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Voorwoord van de Voorzitter
Beste leden van onze mooie Vereniging,

Voor u ligt de vijfde en laatste uitgave in 2020 van 
ons blad, het Kerstnummer. Wat een bijzonder en 
ook zeker verwarrend jaar hebben we doorge-
maakt. Het bleek dat we geen activiteiten hebben 
kunnen organiseren, ondanks dat we een paar 
dappere pogingen hebben gedaan. Veel dank aan 
de commissies die hiermee in de voorbereiding 
druk bezig zijn geweest. Als laatste bleek zelfs een 
Drentenwandeling niet meer mogelijk. 

Uiteraard is dit voor ons als Vereniging heel erg 
vervelend, maar het tekent vooral de ernstige situ-
atie waarin we ons met elkaar bevinden. We richten 
ons nu volledig op 2021 en werken er hard aan om 
dan de activiteiten zoals we die kennen, weer te 
kunnen organiseren en elkaar weer te zien, spreken 
en te ontmoeten. Ik hoop van harte dat dit kan met 
minder strenge corona-maatregelen dan degene 
die we nu gewend zijn. 

We hebben besloten om de Bijzondere Algemene 
Ledenvergadering, die voor september van dit jaar 
gepland stond, te houden op maandag 25 januari 
2021. Dit zal geheel digitaal gaan gebeuren. Over 
de precieze opzet en werkwijze gaan we u de ko-
mende tijd informeren. 

De laatste tijd zie ik op social media een mix van 
verdrietige, maar ook opbeurende, blije berich-
ten. Het laat vooral zien hoe belangrijk een Drent 
in ons leven is en welke band je met je hond kunt 
ontwikkelen. Zeker in deze tijd van restricties is een 
wandeling maken met je hond nog belangrijker en 

ook goed voor je eigen 
welzijn.

Ik hoop dat u allemaal 
een manier heeft ge-
vonden om met deze 
pandemie om te gaan, 
thuis, op het (thuis)
werk, privé en met uw 
vrienden & familie.  
Dit is zeker niet gemak-
kelijk en als we elkaar 
als leden daarin kunnen 
steunen dan maakt mij 
dat nog trotser op onze 
Vereniging.

Ik wens u een bijzondere en memorabele  
decembermaand toe en alle goeds voor 2021. 
Blijf goed zorgen voor elkaar!

Met bijzondere groet, 
mede namens het Bestuur,

Marc Massaar van Schaik
Voorzitter  

Foto-thema Winter-nummer 2021  ‘Onze Drent’: 

‘een echte Drent’ 

• 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: 7 februari 2021
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Van de Bestuurstafel

Ledenwerving en nieuw beleid entreegeld
Voor iedere vereniging is het moeilijk om het ledenaantal op peil te houden. Helaas zien wij als Vereni-
ging ons ledenaantal ook wat teruglopen. Om dit op peil te houden of liefst te laten groeien, is het fijn 
als fokkers actief helpen een lidmaatschap van de Vereniging te promoten. Zij zijn het eerste contact met 
aspirantleden en kunnen het bestaan van onze rasvereniging onder de aandacht brengen. 

Zo promoten onder andere Jolanda en Marry Huijsing het lidmaatschap van de Vereniging door hun 
nieuwe pupkopers het lidmaatschap voor het eerste jaar cadeau te geven. Zij verzorgen als fokkers de 
aanmelding van de nieuwe leden. Het officiële verzoek was om dan geen entreegeld per lid te hoeven 
betalen. Het bestuur heeft haar akkoord gegeven voor dit mooie idee en is blij met dit initiatief. 

Per 25 oktober 2020 is het nieuwe officiële beleid van kracht; wanneer fokkers de pupkopers van hun 
nestje aanmelden als nieuw lid van onze rasvereniging, zij geen € 10,00 entreegeld hoeven te betalen 
voor deze nieuwe leden, maar uitsluitend het lidmaatschap. 
Wij hopen dat dit een stimulans is. Hoe fijn zou het zijn als er meer fokkers dit mooie wervingsinitiatief 
zouden willen volgen!    

Wisselprijzen
Normaal gesproken worden de winnaars van de wisselprijzen genoemd en gefeliciteerd op de Algemene 
Ledenvergadering, maar door de bizarre omstandigheden van het afgelopen jaar hebben we dit niet kun-
nen doen. Dat is jammer, want het winnen van een wisselprijs is een mooie prestatie en verdient wel de 
nodige aandacht. Daarom deze vermelding in ‘Onze Drent’.

• J.F. BARON VAN HOGENDORP WISSELTROFEE   
Voor de beste allround Drentsche Patrijshond in een bepaald kalenderjaar, waarbij de hond op de 
volgende drie onderdelen punten moet hebben behaald: exterieur, prestaties op het werk voor- en na 
het schot. 
 
De winnaar van 2019 is Int. & Lux. Kampioen Stone van Olaf Geerse. Zij winnen deze prijs nu voor de 
vierde maal. 
Exterieur: 1U, Gebruikshondenklasse Clubmatch. Voor het schot: 1G Openklasse Aardenburg. Na het 
schot: SJP B diploma Beesd. Totaal 26 punten.

• SUZE MARKVOORT BEKER 
Voor de beste Drentsche Patrijshond in de Jeugdklasse op de najaarsveldwedstrijden 2019. 
 
Winnaar: Jacquine van d’Ouw Knip van eigenaar/voorjager: Ine Gimbrère. 
Behaald in het najaar: 1ste G en EV.

• NIMRODPRIJS 
Voor de beste Drentsche Patrijshond in de Openklasse op de najaarsveldwedstrijden 2019. 
 
Winnaar: Rebelle van d’Ouw Knip van eigenaar/voorjager: Ine Gimbrère. 
Behaald in het najaar: 1ste G, 2e G en EV.

• MARIENWAERDT WISSELBEKER reeds uitgereikt op de SJP 26-7-2019 
Voor de beste hond op de SJP georganiseerd door de Vereniging ‘De Drentsche Patrijshond’. 
 
Winnaar: Laika van eigenaar/voorjager: Cor Kortsmit. 
Behaalde op de SJP Beesd het A-diploma met 95 punten.
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Voor de volgende wisselprijzen zijn er geen winnaars in 2020 vanwege de beperkingen door de  
COVID-19 maatregelen. Deze worden dus niet uitgereikt.

• PERDIXPRIJS 
Voor de beste Drentsche Patrijshond in de Jeugdklasse op de voorjaarsveldwedstrijden 2020. 

• JONKVROUWE A.J.M. VAN DER HEIJDEN VAN DOORNENBURGTROFEE 
Voor de beste Drentsche Patrijshond in de Open klasse op de voorjaarsveldwedstrijden 2020.

• VAN WIND EN VEER BOKAAL 
Voor de beste Drentsche Patrijshond hond in de Novice klasse op de voorjaarsveldwedstrijden.

• VAN BIRCMEDEPRIJS 
Voor de beste Drentsche Patrijshond in de Novice klasse op de najaarsveldwedstrijden.

Wij feliciteren de winnaars van de wisselbekers met het resultaat. Iedereen die aan jachttraining en wed-
strijden doet, wensen wij veel succes en plezier met het werken met hun hond. 
 
 Het bestuur

In Memoriam Martin van de Weijer
Met ontsteltenis heeft het Bestuur kennisgenomen van 
het overlijden op 30 oktober jl. van Martin van de Weijer

• Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

• Drager van de hoogste Nederlandse Kynologische 
onderscheiding: Lid van Verdienste van de Neder-
landse Kynologie

• FCI-Allround keurmeester

• Vele jaren organisator van de Winner hondenten-
toonstelling 

• Erelid van vele kynologische verenigingen in 
Nederland

Martin was een rashondenliefhebber en deze liefde 
voor de rashond is van een onuitwisbare betekenis 
geworden voor hemzelf en voor vele andere honden-
liefhebbers die met hem hebben mogen samenwerken 
tijdens zijn lange, rijke en kleurrijke leven.   

Zijn buitengewone interesse en passie voor dieren en 
specifiek honden, leidden er in de vijftiger jaren toe dat 
Martin gevraagd werd om bestuurslid te worden van 
diverse kynologische verenigingen, zowel rasvereni-
gingen als kynologenclubs. Martin werd exterieurkeur-
meester. 

Martin werd in 1963 bestuurslid van de Raad van Be-
heer op Kynologisch gebied in Nederland en in 1975 
werd hij directeur van het bureau en werd het besturen 
en leidinggeven aan deze organisatie zijn professie. 

Martin van de Weijer is van enorme betekenis geweest 
voor de Nederlandse kynologie als bestuurder, docent, 
examinator, auteur, kunstkenner en rashondenkenner. 
Hij had een encyclopedische kennis van rashonden en 
deelde zijn kennis graag met andere hondenliefheb-
bers. Een groot kynoloog is heengegaan. 

Wij wensen zijn echtgenote en familie heel veel sterkte 
in de komende periode.

Het Bestuur
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Een vaste helper van de proef in Beesd overleden
Op 1 november 2020 overleed na een lange ziekte 
Huub Franken, in de leeftijd van 77 jaar. 
 
Hij was sinds vele jaren, naar ik meen zeker 25 jaar, 
één van de vaste helpers bij de jaarlijkse jachthonden-
proef van de Drent in Mariënwaerdt. Samen met Ton 
Verhoeven, die in juli 2018 kort voor de proef van dat 
jaar plotseling overleed, bracht hij jarenlang met een 
soms gammel bootje het wild naar de overkant van de 
Linge. Die rivier moest toen nog door de honden over-
gezwommen worden bij de proef Over Water. Vanaf 
de overkant zagen zij hoe de Drenten - niet altijd even 
grote fan van water en zeker niet als er flinke golven 
waren – al dan niet te water gingen. Later werd de proef 
Over Water verplaatst naar een zijarm van de Linge en 
was het bootje niet meer nodig. 

Op een snikhete dag in juli 2019 was Huub ondanks zijn 
ziekte nog van de partij. Hij hielp toen bij het onderdeel 
Verloren Apport. 

Huub had zelf altijd Duitse staande kortharen, waarmee 
hij jachthondenproeven liep. Zijn vrouw Corrie deed 
de shows en was actief in de vereniging. Huub was 
ook hondentrainer, hij voelde de verschillende hon-
denrassen goed aan. Voor de Drent had hij een warm 
plekje. Bij ons ging hij graag op de jacht mee als drijver. 
Vermaard zijn de momenten waarop hij met zijn vaste 
maat Jac onder de rhododendrons uitgekropen kwam 
en zei: “dit nooit meer!”

Het duurt nog wel even voordat er weer een SJP in 
Beesd zal plaatsvinden. Maar als het zo ver is, zal hij  
zeker, net als Ton, worden gememoreerd. 

Ine Gimbrère

Ton (l) en Huub (r) pauzerend in Beesd



6 - Onze Drent

 

Uitnodiging voor de Bijzondere Uitgestelde   Algemene Ledenvergadering 2020
Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de Bijzondere 
Algemene Ledenvergadering, welke gehouden zal 
worden op maandag 25 januari 2021. 

Dit jaar zal voor het eerst de vergadering digitaal wor-
den gehouden. Bijzonderheden hieromtrent  en werk-
wijze zullen op de website en via een extra Informatie-
brief worden gemeld.

 
Aanvang van de vergadering om 19.30 uur

 
Agenda:

    1. Opening
 
       Vaststellen aantal stemgerechtigden 

   2. Uitreiking van:  
       - de J.F. Baron van Hogendorp Wisseltrofee 
       - de Mariënwaerdt Wisselbeker 
       - de Suze Markvoort Beker 
       - de Nimrodprijs 

    3. Notulen van de vergadering van 3 juni 2019 
      (gepubliceerd in Onze Drent  no. 4 van herfst 2019)

   4. Ingekomen stukken en mededelingen  
       (deze bescheiden zullen op de website van de  
       Vereniging te vinden zijn)
 
   5. Jaarverslag van de Penningmeester over 2019

   6. Verslag van de Kascontrolecommissie 
       (wordt ter vergadering voorgelezen)

   7. Décharge Bestuur

   8. Verkiezing Kascontrolecommissie en reservelid  
        Kascontrolecommissie

   9. Voortgang financieel jaar 2020

 10. Vaststellen van de Begroting 2020

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

 12. Pauze

 13. Bestuursverkiezing
      - Harry Hilkens* (aftredend en herkiesbaar)
      - Fred van der Meulen* (aftredend en herkiesbaar)
      - Michael van der Burg
      - Manuela Plaisier-Smit (secretaris)

 14. Werkgroep DNA
       - Toelichting op eindrapport ziekte van Von  
          Willebrand  
       - Status onderzoek epilepsie aan de UGent
 
 15. Aanpassing art. 2.4 van het Verenigings Fok- 
       reglement 

Artikel 2.4. Aantal dekkingen:
De reu mag maximaal drie geslaagde dekkingen per 
kalenderjaar verrichten met een totaal van maximum 
9 geslaagde dekkingen gedurende zijn leven. Als ge-
slaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal 
één levende pup is voortgekomen en is ingeschre-
ven in het Nederlands Honden Stamboek (NHSB).
 
NB 1: Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit 
minimaal één levende pup is  voortgekomen en is inge-
schreven in het stamboek van het land van geboorte 
van de pup(s).

NB 2: In bijzondere omstandigheden zal een nest 
niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 
KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde 
dekking.

NB 3: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor 
kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een 
‘dekking’. 

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

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

 17. Rondvraag

 18. Sluiting

* Harry Hilkens en Fred van der Meulen zijn in 2018 
herkozen en normaliter in 2021 (3 jaars termijn) weer 
statutair aftredend. Conform artikel 22 van de Statuten 
zijn beide een jaar vervroegd aftredend. Wel heeft Fred 
aangegeven op de ALV 2021 zijn bestuursfunctie te zul-
len beëindigen.
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Evenementencommissie
Twee Fokdagen in 2021
Het COVID-19 virus heeft een streep gezet door alle ac-
tiviteiten van de Evenementencommissie. Vol enthou-
siasme waren we in de afgelopen zomer bezig om toch 
in het najaar wat te kunnen organiseren. Maar helaas 
zat dat er niet in.

Doordat wij ook de Fokdag van het jaar 2020 moesten 
annuleren, kwamen er vragen of we een alternatief kon-
den bedenken. En dat hebben we gedaan. 

Op 17 april 2021 organiseren we de Fokdag voor de 
nesten die eigenlijk in 2020 uitgenodigd waren. De 
desbetreffende fokkers hebben met betrekking tot deze 
Fokdag al bericht van ons gehad. In januari zullen we de 
pup-eigenaren van de nesten, waarvan de fokkers heb-
ben aangegeven te komen, benaderen. 

Omdat op 17 april 2021 niet alle nesten aanwezig zullen 
zijn, presenteren we in het eerste nummer van 2021 van 
‘Onze Drent’ een overzicht van de nesten die aanwezig 
zullen zijn. Mochten we iemand gemist hebben dan 
horen we het graag.

De Fokdag voor 2021 zal plaatsvinden op 15 mei 2021.
Op pagina 16 in deze editie van ‘Onze Drent’ vindt u 
een overzicht van de nesten waarvoor deze Fokdag be-

stemd is. In januari 2021 zullen de fokkers van de uit te 
nodigen nesten benaderd worden.

Beide fokdagen zullen buiten gehouden worden bij het  
 Dog Center, 
 Jan Stuversdreef 4,  
 5315 NZ in Kerkwijk (bij Zaltbommel) 
Uiteraard onder de dan geldende maatregelen. 

