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Voorwoord van de Voorzitter
Beste leden van onze mooie Vereniging,

Voor u ligt de eerste uitgave van ons blad van 2021. 
Een jaar dat zich op dit moment vooral kenmerkt 
door een lockdown, avondklok, strikt beperkte 
fysieke sociale contacten en een vaccinatiepro-
gramma dat is gestart. Tijdens het schrijven van dit 
artikel raast buiten de sneeuwstorm, is er een code 
rood en wordt het vele dagen ijzig koud. Ik hoop 
van harte dat dit niet een spreekwoordelijke voor-
bode is van wat ons qua COVID-19 nog te wachten 
staat. 

We zijn het Verenigingsjaar gestart met de digitale 
ALV (die oorspronkelijk gepland stond voor juni 
en later september 2020) op 25 januari 2021. Een 
nieuwe manier van het houden van de vergadering 
(met veel deelnemers!), maar zeker ook met beper-
kingen qua interactie, zoals we vooraf ook hadden 
aangegeven. Het verslag is opgenomen in deze OD 
en alle vragen in de chat en de ontvangen reacties 
na afloop, zijn we aan het verwerken en beantwoor-
den. Daarnaast hebben we via een aparte informa-
tiebrief een eerste terugkoppeling gedaan over het 
ED-beleid in onze Vereniging.

Ik ben blij dat we twee nieuwe bestuursleden mo-
gen verwelkomen en dat Bart Hofman zich kandi-
daat heeft gesteld om tot het Bestuur toe te treden. 
Bart ‘loopt nu mee’ om de Vereniging verder te leren 
kennen en zal zich ook persoonlijk voorstellen in de 
volgende editie van ‘Onze Drent’.

Tijdens de ALV hebben we afscheid genomen van 
een aantal commissieleden. Voor wie niet aanwezig 
was bij de ALV, in het verslag worden de aftredende 
leden genoemd. Dit betekent dat er binnen een 
aantal commissies lege plekken zijn ontstaan. Bij 
sommigen is de invulling van taken alweer gere-
geld, maar sommige commissies kunnen nog hulp 
gebruiken. Ook zoeken we per onze eerstvolgende 
ALV een nieuw bestuurslid vanwege het aangekon-

digde aftreden van ons 
bestuurslid Fred van der 
Meulen. Als u interesse 
heeft om samen met 
enthousiaste mensen 
zaken te regelen voor 
ons mooie ras, nodigen 
wij u graag uit om dit te 
melden bij het Bestuur / 
secretariaat. Wij praten 
graag met u verder over 
wat er zoal te doen is.

De EVC is druk bezig met 
de voorbereiding van de Fokdagen op 15 april en 
17 mei a.s. om te zorgen dat deze coronaproof kun-
nen plaatsvinden. Uiteraard is dit helemaal afhan-
kelijk van de maatregelen die vanuit de overheid 
op dat moment aan dit soort bijeenkomsten zullen 
worden gesteld. Laten we voor het beste hopen 
en als wij de Fokdagen door kunnen laten gaan, 
betekent dat ook dat de pandemie onder controle is 
en we met zijn allen weer meer bewegingsvrijheid 
hebben. Hoe mooi zou dát zijn!?

Het zal voor ons allemaal, zowel privé, zakelijk en als 
lid van onze Vereniging nog een tijd een onzekere 
periode blijven voordat we echt perspectief hebben 
op een duurzame nieuwe realiteit. Blijf genieten van 
de hond(en) en pas goed op elkaar.

 Met bijzondere groet en in de hoop dat u allemaal 
gezond blijft,

mede namens het Bestuur,

Marc Massaar van Schaik

Voorzitter 

Foto-thema  ‘Onze Drent’: 
 
Oorspronkelijk was ‘een echte Drent’ het thema voor de middenpagina van deze editie. Omdat de wereld er 
door de sneeuw nu onverwacht winters uit ziet, hebben we besloten om in deze editie foto’s van Drenten 
in de sneeuw te plaatsen. De ingezonden foto’s voor het oorspronkelijke thema komen in het volgende 
nummer.
De Redactie
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Verslag Bijzondere Uitgestelde Algemene 
Ledenvergadering 2020 van de Vereniging  
‘De Drentsche Patrijshond’
De Algemene Ledenvergadering 2020 van de Ver-
eniging ‘De Drentsche Patrijshond’ is gehouden op 
maandag 25 januari 2021 via het vergaderplatform van 
Online ALV. Aanvang 19.30 uur. 

Aanwezige bestuursleden: 
- de heer M. Massaar van Schaik (voorzitter) 
- de heer H. Hilkens (vice voorzitter)
- de heer F. van der Meulen (penningmeester)

OPENING
Om 19.34 uur opent Marc Massaar van Schaik als 
voorzitter, de vergadering en heet alle leden van harte 
welkom. Het is een andere en nieuwe manier van verga-
deren nu we elkaar niet fysiek maar digitaal ontmoeten, 
ieder lid online achter je eigen device om deel te kun-
nen nemen aan stemrondes. Vanavond wordt de BALV 
gehouden, die in eerste instantie in juni 2020 en later in 
september 2020 gehouden had moeten worden. Helaas 
was het eerder organiseren van de vergadering door de 
RIVM-Covid19-maatregelen niet mogelijk. 
Vanavond werken we samen met Online ALV, een firma 
die een online vergaderplatform ter beschikking heeft. 
Met de hulp van een moderator van Online ALV, Herma 
Hoek, en ons aspirant bestuurslid Michael van der Burg 
wordt de vergadering technisch tot stand gebracht, 
worden de aanwezige stemgerechtigde leden geregi-
streerd, worden de chatfunctie en stemrondes officieel 
geteld. Dit alles wordt dus online verzorgd. 
Marc Massaar van Schaik en Michael van der Burg zijn 
samen op één locatie met inachtneming van de 1,5 
meter afstand. Aan de avondklokregel wordt gehoor 
gegeven, Marc kan logeren bij Michael thuis. De overige 
bestuursleden volgen de vergadering online vanuit hun 
eigen huis. 
Het verzoek is de chat te gebruiken om vragen te stel-
len. Alle vragen die vanavond naar voren komen en 
van tevoren zijn ingediend bij het bestuur worden, of 
zijn reeds vooraf, beantwoord en worden opgenomen 
in het BALV-verslag. Uiteraard is het mailen van vragen 
ook na deze BALV nog mogelijk. De vragen worden 
dan achteraf toegevoegd aan - en beantwoord via - het 
opgestelde verslag, of indien verslag al is opgesteld per 
e-mail beantwoord.    

Online ALV verzorgt een geluidsopname van onze 
algemene ledenvergadering, zodat bij een technisch 
mankement de verslaglegging tóch in orde gemaakt 
kan worden. Online ALV anonimiseert voor het be-
stuur alle resultaten van de stemrondes en verstrekt 
een overzicht van de aanwezige leden (zie bijlage 1). 
Op deze manier is ieders privacy bij de stemrondes 
gewaarborgd en ontvangt het bestuur alleen de stem-

resultaten. 

Doordat ieder lid via een eigen apparaat en met het 
eigen mobiele telefoonnummer inlogt, waarborgt dit 
de controle van de deelname door unieke en stemge-
rechtigde gebruikers. 
Wanneer het online vergaderen via dit platform Online 
ALV een goede manier van werken blijkt te zijn, kunnen 
we van deze werkwijze een combinatie met een face-
to-face ontmoeting maken. De nieuwe werkwijze met 
de digitale stemrondes biedt wellicht een mogelijkheid 
het stemmen per volmacht of op afstand toch mogelijk 
te maken. Daarnaast maken we het door het digitaal 
deel kunnen nemen en het wegvallen van de reis-
afstand voor een groter aantal leden mogelijk om toch 
actief deel te nemen aan de jaarlijkse ALV.  
Wanneer de leden instemmen met een digitale ALV en 
stemrondes, moeten de statuten en het  huishoudelijk 
reglement hierop aangepast worden. Nu sluit het nog 
het stemmen bij volmacht en op afstand uit. 

VASTSTELLEN AANTAL STEMGERECHTIGDEN
94 stemgerechtigde leden hebben zich aangemeld 
voor deze BALV. Bij aanvang van de vergadering zijn 
er 87 stemgerechtigde leden in de online vergadering 
aanwezig. Ieder stemgerechtigd lid brengt via een 
eigen apparaat (computer, tablet, en mobiele telefoon) 
haar of zijn stem uit. Wellicht sluit een aantal leden iets 
later nog aan bij de vergadering. Deze leden kunnen 
dan alsnog deelnemen aan de stemrondes. 

Aanvulling na vergadering vanuit export logboek On-
line ALV: 
• In totaal namen 96 stemgerechtigde leden deel aan 

de online BALV; bij aanvang 94 leden. 
• Er zijn twee leden in één huishouden die niet ieder 

beschikken over een computer / mobiele telefoon. 
Met instemming van het bestuur kregen zij het 
stemgewicht 2 in plaats van 1. De stemwijze was 
van tevoren bekend gemaakt bij de moderator en 
aangegeven is dat zij dezelfde akkoord / niet ak-
koord uit zouden brengen. 

• Tijdens het verloop van de vergadering hebben 
niet alle aanwezigen altijd hun stem uitgebracht of 
hadden de vergadering mogelijk al verlaten. Van-
daar dat totalen bij de diverse stemrondes kunnen 
afwijken. 

AFMELDINGEN
De afmeldingen voor deze vergadering worden voorge-
lezen, te weten onze leden: 
mevrouw Gerie Hoekstra; mevrouw Annet Rap; de heer 
Rienie Rap; mevrouw Mirjam Stuijvenberg.
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OVERLEDEN LEDEN SINDS 2019
Er wordt een kort moment van stilte gehouden om de 
ons sinds de ALV 2019 ontvallen leden te eren:  
Mevrouw E.Y. Bruijn-Roll;   De heer M.M.J. Aerts;    
Mevrouw R. Haasnoot;   Mevrouw M. Linden;  
De heer A.M. Visee;  De heer P.C.M. Velthoven;  Mevrouw 
W.M.J. Hofman-Trimbach;   De heer R. Stamhuis. 

UITREIKING VAN DIVERSE PRIJZEN
• De J.F. Baron van Hogendorp Wisseltrofee; voor de 

beste allround Drentsche Patrijshond in een be-
paald kalenderjaar.  
De beker moet, geheel volgens de wens van de 
schenker, J.F. Baron van Hogendorp, worden ge-
wonnen door de beste allround Drentsche Patrijs-
hond in een bepaald kalenderjaar. De hond moet 
op de volgende drie onderdelen punten hebben 
behaald: het exterieur; prestaties op het werk voor 
het schot; prestaties op het werk na het schot. De 
wisseltrofee is gewonnen door Olaf Geerse met zijn 
Stone.

• De Mariënwaerdt Wisselprijs; wordt elk jaar uitge-
reikt aan de beste Drentsche Patrijshond, Stabij-
houn of Wetterhoun met een A-diploma. 
Deze wisselbeker is in 2019 gewonnen door Cor 
Kortsmit en zijn Drentsche Patrijshond Laika.  
De Mariënwaerdt beker is inmiddels weer over-
handigd aan de voorzitter. 

• De Suze Markvoort Wisselprijs; wordt elk jaar uit-
gereikt aan de beste Drentsche Patrijshond op de 
najaarsveldwedstrijden in de Jeugdklasse. De Suze 
Markvoort Wisselprijs is beschikbaar gesteld door 
mevr. A.J. Markvoort.  
Deze prijs is in najaar 2019 gewonnen door Ine 
Gimbrère met haar Jacquine van D’Ouw Knip. 

• De Nimrodprijs; jaarlijkse prijs voor de beste hond 
in de Openklas Najaarsveldwedstrijd(-en) georgani-
seerd door een Continentaal II rasvereniging in  
Rubriek C en is alleen te winnen door een Drent-
sche Patrijshond. De Nimrodprijs is beschikbaar 
gesteld door mejuffrouw E.F. Kleijn.  
Deze prijs is in najaar 2019 gewonnen door Ine 
Gimbrère met haar Rebelle van D’Ouw Knip. 

• De Perdixprijs; de Van Bircmedeprijs; de Jonkvrouw 
A.J.M. van der Heijden van Doornenburgtrofee en 
de Van Wind en Veer Bokaal zijn dit jaar niet uitge-
reikt. Redenen zijn de RIVM-Covid19-maatregelen 
waardoor geen wedstrijden georganiseerd konden 
worden.

2. NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 3 JUNI 2019
Dit verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 3 
juni 2019 is gepubliceerd in Onze Drent no. 4 van herfst 
2019, plus op de verenigingswebsite www.drentsche-
patrijshond.org in het beveiligde ledendeel. 
De leden worden verzocht om hun opmerkingen, 
inhoudelijk en naar aanleiding van, via de chatfunctie 
door te geven. 

Vraag van Herman Bösing: 
In de notulen op pagina 8 onder rondvraag: 'blijft' 
vervangen door 'is' in "Verder geeft de heer Bösing aan 
dat uit zijn eigen analyse blijkt, dat de verwantschap 
binnen het ras behoorlijk constant blijft, niet alleen 
bij combinaties met een lage maar ook met een hoge 
inteelt-coëfficiënt (IC). Hij geeft aan dat er geen lineair 
verband is tussen verwantschap en IC." 

Het verslag wordt met bovenstaande opmerking door 
de ALV inhoudelijk goedgekeurd en vastgesteld.

3. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN
Een overzicht van de tot op heden ingekomen stukken 
zijn in een apart document toegevoegd aan de digitale 
vergaderstukken op de verenigingswebsite en op het 
platform Online ALV met daarbij beantwoording waar 
mogelijk. De vragen en antwoorden zijn opgenomen in 
dit verslag.  

• Er zijn 3 kandidatenaanmeldingen voor zitting in 
het bestuur: Michael van der Burg (al langere tijd 
 aspirant lid), Manuela Plaisier (draait sinds novem-
ber jl. mee binnen het bestuur) en Bart Hofman 
(draait sinds december jl. mee binnen het bestuur). 
Het bestuur is blij met de aanmeldingen. Bart heeft 
als professionele achtergrond marketing en com-
municatie. Hij stelt zich in de volgende editie van 
Onze Drent aan de leden voor.  
Manuela heeft een secretariële achtergrond en 
neemt de secretariaatstaken over van Hanneke 
Alberts. Hanneke Alberts blijft op niveau ambtelijk 
adviseur nog betrokken bij de Vereniging.  
Michael van der Burg heeft een ICT- en fotografie-
achtergrond. 

• Hans Ploeger is gestopt met de Drentenwinkel.  De 
voorraad staat bij Marc Massaar van Schaik thuis. 
Eén lid heeft aangegeven de winkel eventueel over 
te willen nemen. Hierover gaat het bestuur het 
gesprek aan. 

• Een aantal commissieleden heeft aangegeven hun 
functie per deze BALV neer te leggen, t.w. binnen 
de volgende commissies:    
- Fokbegeleidingscommissie:  
Madelien Atema (secretaris); Jorden de Boer (voor-
zitter) en Pierre Groen (FBC-lid).  
- Werkgroep DNA: 
Jeanny Bustin (voorzitter), Madelien Atema  
 (secretaris); Sieka Knol; Henk Hoek; Jorn Bom.  
In overleg met de werkgroep DNA is besloten dat 
de activiteiten van het onderzoek epilepsie door-
gaan en verder begeleid worden via het bestuur en 
door Universiteit van Gent.  
Het onderzoek naar Ziekte Von Willebrand is afge-
rond, een eindrapport is opgesteld. Dit was toege-
voegd aan de BALV-vergaderset. Daar er op korte 
termijn geen nieuwe onderzoeken te verwachten 
zijn is in onderling overleg besloten de werkgroep 
op te heffen.  
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- Puppycontactadres:  
Marja de Boer heeft jarenlang de activiteiten bin-
nen het puppycontactadres verzorgd en stopt daar 
na deze ALV mee. Michael van der Burg neemt deze 
taak van haar over.  
- Reueninformatiepunt:  
Mirjam van Hoef heeft besloten vanwege de beno-
digde tijdsbesteding te stoppen met het verstrek-
ken van reueninformatie. De overplaatsingen blijft 
zij coördineren. 
- Ambtelijk secretaris:  
Hanneke Alberts legt per vandaag haar taken als 
ambtelijk secretaris neer. Bij installatie als bestuurs-
lid / secretaris zal Manuela Plaisier haar taken 
overnemen. 

 
Alle genoemde commissieleden die hun taak na de 
ALV neerleggen en alle prijswinnaars zijn vandaag 
door middel van een thuisbezorgd Hollands boeket 
tulpen gefeliciteerd en bedankt voor hun inzet. Nog-
maals wordt de felicitatie uitgesproken voor de mooie 
prestatie(s) met hun Drent(en) en aan alle afscheid 
nemende commissieleden wordt enorme dank uitge-
sproken voor alle bestede tijd en energie.

• De huidige Coronacrisis zorgt op veel vlakken voor 
problemen, ook voor financiële, zeker voor onder-
nemers. Wanneer leden om die reden een verzoek 
indienen voor uitstel van betaling van de contribu-
tie 2021, zal dit gehonoreerd worden. Een verzoek 
kan neergelegd worden bij ledenadministratie, 
Bouke Spits, of via de penningmeester, Fred van der 
Meulen.  

• Vooraf aan de ALV heeft het bestuur een aantal 
vragen van leden binnen gekregen die inmiddels 
beantwoord zijn. De gestelde vragen en verstrekte 
antwoorden zijn opgenomen in de bijlage van dit 
verslag. 

• Bij de ingekomen stukken is opgenomen de corres-
pondentie tussen het bestuur van de VDPH en de 
DPHCN inzake het artikel in de Onze Drent over de 
normenmatrix en de e-mailcorrespondentie over 
de gezondheidsenquête.

• De dispensatie voor het ontbreken van exteri-
eurkwalificaties bij een fokaanvraag liep af op 31 
december 2020 en zal gezien de huidige impact 
van de Corona-maatregelen worden verlengd tot 1 
juli 2021.

4. JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER OVER    
2019
Fred van der Meulen licht als penningmeester het 
financieel jaarverslag 2019 toe. 
Bij de online ALV-vergaderset en op het platform Online 
ALV konden leden de begroting en de de winst- en 
verliesrekening bekijken. Fred van der Meulen licht de 
grote verschillen ten opzichte van de begroting toe.  
Reden van het minder kosten maken is o.a. het niet 
kunnen houden van een ALV; het digitaal vergaderen 

door bestuur en door commissies; diverse opzeggingen 
van abonnementen. Binnen de EVC is meer uit gegeven 
dan begroot. De meerkosten worden o.a. veroorzaakt 
door de georganiseerde Reuendag en ook door de 
kosten van Incassonet vanwege een verloren zaak met 
‘Midden Nederland’ met betrekking tot een Fokdag in 
2018 (dispuut over vloerbedekking).  
Een verdere toelichting op de balans wordt verzorgd. 
Bij de bankrekeningen van de VPDH is sprake van posi-
tieve saldo’s. 
Ook de kas van de Drentenwinkel en van de GBC laten 
een positief eindsaldo zien. In 2020 waren er in totaal 
€ 44.653,- aan inkomsten en € 39.661 aan uitgaven, 
waardoor er een positief saldo van € 4.992 overblijft. De 
balans laat met het saldo van de bankrekeningen en de 
voorraad een totaal kapitaal zien van €77.033,11. 
Via de chatfunctie werd door een van de leden een 
vraag gesteld over verschillen tussen de begroting in 
het financiële verslag en het tussentijdse verslag.  De 
penningmeester licht toe dat de  begroting opgeno-
men in het financieel verslag de juiste versie is. Het 
tussentijdse verslag ‘financieelverslag_tot_en_met_
juli_2020_ALV2020.pdf’ bevat een verkeerde begroting 
(vanwege copy/paste-fout).
Het jaarverslag van de penningmeester over het jaar 
2019 wordt door de ALV goedgekeurd en vastgesteld. 

5. VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE
Arjan van Hessen licht het verslag 2019 van de Kas-
controlecommissie toe. 
De administratie is duidelijk en overzichtelijk gevoerd 
door de penningmeester. Alle vragen die de commissie 
had, zijn duidelijk beantwoord door de penningmees-
ter en de voorzitter van de kascontrolecommissie stelt 
de ALV voor om de penningmeester en het bestuur 
decharge te verlenen voor het financieel beleid. 

6. DECHARGE BESTUUR
De eerste officiële digitale ALV-stemming is met dit 
agendapunt een feit. De leden krijgen op hun scherm 
de mogelijkheid hun stemvoorkeur uit te spreken door 
op het woord JA, op NEE of op BLANCO te klikken. De 
stemronde staat een bepaalde tijd open en wordt dan 
gesloten waarna het aantal stemmen per antwoordmo-
gelijkheid officieel vastgesteld worden.  
Stemronde: De aanwezige leden geven het bestuur 
decharge. 
Stemresultaat: JA: 85 | NEE: 0 | BLANCO: 4.
De ALV heeft het bestuur decharge verleend. 

7. VERKIEZING KASCONTROLECOMMISSIE EN  
RESERVELID KASCONTROLECOMMISSIE
De taak van kascontrolecommissie is eenmaal per jaar 
bij elkaar te komen om de gevoerde administratie en 
werkwijze te beoordelen.  
De huidige commissie bestaat uit Marry Huisman,  
Richard Tiemeijer en Arjan van Hessen. 
Marry Huisman heeft aangegeven geen reservekandi-
daat voor kascontrolecommissie 2020 te willen zijn. Om 
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de kascontrolecommissie vorm te geven is er 1 nieuw 
lid en 1 reserve lid nodig. 
De chatfunctie wordt open gezet en de leden Guus 
Swerts en Ellen Bouwen melden zich aan als nieuwe 
leden voor de kascontrolecommissie. Arjan van Hessen 
blijft aan als lid en daarmee is de commissie benoemd. 
Marc Massaar van Schaik bedankt Guus en Ellen voor 
deze snelle en spontane digitale aanmelding. 

8. VOORTGANG FINANCIEEL JAAR 2020
Fred van der Meulen licht het financieel jaar 2020 toe. 
Het is raar een vooruitblik te geven op een jaar dat 
inmiddels al voorbij is. Aantal evenementen konden 
niet doorgaan en daardoor hadden we een bedrag van 
€ 11.000 over in de kas. Financieel gezien was het een 
heel gezond jaar voor de Vereniging. 

9. VASTSTELLEN VAN DE BEGROTING 2020
Fred van der Meulen licht de begroting 2020 toe. Voor 
de begroting geldt hetzelfde als voor de voortgang van 
het financieel jaar 2020. Het resultaat is totaal anders 
geworden dan hetgeen was begroot. Abusievelijk is 
hier de begroting 2020 vermeld. Dit had de begro-
ting 2021 moeten zijn. De begroting voor 2021 wordt 
alsnog opgesteld en samen de begroting 2022 aan 
de leden voorgelegd tijdens ALV 2021 die in juni 2021 
gehouden wordt. 

10. JAARVERSLAGEN VAN BESTUUR EN COMMISSIES
• Jaarverslag Bestuur 
   Marjan de Raad: Het jaarverslag van het bestuur is een 
    opsomming, maar inhoudelijk staat er niets vermeld.        
    Dat vindt ze jammer. 
• Jaarverslag Ledenadministratie
   Er is voor het eerst sinds lang weer een lichte stijging 
   van het aantal leden te zien. 
   Het is fijn dat de leden ondanks de perikelen rondom    
   Covid19 de binding met de Vereniging hebben  
   behouden. 
• Jaarverslag Registerbeheerder
   Geen opmerkingen.
• Jaarverslag Puppycontactadres en Over te plaatsen  
   Drenten
   Geen opmerkingen. 
• Jaarverslag Fokbeleidscommissie (FBC)
   Geen opmerkingen.
• Jaarverslag Fokaanvragen 
   Geen opmerkingen. 
• Jaarverslag Werkgroep DNA
   Geen opmerkingen.
• Jaarverslag Evenementencommissie (EVC)
   Met dank aan de oplettendheid van Aat van Bodegra-   
   ven, is het EVC-verslag met inhoudelijke  informatie 
   laat vanmiddag opnieuw geüpload. Een verkeerde
   lege versie stond nog op de website. 
• Jaarverslag Gebruikshondencommissie (GBC)
   Geen opmerkingen.

• Jaarverslag Drentenwinkel
   Geen opmerkingen. 
• Jaarverslag Redactiecommissie
   Geen opmerkingen. 
Wanneer leden pas nu gelegenheid hebben de versla-
gen in te zien en er nog zaken niet goed verwoord zijn, 
worden leden gevraagd dit per e-mail door te geven 
aan de secretaris of de opmerkingen nu in de chat te 
vermelden. De gewenste aanpassingen worden dan 
alsnog toegevoegd aan het ALV-verslag en verwerkt in 
de jaarverslagen. 
Stemronde: Alle jaarverslagen goedkeuren
Stemresultaat: JA: 74 | NEE: 0 | BLANCO: 13.
De jaarverslagen zijn aangenomen en worden vastge-
steld met inachtneming van eventuele nagezonden 
opmerkingen.  

11. PAUZE: 
deze is vervallen en de vergadering is doorgegaan. 

12. BESTUURSVERKIEZING
De intentie was om juni 2020 en later in september 
2020 de ALV te houden en te stemmen over de  be-
stuurssamenstelling. Om bekende redenen vindt die 
stemming vandaag plaats. 
Michael van der Burg is al langere tijd actief als aspirant 
bestuurslid en zijn kandidatuur wordt vandaag aan de 
leden voorgelegd. 
Manuela Plaisier heeft zich kandidaat gesteld als be-
stuurslid en heeft aangeboden de secretariaatsfunctie 
te willen vervullen. Zij heeft afgelopen 6 weken mee-
gedraaid binnen het bestuur en een warme overdracht 
van Hanneke Alberts gekregen.
Harry Hilkens en Fred van der Meulen zijn in 2018 
herkozen en normaliter in 2021 (3 jaar termijn) weer 
statutair aftredend. Conform artikel 22 van de Statuten 
zijn beide bestuursleden een jaar vervroegd aftredend. 
Fred van Meulen heeft aangegeven per ALV juni 2021 
zijn bestuursfunctie te beëindigen.
 
Marc Massaar van Schaik doet een oproep aan de leden 
om zich beschikbaar te stellen als bestuurslid en pen-
ningmeester. Voor een zorgvuldige overdracht door de 
huidige penningmeester wordt uiteraard gezorgd. Het 
penningmeesterwerk is gedeeltelijk geautomatiseerd 
met betrekking tot de automatische incasso’s.
 
