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Exclusief verkrijgbaar bij uw dierenarts. www.rawveterinarydiets.com

De compleet samengestelde en microbieel
verantwoorde, rauwe dieetvoedingslijn

Rauwvleesmaaltijden blijven voeren ook als je
hond een speciale voeding nodig heeft? Dat kan! 

Made by:
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HYPOALLERGENIC

HYPOALLERGENIC INSECT
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MONO PROTEIN HORSE
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Ereleden
1948 De heer G.J. van Heek Jr. †
1950 Mevrouw M.C.S. Baronesse van Hardenbroek †
1954 De heer G.J. van Heek Jr., Erevoorzitter †
1966 De heer G.E. Lüps †
1969 De heer mr. P. van Delden †
1969 Jonkvrouwe A.J.M. van der Heyden van Doornenburg †
1969 Mevrouw A.E. Crol-van Heek †
1970 Mejuffouw E.F. Kleijn †
1975 De heer ir. A.J. Markvoort †

1986 De heer J.F. Baron van Hogendorp †
1986 Mevrouw M.M. Schippers-Bartels †
1986 De heer A.J. Booij
1986 Mevrouw E.W. van Nuffelen
1998 De heer A.H. van der Snee †
2002 De heer B. Schuiling †
2006 Mevrouw J. Offereins-Snoek
2015 De heer H. Companjen
2018          De heer mr. E.G.J. Gimbrère 
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Voorwoord van de Voorzitter
Beste leden van de Vereniging,

Voor u ligt alweer het ‘Herfstnummer’ van het 
verenigingsblad van onze Vereniging. Het lijkt al-
lemaal wel snel te gaan dit jaar, een jaar waarin we 
geen activiteiten kunnen organiseren. Dit betekent 
echter niet, dat het ‘achter de schermen’ ook rustig 
is. Het Bestuur en de commissies zijn namelijk bezig 
met de voorbereidingen voor 2021, zodat we direct 
uit de startblokken kunnen komen als het mogelijk 
is. 

Als samenleving zijn we nog steeds zoekend naar 
de balans tussen COVID 19-maatregelen en de 
impact daarvan op de gezondheid, de samenleving 
en de economie. Ik denk dat we hier ook in 2021 
met onze activiteiten zeker rekening mee moeten 
en willen blijven houden. De eerste ‘lakmoesproef’ 
is de Bijzondere Algemene Ledenvergadering op 
28 september a.s. Ongeveer 55 leden hebben zich 
inmiddels al ingeschreven. Omdat in de grote zaal 
van onze vaste vergaderlocatie, Hotel/Restaurant 
Schimmel in Woudenberg, maximaal 70 personen 
toegestaan zijn, moet het lukken om de vergade-
ring daar te houden. Elders in deze ‘Onze Drent’ 
vindt u informatie over een motie die ingediend, 
inhoudend een voorstel tot aanpassing van het 
Verenigingsfokreglement.

Ook vindt u elders in deze OD een dankwoord aan 
Hans en Nelleke Ploeger, die aangegeven hebben te 
willen stoppen met de ‘Drentenwinkel’. Het Bestuur 
gaat bekijken hoe we de winkel in een nieuwe vorm 
kunnen voortzetten. Als u daarvoor ideeën heeft, 

laat het ons dan 
weten.

Met plezier kan ik 
mededelen dat de 
Evenementencom-
misssie versterking 
heeft gekregen van 
twee ‘stagiaires’, 
die nu meedraaien 
in de EVC en als 
het goed bevalt, 
toe zullen treden. 
Kortom: welkom 
Silvia Verhulst en 
Mary Relou. 

Zoals eerder gezegd, richten we ons nu reeds op 
2021 en gaan  we met elkaar dan zorgen voor een 
bruisend verenigingsjaar! 

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

Met bijzondere groet,  
mede namens het Bestuur,

Marc Massaar van Schaik
Voorzitter

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

‘grijze Drentenkop’ 

• 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: 15 november 2020
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Van de Bestuurstafel

De Drentenwinkel

Op zaterdag 29 augustus heb ik bij Hans en Nelleke Ploeger in Spijkenisse de voorraad van de ‘Dren-
tenwinkel’ opgehaald. Dat is trouwens best een aardig aantal kilometers rijden met een 2-assige 
aanhangwagen vanuit Drenthe. Waarom deze rit?
Hans is in 2019 ernstig ziek geworden en heeft een intensief behandeltraject achter de rug en wat is 
het fijn om van hem te horen, dat het nu goed gaat. Wel heeft het een grote impact gehad en heeft 
Hans besloten om zijn activiteiten voor onze Vereniging te beëindigen. Hans heeft ruim 20 jaar!! de 
winkel ‘gedaan’. Het was altijd een gezellige drukte bij de winkel en persoonlijk heb ik altijd met veel 
plezier bij aankomst op een evenement, eerst een rondje gemaakt langs de kraam van ‘de Drentwin-
kel’ en die van Sjors (onze ‘commerciele’ verkoop). De winkel was telkens toch een mooie plek om 
elkaar te zien en een praatje te maken. Ik ga dat zeker missen. Een groot compliment aan Hans en 
Nelleke voor de altijd goed gehumeurde en open ontvangst. 
De komende periode gaat het Bestuur kijken hoe we  ‘de Drentenwinkel 2.0’ vorm kunnen geven. Heb 
je ideeën daarvoor, laat het ons weten. 
Ik wens Hans en Nelleke alle goeds in hun toekomstige woning, samen met hun jonge hond (Drent 
nummer10!). 
  

In memoriam Wout Arxhoek

Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen 
van het plotselinge overlijden op 10 september 
jl. van Wout Arxhoek. Voor velen van ons een 
bekende verschijning in de Drentenwereld en 
een kenner van het ras! Als je bij Wout in de ring 
stond, kreeg je altijd opbouwende feedback en 
hij was recht door zee.

Ook heeft Wout een grote invloed gehad bij de 
keurmeester-examens en liet zijn inbreng bij de 
evaluatie met de organiserende verenigingen 
aan duidelijkheid en betrokkenheid niets te 
raden over.

Ik ben ervan overtuigd dat veel eigenaren en 
fokkers met de adviezen van Wout ‘ wijzer en 
bewuster’ zijn geworden.
Namens het Bestuur wensen wij de familie van 
Wout de kracht toe om dit verlies te verwerken. 
We gaan Wout missen!

Namens het Bestuur,
Marc Massaar van Schaik
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Evenementencommissie
Najaarswandeling
Op zondag 13 september heeft de EVC 
met veel enthousiasme een proefwan-
deling gelopen op een van de Hol-
landse stranden ter voorbereiding van 
de traditionele Najaarswandeling, die 
dit jaar op een andere locatie gehou-
den zou worden.

Als stagiaires gingen Silvia Verhulst, 
Corné Ligtenberg en Mary Relou toen 
ook corona-proof kennis maken met 
de andere leden van de EVC: An-
net Rap, Alfred en Renate Schouten 
en Gerie Hoekstra. Helaas was Gerie 
verkouden, dus bleef ze volgens de 
richtlijnen RIVM thuis en Renate en 
Alfred hadden andere verplichtingen. 
Met veel plezier hebben we overlegd 
en een draaiboek in elkaar gezet. He-
laas gooit Corona dan toch weer roet 
in het eten.

Maar we laten ons niet uit het  ‘heide-
veld’ slaan. Waar normaal de voorjaars-
wandeling in Ede plaats vindt gaan we 
nu in het najaar de heide en de bossen 
bekijken. Begin dit jaar heeft de EVC 
hiervoor al een proefwandeling ge-
maakt en is er een leuke route uitgezet 
over de hei en door het bos. 

Op 1 november verzamelen we om 
10.00 uur op parkeerplaats de Drie-
berg nabij Ede. Hier is er koffie, thee 
en wat lekkers. Rond 10.30 uur starten 
we met de wandeling. De wandeling 
duurt ongeveer een uur en is, mits 
het niet te nat is, ook toegankelijk 
voor kinderwagens en rolstoelen. Er is 
ook een mogelijkheid om de wande-
ling voor jonge en oude honden in te 
korten.

We hopen dat deze activiteit binnen de RIVM-maat-
regelen wel door kan gaan en dat we een gezellige 
wandeling hebben met veel enthousiaste Drenten en 
hun baasjes. Houd echter voor de laatste informatie de 
website van de Vereniging in de gaten.

Tot 1 november!

Namens de EVC, 
Mary Relou
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Gebruikshondencommissie
Wisselprijzen
Binnen onze Vereniging kennen wij prachtige wissel-
prijzen, die naar de beste honden gaan van een seizoen, 
proef of zelfs jaartal. Op de Algemene Ledenvergade-
ring worden al deze wisselprijzen uitgereikt, een uitzon-
dering daar gelaten. Aangezien de eerste wisselprijs 50 
jaar geleden voor het eerst werd uitgereikt, namelijk in 
1970, wilde de Gebruikshondencommissie aandacht 
schenken aan deze wisselprijzen. Om te beginnen met 
de Perdixprijs en de Jonkvrouwe A.J.M. van der Heyden 
van Doornenburg Wisseltrofee en staan we kort stil bij 
het lot van de Drentsche Kei.

Perdixprijs

Deze prijs is beschikbaar gesteld door mevrouw Engels-
ma. De Latijnse naam van de Europese Patrijs, Perdix 
Perdix, geeft zijn herkomst weer. De prijs kan gewon-
nen worden door de beste Drentsche Patrijshond op de 
voorjaarsveldwedstrijden in de Jeugdklasse en werd in 
totaal 26 keer uitgereikt.

• De Perdixprijs werd voor het eerst uitgereikt in 1983
aan Donja.

• De prijs werd de laatste drie jaar niet uitgereikt.
Voor het laatst werd deze uitgereikt in 2017 aan
Lente van ‘t Poldersdijkje.

• De prijs is het meest gewonnen door Gerrit in 1984
en 1985.

Jonkvrouwe A.J.M. van der Heyden van Doornen-
burg Wisseltrofee
Het zal u niet verbazen, deze prijs is beschikbaar gesteld 
door Jonkvrouwe A.J.M. van der Heyden van Doo-
nenburg. Ook hier siert er op de sokkel een Europese 
Patrijs. De prijs kan gewonnen worden door de beste 
Drentsche Patrijshond op de voorjaarsveldwedstrijden 

in de Openklasse (CACT) en werd ook in totaal 26 keer 
uitgereikt.

• De Jonkvrouwe A.J.M. van der Heyden van Door-
nenburg Wisseltrofee werd voor het eerst uitgereikt
in 1983 aan de Drentsche Patrijshond Boaike Astha
van Bircmede.

• De trofee werd de laatste drie jaar tweemaal uit-
gereikt. In 2018 aan Int. en Lux. Kamp. Stone en in
2019 aan Rebèlle van d'Ouw Knip.

• De trofee is het meest gewonnen door de volgende
drie honden Boaike Astha van Bircmede in 1983,
1984 en 1986, Sophie v ’t Arrêt in 2006, 2008 en
2009 en Eline v ’t Arrêt in 2012, 2015, en 2016.

Dan is er nog het ‘mysterie’ van de Drentsche Kei, die 
beschikbaar is gesteld door de familie Gimbrère. De 
Drentsche Kei werd uitgereikt aan de beste Drentsche 
Patrijshond op een apporteerwedstrijd, maar meer 
dan 15 jaar geleden is de Kei gaan zwerven en deze is 
sindsdien niet meer teruggevonden. Wij houden ons 
aanbevolen voor tips over de Drentsche Kei!

Namens de Gebruikshondencommissie, 
Olaf Geerse
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Veldwerk 2020
Het voorjaar en de BVT
In een tijd waar we nog niet gehoord hadden van een 
1,5 meter maatregel, werden de eerste Basis Veldwerk 
Testen (BVT) in februari van dit jaar georganiseerd. Op 
22 februari beet de Epagneul Breton Club het spits 
af met de eerste voorjaarsveldwedstrijd 2020. Echter 
kwam er op 12 maart door Covid-19 een abrupt einde 
aan het net gestarte voorjaarsseizoen. Zo werden ook 
onze veldwedstrijden geannuleerd en trof hetzelfde lot 
onze Introductie veldwerk (oefendag) en onze Stan-
daard Jachthonden Proef te Beesd. Met name voor de 
aanstormende talenten in de jeugd viel het zwaar dat 
de veldwedstrijden geannuleerd werden. Zeker omdat 
twee van hen op 9 februari de BVT behaald hadden. Bij 
Jeugdwedstrijden voor staande honden geldt namelijk, 
dat honden met een BVT of eerdere jeugdkwalificatie, 
voorrang hebben bij inschrijving. 

In de zomer kwam het goede nieuws, dat er in het 
najaar weer veldwedstrijden georganiseerd konden 
worden. Reden voor meerdere voorjagers van Drent-
sche Patrijshonden om zich in te schrijven voor één of 
twee BVT’s in augustus. In totaal werd er dit jaar 94 keer 
deelgenomen door een staande hond op een BVT. Van 
hen behaalden er 39 de BVT. Er werd 16 keer inge-
schreven door een Drentsche Patrijshond, drie van hen 
behaalden de BVT. 

Najaarsveldwedstrijden 2020
De Gebruikshondencommissie heeft voor onze Vereni-
ging zeven veldwedstrijden mogen organiseren, met 
dank aan onze gastheren. Vier Jeugd- en drie Open-
klasse (CACT). 

Dirksland
De eerste veldwedstrijd van onze Vereniging vond 
plaats op Goeree-Overflakkee op 10 september. Hier 
werden we welkom geheten in de veldschuur van 
de familie Mastenbroek. Het welkom en de wedstrijd 
werden natuurlijk geheel gehouden met in achtneming 
van de geldende corona maatregelen. Zo werden de 
keurmeester Walter Klijssen en aspirant Appie Pinkse in 
stijl vervoerd. 

In de ochtend waren er zes honden in de Openklasse 
actief. Ondanks dat meerdere honden onder een fazant 
kwamen, mocht dit niet resulteren in een kwalificatie. 

In de middag kwamen zes jeugdhonden in actie. Een 
Heidewachtel, een Weimaraner, een Grote Münster-
lander, een Bracco Italiano en twee Drentsche Patrijs-
honden. Met een 180 graden blijvend draaiende wind, 
bleek het voor meerdere honden lastig om het wild 
vast te zetten. De Drentsche Patrijshond Vindhøj’s Store 
Dane boekte in zijn eerste loop in de groenbemesting 
wel resultaat. Dane wist de fazant langdurig vast te 
zetten en bij het naderen van de voorjager kwam de 
fazant in de wieken. Later werd het omschreven door 
de keurmeester als een heel mooi punt. Vindhøj’s Store 
Dane van Olaf Geerse werd gekwalificeerd met 1ZG 

In een soortgelijke setting waren we op 24 september 
wederom te gast bij de familie Mastenbroek, dit keer 
met Cor Woets als keurmeester. In de ochtend waren er 
zes honden in de Openklasse actief, helaas ook dit keer 
zonder succes.

In de middag kwamen zes honden in de jeugd in actie. 
Ook hier waren het de Drentsche Patrijshonden die suc-
ces boekten. Jacquine van d'Ouw Knip van Ine Gimbrè-
re met 1G en Renslingans Felix 2G van Peter Doderer. 

In de volgende editie de overige drie veldwedstrijden 
van het najaar 2020.

Namens de Gebruikshondencommissie,

Olaf Geerse
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Ledenadministratie
Voorgestelde nieuwe leden 

Naam Woonplaats Voorgesteld door

  1 Mw.

  2 Fam. .

  3 Fam. 

  4 Dhr.

  5 Dhr.

  6 Mw.

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

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. 