Of we een oogmeting (ECVO) kunnen laten uitvoeren 
is nu nog niet duidelijk. Zodra hierover meer bekend is 
laten wij dit weten.

We hopen jullie in goede gezondheid te zien op de  
evenementen die we organiseren in 2021.

Namens de Evenementencommissie 
Gerie Hoekstra
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Gebruikshondencommissie
Najaarsveldwedstrijden 2020
In de vorige editie schreef ik namens de Gebruikshon-
dencommissie al over de eerste vier najaarsveldwed-
strijden, hier volgt het verslag van de drie resterende 
najaarsveldwedstrijden 2020. Twee Jeugd- en één 
Openklasse (CACT). 

Sint Annaland
Op Tholen vinden veel veldwedstrijden plaats, zo ook 
één van onze Vereniging op 30 september. Gedurende 
de dag kwamen er 12 jeugdhonden uit rubriek C in 
actie, waaronder drie Drentsche Patrijshonden. We 
hebben die dag mogen genieten van veelbelovende 
honden, patrijs en fazant. Ook was het haas veelvuldig 
van de partij en menig jonge hond heeft de lange oren 
‘nagekeken’. Twee Epagneul Picard zusjes behaalden 
resultaat onder keurmeester Cor Woets. 
Olaya v. Hermara’s Hof 1 ZG en Ohna v. Hermara’s Hof 
kreeg een Eervolle Vermelding.

Middelharnis
Op 5 oktober waren we wederom te gast op Goeree-
Overflakkee bij veldbegeleider de heer Mastenbroek. 
Het duo Walter Klijssen en Appie Pinkse waren ook 
weer van de partij als (aspirant) keurmeester. Naast 
een overvloed aan regen was de wildbezetting zeer 
goed. In de ochtend wisten twee van de zes honden in 
de Openklasse zich te kwalificeren. Het waren de twee 
Drentsche Patrijshonden Lente van 't Poldersdijkje 1 ZG 
en Nilsa Eline V.' T Arrêt 2 ZG. 

In de middag kwamen zes honden in actie in de Jeugd-
klasse, waarvan drie Drentsche Patrijshonden. Het was 
de Bracco Italiano Stella di Cascina Croce, die zich wist 
te kwalificeren 1 G. 

De Drentsche Patrijshond was in rubriek C het ras met 
de meeste kwalificaties. In totaal werden in 2020 de 
volgende kwalificaties behaald door een Drentsche Pa-
trijshond:
• 10 september, Dirksland Jeugdklasse, reu Vindhøj’s 

Store Dane 1 ZG
• 24 september, Dirksland Jeugdklasse, teef Jacquine 

van d'Ouw Knip 1 G
• 24 september, Dirksland Jeugdklasse, reu  

Renslingans Felix 2 G
• 2 oktober, Steenbergen Jeugdklasse, reu  

Renslingans Felix 1 ZG
• 5 oktober, Middelharnis Openklasse, teef Lente van 

't Poldersdijkje 1 ZG 
• 5 oktober, Middelharnis Openklasse, teef Nilsa Eline 

V.' T Arrêt 2 ZG
• 7 oktober, Sint Annaland Speciaalklasse, teef Lente 

van 't Poldersdijkje 2 ZG

Namens de Gebruikshondencommissie,
Olaf Geerse

Middelharnis 5 oktober 2020: Van links naar rechts:  
de heren Mastenbroek (met Lente), Pinkse, Klijssen (keurmeesters) en Verbruggen (met Nilsa Eline)  
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Fokbeleidscommissie
Gezondheidsenquête 2020
De Fokbeleidscommissie verstuurt elk najaar gezond-
heidsenquêtes naar eigenaren van een Drent die in het 
lopende kalenderjaar (2020) 3 of 6 jaar is geworden of 
nog moet worden. 

Dit jaar hebben de eigenaren van een Drent geboren 
in 2014 of 2017, ongeacht of zij lid zijn van een rasver-
eniging, een uitnodiging ontvangen om de gezond-
heidsenquête in te vullen. De adresgegevens hebben 
we ontvangen van de Raad van Beheer op Kynologisch 
Gebied, de instantie die in Nederland de stambomen 
uitgeeft (www.houdenvanhonden.nl).

Aan de eigenaren waarvan het e-mailadres bekend is, is 
de uitnodiging per mail verstuurd. In deze uitnodiging 
staat de link naar de online-enquête. Is het online invul-
len niet mogelijk, laat ons dat even weten, dan sturen 
wij een enquête per post naar u toe.

De eigenaren waarvan geen e-mailadres bekend is, 
hebben de enquête per post ontvangen. De link naar 
het online enquêteformulier staat vermeld in de uitno-
digingsbrief, zodat het wel mogelijk is om de enquête 
online in te vullen.

Wanneer u een hond heeft, die geboren is in 2014 of 
2017 en u heeft geen uitnodiging voor het invullen van 
de enquête ontvangen, dan kloppen de (e-mail)adres-
gegevens die bij ons bekend zijn waarschijnlijk niet 
meer. Wilt u ons dan a.u.b. een berichtje sturen met uw 
juiste (email) adresgegevens? Dan passen we het aan en 
zorgen we ervoor dat u de enquête alsnog ontvangt.

Namens de FBC,  
Madelien Atema-van Noort 
gezondheidsenquete@drentschepatrijshond.org 

Registerbeheer
Nieuws over ZooEasy
De Vereniging gebruikt, net als veel andere rasvereni-
gingen, ZooEasy als database voor het Register. De soft-
ware van ZooEasy biedt vele mogelijkheden. Zo kunnen 
fokkers bijvoorbeeld van de door hen gewenste  
combinatie de inteeltcoëfficiënt berekenen. Ook kun-
nen ze alle gegevens van de voorouders bekijken om zo 
tot een verantwoorde combinatie te komen. 

Het ontwikkelteam van ZooEasy besteedt veel tijd aan 
het verbeteren van het gebruiksgemak van de website 
en aan het uitbreiden van de functionaliteiten van het 
programma. Zo zijn in juni van dit jaar nieuwe functio-
naliteiten ingevoerd, zoals de berekening uit hoeveel 
complete generaties de stamboom van een dier bestaat 
en de berekening van het aantal equivalente complete 
generaties van een dier (ECG). De compleetheid van 
de stamboom en het aantal bekende voorouders (ECG) 
zegt iets over de waarde van het getoonde inteeltper-
centage. Hoe meer generaties voorouders bekend zijn, 
hoe betrouwbaarder de inteeltcijfers zijn.

Mean Kinship 
Mean Kinship is de gemiddelde verwantschap van een 
dier met de hele populatie. Een hoge waarde betekent 
dat de genen van de hond al veel aanwezig zijn in de 
populatie en een lage waarde betekent, dat een hond 
weinig verwant is met de populatie. Dieren met een 
lage Mean Kinship-waarde zijn genetisch belangrijk en 
kunnen goed gebruikt worden om te fokken. De  
berekening van de Mean Kinship is dus een belangrijk 
middel om de genetische diversiteit binnen het ras op 
peil te houden of zelfs te vergroten. Een grote geneti-

sche diversiteit verkleint de kans op genetische defec-
ten.  
De module Mean Kinship is sinds 28 oktober beschik-
baar en door de VDPH aangeschaft. Op dit moment, 
15 november 2020, staat de berekening van de Mean 
Kinship voor de dieren in ons Register ingepland. De 
berekening is uiterlijk eind november gereed en daarna 
zijn de waarden inzichtelijk voor de leden die in het  
bezit zijn van een leesaccount ZooEasy. 

Onze database bevat veel informatie over individuele 
dieren. Fokkers gebruiken deze informatie bij het kie-
zen van een specifieke combinatie. Mean Kinship richt 
zich op het gehele ras en niet op één specifieke  
combinatie. Daardoor biedt de Mean Kinship nu ook 
inzicht of de gekozen combinatie bijdraagt aan de  
genetische diversiteit en dus gezondheid van ons ras.

In een volgende editie van ‘Onze Drent’  zal ik wat in-
formatie geven over het gebruik van het vernieuwde 
programma.

Madelien Atema-van Noort 
Registerbeheer
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Ledenadministratie
Voorgestelde nieuwe leden 

Naam Woonplaats Voorgesteld door

  1 Mw. L. Bobbink Swifterbant

  2 Dhr. V.H.M. Cornelissens Fijnaart

  3 Mw. K.M de Jong Amstelveen

  4 Dhr. A. Kamsteeg Amersfoort Jan v.d. Zanden

  5 Fam. G.F. Lenferink Geesteren

  6 Fam. H. Maring Scharmer

  7 Dhr. J. Raya van Krimpen Vlaardingen Jan v.d. Zanden

  8 Mw. E.J.M.A.G. Reimus - van den Wollenberg Kockengen

  9 Mw. M.C. Rutten- de Jong Wassenaar

10 Mw. M. Soek Nieuwe Tonge

11 Mw. A.N. Taal Den Haag

12 Dhr. J. Tamboer Abbenes Jan v.d. Zanden

13 Mw. F. Cotteleer Deventer

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

In 2020 hebben wij ondanks alles toch nog een flink 
aantal veldwedstrijden kunnen organiseren voor onze 
Vereniging. Wij kijken met veel enthousiasme uit naar 
volgend jaar, waarbij wij ervan uitgaan dat dit een 
succesvoller jaar gaat zijn. Een jaar waar wij natuurlijk 
verder gaan met het stimuleren van het  gebruik van 
de Drentsche Patrijshond voor de jacht(-wedstrijd). 

Wij wensen u hele fijne kerstdagen en een gelukkig 
nieuwjaar!

Namens de gebruikshondencommissie,
Ine, Mirjam, Jan, Hans en Olaf
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Boris Flora van Groot-Hazelberg, NHSB 3042114

Mijn Boris is een lieve hond met af en toe ondeugende 
streken. Hij gedraagt zich als een echte Drentsche Pa-
trijshond. Hij kan redelijk goed met andere honden 
overweg, maar toont direct zijn dominantie als er een 
vrouwtje langs komt. 
Zijn jachtinstinct is niet ontwikkeld. Hij is daardoor een 
echte huishond en vooral erg lief voor kinderen.

Omdat hij elke dag twee keer zo’n zeven kilometer 
moet rennen naast mijn scootmobiel, heeft hij een 
groot uithoudingsvermogen opgebouwd. 

 

Ook is Boris erg waaks.

Johan Koetse

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. 
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Jelle van ’t Wilhoeckske  NHSB 3073916

Eind 2016 hebben wij na veel wikken en wegen beslo-
ten een hond in huis te nemen. We hadden nog geen 
idee van wat voor ras wij wilden gaan aanschaffen. We 
hadden namelijk wel wat eisen aan de hond. Wij zoch-
ten een sociale hond met een goed karakter, die goed 
kan omgaan met de kinderen, past bij het gezin (we 
zijn allemaal een beetje eigenwijs) en een hond, waar je 
hond tegen kan zeggen. Hierdoor vielen meteen enkele 
rassen af. Na veel informatie inwinnen via onder andere 
internet, kwamen we uit op de Drentsche Patrijshond. 
Het besluit qua ras was genomen en nu kwam de vol-
gende hobbel op de proppen: waar schaf ik zo een 
hond aan, waar moet ik op letten (het was al duidelijk 
dat er ook problemen met dit ras zijn qua erfelijke ge-
zondheid)? Uiteindelijk zijn wij begin 2017 uitgekomen 
bij Willeke Loots. Zij had een nestje liggen en we moch-
ten komen kijken. Dit is ons grote geluk geweest, want 
daar hebben wij Jelle ontmoet.  
 
Jelle van ’t Wilhoeckske, zoon van Sander fan de Indo-
Anjoho (roepnaam Okke) en Wieske van ’t Wilhoeckske. 

Eindelijk was de dag daar, Jelle mocht met ons mee 
naar huis. Zo een klein mannetje, dat ondertussen uit-
gegroeid is naar een bijna vierjarige hond, die een be-
langrijk deel is van ons gezin.  
 
Tijdens de jachthond-puppytraining gedroeg hij zich 
als een volwaardige Drent; tijdens de trainingen is alles 
leuk (de andere pups, blaadjes, bomen, gras, andere 
dieren en al het andere dat je maar kan afleiden), behal-
ve het opvolgen van de oefeningen. Je zou er bijna gek 
van worden, maar zodra je thuis ging oefenen, deed hij 
bijna alles in één keer goed. 
 
Hij vindt het heerlijk om los in de natuur te lopen. Hij 
gaat daar graag zijn eigen gang, maar let wel constant 
op dat hij je niet uit het oog verliest. Naar andere hon-

den toe is hij heel sociaal, maar hij bepaalt wel heel 
snel: jou vind ik leuk en ik wil met je spelen of jij bent 
niet interessant en ik ga weer verder. Het terug naar 
huis gaan, daar heeft Jelle af en toe wel eens een an-
dere mening over. Zodra we vlak bij de auto zijn, heeft 
hij last van een tijdelijke doofheid (Oost-Indisch doof, 
misschien erfelijk vanwege de naam Indo in de naam 
van Okke). 
 
Jelle is alles wat wij in een hond zochten. Hij is sociaal 
naar mensen en andere dieren. Hij heeft een enorm 
lief karakter. Hij is superlief tegen de kinderen. Hij is 
nieuwsgierig, speels en heeft ook het eigenwijze en de 
eigengereidheid van een Drent.  
 
Waarom hebben wij Jelle op de Dekreuenlijst laten 
plaatsen? Toen wij Jelle aanschaften, vroeg Willeke ons 
of wij Jelle eventueel zouden willen inzetten als dekreu, 
als hij daarvoor geschikt zou zijn. Omdat wij wisten 
van de erfelijke gezondheidsproblemen, hebben wij 
(zonder echt te weten wat dit allemaal inhield, zoals het 
lopen van shows niet onze hobby..) dit toegezegd. Jelle 
is qua gezondheid vrij van alles. Wij hopen dat we met 
inzet van Jelle als dekreu, het ras qua gezondheid iets 
kunnen verbeteren. 

Jelle, wij zijn allemaal heel blij met je en hopen nog vele 
jaren van jou te genieten. 
 
Merel en Mike de Wolff
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Joppe (Stamboomnaam: Jarno-Eefje van Klein Els-
holt, NHSB 3028461)

Na een ‘romantisch samenzijn’ tussen onze Jarno (Karu 
fan ‘t Suydevelt) en Eefje (uit de Drentsche Streek) van 
de familie Kamperman, beviel Eefje op 22 december 
2015 van 6 prachtige pups. Hoewel wij op dat moment 
meenden nog een jaartje ofzo te willen wachten met 
‘gezinsuitbreiding’, vielen Marjolein en ik tijdens het 
nestbezoek eigenlijk gelijk al als een blok voor één van 
de reutjes uit dit nestje. Nadat wij thuis nog even met 
elkaar moesten overleggen of dit dan toch het geschik-
te moment was, maakten wij tijdens het 2e nestbezoek 
kenbaar graag dit reuenpupje aan ons gezin (Drent Jar-
no, paarden Apart en Callisto en Marjolein en ik) toe te 
willen voegen. Omdat wij al een Jarno in huis hadden, 
hebben wij hem toen Joppe genoemd. 

Hoewel het altijd maar weer afwachten is, hoe een reu-
enpupje door een oudere reu wordt ontvangen, bleek 
dit voor Jarno geen enkel probleem. Sterker zelfs: vanaf 
dag één was het dikke mik tussen die twee. Het maakte 
Jarno helemaal niets uit of Joppe aan zijn oren, staart 
of lippen hing, hij ging altijd buitengewoon zachtzin-
nig met zijn zoon om. Hij bracht speeltjes naar Joppe 
en gunde hem zelfs een plekje naast hem in de mand, 
zelfs als dat eigenlijk ‘zijn’ plekje was. Samen genieten zij 
volop van de ruimte rondom ons huis in het buitenge-
bied van Lunteren.