Zowel Michael als Manuela introduceren zichzelf via 
het platform aan de aanwezige leden en benadrukken 
hun liefde voor de Drent in het algemeen en lichten toe 
waarom zij zich kandidaat gesteld hebben. 
Beiden hebben 2 Drentenreuen die ingezet zijn in de 
fokkerij en daardoor hebben zij nu zowel een vader 
Drent als een Drentenzoon in huis. 
Michael heeft naast de Drenten ook hondenfotografie 
als hobby en geniet van de jachttraining. 
 
Manuela heeft inmiddels 20 jaar een Drent in huis en 
geniet van het trainen, workshops volgen, af en toe 
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wedstrijden lopen en lange wandelingen maken en de 
sociale contacten die eruit voort komen. In het verle-
den heeft zij de Vereniging al twee periodes (een lange 
en een korte) ondersteund als ambtelijk secretaris door 
bestuursvergaderingen te notuleren. Nu de vacature 
secretaris nog open stond vond zij dat zij zich kandi-
daat moest stellen. Haar beroep is projectsecretaris en 
zij denkt daardoor de Vereniging en het bestuur goed 
te kunnen helpen bij alle voorkomende secretariële 
taken.

Vanuit de ALV worden de volgende vragen gesteld: 
• Olaf Geerse: Aan beide aspirant leden wil ik graag 

de vraag stellen of zij principieel tegen jacht of 
wedstrijd + proeven zijn?  
Antwoord: Zowel Michael van der Burg als Manuela 
Plaisier antwoorden veel plezier te beleven aan het 
trainen en wedstijden lopen met hun 2 Drenten.  
Olaf ziet dan geen bezwaar tegen de kandidaatstel-
ling.

• Jeanny Bustin: Aan Michael van der Burg en  
Manuela Plaisier de vraag of zij lid zijn van de Club?  
Antwoord van beiden: Nee, ik ben geen lid van de 
DPHCN.

• Silvia Verhulst: Wat verwacht je van je nieuwe  
functie?  
Antwoord van Michael van der Burg: Zie hieronder 
bij vraag Arjan van Hessen.   
Antwoord van Manuela Plaisier: Dat ik het bestuur 
administratief en secretarieel goed kan ondersteu-
nen en proactief zorg dat actiepunten goed opge-
volgd worden en helpen waar kan bij alle voorko-
mende werkzaamheden. 

• Arjan van Hessen:  Aan Michael van der Burg de 
vraag wat zijn rol wordt binnen het bestuur? 
Antwoord van Michael van der Burg: Het pup-
pycontactadres vormgeven en nestcoördinatie 
verzorgen plus voorlopig reueninformatie verstrek-
ken. Verder de coördinatie vanuit het bestuur iets 
vergroten. Er is nu nog geen specifieke functie 
bepaald. Er zijn altijd veel verschillende taken te 
vervullen binnen een vereniging.  

Stemrondes bestuur: 
• Harry Hilkens (aftredend en herkiesbaar)
Stemronde: Herkiesbaar - Harry Hilkens
Stemresultaat: JA: 66 | NEE: 4 | BLANCO: 18. 
Harry Hilkens is als bestuurslid herbenoemd door de 
ALV. 
• Fred van der Meulen (aftredend en herkiesbaar)
Stemronde: Herkiesbaar - Fred van der Meulen
Antwoorden: JA: 74 | NEE 2 | BLANCO 13. 
Fred van der Meulen is als bestuurslid / penningmees-
ter herbenoemd door de ALV. 
• Michael van der Burg (verkiesbaar)
Stemronde: Verkiesbaar - Michael van der Burg
Antwoorden: JA: 72 | NEE: 9 | BLANCO: 6. 
• Michael van der Burg is als bestuurslid benoemd 

door de ALV. Hij zal o.a. het puppycontactadres 

gaan verzorgen ,nu Marja de Boer gestopt is. 
• Manuela Plaisier-Smit (verkiesbaar) 

Stemronde: Verkiesbaar - Manuela Plaisier 
Antwoorden: JA: 82 | NEE: 0 | BLANCO: 7.  
Manuela Plaisier is als secretaris benoemd door de 
ALV. 

 
Marc Massaar van Schaik geeft mede namens Fred van 
der Meulen en Harry Hilkens aan heel blij te zijn met de 
komst en installatie van Michael van der Burg en Manu-
ela Plaisier binnen het bestuur. Bart Hofman’s introduc-
tie volgt zoals eerder gemeld in de eerstvolgende editie 
van onze Drent en de voorzitter spreekt de hoop uit dat 
de leden ook met zijn installatie in kunnen stemmen. 
De expertise die Bart meeneemt is fijn voor de Vereni-
ging. Daarnaast kan er met een voltallig bestuur meer 
werk verzet worden en is een grotere betrokkenheid bij 
allerlei verenigingszaken te realiseren en te verwach-
ten. Een woord van dank gaat uit naar Hanneke Alberts 
die het bestuur uit de brand heeft geholpen met het 
tijdelijk opnieuw invullen van de secretarisfunctie.  

13. WERKGROEP DNA
• Toelichting op eindrapport Ziekte Von Willebrand
De werkgroep DNA heeft hard gewerkt en literatuuron-
derzoek verricht. Er ligt een mooi eindrapport dat een 
redelijk compleet beeld biedt. Dit rapport was toege-
voegd aan de BALV-vergaderset en is via de vereni-
gingswebsite nog in te zien. Wanneer in de toekomst 
blijkt, bijv. vanuit gezondheidsenquête, dat Von Wil-
lebrand Disease een echt probleem aan het worden is, 
komt dit dossier weer op tafel. De werkgroep DNA ziet 
graag dat dit als jaarlijks agendapunt terugkomt op de 
ALV-agenda. Op die manier kan er vinger aan de pols 
gehouden worden ontwikkeling met betrekking tot 
Von Willebrand Disease.
• Status onderzoek epilepsie aan de Universiteit van 

Gent
Evy Beckers vervolgt het epilepsieonderzoek, maar zal 
er tijdelijk tussenuit zijn door haar zwangerschapsver-
lof (geboorte verwacht in april). Het onderzoek wordt 
voortgezet. Jeanny Bustin onderhoudt het contact met 
haar en zorgt voor directe rapportage aan het  bestuur 
met betrekking tot bevindingen, onderzoeksresultaten 
en het uiteindelijke promotieonderzoek. De werkgroep 
DNA ziet graag dat ook het onderwerp epilepsie op de 
agenda gehouden wordt van de FBC en het bestuur / 
ALV. 
Wanneer er over beide onderzoeken inhoudelijke 
vragen zijn, kan men ze neerleggen bij het bestuur. 
Er wordt dan integraal op gereageerd en antwoorden 
komen via het verslag voor iedereen tot beschikking.  

14. AANPASSING ART. 2.4 VAN HET VERENIGINGS 
FOK-REGLEMENT (VFR)
Het gaat om het meetellen van de buitenland-dek-
kingen binnen ons VFR. Aanleiding hiertoe was een 
fokaanvraag in 2020.  
Artikel 2.4. Aantal dekkingen: De reu mag maximaal 
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3 geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten 
met een totaal van maximum 9 geslaagde dekkingen 
gedurende zijn leven. Als geslaagde dekking geldt een 
dekking waaruit minimaal één levende pup is voortge-
komen en is ingeschreven 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 ‘dek-
king’. 
 
2.4.1. Met de definitie kalenderjaar wordt bedoeld de 
12 maanden ingaande de datum van de eerst 
geslaagde dekking.
 
Stemronde: Akkoord aanpassing artikel 2.4 VFR
Antwoorden: AKKOORD: 73 | NIET AKKOORD: 3 | 
BLANCO: 12.
De ALV stemt in met de aanpassing van artikel 2.4. van 
het Vereniging’s Fokreglement. 

15. REFLECTIE ED-BELEID DOOR FBC
Tijdens de vorige ALV-vergadering heeft de FBC een 
toelichting gegeven op het ED-beleid en is afgesproken 
dat het beleid jaarlijks geëvalueerd wordt. In samen-
werking met experts Dr. Hazewinkel, Daan Kranendonk 
en informatie Erfelijkheid, is er dit jaar opnieuw naar het 
beleid gekeken.  

Begin 2020 is er door een aantal leden een brief ge-
stuurd door een aantal betrokken leden over het 
gevoerde ED-beleid en een voorstel ingediend. De 
FBC heeft de opmerkingen vanuit de vorige ALV en de 
voorgestelde aanpassing verzocht mee te nemen in de 
advisering.  

De onderliggende onderzoeken door de experts en 
het advies van FBC plus de officiële brief van de leden 
over aanpassing van het ED-beleid zijn in te zien via de 
BALV-vergaderset op de verenigingswebsite. 

Het bestuur is blij met alle energie en tijd die de FBC 
erin gestoken heeft om experts te bevragen en te ko-
men met een onderbouwd advies over het ED-beleid. 
Het uitgebrachte FBC-advies is het huidige vastgestelde 
ED-beleid voort te zetten en geen onnodige gezond-
heidsrisico’s te nemen. Wel is de FBC het eens met het 
door de fokkers vermelde belang om vanuit de Vereni-
ging reu- en teefeigenaren actiever te stimuleren hun 
Drent in te zetten in het fokprogramma.  
 
De motie die is ingediend door een groep betrokken 

leden, wordt door het bestuur nadrukkelijk neutraal aan 
de Algemene Ledenvergadering ter stemming voor-
gelegd. De leden hebben alle stukken met de onder-
bouwing voor het advies en de inhoud van de motie 
kunnen lezen bij gepubliceerde ALV-stukken en op het 
platform van Online ALV.  Het zou het fokken met die-
ren met ED type 1 en een ED-vrij dier mogelijk maken. 
 
De regel dat ouderdieren vanaf geboortejaar 2016 
onderzocht moeten worden op ED blijft gehandhaafd, 
dus is conform het oude ED-beleid. Een verplichting om 
dieren van voor 2016 verplicht te testen is niet opgeno-
men in het huidige vastgestelde ED-beleid. 
 
De voorzitter leest tweemaal de via de motie voorge-
stelde aanpassing van het ED-beleid voor en tevens 
de oorspronkelijk vermelde tekst in het huidige vast-
gestelde ED-beleid en brengt de motie vervolgens tot 
stemming. 
Stemronde: Motie Elleboogdysplasie 2020 
Antwoorden: VOOR MOTIE: 43 | TEGEN MOTIE: 36 | 
BLANCO: 8. 

Na de stemronde blijkt dat er nog veel vragen leven. Via 
de chat geven leden aan dat wat meer toelichting op 
de motie en het huidige beleid, voordat de stemronde 
gestart werd, wenselijk zou zijn geweest. Zie in bijlage 
3 de reacties die via de chat op het platform Online 
ALV binnen kwamen op deze motie, plus in bijlage 4 
de binnengekomen reacties per e-mail bij secretariaat / 
bestuur voor en na de ALV.  

De voorzitter licht toe, dat zeker gezien de stemverhou-
ding, het belang voldoende draagvlak bij alle leden te 
behouden om zodoende  zoveel mogelijk de gezond-
heid van ons ras te kunnen waarborgen, er verdere 
gesprekken met elkaar nodig zijn. Het bestuur gaat in 
beraad over deze uitslag. Het krijgt nog een vervolg.  

16. RONDVRAAG
De chat wordt opengesteld om binnenkomende rond-
vraagvragen in te dienen:
• J. Appelhof: Komt er een vervolg op het eindrap-

port Von Willebrand?  
Reactie bestuur: Het antwoord op deze vraag is bij 
de opstelling van het verslag vermeld onder het 
agendapunt 13. 

• Olaf Geerse: De vraag die Olaf per e-mail in februari 
jl. ingediend heeft is herhaald via de chat en in de 
bijlage 3 opnieuw opgenomen. Via vervolggesprek-
ken en na beraad bestuur volgt een inhoudelijke 
reactie. 
Aanvulling in het verslag vanuit de chatreacties 
tijdens de ALV via het platform Online ALV: 

• Veel leden vonden deze online manier van vergade-
ren prettig en het scheelt veel reistijd.

• Veel leden gaven aan iets meer tijd nodig te heb-
ben om reactie te kunnen typen. 
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Wanneer leden na de vergadering toch nog vragen 
hebben, is opgeroepen deze te mailen naar de secre-
taris / het bestuur. Waar mogelijk worden binnengeko-
men vragen nog opgenomen in het verslag. Indien een 
direct antwoord niet mogelijk is, komt het bestuur er 
later op terug (via een ander communicatiemiddel dan 
middels het verslag).  

17. SLUITING
De voorzitter spreek uit, dat het voor onze Vereniging 
vanavond een eerste ervaring met een online ALV was, 
waarbij het plezier deed zo’n grote opkomst te zien. De 
voorzitter roept de leden op om het bestuur per e-mail 
of in de vergaderchat te laten weten wat men vond 
van deze digitale manier van vergaderen. Mochten we 
in juni 2021 nog niet bij elkaar kunnen komen voor de 
ALV 2021, is het wellicht op eenzelfde manier te organi-
seren. 
 
Hij spreekt de wens uit elkaar weer te mogen ontmoe-
ten bij de eerste activiteiten in 2021, die op de agenda 

staan: de Fokdagen in april en mei. 
Aan iedereen: Blijf gezond en tot ziens!

De vergadering wordt om 21.27 uur onder dankzeg-
ging aan de aanwezigen gesloten. 

