maar gedragsverande-
ringen en dan vooral de oorzaak hiervan zijn lastiger te 
herkennen.

Wat zijn nu die veranderingen die veroorzaakt wor-
den door het ouder worden van de hersenen? 

Desoriëntatie
De hond kan zich niet meer goed oriënteren op zijn 
omgeving. Dit gaat vaak in het begin heel langzaam, 
maar kan zich snel uitbreiden.

In het begin vergist de hond zich in de juiste voordeur 
of weet even niet meer de weg in het dagelijkse uitlaat-
bos.

Het kan zelfs uitlopen in het ogenschijnlijk doelloos 
rondlopen in huis of het zomaar weglopen.

Relationele stoornissen
In het begin lijkt het vaak of de hond doof wordt. Hij 
reageert namelijk niet meer alert op allerlei geluidsprik-
kels.

Het kan natuurlijk best dat het dier doof wordt en ook 
minder goed gaat zien. De hond heeft namelijk vaker 
moeite met het op afstand herkennen van de eigenaren 
of andere bekenden.

Het kan zelfs zo zijn dat de hond dol enthousiast op 
vreemde mensen afloopt en de buurvrouw straal voor-
bij loopt.

Daarnaast lijkt het alsof de hond moeite heeft met de 
rangorde in huis, met het vertonen van onderdanig 
gedrag naar een ranghogere hond bijvoorbeeld. En dit 
zorgt natuurlijk weer voor allerlei problemen tussen de 
honden in huis.

Ook de band tussen baas en hond kan minder worden, 
doordat het dier zelf geen initiatieven meer vertoont en 
ook minder tot een spel uit te dagen is. De hond komt 
dus minder dan voorheen om aandacht (spel) vragen.

Verlies van aangeleerd gedrag
Dit geeft vaak de grootste problemen. Onzindelijkheid 
op zowel urine als ontlasting kan plotseling de kop 
opsteken.

Het alleen-zijn kan een probleem worden, zowel 
overdag als ’s nachts. Een aantal oudere honden krijgt 
’s nachts zelfs enorme loopdrang terwijl ze overdag in 
een zeer diepe slaap vallen.

De hond reageert ook minder of soms helemaal niet 
meer op bepaalde, aangeleerde signalen. Commando’s 
hebben dan geen functie meer.

Ook sociale omgangsvormen naar andere honden toe 
lijken afgeleerd. Dat laatste geeft dan weer problemen 
met de andere jongere honden in huis, maar ook op 
straat.

Niet meer in staat nieuw leergedrag te  
ontplooien
Een ouder wordende hond is minder goed in staat om 
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veranderingen door te maken. Het aanpassingsvermo-
gen gaat achteruit.

Een verhuizing
Nieuwe mensen in huis of nieuwe huisdieren kunnen 
vaak de oorzaak ervan zijn, dat u voor het eerst merkt 
dat de hond ouder wordt. Hij heeft meer moeite met 
zich aanpassen en vaak ontstaat een aantal gedrags-
problemen vanaf dit moment.

Zo was er de oudere Labrador die na een verhuizing 
opeens niet meer alleen kon zijn, hij jankte en blafte de 
hele tijd als hij alleen was. ’s Nachts liep hij voortdurend 
te spoken door het huis.

Ook een nieuw gezinslid kan dan plotseling voor veel 
problemen zorgen, die waarschijnlijk niet waren voor-
gekomen toen de hond jonger was.

Verlies van motivatie
Dit is voor de meeste eigenaren vaak het grootste 
probleem. Het niet meer tonen van initiatief om te gaan 
spelen, het niet meer waaks zijn of maar met moeite te 
motiveren zijn om samen een stukje te gaan wandelen, 
zorgt voor een vermindering van de band tussen baas 
en hond.

Althans, dat voelen wij zo.

Als uw hond niet meer vrolijk de mand uitkomt als u 
de riem pakt en naar de deur loopt, maar u echt moet 
soebatten om hem mee te krijgen, is de lol er voor u 
ook snel af. De wandelingen worden al snel korter en 
de motivatie om tijdens het wandelen iets met de hond 
te doen neemt ook af.

Slaapstoornissen
Andere grote problemen die al eerder aan de orde zijn 
geweest zijn de slaapstoornissen.

Het kan zijn dat uw hond veel meer gaat slapen, zeker 
overdag, of dat hij steeds dieper lijkt te slapen. Maar het 
kan ook zijn dat uw hond in plaats van ’s nachts juist 
alleen overdag slaapt om ’s nachts rond te gaan lopen. 
Het slaappatroon kan dus veranderd zijn.