Tijdens de puppytraining toonde Joppe zich buiten-
gewoon leergierig en moesten wij vaak een nieuwe 
oefening voordoen. Bijzonder vonden wij het hoe snel 
Joppe de huiswerkopdracht ‘Click je hond in een doos/
krat’ door had. Hierbij was het de bedoeling dat je met 
uitsluitend de aanwijzingen van een clicker, je pup in 
een doos of krat liet staan. Reeds tijdens de 3e thuistrai-
ningsessie begreep Joppe, dat het de bedoeling was 
dat hij in het krat midden in de woonkamer moest gaan 
staan. Ook bij de jachttraining was Joppe telkens haan-
tje de voorste en was hij o.a. de eerste pup uit zijn klasje 
die een heuse eend apporteerde. 

Vanwege ons drukke bestaan hebben wij verdere trai-
ningen helaas achterwege moeten laten. Wel werden 

zijn kwaliteiten door de plaatselijke jachtvereniging 
opgemerkt. Al vrij vlot werden Joppe en ik uitgenodigd 
om in november/december mee op jacht te gaan en 
mocht Joppe de geschoten hazen, konijnen en duiven 
apporteren. Voor Joppe hoeven ze trouwens niet per sé 
geschoten te zijn: thuis probeert hij ook regelmatig, zij 
het met wisselend succes, konijnen, hazen, muizen of 
vogels te vangen.

Joppe heeft zich ontwikkeld tot een flinke, krachtige 
reu. Hij bruist van energie en gaat graag met ons en de 
paarden mee de nabijgelegen bossen in. Hier holt hij 
soms wel meer dan een uur voor de paarden uit, zelfs 
als zij in volle galop gaan. Bij kruisingen of splitsingen 
wacht hij altijd even, tot hij van mij het commando 
“naar links” of “naar rechts” krijgt. Joppe is waaks als er 
mensen bij ons het erf op willen, maar laat het daar bij 
blaffen om de baas te waarschuwen. Het is een lieve, 
sociale hond, maar kan wel wat terughoudend zijn als 
vreemden hem plotseling over zijn kop willen aaien. 
Zijn exterieur is herhaaldelijk als Uitmuntend beoor-
deeld: zo is Joppe op shows 2 x tot Beste reu, 1 x tot één 
na beste reu uitgeroepen.

Bij een aantal fokkers is Joppe al welbekend. Hij heeft 
inmiddels enkele succesvolle dekkingen achter de rug 
(zie ook OD 55/4, najaar 2020, ‘Terugkomdag Kennel 
van de Nettelhorst’), waaruit prachtige, werklustige 
nakomelingen zijn voortgekomen. Wij zien uit naar een 
volgende dekking, want inmiddels zijn wij nu ook klaar 
voor een nakomeling van onze Joppe.

Ton van Erp

Joppe (rechts) en Jarno bewaken het erf
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Finn (Stamboomnaam: Fabio van Selihof,  NHSB 
3031711, geboren 27-01-2016)

Waarom zou je Finn, onze leuke viervoeter als dekreu 
nemen? Nu, dat zouden we jullie in dit stukje willen ver-
tellen. Finn is voor ons gezin de perfecte hond en dat is 
omwille van vier mooie eigenschappen. Hij houdt van 
gezelschap, sporten en speuren, en is ook waaks.  

Finn de gezelschapshond 
Vanaf het eerste moment dat Finn ons gezin binnen-
kwam, was het duidelijk dat Finn een hond is die van 
gezelligheid houdt en erg enthousiast is. Hij is een 
hond die alles toelaat van kinderen en erg graag met 
de kinderen meespeelt. Als de kinderen van de glijbaan 
gingen, wilde hij dat ook en liefst meer dan één keer. 
Op een feestje van onze zoon lag hij het liefst op zijn 
rug tussen de heen en weer rennende kinderen in de 
tuin, perfect op zijn gemak, wachtend op een aai of 
een balletje dat gegooid werd. Mee op vakantie is geen 
probleem, hij is er als de kippen bij om zijn plekje in de 
auto in te nemen en eenmaal ter plaatse zoekt hij zich 
rustig zijn plekje en past hij zich aan. 

Finn de waakhond
Wat er ook gebeurt, Finn ziet alles aankomen en heeft 
iedereen gehoord. Gelukkig kent hij alle vrienden en 
kennissen en is hij altijd (te) blij als er weer iemand op 
bezoek komt. 

Finn de sporthond
Zodra er hardloopschoenen worden aangetrokken is hij 
niet weg te slaan bij degene die vertrekt. Of het nu voor 
een korte afstand is of voor een urenlange duurtraining, 
hij is er altijd graag bij. We hebben nog even gepro-

beerd te rennen met een canicross harnas. Ook dat ging 
goed, totdat er wat fazanten op de weg zaten…… toen 
liep de baas ineens professionele tijden.  Mountainbi-
ken of gewoon langs de fiets lopen vindt hij ook fantas-
tisch, maar van een gewone wandeling geniet hij ook 
enorm.

Finn de jachthond
Van kleins af aan heeft Finn met heel veel plezier jacht-
trainingen gevolgd. Hij heeft hier echt een passie voor 
(en een goede neus) en ook wij genieten van het wer-
ken met de hond. Spoorzoeken en apporteren doet hij 
als de beste. De manier waarop hij het apport zoekt: 
neus op de grond, slagen trekkend door het bos en 
uiteindelijk altijd met zijn apport terugkomend. Een 
plezier om naar te kijken. Perfect is het zeker nog niet, 
maar wij hebben er alleszins altijd plezier in om met 
hem aan het werk te zijn. Hij zou dit jaar meelopen 
in de jacht, maar helaas heeft corona roet in het eten 
gegooid. Afgelopen week had hij, niet geheel volgens 
plan, één van onze kippen in de bek, maar ook dat ging 
goed, want ze legt nog steeds eieren. We denken wel, 
dat iemand met meer jachtervaring er meer uit zou 
kunnen halen dan wij. 

Wil je wat meer foto’s van onze hond zien? Onze doch-
ter heeft voor hem een Instagramaccount gemaakt: 
_the_dog_Finn_ Daar kunnen jullie zeker een kijkje 
nemen!

Mochten jullie na het lezen van dit stukje meer over 
onze hond willen weten, laat dan gerust iets horen!

Familie Bruinenberg-Marien
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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: Jylco Jytte van de Bezelhonk X Teef: Wild Venatrix Tikka of Mira (04-08-2020)

NHSB 3033928, HD A NHSB 3061877, HD A 03-10-2020

  4 reuen en 4 teven

M. Woestenenk-Straalman, Lochem

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: Jerom Jiba van Hermesheem X Teef: Senna Lynde van de Bezelhonk (04-08-2020)

NHSB 2876645, HD A NHSB 2977338, HD A 04-10-2020

  2 reuen 

S.Y. Graver, Wapenveld

Reu: Jylco Jytte van de Bezelhonk X Teef: Layla Hesther fan ’t Patrijzenbos (17-08-2020)

NHSB 3033928, HD A NHSB 3060525, HD A 15-10-2020

  1 reu en 4 teven

W. Klijnstra, Nieuwehorne

Reu: Bram Luna van de Nettelhorst X Teef: Dieke Giojoe van ’t Dreske Kwinne (17-08-2020)

NHSB 3110616, HD A NHSB 3099364, HD A 17-10-2020

 4 reuen en 4  teven

J.C. Huijsing, de Kwakel

Reu: Hidde Lynde van de Bezelhonk X Teef: Jillz-Pien de Luntersche Bron (31-08-2020)

NHSB 2977330, HD A NHSB 3050217, HD A 29-10-2020

  2 reuen en 1 teef

H. Rap, Lunteren
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Aankondiging Fokdag 15 mei 2021
Voor de (reguliere) Fokdag van 2021 op 15 mei 2021 in 
het Dog Center, te Kerkwijk (bij Zaltbommel), worden 
de onderstaande nesten uitgenodigd (zie tabel).  
De fokkers en reu-eigenaren krijgen in januari 2021 
een uitnodiging per e-mail voor deze Fokdag en eind 
februari 2021 de ringindeling en de catalogusnummers. 
Pup-eigenaren ontvangen eind februari 2021 per e-mail 
de uitnodiging.   

Wilt u eventuele email- en/of adreswijzigingen 
doorgeven?  Bij voorbaat dank!                                                                                                                                            
 

Pup-eigenaren die geen e-mailadres hebben, 
ontvangen de uitnodiging per post. 
 
Wanneer u als fokker een nest gefokt heeft dat geboren 
is tussen 04-10-2018 en 27-11-2019 dat niet vermeld 
staat in onderstaande lijst, of wanneer u onjuistheden 
in onderstaande lijst aantreft, wilt u dan contact op 
nemen met:

Nesten	met	fokadvies	die	uitgenodigd	worden:	

Gerie Hoekstra 
E-mail: fokdag@drentschepatrijshond.org

Reu X Teef NHSB/ LOSH Nest geboren op Reu eigenaar / teef eigenaar

ZWIER-BLOOM V.D. NEERBOSCHE 
WATEREN NHSB 2979609 B. SPITS

x TJICKA FEMKE V.D. MEERPOEL NHSB 2984920 18-10-2018 J.W.J . BUKKEMS- V/D MANAKKER

TINUS JINTE BASCO V. 'T STIECKEL-
HOLT NHSB 2816898 M.A.C. PLAISIER

x BREEZE NHSB 3036678 24-10-2018 J.P.A. v.d. ZANDEN

x SOLANA V. DRENTENPASSIE NHSB 2881508 17-11-2018 R.M. HARMSEN

x HESTER BALOU V. SELIHOF NHSB 2988292 24-6-2019 J.P.A. v.d. ZANDEN

LENNAERT NHSB 2918423 J.W.E. BUSTIN

x JONA YUNA V/D JANNAHOEVE NHSB 2934042 9-11-2018 J. PLUIS

x DIRKJE FAN 'T GETSEWOLD NHSB 2882424 27-6-2019 M.C. ATEMA-VAN NOORT

JORIS FAN DE INDO-ANJOHO NHSB 2736404 M. LIEKENS

x SOLANA V. DRENTENPASSIE NHSB 2881508 17-11-2018 R.M. HARMSEN

UDO FAN 'T SUYDEVELT NHSB 2938256 M. v.d. BURG

x PENNY-LANE LOSH 1178860 25-11-2018 F. MERTENS-BRICQ

x NINA-SIMONE LOSH 1153534 26-11-2018 F. MERTENS-BRICQ

x BEZEL LYNDE V.D. BEZELHONK NHSB 2977335 17-5-2019 C.M. SCHULTE

x KEETY-YSSY V.D. HUETSCHE GRAVE NHSB 2978205 24-8-2019 A. van DITZHUYZEN

x JYTTE PYPPA V.D. BEZELHONK NHSB 2898764 12-9-2019 C.M. SCHULTE

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

x V.D RUYGHEWAERT URSI REPKE NHSB 3016868 18-1-2019 J.A.M. MEIJER-WENSVEEN

FRANKY PYPPA V.D. BEZELHONK NHSB 2854221 C. HELLWICH

x PIP PUCK V.'T ROETSLAT NHSB 3043350 31-1-2019 R. HUMMELINK

IDS  FAN 'T SUYDEVELT NHSB 2864778 S.M.W. KOOPMANS-WERNARS

x CARA JOY V.'T PATRIESKE NHSB 3029864 10-2-2019 M. DIJKSTRA-PETERS
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ABE BLOSKE V.'T DRESKE KWINNE NHSB 2956884 S. TIEMEIJER-WISMAN

x LINDSEY LI V.D. SEBASTIAANS HOEVE NHSB 2947480 4-3-2019 L. PUNSELIE

MARCO-MARAS AN 'T LANDWEGGIE NHSB 2855016 E. BRINKMAN-VAN OMMEN

x JENTIE-MILA V.D. NEERBOSCHE  
   WATEREN NHSB 2920627 16-3-2019 K. GROEN

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

x WILD VENATRIX TIKKA OF MIRA NHSB 3061877 2-4-2019 M. STRAALMAN

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

x HESTHER ISAH FAN 'T PATRIJZEN BOS NHSB 2877089 19-4-2019 W. KLIJNSTRA

x PEPSI PUCK V. 'T ROETSLAT NHSB 2997000 6-8-2019 S. HOUTUM

MARAN V. 'T JASPERSPAD LOSH 1126131 P. MASSART

x NOVA-HERA NHSB 3024954 27-5-2019 J.W.E. BUSTIN

x TUMBERLY BASHAN THE GLOUCESTER NHSB 2920709 6-6-2019 L.K.F.L. v.d. HEIJNING

ASCON-RINUS AN 'T LANDWEGGIE NHSB 2931511 E. BRINKMAN-VAN OMMEN

x FREYA V. MUYZENBERG NHSB 2843471 18-6-2019 J.O . APPELHOF

SEPP NHSB 2940085 S. van WEERDENBURG

x SHANTI NHSB 2842546 30-6-2019 L. VOGELS

SANDER FAN DE INDO-ANJOHO NHSB 2790062 S. TIEMEIJER-WISMAN

x TOOSKE BLOSJAR V.'T DRESKE KWINNE NHSB 3001804 5-11-2019 J.C. HUIJSING

 

 

Kampioenschapstitels van ouderdieren en nakomelin-
gen worden in tegenstelling tot bij een Clubmatch of 
een tentoonstelling niet vermeld. 

 

De namen van de keurmeesters en de verdeling per 
ring worden op de Fokdag bekend gemaakt.

Namens de Evenementencommissie,
Gerie Hoekstra

Locatie voor de fokdag 
De Fokdag zal gehouden worden in het Dog Center te 
Kerkwijk. De locatie ligt niet al te ver van de snelweg A2 
net onder Zaltbommel. Er is een ruime parkeergelegen-
heid.  
De Fokdag zal buiten plaats vinden, houdt u dus reke-
ning met de weersomstandigheden.

De adresgegevens zijn: 
 Dog Center
 Jan Stuversdreef 4   
 5315 NZ Kerkwijk 
Routebeschrijving:   
https://www.dogcenter.nl/obedience/
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Wat is genetische diversiteit en waarom is dat  belangrijk?
Dit artikel is de eerste van een reeks van drie arti-
kelen over genetische diversiteit en is geschreven 
op persoonlijke titel en betreft mijn persoonlijke 
visie. Het is nogal taaie kost, maar ik denk dat het 
belangrijk is dat meer mensen begrijpen voor welke 
uitdagingen ons ras staat. De artikelen zijn onlangs 
ook gepubliceerd in de Facebook-groep Drentsche 
Patrijshonden.

Om ons ras gezond te houden is het belangrijk meer 
aandacht te besteden aan de genetische diversiteit 
in ons ras. Maar wat betekent dat eigenlijk? 
De genetische diversiteit binnen een ras wordt bepaald 
door de hoeveelheid verschillende genen binnen een 
ras, de zogenaamde genenpool.

Elke hond heeft een heleboel genen. Sommige genen 
komen veel voor in het ras, andere weinig. Al de ver-
schillende genen van alle Drenten bij elkaar vormen de 
genenpool. Maar omdat wij maar een klein ras hebben, 
is die genenpool niet zo groot. De genenpool wordt 
ook niet meer groter, tenzij we honden zonder stam-
boom of andere rassen gaan inkruisen. Helaas wordt de 
genenpool om allerlei redenen wel almaar kleiner. 