In de eerste ‘Onze Drent’ van 2020 hebben we de ru-
briek ‘de Reuenparade’ geïntroduceerd. Hierin worden 
reuen van de Dekreuenlijst met een kort verhaal, hun 
NHSB (of buitenlands) nummer en een paar foto’s voor-
gesteld. 

In de eerste editie werden drie willekeurige reuen voor-
gesteld: Defcon, Charlie en Maran. In de tweede kozen 
we voor de eerste, de twee middelste en laatste van de 
Dekreuenlijst: Abe, Jesse,  Jones en Bomi. In de derde 
en de vierde editie wilden we de allerjongste reuen van 
de lijst presenteren. Dat waren er in totaal zes. In het 
derde nummer van ‘Onze Drent’ werden Elliot en Bram 
voorgesteld, de twee jongste reuen van de lijst, beide 
geboren in 2018. In de tekst over Bram is helaas weg-
gevallen, dat Bram een hond is uit de kennel van Corné 
en Gerinda Ligtenberg uit Lochem, hetgeen we hierbij 
willen herstellen. 

In deze ‘Onze Drent’ vindt u de iets minder jonge hon-
den, deze zijn geboren in 2017 en 2016. Het gaat deze 
keer om Torm, Storm, Douwe en Lassen.

Na deze aanloopperiode hebben we besloten, dat we in 
de komende edities van ‘Onze Drent’ telkens de nieuw-
ste op de lijst/jongste reu(en) zullen voorstellen in de 
reuenparade, aangevuld met een paar reuen, die al wat 
langer op de lijst staan.

Heeft u interesse in de reu, neem dan gerust contact 
op met de eigenaar. En natuurlijk kunt u in ZooEasy alle 
verdere informatie vinden over de reuen. Hier heeft u 
wel een leesaccount voor nodig (via de Vereniging te 
regelen) en het NHSB nummer, dat bij elke reu vermeld 
wordt.

De redactie
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Torm (stamboomnaam Storm, NHSB 3076112) 

Torm is geboren op 23 maart 2017 en heet volgens zijn 
dierenpaspoort Storm. Het verhaal waarom Torm eigen-
lijk ook Storm is, ligt eraan van welke taal je uitgaat. Op 
zoek naar een vertaling voor Storm in een andere taal 
kwamen we op ‘Torm’, de Estse vertaling voor Storm. 

Na twee teefjes, Bora van Wikatro en Gale van de  
Haeckpolder, volgde de reu Storm van ’t Trappel-End. 
Hij is de opa van Torm. Wellicht ziet u een verband tus-
sen deze namen. Deze hondennamen hebben allemaal 
iets met namen van winden te maken. Vandaar de Estse 
equivalent voor Storm.

Het karakter van Torm is het best te omschrijven als 
vriendelijk, vrolijk en waaks. Geen ochtend heb ik hem 
betrapt op ochtendziekte of chagrijnigheid. Elke dag 
is Carpe Diem in optima forma: baas wat gaan we van-
daag weer doen, als jij het niet weet, weet ik het wel!  

Aan het einde van de vorige eeuw zijn wij, Kitty en Karel 
verhuisd naar ‘the middle of nowhere’ in Noord-Holland. 

Onlangs, na een kampeeravontuur op eigen erf vroe-
gen wij ons nichtje en haar vriendinnen “Hoe zou je 
Torm omschrijven?” Het antwoord was als volgt: “Torm 
is een enthousiaste en gezellige hond. Als je binnen-
komt lopen, word je meteen begroet door Torm maar 
ook door Cisco (zijn 11 jaar oude vader). En hij is een 
echte knuffelhond. Bovendien kan hij het uitstekend 
vinden met de twee poezen in huis.”

Deze poezen brengen van hun nachtelijke escapades 
nogal eens een muis (of mol) binnen. ‘s Morgens loopt 
er dus soms een verbouwereerde muis door het huis, 
wiens lucht onmiddellijk opgemerkt wordt door Torm. 
Aangezien muizen zich weten te verstoppen in on-
mogelijk kleine hoekjes en gaatjes, waar Torm dan net 
weer niet bij kan, leidt dit vaak tot een ware veldtocht 
om het diertje te pakken te krijgen.

Buiten gaat Torm graag op mollenjacht. Dit kan ver-
woestend zijn voor je grasveld, maar het is een lust voor 
het oog om hem in actie te zien. Bij verwaaiing en/of 
een trilling in de grond trekt hij aan en nadert hij tot op 
korte afstand de heel licht bewegende grond. Hij staat 
en hij wacht, kijkt soms om alsof hij zeggen wil: “Baas 
hij zit hier!” Hij draait een paar keer met het hoofd, trekt 
iets terug en dan volgt een enorme muizensprong. 

Er zijn dan twee mogelijkheden: triomfantelijk komt hij 
aan met de mol in z’n bek of hij is fanatiek aan het gra-
ven ‘onderweg naar China’ , wat resulteert in een enorm 
gat in de tuin.   

Dit voorjaar heeft dit geresulteerd in vijf molletjes voor 
Karel, gevangen met klem en een voorsprong voor 
Torm met zes molletjes.

Deze winter is Torm voor het eerst vader geworden. 
Nina Eefke van de Meerpoel (NHSB 2899991) beviel op 
1 december 2019 van een nestje met drie reuen en drie 
teefjes.

Wij hopen dat hij, met een toekomstige vriendin, te 
zijner tijd voor opvolging kan zorgen voor een mooie 
lijn, die wat ons betreft teruggaat tot Arko van de Glou-
cester (NHSB 2328790) en Fleur v. ’t Trappel-End (NHSB 
2265355).

Karel en Kitty Wiegert

Torm en zijn vader Cisco
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Storm (Stamboomnaam: Storm, NHSB 3036674)

Storm is op 9 maart 2016 bij ons thuis in Renesse gebo-
ren. In het nest kreeg ik een klik met Storm, waardoor ik 
heb besloten om hem te houden als mijn eigen hond. 
Super trots was ik dan ook toen hij vorig jaar beste reu 
werd op de Clubmatch. Storm is vernoemd naar zijn 
opa die net voor de dekking helaas overleed. Samen 
met Storms moeder Fenne (9,5 jaar) en oma Kayra (13,5 
jaar) hebben wij nog vier jaar thuis gewoond en sinds 
een paar maanden wonen wij nu samen in een eigen 
huis. Waar ik dacht dat het voor Storm misschien on-
gezellig zou zijn zonder twee andere honden en drie 
katten, heb ik gemerkt dat het hem ook een hoop rust 
geeft. Hoewel hij het ook heel leuk vindt om regelmatig 
weer even thuis op bezoek te gaan.

Storm is een sterke, gezonde, eigenwijze Drent met 
een zachtaardig en super lief karakter. Het liefst gaat 
hij overal mee naar toe, maar alleen thuisblijven is 
geen probleem. Wel zit Storm altijd op de uitkijk tot 
ik weer terug kom. Nadat Storm in zijn pubertijd een 
paar keer goed te pakken is genomen door andere 
honden, was hij wat meer op zijn hoede geworden naar 
andere reuen toe. Samen hebben we gewerkt aan het 
vertrouwen en dit gaat weer steeds beter. Naarmate 
hij ook ouder wordt, wordt Storm steeds stabieler. Op 
drukke plekken kan Storm zich goed afsluiten voor te 
veel prikkels en kan wat terughoudend zijn naar te veel 

aandacht van verschillende vreemde mensen. Eenmaal 
bekend, zijn het zijn grootste vrienden.  

Storm en ik hebben van pup af aan jachttraining ge-
volgd. Hij vond het leuk, maar het apporteren van 
dummies was al snel saai en hij liet zich maar al te graag 
afleiden door andere luchtjes in het bos. Zweetwerk 
maakt hem wel enthousiast. We hebben een keer de 
mogelijkheid gekregen om mee te gaan op de prak-
tijkjacht. Voor mij wennen, maar voor Storm één groot 
feest! Alles voor de hond zullen we maar zeggen hè. Op 
dit moment doen we behendigheidstrainingen en ook 
Flyball is een favoriet. 

Storm gaat graag mee naar onze paarden. Sinds kort 
hebben we een SUP-plank en ook samen suppen blijkt 
een succes. Afgelopen week zijn we op vakantie ge-
weest naar de Alpen en Dolomieten met het camper-
busje. Storm (en ik stiekem ook) vond het fantastisch, 
samen in de stoeltjeslift! Rustig lopen tijdens het wan-
delen is niet aan Storm besteed. Hij legt de wandeling 

minstens 3x in lengte af. Ook een dagtocht van 9 uur 
rende Storm met plezier rond. ’s Avonds heeft hij wel 
heerlijk geslapen. Slapen kan hij overigens sowieso wel 
goed. Het liefst staat hij niet voor half 9 ’s ochtends op. 
Als ik eerder ben (wat op zich vaak voor komt), dan zie 
ik Storm balen en blijft hij zo lang mogelijk liggen, tot-
dat we toch echt naar buiten moeten. 

We hopen samen nog veel mooie reizen, wandelingen 
en plezier te mogen maken!

Phébe Das
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Lassen (stamboomnaam Quinto Lassen M G, 
LOSH 1253040)

Toen Lassen eind juli 2017 bij ons kwam, verdwenen 
de wel heel donkere wolken boven Booischot(B), die er 
sedert 29 januari 2017 hingen na het vroegtijdige en 
volledig onverwachte overlijden van Ferron van Dren-
tenpassie, onze eerste Drent. Françoise Bricq (kennel 
van’t Resschebeke) heeft ons toen enorm geholpen 
door ons een pup toe te wijzen uit het eerste nest van 
Nina-Simone. Een pup die onze Falcon bijna onmid-
dellijk opnieuw springlevend maakte en ons heel blij 
maakte.

Lassen werd op 31-05-2017 in Affligem(B) geboren uit 
Udo fan ’t Suydevelt (Cooper) en Nina-Simone (Nina). 
Françoise gaf hem de naam Quinto, omdat de LOSH 
bepaalde dat alle in 2017 in België geboren honden 
een naam met Q als beginletter moesten dragen. Las-
sen was onze 5de hond en 3de Drent, maar we vonden 
Quinto minder geschikt als roepnaam.

 We hebben dan voor Lassen gekozen met toevoeging 
van de initialen ‘M G’ , omdat Ferron in Californië een 
nest had met Jazz Judy v.d. Kouterman(Claire) met als 
fokker Marc Gorelnik. Marc noemde de zes pups naar 
vulkanen in het Cascadegebergte in Californië. Lassen 
Peak is een 3181m hoge vulkaan, die tussen 1915 en 
1917 hevige verwoestende erupties had. De pup die 
de meeste gelijkenis vertoonde met zijn vader Ferron, 
droeg de naam Lassen. Als eerbetoon aan Ferron kozen 
wij voor onze pup de naam Lassen met toevoeging M G 
als dank aan Marc.

 

Later zou blijken dat zijn naam niet zo slecht geko-
zen was, want hoewel onze Lassen niet de grootte en 
kracht van Lassen Peak bezit, toch hebben wij een pup 
in huis gehaald vol ‘vuur en vlam’!

Getuige hiervan een foto waar hij zijn mening uitte 
over Onze Drent ; evenwel volgens ons volledig ten 
onrechte!

Ondertussen is onze ‘vulkaan’ tot rust gekomen, en is hij 
uitgegroeid tot een heel sociale, stabiele en hardwer-
kende Drent met een heerlijk karakter, een uitgespro-
ken will to please en een enorme aaibaarheidsfactor. 
Bovendien beschikt hij over uitstekende jacht- en 
zwemcapaciteiten. Kortom op en top Drent.

Hij maakt nu ook deel uit van het Drenten Tracking 
Team(DTT) dat tijdens het jachtseizoen op een zestal 
verschillende locaties  met in totaal 7 drentenreuen 
en 2 drententeven in de provincies Vlaams Brabant en 
Antwerpen jaagt op klein wild en voor het overige elke 
zaterdag samen traint voor de jacht. Een bonte bende, 
waar we heel veel plezier aan beleven.

Bovendien was hij samen met Penny, Boris van ’t Res-
schebeke en Vindhoj’s Falcon één van de hoofdrolspe-
lers in een uitzending van Plattelands TV België, die 
handelde over de Drentsche Patrijshond als jachthond 
in België. 

Lassen is nu ook volledig in orde om als dekreu te fun-
geren, want naast de op de dekreuenlijst vermelde on-
derzoeken hebben wij, na de perikelen inzake vrucht-
baarheid die we met Falcon hebben meegemaakt, het 
zekere voor het onzekere gekozen, door een zaadtest 
te laten uitvoeren door de Universiteit Gent, afdeling 
diergeneeskunde, waaruit is gebleken dat hij uitstekend 
sperma produceert. 

Eens een Drent, altijd een Drent. 

Rudy Vermaelen
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Douwe (stamboomnaam Pjotter fan de Indo- 
Anjoho, NHSB 3044188)

Douwe is geboren op 16 mei 2016. Hij is onze eerste 
Drent en onze eerste hond met stamboom. Het is ook 
de eerste hond waarmee wij hondenshows bezocht 
hebben en de eerste die wij op de deklijst hebben 
staan. 

Nadat wij in 2014 afscheid hebben moeten nemen van 
onze eerste hond Einstein, een kleine Münsterländer 
reu, die bijna 13 jaar oud is geworden, zijn wij op zoek 
gegaan naar een nieuwe hond. Ons oog is snel op een 
Drentsche Patrijshond gevallen. Sociale, sportieve hon-
den die goed bij ons passen. Omdat ze qua bouw wat 
forser zijn dan een Münsterländer, met name de reu, 
spreken ze ons meer aan. 

Via de internetpagina van de vereniging hebben we 
‘verwachte nesten’ kunnen vinden en zijn zodoende 
bij de fokster Inge Hoekstra Dekkers van de kennel In-
do-Anjoho uitgekomen. Na een kennismaking hebben 
we afgesproken, dat als er voldoende reutjes geboren 
worden, wij er één mochten hebben. Toen op 16 mei 
2016 het telefoontje kwam dat de bevalling goed was 
verlopen en er ook een reutje voor ons bij is, waren we 
natuurlijk heel blij. 

Inge heeft ons gevraagd of wij ook met Douwe wilden 
gaan fokken. Eigenlijk hebben we daar nooit echt over 
nagedacht. We vinden het leuk met de hond veel ver-
schillende dingen te ondernemen en zo hebben we ook 

aan de Clubmatch deelgenomen en van het één is het 
ander gekomen.  

Na de Reuendag in 2019 kregen we de eerste signalen 
dat er interesse was om Douwe als dekreu te gebruiken. 
Daar waren we wel een beetje trots op. Voor het eerst 
kwamen we ook in aanraking met de keuze van combi-
naties, inteeltcoëfficiënt, verervingsfactor van erfelijke 
ziektes, bloedlijnen, enz. En de verschillende meningen 
in de Drentenwereld over wat verantwoord fokken in-
houdt.

Maar als er een nest geboren wordt en je ziet de pups 
groeien en zich ontwikkelen, dan is het het allemaal 
waard. Douwe heeft inmiddels nageslacht en wij heb-
ben het geluk dat we het nest zo vaak mogen bezoeken 
als we willen en dat de fokker daarnaast veelvuldig 
foto´s en filmpjes stuurt, zodat we alles mee krijgen. 
Ook voor ons wordt het wennen als zo dadelijk de pups 
uitvliegen.