BIJLAGENOVERZICHT 
Bijlage 1 – Overzicht aangemelde leden voor en aanwe-
zige stemgerechtigde leden tijdens BALV d.d. 25-01-
2021
Bijlage 2 – Resultaten stemrondes BALV d.d. 25-01-2021
Bijlage 3 – Opmerkingen en aandachtspunten geno-
teerd vanuit de BALV-chat d.d. 25-01-2021
Bijlage 4 – Bij bestuur binnengekomen e-mails met vra-
gen vooraf aan- en reacties op het besprokene tijdens 
BALV d.d. 25-01-2021

Wanneer u inlogt in het besloten ledendeel van de 
website van de Vereniging (www.drentschepatrijshond.
org),  kunt u als lid dit verslag en alle bijlagen lezen en 
downloaden. 

Even voorstellen Manuela Plaisier

Tijdens de ALV van 25 januari hebben de leden voor 
mijn benoeming als secretaris van de vereniging 
gestemd. Voor degenen die mij nog niet kennen zal 
ik even wat meer vertellen over wie ik ben, wat ik zoal 
doe, en wat vertellen over mijn Drentjes.

Mijn naam is dus Manuela Plaisier. Ik ben 58 jaar oud, 
ruim 40 jaar getrouwd met mijn lieve man Hennie.  
Samen hebben we 2 kinderen die inmiddels alweer 35 
jaar oud zijn. Ik woon in Dordrecht. Ik werk sinds vorig 
jaar net als zoveel mensen thuis en ben projectsecre-
taris binnen Gemeente Sliedrecht. Ik vond dat ik wat 
minder op social media moest doen en me beter écht 
in kon gaan zetten voor de Drent, dus toen heb ik me 
opnieuw aangemeld voor de functie van secretaris. In 
het verleden ben ik al een tijdje ambtelijk secretaris ge-
weest en notuleerde ik de bestuursvergaderingen. Ook 

binnen dit bestuur had ik een paar keer meegedraaid, 
maar kon het niet definitief oppakken vanwege de 
ineens nodige mantelzorg voor beide moeders. Sinds 
mijn 17e jaar werk ik al als secretaresse en ik heb veel 
taken gedaan op het gebied van managementonder-
steuning. Het secretariaat verzorgen van de Vereniging 
heb ik inmiddels overgenomen van Hanneke Alberts. 

De liefde voor de hond heb ik van mijn ouders meege-
kregen, maar het duurde heel lang voordat ik eindelijk 
een eigen hond kreeg. Door de kleine kinderen en het 
door de week altijd alleen zijn vanwege Hennie’s werk 
(hij was binnenvaartschipper) vond ik dat het niet kon 
om een hond te hebben. Jarenlang hebben we poe-
zenbeesten in huis gehad. Maar de droom om zelf een 
hond te hebben bleef.  

Ik leerde het ras kennen doordat onze buren een Drent 
hadden en later had een zus van vrienden een Drenten-
pup. Ik was meteen verliefd.  Na veel rondgevraagd te 
hebben, naar hondententoonstellingen te zijn gegaan 
en veel gekletst op de toenmalige Yahoo-groep waar-
door ik  Marian Willemsen ontmoette en zij me nog 
veel meer kon vertellen, wist ik het zeker. Ik werkte 
parttime en de tijd was rijp: er zou een Drent in mijn 
leven komen. Na veel pech met wachtlijsten, kwam na 
10 maanden wachten in juni 2002 dan eindelijk onze 
eerste Drent, Falko. Hiermee heb ik jachttraining en 
reddingswerk gedaan, maar al gauw ging dat niet meer 
vanwege zware HD-problematiek. Een schat van een 
hond was hij, zó mijn maatje! Ondanks de problemen is 
hij 8,5 jaar oud geworden.

Snel daarna kwam onze Jarno als puppyherplaatser via 

Foto: JHS Huntingdogs, Erik Verzijl
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Even voorstellen Michael van der Burg 

Hallo, voor de mensen die mij nog niet kennen, mijn 
naam is Michael van der Burg en woonachtig op de 
Veluwe in de bosrijke omgeving van Apeldoorn op 
steenworp afstand van paleis ‘het Loo’. In het dagelijkse 
leven ben ik werkzaam als IT Architect/ IT Specialist bij 
een ICT dienstverlener, waar ik me vooral bezig houd 
met ICT Microsoft georiënteerde diensten bij klanten.
Sinds 25 januari ben ik bestuurslid van onze mooie 
rasvereniging, waar ik me met veel liefde inzet voor ons 
mooie ras. Ik ben al lid sinds ik mijn eerste Drent Coo-
per heb en ben, zoals sommige ook wel weten, actief 
geweest bij onze zustervereniging waar ik vijf jaar lang 
het clubblad heb verzorgd. Ik heb ruim een jaar mee 
gelopen als aspirant bestuurslid en in die periode goed 
kunnen proeven wat de uitdagingen zijn binnen en 
buiten de Vereniging. 

Ook omdat Marja de Boer wilde stoppen met de pup-
info, heb ik van haar deze taak overgenomen. Samen 
met mijn medebestuursleden hoop ik dat we de toe-
komst van ons mooie ras veilig kunnen stellen, want we 

weten allemaal dat dat de grootste uitdaging is.

Sinds 2019 heb ik twee Drentenreuen, vader en zoon. 
Cooper geboren bij de familie Hoeksema uit Drenthe en 
Bono geboren bij Christel Schulte in Eefde. Wat ze zeg-
gen, “één Drent is leuk, maar twee Drenten zijn leuker“ 
klopt helemaal! Toen de combinatie van Cooper en Lin-
de zich aandiende bij kennel van de Bezelhonk, heb ik 
gelijk gezegd “daar wil ik een pup van aanhouden”. Het 
is heel bijzonder om je eigen toekomstige hond gebo-
ren te zien worden, zeker als de vaderhond je eigen reu 
is, en in het nest op te zien groeien. Wat een rijkdom, ik 
kan dit iedereen aanraden! Uiteindelijk moest ik kiezen 
uit drie reuen, ik ben blij dat het er maar drie waren, 
want ik vond het best wel moeilijk. Daarnaast heb ik 
altijd jachttraining gedaan en doe dat momenteel met 
Bono, de jongste, alhoewel Cooper het ook nog steeds 
leuk vindt als hij mee mag doen.
Mijn hobby’s zijn wandelen, films, trainen met de hon-
den en fotografie, dit laatste is een beetje uit de hand 
gelopen hobby. De combinatie van fotograferen en 
honden is en heel leuk en blijft een uitdaging. Regel-
matig wordt ik gevraagd om een nest te fotograferen 
en dat is altijd feest, soms laten ze je met rust, maar 
meestal niet en ben je een doelwit. 
 
Mocht iemand nog vragen willen stellen dan ben ik 
natuurlijk altijd beschikbaar, ik ga mijn uiterste best 
doen om voor de Vereniging van toegevoegde waarde 
te zijn. De Drentsche Patrijshond is en blijft voor mij een 
fantastisch ras met alle onderdelen die daarbij horen. 
Laten we hopen dat de toekomst er rooskleuriger 
uitziet dan het afgelopen jaar, met veel Drenten evene-
menten, zodat we elkaar weer snel zien!

Jos Baaijens in mijn leven. Met Jarno begon ik opnieuw 
met het leren kennen van de Drent; een totaal ander 
karakter dan onze Falko. Mijn opvoedhandjes had ik vol 
aan hem, maar wat een lief eigenzinnig karakter en wat 
een zelfstandigheid en werklust. Hij werkt nog steeds 
enorm graag en ik train daarom nog steeds met hem. 
We hebben samen veel wedstrijden gelopen, work-
shops gevolgd: bijna altijd met veel plezier, maar de 
zelfstandigheid bracht me ook weleens tot wanhoop 
zeker in die eerste jaren. 
Jarno werd ook ingezet voor de fokkerij. Door actief 
bezig te zijn met Jarno zijn er mooie vriendschap-
pen ontstaan en veel Drentenkennissen in mijn leven 
gekomen. Inmiddels is Jarno 10,5 jaar en staat alles met 
hem wat op een lager pitje, maar samen trainen doen 
we nog steeds!

Uit zijn laatste nest met de Zweedse Jessie of Old Fow-
ler’s heb ik een reu aangehouden. Onze Jesse is inmid-
dels ruim 1 jaar oud en ook met hem volg ik jachttrai-
ning en hoop ik als de hondenschool weer open gaat 
het reddingshondenwerk met hem weer op te gaan 
pakken. Jesse vindt het trainen ook helemaal geweldig 
en ik ook nog steeds. Weer leuke nieuwe uitdagingen 
komen er voorbij. We zitten nu in de fase van de gewel-
dige puberstrijd … uhhhh … pubertijd. Voor mij is het 
zeker waar, de Drent besmet je met een virus; ik kan me 
een leven zonder Drenten niet meer voorstellen. Ze zijn 
enorm belangrijk voor mij en met de Vereniging doen 
we allemaal ons best om ons mooie ras te bewaren 
voor toekomstige generaties.  
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Ledenadministratie
Voorgestelde nieuwe leden 

Naam Woonplaats Voorgesteld door

  1 Dhr. G.A. van de Veer LAREN NH)  

  2 Dhr. G. Enneman LAREN (GLD)

  3 Dhr. T.J.M. Scholten ZWARTEWAAL

  4 Dhr. A. Poot GORINCHEM Jolanda Huijsing

  5 Mw. A.M. Korver IJLST Jolanda Huijsing

  6 Dhr. C.H.J. Rademaker ZEVENHOVEN Jolanda Huijsing

  7 Dhr. G.W. Wesseling AMSTELVEEN Jolanda Huijsing

  8 Dhr. W.H.H. Mastbroek WIJCHEN Jolanda Huijsing

  9 Fam. J. Aalderink ERMELO

10 Fam. M. Bögels AMSTERDAM

11 Mw. M.F.E.M. van Bilsen LAGE ZWALUWE

12 Mw. H. Grijseels OLST  

13 Dhr. J.J.D.M.  Diesveld MOLENHOEK

14 Mw. A. van Veldhuizen NIJKERK

15 Dhr. H.F.H. Dammers ENSCHEDE

16 Dhr. R. Rapmund HEENVLIET

17 Dhr. J.P. den Tex WASSENAAR Stefan van Houtum

18 Mw. L.H.J.  Vijlbrief BILTHOVEN

19 Dhr. H.J.M. Hollak OMMEN

20 Dhr. P.A.M. de Klerck THOLEN

21 Mw. J. Lauwers ETTEN-LEUR

22 Fam. A. Zijlstra Mittelmeijer LEERSUM

23 Fam. H. Doornbos ASSEN

24 Mw. W.W.Timmermans-Kroon URMOND

25 Dhr. A. Rus ROSMALEN

26 Mw. L. Rus-Hooijschuur ROSMALEN

27 Dhr. R. den Hoed BREDA

28 Mw. A.M.T. Paauwe-van den Berge YERSEKE

29 Dhr. A.H. Schutrups OLDEHOLTPADE

         Bezwaren tegen het toetreden van de nieuwe leden kunt u binnen 2 weken na het verschijnen van dit blad kenbaar maken bij het secretariaat.
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Fokbeleidscommissie
Verslag Gezondheidsenquête 2020
We willen iedereen bedanken, die de moeite heeft 
genomen om de enquête in te vullen. Deze is naast de 
meldingen in het Register en de officiële gezondheids-
onderzoeken, de belangrijkste manier om informatie 
over de gezondheid van de Drentsche Patrijshond bin-
nen te krijgen. Dit jaar zijn de uitnodigingen in novem-
ber verstuurd en was het tot 31 januari 2021 mogelijk 
om de enquête in te vullen. 

In 2020 hebben de eigenaren van een Drent, geboren in 
2014 of 2017, een uitnodiging ontvangen met de vraag 
om de gezondheidsenquête in te vullen. De meeste 
eigenaren hebben de uitnodiging digitaal ontvangen 
en de enquête online ingevuld. Eigenaren waarvan 
het e-mailadres onbekend of niet juist was, hebben de 
enquête per post ontvangen. Zij konden de enquête via 
de post retourneren, maar hadden ook de mogelijkheid 
om de enquête alsnog online in te vullen.  

In onderstaande tabel ziet u het aantal verzonden en 
retour ontvangen enquêteformulieren. 

Jaar Online  
verzonden

Per post  
verzonden

Totaal  
verzonden

Totaal retour 
 ontvangen

 2014 226 29             255 92 (32,24 %)

2017 160 87 247  82 (32,15 %)

 
Naast bovengenoemde enquêteformulieren hebben 
we ook enkele formulieren ontvangen over honden 
geboren in andere jaren dan 2014 en 2017. Natuurlijk 
hebben we deze ook verwerkt, maar deze zijn echter 
niet in onderstaande uitwerking meegenomen. 

Hieronder een overzicht van enkele onderwerpen uit 
de enquête, die meerdere malen zijn aangekruist. Het 
is geen totaaloverzicht, niet alle onderwerpen die aan 
bod komen in de enquête worden genoemd. 

Geboortejaar 2014 (6-jarige honden)
Onderwerp Opmerkingen

Teef Reu

Overleden 0 0

Epilepsie 1 0 Nieuwe melding. Eerste aanval op 3,5-jarige leeftijd. De hond krijgt 
medicatie.