De hoeveelheid verschillende genen die in een ras cir-
culeren, bepaalt de genetische diversiteit. Hoe groter 
de genenpool, hoe groter de genetische diversiteit.

In een klein ras is de genetische diversiteit per 
definitie laag, loopt de inteelt op, met uiteindelijk 
genetische aandoeningen en inteeltdepressie tot 
gevolg.
Omdat we maar een klein ras hebben, is de genetische 
diversiteit in ons ras niet zo hoog. Dat betekent dat in-
teelt onvermijdelijk is. Immers al die duizenden Drenten 
die de afgelopen 70-80 jaar zijn geboren, stammen al-
lemaal van een beperkt aantal voorouders af. Daardoor 
is het onvermijdelijk dat er familieleden met elkaar ge-

kruist worden. Feitelijk zijn inmiddels alle Drenten fami-
lie van elkaar en is er dus altijd sprake van inteelt.

Inteelt is slecht voor een ras. Hoe meer inteelt, des te 
meer risico op erfelijke aandoeningen en hoe groter de 
kans op inteeltdepressie. Inteeltdepressie wil zeggen 
dat het ras steeds zwakker wordt. De weerstand ver-
mindert, honden worden minder oud, de vruchtbaar-
heid wordt lager, met als gevolg almaar kleinere nesten, 
minder geslaagde dekkingen, moeizame bevallingen, 
meer keizersneden, zieke en doodgeboren pups.

Inteeltdepressie is niet in een paar generaties op te 
merken, het gaat sluipenderwijs. Of er in ons ras sprake 
is van inteeltdepressie, valt niet of nauwelijks met ze-
kerheid te zeggen, maar vroeg of laat gaat dat gebeu-
ren. Mijn insteek is dat als er al geen inteeltdepressie is, 
we alles op alles moeten zetten om dat te voorkomen.

Inteelt is het onvermijdelijke gevolg van lage ge-
netische diversiteit en niet andersom. Met een lage 
inteelt kun je niet de genetische diversiteit verbete-
ren. 
Uiteraard is het belangrijk om de inteelt binnen een 
bepaalde fokcombinatie binnen de perken te houden. 
Echter, daarmee voorkom je niet dat de genetische 
diversiteit daalt. Ook als iedereen in een ras kiest voor 
fokcombinaties met de allerlaagst mogelijke inteeltco-
efficiënt, raken op de lange termijn alle lijnen zo aan 
elkaar verwant dat de inteelt na verloop van een aantal 
generaties explosief stijgt, simpelweg omdat er geen 
honden meer te vinden zijn die nauwelijks verwant zijn. 

Echter, door te voorkomen dat de genetische diversiteit 
niet verder daalt, kun je wel zorgen dat de inteelt zo 
lang mogelijk zo laag mogelijk kan blijven. 

Selectie, het veelvuldig gebruiken van bepaalde 
reuen en het almaar terugfokken op bepaalde lijnen 
of voorouders, zorgt voor een afname van de gene-
tische diversiteit.
Om te zorgen dat de genetische diversiteit niet verder 
afneemt, zou je eigenlijk willen dat alle verschillende 
genen van de ene generatie worden doorgegeven aan 
de volgende generatie. Dan blijft de genenpool intact. 
Echter, door strenge selectie op raskenmerken (uiterlijk, 
gedrag, jachteigenschappen etcetera), het terugfokken 
op almaar dezelfde voorouderlijke lijnen en het veelvul-
dig gebruik van de ‘bekende’ reuen uit al veelgebruikte 
lijnen, wordt maar een selecte groep honden gebruikt 
voor de fok en slinkt de genenpool generatie op gene-
ratie. De genetische diversiteit neemt daardoor af, de 
inteelt (gemeten over alle generaties) loopt te snel op, 
en daarmee ligt het risico van inteeltdepressie en een 
toename van genetische aandoeningen op de loer. 
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Duivels dilemma: ook strenge selectie op gezond-
heidskenmerken zorgt voor een afname van geneti-
sche diversiteit.
Ook door het uitsluiten van honden waarmee qua 
gezondheid ‘iets’ mis is (en vaak ook hun verwanten) 
loopt de genetische diversiteit terug. Hoe meer honden 
worden uitgesloten van de fokkerij, hoe groter de kans 
dat de genetische diversiteit afneemt. Dus als je veel 
honden vanwege gezondheidsproblemen uitsluit, ver-
minder je de genetische diversiteit, loopt de inteelt op 
en kunnen nieuwe gezondheidsproblemen ontstaan. 

Met recht een duivels dilemma. Uiteraard moet je 
niet gaan fokken met een zieke hond, maar de vraag 
is hoe streng je daarbij bent en in hoeverre dat in 
een klein ras bijvoorbeeld ook voor allerlei verwan-
ten moet gelden. Waar leg je de grens? 
Dit dilemma betekent in ieder geval dat je bij elke 
maatregel waarbij je in een klein ras honden om welke 
reden dan ook uitsluit van de fokkerij (en soms kan dat 
echt niet anders), je tegelijkertijd maatregelen moet 
nemen om te zorgen dat de genetische diversiteit niet 
nog verder terugloopt. 

Het aantal nesten, het aantal pups en het aantal ou-
derdieren loopt terug. Daardoor worden er steeds 
minder genen doorgegeven aan de volgende gene-
ratie en dat is slecht voor de genetische diversiteit.
In het jaar 2003 werden er nog 505 pups geboren, uit 
87 nesten waarvoor 46 verschillende reuen werden 
gebruikt. Zestien jaar later, in 2019 werden er nog maar 
219 pups geboren, uit 40 nesten waarvoor 31 verschil-
lende reuen gebruikt werden. Dat wil zeggen dat in 
2003 nog van 133 ouderdieren (teven + reuen) de 
genen werden doorgegeven aan een volgende gene-
ratie. In 2019 slechts van 71 ouderdieren. Dit ondanks 
de inspanningen om het aantal gebruikte dekreuen te 
verhogen.

Dat wil zeggen dat jaar in jaar uit er steeds minder ge-
nen worden doorgegeven aan de volgende generatie, 
waardoor de genetische diversiteit binnen ons ras al-
maar verder afneemt.

We kunnen er wel voor zorgen dat de genetische 
diversiteit niet verder afneemt en het genetisch 
potentieel binnen een ras beter benut wordt.
Het is mogelijk om ervoor te zorgen dat alle genen die 
nu nog in het ras aanwezig zijn, niet verder verloren 
gaan en van generatie op generatie worden doorgege-
ven. We kunnen er zelfs voor zorgen dat de genen die 
er zijn, beter ‘verdeeld’ worden binnen het ras om te 
voorkomen dat ze op het randje van verdwijnen komen 
te staan. Dat kan door veel meer nesten te fokken met 
veel meer verschillende ouderdieren en dan ook ouder-
dieren uit lijnen die weinig gebruikt worden en waar-
van de genen dus minder vaak voorkomen in het ras.

Echter, wat we ook doen, zolang er geen ‘verse 
genen’ aan het ras worden toegevoegd, zal op de 
lange termijn een klein ras als de Drent het niet 
overleven.
Het is onvermijdelijk dat bij een klein ras de gemiddel-
de inteelt (gemeten over alle generaties) elke generatie 
oploopt. Dat leidt uiteindelijk onvermijdelijk tot een 
toename van genetische aandoeningen en inteeltde-
pressie. Daar valt niet aan te ontkomen, tenzij er nieuwe 
genen aan de fokpopulatie worden toegevoegd. Dat 
laatste kan alleen door te gaan fokken met honden zon-
der stamboom (de look-a-likes), mits deze niet nauw 
verwant zijn aan de stamboomhonden, of door het in-
kruisen van andere rassen (outcross).

De volgende keer ga ik dieper in op de vraag hoe je de 
genetische diversiteit in een ras kunt behouden of ver-
sterken.

Marcel Senten 
Foto’s: M. v.d. Burg
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Zoek hulp en geef niet te snel op! 
Naast het hebben van enorm veel plezier met onze 
actieve Drent, krijgen we op een gegeven moment ook 
allemaal te maken met grote zorgen om onze lieveling. 
Voor de één komen er helaas op jongere leeftijd al me-
dische problemen, anderen hebben geluk en mogen 
heel lang in goede gezondheid van hun Drent genie-
ten. In de Facebookgroepen en in ons clubblad ‘Onze 
Drent’ zien we regelmatig bereikte leeftijden van 14 jaar 
of ouder voorbijkomen. Ik hoop het ook te mogen bele-
ven met mijn Drentenventen! 

Grote schrik
Voor mij waren er eind 2018 en begin 2019 weer grote 
schrikmomenten met Jarno. Opnieuw dacht ik serieus 
dat het over en uit zou zijn voor mijn grote vriend. Wat 
er gebeurde is het volgende.

Op 31 december 2018 wilde ik gaan wandelen. In plaats 
van dat hij naar de voordeur kwam, ging hij de trap op 
naar boven. Ik riep hem, maar hij was nog niet boven 
en draaide in de draai van de trap om, over de korte 
kant van de trap en viel naar beneden. Eerst leek het 
mee te vallen, maar in de avond stond hij moeilijk op en 
het lopen ging niet gemakkelijk. Hij had zijn elleboog/
schouder geblesseerd bij de val. En doordat hij de boel 
ging ontzien, kreeg hij ook last van rug. Er was niets ge-
broken. We hebben een paar weken rustig aan gedaan, 
lijnrust, veel maar kort lopen en het ging weer beter. 

Vrijdag 1 februari 2019 waren we op visite bij onze 
dochter en schoonzoon om haar verjaardag te vieren. 
Jarno is gek op onze kleindochters en is graag bij ze. 
We houden hem daar eigenlijk altijd beneden, maar 
het was een verjaardag en de tussendeur naar de gang 
stond open. Ineens racete hij ongemerkt naar boven. 
Hij ging altijd in 3 of 4 sprongen de trap op naar boven. 
Alleen de trap bij onze dochter heeft bovenin een draai 
naar links, en de trap bij ons thuis naar rechts… Hij 
blokkeerde blijkbaar in de hoek en kreeg een soort van 
kettingbotsing in zijn rug. Onze kleindochter kwam me 
ongerust halen: “Oma, Jarno is meegerend naar boven 
en nou zit hij bovenaan de trap en beweegt niet meer. 
Hij is net een standbeeld geworden!”

Ik zag dat het niet goed was, maar heel rustig en met 
beleid kwam hij achter mij aan de trap weer af waarbij 
ik achteruit liep en hem aan de voorkant ondersteunde 
zodat hij niet zou vallen. Het leek toch mee te vallen. 
Na een uurtje gingen we naar huis en toen bleek het na 
een paar minuten lopen helemaal niet mee te vallen. 
Ineens had hij zichtbaar veel pijn, wilde niet meer lopen 
… Optillen geprobeerd, maar dat ging echt niet, hij 
gilde dan van de pijn. Waar ik was kon je niet met een 
auto komen, dus toch maar proberen hem te laten lo-
pen, het was eigenlijk niet zover meer. Stapje voor stap-
je verder en een stuk waar we normaal 10 minuten over 
doen, duurde nu 1,5 uur … De dierenarts gebeld, maar 

we konden er niet terecht. We moesten de volgende 
ochtend maar komen; eerst maar even rust geven en 
het aankijken.  
 
Het was echt afschuwelijk. Hij had zo’n pijn. Zijn rug 
leek op een kattenrug, het middenstuk stond omhoog 
en je voelde de zijuitsteeksels van de ruggenwervels. 
Hij jankte/piepte van de pijn en kon niet meer liggen 
of zitten en alleen staan. Ik ben dag en nacht bij hem 
gebleven en heb uren aan stuk zo goed als dat kon en 
mocht om de blessure heen gemasseerd en zacht mijn 
handen erop gelegd (Reiki gegeven). Hij week niet van 
mijn zijde, als ik mijn handen weghaalde, kwam hij 
weer vragen om ze erop te leggen, dan ging hij rustiger 
ademhalen. 

Via een buurvrouw kreeg ik van een vriendin van haar 
goede pijnstillers en die hielpen. Van lieverlee ontspan-
de de boel een beetje en zondagmorgen kon hij einde-
lijk weer iets liggen, maar hij had nog steeds echt veel 
pijn. Moest ook overgeven. Op een gegeven moment 
lag hij verschrikkelijk te trillen en hij voelde ineens zo 
koud aan. Hij kon ook zijn urine niet meer ophouden. 

Ik heb hem ingepakt met een dik dekbed want bij 
controle had hij een flinke ondertemperatuur en zijn 
tandvlees kleurde ook ineens grauwgrijs. Toch weer 
de dierenarts gebeld, dat het echt niet goed ging. Of 
ik daarheen kon komen …. Met veel moeite Jarno in 
en uit de auto. En toen kreeg ik maagzuurremmers 
mee vanwege het spugen; nee pijnstillers maar niet 
geven nu hij spuugt was het advies; en hulp van een 
osteopaat werd geadviseerd, ja maar waar vond ik die?! 
Nee sorry hoor, wij kunnen daarin niet adviseren en aan 
onze kliniek is er geen verbonden. U moet zelf maar op 
internet gaan zoeken, was het antwoord. En dan ga je 
dus weer naar huis …   

Medische hulp zoeken  
Dan maar Googlen en bellen. Helaas, overal zitten de 
praktijken van osteopaten en chiropractors vol; sommi-
gen kun je niet eens telefonisch bereiken, maar reage-
ren gelukkig wel snel op e-mail. Ik kon pas over 6 tot 8 
weken terecht. Maar ik had NU HULP NODIG!!! 

Via mijn hondenvrienden/trainingsmaatjes kreeg ik 
een paar adressen door en Diana introduceerde mij 
bij haar osteopaat Animal in Motion. Ik moest zelf een 
uitgebreide mail sturen over ontstane blessure en wat 
er daarna was gebeurd. Gelukkig belde Christel Dub-
beld me snel en kon ik kort daarna al terecht voor een 
behandeling.

Osteopathie en hydrotherapie: een gouden  
combinatie!  
Christel Dubbeld van Animal Motion heeft gouden 
handjes en is zó kundig. Naast osteopaat is ze ook klas-
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siek dierenfysiotherapeut en natuurgenezer/holistische 
aanpak. De behandeling werd ingezet en hielp Jarno 
zo goed. Heel bijzonder om te zien dat ondanks dat het 
pijn deed, hij doodstil en rustig, wel zwaar ademend, 
bleef liggen bij de behandelingen. 

Jarno heeft een aantal behandelingen gehad, na de 
eerste behandeling zag ik al een flinke verbetering. Het 
urine laten lopen kwam omdat tussen de verschoven 
ruggenwervels een zenuwbaan ligt die de lichaams-
temperatuur en de nieren aanstuurt. Ze kreeg dat met-
een weer goed!  
 
De eerste maand zijn we iedere week gegaan, daarna 
om de maand, per kwartaal en nu nog 1 tot 2 keer per 
jaar. Drie maanden geleden is hij nog een keer gecon-
troleerd; de wervels staan allemaal weer goed in posi-
tie, maar het bekken had nog een behandeling nodig. 

Naast de ostheopatische en holistische behandeling 
adviseerde Christel me ook naar een hydrotherapeut te 
gaan. Daar zijn we dus ook snel mee gestart. Opnieuw 
was het Diana die een goed adres voor me wist; Hydro-
therapiecentrum voor Honden in Mijnsherenland. Mara 
had een goed behandelplan. De ene week linksom en 
rechtsom rondjes zwemmen in een warm bad. Na een 
paar behandelingen werden het ‘achtjes’ zwemmen om 
het middendeel van zijn rug soepel te houden. Toen 
het wat verbeterd was, zijn we het zwemmen gaan af-
wisselen met het volledig belastbaar lopen op een wa-
terloopband (een grote bak die gevuld wordt met het 
warme zwembadwater, water tot aan de oksels en dan 
20 minuten lopen). 