Douwe is een sociale hond naar mens en dier. Hij wilde 
met alle honden in het dorp kennis maken en spelen, 
en daarom hebben we in 2018 Hidde, stamboomnaam 
Jelmer fan de Indo-Anjoho, gehaald. Iedereen die 
twijfelt om een tweede hond te nemen kan ik advise-
ren: doe het. Het is geweldig hoe die twee met elkaar 
spelen, stoeien en ravotten en te zien hoe veel ze aan 
elkaar hebben.  

Karel Soede
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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: Udo fan ‘t Suydevelt X Teef: Pip Puck van ‘t Roetslat (19-05-2020)

NHSB 2938256, HD A NHSB 3043350, HD A 18-07-2020

 5 reuen - 4 teven

R. Hummelink, Zieuwent

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: Borys-Issy van de Huetsche Grave X Teef: Mila Maud van ’t Roetslat (29-05-2020)

NHSB 2978203, HD A NHSB 2880432, HD A 29-07-2020

 4 reuen - 3 teven

R. Hummelink, Zieuwent

Reu: Ascon Rinus an ‘t Landweggie X Teef: Jentie Mila van de Neerbosche Wateren (31-05-2020)

NHSB 2931511, HD A NHSB 2920627, HD A 30-07-2020 

 2 reuen

K. Groen, Nijmegen

Reu:  Storm X Teef: Hester Balou van Selihof (24-06-2020)

NHSB 3036674, HD A NHSB 2988292, HD A 24-08-2020 

 5 reuen

J. van der Zanden, Boxtel
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Het Drenten Tracking Team (DTT) 
Wat is het DTT?
Het DTT staat hier, oneerbiedig gezegd, voor een zootje 
ongeregeld, maar bovenal een leuke groep, sociale, uit-
stekende praktijk bejaagde jachthonden, die niet alleen 
jagen, maar ook voldoen aan alle vereisten van de Ras-
standaard, alle nodige medische testen met succes heb-
ben afgelegd en dus uitermate geschikt zijn voor de fok.

Het ontstaan

Het DTT onstond ongeveer 8 jaar geleden (2012) toen 
de Drenten Ferron, Harry en Kiet met hun bazen wer-
den uitgenodigd voor een jacht rondom het kasteel 
van gravin de Ribaucourt, in Perk in de provincie 
Vlaams Brabant.
Ferron en Harry, waren toen beide vier jaar oud en 
kenden elkaar van jongs af aan van de jachttrainingen 
op de hondenschool en  hadden er al een drietal jacht-
seizoenen op zitten. Voor de toen nog geen twee jaar 
oude Kiet was het een eerste kennismaking met een 
grote jacht. 

Deze jacht maakte zowel op de baasjes als de honden 
een behoorlijk grote indruk. Dat kwam vooral door het 
grote wildbestand en de hoeveelheid wild die gescho-
ten werd. We vonden het zo leuk dat we besloten om 
met de drie Drenten regelmatig te gaan tracken en zo 
ontstond het Drenten Track Team (DTT).

Evolutie 
In 2013 werd het DTT bij toeval uitgebreid met de 
Deense Drent Vindhoj’s Falcon, een zoon van Ferron. 
Falcon zou oorspronkelijk naar een Zweedse eigenaar 
gaan, maar toen die afzegde, kwam hij als drie maan-
den oude pup bij ons. Een week later mocht Falcon 
kortstondig van het jachtgebeuren ‘proeven’ (samen 
met Ferron en Harry).

Ferron, Kiet en Harry met de baasjes in Perk

jacht Bierbeek 29-11-2013

Tableau Perk met Harry, Kiet en Ferron

Kenzo 
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Twee jaar later kwam de eveneens Deense Drent Kenzo 
(zoon van Kiet) en werd zo het 5e lid van het DTT.

Ondertussen trackten we al op een zevental jachten in 
de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. We waren 
dus druk bezig tussen 15 oktober en 31 januari met 
onze jongens (want het zijn allemaal reuen). Het was zo 
druk dat we ons meermaals moesten opsplitsen om alle 
jachtheren tevreden te kunnen stellen. Per seizoen lie-
pen we toen al meer dan 25 jachten, uiteraard tot groot 
jolijt van onze Drenten.

Omdat we de honden ook buiten het jachtseizoen ‘alert’ 
wilden houden, begonnen we zelf wekelijkse jacht-
trainingen te organiseren. Trainer Rudy zorgde ervoor 
dat onze Drenten ook buiten het jachtseizoen met alle 
facetten van de jacht bezig bleven.

Pech
Tijdens het seizoen 2016-2017 liep het evenwel grondig 
fout. Ferron, stamvader van het team en als oudste ook 
leider van de roedel, werd voor de eerste maal ziek in 
zijn leven (immuunsysteem darmen) na een vaccinatie 
tegen Leptospirose. Tengevolge hiervan overleed Fer-
ron op 8-jarige leeftijd op 29-01-2017.

En ook Falcon had ‘pech’. Hij liep tijdens een jacht een 
TPLO (kruisband) blessure op en moest dringend ge-
opereerd worden.

En hier bleef het niet bij. Tot overmaat van ramp verlo-
ren we in datzelfde jaar, net voor Kerstmis, de dan 9-ja-
rige Harry (chronisch nierfalen), zodat het team geheel 
onverwacht tot slechts drie leden teruggebracht werd, 
waarvan dan ook nog één tijdelijk niet beschikbaar was.

Vers bloed
Het vroegtijdige overlijden van Ferron was voor Simon-
ne en mij (en niet in het minst voor Falcon) een zware 
last om dragen. Een last, die gelukkig verminderd werd 
toen wij in de zomer van 2017 van Françoise Bricq (ken-
nel van’t Resschebeke) de zekerheid kregen dat we een 
nieuwe pup mochten verwachten. En zo werd Quinto 
Lassen M G (roepnaam Lassen, geboren op 31-05-2017) 
onze 3e Drent en het 6e lid van het DTT.

Toen Françoise hoorde dat wij iedere zaterdag met 
onze Drenten een jachttraining organiseerden, gaf zij 
aan interesse te hebben om met Penny Lane (haar 2e 

teefje) mee te trainen evenwel zonder de ambitie om te 
gaan tracken. En zo geschiedde… 

Fançoise werd, mede door de snelle vorderingen die 
Penny vanuit het niets maakte en door de aanmoedi-
gingen van de andere leden van het DTT, zo enthousi-
ast dat zij toch wel eens met Penny wilde gaan tracken. 
En Penny zag dat helemaal zitten en is sinds 2018 een 
volwaardig praktijk bejaagd 7de lid als eerste teef!

Ondertussen waren we erin geslaagd om met vier le-
den van het team in september in Wallonië op de patrijs 
te gaan tracken. Kiet, Falcon, Kenzo en Lassen brachten 
die dag 40 patrijzen binnen, hiermee hun naam als pa-
trijshond alle eer aandoend.

Falcon met fazant, jacht Houtem

Falcon, Kiet en Kenzo verwelkomen Lassen

Penny

Patrijzenjacht met 40 patrijzen op de achtergrond



Onze Drent - 15

Het succes van Penny als praktijk bejaagde Drent had 
zulk een grote impact op kennel van’t Resschebeke dat 
in 2019 3 telgen uit het 2de nest van Cooper & Nina 
(Reese, Yaris en Boris) zich aansloten als 8ste, 9de en 
10de lid van het DTT. 

Het noodlot sloeg evenwel opnieuw toe over het DTT 
toen op 04-12-2019 de pas één jaar geworden Reese 
het slachtoffer werd van een dodelijk auto-ongeval. 
Weer werd het team in een diepe rouw gedompeld.

Ondertussen had Drent Sam, die in San Francisco (Cali-
forniê) woont, zich als 11e lid bij het DTT aangesloten, 
toen hij op bezoek was in België en met de andere le-
den van het team meeliep, met zowel een jachttraining 
als een praktijkjacht.

Sam zou dit jaar (2020) opnieuw in België komen jagen, 
maar we vrezen dat Covid-19 daar anders over zal be-
slissen…  

Na de lockdown in België mocht het team zijn twee  
nieuwe leden ontvangen: Nina en Rico.

Nina

Rico

Boris met eend

Yaris en Sam met Kaya en Marc op training
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Het DTT bestaat nu uit 13 leden, waarvan 10 in leven 
en het is waarschijnlijk het grootste praktijk bejaagde 
Drententeam in België (en waarschijnlijk ook in Ne-
derland) met een internationale uitstraling, dat samen 
traint en jaagt. Eigenlijk is het een DRENTEN TRACKING 
DREAM TEAM.

Ons doel 
Hoewel het DTT zich hoofdzakelijk bezig houdt met het 
jachtgebeuren en de constante verbetering nastreeft 
van de jachtcapaciteiten van de Drent, door gericht trai-
nen en praktijk jagen, besteden we meer dan voldoen-
de aandacht aan de gezondheid en de raskenmerken 
van onze honden.

Alle DTT-Drenten voldoen aan de rasstandaard en heb-
ben meer dan de door de Vereniging vereiste medische 
testen met succes afgelegd. Geen enkele van onze 
honden heeft tot op heden ooit te maken gehad met 
de zo gevreesde epilepsie aanvallen. En doordat al onze 
Drenten gewoon in huis wonen, zijn het sociale honden 
met een stevige band met hun baasjes.

En agressie wordt niet getolereerd: jachthonden dienen 
nu eenmaal samen te werken op de praktijkjacht.

Door doelgericht te fokken streeft het DTT naar de con-
stante verbetering van het ras: als allround jachthond 
en als gezelschapshond. 

Waar mogelijk zullen we het zo mooie Drentenras pro-
moten. Zo was er in het voorjaar op de Belgische TV 
zender ‘Plattelandslands TV’ een uitzending over de 
Drentsche Patrijshond als jachthond en  vier leden van 
het DTT, namelijk Penny, Boris, Falcon en Lassen namen 
er de honneurs waar.

Fokresultaten
De verschillende leden van de DTT hebben een behoor-
lijk  aantal nakomelingen gekregen.

• Ferron was vader van 25 nakomelingen, verdeeld

over vijf nesten (één in België, één in Amerika en 
drie in Denemarken). Twee van zijn nakomelingen 
(Kiet en Falcon) zijn lid van het DTT.

• Kiet is tot heden vader van 38 nakomelingen, ver-
deeld over zes nesten (één in Denemarken, één
in Amerika, één in Zweden en drie in Nederland).
Twee van hen (Kenzo en Sam) zijn lid van het DTT.
Nakomelingen van Kiet zitten o.m. in Denemarken,
Zweden, Noorwegen en Finland.

• Nina, ook lid van DTT, heeft 27 nakomelingen, ver-
deeld over drie nesten.

• Penny heeft 10 nakomelingen. Daar zitten voorals-
nog geen DTT leden bij.

Op dit ogenblik voldoen vier reuen van het team aan 
alle voorwaarden om als dekreu gebruikt te worden: 
Kiet, Kenzo, Lassen en Yaris. Anderen zullen waarschijn-
lijk nog volgen.

Shows
Onze DTT Drenten zijn niet alleen uitstekende jacht-
honden, maar ze presteren ook uitmuntend op shows.

• Ferron behaalde in 2011 in Mechelen CAC CACIB
BOB

• Falcon behaalde in 2015 in Mechelen CAC CACIB
BOB

• Kiet won in 2017 de prestigieuze Clubmatch van de
Drentenvereniging en Kenzo werd daarr derde

• Lassen haalde in 2018 een 1U in de Tussenklas in
Maastricht

• Penny won in 2019 de Clubmatch van de VDPH

• Yaris werd ‘Belgian Junior Champion 2019’

Moraal: de Drent een jachthond!
Jaren geleden zijn Simonne en ik verliefd geworden 
op een Nederlands hondenras, het mooiste van alle 
staande jachthonden. Niet alleen om hun uitmuntende 
jachtcapaciteiten en hun enorme ‘will to please’, maar 
ook omdat ze zo slim, sociaal, lief en aanhankelijk zijn 
en dus best als fijne gezelschapshond kunnen funge-
ren.

Maar toch zijn wij van mening dat een Drent pas super 
gelukkig is als hij gebruikt wordt waarvoor hij geboren 
is: de praktijkjacht met het zoeken, voorstaan, uit- en 
opzetten, apporteren met glitterogen naar het baasje, 
fier als een gieter de buit afgeven…

Kortom EENS EEN DRENT, ALTIJD EEN DRENT!

Rudy Vermaelen 

7 Drenten op jacht in Houtem in januari 2020



Onze Drent - 17

Enthousiaste Drenten op de jachthondenproef bij de 
zuiderburen
De ‘Van Bodegraven trainingsmaten’ vonden het jam-
mer dat de jachthondenproeven in Nederland en zeker 
onze eigen Drentenproef in Beesd, door de Corona 
maatregelen geen doorgang konden vinden.  

Onze bekende Drenten voorjager Rony Poncelet kreeg 
van de Belgische Weimaraner Vereniging de uitno-
diging om als keurmeester de jachthondenproef te 
keuren op 21 juli 2020 te Zonhoven in België. 

Dit was een mooie gelegenheid voor enige trainings-
maten om in te schrijven voor deze proef. Zo gezegd zo 
gedaan, hebben vier voorjagers zich met hun Drenten 
ingeschreven: Simone Graver met Senna, Arthur Ritsma 
met Rauke, Koert Boelee met Inuk en Herman Bösing 
met Djenna.   

In België worden de jachthondenproeven ingedeeld in 
twee categorieën namelijk het Basisbrevet (vergelijk-
baar met SJP C) en het Africhtingbrevet (vergelijkbaar 
met SJP B). De proeven worden allen gedaan met een 
eend. 

Het weer was mooi die dag en de Drenten deelnemers 
werden gesupporterd door Evelien Bösing, Marjolein 
Ritsma, Sonja Poncelet, Ria en Aat van Bodegraven.  
Tussen de middag genoten we allen van een lekkere 
lunch en uiteraard van een gezellige en sportieve sfeer.  

En dan na afloop van de proeven, het wachten op de 
uitslagen. Er waren die dag 16 deelnemers: Weimaraner, 
Heidewachtel, Duitse staande Langhaar en Drentsche 
Patrijshond. Helaas werd er door vier deelnemers geen 
Basisbrevet en door één deelnemer geen Africhting-
brevet behaald. De Drenten hebben die dag behoorlijk 
goed gepresteerd met drie Africhtingbrevetten voor 
Arthur, Herman en Koert. En zelfs een Drent op de 1e 
plaats met certificaat BESTE AFRICHTING voor Koert 
met Inuk met een mooie puntenlijst Basisbrevet 97/100 
en Africhting brevet 59/60. Proficiat. 

De trainingsgroep heeft na afloop van de proeven nog 
een gezellig samenzijn gehad bij het buitenverblijf van 
Sonja en Rony Poncelet. Sonja had een heerlijke home 
made macaroni gemaakt en er werd uiteraard ook ge-
noten van de consumpties.

We kijken terug op een fijne dag. 

En hopelijk gaat de PAP (Praktijk Apporteer Proeven, 
vergelijkbaar met onze MAP) op 13 september in België 
door en dan zullen er zeker enige Drenten van de partij 
zijn.  

Met een groet van de trainingsmaten Van Bodegraven.

Aat van Bodegraven

Op de foto van links naar rechts: Simone Graver met Senna, Arthur Ritsma met Rauke, Koert Boelee met Inuk, Herman Bösing met Djenna
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Met ‘onze Drent’ in Drenthe
De alles-is-anders-show en hondencommunicatie
Het is een jaar later en je zou denken dat het stof van 
een verhuizing dan is opgetrokken. Bij ons –door ‘enige’ 
vertraging– niet dus. Sterker, we gaan nu pas beginnen. 
Daarover later.