Normaal vallen honden en wij ook eerst in een lichte 
slaap om vervolgens dieper te gaan slapen en ook te 
gaan dromen. Dit is die fase waarin u uw hond soms 
ziet bewegen in zijn slaap.

Sommige honden maken daarbij ook allerlei geluiden, 
we zien de hond dan ‘dromen’. Wij noemen dat de REM-
fase (rapid eye movement) of de droomfase.

Sommige oudere honden vallen ineens in die onrustige 
droomfase zonder eerst rustig in slaap te vallen. Ze kun-
nen dan ook ineens heel onrustig wakker worden en 
totaal gedesoriënteerd lijken.

Emotionele stoornissen
Hiermee bedoel ik dat sommige oudere honden sneller 
angstig gedrag vertonen. Het kan ook zijn dat het dier 
ergens van schrikt, maar veel meer tijd nodig lijkt te 
hebben om te herstellen.

De hond kan bang worden voor dingen of omstandig-
heden waar hij voorheen nooit angst voor vertoonde. 
Verlatingsangst kan dan ontstaan, maar ook bang om in 
de auto te gaan of opeens bang worden voor bepaalde 
dieren zoals paarden of koeien.

Die angst kan ook omslaan in het tonen van angst-
agressie. De hond zal dan eerder reageren met agressie 
op angstprikkels dan voorheen. De meeste eigenaren 
ervaren dit zelf ook als erg beangstigend.

Bijzondere gedragingen
Er kan dwangmatig gedrag ontstaan. Bijvoorbeeld het 
likken van een bepaalde plek op het lichaam, zoals een 
poot.

Dit geeft dan weer aanleiding tot verwondingen die 
meestal niet meer overgaan. De hond blijft er maar aan 
likken.

Verstoorde eetlust kan een verschijnsel van veroude-
ring zijn. Soms dagen niet of nauwelijks willen eten om 
vervolgens als een wolf een aantal dagen alles te willen 
eten wat maar enigszins eetbaar is.

Een aantal eigenaren vermeldt ook dat het soms lijkt 
alsof de hond zomaar een tijdje voor zich uit zit te 
staren. Het kost dan ook moeite om zijn aandacht te 
krijgen.

Wat kunnen we dan hieraan doen?
In eerste instantie moet u als eigenaar de gedragsver-
anderingen die gepaard gaan met het ouder worden 
herkennen.

U moet er ook van overtuigd raken dat er wel degelijk 
iets aan te doen is. Dit kan vaak goed in samenwer-
king met uw dierenarts en een gedragstherapeut voor 
honden.

De dierenarts is noodzakelijk om in eerste instantie 
alle lichamelijke klachten na te kijken en uit te sluiten. 
Daarnaast kan uw dierenarts eventueel een gedrags-
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medicijn voorschrijven, dat kan helpen de aftakelende 
processen op hersenniveau te verminderen.

Maar ook voor u is een belangrijke taak weggelegd. Al-
leen het geven van een pilletje is onvoldoende om uw 
‘oude’ hond weer wat plezier in zijn leven te geven.

U zult, soms onder begeleiding, opnieuw moeten 
gaan trainen met uw hond. Nu is de training er niet op 
gericht om de hond allerlei nieuwe dingen aan te leren, 
maar is vooral gericht op het motiveren om uw hond 
weer dingen te laten ondernemen.

Zoekspelletjes, aandachtsoefeningen of het apporteren 
van allerhande zaken zijn ideale manieren om uw hond 
te motiveren in het zelfstandig uitoefenen van allerlei 
handelingen.

Tenslotte
De verzorging van verouderende honden krijgt een 
steeds grotere plaats in onze samenleving.

Het is echter jammer dat veel eigenaren, maar ook 
dierenartsen en gedragsdeskundigen nog niet volledig 
op de hoogte zijn van de vele mogelijkheden die er zijn 
om het leven en daarmee de levensvreugde van hun 
dier te verbeteren.

Dit verbeteren kan gericht zijn op het lichamelijke deel, 
maar het zou ook gericht moeten zijn op het geestelijke 
deel van een hond. Een hond bestaat nu eenmaal uit 

meer dan pezen en spieren die aangedreven worden 
vanuit de hersenen.

Onwetendheid leidt vaak tot verkeerde conclusies of 
besluiten. De verouderingsproblemen afdoen met: ‘hij 
wordt nu eenmaal ouder en daar is niets tegen te doen’ 
of  ‘ik wil niet dat hij lijdt, ik heb liever dat hij een mooie 
dood sterft’  tkunnen na het lezen van dit artikel niet 
meer aan de orde zijn.