De hydrotherapie heb ik een jaar lang wekelijks met 
hem gedaan en op een gegeven moment 1 x per twee 
weken, later nog 1 x per maand om te onderhouden. 
Het is nu al een halfjaar geleden dat we er geweest zijn. 
En het gaat goed mijn lieve Drentenvent! 

Eind goed, al goed 
Hoe dankbaar kun je zijn voor je eigen netwerk en 
mensen die snappen wat je hond voor je betekent. En 
Jarno heeft volgens mij iets met 7 levens. Het werd dus 
niet in laten slapen, omdat hij het niet meer trok van 
de pijn en het niet meer goed zou komen met zijn rug 
en bekken. Maar met rust en gedoseerd bewegen, niet 
lang maar kort lopen en veel vaker, met therapie waar-
door de organen snel weer beter werkten en wervels 
langzaamaan terugkwamen in een betere positie en 
door de voor Jarno speciaal aangepaste oefeningen 
bij de jachttraining, zodat zijn koppie toch ook lekker 
bezig bleef (dank Erik voor altijd jouw begrip en het 
belang van de hond voorop zetten!), is Jarno weer goed 
hersteld. 

Je ziet in ieder geval dat GEEF NIET OP een goed motto 
is en dat je met de juiste hulp een moeilijke en schijn-
baar uitzichtloze situatie, tóch gekeerd kan krijgen. 
Wonderen bestaan in mijn ogen. 

Oké, het was best een lange weg, en het kost geld, maar 
ik prijs me gelukkig dat ik dat kon betalen en dat we le-
ven in een land waar medische dierenhulp beschikbaar 
is. Het herstel van Jarno is het mij meer dan waard. Ja, 
hij heeft wel een jas uit gedaan en is er echt wel ouder 
door geworden, maar zijn kwaliteit van leven is toch op 
een goed niveau teruggekomen. Samen genieten we 
nog steeds van het wekelijks trainen, van regelmatig 
een lange wandeling maken, af en toe meedoen aan 
een (deel) workshops; een trainingsweekend met JHS 
Huntingdogs; vakantie vieren in de Oostenrijkse ber-
gen. 

Jarno was ook weer in staat zonder problemen een dek-
king te verzorgen. Daardoor durfde ik zijn allerlaatste 
(herhalings)dekking met de Zweedse schone Old Fow-
ler’s Jessie aan. Een Zweeds avontuur samen met Jarno 
en een andere speciale lieve vriend, maar dat is een 
ander verhaal! 

Manuela Plaisier 
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Met ‘onze Drent’ in Drenthe
Territorium, erfbewaking en andere (on)hondse rituelen 
Toen Bodhi bij ons kwam was ze nog zó klein, dat ze 
onder het metalen tuinhek door kon. Destijds hebben 
we daarom tientallen meters kippengaas onder het hek 
geplaatst. Het hek was maar 80 cm hoog dus toen het 
een volwassen Drent werd, had ze er heel makkelijk 
overheen kunnen springen. Dat heeft ze nooit gedaan. 
Dat geldt dan wel alleen voor ons eigen hek, want een 
hek elders, bij vrienden of familie, was uiteraard geen 
hek en dus zo genomen. Die keer dat we op bezoek 
waren bij de kinderen en we ons in de tuin plotseling 
afvroegen waar Bodhi was, zagen we haar gezellig met 
een andere hond spelen in een plantsoen verderop. 
Houten hek is geen hek, ook al is het een hek van een 
meter hoog!

Bij onze huidige woning delen we de oprit met de 
buren. Er is geen hek en het heeft even geduurd voor 
Bodhi het territorium begrepen had. Er is nu een ‘vir-
tueel’ hek, de ruimte om het huis, al heeft ze wel de 
oprit van de buren in haar territorium opgenomen. Dat 
wordt gedoogd maar het blijft wel opletten, want op-
zij gaan voor rijdende auto’s heeft ze nooit begrepen, 
ondanks alle pogingen die we daartoe gedaan hebben. 
Dus hebben we op de gevaarlijkste plek toch maar een 
stukje gaas gezet.

Een Drent staat bekend als ‘erfhond’ oftewel een hond 
die waakt over het erf. ‘Waken’ heeft voor Bodhi blijk-
baar een andere betekenis dan die wij er aan geven. Dat 
ze een ‘blaf’ doet op het klinken van de deurbel is oké, 
maar met haar tomeloze enthousiasme gaat ze tot onze 
frustratie soms iets te ver. Wanneer er een pakketje 
wordt bezorgd wordt de bezorger met groot enthou-
siasme onthaald en huppelt ze, als ze de kans krijgt, 
vrolijk mee om te kijken wat er nog meer in het bestel-
busje zit. Dat de bezorger doorgaans weinig tijd heeft 
voor hondengezelschap begrijpen wij, maar een hond 
niet. De bezorger van het hondenvlees is haar favoriet. 
De bestelling wordt uitgebreid besnuffeld en uiteraard 
goedgekeurd. 

Het is natuurlijk een zegen voor ons dat Bodhi de goed-
heid zelve is en inmiddels ook in de buurt zo bekend 
staat maar het heeft een keerzijde. Iedereen die we 
groeten = oké = leuk, daar moet ze naartoe. Aardappel-
rooiers die midden op het land hun lunch eten en een 
hand opsteken: erheen! In de vakantieperiode is het 
hier in Drenthe helemaal gezellig. Wandelaars die groe-
ten: erheen! De truc van op tijd een voertje uit je zak 
halen en de aandacht afleiden werkt, maar dan moet de 
baas wel 100% alert zijn. Ook de handen in zakken van 
andere mensen zijn interessant. Ze gaat er zelfs ‘mooi’ 
voor zitten.  

Bij dit gedrag hoort nog een andere eigenaardigheid, 
waarvan ik niet weet hoe die ontstaan is. Bodhi is dol op 
tassen. Boodschappentassen, plastic tassen, handtas-
sen. Als ze de kans krijgt, gaat de kop er vol in. Hier in 
Drenthe staan vaak rugzakjes op een bankje met een 
lunchpakketje erin! Te gênant voor woorden. Altijd alert 
blijven dus.

Bodhi is erg op eten gericht. Of dat nu gekomen is 
nadat ze – door de darmproblemen van een paar 
maanden geleden – een tijdje ondergewicht heeft 
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gehad, weten we niet. In de voeding hebben we niets 
veranderd. ’s Morgens brok, ’s avonds vlees, kluifje tus-
sendoor, je kent dat wel. Ontbijttijd is ‘broktijd’ voor 
Bodhi maar dan wel in de goede volgorde. Baasje moet 
aan tafel zitten, geluid van het koffiemalen erbij, brok 
neerzetten, wachten tot de waterbak is ververst, wach-
ten op het verlossende “toe maar” en dan brok eten. 
Als het ritueel niet klopt, blijft de bak brok vaak onaan-
geroerd (dus wegzetten en als ze bij de bak gaat staan 
opnieuw aanbieden, dat wil nog wel eens helpen). Het 
tweede bakkie is bij ons ‘k-tijd’ (k staat hier voor kluifje 
hoor maar dat kunnen we niet hardop zeggen). Bij het 
vlees ’s avonds is het een heel ander verhaal. Dat komt 
uit de vriezer, via de koelkast en moet dan nog even op 
temperatuur komen voor het gegeten mag worden. Dat 
duurt véél te lang uiteraard. In die tijd is het vooral een 
kwestie van aandacht trekken, van de ene baas naar de 
andere lopen. En als dat niet helpt… op haar plaats bij 
de gedekte eettafel gaan liggen, in de aanslag om aan 
te vallen. Duurt het dan nog te lang, bij het aanrecht 
gaan staan en richting de bak met vlees kijken.

De laatste ‘stuiptrekking’ na de verhuizing is de bouw 
van een badkamer op de begane grond. Een hond 
moet toch wat doormaken voordat de rust is weerge-
keerd als baasjes verhuizen. Tot nu toe heeft Bodhi – 
althans dat idee hebben we – alles goed doorstaan en 
is er van grote stress geen sprake (geweest). De koffie-
drinkende en lunchende bouwvakkers die we over de 
vloer hebben zijn uiteraard erg interessant. Ik vermoed 
vooral vanwege hun brooddoos of koelbox. Er wordt 
gesloopt, gefreesd, cementen dekvloer eruit. Bodhi 
maalt er niet om, zolang de baasjes maar in de buurt 
zijn. De herrie lijkt haar koud te laten. Geen onvertogen 
blaf in ieder geval. 

Als kers op de taart komt er een nieuwe linnenkast. 
Ikea, u begrijpt het al, dat wordt een paar dagen afzien. 
Heeft u wel eens een plafondhoge kast met schuifdeu-
ren zonder morren in elkaar gezet?  Wij kunnen samen 
goed klussen maar als ik eerlijk ben, is dat deze keer 
niet helemaal gelukt. Bodhi is blijkbaar niet blij met de 
op elkaar mopperende baasjes, getuige haar houding 

als we na voltooiing van de klus in de woonkamer ko-
men. De lieverd is helemaal van slag en komt pas tot 
rust nadat we uitgebreid geknuffeld hebben. 

Drenten zijn gevoelig voor emoties, verandering en 
stemming. Dat hebben we het afgelopen jaar gemerkt, 
waarin we verhuisd zijn en het baasje drie maanden in 
het ziekenhuis kwam te liggen. Daarnaast nog de ver-
bouwingen in en om het huis dus vreemd volk over de 
vloer. De rust is weergekeerd maar het is Bodhi niet in 
de ‘koude haren’ gaan zitten. Nu pas lijkt ze tot rust ge-

komen. Als waren het de drie R’s (al mag reinheid daar 
bij een Drent wel af ). Wij denken vaak dat onze Drent 
zich moeiteloos naar elke situatie voegt maar schijn 
bedriegt. Het blijft altijd opletten waar dat mogelijk is. 
Zelfs een stabiele Drent heeft grenzen. Baas zijn van 
een Drent is geen vrijblijvendheid. Het brengt een grote 
verantwoordelijkheid met zich mee. Het mooie is dat 
we daarbij als baas ook nog een spiegel voorgehouden 
krijgen.

Agnes van Wijngaarden 
Wilhelminaoord



Onze Drent - 27

 

Lijntje met onze Drent
Door Marjan de Raad werd me het ‘Lijntje met onze 
Drent’ doorgegeven…….. Hoe zal ik daar eens mee be-
ginnen? Bij mijn eerste Drent Haike dus maar. Geboren 
zonder stamboomnaam op 24 oktober 1991. We heb-
ben haar puur op haar vlekjes gekozen en met zeven 
weken opgehaald bij een gelegenheidsfokker. Die had 
zich toch wat vergist in het fokken van een nestje en 
wat voor werk het met zich meebracht en wilde er dus 
zo snel mogelijk vanaf. Gelukkig had ik op dat moment 
een nestje Irish Softcoated Wheaten terrier pups van 
zes weken oud liggen, zodat Haike mooi nog een paar 
weekjes kon mee socialiseren.  

Maarten en ik hadden al een paar jaar de Wheatens en 
wilden er graag een ander ras bij. Maar wat is geschikt 
naast deze terrier? Volgens onze dierenarts Walter Strik-
ker moesten we maar eens gaan kijken naar een jacht-
hond. We woonden in het buitengebied en aanvankelijk 
leek me dat niet zo’n goed idee, omdat ik dacht dat hij 
dan veel op jacht zou zijn……nu een heel domme ge-
dachte!

Bij ons moet alles los en in harmonie met elkaar kunnen 
leven. Na wat bezoekjes bij verschillende fokkers van 
jachthonden, kwamen we bij de Drent terecht. Gelukkig 
viel het allemaal erg mee en bleek de Drent een goed 
trainbare hond te zijn. Alleen samen met de Wheaten 
waren ze nog wel eens op pad! Met de Wheatens had ik 
al een paar nestjes gefokt en dat leek mij met Haike ook 
wel leuk, dus gingen wij naar een hondenshow. Op die 
show zag Janny Offereins mijn Haike en ze was erg van 
haar gecharmeerd. Als ik wilde fokken moest ik maar 
contact opnemen, zei Janny. Ik ben haar nog steeds 
dankbaar voor haar hulp bij de keuze van de reu bij 
mijn eerste nestjes. Haike kreeg uiteindelijk drie nestjes 
en werd op haar negende jaar Nederlands Kampioen en 
zelfs Clubmatch winnares. Ze was pas laat echt af!! 

Van Haike’s eerste nestje hielden wij Fien Finest aan en 
door omstandigheden ook Fellow Roy. Zij kregen wel 
een kennelnaam: Van de Sebastiaanshoeve, vernoemd 
naar mijn eerste paard. Roy raakte helaas geblesseerd 
aan zijn rug, toen hij zes weken oud was. De revalidatie 
duurde behoorlijk lang en daarna konden we hem sim-

pelweg niet meer missen en vonden eigenlijk niemand 
goed genoeg om zijn baas te zijn. Gelukkig is het hele-
maal goed gekomen met Roy en hebben we een gewel-
dige hond aan hem gehad. 

Uit Haike’s derde nestje hielden we Katie Kee op naam 
aan en plaatsten haar bij vrienden; met de bedoeling 
om uiteindelijk, als alles goed leek, ook met haar verder 
te fokken. Met deze twee teven, Fien en Katie ging ik 
verder in de fokkerij. Elk met andere reuen.

Fien kreeg ook drie nestjes: nesten met 8, 9 en weer 8 
pups, Katie wat minder, waarvan uit haar eerste nest 
Odie ook op mijn naam bleef, bij de familie Westerlaken, 
die al een hond van ons had. Ook van Fien hielden we 
een teefje aan bij de familie Kamping, die ook al een 
hond van ons had. 

Ik wilde graag fokken, maar vond ook dat het aantal 
honden in huis beperkt moest worden. Niet zozeer voor 
de ruimte, maar wel omdat je elke hond alle aandacht 
moet kunnen geven. En omdat ze ‘s avonds gezellig al-
lemaal bij je op de bank moeten kunnen zitten. 

De hondjes op naam mogen altijd bij ons logeren en 
kunnen dan wennen aan de roedel. Als ze dan voor een 
nestje hierheen komen, zijn ze helemaal vertrouwd. En 
ik fok altijd maar één keer een nestje met ze. De mensen 
zijn hun hond toch zo’n negen weken kwijt.

Haike

Fien (14 1/2 jaar) Fellow Roy

Zodie Zo



28 - Onze Drent

 

Uit Odie hielden we Zodie 
Zo aan en uit Robine Ro, 
Birthe Be. Met deze twee 
teven heb ik veel shows 
gelopen, zodat ze alle 
twee de vier titels ver-
overden:  Jeugdwinner, 
Winner, Jeugdkampioen 
en Nederlands Kampioen.