Gelukkig is de rust enigszins weergekeerd en is Bodhi ge-
wend aan de nieuwe buurt, de buren en de buurhonden. 
Daar zitten ook wat favorieten bij, hoewel ze die meestal 
even begroet en dan weer haar eigen pad kiest. Soms 
gaat het mis en komt het tot een heel foute schranspar-
tij ergens op een landje, waar de baas liever niet komt. 
Samen eten schijnt voor honden, net als bij ons mensen, 
gezelliger te zijn en uit te nodigen tot meer, meer, méér! 
Ook als het iets is dat helemaal niet zo goed is voor maag 
en darmen. Ze moet het bezuren en de baasjes ook wan-
neer alles er van boven en van onderen uit komt, op een 
hier niet nader te duiden wijze. We zien het een tijdje 
aan, maar besluiten toch een dierenarts te raadplegen, 
omdat ze ook niet meer eet. Ze is er flink ziek van ge-
weest en ook een paar kilo afgevallen. De eerste kennis-
making is dan ook meteen een dure… Anderhalve week 
later, na een Giardia-test, anti-braakmiddel, diarreerem-
mer en krachtvoer, komt er gelukkig weer wat kleur aan. 
So far so good…

We zijn er nog niet. Op een ochtend schrikken we op van 
een luid gekerm, dat niet anders dan van Bodhi kan zijn. 
We gaan kijken, maar ze ligt normaal in haar mandje. 
Als ze die middag niet naar buiten wil, krab ik me toch 
even achter het oor. Als ik haar betast om te testen of ze 
ergens pijn heeft, schreeuwt ze het uit. De dierenarts ziet 
ons aankomen! Net als een huisarts waar je nét te vaak 
komt met je kind dat een kwetsuur heeft. We krijgen 
vast een aantekening. Ik til haar in de auto, want erin 
springen lukt niet. Na een röntgenfoto en een echo is 
de diagnose: blessure op de rug, vlak, bij de staart, met 
een bloeduitstorting die op de rugzenuwen drukt. We 

verlaten de praktijk met pijnstillers en het advies “twee 
weken aangelijnd uitlaten”. Het blijft gissen hoe ze deze 
blessure heeft opgelopen. We merken wel op, dat ze niet 
meer de neiging heeft de trap op te gaan. Hm…  

Door Covid-19 is de enting van Bodhi ook uitgesteld. 
Vanwege de blessure wilde de arts die ook niet meteen 
geven. Dus wordt het voor de derde keer in korte tijd op 
bezoek bij de dierenartsenpraktijk. Op de parkeerplaats 
bij de praktijk laat Bodhi duidelijk blijken dat ze er geen 
zin in heeft hier nog een poot over de drempel te zetten. 
Er komen belachelijk veel voertjes aan te pas om haar 
wel zover te krijgen. Gelukkig is de dierenarts heel lief en 
zorgzaam en vraagt ook belangstellend naar het herstel 
na de blessure. Ook worden de nagels onder handen 
genomen. Gelukkig geen trauma voor de dierenarts.

Hebben we ook weer gehad. Ik zie een kruisje op de ka-
lender en ja… de loopsheid dient zich aan. Deze verloopt 
geheel voorspoedig en voor Bodhi is het fijn dat de reuen 
in de buurt gecastreerd zijn, dus kan ze lekker vrij. “Aan 
mijn lijf geen polonaise”, geeft ze zelf wel aan bij toch 
iets te veel opdringerigheid. We weten uit ervaring (7,5 
jaar), dat na een maand of twee de schrijndrachtperiode 
volgt. Dat zien we dan straks wel weer. 

In onze planning staan nog een andere auto en een 
nieuwe vloer. Niet dat deze zaken iets met elkaar te ma-
ken hebben, maar beiden hebben op een hond wel weer 
impact. Eerst de nieuwe auto. Na 8 jaar en bijna 300.000 
km dieselen, ruilen we de oude in voor een nieuwe. Het 
is onmogelijk alle, -voornamelijk witte-  hondenharen 
uit de achterbak te verwijderen, maar na uren en uren 
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zwoegen vinden we het acceptabel. In onze nieuwe komt 
beslist een beschermhoes! De nieuwe is een benzine-
auto en klinkt heel anders. De nieuwe auto heeft een 
hogere instap voor de baasjes en een lagere voor Bodhi. 
Hoe mooi wil je het hebben? Oh ja, een kofferbakbe-
schermhoes mét beschermflap tegen uitglijden. Dat een 
hond geen verstand van auto’s heeft, blijkt uit het feit 
dat Bodhi op de uitkijk gaat zitten tot ze een dieselauto 
aan hoort komen, terwijl de nieuwe auto gewoon op de 
oprit staat. Je zou kunnen zeggen dat ze er dus toch een 
beetje verstand van heeft.

Dan is het zover, we krijgen een nieuwe vloer op de 
begane grond. Gelukkig hoeven we niet te breken, het 
kan over de plavuizen en vloerverwarming, dus hele-
maal toppie. Onze keuze valt op marmoleum. Natuurlijk, 
hygiënisch en geadviseerd bij huisdieren. Na wat stalen 
te hebben bekeken, kiezen we voor ‘black hole’. Nadeel 
van een bewoond huis en nieuwe vloer is, dat alles leeg 
moet. Pfff… Dan Bodhi’s mand. In een situatie waarin 
alles om haar heen wordt weggehaald, waakt ze over 
haar mandje alsof ze bang is dat we die ook onder haar 
k… vandaan zullen halen. De vloer wordt gelegd terwijl 

wij ons in een wellnesshotel bevinden en Bodhi in haar 
2e thuis. Het is midden in de hittegolf. Het resultaat bij 
thuiskomst verdient wat ons betreft de ‘wow factor’. 
Alleen wordt al snel duidelijk dat Bodhi spontaan haar 
vacht verliest in de hitte van het moment. Fijn voor haar, 
maar een donkere vloer en een hoofdzakelijk witte hond 
gaan toch niet zo goed samen. Hygiënisch is het in elk 
geval, want we ‘swifferen’ 4x per dag een ‘jasje’ van de 
vloer. 

De vloer is wel wat gladder dan we hadden verwacht, 
wat voor Bodhi niet zo fijn is. Na een dweilbeurt met een 
speciaal onderhoudsmiddel is de vloer stroever. We zijn 
blij dat de vloer ook tegen (snaai)ongelukjes van Bodhi 
kan. Kunnen we makkelijk alles opdweilen indien nodig. 
Bij de voordeur komt een flinke droogloopmat op maat, 
tja, Drent, bos etc. De eerste week wordt de mat al ‘inge-
wijd’ door Bodhi met een portie maaginhoud. Ruikt niet 

naar roosjes! Wel braaf zo bij de voordeur, maar ja, we 
hadden het liever op het marmoleum gehad. Hup, mat in 
bad en een week drogen. Pfff…

Twee maanden na de loopsheid dient de schrijndracht 
zich aan. Uit ervaring weten we dat dit, of gebroken 
nachten worden of nabijheid toestaan, dus ook ’s nachts. 
En geen brok willen eten. Omdat we toch wat op haar 
gewicht willen letten, halen we alles uit de kast. Eerst 
een likje pindakaas door de brokken, of een lepeltje 
yoghurt. Als de schrijndracht op z’n ergst is en je een 
gedachtenwolkje ‘doe mij maar een extra kleedje en een 
doos schapenvetbonbons’ bij Bodhi kunt plaatsen, vin-
den we iets anders. Schraal voeren oké, maar het moet 
geen vasten worden. Er blijken ‘toppings’ op de markt 
als aanvulling op droogvoer te zijn, waarmee ‘je van elk 
droogvoer een smaakexplosie voor uw hond maakt’. 
Kan het nog gekker? Maar het werkt wel! Ik geef toe, 
het komt in de buurt van een Bib Gourmand voor Bodhi 
en ze zal straks weer moeten afkicken. Het helpt haar in 
ieder geval door een lastige periode heen.

Nu is er een gezegde dat honden een baas hebben en 
katten personeel. Maar op het gebied van communica-
tie kan Bodhi er ook wat van. Ze mag ’s avonds -op een 
kleedje- bij de baas op de bank. Keurig ‘opgevoed’ als 
ze is, gaat ze niet op de bank als het kleedje er niet ligt. 
Dan gaat het als volgt: Bodhi kijkt naar het baasje en dan 
naar de plek waar het kleedje hoort, legt daar een poot 
op (vul maar in) en loopt naar het kleedje. Dan naar het 
vrouwtje en doet een ‘whoehoe’. Sommige honden heb-
ben dus ook personeel. Maar ach, het zijn de baasjes die 
zich laten gebruiken. Wat kunnen we anders? Je wilt toch 
het beste voor je hond…? Niet verder vertellen. . .

Agnes van Wijngaarden 
Wilhelminaoord
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Wat een vies varken....
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Wat een vies varken....



Met 3 x 100 gram voer naar keuze + SAMPLE 3in1 cranberry koekjes 
+ SAMPLE schapenvet bonbons incl. spaarkaart en infoboekje. 

Naam: _______________________________________________________________________

Adres: _______________________________________________________________________

PC/Woonplaats: __________________________________________________________

Telefoon: __________________________________________________________________

e-mailadres: _______________________________________________________________

  adult

  lam&rijst

  diner

  senior

  pup

  high energy

  giant

  geperst mini

  geperst adult  

  geperst lam

  Pup mini 

  adult mini 

  sensitive mini 

  control mini 

  senior mini


Ontvang gratis probeerpakket:

Mail deze bon naar : info@biofooddiervoeding.nl 

of stuur naar: Biofood, Postbus 151 , 9200 AD Drachten

PETFOOD

DIERVOEDING

NEDERLANDSE TOP KWALITEIT. SMAAKVOL,
NATUURLIJK EN GEZOND. WEG MET 

HUID EN VACHT IRRITATIES. IDEAAL VOOR 
MOEILIJKE ETERS. VAN PUP TOT SENIOR.

Schapenvet bonbons 
knoflook 

WEG MET VLOOIEN EN TEKEN
GOED VOOR HUID, VACHT & VERTERING 

3in1 hondenkoekjes 
STOP DUNNE ONTLASTING

GRAS EN/OF POEP ETEN

PROBEER BIOFOOD 
HONDENVOEDING 

- advertorial -

DIERVOEDING

BIOFOOD is de dierenvoeding specialist uit Friesland. 
We brengen al meer dan 25 jaar natuurlijke 
kwaliteitsvoeding op de markt voor honden en katten, 
met als grondslag ‘respect voor dier, natuur en mens’. 
Onze voeding heeft het Groengarantie label, wat inhoudt
dat een natuurlijk, veilig en gezond eindproduct zonder 
chemische toevoegingen wordt gewaarborgd. 

www.biofooddiervoeding.nl
www.biofoodshop.net België & Frankrijk

Maximaal 1 pakket per gezin. 

probeerA4.indd   1 18-12-2019   15:10:03
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Drent Jerom op de SJP proef te Enkhuizen
Ondanks corona waren er toch weer enige SJP proeven 
mogelijk in 2020. Van deze gelegenheid maakte voorja-
ger Rony Poncelet gebruik om met zijn Drent Jerom in 
te schrijven voor de SJP te Enkhuizen (Noord-Holland) 
op zaterdag 29 augustus.

Het is altijd even afwachten of je bij de selectie bent. En 
ja hoor, de deelname werd bevestigd. Dus op de dag 
van de proef vroeg uit België vertrokken om rond 7.30 
uur op tijd voor de aanmelding in Enkhuizen te zijn. 

Die dag waren er 65 deelnemers. De ambitie was hoog, 
zou het die dag lukken om een 2e A-diploma te behalen 
met Jerom? 

Onze veldreporter Arthur Ritsma volgde vanaf de weg 
de resultaten en gaf de vorderingen door aan de trai-
ningsmaten van de ‘Van Bodegraven groep’. Jerom had 
de B binnen en kon op gaan voor de dirigeerproef en 
als dit lukte verder voor de sleep. Er mochten 20 deelne-
mers op voor de A. Zou de dirigeer gaan lukken? En ja 
dit lukte. Perfect, nu nog de sleep. Rony was de 3e voor-
jager voor de sleep. Het werd nu echt spannend en het 

thuisfront van de Van Bodegraven trainingsmaten zat 
vol spanning de informatie van Arthur af te wachten. 
Arthur berichtte “Jerom komt met de gans terug”. Dat 
was een mooi bericht en nu nog de diploma-uitreiking.  

Jerom behaalde de 2e plaats bij de A-diploma’s met 
een score van 89 punten. In totaal waren er die dag vier 
A-diploma’s. We kunnen met elkaar trots zijn met dit 
mooie resultaat en het heeft voor de Drent als jacht-
hond weer een mooie indruk achtergelaten. Felicitaties 
naar Rony en echtgenote Sonja volgden elkaar snel op 
in de App-groep. 

Nu op naar de ambities voor het jaar 2021. Zou het 
Rony met Jerom gaan lukken om de benodigde twee 
MAP A-diploma’s te behalen? Aan de werkdrift van 
Jerom en het doorzettingsvermogen van Rony zal het 
niet liggen, daar hebben we alle vertrouwen in. We zien 
met elkaar uit naar een Drent op de Nimrod 2021.  

Aat van Bodegraven 
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Lijntje met onze Drent
45 jaar Drenten!
Mijn vader was bang voor honden, dus de kans op een 
hond in huis was nul. Mijn man had vroeger een hond 
Robbie, maar toen die alle kippen in de buurt vermoord 
had, was Robbie er niet meer. Zijn vader zei: “Vraag 
maar niet meer naar hem”. Daar kom je als ouders nu 
niet meer mee weg. 

Wij trouwden in februari 1975 en op 16 april van dat jaar 
werd bij de familie Van Echten van Kennel Van Honde-
vreugd onze eerste Drent geboren; hij staat als Paddy 
Van Hondevreugd ingeschreven in het NHSB. Niet 
gehinderd door enige kennis over honden in het alge-
meen en jachthonden in het bijzonder, genoten wij van 
onze pup en het opvoeden ging vanzelf. We woonden 
in Wageningen en maakten lange wandelingen op de 
Ginkelse Hei. Een hele lieve en ongecompliceerde Drent 
was hij, en hij is ruim 12 jaar geworden.

Onze tweede Drent, geboren 6 augustus 1988, was 
Olympic Witho of the Jojan’s Home, gefokt door de heer 
Velemans in Oeffelt. In die tijd ben ik begonnen met 
jachttraining en heb met hem diploma’s gehaald. Ik 
vond het heel leuk en de proeven spannend. We gingen 
ook ieder jaar naar de Clubmatch van de Vereniging, 
die gehouden werd in de Markthal in Barneveld. Een 
inschrijving van 250 honden was toen gewoon. Het wa-
ren echte ontmoetingsmomenten en we konden weer 
bijpraten. We rookten toen nog gewoon een sigaretje 
in de ring en stonden gezellig pratend op onze beurt te 
wachten. Dat kun je je nu niet meer voorstellen. 

Op 17 juli 1989 kwam er een teefje bij, Sanne Imke fan 
de Lauwerspoel. Ik vond het type van Piebe Kempenaar 

mooi; echte boerenhonden waren het. Met Sanne heb 
ik mijn eerste nest gefokt (kennel v.d. Flevomare) in mei 
1991. Nu vind ik dat te jong, destijds dacht ik er anders 
over. Ze had binnen 3 ½ uur 9 pups geworpen zonder 
problemen. Ze waren allemaal gezond en dat vond ik 
heel normaal. Zij heeft vier nesten gekregen. Het leuke 
is, dat een aantal fokkers van nu met honden van mij 
begonnen is.