De kennis van het ouder worden van gezelschapsdie-
ren neemt ook een steeds groter deel in van het taken-
pakket van een dierenarts. Het ‘oude gebakje’ zal meer 
en meer de aandacht van dierenartsen krijgen.

Gedragsdeskundigen zullen daar dus ook steeds meer 
mee te maken krijgen. Dus ook de noodzaak voor 
dierenarts en gedragsdeskundige om ook op dit gebied 
samen te werken.

Waar de één de kennis heeft over de lichamelijke aspec-
ten van het ouder worden en medicijnen, heeft de an-
der de kennis van gedrag én de kennis van de invloed 
van bepaalde medicijnen op dat gedrag.

Mw. drs. H.J.C. (Lenny) Jelsma DVM 
(lennyjelsma@kpnmail.nl)

Dit artikel stond eerder in de Labrador Post van juni 
2020.
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Wat Joeri ons leerde voor Repke kwam …… 
Sinds 2012 zijn wij de gelukkige baasjes van Joeri van 
d’Ouw Knip. Joeri vierde in mei jl. zijn achtste verjaar-
dag en we hebben samen al heel veel leuke dingen 
meegemaakt. Ik ben sinds mijn 10e levensjaar opge-
groeid met de reuen van mijn ouders en daarom koos ik 
in 2012 ook een reu. “Als mijn vader een hond goed kan 
africhten, dan kan ik dat ook”, dacht ik optimistisch. Dat 
heb ik geweten …..  Joeri begon al spoedig flink te trek-
ken en heeft ons zo nu en dan aardig wat grijze haren 
bezorgd. We volgden verschillende jachthondencursus-
sen en ik oefende daarnaast met Ine Gimbrère, fokster 

van Joeri. Ik vond het heel moeilijk om te bepalen 
hoeveel druk ik kon/moest uitoefenen op onze Joeri. 
Meestal werkte mijn ‘par force’ benadering averechts. 
Aangezien Joeri niet zo van zwemmen hield en tijdens 
SJP’s blokkeerde zodra hij het water in moest, is het 
me nooit gelukt om samen succesvol door een SJP te 
komen. Tegenwoordig gaat hij, als het een beetje warm 
is, uit eigen vrije wil zwemmen in een vennetje dat wij 
passeren tijdens onze zondagochtend wandeling. Wat 
deed ik een paar jaar geleden verkeerd waardoor Joeri 
op het uur U niet wilde zwemmen? 

Joeri mocht twee keer een teefje dekken. Shanty the 
Gloucester en Javana van ’t Jasperspad. Totaal 16 pups 
waar de teefjes goed voor hebben gezorgd. Het was 
heel leuk om het nest te bezoeken en, via een What’s 
app-groep, de ontwikkelingen van de hondjes te kun-
nen volgen. 

Ine Gimbrère maakte me bekend in de wereld van het 
veldwerk. Een paar jaar geleden mochten Joeri en ik 
uitkomen in de Novice-klasse. Dat dat niet meer kan, 
betreuren wij zeer; het gaf onervaren voorjagers een 
mooie kans om veldwerk te oefenen. We hebben geen 
kwalificaties binnengesleept, maar ook hier geldt, dat 
hij de laatste drie jaar heeft laten zien dat hij langdurig 
en goed geconcentreerd kan voorstaan op een hout-
snip of een fazant. Het wordt me steeds duidelijker dat 
Joeri iets trager is in zijn informatieverwerking. Ik kan 
nu rustig naast hem komen om te couleren. Voor het 
deelnemen aan de jacht in ons dorp maakt hij te grote 
slagen en is hij spoedig een eind voor ons. De oudere 
jagers kunnen zijn hoge tempo niet bijhouden. Maar 
ach, je verstoppen in een greppel en daarna de gescho-
ten duiven ophalen is ook leuk.