Tot dus ver had ik weinig 
met jachttraining gedaan, 
maar dat veranderde toen 
we een reu aanhielden uit 
Birthe. Hannes Hay van 
de Sebastiaanshoeve. In 
het begin alleen wat puptraining, maar aangestoken 
door wat medefokkers ben ik na een jaar toch maar 
wat serieuzer gaan trainen met Hannes. Het resultaat 

was, in de korte 
tijd dat ik met hem 
proeven liep, vijf 
B-diploma’s. Zeker 
niet omdat ik zo 
goed was, maar 
Hannes deed ge-
woon alles. Alleen 
zwemmen heeft hij 
met zwemvest aan 
geleerd! Het advies 
van de trainers was 
ook, dat ik mij  er 
niet te veel mee 

moest bemoeien, dan ging het beter. Zeker later, toen 
ik ook voor de MAP ging trainen. Hannes is ondertussen 
ook Nederlands Kampioen en vader van acht nestjes. 
Maar bovenal is Hannes mijn steun en toeverlaat, door 
zijn fantastische karakter. Zeker nu hij de enige man in 
huis is, nadat mijn man en maatje Maarten, verleden 
jaar is gestorven. Wat kan je dan een steun aan je hon-
den hebben……

Uit Birthe hielden we ook een teefje op naam aan, 
Lindsey Li. Lizzy kwam terecht bij Marleen in Varsseveld, 
die later een heel goede vriendin werd. Lizzy heeft ook 
op de show goed gescoord, maar helaas net niet de 
beoogde vier punten voor een kampioenschap. Lizzy 
bleek ook net zo’n geweldig karakter te bezitten als 
moeder. Met haar heb ik twee keer een nestje gefokt. 
Uit haar eerste nest heb ik een teefje aangehouden op 
naam; Teddy Beer woont bij Karin van Kuijk. Bij Lizzy’s 
tweede nestje heb ik een jonge reu van een collega fok-
ker gebruikt, die heel blij is met de reu-pup uit die com-
binatie. En ik ben ook blij, dat die jonge reu dan weer 
voor het ras bewaard blijft. Hij heeft ondertussen de HD 
en ED onderzoeken met positieve uitslagen ondergaan. 

Ook met een afstammeling van Zodie Zo, Kristie Kee uit 
het eerste nest, die hier thuis woont, heb ik drie nestjes 
gefokt. Een super lieve, zelfbewuste teef, die bij haar 
eerste nestje van zes pups na een week vier labrador-
pups, die hun moeder bij de bevalling hadden verloren, 
heeft gevoed en verzorgd. Zo liefdevol en binnen een 
minuut werden ze al geaccepteerd.

Birthe Be

Hannes Hay met apport

Hannes Hay

Kristie Kee

Kristie nest met labradors
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Uit het tweede nest, heb ik nu Evi, haar vader is Obi One 
van de Sebastiaanshoeve en uit het derde nest Marlin. 
Haar vader is Alrik Silha v.d. Waterreijkselanden, een 
zoon van Hannes. Evi en Marlin wonen bij mij. Na zes 
generaties heb ik de lijnen weer bij elkaar, uiteraard met 
het nodige ander bloed ingefokt. Met deze twee teven 
hoop ik ook weer een bijdrage aan het ras te kunnen 
leveren, maar ze zijn nu nog te jong.  Kristie is nu met de 
VUT en gaat de rol van oma spelen.

Ik vind het belangrijk om uit eigen ervaring en kennis 
de lijnen goed te kennen, zowel qua gezondheid als in 
karakter. 

Niet dat ik de andere fokkers niet vertrouw, maar ieder 
heeft zo zijn eigen ideeën en visie over het ras en dat 
moet ook zo zijn. Voor mij zijn gezondheid, karakter, 
type en jachteigenschappen in die volgorde belangrijk.

Ik heb nog steeds veel plezier in het grootbrengen van 
de pups en het begeleiden van de toekomstige eige-
naren. In het voorjaar hoop ik een nestje te krijgen met 
Teddy Beer van de Sebastiaanshoeve. Ook daar zal ik 
weer een nog niet gebruikte reu voor gebruiken, Egbert 
Gean van Veenweide. Op dit moment moeten de oog-
onderzoeken nog plaats vinden. Egbert viel mij op bij 
de strandwandeling door zijn type en karakter. Gelukkig 
was hij ook beschikbaar, en met een 16% inteeltcoëf-
ficiënt en alle twee geel in Dogs Global, zijn Teddy en 
Egbert waardevol om te gebruiken voor het totale ras.

Het contact met andere fokkers vind ik leuk en het uit-
wisselen van kennis en ervaringen belangrijk. Iedereen 
heeft, als het goed is, hetzelfde doel om de Drent met al 
zijn eigenschappen te bewaren voor de volgende gene-
raties. Dus laten we daar met zijn allen voor gaan.

Graag geef ik dit lijntje door aan Evelien Bösing.

Linda Punselie 
Kennel v.d. Sebastiaanshoeve.

Evi als pup

 Collage Sebastiaanshoeve - De Nationale 2015
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De Kerstman, van Odin tot Santa Claus
De Kerstman is geen bedenksel van Coca Cola. Hij 
komt voort uit onze eigen oer-Hollandse Sinterklaas en 
volgens sommigen kan hij zelfs gezien worden als een 
soort achter-achterkleinzoon van de Germaanse opper-
god Wodan.

In de eerste helft van de 19e eeuw namen Nederlandse 
kolonisten de Sinterklaastraditie mee naar Amerika. 
Aanvankelijk leek hij toen nog erg op de bekende Sint 
Nicolaas, maar naarmate de tijd vorderde transfor-
meerde deze figuur in de Kerstman, met een ander 
uiterlijk en karakter. Volgens sommige verhalen, gaat de 
traditie van Sinterklaas en dus ook die van de Kerstman, 
eigenlijk terug naar Odin of Wodan, de oppergod in de 
Noorse mythologie. Deze god van de oorlog en dood 
werd vaak afgebeeld met een lange witte baard, brede 
hoed en rode mantel.

Volgens de mythologische verhalen reisde deze Odin 
op een bijzonder paard, Sleipnir genaamd. Sleipnir zou 
een acht benig paard zijn dat door de lucht kon draven. 

Hier zijn dus paral-
lellen te zien met de 
Sinterklaas, die met 
een schimmel over 
de daken loopt en de 
Kerstman, die met 
een door rendieren 
voortgetrokken arre-
slee luchtreizen maakt 
om zijn cadeaus af te 
kunnen leveren.

Sinterklaas transfor-
meerde in Amerika tot 
Santa Claus. Aanvan-

kelijk was hij daar, net als in Nederland, begin december 
actief, maar later verplaatste hij zijn activiteiten naar 
Oudejaarsavond en nog wat later werd hij, zoals nu nog 
steeds, actief op Kerstavond. Tegenwoordig is de Kerst-
man over de hele wereld te vinden.

De Kerstman van Thomas Nast
Sinterklaas en de Kerstman zijn gemakkelijk uit elkaar te 
houden. Ze lijken nog wel op elkaar, maar de verschillen 
zijn behoorlijk. In tegenstelling tot de Kerstman heeft 
Sinterklaas bijvoorbeeld altijd een staf bij zich en heeft 
hij Pieten in dienst. Ook heeft hij, in tegenstelling tot de 
Kerstman, een bisschoppelijke mijter.

Het uiterlijk van de moderne Kerstman is bedacht door 
de Amerikaanse cartoonist Thomas Nast (1804 -1902). 
Deze tekenaar werkte voor het blad Harper’s Weekly en 
publiceerde in 1881 een tekening van Merry Old Santa 
Claus. Die Santa-tekening bepaalt het uiterlijk van de 
Kerstman, zoals we hem tot op de dag van vandaag 
kennen.

Nog even terugkomen op het feit dat de Kerstman 
GEEN bedenksel is van de bekende Amerikaanse fris-
drankgigant. Die wereldberoemde frisdrank en de 
bebaarde witte man zijn niet onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. De relatie tussen die twee begon in 1931. 
Tot op dat moment werd de Kerstman al getekend, 
maar een echte lijn zat er niet in. Soms werd hij heel dik 

en dan weer heel dun 
afgebeeld. Ook de 
uitstraling varieerde 
van boosaardig tot 
schaapachtig lief.

In 1931 maakte de 
Amerikaanse recla-
metekenaar Hadden 
Sundblom (1899 
-1976), voor het eerst 
een afbeelding van 
de kerstman voor 
Coca Cola. Van Santa 
Claus maakte hij 
een warme, vrolijke, 
vriendelijke goedzak 
met rode blosjes op 

de wangen. En natuurlijk hield deze Santa van het spe-
cifieke drankje. In deze maand zien we de reclames van 
eerder genoemde frisdrank weer in volle glorie langsko-
men met als middelpunt de ‘Coca Cola Santa’ en hoewel 
Sundblom inmiddels al lang is overleden is deze Santa 
nog steeds gebaseerd op zijn tekeningen.  

Wij wensen u hele fijne dagen en blijf gezond!!

De Redactie  
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Is jouw hond van het ene op het andere moment   ergens bang voor?
Is jouw hond ineens ergens bang voor? En kom je er 
maar niet achter wat er gebeurd is? Zoek een laagje 
dieper.

Van het ene op het andere moment doet of wil jouw 
hond iets niet meer. Hij wil niet meer langs de achter-
deur naar buiten, hij kan ineens niet meer alleen thuis 
zijn, hij durft niet meer op het laminaat te lopen of hij is 
plotseling doodsbang voor paarden.

Jij begrijpt er geen snars van, want in jouw beleving is 
er nooit iets gebeurd met die dingen. Niks vervelends, 
niks naars en al helemaal niks traumatisch. Je hebt dus 
geen flauw idee waar dit gedrag ineens vandaan komt. 
Er zal absoluut iets gebeurd zijn. Alleen moet je een 
stukje dieper graven om je hond te begrijpen.

Begrijp in ieder geval dat hij zich niet aanstelt of koppig 
doet.

Een hond kan angst niet faken dus als hij bang is, dan 
is hij bang. Hem dwingen het toch aan te gaan of hem 
zelfs straffen zal het probleem alleen maar groter ma-
ken. Daar gaat je hond zich niet prettiger door voelen. 
Doe dat dus niet en probeer eerst te achterhalen wat er 
is gebeurd.

Note tussendoor: ik heb het hier niet over pups of pu-
bers die net in een angstfase zitten. Die kunnen een 
lantaarnpaal, die er altijd al stond, ineens als een soort 
alien zien in een angstfase. Daar gaat dit artikel niet 
over. Al kan dit (angstig worden door wel degelijk een 
nare gebeurtenis) hen natuurlijk ook gebeuren.

Honden leren door het leggen van verbanden.

Daar zijn ze fantastisch in. En niet zelden leggen ze ver-
banden die wij niet direct zien of doorhebben. Het is de 
kunst om dus veel breder te kijken naar de situatie.

Stel dat jij altijd langs de achterdeur naar buiten gaat 
als je met je hond gaat wandelen. Net op het moment 
dat jullie een stap over de drempel zetten valt er een 
vaas om in huis met een hoop herrie. Je hond schrikt 
zich kapot en slaat onmiddellijk op: ‘Achterdeur = kei-
harde klap = doodeng’. Dus de plaats waar de hond zich 
bevindt als hij ergens van schrikt, kan een plaats  
worden waar je ineens geconfronteerd wordt met een 
angstige hond. Hij heeft de harde knal en de schrik ge-
linkt met door de achterdeur naar buiten gaan.

Als jouw hond al jaren zonder problemen een paar uur-
tjes alleen thuis kon blijven en ineens blijkt hij dit niet 
meer te kunnen… Hoe kan dat nou zomaar? Het ging 
toch al jaren goed? Er is blijkbaar toch iets gebeurd ter-
wijl jouw hond alleen thuis was. Heeft er iemand op het 
raam gebonkt? Is er een poging tot inbraak geweest? 

Is hij ergens anders van geschrokken terwijl hij alleen 
was? Je weet het niet, want je was er niet bij. Maar re-
ken maar dat er iets gebeurd is en je hond de link heeft 
gelegd met het alleen thuis zijn.

Je hond durft geen stap meer te zetten op het lami-
naat. Ineens… vanuit het niets. Terwijl dit nooit een 
probleem is geweest. Laten jullie gisteren nu met 
een flostouw gespeeld hebben in huis. Je gooide het 
flostouw weg voor hem, hij knalde erachteraan, gleed 
uit, pakte het flostouw en gooide het weer voor je voe-
ten neer. Hij is al vaker uitgegleden op de vloer, maar 
dit was de eerste keer dat hij zich daarbij flink bezeerde. 
Echter zat hij zo in zijn drive met het flostouw dat hij 
niets liet merken. Jij had dus niet door dat hij pijn had. 
En de volgende dag kom je beneden, tref je je hond aan 
op zijn kussen en hij wil geen stap meer op het lami-
naat zetten. De link is gelegd… laminaat = uitglijden = 
pijn.

Dan de hond die uit het niets ineens bang is voor paar-
den. Nog nooit problemen mee gehad, gaat al jaren 
goed, er is nooit iets gebeurd en ineens is het foute 
boel. Zodra jouw hond een paard ziet wil hij geen stap 
meer verzetten en duikt in elkaar. Wat blijkt als je terug-
denkt? Vorige week was je hond heel nieuwsgierig naar 
een paard dat dichtbij stond en hij stootte met zijn neus 
tegen het stroomdraad. Hij kreeg een flinke optater 
en waar was hij met zijn aandacht toen het gebeurde? 
Juist.. bij het paard. De stroomstoot is gelinkt aan paar-
den. Paarden = pijn en schrik.

Of denk ook eens aan het wandelen met je hond. Als 
ik op consult kom (ik werk vooral met vrouwen) hoor 
ik heel vaak dat de hond bij de vrouw veel meer uitvalt 
dan bij de partner. Ze heeft dus het idee dat het aan 
haar ligt. Wat blijkt bij doorvragen? De hond wordt 
eigenlijk iedere wandeling door de vrouw uitgelaten. 
Haar partner doet alleen de laatste avondronde en 
komt veel minder prikkels en triggers tegen. Dus als je 
alleen daar al naar kijkt (vrouw doet bijvoorbeeld vier 
wandelingen, partner maar één) dan is het niet vreemd 
dat hij bij de vrouw meer uitvalt. Zij loopt het meeste 
met de hond en zal overdag ook veel meer prikkels te-
genkomen dan de partner op het laatste avondrondje.

Plus… ook hier hebben we weer een verband. Omdat 
de vrouw de meeste zorg en wandelingen op zich 
neemt, kan de hond inderdaad de link leggen: ‘Met het 
vrouwtje wandelen betekent veel spannende prikkels’. 
Een logisch en begrijpelijk gevolg (en overigens niets 
om je schuldig om te voelen mocht jij de vrouw zijn in 
dit verhaal).

Maar het is goed om te weten hoe honden verbanden 
kunnen leggen. Zeker wanneer hij van de ene op de 
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andere dag ergens doodsbang voor is. Denk eens goed 
na. Wat is er gebeurd? Welke link kan jouw hond gelegd 
hebben? Probeer echt out of the box te denken. Hon-
den hebben hun eigen belevingswereld en sommige 
verbanden kunnen voor ons totaal onlogisch zijn.

Dit kan je wel helpen om te begrijpen waar de angst in-
eens vandaan komt. En als je iets wil veranderen, is het 
belangrijk om te beginnen bij de basis. Eerst de ‘wat’ en 
dan het ‘hoe nu verder’. Je begrijpt waarschijnlijk wel 
dat het geen enkele zin heeft om te proberen stroom-
draad weer oké en leuk te maken voor je hond, terwijl 
het werkelijke probleem bij angst voor paarden ligt. 

Ben jij erachter waar jouw hond zo’n angst voor heeft 
en heb je de juiste link kunnen leggen? En heb jij zelf de 

kennis en vaardigheden om je hond te helpen in zo’n 
situatie en hem weer positieve ervaringen op te laten 
doen? Ga ervoor! Heb je dat niet? Blijf niet aanmodde-
ren en vraag om hulp van een goede hondenprofessio-
nal. En ook dan… ga ervoor!