Gecastreerd 11 15

4 honden om medische redenen gecastreerd, 2x i.v.m. baarmoeder-
ontsteking en 2x i.v.m. niet ingedaalde teelballen. Overige redenen: 
gedrag (reu), schijndracht, geen nestje willen en het voorkomen van 
melkkliertumoren en baarmoederontsteking

Niet ingedaalde testikels - 3

Baarmoederontsteking 2 -

Navelbreuk, geopereerd 0 2

Navelbreuk, niet geopereerd 1 1

Gebit; missende elementen 0 4

Gebit; afwijkende stand 1 0 Onderbeet

ED 0 3

Artrose 1 3

Anaalklierontsteking 0 4 Bij 1 hond zijn de klieren operatief verwijderd

Overige meldingen:
Voorhuidontsteking (2); Patella luxatie (1); Hernia (1); 
HD (1); Ontsteking schoudergewricht (1); Spondylose 
(1); Blaasstenen (1); Blaasontsteking (2); Entropion (1); 
Cataract (1); Bloedstollingsprobleem (1).

Gedrag:
Negentien eigenaren hebben een toelichting gegeven 
over het gedrag van de hond. De meeste eigenaren zijn 
heel blij met hun Drent, maar ook minder gewenst ge-
drag wordt gemeld. Hierbij valt te denken aan angstig 
en onzeker gedrag, onvriendelijk naar andere honden 
en argwanend naar mensen, bang voor harde geluiden 
 (vuurwerk, schot). 

Enkele opmerkingen van eigenaren:
“Onzekere hond, maar wel een lieverd”
“…. kan soms wat lelijk doen tegen kleine hondjes  
(maatje Mathezer etc.). Verder is zij geen allemansvriend 
en weet heel goed aan te geven door wie zij wel en niet 
aangehaald wil worden (als zij het niet wil, gromt zij een 
beetje). Zij heeft nog nooit iemand gebeten en ook geen 
andere dieren beschadigd.”
“Zo een slimme aanhankelijke hond. We zijn er zo dol op!”
"Hele lieve, gezellige, aanhankelijke hond. Heel lief naar 
ons zoontje (5 jaar). Vacht is veranderd na de sterilisatie, 
langer, meer krullen" 
“Geweldig karakter zowel naar mens als soortgenoten. 
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Geweldig goed contact in het veld bij het jagen. Super 
drent”!
“Verlatingsangst. Slecht alleen thuis kunnen zijn.” 

“Heel lieve hond die graag in de polder rent en die nog 
nooit ziek geweest is!”

Geboortejaar 2017 (3-jarige honden)
Onderwerp Opmerkingen

Teef Reu

Overleden 0 0

Epilepsie 0 1 Nieuwe melding.  Eerste aanval op 2-jarige leeftijd. De hond krijgt 
medicatie.

Gecastreerd 26 8

Eén teefje is gecastreerd i.v.m. baarmoederontsteking en één i.v.m. 
epilepsie. Overige redenen: gedrag, schijndracht, geen nestje willen 
en het voorkomen van melkkliertumoren en baarmoederontsteking 
op advies van dierenarts.

Niet ingedaalde testikels - 2

Baarmoederontsteking 1 -

Navelbreuk, geopereerd 1 1

Navelbreuk, niet geopereerd 1 1

Gebit; missende elementen 3 0

Gebit; afwijkende stand 0 1 Onderbeet

ED/ Artrose 1 2

Allergie 2 2 o.a. huidallergie, voedselallergie en chronische otitis externa en  
chronische conjunctivitis

Chronische oorontsteking 2 3 Bij 1 hond zijn de klieren operatief verwijderd

Overige meldingen:
Patella luxatie (1); HD (1); Problemen met de rugwervels (1); 
Knikstaart (1); Chronische oorontsteking (2); Incontinent (1); 
Hypothyreoïdie (1). 

Gedrag:  
Bij de 3-jarige honden hebben 22 eigenaren een toelichting 
gegeven over het gedrag van de hond. De meeste eigena-
ren zijn blij en tevreden met hun hond en geven positieve 
reacties. Maar er wordt helaas (te) vaak gemeld dat de hond 
onzeker en angstig is. Daarnaast zijn veel honden erg gevoe-
lig voor prikkels.

Enkele opmerkingen van eigenaren:
“Zeer aanwezig maar ontzettend lief”
“…… is een super lieve hond, zacht van karakter maar enorm 
onzeker van nature en derhalve niet stabiel. Goed jachtinstinct 
en hij doet het goed tijdens jachttraining.”
"Lieve hond, heel goed met kinderen. Gevoelig voor prikkels 
buiten daardoor moeilijk aandacht voor baas"
“Ze is heel gevoelig. Wat onzeker naar andere honden. In het 
begin afwachtend maar kan daarna heerlijk spelen. Een echt 
maatje voor ons gezin.”
“Super vrolijke en gehoorzame hond, tot nu toe zonder medische 
problemen. “ 

"Geweldige speurneus, erg slim. Lief naar kinderen en jonge hon-
den. Aan de riem kan hij nogal obsessief en dominant reageren 
naar andere honden."
“Onzeker karakter vanaf pup. Loslopen gaat goed (luistert zeer 
goed), maar aan de riem liever geen andere honden in de buurt, 
ook al kent ze ze goed. Is heel duidelijk in haar lichaamstaal en 
daardoor gaat contact met andere honden over het algemeen 
heel goed. Ze is wel snel bang, vooral van harde geluiden en 
snelle bewegingen en dan moeilijk bereikbaar. Zeer terughou-
dend naar onbekenden, thuis en op straat. Wil absoluut niet 
geaaid worden als ze iemand niet kent en zal (indien iemand 
dat wel doet) blaffen en zelfs grommen. Wanneer iemand haar 
negeert en ze op haar tempo toenadering (of niet) kan zoeken, 
gaat het goed. Kinderen vindt ze spannend, zodra ze kunnen lo-
pen en haar benaderen. Ze wil graag spelen maar is onzeker en 
kan uitvallen bij onverwachte bewegingen of acties. Daardoor 
vertrouwen we haar niet met (kleine) kinderen en dat vinden 
we ontzettend jammer. Kortom, best wat aanpassingen hier en 
daar maar naar mensen die ze kent de liefste en braafste hond 
die we kennen. Enorm gehoorzaam, aanhankelijk en helpt het 
liefst met alles in en om het huis. Een echte knuffelkont en bin-
nenshuis heel rustig.”
“Zeer lieve hond, energiek, zacht in de bek. Ontzettend blij mee!!”

Namens de FBC, 
Madelien Atema

In november 2021 ontvangen de eigenaren met honden geboren in 2015 (6 jaar) en 2018 (3 jaar) een uitno-
diging voor de gezondheidsenquête. Als u twijfelt of uw e-mailadres bij ons bekend is, of als uw  
e-mailadres gewijzigd is, dan kunt u dat doorgeven aan: register@drentschepatrijshond.org  



14 - Onze Drent

 

Evenementencommissie
Zoals in de vorige editie van ‘Onze Drent’ al gemeld is, 
zijn er in 2021 twee Fokdagen gepland: op 17 april de 
Fokdag van 2020 en op 15 mei de Fokdag van 2021.

Door alle corona-maatregelen zullen deze Fokdagen 
anders zijn dan normaal. De keuringen vinden buiten 
plaats, er wordt slechts één begeleider per hond toege-
laten. Bezoekers worden helaas deze keer niet toege-
laten. Deelname aan een ringtraining voorafgaand aan 
de keuring is zeer beperkt mogelijk en uitsluitend ná 
aanmelding vooraf. Het aanmelden hiervoor kan gelijk-
tijdig bij het aanmelden via de website voor de Fokdag.

Het oogonderzoek (ECVO-onderzoek) zal dit jaar niet 
tijdens de Fokdag plaatsvinden. De vereniging hecht 
grote waarde aan het doen van zo veel mogelijk 
oogonderzoek. Hierom is besloten dat er éénmalig 
een vergoeding wordt verstrekt ten behoeve van het 
oogonderzoek van de honden die uitgenodigd zijn op 
de op de Fokdag 2020 of die uitgenodigd worden op de 
Fokdag 2021. Er wordt éénmalig een bedrag vergoedt 
van € 30,00 per hond voor leden en € 15,00 per hond 
voor niet-leden.  Om hiervoor in aanmerking te komen 
dient de hond in de periode vanaf 28 maart 2020 tot 
1 juli 2021 onderzocht te zijn door een ECVO gecertifi-

ceerde dierenarts. De aanvraag voor vergoeding dient 
uiterlijk 1 juli 2021 gedaan te worden. Als u van deze 
regeling gebruik wilt maken vragen wij u om een kopie/
scan van het onderzoeksrapport, een kopie/scan van 
het eigendomsbewijs en uw gegevens met opgave van 
uw bankrekeningnummer te mailen naar fokdagen@
drentschepatrijshond.org.

De EVC blijft doorgaan met het treffen van de voorbe-
reidingen voor de beide fokdagen maar uiteraard kan 
alles alleen doorgang vinden als de overheid weer tijdig 
een dergelijk evenement toestaat. 

Verdere informatie volgt via de uitnodigingen en via de 
website van de Vereniging.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u een 
e-mail sturen naar fokdag@drentschepatrijshond.org of 
kunt u telefonisch contact opnemen.

Namens de Evenementencommissie, 
Gerie Hoekstra
Telefoonnummer: 06-19406434
Email: fokdag@drentschepatrijshond.org 

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

RINTJE NOUSKA V.H. BEEMDVELD NHSB 2974940 J. CNOSSEN-KLOK

x TOOSKE BLOSJAR V.’T DRESKE KWINNE NHSB 3001804 9-9-2018 *  J.C. HUIJSING

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

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

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

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

HANNES HAY V.D. SEBASTIAANSHOEVE NHSB 2874458  L. PUNSELIE

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

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

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

KIET LOSH 1093180 L. JACOBS

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

Nesten aanwezig op 17 april 2021

Fokdag 2020 op 17 april 2021
Op 17 april staat de Fokdag gepland voor de nesten 
die oorspronkelijk in 2020 uitgenodigd waren. Eind vo-
rig jaar is er bij de fokkers en reu-eigenaren gepeild wie 

bereid was alsnog te komen. Hieronder vindt u de lijst 
met nesten die opgegeven zijn voor deze Fokdag.
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Nesten die uitgenodigd worden voor 15 mei 2021

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 STIECKELHOLT NHSB 2816898 M.A.C. PLAISIER

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

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

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

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

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

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

TIMO JARNO V. PARKENDIJK NHSB 2908463 v. HAASNOOT

x KYRA NHSB 2989223 22-4-2018 * M.J.J. SENTEN

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

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

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

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

x BALOU SENNA V. SELIHOF NHSB 2828150 24-4-2018 * J.P.A. v.d. ZANDEN

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

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

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

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

JOERI JARNO V. PARKENDIJK NHSB 2908461 B . de HAAN

x GIOYA BLOSKE V.’T DRESKE KWINNE NHSB 2956888 10-10-2017 * J.C. HUIJSING

LENNAERT NHSB 2918423 J.W.E. BUSTIN

x CAMILLE V. D’OUW KNIP NHSB 2883291 21-1-2018 * E.G.J. GIMBRÈRE

Fokdag 2021 op 15 mei 2021
Rectificatie aankondiging Fokdag 2021 op 15 mei
In ‘Onze Drent’, winter 2020 is helaas niet de juiste lijst 
met nesten die uitgenodigd gaan worden geplaatst, 

excuses hiervoor.  Hieronder vindt u de correcte lijst 
met nesten die worden uitgenodigd voor de Fokdag 
van 2021 op 15 mei.
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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

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

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. van 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
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Voxie-Drent Eefke van Valkenenghen   
(NHSB 31198 20) 

Voxie-Drent is een Drent met karakter en een enorme 
jachtpassie. Thuis apporteert hij ook graag van alles, 
flostouwen, maar ook spa-rood flessen pakt hij om te 
apporteren, of een grote zware RVS pan.
Ook krijgt Voxie-Drent jachtraining voor het schot en 
na het schot om zo de kwaliteiten van de staande hond 
te kunnen behouden. Hij is zeer enthousiast en gemo-
tiveerd om wild te zoeken en voor te staan. Ook werkt 
Drent heel erg snel, gedreven en met een enorm door-
zettingsvermogen en kracht. Het heeft mij als voorjager 
wel even wat tijd gekost voordat ik zijn snelheid bij kon 
benen. Drent is ook baasgericht en tijdens de jacht kijkt 
hij zeer gefocust mee.

Voxie-Drent is ook enorm waaks. Hij heeft  ‘s nachts 
een keer  een ongenode man met zijn diepe donkere 
indrukwekkende blaf verjaagd uit onze voortuin. Verder 
is hij thuis rustig.

Altijd worden we met enthousiasme en een vrolijke blik 
begroet bij binnenkomst. Drent weet goed wat hij wel 
of niet wil en kan dit ook aangeven. Wil hij knuffelen, 
dan komt hij genoeglijk bij ons zitten en als  hij echt 
moe is, kruipt hij achter de bank. Ons hele gezin geniet 
van hem. Zelfs (stilletjes en illegaal) om zijn brutale 
kapriolen, zoals op het aanrecht of eettafel staan, als 
hij op zoek naar eten is. Want hoewel Drent meer eten 
krijgt dan zijn vriend Maran en bijna net zoveel weegt, 
kan er altijd nog meer eten bij.