Ondertussen droomde ik al geruime tijd van nog een 
Drentje, dit keer een teefje. Het leek me heel gezellig 
voor Joeri en ik wilde alles wat ik tijdens het werken 
met Joeri had geleerd, graag toepassen op een nieuwe 
huisgenoot. Eerst hebben we totaal ongeveer zes 
weken op de pup van onze vrienden Arjan en Brigitte 
gepast om hen te helpen met het zindelijk en bench-
proof maken van de pup. Dat was wat ingewikkeld in 
hun woning in de binnenstad in Utrecht. Joeri wist eerst 
niet wat hij met haar aan moest, maar pup Mooske 
heeft al haar charmes ingezet en wist Joeri over de brug 
te krijgen om met haar te gaan spelen. Een jaar later be-
gon de zoektocht naar een pup voor onszelf. Liefst één 
uit een jachtlijn, goede motoriek en één die van water 
zou houden. Deze laatste wens inwilligen, is natuurlijk 
onbegonnen werk. Ik kende Madelien en Otto Atema 
al een poosje en wist wat Madelien zoal met Dirkje fan 
’t Getsewold had bereikt. Of dat ook voor een pup van 
Dirkje zou gaan gelden en of ik er een succesvol Drentje 
van zou kunnen maken, was een leuke uitdaging. Ma-
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delien had Lennaert uitgezocht als dekreu. Op 27 juni 
2019 wierp Dirkje negen gezonde en prachtige pups.                     

Zodra de ogen open gingen, bouwde Otto allerlei 
beweeg- en klautertoestellen in hun tuin. De spieren 
en zintuigen van de pups moesten immers flink aan het 
werk worden gezet. Ook werden de pups in de fietskar 

gezet om de we-
reld buitenshuis te 
ontdekken. Lopen 
aan een lijntje 
oefenden ze met 
de pups op het 
trottoir. Na diverse 
nestbezoekjes 
mochten we Repke 
vrijdag 23 augus-
tus 2019 ophalen. 
Onze tuin was al 
pup-bestendig 
gemaakt en we 
hebben Joeri bui-
ten onze tuin laten 

kennis maken met Repke. Daarna gingen we gezamen-
lijk naar onze tuin. 

Aangezien ik geen herhaling wilde van het vele trekken 
aan de lijn wat Joeri had gedaan, ben ik vanaf de eerste 
dag heel duidelijk naar haar geweest; zodra Repke trok, 
liep ik de andere kant op of bleef stokstijf staan. Daar 
hebben we tot nu toe héél veel plezier van want ze 
volgt netjes.           

Toen Repke ruim 
negen weken oud 
was, hoorden we 
opeens een hard 
gekerm; Repke was 
met haar voorpoot-
je onder de deur 
gekomen. Een foto 
bij de dierenarts 
leerde ons dat ze 
enkele teenkootjes 
had gebroken. Ze 
kreeg een enorme 
spalk en een mitel-
la om en was opeens ernstig beperkt in haar bewegin-
gen. Wat een verdriet ….. Het spelen met Joeri moest 
aan banden worden gelegd en we konden het watervrij 
maken niet voortzetten. Gelukkig groeide het nieuwe 

bot vrij snel en na een paar weken mocht de spalk eraf. 
Om te voorkomen dat ze haar voorpootjes zo scheef 
als Pipo de Clown ging neerzetten, besloot ik haar aan 
te melden voor hydrotherapie. Het zwemmen in 30° C 
warm water vond ze heerlijk, net als de warme douche 
waar ze vóór- en na het zwemmen onder mocht. 

Repke mocht met 10 weken naar de jachthonden pup-
pytraining in Vught en vond de andere hondjes en de 
trainster heel erg leuk. We zaten toevallig in een groep-
je met nog vier andere Drentjes. Soms deed ze heel erg 
goed haar best maar soms was ze een belhamel. 

Madelien was inmiddels een What’s app-groep gestart 
voor alle puphouders. Dat was geweldig: vanaf dat mo-
ment kon ieder zijn ervaringen vertellen of vragen stel-
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len. Er werden veel foto’s gedeeld en het voelde heerlijk 
vertrouwd om te lezen dat de zusjes en broertjes ook 
alle kleedjes in de bench stuk maakten als de baasjes 
een poosje van huis waren of om te lezen hoe de eerste 
loopsheid verliep. We zijn net één grote familie. 

Na de puppycursus zijn we overgestapt naar Hunting-
dogs omdat die trainer veel ervaring heeft met Drenten, 
heel rustig en gestructureerd werkt en iedere oefening 
aanbiedt in kleine stapjes. Daar troffen we ook broertje 
Toby van Marcel Langbroek. Het is leuk om te zien hoe 
Repke en Toby zich ontwikkelen en bovendien laten we 
broer en zus na de training lekker met elkaar spelen.