Hoe sneller je erbij bent, hoe groter de kans op een suc-
cesvolle training.

Liefs, 
Nina

Nina van Tilbeurgh
Hondengedragscoach
www.ninavantilbeurgh.nl

Verslag tentoonstelling Maastricht
Op zaterdag 26 en zondag 27 september jl. werd de 
Internationale Rashondententoonstelling in het MECC  
in Maastricht met een C.A.C en C.A.C.I.B. voor alle rassen 
gehouden.

De show kon doorgang vinden vanwege strenge 
corona-maatregelingen die het MECC en de organisatie 
hadden genomen. Handen ontsmetten en in de ring 
mondkapje op. De meeste exposanten hielden zich 
keurig aan de regels en anders werd je erop aangespro-
ken

Er werd zowel op zaterdag als op zondag in twee blok-
ken gekeurd 09.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 
uur.

Op zaterdagochtend werden de zeven Drenten ge-
keurd door mevr. J.Nijhuis. Er waren twee reuen en vijf 
teven. Brisco deed voor het eerst mee in de Veteranen-
klasse en behaalde een mooie 1 Uitmuntend.

Jeudhond Bono en veteraan Brisco Barasya The Glou-
cester moesten het daarna tegen elkaar opnemen en 
Brisco werd de Beste reu.

Bij de teven werd de veteraan Hester, de Beste teef.

Brisco en Hester moesten het vervolgens tegen elkaar 
opnemen om uit te maken welke hond de beste van 
het ras was. Na drie rondjes lopen werd Brisco de B.O.B.

Op zondag werden er zeven Drenten gekeurd door 
mevr. S. Mogony. Er waren vijf reuen en twee teven in-
geschreven, maar één teef was absent.

Onze Jongste pup Brando mocht voor het eerst zijn 
kunsten in de ring vertonen en dat ging hem redelijk 
goed af. Brando werd Beste Jongste pup met 1 VB met 
een prachtig keurverslag.

Veteraan Brisco behaalde weer een mooie Uitmuntend 
in zijn klasse en moest het daarna wederom opnemen 
tegen de Jeugdreu Bono. Brisco werd weer de Beste 
reu.

We moesten vervolgens even wachten wie de Beste 
teef werd en dat was wederom veteranenteef Hester.

Brisco en Hester moesten daarna de ring in voor de 
B.O.B. Dat werd weer de reu.

Hoe trots mag je zijn op je Jongste pup en Veteraan  
(vader en zoon)?

Dit jaar was er geen Erering vanwege de corona-perike-
len.

Bedankt organisatie Maastricht

Geert en Grada Paardekooper
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Het lijkt wel een kerstverhaal ….
Uit het dagboek van een amateurfokker
Sinds de aanschaf van onze eerste ‘echte’ Drent, fokken 
we af en toe een nestje. We proberen dit zo zorgvuldig 
mogelijk te doen dus volgens de gezondheidseisen en 
met veel aandacht voor het socialiseren van de pups. 
Nieuwe eigenaren worden zorgvuldig gekozen en na 
lang wikken en wegen vertrekken dan de pups na ruim 
8 weken uit hun nest. We onderhouden daarna contact 
uit betrokkenheid én  drukken de nieuwe eigenaren 
altijd op het hart bij problemen en vragen vooral con-
tact op te nemen. Na 5 nestjes is het gelukkig slechts 
3 maal gebeurd dat het niet lekker ging en we voor de 
pups een nieuwe eigenaar hebben moeten zoeken. De 
laatste maal was dit jaar, dit betrof Bikkel. 

In het nest viel Bikkel op door zijn rustige en evenwich-
tige gedrag. Hij was geplaatst bij een gezin met tiener-
kinderen. Bikkel was hun eerste hond. Nu is een Drent 
niet echt een ‘instapmodel’, echter deze mensen had-
den er goed over nagedacht en investeerden veel tijd 
en energie in Bikkel. Bikkel haalde met glans zijn eerste 
gehoorzaamheidscursus, met als kanttekening dat hij 
wel nog wat te enthousiast was naar andere mensen én 
honden. Bikkel had veel, heel veel, energie. Overdag lag 
hij nooit rustig, altijd alert. 

Toen Bikkel ruim een half jaar was werd hij heel moeilijk 
te corrigeren, hij begon alles in huis wat los zat te ‘pik-
ken’ en als hij iets had gepikt, liet hij zich dat niet afpak-
ken. Met enkele bijtincidenten tot gevolg.  Prooinijd?
 
Eind februari 2020, het begin van de eerste Coronagolf, 
kwam Bikkel weer bij ons terug op zijn oude nest. Het 
vermoeden was dat er mogelijk niet goed omgegaan 
was met Bikkel; opgevoed met te harde hand? Dat Bik-
kel niets wilde afstaan leek toch echt wel op prooinijd.
 
Een gezin uit het zuiden des lands had niet lang daar-
voor hun Drent moeten laten inslapen en zij durfden 
het als ervaren Drenten-eigenaren aan met Bikkel en 
zo werd Bikkel binnen een paar dagen verhuisd. Dap-
per begonnen de nieuwe eigenaren, ondersteund door 
een bevriende hondentrainster, aan het herplaatsings-
traject. Vertrouwen opbouwen met Bikkel, zorgen dat 
zijn hyperfocus voor de bank zou verdwijnen . Er zou 
mogelijk sprake zijn van prooinijd, dus daar werd ook 
op ingezet.  

Enthousiast werden foto’s met ons gedeeld en wij wa-
ren vol vertrouwen voor Bikkel én zijn nieuwe baasjes. 
Tot op een avond de dochter des huizes zonder na te 
denken even een draadje uit de bek van Bikkel pakte en 
Bikkel vol in de aanval ging. De moeder sprong om haar 
dochter te beschermen tussen beiden en werd even-
eens flink gebeten (met alle gevolgen van dien).  
 

Direct de volgende ochtend werd Bikkel teruggebracht 
en o wat hebben we ons schuldig gevoeld tegenover 
dit gezin. En Bikkel? We konden het niet over ons hart 
verkrijgen hem in te laten slapen, maar inmiddels had 
hij wel vier pittige bijtincidenten op zijn naam staan. 
Ons hele bestaan draaide inmiddels om Bikkel. Opvoe-
ding, trainen, corrigeren, oefenen, belonen en weder-
zijds vertrouwen kweken. Van ’s morgens vroeg, tot ’s 
avonds laat opletten. En toch was er ‘iets’. Hoe kon zo’n 
lieve hond zo uitvallen en waarom vond deze hond 
nooit de rust? 

Alles thuis steeds consequent opruimen, nergens 
gezellige kussentjes, wasmanden op de bank en vooral 
voortdurend opletten!  

Cryptorchidie?
Er diende zich echter een nieuw idee aan. Omdat Bikkel 
slechts één ingedaalde zaadbal had én hij de andere 
nog in zijn buik had, kon dit wel eens leiden tot zijn 
gedrag, een overproductie aan testosteron. Omdat voor 
deze onvolkomenheid een castratie wordt geadviseerd 
volgde op de leeftijd van 11 maanden de ingreep. Bik-
kel werd er niet anders van. Hij bleef hyperactief, stelen 
en niet te corrigeren. Maar het is een schat van een 
hond. Wat is dit toch? 

Geen gebrek aan eten, beweging, aandacht en liefde..
Geen prooinijd, geen teveel aan testosteron…..
Intussen begon het wel op te vallen dat Bikkel anders 
zat dan andere honden, een beetje met een bochel 
in de onderrug. En bewegen in de heupen ging ook 
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niet echt soepel. Nu hebben zijn (voor-)ouders geen 
heupproblemen, maar zou Bikkel dan toch..? Via een 
röntgenfoto van de heupen en de onderrug werd 
geconstateerd dat hij geen heupdysplasie had, maar 
dat er twee wervels aan elkaar waren vergroeid. Geen 
echt probleem. Het kon op oudere dag mogelijk eerder 
artrose geven.  

Omdat we zelf ook twee Drenten hadden én er een 
derde (pup) gepland was, leek het ons absoluut niet 
haalbaar om Bikkel bij ons te houden.  Via de Vereni-
ging melde zich daarna een volgend adres met interes-
se voor Bikkel. Hierbij werd duidelijk gemeld dat Bikkel 
een probleem aan de wervels had. Maar er volgde toch 
een uitgebreide, leuke kennismaking. Bikkel liet zich 
van zijn beste kant zien en zoals altijd zéér lief en aan-
hankelijk naar iedereen. Een uitgebreide gebruiksaan-
wijzing ging mee, met daarin alle feiten en waarschu-
wingen om een mooie toekomst veilig te stellen. 
 
Maar hoe verdrietig voor alle betrokkenen: ook hier 
ging het na een dag al fout. Het vrouwtje pakte de 
eerste dag een zakdoekje uit de bek van Bikkel en we-
derom een bijtincident tot gevolg.  Daarnaast merkte 
ook het nieuwe baasje op dat Bikkel niet te corrigeren 
is. Bikkel werd weer opgehaald en wat was hij weer blij 
ons te zien!  

En weer dachten we: moeten we hem nu laten insla-
pen? Hoe vaak moet een hond iemand bijten voordat 
je daartoe over gaat? Nou daar hebben we heel wat 
(terechte? ) adviezen over gehad…. 
 
Inmiddels hadden we ook onze pup in huis. Wat een 
feest. En wat een verbazing. De pup pakte een door 
Bikkel gebruikt speeltje af, en waar de mens met veel 
omwegen zoiets terug moet veroveren vond Bikkel het 
helemaal prima!
 
Begin augustus gaat het weer mis. Bikkel loopt wat 
te snuffelen bij het kippenhok, hij bevindt zich in een 
ingesloten hoekje, en op het moment dat het vrouwtje 
naar het kippenhok loopt met de bedoeling het hok te 
reinigen, gaat Bikkel vol in de aanval. Schrik, teleurstel-
ling, diepe wonden, blauwe plekken tot gevolg. Maar 
de eerste reactie was: en nu moet hij echt dood! 
 
Pijn? Echter na het huisartsenbezoek komt ons een 
telefoonnummer onder ogen van een (bijna)gedrags-
kundige/ hondeninstructeur en we besluiten haar eens 
te bellen vóór er een afspraak met de dierenarts wordt 
gemaakt. Haar eerste vraag is: is de hond lichamelijk 
gezond? Hierop moesten we toch onze twijfel uitspre-
ken. Ja iets met de rug maar dat leek geen probleem 
en ja maar, Bikkel speelde toch zo leuk met de andere 
honden en nog leuker met onze nieuwe pup? Dikke 
maatjes!

Nou, pijn lag bij honden dan toch een beetje anders 

dan bij mensen kregen we te horen, er volgde een 
uitleg over het hondengedrag (in de roedel). Met het 
advies: geef de hond i.o.m. de dierenarts 2-3 weken 
pijnstillers en kijk eens wat het effect is op zijn gedrag.
 
Na overleg met onze dierenarts werd gestart met een 
combinatie van drie soorten pijnmedicatie, waaronder 
ook een middel tegen zenuwpijn. Vanaf toen kon al-
les ineens in een ander perspectief worden geplaatst. 
Langzaamaan kwam er rust in Bikkel en heel langzaam-
aan konden we hem wat leren. Dus er moest ergens 
een pijnprikkel zijn geweest.
 
Na wederom een periode van wikken en wegen beslo-
ten we i.o.m. dr. Hopmans om Bikkel voor een MRI te 
laten gaan. Een kostbaar onderzoek, dat je nu niet zo 
snel zou laten doen bij een hond waarvan je al een paar 
keer hebt overwogen hem te laten inslapen… 
 
Wat bleek? Bikkel had een aangeboren (niet erfelijke) 
vergroeiing bij de 7e lendenwervel met een doorlopen-
de Dura. Dit had tot gevolg dat er een forse druk op zijn 
zenuwen was. Het kon niet anders dan dat dit al lange 
tijd veel pijn moet hebben gegeven.
 
Tja, en wat doe je dan met een tweedehands hond met 
inmiddels 8 bijtincidenten op zijn naam? We vonden 
het zo’n naar idee dat we hem zo lang niet hebben 
begrepen, we vonden het zo naar dat ook anderen hier 
ernstige hinder van hebben ondervonden maar we 
vonden Bikkel gek genoeg ook een schat van een hond, 
met al zijn nare puppystreken. En besloten toch voor 
hem te gaan en hem te laten opereren. 
 
Inmiddels is het half november, Bikkel is goed hersteld 
van een flinke ingreep aan zijn onderrug. Hij heeft geen 
medicatie meer nodig en gaat zich steeds soepeler 
bewegen. Hij heeft geen enkele bewegingsbeperking 
meer. Overdag is hij nu ook in staat eens de rust te 
vinden, er zijn geen bijtincidenten meer geweest en het 
mooiste is wel: hij is te corrigeren en begint te ‘leren’. 
Het gaat zelfs zo mooi dat we nog een weekend Texel 
hebben aangedurfd, onze vakantie dit jaar.
 
We vinden het vreselijk spijtig voor het gezin dat 
vol goede voornemens aan Bikkel begon én voor de 
mensen die Bikkel toch als herplaatser een nieuwe kans 
wilden geven.
 
Tja, en nu rijst misschien wel weer de vraag: wat doen 
we met Bikkel? Vier honden is veel, zeker als er ééntje 
15 maanden is en één 6 maanden. Eerst maar eens, met 
onze vier Drenten, Kerst vieren en een voor ons zéér 
enerverend 2020 afsluiten.  

Jarig & Annelies Appelhof
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Met je Drent de winter in
Tips bij sneeuw, ijs en vorst
Je hond in de winter uitlaten, vraagt om extra voor-
zorgsmaatregelen. Sneeuw, ijs, vorst en strooizout kun-
nen voor ongemakken zorgen in de winter.

Pootjes
Een hond in de winter kan zijn pootjes buiten bezeren 
door split, zout en scherpe ijssplinters. Daardoor ont-
staan in de voetzolen pijnlijke scheurtjes. Dit kun je 
voorkomen door de pootjes van je hond in te smeren 
met vaseline, melkvet of uierzalf. Na de wandeling was 
je vervolgens de pootjes direct af met lauw water om 
de vettige laag te verwijderen. 

Plakkende sneeuw
Verse sneeuw is mooi en zorgt voor veel wandelplezier. 
Maar verse sneeuw blijft ook gemakkelijk in en aan de 
vacht van je hond plakken. Het maakt dat er als het 
ware kleine sneeuwballen aan de vacht en tussen de 
tenen gevormd worden. De sneeuw blijft plakken en is 
tijdens het wandelen vaak lastig te verwijderen. Dit ver-
oorzaakt pijn en koude, waar je hond veel last van heeft. 
Je kunt je hond beschermen door kwetsbare plekken 
als de oren, borst en buik royaal te oliën. Daarnaast kun 
je het haar tussen de voetkussentjes weg knippen.

Je Drent in de winter een jasje aan? 
De Drent lijkt misschien niet de meest voor de hand 
liggende hond om een jasje aan te trekken in de winter. 
Toch is het bij vorst te adviseren om je pup, honden 
die weinig of geen ondervacht hebben, herstellende 
zijn van een operatie, ouder zijn dan acht jaar of die 
gewrichtsproblemen hebben, met een jasje te bedek-
ken. Een jasje voorkomt dat de kou vat op hen krijgt. 
Een jasje heeft zeker ook nadelen, maar dat geldt vooral 
bij veelvuldig gebruik. Het gaat er hier om kwetsbare 
honden tijdens het wandelen bij vorst een jasje aan te 
trekken.