Toen Witho zo’n jaar of twee was, beet hij een vrouw die 
gymoefeningen aan het doen was in het park. Een reuze 
gegil en ik schrok me rot. Op slag was mijn vertrouwen 
weg. Ik ben toen begonnen met een opleiding tot 
instructeur. Ik realiseerde me, dat ik geen signalen on-
derkend had van onzekerheid of iets anders. Ik ben met 
Witho opnieuw gaan trainen en ik ben consequenter 
geworden. Ik wist hoe ik met hem om moest gaan, maar 
het heeft me destijds wel slapeloze nachten bezorgd. 
Na mijn instructeursopleiding ben ik de KKI gaan doen 
(Kynologische Kennis I). Al met al was dat een goede ba-
sis, ook om pupeigenaren te helpen en om hun vragen 
te beantwoorden. De nazorg vind ik altijd belangrijk, 
omdat je de pup een ongecompliceerd en blij leven 
toewenst.

Vanaf 1991 heb ik af en toe een nest gefokt, met wis-
selend succes. Heb mensen nooit gepusht om te gaan 
showen, plezier met de hond stond altijd voorop. 
Qua fokkerij heb ik volgens mij alles meegemaakt wat 
betreft afwijkingen die in het ras voorkomen en qua 
mensen. Ik zou er een boek over kunnen schrijven. Twee 
voorbeelden zal ik noemen. Een pup werd ’s ochtends 
opgehaald en ’s middags kreeg ik een telefoontje dat ze 
de hond terug kwamen brengen. Ze werden er zenuw-
achtig van. Ik had hier tijdens de bezoeken níets van 
meegekregen, zó enthousiast en zo leuk met de pup. 
Op een andere afspraak om een pup op te halen ver-
schenen de mensen niet en belden ze ook niet af. Toen 
ik ze eindelijk te pakken had, zei mevrouw dat ze de 
plaatverdeling van de pup tóch niet mooi vonden.

Toen er nog volop gejaagd werd in de Noordoostpolder, 
zat ik in een jachtcombinatie voor het hondenwerk. 
Door de bieten, op de eenden en eens naar Zeeland. 
Ik werd meegevraagd, want mijn hond Jessy was een 
hele goede! Ik bewaar daar hele mooie herinneringen 
aan, want wat is het genieten van een goede hond die 
mooi werk laat zien. Ik heb de Jachtopleiding van de 
KNJV bij Dorhout Mees gevolgd om me op dat vlak 
verder te ontwikkelen. Wat heb ik daar veel geleerd en 
een plezier gehad. Les in de ochtend en in de middag 
en het schieten tussen de middag. Op het moment dat 
er fazanten uitgezet en bijgevoerd werden om tóch te 
kunnen jagen, ben ik er mee gestopt. Ik vond het niet 
eerlijk naar de dieren toe. Echter, bij jagen om schade te 
voorkomen of te beperken, ben ik helemaal senang.Witho (links) en Sanne (rechts)
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Een bijzondere hond in ons leven is de onvergetelijke 
Odie (Doerak the Gloucester x Mijn Othilia v.d. Fle-
vomare) geweest. Hij ging naar een gezin met twee 
kinderen en op de terugkomdag zag ik het al: die komt 
bij mij terug. Zo’n lompe, niet luisterende, zijn eigen 
gang gaande jonge reu, waar de baas niets over te 
vertellen had. Ik heb ze gevraagd om naar een goede 
cursus te gaan en anders bij mij te komen. Enfin, toen 
hij een jaar was, kreeg ik het telefoontje dat hij de bazin 
had gebeten op het hockeyveld. Hij at daar chips van 
de grond en toen de bazin hem bij de halsband pakte, 
greep hij. Odie kwam terug. Hij ging naar een echtpaar 
met ervaring. Hun dochter was trainster en het zou 
helemaal goed komen. Niet dus! Een olifant in een 
porseleinkast, behang van de muren getrokken, boel 
vernield, ze konden er niks mee. Ik heb hem opgehaald 
en hij is bij ons gebleven. Hij voelde zich happy in de 
roedel. Hij moest heropgevoed worden, want hij liet 
zijn tanden zien als hij iets had waarvan hij vond dat het 
van hem was.  Luisteren in het bos, ho maar. Hij knapte 
zienderogen op, werd een stabiele en tevreden hond, 
onze gouden huisgenoot. Zijn grootste vriend was onze 
kleinzoon Bauke die destijds vier jaar was. Als de kleine 
jongen hem aan de lijn had, keek Odie alleen naar hem 
en naar niets anders. Bauke’s kamer hangt nog vol met 

foto’s van Odie en ook bij ons in de woonkamer staat 
een foto van hem. Zo jammer dat hij er niet meer is!

Zo’n jaar of tien geleden kwam mijn eerste Deerhound. 
Inmiddels zijn het er vijf, maar het is totaal anders dan 
wanneer je vijf Drenten in huis zou hebben. Ze zijn heel 
rustig en relaxt. We hebben nu twee Drenten, Guusje 
(Mijn Augusta v.d. Flevomare) en haar dochter Neeltje 
(Mijn Neeltje Augusta v.d. Flevomare). Neeltje is op 13 
juni jl. geboren en is heel temperamentvol. We doen de 
jachttraining in Heerenveen. Ze apporteert met verve, 
is attent en een enorme wildebras en dat hoort ook zo, 
als je 11 weken bent. Het is zo leuk weer een Drenten-
pup te hebben. 

Bovenstaand is een impressie, want met zoveel jaren in 
de honden kun je een boek schrijven over het wel en 
wee, de blijdschap, frustratie, teleurstelling, highlights, 
de vele fijne contacten en vooral veel van het laatste, 
niets mooiers dan je passie te delen met anderen.

Graag wil ik het lijntje doorgeven aan Linda Punselie 
van kennel v.d. Sebastaanshoeve.

Marjan de Raad-Hemminga 
Kennel v.d. Flevomare

Otje (links) en Eva v.d. Flevomare (rechts)

Bouke met Bodhi

Neeltje Augusta v.d. Flevomare 
Foto: Michael v.d. Burg
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Kynocongres: Pubers! Lust of last?
Heerlijk, zo’n dag waarop één onderwerp eens van 
diverse kanten belicht wordt. Op het Kynocongres 
dat in november werd gehouden, kregen de toe-
hoorders een veelzijdig beeld van de lichamelijke 
en geestelijke gevolgen die de puberteit op honden 
heeft. Hormonale veranderingen hebben op veel 
meer dan alleen de geslachtsrijping invloed; hoe 
help je je hond het beste door deze fase heen?

Hormonen
Wie aan pubers denkt, denkt aan hormonen. Dit onder-
deel kwam in elke lezing terug en de lezing van Sam 
Turner ging hier helemaal over. Hormonen hebben dan 
ook veel verdergaande gevolgen dan we meestal den-
ken: niet alleen geslachtsrijp worden maar ook fysieke 
veranderingen en groei, en mentale veranderingen. 

In de periode van 4-6 maanden is er sprake van pre-
puberteit. In een natuurlijke situatie zouden de pups 
zich steeds meer losmaken van hun ouders. In de men-
senfamilie merk je dat ze nog ‘puppig’ aandoen, maar 
ze gaan zich anders gedragen. Tussen 5 en 8 maanden 
begint de echte puberteit. Honden van een klein type 
doorgaans wat vroeger en grotere later, maar ook het 
ras kan van invloed zijn. De puberteit bij Duitse Herders 
begint relatief vroeg. De aanvang is ook afhankelijk van 
de gezondheid; als een hond in zijn puppytijd ziek was 
door bijvoorbeeld Giardia of Parvo, gaat er veel energie 
naar het herstel en schuift de geslachtsrijpheid op. 

Tussen 6 en 10 maanden vinden de grootste hormonale 
veranderingen plaats. Ook mentale veranderingen, ge-
kenmerkt door de ‘hij wil niet luisteren’-fase. Er gebeurt 
heel veel in het hondenlijf en alles start in de hersenen: 
daar begint de puberteit! Vanuit hier worden de endo-
criene klieren, die hormonen produceren, aangestuurd. 
Niet alleen de klieren die geslachtshormonen produ-
ceren, maar bijvoorbeeld ook de klieren die het stress-
hormoon en het schildkierhormoon produceren. Het 
is een complex proces met onderlinge samenhang. We 
bespreken de belangrijkste veranderingen:

Lichamelijke verandering
De toename van testosteron maakt dat een reu ge-
slachtsrijp wordt, maar het beïnvloedt ook de groei en 
de stofwisseling. Testosteron stimuleert de groei van 
lange beenderen en van de botdichtheid. De spier-
massa neemt toe. Onder invloed van testosteron sluiten 
uiteindelijk ook de groeischijven en daarmee stopt de 
groei van de beenderen. Dat betekent, dat als een reu 
jong gecastreerd wordt - voor hij helemaal door de 
puberteit heen is -, de beenderen langer zullen door-
groeien terwijl de spiermassa achter blijft. Het resultaat 
is een grotere ‘slungeligere’ reu.

Ook de stofwisseling gaat sneller; intacte reuen heb-
ben het vaak warmer dan teven of gecastreerde reuen. 
Zij zullen minder gauw bij de verwarming of op kleden 
liggen. 

Oestrogeen, bij de teef, heeft min of meer dezelfde 
effecten op de groei als testosteron maar het effect is 
minder extreem, het zet ook minder lang door. Oestro-
geen heeft overigens veel minder invloed op de stof-
wisseling. 

Geslachtshormonen hebben dus op veel meer effect 
dan alleen op de voortplanting; hormonen werken 
nooit enkelvoudig. Hierop rigoureus ingrijpen in een 
vroeg stadium door castratie, beïnvloedt dus bij reuen 
én teven niet alleen de voortplantingsmogelijkheden, 
maar het hele lichaam van de hond.

Mentale verandering
Behalve de geslachtsklieren worden ook (onder meer) 
de klieren die stresshormonen produceren actiever in 
de puberteit. Honden worden veel stressgevoeliger. 
De stressreactie is groter en houdt ook langer aan. 
‘Hysterische puber!’ geldt dus evengoed voor honden- 
als mensenkinderen en ze kunnen er niets aan doen. 
Daarom is het ook lastiger om een puberhond met de 
normale wereld om te laten gaan. Wat gisteren nog 
gewoon een vuilniscontainer was, blijkt nu opeens een 
Eng Ding. Het lijkt een rare reactie, maar door het hoge 
stressniveau zegt het lichaam van de hond als het ware: 
kijk uit, gevaar! 

Effecten op gedrag
Veel reuen hebben een testosteron ’piek’ rond de 10 
maanden. Het testosteron-niveau is dan maar liefst 5-7 
keer zo hoog als bij een volwassen reu. Zijn lichaams-
geur en de geur van zijn urine veranderen en het 
orgaan van Jacobsen, dat geslachtsgeuren (feromonen) 
kan waarnemen, wordt actief. Dit heeft allerlei gevol-
gen. Hij gaat markeren (zijn lichaamsgeur verspreiden) 
en het wordt heel belangrijk voor hem om geuren te 
ontdekken. Ze ‘proeven’ plasjes om de feromonen te 
kunnen waarnemen en daarbij klappertanden ze vaak 
(wat eigenaars vaak gênant vinden). Puberreuen kun-
nen wel een minuut aan een geur staan te snuffelen, ze 
lijken wel geobsedeerd. Omdat die alles is nog nieuw is, 
hebben ze nog heel veel tijd nodig om te verwerken en 

Sam Turner is afgestudeerd aan de Wageningen 
Universiteit. Binnen Nederland en internationaal 
verzorgt Sam lezingen, workshops en cursussen 
voor hondenprofessionals op het gebied van pup-
pyontwikkeling, puberteit bij honden en balans en 
coördinatie voor verschillende ontwikkelingsfases 
van honden. 

Willie van der Veldt, psycholoog, hondentrainer, 
gedragstherapeut en auteur van het boek Honden-
logie: ‘Wie de mogelijkheden en de gevaren van ‘de 
speeltuin’ - genaamd puberteit - kent, gaat met veel 
plezier de uitdaging aan’.
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te begrijpen wat ze ruiken. Daarom reageren ze ook zo 
sterk. 

Waar een ervaren reu bijvoorbeeld het verschil ruikt 
tussen een teef die loops aan het worden is en een teef 
die dekrijp is, kan een puber dit nog niet. Het opdringe-
rige gedrag dat ze daarbij laten zien is hormonaal ge-
stuurd; ze willen per se ruiken bij een teef. Een puber-
reu die rijgedrag laat zien, is vaak nog niet echt aan het 
dekken; het is een soort oefenen. Maar hiermee over-
treden ze allerlei sociale regels, met alle gevolgen van 
dien. Teven die worden ‘belaagd’ door een puberreu 
zijn hier doorgaans niet van gediend. Ze snauwen de 
pubers af of worden ‘platgewalst’ als ze dit niet durven. 
Het is een vervelende ervaring voor ze. 

Volwassen reuen kunnen negatief reageren door de 
geur van puberreuen. Ze kunnen de puberreuen ‘plot-
seling’ grijpen om ze ‘een lesje te leren’. Voor eigenaars 
is het een hele uitdaging om te weten waar je je hond 
wel en niet aan bloot kan stellen en wanneer je moet 
ingrijpen.

Teven krijgen in de puberteit ook een andere geur. De 
reactie van andere teven op de gewezen pups veran-
dert ook, maar alles verloopt doorgaans in ieder geval 
op het oog wat minder heftig dan bij reuen. Het einde 
van de hormoonpiek is de loopsheid. Puberteefjes wor-
den vaak belaagd door (vooral jonge) reuen ook al zijn 
ze nog niet loops. Waar sommige teven meer gaan mar-
keren in deze periode, hebben andere juist moeite met 
hun geur achter te laten, vooral in de buurt van andere 
teven. Het kan zelfs gebeuren dat ze in deze periode in 
huis gaan plassen. Dit heeft niets met zindelijkheid te 
maken, ze durven gewoon even minder goed buiten te 
plassen.

Probleemgedrag
Puberhonden gaan zich heel anders gedragen: ‘het lijkt 
wel alsof ik een andere hond heb’ hoor je dan. Het is 
normaal dat de hond wat meer afstand neemt tot zijn 
gezin. Op wandelingen gaat de hond verder bij zijn 
baasje weg en blijft veel langer snuffelen, wat mensen 
dan weer kunnen ervaren als ‘hij luistert niet meer’ 
of ‘hij probeert me uit’. Er is geen concentratie meer, 
trainingen met dat altijd zo gehoorzame hondje lopen 
ineens niet meer zo vlot. Hij kan zijn voerbak of voertjes 
gaan verdedigen. Met een intense behoefte om te kna-
gen (vaak stress reduceren) kan ook het sloopgedrag 
weer terugkomen. 

Nu is het belangrijk om je af te vragen of het een kwes-
tie van ‘willen’ of ‘kunnen’ is. Het uitdagen, het opzoe-
ken van grenzen hoort ook bij hondenpubergedrag, 
maar net als bij mensenpubers kan het een behoorlijke 
beproeving zijn. Zolang je het als mens maar ziet voor 
wat het is: als een normaal ontwikkelingsproces, net 
als bij kinderen. Wie er achterhaalde, maar lang in onze 
hoofden gestampte beelden van ‘dominantie’ en ‘laten 
zien wie de baas is’ bij betrekt, kan de relatie onnodig 
op de spits drijven.