                   Repke en Toby (foto van Marcel Langbroek)

Na eerst allerlei losse vaardigheden te hebben ge-
oefend, beginnen we nu steeds meer onderdelen 
achter elkaar te plakken: ‘volgen en vooruit sturen’ of 
‘down liggen en kort apport’. Ook het zwemmen staat 
steeds vaker op het programma. Het is een feest om 
met Repke te werken; ze is zo gretig en slim. Een keertje 
extra trainen? Graag! Tijdens de intelligente ‘Lock down’ 
mochten we individueel of met zijn tweeën nog wel het 
zwemmen oefenen in een poeltje. Naast deze trainin-
gen ten behoeve van het behalen van een SJP snuffelen 
we ook regelmatig in bietenvelden, tussen de jonge 

buxusstruiken of langs slootjes. Met een aantal broer-
tjes en zusjes hebben we in Zeeland kennisgemaakt 
met veldwerk. Het gewas was relatief hoog en Repke 
sprong als een bezetene door het veld. Aangezien mijn 
knie ‘op’ was, heeft Marcel Repke voorgejaagd. Hij deed 
dat vol overgave.

Repke racet door 
het veld op zoek 
naar wild. (foto’s van 
Linda Spaargaren)

Repke was 8 maanden toen ze mee mocht naar Moulin 
sous Touvent in Noord Frankrijk. Daar kreeg ze twee 
dagen veldwerktraining op echte fazanten. Het duurde 
even voor ze het spelletje begreep. We mochten soms 
de fazanten opzoeken die door oudere en meer ervaren 
honden waren opgejaagd. Zo nu en dan stond ze even-
tjes echt ‘voor’. Twee keer heeft ze een warme fazant in 
haar bek gehad. Toen werd Repke opeens een ander-
hondje; één die graag wilde gaan jagen. Maar op het 
moment dat ze heel dicht bij een fazant-haan kwam, 
was ze nog een beetje terughoudend. Het apporteren 
van eenden of een kauw tijdens de jachthondentrai-
ning van Eric vindt ze gelukkig niet spannend.

Naast de training bij Huntingdogs oefenen we ook heel 
regelmatig met Ine Gimbrère en Jacquine (halfzusje 
van Repke) in ons buitengebied. Aanvankelijk maakte 
Repke graag een ererondje voor ze haar dummy of wild 
bij mij inleverde. De laatste tijd brengt ze het apportje 
vrijwel rechtstreeks naar mij toe. Als Ine twee apport-
jes in het bos verstopt, neemt Repke die graag allebei 
mee. Dat ze er een moet laten liggen voor Jacquine, is 
haar nog niet duidelijk.  Alhoewel ze niet bang is voor 
water en vrolijk door regenplassen stapt,  zwemt ze nog 
niet van harte. Ze zwemt wel naar de overkant als ze 
het commando ‘over’ krijgt en wil het foam eendje op 
de terugweg best meebrengen, maar dit doet ze nog 
niet van harte. Waar komt dit grote verschil tussen het 
trainen met Joeri en Repke nu vandaan? Zit het hem 
puur in de honden, het geslacht, mijn ervaring of kan ik 
teefjes beter ‘lezen’?

Eric Verzijl, onze trainer, fotografeert ook heel graag. Ik 
had op Facebook al eens prachtige foto’s voorbij zien 
komen. Ik maakte een afspraak met hem en zijn vrouw 
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om bij ons in het buitengebied een foto shoot te komen 
maken van Joeri en Repke. Hij bracht diverse dummy’s, 
een haas, eend en Nijlgans mee. Het was een feestje 
voor onze Drentjes. Alles mocht worden geapporteerd. 
Ondertussen maakte Eric vele foto’s. Ook Repke (toen 
9 maanden oud) deed haar uiterste best en kwam trots 
met de Nijlgans aanstappen.   

 
We zouden met alle ‘pups’ en baasjes een nestwande-
ling maken vóór de hondjes 1 jaar werden. Helaas 
moest die afspraak worden afgezegd vanwege de 
beperkingen die ons waren opgelegd als gevolg van 
Covid-19. Binnenkort gaan we opnieuw een datum 
prikken. Maar wij kregen eind mei wel bezoek van Ma-
delien, Otto, Dirkje en Coosje. Coosje en Repke hebben 
héél lang in onze tuin gespeeld.         

Repke, Coosje, Dirkje en Joeri. (foto: Madelien) 

Op 2 juni kreeg ik een nieuwe knie. Aangezien ik Berry, 
mijn man, niet voortdurend met beide honden wilde 
laten wandelen en ik zelf ook zin had om naar buiten 
te gaan, heb ik een scootmobiel gehuurd. Nu komt het 
netjes ‘volgen’ goed van pas. Repke loopt als een para-
depaardje naast de scootmobiel. Mijn lieve mantelzor-

ger Berry was gelukkig bereid om ook door te gaan met 
de training bij Eric. Zo kwam de jongedame niets te kort. 