Tijdens de vrije wandelingen in bos of op het strand, wil 
hij de wereld ontdekken. Komt hij een teefje tegen dan 
speelt hij daar graag mee. Grote imposante reuen ma-
ken niet echt indruk op hem. Hij blijft staan en draait net 
als de andere reu, met de staart omhoog, rondjes om de 
ander heen. Als ik dan doorgelopen ben en hem roep is 
de voorstelling klaar en loopt hij weer vrolijk
met zijn roedel mee. 
 
Naast de wandelingen en de gezelligheid in huis, wil ik 
vooral lekker met Drent werken op trainingen en tijdens 
de jacht. Om die redenen heb ik Drent, laten testen op 
HD en ED, zodat ik zeker weet dat hij lichamelijk het 
werk aan kan. Gelukkig is ook Voxie-Drent goed ge-
bouwd en gezond. Drent is met zijn bijna drie jaar nog 
steeds een beetje een lange slungel en laat ‘af’. Dat heeft 
hij waarschijnlijk van zijn moeder, die was pas met vier 
jaar ‘af’. Daarnaast wilden we ons steentje bijdragen 
aan het vergroten van de genetische diversiteit binnen 
het ras. Vandaar dat wij onze beide Drenten als dekreu 
inzetten. 

In Zooeasy heeft Drent een Meankinship van 14,16% 
dat lager is dan het gemiddelde. Ik denk en hoop, dat hij 
een belangrijke bijdrage kan en zal leveren voor de ge-
netische diversiteit van het ras. Helaas hebben  we door 
corona niet de shows kunnen lopen, die we gepland 
hadden. Drent is wel door twee officiële keurmeesters 
beoordeeld (één keer een veel belovende 2e plaats en 
één keer Beste reu Openklasse) .Zie voor meer info zijn 
website: http://dekreuen-maran-en-drent.simpsite.nl/

Drent zijn zaad is onderzocht en met een 4,7 ml en TB 
van 95 kunnen we heel tevreden zijn. Zoals de arts aan-
gaf “super zaad”.
 
Inmiddels zijn wij benaderd door een fokker en mogelijk 
lopen er straks mooie gezonde Drentjes met veel jacht-
passie rond van onze Voxie-Drent. Wilt u dat ook? Neem 
dan contact met ons op. 

Laatste noot:
Een pluim voor onze fokker, die ons niet alleen een fan-
tastisch hondje heeft gegeven, maar ook zijn pupkopers 
uitnodigt en ons zelfs via het koopcontract heeft gemo-
tiveerd om Voxie-Drent op de Dekreuenlijst te plaatsen. 
Hoe meer gefokte Drenten, hoe gezonder ons ras! 

Anita Koopman

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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Gebruikshondencommissie
J.F. Baron van Hogendorp Wisseltrofee 2020
De J.F. Baron van Hogendorp Wisseltrofee is in 1988 
door de Baron zelf aan de Vereniging aangeboden. 
De wisseltrofee moet, geheel volgens de wens van de 
schenker, worden gewonnen door de beste allround 
Drentsche Patrijshond van een bepaald kalenderjaar.

Wanneer u in 2020 heeft deelgenomen aan en resul-
taten heeft behaald op veldwedstrijden en appor-
teerwedstrijden of standaard jachthonden proeven of 
MAP’s en tentoonstelling in Nederland, dan kunt u in 
aanmerking komen voor het winnen van deze wissel-
trofee.  

De hond moet op alle drie van de volgende onderdelen 
punten hebben behaald:
• Het exterieur
• Prestaties op het werk voor het schot
• Prestaties op het werk na het schot
 
Van genoemde drie criteria mag iedere Drentsche 
Patrijshond de beste prestaties van een bepaald kalen-
der jaar meetellen. Voor het reglement en voorwaarden 
verwijzen wij u naar de website van onze Vereniging, 
onder Jacht & Wedstrijden.

U kunt uw bescheiden voor 1 april a.s. opsturen naar 
mevrouw M. Stuijvenberg, bij voorkeur digitaal: gbc@
drentschepatrijshond.org  (indien u niet binnen een 
week een ontvangstbevestiging heeft ontvangen,  

vragen wij u contact op te nemen met de GBC) of an-
ders per post: Lopikerweg West 91, 3411 AT Cabauw.
De winnaar van de wisseltrofee wordt uitgenodigd 
deze prijs tijdens de Algemene Ledenvergadering van 
2021 in ontvangst te nemen, mochten de ontwikke-
lingen rond de COVID-19 pandemie dat t.z.t toestaan. 
De winnende hond zou dan uiteraard ook van harte 
welkom zijn.

Namens de Gebruikshondencommissie,

Mirjam Stuijvenberg
Secretaris

Lotingsregeling Continentale Staande honden veldwedstrijden
Eind 2020 is de lotingsregeling (40-60) bij veldwedstrij-
den komen te vervallen. Deze is vervangen door een 
nieuwe lotingsregeling welke het aankomende voorjaar 
‘21 ingaat. 

De belangrijkste zaken op een rij:
Criteria voor deelname aan CACT-veldwedstrijden
• Wildcards: Per wedstrijd mag de VWOV 2 wildcards 

uitgeven. 
• Bewezen honden: Per wedstrijd is er een percen-

tage van 50% voor bewezen honden, waarvan 
2 plaatsen, uitgaande van een wedstrijd van 12 
deelnemers, bij voorrang voor bewezen honden 
van het ras van de organiserende VWOV zijn. Bij een 
wedstrijd met minder deelnemers is er 1 voorrangs-
plaats voor een bewezen hond van het betreffende 
ras. 
Indien er meer ingeschreven bewezen honden zijn 
dan plaatsen, wordt onder hen geloot.

• Loting: De resterende plaatsen (in een wedstrijd van 
12 honden zijn dat er 4) worden bepaald door lo-

ting. De in de categorie Bewezen honden uitgelote 
honden loten hier weer mee.

Criteria voor deelname aan jeugdveldwedstrijden
• Wildcards: Per wedstrijd mag de VWOV 2 wildcards 

uitgeven. 
• Bewezen honden: De volgende categorie bestaat 

uit honden die ofwel een BVT ofwel een jeugdkwa-
lificatie hebben behaald. Daarbij hebben honden 
behorend tot het ras van de organiserende VWOV 
voorrang, mits op voorhand bekend gemaakt.

• Loting: De resterende plaatsen worden bepaald 
door loting.

Namens de Gebruikshondencommissie,
Olaf Geerse
Voorzitter
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Geboorteberichten
De nesten die in deze rubriek zijn vermeld, zijn geboren zijn na de laatste editie van ‘Onze Drent’. Hierbij is de dekdatum 
telkens tussen ( ) vermeld. De actuele stand van zaken wat de dekdata aangaat, vindt u in het overzicht Fokaanvragen op de 
website, waarvoor u wel moet inloggen.

Reu: Wyne Charles Eefke van de Meerpoel X Teef: Keety-Issy van de Huetsche Grave (18-10-2020)

NHSB 3018662   HD A / ED VRIJ NHSB 2978205   HD A 16-12-2020

  2 reuen en 6 teven

A. van Ditzhyzen, Doetinchem 

Reu: Ascon-Rinus an ‘t Landweggie X Teef: Jenta-Jentie van de Neerbosche 
Wateren

(14-10-2020)

NHSB 2931511   HD A NHSB 3062675   HD A / ED VRIJ 16-12-2020

 2 reuen en 5 teven

J. Sutmuller, Heijen 

Reu: Bram Luna van de Nettelhorst X Teef: Cara Joy van ‘t Patrieske (10-10-2020)

NHSB 3110616   HD A / ED VRIJ NHSB 3029864   HD A 10-12-2020

 2 reuen en 6 teven

M. Dijkstra-Peters, Duiven

Reu: Bram Luna van de Nettelhorst X Teef: Sofia van de Bolse Hoeve (28-09-2020)

NHSB 3110616   HD A / ED VRIJ NHSB 3126854   HD A / ED VRIJ 29-11-2020

 2  reuen en 7 teven

S. van Houtum, Oirschot

Reu: Rink van ‘t Limburgsland X Teef: Josje Luna van de Nettelhorst (10-10-2020)

NHSB 2946973   HD A / ED VRIJ NHSB 3110620   HD A / ED VRIJ 09-12-2020

  1 reu en 6 teven

C.J. Ligtenberg, Lochem

Reu: Bink Duuk van de Tienhont X Teef: Jente (04-12-2020)

NHSB 3049551   HD A / ED VRIJ NHSB 2920709   HD A / ED VRIJ 05-02-2021

 2  reuen en 3 teven

J.C. van der Linden,  Hendrik Ido Ambacht

Reu: Jerom Jiba van Hermesheem X Teef: Tumberly Bashan the Gloucester (15-11-2020)

NHSB 2876645   HD A / ED VRIJ NHSB 2988042   HD A / ED VRIJ 16-01-2021

 2  reuen

L.K.F.L. van de Heijning,  Goirle
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Hoe kunnen we de genetische diversiteit behouden 
of versterken?
Dit artikel is de tweede 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 Facebookgroep Drentsche 
Patrijshonden.

Om de genetische diversiteit niet (verder) te laten 
verslechteren is het belangrijk dat alle genen van een 
generatie worden doorgegeven aan een volgende 
generatie. Dat kan bijvoorbeeld door ervoor te zorgen 
dat uit elk nest een paar honden worden gebruikt voor 
de fok en dat ook uit de nesten die deze honden voort-
brengen weer een paar honden voor de fok gebruikt 
worden.

Dat zal in de praktijk echter niet haalbaar zijn. En dus 
lopen we het risico dat met name genen die nu relatief 
weinig voorkomen in het ras, langzaam maar zeker 
verdwijnen, waardoor de genetische diversiteit verder 
afneemt, inteelt toeneemt en dus ook het risico op ge-
netische aandoeningen en inteeltdepressie oploopt.

Daar valt iets tegen te doen, maar gemakkelijk zal het 
niet worden. Er zijn drie manieren om de genetische 
diversiteit te behouden en twee manieren om de gene-
tische diversiteit te versterken, dat wil zeggen dat we 
de genenpool daadwerkelijk uitbreiden. 

Drie manieren om de genetische diversiteit te behou-
den:
1. Meer nesten fokken
Er is een directe relatie tussen het aantal nesten en 
het aantal ouderdieren dat hun genen doorgeeft. Hoe 
meer nesten, hoe meer verschillende teven en reuen 
hun genen doorgeven. Zelfs als reuen vaker worden 
gebruikt, werkt dit. Helaas wordt er steeds minder met 
Drenten gefokt en gaat het dus de verkeerde kant op. 
In 2003 (zonder dekreubeperking) waren er nog 87 nes-

ten, met 133 verschillende ouderdieren die hun genen 
doorgaven. In 2019 waren er niet meer dan 40 nesten 
met slechts 71 verschillende ouderdieren. In 17 jaar tijd 
is het aantal Drenten dat jaarlijks hun genen doorgeeft, 
bijna gehalveerd.
Dus hoe meer nesten, hoe meer verschillende honden 
hun genen doorgeven aan het nageslacht. We zullen 
echt iets moeten doen om de desastreuze terugloop 
van het aantal gefokte nesten een halt toe te roepen. Er 
moet weer veel meer gefokt worden! 
 
Toch is dit alleen zinvol in combinatie met onderstaan-
de punten.

2. Meer verschillende ouderdieren gebruiken
Hoe meer verschillende ouderdieren hun genen door-
geven aan de volgende generatie, hoe beter voor de 
genetische diversiteit. Dus je kunt wel meer nesten fok-
ken, maar dat heeft vooral zin als je daarvoor allemaal 
verschillende ouderdieren gebruikt. Voor de 40 nesten 
uit 2019 werden 71 verschillende ouderdieren gebruikt, 
40 teven en 31 reuen. Het was beter geweest als dat 40 
teven en ook 40 verschillende reuen waren geweest. 
Het beste is eigenlijk als heel veel honden 1 (gelegen-
heids)nestje krijgen. We moeten dus zoveel mogelijk 
fokken, waarbij we zoveel mogelijk verschillende hon-
den elk zo min mogelijk gebruiken. 
Dus ook meer verschillende ouderdieren helpt, maar 
ook dit is vooral zinvol in combinatie met onderstaan-
de.

3. Door vooral te fokken met honden uit lijnen waar-
mee in het verleden weinig gefokt is, kunnen we 
het genetisch potentieel van een ras weer ten volle 
benutten
Door het veelvuldig gebruiken van dezelfde reuen en 
het terugfokken op populaire lijnen loopt er  inmiddels 
een groot aantal Drenten rond, met genen die veel-
vuldig in het ras voorkomen. Er is daarnaast een veel 
kleiner aantal Drenten die genen hebben die zeldzaam 
zijn binnen het ras. Dat zijn Drenten uit lijnen waar 
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weinig mee gefokt is. Die genen staan op het punt om 
verloren te gaan. Door juist meer met deze honden te 
fokken, voorkomen we dat deze genen verloren gaan 
en kunnen we het genetische potentieel van het ras ten 
volle benutten. Met het registratiesysteem Dogs Global 
kunnen we tegenwoordig van elke Drent zien of zijn of 
haar genen zeldzaam zijn (dat kun je alleen zien als je 
een abonnement hebt voor een Breeder Plan). Dit zijn 
honden met een zogenaamde lage Mean Kinship (MK), 
ook wel verwantschap t.o.v. het hele ras genoemd.  
 
In Dogs Global zijn dit de ‘groene’ en in iets mindere 
mate de ‘gele’ honden. Let wel: ook van andere honden 
moeten hun genen worden doorgegeven, alleen met 
deze groene en gele honden zou in ieder geval (en 
liefst vaker) gefokt moeten worden.
 