De grote effecten die de puberteit op lichaam en geest 
van de hond heeft, worden nog wel eens onderschat. 
Door de heftige groei verandert hun motoriek en 
balans. Benen groeien meer en sneller dan spieren. Ze 
raken het zicht op hun lijf kwijt en zijn fysiek soms even 
niet meer zo handig, wat zich uit bij bijvoorbeeld trap-
lopen of in de auto springen. 

Effecten op het brein
De emotionele effecten (in de hersenen: het limbisch 
systeem) zijn al aan de orde geweest maar er speelt nog 
een belangrijk hersenproces dat een sterke maar niet 
zo bekende invloed op het leren heeft. In de eerdere 
fase zijn allemaal nieuwe hersenverbindingen aange-
legd. De hond kon, net als een klein kind, van alles heel 
gemakkelijk leren. Maar in de puberteit gaan de herse-
nen snoeien in de verbindingen. Alles wat niet intensief 
gebruikt wordt, verdwijnt ook weer. Een hond kan als 
pup iets geleerd hebben en het later absoluut niet 
meer weten. Het is dus zaak om wat je belangrijk vindt, 
in de puberteit te blijven trainen, anders kan het maar 
zo verloren gaan. 

Ook zijn de hersenen in deze fase gevoeliger voor 
dopamine. Dat geeft de hond zo’n prettig gevoel dat 
het verslavend kan werken. Obsessief doorgaan met 
iets wordt (vaak per ongeluk) in deze fase aangeleerd. 
Een hond die nu vaak en veel achter een bal aan gaat 
en daar een dopaminestroom mee in gang zet, kan zijn 
hele leven geobsedeerd blijven door die bal. 

Wat essentieel is te beseffen, is dat de hersenontwikke-
ling maakt dat de puber de ene week iets wel kan en de 
andere week niet. Het is onmogelijk (en wreed) om de 
lat per week hoger te leggen: hij kán in deze leeftijds-
fase eenvoudigweg niet stabiel presteren.

Ontwikkelingstheorie
Psychologe Willie van der Veldt bekijkt de puberteit 
van honden vanuit de ontwikkelingstheorie, een 
theorie die zij op honden toepast om het gedrag van 
een hond in relatie te brengen tot zijn leeftijd. Ze haalt 
Coppinger en zijn ‘motor patterns’ aan; hij wijst op 
genetische voorbestemming voor bepaald gedrag 
afhankelijk van het ras.
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Maar ze citeert ook Daniel Mills die stelt dat on-danks 
deze genetische voorbestemming, de verschillen 
tussen honden binnen één ras groter kunnen zijn dan 
die tussen rassen op zich. 

Omdat er tegenwoordig niet zo veel intacte honden 
meer zijn – zeker teven worden vaak ‘geholpen’ –, is het 
moeilijker geworden om vast te stellen wat ‘normaal’ 
gedrag tussen honden onderling is. Pubers die seksu-
eel actief worden komen doorgaans te weinig intacte 
honden tegen om op een natuurlijke manier te kunnen 
experimenteren met hun gedrag. 

Naast de geslachtshormonen dragen ook andere 
hormonen sterk bij aan de ontwikkeling van de puber. 
Ter illustratie geeft ze de persoonlijkheid van een hond 
weer als een interactie tussen cirkels van hormonen, die 
ieder het gedrag op een andere manier beïnvloeden, 
zoals in onderstyaand plaatje wordt weergegeven.

De persoonlijkheid van honden is gebaseerd op hun 
karakter en temperament en wordt beïnvloed door de 
verschillende hormonen. Zonder diep op de vele func-
ties van verschillende hormonen in te gaan kun je wel 
zeggen dat er in de puberteit nog weinig balans is. Ook 
de remmingen zijn in deze fase behoorlijk losgeslagen.

Overbeschermend
Hoog oplopende emoties door wisselende hormoonni-
veaus, verbindingen in de hersenen die weer verbroken 
worden, gebrekkige geheugenopslag en weinig rem-
mingen. Hoe kunnen we onze puberhonden zonder 
schade door de puberteit heen loodsen? Allereerst: 
wees niet over beschermend. Ze moeten experimente-
ren en nieuwe ervaringen opdoen om te kunnen leren. 
Willie schuwt de vergelijking met mensen niet om de 
boodschap helder over te brengen. Ze stelt: pubers 
zijn hemelbestormers en vernieuwers, geef ze ruimte. 
En kijk niet te veel vanuit je eigen wensen als je hond 
opeens niet meer komt: het is de fase waarin hij zelf-

standiger moet worden. Accepteer je het als je hond 
‘nee’ zegt?  

In deze fase zie je ook dat honden een persoonlijke 
zone ontwikkelen. Niet elke hond wordt nog even 
graag aangeraakt, niet elke hond ligt dichtbij of liefst 
op je. Labradors hebben vaak een minimale persoonlij-
ke zone – hoe dichterbij hoe fijner – terwijl herders juist 
een grote persoonlijke zone ontwikkelen en hier ook 
sterk aan hechten. Komt bij dat herders gefokt zijn om 
(meestal) schapen hun wil op te leggen en retrievers 
juist gefokt zijn op samenwerking met mensen. (Kudde)
bewakers zijn juist er op gefokt om vreemde dieren en 
mensen te weren van hun kudde. Ze ontwikkelen al op 
jonge leeftijd neofobie (angst voor het vreemde) en als 
je wilt voorkomen dat ze niemand meer in huis toelaten 
moet je in de socialisatieperiode hier hard aan werken; 
daarna wordt het heel lastig. 

Geen wonder dat al die verschillende types honden 
elkaar in het spel vaak niet direct snappen. In de pu-
berteit horen schermutselingen erbij. Bij honden van 
gelijke grootte is dat ook niet erg, maar natuurlijk moet 
je wel opletten dat ze elkaar niet gaan verwonden. Als 
de honden eenmaal volwassen zijn, rond de 2,5 tot 3,5 
jaar, bekoelen hun vriendschappen en wordt er minder 
gespeeld. Ook zie je bij relatief veel honden – en niet 
alleen de hoog-risico honden – na de puberteit conflic-
ten ontstaan met seksegenoten. Bij reuen gaat het dan 
meestal om honden ‘van buiten’, bij teven juist om roe-
delgenoten. Aangezien de meeste honden niet in een 
roedel leven, zie je ook daarom vaker conflicten tussen 
reuen dan tussen teven.

Hoe lang duurt de puberteit? Te lang volgens sommige 
eigenaars. Naar verhouding komen veel puberhonden 
in asiels terecht. In werkelijkheid: jaren - als je alle stadia 
van sociaal-emotionele ontwikkeling meetelt. Maar je 
kunt de puberteit ook zien als een speeltuin voor de 
hond om te experimenteren en niet te snel zijn gedrag 
als ‘tarten’ richting de eigenaar uitleggen. 

Je hond heeft spelregels nodig in deze tijd, en veilig-
heid. Als je dat kunt geven, kun je op enig moment 
toch met tevredenheid constateren: het kost wat 
(zweetdruppels), maar dan heb je ook wat. 

Tekst: Regine Voort

Dit artikel stond eerder in Onze Hond, nr.1 van 2020 en 
is met toestemming overgenomen.

Ook iets om over na te denken: waarom spreken we 
over ‘gedrag en gehoorzaamheid’? Kun je niet beter 
streven naar ‘gedrag en samenwerking’? Net als bij 
mensenpubers moet je ook wat over je kant kunnen 
laten gaan, ‘pick your battles’ niet overal een strijd van 
maken. 
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Bono Cooper van de Bezelhonk (17-5-2019) 
Nederlands Jeugdkampioen op de Outdoor Zwolle op 13 september 2020
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Heb of krijg jij een herplaatser? 
Veilig zijn is wat anders dan je veilig voelen. Geef hem eerst tijd en ruimte.
De informatie in dit artikel geldt deels natuurlijk ook 
voor bijvoorbeeld pups (zie het artikel over waar het 
vaak mis gaat met socialiseren), maar ik richt me hier 
specifiek op herplaatsers die een rugzakje hebben, met 
niet al te beste ervaringen. Een teefje uit de broodfok, 
een hond uit het buitenland, een hond die bij (laat ik 
het netjes houden) mensen vandaan komt die nooit 
een levend dier meer zouden mogen hebben.

Als jij zo’n hond uit een hele nare situatie in jouw huis 
verwelkomd hebt, zul je ongetwijfeld je stinkende best 
doen om het hem zo fijn en veilig mogelijk te maken. 
Maar tot verdriet van de adoptanten loopt het in het 
begin vaak helaas allemaal niet zo rooskleurig.

Je kunt te maken krijgen met gedag dat je niet aan 
hebt zien komen.
De hond is in huis bijvoorbeeld erg bang en wil geen 
contact met je maken. Of de hond is angstig voor één 
van de gezinsleden en blaft of gromt naar hem of haar. 
Buiten kan zo’n hond erg gestrest zijn en steeds weg 
willen vluchten of juist naar alles en iedereen blaffen of 
uitvallen. In huis slaapt hij misschien nauwelijks en is hij 
continu erg alert.

Waarom doet hij dit? Hij is toch juist weg uit de rotsitu-
atie waar hij in zat en heeft een heerlijk veilig huisje nu? 
Hij heeft een fijn hondenbed, krijgt goede voeding en 
aan liefde ontbreekt het hem niet. Hoe kan het dan dat 
de hond zich helemaal niet prettig lijkt te voelen? Wat 
doe je verkeerd?

Jij doet helemaal niets verkeerd. In ieder geval natuur-
lijk niet bewust. Maar veilig zijn is heel wat anders dan 
je ook veilig voelen. Dat verschil is ontzettend belang-
rijk om te begrijpen. Jij en ik weten dat de hond bij jou 
veilig is en dat hij een prachtig hondenleven tegemoet 
gaat.

Die hond weet dat niet.
Hoe rot en schrijnend zijn omstandigheden ook waren, 
dat was wel wat hij gewend was. Die situatie met alle el-
lende erbij is wat de hond kent. En dan komt hij ineens 
in een compleet andere omgeving, bij nieuwe mensen 
die van alles van hem willen. In zijn beleving hè. Hij 
heeft geen flauw idee waar hij terecht is gekomen en 
reken maar dat zijn leventje flink op zijn kop staat.

Een verhuizing is voor mensen al één van de meest 
stressvolle gebeurtenissen in het leven, laat staan voor 
een hond. Onderschat niet hoeveel dit met hem doet. 
Het kan echt wel een aantal maanden duren voor de 
meeste stress van deze enorme verandering verwerkt 
is. Soms nog veel langer ook. En dan heb ik het over 
een hond waar geen druk op gelegd wordt en die alle 
ruimte en tijd krijgt.

Verwacht jij al van alles van zo’n hond?
Wandelen, naar het honden losloopgebied, spelen, vi-

site ontvangen, mee in de auto, alleen thuisblijven, hem 
willen aaien, zelfs al aan de slag gaan met basiscom-
mando’s, you name it. Dan kan dit de stress juist alleen 
maar verergeren. Je overspoelt hem. Ongetwijfeld met 
de beste intenties, maar die hond heeft rust nodig. Niet 
een heel wensenlijstje waar hij zo snel mogelijk aan 
moet voldoen.

Als mensen met bijvoorbeeld een buitenlandse hond 
bij me in begeleiding komen, hoor ik vaak, “Ja maar, wij 
leggen echt geen druk op hem hoor. Hij krijgt alle tijd.” 
Met wat doorvragen blijkt echter, dat ze toch al bezig 
zijn met het aanleren van een ‘zit’, dat de hond moet 
‘wachten’ voor hij zijn eten krijgt, dat ze hem proberen 
te aaien, steeds contact met hem zoeken, familie en 
vrienden langs laten komen om hun nieuwe huisge-
noot te bewonderen, hem in de auto laden om in het 
bos te gaan wandelen…

Dit is nu precies wél druk leggen op de hond.
Er wordt al van alles van hem gevraagd, van alles met 
hem gedaan en ook van alles van hem verwacht.

Verplaats je in de hond en schroef die verwachtingen 
naar beneden. Zie ook echt in, dat je wel degelijk ver-
wachtingen hebt. Hoe goed je intenties ook zijn, begin 
bij de basis. Geef hem eerst de kans om zich écht veilig 
te gaan voelen. Hij heeft tijd nodig om jou te leren 
vertrouwen, te leren hoe alles reilt en zeilt bij jou, hoe 
jij met hem communiceert, hoe jij reageert op hem. En 
denk ook eens aan zijn nieuwe omgeving. Jouw huis, 
je tuin en alle nieuwe prikkels die hij daar binnenkrijgt. 
Alle nieuwe indrukken die hij op doet. Dat is allemaal 
niet in een paar weken even gefixt en oké.

Ruimte, stabiliteit en rust, dat is wat hij nodig heeft.
Ruimte om eerst te acclimatiseren en rustig de kat uit 
de boom te mogen kijken. Wil hij geen contact met je? 
Laat hem. Is hij bang voor een gezinslid? Zorg dat dat 
gezinslid de hond met rust laat. Is hij buiten bang? Mis-
schien is hij nog helemaal niet toe aan een wandeling 
en kun je hem voorlopig in de tuin zijn behoefte laten 
doen.

Het komt allemaal wel. Echt waar. Desnoods met goede 
begeleiding, maar sla die eerste belangrijke stap niet 
over: het leggen van een goede en stabiele basis. Neem 
daar de tijd voor. Je hond hoeft niet alles zo snel moge-
lijk te kunnen.

Gun hem een goede en fijne start.
Wat ook kan gebeuren is dat jouw herplaatser de eerste 
maanden (of nog langer) heerlijk mee lijkt te draaien. 
Hij wandelt vrolijk mee, vindt alles en iedereen prima, 
je ervaart totaal geen problemen met hem en hij lijkt 
zich onwijs snel aan te passen en super gemakkelijk te 
zijn. Wat een mazzel! Hij luistert super goed en je on-
derneemt van alles met hem. Hij heeft nergens moeite 
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mee, lijkt het. En dan ineens komt er een omslagpunt…

Hij begint uit te vallen naar honden of mensen. 
De hond is in huis mega onrustig. Hij blaft om ieder 
prikkeltje. Ineens luistert hij nergens meer naar en lijkt 
er probleemgedrag te ontstaan. Het gedrag ontwikkelt 
zich in sneltreinvaart. Van het één of het andere mo-
ment is jouw hond die nergens moeite mee had com-
pleet veranderd.

Zo zit het niet in elkaar. Waarschijnlijker is het dat je 
hond een lange tijd nog behoorlijk onder de indruk 
is geweest van deze enorm grote verandering, alle 
prikkels en gebeurtenissen heeft opgekropt, zelfs zijn 
emoties heeft opgestapeld en dan komt de druppel die 
de figuurlijke emmer doet overlopen. In het begin heeft 
hij alles over zich heen laten komen, leek gedwee alles 
best te vinden en ja… dan kan het lijken of hij ‘ineens’ 
gedragsproblemen ontwikkelt.

Maar het is allemaal veel te veel geweest. De hond is 
overspoeld.
Herken jij dit bij jouw hond? Doe flink wat stappen 
terug en start vanaf de basis. Ga eerst werken aan dat 
gevoel van veiligheid en vertrouwen. Geef de hond de 
kans om alle opgestapelde spanning te verwerken. En 
ga pas daarna opnieuw met hem aan de slag om hem 
te begeleiden in onze wereld. Als het nodig is met fijne 
ondersteuning van een hondenprofessional.