Op 27 juni vierden we de eerste verjaardag van Repke. 
We kregen een prachtige verjaardagskaart van Madelien 
en Otto. Daarop zijn alle honden uit het nest van Dirkje 
x Lennaert afgebeeld. Wat een leuke verrassing!

Joeri en Repke op de uitkijk

Ellen Bouwen

met Nijlgans  
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Wel of niet zwemmen met je hond?
Als het super warm weer wordt, is het voor een hond 
heerlijk om in het water af te koelen. Honden koelen 
echter niet af zoals mensen doen, door te zweten over 
hun hele lichaam. Honden koelen af door te zweten 
via de voetzooltjes en door te hijgen. Bij de liezen is de 
vacht dun en daar kan koel water ook helpen om de 
lichaamstemperatuur naar beneden te brengen.

Maar is zwemmen dan wel goed?
Dat hangt maar net van de hond en de situatie af. Niet 
iedereen staat erbij stil, maar er zijn echt honden die 
niet kunnen zwemmen. Dus eerst proberen onder 
veilige omstandigheden! Ook kan het gebeuren dat 
de vacht van de hond tijdens het zwemmen ‘volloopt’ 
met water en dat de hond op deze manier steeds meer 
moeite krijgt om de kop letterlijk en figuurlijk boven 
water te houden. 

De meeste honden gaan eigenlijk alleen maar zwem-
men als wij ze 'overhalen'. Door een stok of een bal 
in het water te gooien (weer rennen en activiteit!), of 
doordat we zelf in het water gaan. Omdat de hond 
graag bij ons is, gaan ze ons dan achterna. Natuurlijk, er 
zijn honden, die zelf graag zwemmen. Vraag jezelf eens 
af, als jij niets gooit of als jij jouw hond niet lokt, kiest 
jouw hond dan voor zwemmen of voor pootje baden?

En als je hond toch kiest voor zwemmen? Let dan altijd 
op onderstaande dingen.  

Omgeving 
Ook een hond die goed kan zwemmen, kan in de pro-
blemen komen als de omgeving niet echt veilig is. Zo is 
er een voorval bekend waarbij een hond die goed kon 
zwemmen in de jachthaven tussen twee boten viel en 
kansloos verdronk door gebrek aan ruimte om te kun-
nen zwemmen.

Lichamelijke conditie van de hond
Net als bij mensen zijn er lichamelijke condities die 
zwemmen niet verstandig en zelfs levensgevaarlijk ma-

ken. Bepaalde spier- en/of skeletaandoeningen kunnen 
verergeren door zwemmen. Het mag tevens duidelijk 
zijn, dat honden met epilepsie niet mogen zwemmen!

Oververhitting
Een hond koelt van zwemmen niet goed af! Doordat 
hij druk aan het zwemmen is, wordt de hond namelijk 
juist warmer! Zodra de hond dan uit het water komt kan 
hij deze warmte moeilijker kwijt en stijgt de lichaams-
temperatuur. Dat is vaak ook een reden dat een hond 
na het zwemmen alsnog door oververhitting overlijdt 
of in de problemen komt. De natte vacht op de rug kan 
in de zon ook gaan broeien! Dat geldt eens te meer als 
je de hond na het zwemmen en dus nat, meteen in een 
warme auto zet! 

Als zwemmen bedoeld is om af te koelen bij warm weer 
is het voldoende om erin en eruit te gaan. Het vocht zal 
verdampen en daarmee voor afkoeling zorgen. 

Heeft jouw hond last van de hitte? Leg hem of haar op 
een koele plaats, eventueel op een natte handdoek of 
coolmat. Als je bang bent voor oververhitting, neem 
dan de temperatuur op. De normale temperatuur van 
een hond is tussen de 38 en 39 graden Celsius.

Wanneer de temperatuur boven de 42 graden Celsius 
uitkomt, wordt het bloed stroperig en kan het niet meer 
goed rondgepompt worden waardoor diverse organen 
zuurstoftekort krijgen. Bij een dergelijke hoge tempera-
tuur is de schade onomkeerbaar. 

Is jouw hond te warm? Begin dan met afkoelen. Als de 
temperatuur onder de 40 graden Celsius komt, dan 
mag het afkoelen iets minder drastisch, de kans is dan 
groot dat de hond doorschiet naar een ondertempera-
tuur. Neem voor advies contact op met de dierenarts.