Als ik het goed begrijp, zou ook ZooEasy op termijn 
met een module komen waarmee de Mean Kinship van 
honden kan worden berekend. Dat zou mooi zijn, maar 
dan zullen ook alle buitenlandse honden in het systeem 
moeten worden ingevoerd, anders krijg je verkeerde 
uitslagen. 

Twee manieren om de genetische diversiteit te verster-
ken:
4. Fokken met nieuw aangekeurde look-a-likes kan 
de diversiteit helpen, maar dat hoeft niet
Door het aankeuren van (en fokken met) look-a-likes 
(honden die eruitzien als Drenten maar geen stam-
boom hebben) kan de genetische diversiteit van een 
fokpopulatie worden verbeterd. Dat gaat alleen op als 
de look-a-like niet toch verwant is aan die fokpopulatie. 
Het is maar zeer de vraag of dergelijke look-a-likes te 
vinden zijn. Goed DNA-onderzoek is daarbij noodza-
kelijk. De Raad van Beheer heeft voorgesteld om het 
aankeuren van look-a-likes toe te gaan staan.

5. Outcross met een ander ras is de enige zekere ma-
nier om de genetische diversiteit en dus de genen-
pool binnen een ras daadwerkelijk te vergroten
Wat we in de loop der tijd aan genen verloren hebben 
in het ras, krijgen we nooit meer terug. We kunnen de 
genenpool echter wel uitbreiden door outcross: het 
intelen van andere rassen. 
 

Outcross met andere rassen lijkt voor de meeste 
Drentenliefhebbers op dit moment een brug (of vele 
bruggen) te ver. Het is zoiets als vloeken in de kerk. 
Toch wordt er binnen andere rassen al mee geëxperi-
menteerd, simpelweg omdat elk ras (en bij uitstek een 
kleine ras als de Drent) er uiteindelijk toch mee aan de 
slag zal moeten. Veel mensen zeggen: als het per se 
moet, dan liever later dan nu. Mijn standpunt is: als het 
toch moet, en dat moet, laten we dan nu heel goed 
kijken naar de ervaringen bij andere rassen en ons er 
langzaam maar zeker alvast op gaan voorbereiden. 
Maar ik denk niet dat ik daarvoor momenteel veel han-
den op elkaar zal krijgen. 

Met outcross breng je nieuwe verse genen het ras bin-
nen, waardoor de effecten van inteeltdepressie teniet 
gedaan worden. Echter, je kunt ook zomaar nieuwe 
problemen je ras infokken. Dat kun je wel vermijden, 
maar dan moet je een goed plan hebben en weten wat 
je doet. Daarom ben ik er voorstander van dat outcross 
gebeurt onder toeziend oog van rasverenigingen. Er 
is een andere weg: zelf outcross doen en dan bijvoor-
beeld de tweede of derde generatie laten aankeuren 
als look-a-like (ervan uitgaande dat het voorstel van de 
Raad van Beheer om look-a-likes aan te gaan keuren 
wordt aangenomen), maar dan is er geen enkele con-
trole en kan het zomaar mislopen. 
 
Maar zelfs als je andere rassen inkruist en niet tegelij-
kertijd óók zorgt voor meer nesten, met meer verschil-
lende ouderdieren en dan vooral ouderdieren met een 
lage Mean Kinship (punt 1 t/m 3) zullen de positieve ef-
fecten van outcross heel snel uitdoven. Het is dus geen 
óf óf, maar én én. Dus aangezien outcross waarschijnlijk 
nog even zal duren, stel ik voor te beginnen met de 
overige opties.

De volgende keer ga ik in op de vraag hoe we als  
Drentenliefhebber of rasvereniging zelf kunnen bij-
dragen aan de genetische diversiteit.

Marcel Senten 
Foto’s: M. v.d. Burg
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Het sterkste instinct wint
Honden leren elke minuut van de dag. Alles 
wat ze meemaken (en dan vooral de conse-
quenties ervan) zijn lessen voor de toe-
komst. Natuurlijk hebben honden (net als 
alle dieren en mensen) ook instincten. Een 
instinct bepaalt dat je op een bepaalde situ-
atie of signaal onbewust (en in veel gevallen 
vrij dwangmatig) reageert met een bepaald 
gedrag. Zo’n reactie is niet aangeleerd maar 
‘ingebakken’, meegegeven door moeder 
natuur bij de geboorte. Dit stukje gaat over 
twee instincten. Het ene is: vluchten bij (ver-
meende) dreiging. Het andere: te allen tijde 
bij de roedel blijven. In bepaalde situaties 
zijn die gedragingen onverenigbaar.
 
Onze hond Cinta (een puber van 10 maan-
den) is zeer gevoelig (misschien wel over-
gevoelig) voor agressief of opgewonden 
hondengeblaf. Dat vindt ze maar niks! Ze 
wordt er door gebiologeerd. Ook al klinkt 
het in de verte, vanuit een tuin of een auto, 
ze kan haar aandacht er niet vanaf houden. 
Sterker nog, ze wil er het liefst zo snel mo-
gelijk zo ver mogelijk bij vandaan. Na haar 
puppentijd gaf ze er iets minder om, maar 
nu ze puber is, is het weer helemaal terug. 
Hopelijk wordt haar onrust is zo’n situatie 
over een paar maanden weer (wat) minder.
 
Een andere eigenschap (die er misschien 
mee in verband te brengen is?) van Cinta 
is dat ze ons heel goed in de gaten houdt, nooit heel 
ver bij ons vandaan gaat. Als ze even speelt met een 
andere hond en haar baasje van dienst loopt gewoon 
door (wat we in principe altijd doen), komt ze na een 
korte tijd weer bij haar groepje. Als ze heel lekker aan 
het rennen is met een jonge hond duurt het iets langer, 
maar ze zal echt niet met de vreemde hond mee blijven 
lopen. Om haar bij je te roepen is het genoeg om stil te 
blijven staan, ze heeft dan heel snel door wat de bedoe-
ling is: even bij de baas komen.
 
Deze twee instincten zag ik laatst bij Cinta met elkaar in 
conflict komen. De wandeling was bijna klaar; nog een 
paar honderd meter tot de parkeerplaats. Er liep een 
groepje honden op het pad voor ons en daarom leek 
het me een goed idee om even een paadje in te slaan 
en Cinta daar bij me te roepen. Op dat moment hoorde 
Cinta (en ik ook) vanuit de verte een aantal honden 
blaffen, piepen en jammeren. Een heel opgewonden 
gedoe, alsof er een paar honden een hoogoplopende 
discussie hadden. Cinta bleef vlakbij me stokstijf 
stilstaan. Ik ook, maar niet vanwege het geluid van de 
honden, maar in de hoop dat ze bij me zou komen. 
Inderdaad, ze kwam dichterbij. Maar bleef op een meter 

of 10 weer stilstaan, de oren gespitst en heel alert kij-
kend in de richting van het geluid. Ik kan er nu een heel 
lang verhaal van maken, maar dat zou wat saai worden. 
U begrijpt het al, er gebeurde een tijdje niet zoveel. Het 
blaffen en piepen stopte, begon opnieuw, ging weer 
verder etc. Ik stond stil te wachten, af en toe Cinta vrien-
delijk uitnodigend om bij me te komen. Cinta luisterde 
gebiologeerd naar wat er in de verte gebeurde. Af en 
toe een stapje naar me toe, dan weer een stapje bij me 
vandaan. Om bij mij te komen, hoefde ze nog maar 10 
meter af te leggen, maar wel in de ‘verkeerde’ richting, 
de richting van het geblaf. De instincten vochten om 
de voorrang. Gevolg: er gebeurde niets. Vaak zie je in 
zo’n situatie ‘overspronggedrag’ (nep-snuffelen etc.), 
maar zelfs daar kwam ze niet aan toe. Totale bevriezing 
van de situatie. Het vervelende was: het geblaf kwam 
dichterbij. Voor Cinta reden om niet dichter bij mij te 
komen. Het groepje honden en mensen kwam in zicht 
en… Cinta ging uit zicht. Ze had (instinctmatig) de 
keuze gemaakt: ik weet niet wat mijn baas van plan 
is, maar ik ben weg! Paadje uit, hoekje om (nee niet 
figuurlijk, dit verhaal heeft gelukkig een happy end). 
De lawaaiige honden en de bazen liepen voorbij. Er 
was geen ruzie tussen de honden. Een hele grote hond 

Ook nog tijd gehad om een foto te maken op plaats delict? 
Nee zo koelbloedig was ik niet, maar dit is wel de historisch juiste plek.
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was aan het slepen met een hele grote tak en een paar 
kleinere honden bemoeiden zich daarmee. De grote 
hond had een hele luide blaf en de kleinere piepten en 
jammerden regelmatig. Toen het groepje voorbij was, 
stond ik daar in mijn eentje. Met mijn goede gedrag? 
Tja, dat was nog maar de vraag. Was mijn gedrag wel 
zo goed? Wat nu te doen. Je zou zeggen, rustig blijven 
staan, ze komt vanzelf weer terug. Dat was nog altijd 
gebeurd. Ze gaat heus niet ver weg… Ok, gewoon 
wachten dan maar. Maar ja, hoe lang houd je dat vol? 
Best lang. Althans naar mijn gevoel. Heel lang zelfs, naar 
mijn gevoel. Opeens ging er een soort wekker in mijn 
hoofd: dit duurt te lang. Een rotgevoel, voor het eerst 
sinds in die 10 maanden liep ik mijn hond achterna. 
Niet goed voor mijn ego, maar ook niet voor de opvoe-
ding: weglopen zou niet mogen lonen… Bovendien, 
meestal komt je hond weer terug naar de plek waar hij/
zij je het laatst heeft gezien. Ja, ja, ik weet het allemaal, 
maar een heel sterk stemmetje in mijn hoofd riep in dit 
geval toch: blijf niet staan, ga er achteraan!
 

Cinta was weggerend in de richting parkeerplaats en 
ik hoopte maar dat ze daar naartoe was gegaan. Eerlijk 
gezegd gaf ik het een goede kans. Ik nam me voor: naar 
de parkeerplaats en als ze daar niet is, dan weer terug 
naar de ‘verlaatplek’. Dichter bij de parkeerplaats zag ik 
al een paar wandelaars steeds achterom kijken, richting 
parkeerplaats. Toen ze ook naar mij (man met riem in 
zijn hand, zonder hond) keken met meer belangstelling 
dan ik gewoonlijk krijg, wist ik het bijna zeker. Ik hoefde 
niet eens te roepen: “Heeft u een bont hondje gezien?” 
Ik zag Cinta al staan. Pak van mijn hart. Ze stond op me 
te wachten aan het begin van de parkeerplaats. Tja en 
dan? Lijntje erom en naar huis. En de les? Voortaan nog 
beter anticiperen op het gedrag van mijn hond, want 
eigenlijk had ik kunnen weten dat Cinta niet in de rich-
ting van het geblaf zou lopen. Door haar instinctieve 
gedrag had ik een ervaringsles geleerd.
 
Rob van der Meer

Houtsnip in het Kolkbos
Je komt af en toe van die momenten tegen dat je denkt: 
dat komt me bekend voor… En wat je er bekend aan 
voor komt, wil je dan niet meteen te binnen schieten…. 
Vandaag had ik zo’n moment. 

Ik was met Quartel en Pieke naar ‘ons’  bos, een bos 
waar ik al jaren kom en waar het gedoogd wordt dat 
de honden los lopen. Een heel divers bos ook: een bos  
met zanderige stukken en stukken in rabat gegraven. 
Af en toe kom je er een eekhoorn tegen en merels en 
koolmeesjes zijn er in overvloed. En soms, heel soms, 
als er in de wijdere omgeving structureel in het land 
gewerkt wordt, dan kun je ook wel eens een ree of een 
haas tegenkomen. Kortom een rustig bos. 
 
En op deze grijze, licht mistige dag was de sfeer een 
beetje sprookjesachtig. Quartel scharrelde lekker voor 
mij uit en Pieke ging zijn eigen gang en kwam zich af 
en toe melden. Echt zo’n wandeling waarbij je zelf ook 
gaat lopen mijmeren en niet echt oplet.

Tot ... Pieke voorstaat. Dus erheen en samen kijken wat 
er voor spannends is te beleven…Een houtsnip koos de 
vrijheid en samen keken Pieke en ik hem na.
En toen had ik dat moment: dat komt me bekend 
voor… Natuurlijk hebben mijn honden wel vaker voor-
gestaan, ook op houtsnip! Maar ik was toch wat van 
slag. 

We hebben de wandeling afgemaakt en de honden 
hebben samen gedold en gekkigheid uitgehaald en ik 

liep te peinzen: dat komt me bekend voor…
Uiteindelijk in de auto naar huis, schoot het mij te 
binnen…Twintig jaar geleden, zomer, warm weer, 
hetzelfde bos, alleen toen was net de ondergroei eruit 
gehaald, de woekerende bramen waren enigszins 
getemd. Op vrijwel dezelfde plek stond mijn Rinus voor 
op houtsnip…

Het was een bijzondere ervaring, alsof ik op een kruis-
punt in de tijd stond… een soort van Stephen King 
ervaring…

Sieka Knol
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Onze dagelijkse losloop wandelingen
In de Nieuwsbrief stond een oproep om een stuk te 
gaan schrijven over waar je met je Drentsche Patrijs-
hond wandelt.