Wil je dat jouw herplaatser zich veilig gaat voelen? Geef 
hem dan eerst de ruimte en tijd om zich veilig te kun-
nen voelen. Dit is niet iets dat je af kunt dwingen. Dat is 
iets dat moet groeien. Stapje voor stapje.

Zorg nu eerst eens voor een hele goede fundering 
voordat je gaat bouwen. Zorg dat je hond jou en zijn 
nieuwe situatie leert kennen en vertrouwen. Rustig aan, 
op zijn tempo. De rest komt echt wel.

Op een wankele fundering kun je immers nooit goed 
bouwen.

Vergeet ook niet dat het echt wel een tijdje kan duren 
voor het eigen ‘ik-je’ van de hond naar boven komt. Pas 
na een paar maanden, wanneer de hond voldoende 
geacclimatiseerd is, zul je zijn karakter steeds beter kun-
nen zien en ontdekken. Dat duurt even.

Geef je hond de tijd. En dan wordt veilig zijn uiteindelijk 
ook veilig voelen.

Liefs,

Nina

Nina van Tilbeurgh
Hondengedragscoach
www.ninavantilbeurgh.nl

HONDEN
FOTOGRAFIE 
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Herfstwandelingen en risico’s
Zin in een hefstwandeling met je hond? Pas dan op!
De tijd om een heerlijke boswandeling met je hond te 
maken breekt weer aan. Dan komt hij heel wat interes-
sante ‘hapjes en speeltjes’ tegen. Maar pas op: er zitten 
giftige en gevaarlijke zaken tussen, die slecht bij je 
hond kunnen vallen.

In de natuur vind je namelijk heel wat vruchten, no-
ten en paddenstoelen die giftig zijn voor je hond. Wat 
giftig is voor mensen, is meestal even schadelijk voor je 
trouwe viervoeter. Andere vruchten en noten kunnen 
verstopping veroorzaken. Let daarom altijd goed op 
wat je hond ‘binnenspeelt’ als je in de herfst gaat wan-
delen. Hou gevaarlijk voedsel zo ver mogelijk bij hem 
vandaan en grijp tijdig in als het toch een keer mis gaat.

Welke herfsthapjes mag mijn hond zoal niet eten?
Zaken die je hond niet mag eten omdat ze giftig of 
gevaarlijk zijn:

• champignons en andere paddenstoelen

• eikels

• kastanjes

• dennenappels

• hulst

• de meeste zaden en noten

Giftige paddenstoelen
De herfst is het paddenstoelenseizoen bij uitstek. De 
paddenstoelen die we zelf niet mogen eten, zijn meest-
al ook giftig voor je hond. Het is niet simpel om eetbare 
soorten te onderscheiden van niet-eetbare. Zorg er 
dus voor, dat je dier van alle paddenstoelen afblijft. Zo 
vermijd je dat je dier buikkrampen, braakneigingen of 
andere spijsverteringsproblemen krijgt. Heeft je hond 
toch giftige paddenstoelen opgepeuzeld? Neem dan 
altijd contact op met je dierenarts.

Eikels, kastanjes en dennenappels 
Vindt je hond eikels of wilde kastanjes op zijn weg 
wanneer jullie samen gaan wandelen, let dan goed op 
dat hij ze niet in zijn bek neemt. Als hij erop knabbelt, 
komen er giftige stoffen vrij. Eikels veroorzaken spijsver-
teringsproblemen en op langere termijn zelfs nierfalen. 
Wilde kastanjes bezorgen je hond mogelijk neurologi-
sche aandoeningen, zoals verwardheid en epilepsie.

Tamme kastanjes zijn niet giftig, maar ook daarmee 
moet je oppassen. Slikt je hond volledige kastanjes of 
eikels in, dan kan hij verstopte darmen krijgen. Ook 
dennenappels zijn om dezelfde reden levensgevaarlijk. 
Als er splinters van afbreken, kunnen ze zelfs het maag-
darmkanaal beschadigen.

Wees dus waakzaam en schakel de dierenarts in als je 
vermoedt dat je dier eikels, kastanjes of dennenappels 
heeft gegeten.

Noten
Bij een herfstwandeling in het bos is de kans groot dat 
je beukennootjes op je pad vindt. Die zijn giftig omdat 
ze blauwzuur bevatten. Zorg er dus voor dat je hond ze 
niet opeet en zeker niet in grote hoeveelheden. Anders 
krijgt hij last van spijsverteringsproblemen zoals misse-
lijkheid en braken. Ook walnoten en de meeste andere 
noten zijn geen geschikte voeding voor je hond.

Hulst 
Zowel voor mens als voor dier zijn de typische groene 
hulstblaadjes en rode besjes giftig. Zorg dus dat je hond 
er niet van probeert te eten, want de besjes zien er voor 
hem uit als een lekker hapje. Hulst draagt zijn bessen 
van herfst tot lente. Let dus zeker in die periode op dat 
je hond niet in verleiding komt. Mogelijke klachten zijn 
misselijkheid, braken en diarree.

Ondanks deze waarschuwingen wensen wij u een 
mooie herfstperiode toe met heerlijke wandelingen.

Tekst van L. Blomsma met toestemming overgenomen van 
de website van Het Molentje (http://molentje-elst.nl/)
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Terugkomdag Kennel van de Nettelhorst
Op 11 juli jl. was het eindelijk zover: de terugkomdag 
van de nakomelingen uit het nestje van Jarno-Eefje van 
Klein Elsholt (roepnaam Joppe) x Luna Lynde van de 
Bezelhonk. Eindelijk? Ja, want het bijeen laten komen 
van de eigenaars, van de teef, dekreu en de zes pups 
(reutjes Argos, Dorus, Jelle en Sam en teefjes Nora en 
Shelby) had door de buitengewone omstandigheden 
heel wat voeten in aarde. Daarover straks meer. Maar 
wat ging hier aan vooraf?

Over de keuze van de dekreu
Corné Ligtenberg, eigenaar van teefje Luna: “Het kiezen 
van een dekreu is voor een fokker niet eenvoudig. Er 
zijn veel zaken waar rekening mee gehouden moet 
worden. Natuurlijk zijn gezondheid en karakter erg 
belangrijke onderdelen van de eisen waaraan een reu 
moet voldoen, maar ook moet een reu qua exterieur 
matchen met de teef. Het mooiste is als een reu de 
mindere eigenschappen van een teef weet te compen-
seren. Daarnaast moet de IC niet te hoog worden en 
liefst gebruiken wij als fokker een reu die nog niet veel 
nakomelingen heeft gehad, dit om de diversiteit van 
het ras te vergroten. Wat voor ons als fokkers ook heel 
belangrijk is, is de jachtpassie. Wij houden van wer-
kende Drenten en wij steken ook ontzettend veel tijd in 
jachttraining (en af en toe een jachtproef ) en ook mo-
gen onze honden mee op jacht. Niet iedere reu heeft 
deze eigenschap en dat maakt de keuze niet makkelijk.

Een aantal jaren geleden kwam ik Ton van Erp voor het 
eerst tegen op een show. Meteen was ik weg van de reu 
waar hij mee liep. Het bleek Joppe te zijn. We raakten 
in gesprek over onze honden en ik informeerde voor-
zichtig of hij het zag zitten om hem in te zetten op onze 
Luna. In principe was hij daartoe bereid. Het zou nog 
lang duren voordat het zover was en ook wilde ik me 
eens in de lijn verdiepen waar hij uit kwam. We hebben 
op dat moment nog geen afspraken gemaakt en we 
gingen na de show onze eigen weg. Joppe bleef in mijn 
gedachten, maar ik keek ook verder. De dekreuenlijst 
van de Vereniging en de Club heb ik helemaal doorge-
spit, maar ik kon op dat moment geen reu vinden die ik 
beter bij Luna vond passen en die beschikbaar was voor 
een dekking. 

Nu werken wij heel veel samen met veel verschillende 
fokkers en onderling bespreken we onder andere ook 
de eventuele reukeuze. Groot was dan ook mijn teleur-
stelling dat er een andere fokker inmiddels een afspraak 
had gemaakt met Ton voor de dekking van hun teef. Op 
zich niet erg, maar het ging ook nog eens om de volle 
zus van Luna. Ik zag het niet zitten om diezelfde reu dan 
te gebruiken op Luna, omdat er dan twee nesten zou-
den worden geboren met bijna dezelfde genen. Helaas, 
voor de zus van Luna en de fokkers, is deze dekking niet 
gelukt. Dit opende voor mij wel weer mogelijkheden 
toen ik door deze fokker het aanbod kreeg dat ik hem 
dan mocht gebruiken, als Ton het ermee eens was. Dit 

was geen enkel probleem en we hebben besloten dat 
we deze combinatie gingen maken.”

Ton van Erp, eigenaar van Joppe: “Corné en ik kennen 
elkaar al enige jaren via shows en Clubkampioenschap-
pen en hij heeft mij ooit eens gepolst over de inzet van 
Joppe. Nadien heeft Corné al eens eerder een dekking 
van Joppe bij een andere teef begeleid. Begin oktober 
2019 werd ik toch enigszins onverwacht gebeld door 
Corné. Zijn teefje Luna zou binnen enkele weken de-
krijp zijn en hij vroeg mij of Joppe beschikbaar was om 
haar te dekken. Mede vanwege onze goede contacten 
heb ik onmiddellijk hiermee ingestemd.”

De dekking
Medio oktober was het zover en ging Corné met teefje 
Luna naar Ton en Joppe in Lunteren. Ton: “Naast Joppe 
hebben wij ook nog zijn vader Jarno (Karu fan ’t Suy-
develt) in huis. Beiden worden ingezet als dekreu en 
kennen inmiddels het klappen van de zweep. Als er 
een loops teefje voor een dekking komt, moet ik de 
honden strikt gescheiden houden om onrust te voor-
komen. De dekking laten wij dan ook in een aparte 
ruimte plaatsvinden”. Corné: “Het stelde niet veel voor, 
Luna is makkelijk met de dekking en Joppe wist er ook 
wel raad mee. Het was maar even en ze zaten gekop-
peld. Dit kende ik ook van haar eerste nest: staart opzij, 
liefst in de neus van de reu en maar afwachten tot hij 
springt. Toen het voorbij was hebben we nog een lek-
kere bak koffie gehad en heeft Ton ons van alles verteld 
over de honden, de paarden en over zijn prachtige, 
energie-neutrale huis. De volgende avond hebben we 
de dekking herhaald en vanaf toen was het wachten op 
de bevalling.”

Kennismaking met de toekomstige pup-eigenaren.
Corné maakte via de website van de VDP kenbaar dat 
zijn Luna gedekt was, zodat belangstellenden zich 
konden melden. Als een goede fokker vindt Corné het 
belangrijk dat de pups bij geschikte eigenaren terecht 
komen. Hij nodigde daarom de kandidaten eerst uit 
voor een kennismakingsgesprek. Dianne Heino (eige-
naar van pup Dorus) over haar motivatie en de ken-
nismaking: “We wilden graag een uitdagende hond. 
Die buiten actief is, veel kan leren, eventueel mee kan 
gaan met hardlopen als hij oud genoeg is (Canirunning) 
en die binnenshuis een gezellige, lieve gezinshond is. 
Wij vinden het prachtige en lieve honden om te zien. 
Op de site van de VDP zagen we dat er in Lochem een 
nestje werd verwacht en toen hebben we gebeld en 
een afspraak gemaakt voor een kennismaking. Dat was 
een heel leuk gesprek, waarbij we van Corné en diens 
vrouw Gerinda al heel veel informatie kregen”.

Maar ook via een andere weg meldden zich belangstel-
lenden. Jannette Aalderink (pup Sam): “Nadat onze 
eerste Drent Max na 14 jaar was overleden, gingen 
wij op zoek naar een maatje voor onze 2e Drent Sepp 
van 1 jaar.  Omdat Sepp zo’n fijne hond is en veel op 
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zijn vader Jarno lijkt, namen we contact op met Ton 
van Erp, de eigenaar van Jarno, met de vraag of Jarno 
toevallig recent een dekking had verricht. Toen bleek 
dat de diezelfde week de zoon van Jarno (Joppe) Luna 
van de Nettelhorst gedekt had. Ton heeft ons toen in 
contact gebracht met Corné en Gerinda, de eigenaren 
van Luna. Nog voor de bevalling hebben we met hen 
meerdere leuke gesprekken gevoerd.”

Ook Suze Vergeer (Nora) legde het contact via een 
doorverwijzing: “Wij hadden in eerste instantie via de 
VDP contact gezocht met de eigenaren van Senna. 
Maar omdat de dekking van Senna door Joppe niet 
gelukt bleek, verwezen zij ons door naar Corné en Ger-
inda. Het mailcontact voelde al snel heel vertrouwd, iets 
wat voor ons erg belangrijk is. Ons enthousiasme over 
de fokker en het teefje Luna werd alleen maar groter 
na de eerste kennismaking. Corné en Gerinda (fokker) 
geven zoveel liefde aan hun eigen drie Drentjes.”

Dracht, bevalling en periode tot de overdracht
Ongeveer een maand na de dekking werd duidelijk 
dat Luna inderdaad drachtig was: ze vertoonde eerst 
zwangerschapsmisselijkheid en al snel daarna begon 
haar ribbenkast op te bollen. Na ca. 1,5 maand kon 
Corné ook de eerste bewegingen in de buik van Luna 
waarnemen. Op 14 december was het zover. Omdat de 
eerste pup overdwars lag, moesten de pups met een 
keizersnee gehaald worden. Het bleken er zes te zijn, 
vier reutjes en twee teefjes. Het geboortegewicht liep 
van 363 tot 450 gram.

Direct na de geboorte stelde Corné Ton en de toe-
komstige pup-eigenaren op de hoogte van de suc-
cesvolle worp. Suze Vergeer over dit bericht: “Toen 
het nestje eenmaal geboren was, hoorden we dat we 
één van de teefjes zouden krijgen. Nora was geboren! 
Ons geluk kon niet meer stuk.” Ook opende Corné een 
groepsapp waarmee hij iedereen kon informeren over 
de ontwikkeling van de pups. Via de app konden de 
pup-eigenaars ook al vast kennis met elkaar maken en 
al snel werden de nodige foto’s en filmpjes met elkaar 
gedeeld. Legendarisch was het filmpje waarin Corné en 
Gerinda de pups meenemen naar de Welkoop. De pups 
zwermden uit door de hele winkel om deze nieuwe om-
geving te verkennen en kennis te maken met andere 
bezoekers. Maar hilarisch was vooral de snoekduik van 

Corné om een plasje van één van de pups in een doek 
op te vangen!

Toen de pups enkele weken oud waren, konden de 
eerste ‘kraamvisites’ ontvangen worden. Dianne Heino: 
” Toen de puppy’s oud genoeg waren om te bezoeken, 
mochten we altijd langskomen om te kijken en knuf-
felen. Zeer gastvrij. Maar ook rekening houdend met de 
dieren; het moest nooit té druk worden voor de honden 
en puppy’s.” Maar ook familie van de pups kwam langs. 
Corné: “Ton is samen met zijn vrouw Marjolein, Jarno en 
Joppe zelf ook komen kijken bij het nest en we hebben 
er allemaal van genoten. Zowel Jarno als Joppe gedroe-
gen zich keurig bij de pups en Luna vond het allemaal 
prima.”