Oververhitting voorkomen is natuurlijk het beste en is 
makkelijk te voorkomen:

• wandel ’s ochtends vroeg en ’s avonds laat, niet 
tijdens de heetste uren van de dag en wandel kort

• laat je hond niet naast de fiets lopen. Niet alleen 
zorgt de arbeid van de spieren voor veel warmte, 
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ook het wegdek is snel (te) warm.

• laat je dier NOOIT achter in de auto! Ook 
niet voor eventjes, ook niet als de auto 
in de schaduw staat en ook niet met een 
raampje open.

• voorkom stress en zorg voor verkoeling 
en schaduw

• wees extra alert bij oudere honden, jon-
gere honden, honden met overgewicht 
of met hartproblemen

• geef de hond toegang tot bijvoorbeeld 
een pierenbadje, een schelp met wat 
water of zorg voor een koele plek bin-
nen in huis

 
Zoutwater 
Zwemmen in zoutwater geeft niet zo veel 
problemen. Slijmvliezen van de ogen kunnen wel wat 
geïrriteerd raken en een enkele hond zal misschien 
braken na opname van (te) veel zout water.

Zoetwater
Zoetwater kan microbiologisch behoorlijk ziekmakend 
zijn. De meest bekende ziekte is botulisme. Als het een 
beetje warmer wordt dan is ondiep water snel besmet. 
Watervogels raken verlamd, komen met de kop onder 
water en verdrinken. Laat NOOIT een hond zwemmen 
in water waar je een dode vogel ziet drijven of waar 
deze recent gevonden zijn.

In principe zal voor botulisme gewaarschuwd worden, 
omdat het ook gevaarlijk is voor de mens.

Blauwalg 
Blauwalgen lijken mensen niet zo snel ziek te maken, 
maar honden zijn er wel gevoelig voor. Is het water 
troebel of stinkt het? Neem het risico niet. De meest 
voorkomende reacties zijn huidklachten en diarree bij 
uw hond. Het precieze mechanisme dat e.e.a. veroor-
zaakt, is nog niet bekend. Bacteriën en andere micro-
organismen in het water kunnen diarree veroorzaken 
die meestal vanzelf overgaat. Blauwalg-vergiftging kan 
echter ernstige gevolgen hebben.

De temperatuur van het water
Voor alle wateromstandigheden geldt dat de tempera-
tuur van het water voldoende hoog moet zijn. Het is 
beter voor het skelet en de spieren als het water niet te 
koud is. Ook is bekend dat honden na de opname van 
koud water een maagkanteling kunnen ontwikkelen. 
Let dus ’s winters tijdens de strandwandeling ook op bij 
het drinken van koud zeewater!

Honden die daar gevoelig voor zijn, kunnen van regel-
matig zwemmen ook een verstoring oplopen van hun 
talgproductie. De vacht gaat vettig aanvoelen en de 
hond gaat een geur bij zich dragen die misschien het 
best te vergelijken is met oud nat wasgoed of sokken 
na een week.

 
Specifieke (zwem)blessures bij honden
Bij het zwemmen maakt de hond bewegingen die 
totaal anders zijn dan bij het normale voortbewegen. 
De ‘zwembelasting’ zal dus geleidelijk aan opgevoerd 
moeten worden om blessures te voorkomen, ook een 
warming-up is aan te bevelen.

Een specifieke blessure kan ontstaan als de hond op 
een hogere wal moet klauteren om het water te ver-
laten. Schouderblessures ontstaan omdat de hond 
veel kracht moet zetten en bij een natte (langharige) 
vacht, kan het gewicht fors toegenomen zijn! Beter is 
het om een plek te zoeken waar de hond het water uit 
kan lopen of de hond te helpen zonder hierbij aan zijn 
voorpoten te trekken.

Cold Water Tail
Onder deze benaming staat een aandoening van de 
staart te boek. Na een heftige inspanning van de staart 
bij het zwemmen, kan in de dagen daarna de staart slap 
en het bewegen ervan pijnlijk zijn. Het lijkt erop dat de 
staartspieren geïrriteerd zijn of zelfs ontstoken ten ge-
volge van de overmatige inspanning. Rust en eventueel 
ontstekingsremmers verhelpen de aandoening.

Watervergiftiging
Sommige honden krijgen bij het zwemmen met een 
bal of stok in de bek erg veel water binnen. Te veel wa-
ter kan de zoutbalans in het bloed verstoren en dit kan 
ervoor zorgen dat de cellen, dus ook de hersencellen, 
gaan zwellen wat kan leiden tot een coma en sterfte.

Tot slot
Voor de meeste honden kan zwemmen een leuke be-
zigheid zijn mits de baas goed oplet. 