Kortere dagen, dus vroeger donker 
In de winter worden de dagen steeds korter en dat be-
tekent dat je vaker in het donker met je hond erop uit 
bent. Zorg er daarom voor dat jij en je hond goed zicht-
baar zijn. Voor jezelf kun je kiezen voor reflectoren of 
een reflecterend hesje. Voor je hond zijn er verschillen-
de attributen beschikbaar zoals lichtgevende halsban-
den, een lichtband naast de halsband etc. Tegenwoor-
dig verkoopt vrijwel iedere dierenwinkel de attributen 
die voor je hond nodig zijn om goed zichtbaar te zijn in 
het donker.

Sneeuw eten
De meeste honden vinden het heerlijk om in de sneeuw 
te spelen. Dat kan ook geen kwaad, maar laat hem 
liever geen sneeuw eten. Sneeuw kan namelijk voor 
maagproblemen en diarree zorgen. Dat komt door 
de kou van de sneeuw in het lichaam. Daarnaast kan 
sneeuw die al langer ligt strooizout of andere schade-
lijke stoffen bevatten. Zowel pas gevallen als sneeuw 
die al langer ligt, is dus een risico voor je hond.  

Bevroren water 
Sommige honden wagen zich graag op het ijs. Ze kun-
nen zelf vaak niet inschatten hoe sterk het ijs is. Door 
hun enthousiasme vliegen ze er al op. Als het ijs niet 
sterk genoeg is, kan je hond erdoor zakken waardoor 
hij in ijskoud water terecht komt. Als het ijs wel sterk 
genoeg is, kan je hond uitglijden en een pootje breken. 
Het is daarom aan de baas extra bedacht te zijn op be-
vroren wateren en de hond er vanaf te houden.

Auto-uitlaatgassen 
In de winter en ook bij mist hangen de auto-uitlaatgas-
sen vaak dichter bij de grond. Vooral kleine en middel-
grote honden kunnen daar last van ondervinden. Zoek 
daarom liever extra vaak de rust van een natuurgebied 
op als dat mogelijk is
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Je hond in de winter goed afdrogen
Het goed afdrogen van je hond is altijd belangrijk. Maar 
vergeet dit vooral ook niet te doen als je hond in de 
winter door sneeuw heeft liggen rollen. En ook als een 
kleine of middelgrote hond dit niet heeft gedaan, kan 
zijn buik nog steeds nat zijn van de sneeuw die aan de 
grassprieten hing of van de natte haren die tijdens vorst 
bevriezen. Zorg er dus voor dat je hond goed droog is 
en gebruik zo nodig een badjas voor hem.

Onderkoeling
Als je hond na een wandeling trillerig of opeens suf is, 
rol hem dan in een warme deken en neem direct con-
tact op met je dierenarts. Er kan dan namelijk sprake 
zijn van onderkoeling.

Normaal gesproken ligt de lichaamstemperatuur van 
een hond tussen de 38 en 39 graden. Zodra zijn tem-
peratuur zakt naar 37 graden of lager, is er sprake van 
onderkoeling.

Blijf in beweging 
Conditietraining heeft iedere hond nodig. Als de tem-
peraturen dalen, het weer slechter wordt en de dagen 
korter, heeft menig baasje de neiging om de uitlaatron-
des in te korten. Waak hiervoor! In de winter heeft je 
hond namelijk ook voldoende beweging nodig. Bij zeer 
slecht weer kun je ervoor kiezen om samen kleinere 
rondes te maken maar wel vaker op een dag te lopen.

Parasieten 
Sommige parasieten vormen in de winter nog steeds 
een risico. Binnen, waar de verwarming aan is, verme-
nigvuldigen ze zich gewoon én sommigen schrikken 
niet van winterse temperaturen. Onder andere de eitjes 
van de vossenlintworm zijn resistent tegen zeer koude 
temperaturen. Maar ook vlooien voelen zich prima in 
de warme temperaturen binnen.  Daarom is het raad-
zaam om ook je hond in de winter te ontwormen en te 
beschermen tegen andere parasieten. 

Danielle Blezer, 
Correspondent
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De normenmatrix 
Raad van Beheer zet volgende stap in transparant gezondheidsbeleid
Nog vaak krijgen wij vragen van leden en fokkers over 
het hoe, wat en waarom van de normenmatrix. Het 
doel van dit instrument is fokkers te helpen te fokken 
volgens de gezondheids- en welzijnseisen die voor hun 
ras gelden. In dit artikel lichten wij dit instrument voor 
de verantwoorde fokkerij nog een keer toe. De Raad 
van Beheer heeft regels voor het fokken van stam-
boomhonden. Deze regels zijn een toevoeging op de 
algemene regels van de overheid. Deze regels uit het 
Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG) gelden 
voor alle rassen. De normenmatrix is een aanvulling op 
deze algemeen geldende regels en is afgestemd per 
ras. 

IT4Dogs 
De normenmatrix is straks online in IT4Dogs te raadple-
gen. Fokkers en (toekomstige) hondeneigenaren kun-
nen er dan makkelijk mee controleren of een reu-teef-
combinatie de belangrijke gezondheidsonderzoeken 
heeft ondergaan die volgens de normen voor dit ras 
zijn vastgesteld. Hiervoor heeft een groot aantal ras-
verenigingen aangegeven welke gezondheidsonder-
zoeken voor hun ras van belang zijn. Deze rassen met 
hun onderzoeken zijn, na controle, in de normenmatrix 
opgenomen. Naast gezondheidsonderzoeken zijn er 
soms ook strengere eisen gesteld aan het welzijn van 
de ouderhonden of regels om inteelt en verwantschap 
nog verder te beperken. 

Wat vindt u in de normenmatrix? 
Standaard wordt al jarenlang voor alle rassen op de 
fokregels van het Basisreglement Welzijn en Gezond-
heid (BWG) gecontroleerd. Dat blijft uiteraard ook in 
de normenmatrix zo. Het ligt voor de hand dat je kunt 
zien of een hond goede resultaten heeft aangaande 
heupdysplasie en elleboogdysplasie, maar ook een 
niet-geprotocolleerd onderzoek, zoals de controle op 
hartproblemen, kan in de normenmatrix worden opge-
nomen. De onderzoeken, die door de eigenaar van de 
hond kunnen worden toegevoegd, verschillen per ras 
en worden onder meer bepaald op basis van het Ver-
enigingsfokreglement (VFR) van de rasvereniging(en). 
Wanneer beide ouderdieren voldoen aan de gestelde 
eisen, is dit zichtbaar op de stamboom vermeld in 
tekst en een ‘groen vinkje’. Heeft een of beide ouders 
niet het vereiste onderzoek ondergaan of geen goede 
resultaten behaald, dan staat dit ook op de stamboom 
vermeld inclusief een ‘rood kruis’. 

Ideaal: proefcombinatie reu/teef 
In het programma wordt zichtbaar wat er bij een hond 
onderzocht is en met welk resultaat. Voor fokkers is dit 
ideaal, je kunt hier een proefcombinatie van een teef 
en een bepaalde reu maken. Je moet de verwachte 
dekdatum invullen en vervolgens krijg je te zien of de 
combinatie van ouderdieren voldoet aan alle gezond-

heidseisen. Zo niet, dan wordt ook verteld waarom dat 
zo is. Heel handig! Ook potentiële pupkopers kunnen 
zo zien of een pup uit deze combinatie zou voldoen 
aan de normen en zo hun keuze bepalen voor hun toe-
komstige huisgenoot. 

100 rassen opgenomen 
We starten bij de lancering van IT4Dogs met ruim hon-
derd rassen in de normenmatrix. Voor deze rassen zijn 
de regels afgestemd met de rasverenigingen en in het 
programma ingebouwd. De andere rassen volgen bij 
volgende releases van de normenmatrix. Rassen die 
nog niet direct bij de lancering van IT4Dogs een inge-
vulde normenmatrix hebben, kunnen al wel profiteren 
van het administreren van gezondheidsonderzoeken. 
Jarenlang was het alleen mogelijk om HD, ED, CD, ogen 
en (ietsje later) ook patella luxatie te laten registreren. 
Nu komen daar de vele (ras specifieke) DNA-tests bij, 
maar ook het eerdergenoemde hartonderzoek, rug 
afwijkingen, OCD enzovoort. Met de normenmatrix zet 
de Raad van Beheer een volgende stap in een transpa-
rant en duurzaam fokbeleid van stamboomhonden en 
het stimuleren van aanbod van verantwoord gefokte 
stamboompups.

Bron: Raad van Beheer

 Bram in Kerstsfeer
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Tentoonstellingen
Maastricht, 26 september 2020

Keurmeester: Mw. J. Nijhuis Beste van het ras (BOB):  Brisco Barasya the Gloucester

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

Jongste pup-
pyklasse

1 VB  TèO Brando  NHSB 3196079 G.W. Paardekooper en G.W. Paardekooper-Weenink

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

Openklasse 1 ZG Marduc  v.d’ouw Knip  NHSB 3109700 S. Hoenders

Veteranenklasse 1 U, BOB, CAC Brisco Barasya the Gloucester  NHSB 2889094 G.W. Paardekooper en G.W. Paardekooper-Weenink

Teven

Openklasse 1 ZG Penny-Lane LOSH 1178860   F. Bricq

Veteranenklasse 1 U, CAC Hesther fan’t Patrijzen Bos NHSB 2877089   W. Klijnstra en B. de Jong

Maastricht, 27 september 2020
Keurmeester: Mw. S. Mogony Beste van het ras (BOB): Brisco  Barasya the Gloucester

Reuen Resultaat Naam hond Stamboek nr. Eigenaar

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

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

Teven

Puppyklasse 1 Vb Eva vd Olinckhoeve NHSB 3182575  M. Broodman en J. Broodman

Openklasse 1 U Trijntje Roosje v.h. Bergse Veld NHSB 3117986  M. Broodman en J. Broodman

Veteranenklasse 1 U,  CAC Hesther fan’t Patrijzen Bos NHSB 2877089  W. Klijnstra en B. de Jong
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Het digitaal herinneringsalbum op Facebook
In 2015 is mijn allerliefste Drentsche Patrijshond Renco 
overleden. Vanwege een tumor in zijn kop is hij helaas 
maar 8 jaar geworden. Het was een heftig moment voor 
ons, maar alle reacties binnen de Drentse Patrijs Face-
bookgroep waren hartverwarmend. 
Dezelfde dag zag ik ook een reactie van Marian Willem-
sen met de volgende oproep: 

‘Mede n.a.v. het overlijden van Renco kwam bij mij het 
idee op, om aan het einde van het jaar hier een soort 
in memoriamfilmpje of animatie te plaatsen met alle 
dit jaar gestorven honden van groepsleden erin. Ik ben 
er niet vreselijk goed in, maar wil het wel graag doen. 
Dus wil je je hond erbij hebben, zet dan hier een foto of 
stuur een pb.’

Eind van dat jaar verscheen dit eerste digitale herin-
neringsalbum op onze Facebookpagina. Zelf kan ik me 
nog goed herinneren, hoe geëmotioneerd ik dit album 
heb bekeken. Het was ook zo’n lief gebaar van iemand 
die dit belangeloos voor anderen ging doen.  Marian en 
ik kenden elkaar niet persoonlijk. Later in 2016 vroeg ik 
me af of er een vervolg op het herdenkingsalbum zou 
komen. Meteen heb ik contact opgenomen met Sonja 
Weijers, beheerder van de Facebookpagina. Van haar 
kreeg ik de mededeling dat Marian dat jaar was overle-
den. Als eerbetoon voor Marian, maar ook als eerbetoon 
voor mijn hond Renco, vond ik het vanzelfsprekend om 
deze taak over te nemen.  

Zelf was ik niet zoveel handiger met de computer 
dan mijn voorgangster, maar wie A zegt moet ook B 
zeggen. Dus aan de slag. Zelf vond ik dat het digitale 
herdenkingsalbum voorzien moest worden van muziek, 
maar geen idee hoe dat moest…. waar was ik toch aan 
begonnen. 

Dat jaar en de jaren erna heb ik met veel liefde het 
album gemaakt. Zoveel Drenten en hun eigenaren die 
me zijn bijgebleven. Een enkele keer zat ik huilend zo’n 

collage te maken van een Drent, die amper zijn ‘dren-
tenleven’ had mogen ervaren of getroffen was door 
een noodlottig ongeval. Dat greep me soms behoorlijk 
aan. Maar ook de Drent die de respectabele leeftijd had 
gehaald, werd met zijn of haar grijze snoet zo liefdevol 
mogelijk door mij in beeld gebracht. Jong of oud, huis-
hond of werkhond, deze honden blijven ons allemaal 
net zo dierbaar. 
Nooit werd het maken van een album een routinezaak, 
het bleef me raken, waardoor ik ook met veel zorg dit 
werk kon voortzetten. 

Voor mij was het niet altijd gemakkelijk om de dialoog 
aan te gaan met eigenaren over het principe dat alleen 
Drentsche Patrijshonden in dit album werden herdacht 
en niet andere overleden honden van leden van deze 
Facebookgroep. Dit zal ook altijd wel een gevoelig punt 
blijven. 

Maar wat heeft het mij gebracht om belangeloos 
deze taak te blijven voortzetten? Om daar een goed 
antwoord op te geven, zou ik er zo een extra pagina 
mee kunnen vullen. De emotionele reacties en be-
dankberichtjes van mensen die net als ik destijds zo 
geëmotioneerd reageerden, is me al het werk waard. 
Dat is ook de reden dat ik de eigenaren na de plaatsing 
van het album, de fotocollage van hun Drent opstuur 
als aandenken. Zou het daar ten diepste ook niet om 
gaan…..bij elkaar dit verdriet herkennen en elkaar hierin 
bijstaan. Mensen die geen honden hebben, zullen niet 
altijd in staat zijn om dit te begrijpen.

Zelf hoop ik nog jaren met dit werk door te kunnen 
gaan. Daarbij ook mijn dank aan Sonja die me altijd 
bijstaat als ik niet weet of ik de lijst met overleden 
Drenten voor dat jaar compleet heb. Maar op dit mo-
ment legt mijn huidige Drent Joep even zijn pootje op 
mijn been, waardoor ik weet dat het nu weer tijd is voor 
een welverdiende wandeling in de vrije natuur. Laten 
we hopen dat onze Drenten nog lang deel uit mogen 
maken van ons leven en voor altijd in ons hart worden 
gesloten. Vandaar ook de spreuk: “Eens een Drent altijd 
een Drent”. 

Janneke Pinkster
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Kalender 2020 - 2021
Januari 25 Bijzondere Algemene 

Ledenvergadering VDPH
Digitaal Bestuur

Maart 20 Voorjaarswandeling VDPH Hoornboegse Heide bij Hilversum EVC

April 17 Fokdag VDPH (2020) Dog Center Zaltbommel EVC

Mei 15 Fokdag VDPH (2021) Dog Center  Zaltbommel EVC

Juni 12 KCM VDPH Ede EVC

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

                      

Omdat door de Raad van Beheer alle shows tot en met februari 2121 zijn afgelast 
zijn vooralsnog geen tentoonstellingen voor 2021 vermeld.  Of- en zo ja wanneer 
deze activiteiten weer worden gehouden, is ten tijde van het maken van deze edi-
tie van ‘Onze Drent’ niet bekend. Raadpleeg daarvoor dus de tentoonstellings- 
agenda van de Raad van Beheer.

Wel zijn de onder voorbehoud geplande activiteiten van de VDPH vermeld.

HONDEN
FOTOGRAFIE 



+31 (0) 6 41 337 394

www.michaelvanderburg.nl

info@michaelvanderburg.nl





• 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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