Tot de overdracht van de pups zijn Corné en Gerinda 
bezig gebleven met het trainen en socialiseren van de 
pups. De pups konden volop wennen aan opgetild en 
geknuffeld worden door zowel volwassenen als kinde-
ren. Ook kregen de pups al de eerste jachttraining. Cor-
né wende ze aan de geur van wild en oefende ze al op 
gewenning aan het schot. En telkens verschenen hier 
foto’s en filmpjes van op de groepsapp. Door de vele 
berichtjes, foto’s, filmpjes en reacties hierop ontstond 
een grote verbondenheid tussen de fokker, dekreu-
eigenaar en toekomstige pupeigenaars. Suze Vergeer: 
“De warmte waarmee Corné en Gerinda hun nestje 
hebben grootgebracht, is bijna niet te beschrijven.” Ten-
slotte werd afgesproken dat de hondjes tegelijk door 
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alle eigenaars op 8 februari jl. opgehaald zouden wor-
den. Ton zou hier met zijn twee reuen ook bij aanwezig 
zijn, zodat de pup-eigenaars kennis konden maken met 
papa Joppe en opa Jarno.

Darmvirus en Corona
Twee dagen voor de grote Ophaaldag kwam Corné met 
vervelend nieuws: in de regio waarin Corné en Gerinda 
wonen, was onder honden een darmvirus uitgebroken. 
Helaas bleek dit virus Kennel van de Nettelhorst niet 
overgeslagen te hebben. Ook de pups kregen diarree 
en moesten aan de medicijnen. Corné stelde daarom 
voor de Ophaaldag naar een later tijdstip te verschui-
ven. Na overleg besloten de familie Stroeks (Shelby) 
en Verbunt (Jelle) om hun pup om hun moverende 
redenen toch op de afgesproken datum op te halen. De 
overigen besloten om hun pup op een latere datum op 
te halen en Ton besloot om zijn reuen voorzichtigheids-
halve toch maar thuis te laten. Hierdoor viel de Ophaal-
dag enigszins in het water. Besloten werd om op een 
latere datum een terugkomdag te organiseren. 

En toen begon de coronacrisis. Van een gezellig sa-
menzijn kon voorlopig geen sprake zijn. Besloten werd 
daarom om de terugkomdag uit te stellen totdat de 
ergste crisis achter de rug was.

Training en shows
Inmiddels gingen alle pupeigenaars met hun pup aan 
de slag. Niet alleen werden er puppytrainingen ge-
volgd, maar sommigen gingen ook meteen jachttrai-
ning volgen. Vanwege de coronacrisis viel dat niet mee. 
Veel trainingen werden tussentijds gestaakt. Corné 
zette daarom op de groepsapp wat filmpjes met oefe-
ningen, zodat iedereen er thuis mee aan de gang kon. 
Maar ook de trainers van de pups stuurden tijdens de 
lockdown via mail of app diverse oefeningen toe. Op de 
groepsapp verschenen filmpjes waarop de vorderingen 
van de pups goed te volgen waren.

Dat de pups goed hun best hadden gedaan, bleek 
recentelijk wel tijdens de 1e Achterhoekse Drentenkeu-
ring. Hier waren maar liefst vier van de zes pups aan-
wezig. Bij de show werd Dorus van de fam. Heino 1e in 
de Jeugdklasse Reuen en Shelby van de fam. Stroeks 2e 
in de Jeugdklasse Teven. Minstens even opzienbarend 
waren de cijfers van Nora bij een jachtproef in Cothen. 
Op haar certificaat prijkten maar liefst 3 negens voor 
apport te land, apport uit diep water en verloren apport 
te land. Met de jachtpassie is bij dit nestje helemaal 

niets mis! Corné: “Komend winter verwachten we het 
eerste nest van onze Josje x Rink van ’t Limburgsland 
en als het weer zulke gezonde, mooie en passievolle 
werkertjes worden dan tekenen we er gelijk voor!”

Onderwijl stuurde Ton in deze periode enkele pup-
eigenaars wat voedingstips toe. Ton heeft enkele jaren 
geleden flink wat onderzoek gedaan naar de samen-
stelling van diverse merken hondenbrokken en kwam 
tot de schrikbarende conclusie dat verschillende zgn. 
premiummerken vrij weinig dierlijke eiwitten, maar wel 
heel veel granen in de brokken verwerken. 

Sam onderscheidde zich op een geheel andere wijze: 
samen met zijn oom Sepp en vrouwtje Jannette Aalde-
rink verscheen hij op de foto in het tijdschrift Margriet 
in de rubriek “Mijn dier en ik”.

Terugkomdag op 11 juli
Toen het virus enigszins op de terugtocht leek, besloot 
Corné dan toch eindelijk de terugkomdag in te plan-
nen. Op 11 juli bleek iedereen te kunnen. Als locatie 
werd de zeer ruime tuin van Corné en Gerinda bepaald. 
Corné bood daarnaast aan om een barbecue te organi-
seren, waarop Ton aanbood om voor de wijn te zorgen. 
Toen bleek dat er zich verschillende wijnliefhebbers in 
het gezelschap bevonden, werd dit aanbod ge-upgrade 
naar een heuse wijnproeverij.

’s Middags verzamelde het hele gezelschap zich op het 
terrein van Kennel van de Nettelhorst. Bij een kop koffie 
respectievelijk thee, werd er eerst gezellig kennisge-
maakt en bijgepraat en konden ook de honden weer 
aan elkaar wennen. Vervolgens vertrok het hele gezel-
schap per auto naar een nabij gelegen natuurterrein 
waar een boswandeling werd gemaakt, halverwege 
onderbroken voor een zwempartij voor de honden in 
een riviertje.

Terug in de tuin van Corné en Gerinda begon Corné de 
voorbereidingen te treffen voor de barbecue en begon 
Ton met de wijnproeverij. Hij had hiertoe 10 verschillen-
de wijnen uit vijf verschillende landen meegenomen. 
Nadat iedereen in de gelegenheid was geweest om alle Nora in actie (foto’s Martine van der Vegt)
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wijnen te proeven, was het vanaf dat moment vrij om 
een eigen keuze te maken. Ieder had zo zijn favoriet. 
Kees Verbunt (Jelle): “Uitstekende Malbec!”, terwijl Carlie 
Stroeks (Shelby) meldde dat hun dochter normaal he-
lemaal niet zo’n liefhebber was van rode wijn, maar de 
Barbera d’Asti niet te versmaden vond. Onderwijl had 
Corné de eerste gerechten van de barbecue gereed. 
Terwijl iedereen het zich goed liet smaken, waren de 
honden voortdurend met elkaar aan het spelen. Met 
twee volwassen reuen, drie teven en zes pups was er 
sprake van een heuse roedel en er viel geen onverto-
gen blaf.

Jannette Aalderink: “De terugkomdag was een hele 
leuke ervaring waar alle pups die toch heel verschillend 
waren bij elkaar een prachtig geheel vormden! De heer-

lijke bbq was gezellig en de wijnproeverij die georgani-
seerd was door Ton was ook fantastisch! Al met al een 
geweldige dag!!

Marjolein Verbunt: “Wij vonden het een geweldige dag! 
Het weerzien met alle pups was ontzettend leuk.”

Axel Kleine Heitmeyer (Argos): “Argos had veel plezier 
en kon op de terugweg goed slapen”.

Suze Vergeer: “Op de terugkomdag hebben we de hele 
hondenfamilie voor het eerst echt bij elkaar gezien. Je 
gaat al snel op zoek naar gelijkenissen en herkenbare 
karaktertrekken. Heel gaaf om te zien hoe de andere 
hondjes zich ontwikkelen. Daarbij ook complimenten 
voor Corné en Gerinda! Zij hebben de keuzes gemaakt 
voor de hondjes en de toekomstige baasjes. Op de te-
rugkomdag bleek dat iedereen zich goed voelde bij het 
hondje dat zij toegewezen hebben gekregen.” 

Het bleef nog lang onrustig in Lochem…

Ton van Erp

Naschrift van Suze Vergeer: 
“Tot slot wil ik langs deze weg Corné, Gerinda en Ton 
heel erg bedanken. Jullie honden hebben echt voor een 
prachtig nest gezorgd. Wij krijgen wekelijks complimen-
ten over Nora. Haar houding, gangwerk en jachtpassie 
zijn prachtig ontwikkeld. Het kan absoluut een eigen-
wijze donder zijn, maar ze is ook ontzettend lief, knuf-
felig en grappig. Ze past helemaal bij ons en is precies 
het hondje waar we ruim een jaar geleden op hoopten. 
We zijn erg blij met het regelmatige contact. Het is fijn 
om af en toe advies te krijgen van de fokker met een 
veelzijdig en actief hondje zoals Nora.”

Meesterkok Corné
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• Windwijzers

• Uithangborden

• Naamborden

• Kennelnaamborden

Frieling Jonkersvaart

S.J. Frieling
Jonkersvaart 53
9366 TB Jonkersvaart

Tel.: 0594 631 399

Mobiel: 06 55 732 893

Email: sjfrieling@outlook.com

Website: www.frisianhorsesouvenirs.comHandgemaakt - Materiaal: aluminium
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Egels in de herfst
Is het u ook wel eens overkomen bij het opruimen van 
oud blad, in het voorjaar, dat er een egel in winterslaap 
tussen zat? Mij wel en dan schrik je toch even. Uiteraard 
het beestje weer snel teruggelegd op het luwe plekje 
tegen de gevel en toegedekt met het blad. 

Een paar weken later was de egel weg. Hopelijk ‘uitge-
slapen’.

Zo gemiddeld gaan de egels in oktober de winterslaap 
in, die tot mei duurt. In november, met zacht weer, kun-
nen je echter toch nog egels zien rondlopen. Ze leven 
solitair, zijn nachtdiertjes en kunnen per nacht enkele 
kilometers afleggen op zoek naar voedsel. Het zijn vaak 
jongere dieren, die later de winterslaap ingaan omdat 
ze vaak wat meer op gewicht moeten komen. In die 
periode verliezen ze een derde van hun lichaamsge-
wicht en daalt hun lichaamstemperatuur van 35 naar 10 
graden. Voedsel kunnen ze dan gelukkig nog voldoen-
de vinden, bijvoorbeeld regenwormen en slakken. Een 
goed doorvoede kleine egel zal eerder de winterslaap 
overleven dan een grote, magere egel.

Een ietwat rommelige tuin herbergt veel insecten, slak-
ken en rupsen. Maak een hoekje vrij waar je je tuinafval 
zoals bladeren en takken laat liggen, het biedt een ge-
schikte schuil- en slaapplek. Tegenwoordig zijn er kant 
en klare egelhuizen te koop, maar u kunt zoiets zelf ook 
gemakkelijk maken. Egels zorgen voor een natuurlijk 
evenwicht in de tuin. Ze komen niet aan de moestuin, 
maar zijn wel natuurlijke opruimers van de gehate slak-
ken, tot wel 50 stuks per nacht, wormen en rupsen. 

U kunt deze nuttige diertjes een handje helpen en naar 
uw tuin lokken door kattenvoer, zowel uit blik- als brok, 
nat of droog, wat rijp fruit en water neer te zetten. Geen 

melk, want ze kunnen dit niet goed verdragen! Liefst 
onder een omgekeerd kistje of pot met een gat van 
ongeveer 10 – 12 cm.

 Enne……. Maak uw tuin niet te netjes winterklaar!

P.S in het weekend van 13 en 14 september is weer het
jaarlijkse Egelweekend gehouden. De Zoogdierver-
eniging heeft iedereen opgeroepen om egelwaarne-
mingen door te geven, om een bijdrage te leveren aan
onderzoek naar het wel en wee van de egel. Want ook
dit speciale diertje holt in aantal achteruit!!

Tineke v.d. Feijst
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Afscheid nemen. Wanneer is de tijd daar? 
Iedereen die huisdieren heeft, moet als het goed is, op 
een bepaald moment die afschuwelijke beslissing ne-
men om afscheid te nemen van je maatje. Het liefst zou 
je willen dat je hond zo lang mogelijk bij je blijft, maar 
dit is helaas lang niet altijd het geval.  Je kunt te maken 
krijgen met ziekte, ongelukken, vergiftigingen etc. Je 
wilt het graag voor je uitschuiven, maar er komt een 
moment dat het niet langer kan. Als je een dierenarts 
hebt die je daarbij kan steunen en/of adviseren, dan is 
dat heel fijn. Het gebeurt helaas ook wel dat de dieren-
arts je adviseert om allerlei kunstgrepen uit te halen 
om het leven van de hond te verlengen. Dan verleng je 
niet alleen je eigen machteloosheid, maar ook het le-
ven van de hond. Heeft hij dit aan je verdiend? Heeft je 
lieve maatje verdiend dat je koste wat kost voor jezelf in 
leven houdt? Ik krijg soms telefoon en dan heb ik ziels-
verdrietige eigenaren aan de lijn. Wat moet ik nu?  Ik 
kan die beslissing niet voor je nemen. Wat ik altijd wel 
zeg is: Je moet voor je hond kiezen en niet voor jezelf. 

Als je ziet dat het dier pijn lijdt of als er werkelijk geen 
behandeling meer mogelijk is, dan is de tijd daar om 
te overwegen hem/haar het ultieme geschenk te ge-
ven en hem te laten gaan. Zelden of nooit krijg je het  
cadeau dat de hond zelf overlijdt.  

Ook kun je je afvragen of je aan een oude hond nog 
moet knutselen. Een voorbeeld: Onze hond van 12 jaar 

kreeg een maagbloeding. Ik had hem kunnen laten 
opereren. Mijn dierenarts was niet van plan de hond 
nog open te maken en ik was het volledig met hem 
eens. Hetzelfde overkwam me met een tweede hond 
die nog maar 10 jaar oud was en een spondilose had. 
Ook hier zei hij na een paar keer geprobeerd te hebben 
het leven met pijnstillers dragelijk te maken, wat niet 
lukte, ik houd hem niet koste wat kost in leven. In feite 
hielp de dierenarts me om de beslissing te nemen. 

Als je jezelf in de spiegel kunt aankijken en zeggen: Het 
is goed geweest, dan heb je het goed gedaan. Dan heb 
je voor je hond gekozen. Hoe moeilijk en hoe verdrietig 
dit ook is, want iedere hondenbezitter weet wat het is 
om afscheid te moeten nemen. 

Wel een advies: Als je meerdere honden of huisdieren 
hebt, laat die dan afscheid nemen. Bij ons zijn de hon-
den er bij wanneer er één van de roedel de laatste gang 
gaat maken. Ze voelen het feilloos aan dat de hond 
overleden is en zoeken dan ook niet meer naar het ma-
tje. 

Ik wens iedereen die deze moeilijke beslissing moet 
nemen heel veel sterkte. 

J. Broekman-Dekker
Correspondent

Kerstgroeten

Ook voor de komende KERST en het NIEUWE JAAR 2021, worden eigenaren van kennels en 
reu houders in de gelegenheid gesteld hun Kerst- en Nieuwjaarsgroeten aan relaties, vrienden 
en bekenden te plaatsen in de vorm van een A5 advertentie in kleur, in het Kerstnummer van 
‘Onze Drent’. 

Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dient u uw advertentie vóór 15 november a.s. 
digitaal sturen naar: redactie@drentschepatrijshond.org

De kosten bedragen € 35, te voldoen op rekening NL22RABO 0328320021 t.n.v. Vereniging de 
Drentsche Patrijshond, o.v.v. Kerstadvertentie.  
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tineke v.d. Feijst (zie voor 
contactgegevens colofon).

Wij zien uw sfeervolle Kerstgroeten in een advertentie vorm graag tegemoet.
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Kalender 2020
November  1 Najaarswandeling VDPH strand bij Monster EVC

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.

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

cavom.nl
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Cavom, daar draait een gezond hondenleven om!

de natuurlijke voeding
voor elke hond
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