Veel waterplezier deze zomer!

Daniëlle Blezer 
Correspondent

Bron: o.a. informatie van Sterkliniek dierenartsen
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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

Dit IM is eerder geplaatst in Onze Drent nr. 2 van dit 
jaar. Omdat de tekst toen niet goed leesbaar was, plaat-
sen we het nogmaals in dit nummer. 
De Redactie
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Kaira v.’t Limburgsland 31-08-2009  -  02-07-2020

We stonden ingeschreven bij de Vereniging op de 
puplijst. Het was september 2009 en we waren er klaar 
voor om een Drent in huis te nemen. We wonen op 
Schiermonnikoog, dus een mooie plek om een Drent te 
laten opgroeien. We kregen te horen dat er een nestje 
geboren zou worden eind februari 2010. Nog een half 
jaar en we zouden een pup krijgen! Maar toen werden 
we eind oktober gebeld dat er een pup, Kaira van ‘Lim-
burgsland, terug was gebracht bij de fam. Wielders in 
Nieuwstadt. Met de vraag of wij Kaira wilden hebben. 
Natuurlijk wilden wij dat, dus snel dingen aan geschaft 
zoals een bench, kussen, speeltjes enz.  
Toen kwam de dag dat we Kaira op gingen halen, vanaf 
Schiermonnikoog naar Nieuwstadt. Wat waren we blij! 
Onze zonen, toen 5 en 10 jaar, waren helemaal verliefd! 
Wat geweldig voor een Drensche Patrijshond om op 
een eiland te wonen, strand, zee, duinen en bos!  
We hebben met haar gehoorzaamheidscursussen ge-
daan en dat deed ze heel goed. In de les deed ze het 
uitstekend, maar eenmaal thuis had ze vaak bananen 
in de oren! Ook wel weer lachwekkend, echt een drent-
sche eigenwijs! Maar wat een lieve hond was ze, vooral 
met onze kinderen; deze konden er bovenop liggen, ze 
vond alles goed. Zelfs als ze aan het eten was kon je de 
brokjes uit haar bak pakken. Dan keek ze even zo van 
‘lukt het? Ben je klaar?’  
 
Wat een goedzak! We wilden graag een nestje met haar 

fokken. Toen begon ze wat pijn bij haar voorpoot te krij-
gen bij bepaalde bewegingen. Dus naar de dierenarts. 
Er bleek een stukje bot los te zitten bij haar elleboog 
(ED). Hier herstelde ze goed van. Weer lekker spelen, 
rennen enz. Een nestje met haar fokken werd door de 
dierenarts sterk afgeraden. Twee jaar later kreeg ze een 
gescheurde kruisband. Weer een operatie en weer 8 we-
ken rustig aan doen; dit met een Drent. Daarna knapte 
ze weer op, dus konden we weer lekker wandelen. De 
laatste drie jaar kreeg ze wat last van artrose, hiervoor 
zijn we naar de fysio geweest, voor dry needling en 
aquatraining. Hierdoor werd ze weer wat soepeler.   
Omdat we Kaira niet hebben laten steriliseren, had ze 
na elke loopsheid last van schijnzwangerschap. Dit ging 
gepaard met niet willen eten, vreemd gedrag, hijgen, 
onrustig zijn en graag bij je willen liggen. Dit gedrag 
ging na één tot twee weken weer over en dan was ze 
weer de oude. Afgelopen maand was ze weer loops 
geworden en daarna weer dezelfde symptonen. Maar 
ze begon ook te vloeien. Toen hebben we de dierenarts 
gebeld, want dit was niet goed. 

Gelijk naar de dierenarts en ze zou die middag geope-
reerd worden aan een baarmoederontsteking. Op de 
operatietafel ging het mis, haar baarmoeder had al pus 

gelekt in de buikholte. Ze hebben geprobeerd om de 
buikholte schoon te maken, maar helaas is ze op de 
operatietafel die middag overleden. Wat een verdriet en 
wat een lege plek laat ze achter!!

Kaira we zullen je missen!!     
 
Familie De Jong 
Schiermonnikoog
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Kalender 2020

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

28 ALV  VDPH 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 september 2020 alle 
shows afgelast en daardoor is bovenstaand overzicht beperkt. Of en zo ja 
wanneer activiteiten weer worden gehouden, is ten tijde van het maken van 
deze editie van ‘Onze Drent’ niet bekend. Raadpleeg daarvoor dus de ten-
toonstellingsagenda 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.
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 contact met ons op voor speci� eke   
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 Wij adviseren u graag!

 cavom.nl
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