Wij wonen in Drenthe en zijn dus omringd met bossen 
en buitengebieden waar je een Drentsche Patrijshond 
heerlijk los kunt laten lopen zonder dat er gevaar is 
van verkeer. Ook is het in onze provincie erg rustig; we 
komen bijna nooit iemand tegen tijdens deze wande-
lingen.
We wandelen graag in het losloopbos van Ellertshaar of 
in het bos van Gieten/Borger; daar zijn in deze tijd van 

het jaar ook heel veel houtsnippen te vinden. Het is een 
hobby van Vesta om de houtsnippen op te zoeken en er 
op voor te gaan staan, wat voor mij weer prachtig is om 
te zien. Florus speelt dat spelletje niet zo goed als zijn 
moeder. Hij let meer op waar zijn moeder mee bezig is, 
dan dat hij zelf ook op zoek gaat naar houtsnippen.

Ook mogen we graag wandelen in buitengebieden 
langs verschillende diepjes. Vesta vindt het heerlijk om 

daarin te zwemmen en op zoek te gaan naar eenden of 
waterhoentjes. 

Ik zie heel vaak tijdens onze wandelingen reeën. Deze 
week zwommen er zelfs drie stuks het diepje over waar 
wij liepen.

Ook de oude zandafgraving in het bos bij Grolloo is een 
favoriet wandelplekje van ons.

Ik heb wat foto’s toegevoegd om een indruk te geven 
van onze wandelgebieden.

Sonja Weijer 
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Met ‘onze Drent’ in Drenthe
Coronatijd: voor mensen lock-down, maar voor de hond geen avondklok
Wie kon vorig jaar vermoeden, toen Covid-19 in de 
wereld kwam, dat we een jaar na dato in een anderhal-
vemetersamenleving zouden zitten. Mensen dan, want 
dat honden zich ook aan deze regel moeten houden, 
daar is mij niets van bekend. Hoewel ik begrepen heb 
dat er ook (huis)dieren besmet zijn geraakt. Al kwam 
dat vaak door hun baasjes, die het coronavirus hadden 
opgelopen. Maar toch… 

Vorig jaar moesten we er allemaal nog aan wennen, een 
stap opzij als het pad te smal was tijdens het uitlaten 
van de hond. Onnatuurlijk langs elkaar, bijna rugge-
lings want tja, over het virus was nog niet veel bekend. 
En hoe reageer je dan als een medehondeneigenaar 
vraagt: “Is uw hond corona-vrij?” voordat de honden 
met elkaar mogen spelen. Waarop het baasje balorig 
reageerde: “Ja hoor, die is net van de IC af”… Misschien 
iets te cru gezegd, want van het virus wisten we nog 
niet veel. Maar de honden hadden elkaar al gevonden.

We voeren een ander ‘deurbeleid’ in. Wanneer de pak-
ketbezorger komt, gaat ze even in de bench. Dat is haar 
veilige plekje maar nu gaat toch ook eventjes het deur-
tje dicht. Ze vindt het geen probleem, want de beloning 
is een voertje. Uit nood worden online boodschappen 
gedaan voor een week en dat is – ondanks dat we maar 
samen zijn – toch een flinke berg. Als de kratten en do-
zen worden gebracht, gaat Bodhi dus ook in de bench. 
Anders steekt ze overal haar neus in of maakt ze het te 
‘gezellig’ met de haastige bezorger.

Er gingen verhalen rond dat het virus wel dagen kon 
overleven op spullen dus ook op pakketten. Dit be-
tekent een nieuw protocol, aangezien we tot de risi-
cogroep horen en er nog geen zicht op een vaccin is. 
Die opmerking over de coronavrije hond is achteraf zo 
raar nog niet. Als het virus op pakketten kan overleven, 
dan toch ook op huisdieren? In onze directe omgeving 

speelt Bodhi met verschillende honden. De baasjes van 
twee speelgenoten blijken het echter niet zo nauw te 
nemen met de corona-regels. Een ander baasje heeft 
zelf het virus opgelopen maar in quarantaine? Tja, 
de honden moeten wel uit. Dan krijgen we ook nog 
een - weliswaar klachtenvrije - oud-collega op bezoek 
die instant verliefd, Bodhi een verpletterende knuffel-
douche geeft. We blijven dus maar op onze hoede. De 
inzichten zijn inmiddels aangepast maar waakzaamheid 
blijft geboden. 

Ook de toename van het binnenlands toerisme is ons 
niet ontgaan. Maar geef mensen eens ongelijk, als je 
niet met vakantie naar het buitenland kunt, dan is Dren-
the ook verrassend mooi. Zonder twijfel zijn er nog veel 
meer prachtige plekken in ons land maar ja, wij wonen 
nu eenmaal hier. En dat we daarmee enorm bevoor-
recht zijn nu we toch met deze ellendige pandemie te 
maken hebben beseffen we heel goed. Er worden meer 
kilometers gemaakt in de nabijheid van thuis en Bodhi 
heeft dus óók geluk. Maar dat is voor een hond dan 
weer de gewoonste zaak van de wereld. Leven in een 
Drenteneldorado. Neus in de wind, de velden overzien, 
wat wil je nog meer? 

Tijdens de tweede lock-down worden de feestdagen 
in blokjes gehakt, wat voor ons noodzaak is maar voor 
Bodhi een zegen. Een vol huis met bezoek is erg gezel-
lig maar voor honden die dit niet gewend zijn is zo’n 
grote roedel ook vermoeiend. 
 
Bijkomstig voordeel is dat er meer quality time is met 
elkaar met inbegrip van Bodhi. Onze kleindochter van 
6 is dol op Bodhi en andersom. We videobellen regel-
matig en na ons eerste “hoi hoi lieverd” is steevast de 
vraag aan de andere kant: “waar is Bodhi, mag ik Bodhi 
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zien?” waarop wij ons in alle bochten wringen met de 
tablet in ons hand om Bodhi voor het scherm te krijgen. 
Is dat gelukt – want een hond laat zich niet zo eenvou-
dig regisseren – dan is het wachten op “jaa, Bodhi”. Met 
een beetje geluk doet die een ‘whoeoe’ voor de camera 
want pas dan is kleindochter tevreden en kunnen we 
ons gesprek voorzetten. Het laat zich raden wat er 
gebeurt wanneer ze fysiek bij ons is. Helemaal hoogte 
van deze wederzijdse ‘liefde’ krijgen we nooit want 
dat een hond met alle speeltjes tegelijk moet kunnen 
spelen, tja, dat gaat ook Bodhi soms te ver. Die kan zich 

dan gelukkig terugtrekken op het kussen in de hoek. 
Alhoewel, rustig? Wanneer ze dan weer naar huis zijn, 
is Bodhi gefocust op kinderstemmen in de buurt als 
we buiten zijn. Of dat heimwee is of roedelgedrag, dat 
weten we niet. 
Er ontstaat nog een nieuwe gewoonte. Behalve dat wij 
noodgedwongen op afstand proosten op een gezond 
en coronavrij jaar (of in ieder geval op perspectief ), 
komt Bodhi daar gezellig bij zitten, kijkend van de een 
naar de ander, alsof ze de nieuwe omgangsvormen 
probeert te doorgronden. Ze is sneller gewend aan ‘het 
nieuwe normaal’ dan wij. Typisch gevalletje ‘in het nu’ in 
plaats van het als ongemak ervaren. Het leven kan toch 

zo simpel zijn. Ook zonder bezoek wordt dit een ge-
woonte. Wanneer wij samen staand en op enige afstand 
van elkaar in gesprek zijn (gek hè hoe wij mensen ook 
geconditioneerd kunnen raken), komt Bodhi daar bij 
staan en kijkt van de een naar de ander. Soms even een 
‘whoeoe’ waarbij wij dan maar moeten raden wat ze nu 
weer duidelijk wil maken. 

Wij prijzen onszelf al gelukkig met een hond en wat 
voor een. Een Drentsche Patrijshond is sowieso al een 
lot uit de loterij (dat kan ik hier wel zeggen haha). We 
halen opgelucht adem wanneer er bij de avondklok een 
uitzondering voor honden wordt gemaakt. Want je kunt 
wel grappig doen over het bioritme van een hond, u 
zult het toch met mij eens dat je een hond die gewend 
is aan een laatste rondje buiten voor het slapen gaan, 
niet ineens kunt instrueren zijn behoeften te doen in 
de tuin of op een kattenbak (dat laatste is sowieso geen 
optie als je hond de inhoud lekker vindt, gevuld dan, 
ieuw). Het voelt bijna als een privilege om een honden-
eigenaar te zijn. Voor een hond dan weer de gewoonste 
zaak van de wereld. En dan zeggen wij soms nog  ‘het is 

een hondenleven’? Over ze-
geningen tellen gesproken…

Laat onverlet dat we allemaal 
uitkijken naar meer vrijheid in 
ons doen en laten. En zolang 
het ons niet raakt in inkomen 
en gezondheid, klagen we 
niet.  En de hond…? Die zal 
het worst wezen. 

Ik zeg dan maar, het is niet 
anders, we zullen het er nog 
even mee moeten doen. Dus 
blijf waakzaam, blijf gezond!

Agnes van Wijngaarden
Wilhelminaoord
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Met 3 x 100 gram voer naar keuze 

+ SAMPLE 3in1 cranberry koekjes 

+ SAMPLE schapenvet bonbons 

incl. spaarkaart en infoboekje. 

Naam: ___________________________________________________
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PC/Woonplaats: ______________________________________

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

Ontvang gratis 
probeerpakket:

Maximaal 1 pakket per gezin. 

probeerA4-liggend-2021.indd   1 8-1-2021   13:34:50De BREXIT-onderhandelingen thuis
Net als bij de BREXIT-onderhandelingen, ben ik van-
daag met mijn Drenten, na diverse onderhandelingron-
den, tot een goede overeenkomst gekomen:

1. mijn inzet was, dat onze Drenten geen toegang tot 
het huis hebben.

2. in de tweede ronde is het gewijzigd en kregen onze 
Drenten  toegang tot enkele ruimtes.

3. in de derde ronde kwamen we overeen dat alle ruim-
tes toegankelijk waren, maar dat onze Drenten niet op 
stoelen of banken zouden springen.

4. in de vierde ronde stelden we voorgaande afspraak 
bij: toegang werd verleend op oude stoelen en banken.

5. de vijfde harde onderhandelingsronde leidde tot de 
afspraak dat alle stoelen en banken vrij toegankelijk 
waren voor onze Drenten, behalve ons bed.

6. een kleine laatste toezegging van onze kant om de on-
derhandelingen vlot trekken, was om toegang te geven 
op ons bed, echter alleen als wij de honden uitnodigen.

7. keiharde onderhandelaars die Drenten! Het bed werd 

ook vrij toegankelijk terrein voor hen, mits wij ook er in 
kunnen slapen.

8. we hebben een definitief akkoord: na toestemming 
van onze Drenten mogen we slapen in ons eigen bed.

Eventuele wijzigingen of onenigheid wordt in de toe-
komst door beide Drenten in onderlinge afstemming 
besloten...
 
 Anita Koopman 
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De invloed van deze hormonen op jouw hond

Wat is een hormoon?
Het woord hormoon komt van het Griekse woord hor-
mao dat ‘in beweging zetten’ betekent. En dat is dus wat 
een hormoon in wezen doet. Hormonen zijn chemische 
stofjes die van alles in het lichaam signaleren, besturen 
en beïnvloeden. Dit doen ze door boodschappen over 
te brengen van de ene naar de andere zenuwcel.
Hormonen worden in het lichaam geproduceerd door 
organen en klieren. Denk aan schildklier, bijnier, ge-
slachtsklieren en darmen. Neurotransmitters worden 
geproduceerd in de hersenen en in zenuwcellen in de 
rest van het zenuwstelstel. 

Hormonen hebben invloed op hoe iemand er uit ziet, 
hoe het lichaam functioneert, op emoties en op gedrag. 
In dit artikel kijken we naar de invloed van verschillende 
hormonen en neurotransmitters op het gedrag van 
jouw hond.

Hondengedrag
Gedrag wordt door veel aspecten beïnvloed. Denk aan 
genetische aanleg, leerervaringen en omgeving. Het 
is dus niet zo eenvoudig dat je alleen maar 
naar de hormoonhuishouding moet kijken om 
gedrag te begrijpen, maar hormonen spelen 
naast alle andere aspecten een grote rol, bij 
jouw hond en bij jouzelf ook. Bij alle zoogdie-
ren werkt dit op dezelfde manier. Hormonen 
hebben invloed op hoe iemand zich voelt 
en dat uit zich weer in gedrag. Hormonen en 
gedrag zijn daarom onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Er bestaan veel meer hormonen 
dan we in dit artikel beschrijven, we nemen de 
bekendste onder de loep.
 

1. Adrenaline zet aan tot actie
Adrenaline is een stresshormoon en komt 
vrij in situaties die (levens)bedreigend zijn, 
het is nodig om te overleven. Het zorgt 
ervoor dat het lichaam in een mum van tijd 

in staat van paraatheid wordt gebracht om het gevaar 
te trotseren; versnelde ademhaling, verhoogde hartslag 
en bloeddruk, verwijde pupillen en verhoogde alert-
heid.
Wat doet een hond in een plotselinge, bedreigende 
situatie? Een hond in nood, die in een overlevings- 
modus terecht is gekomen zal vluchten (flight) of 
aanvallen (fight). Wanneer een hond te veel druk en 
spanning ervaart dan is er sprake van chronische stress. 
Een te veel aan  adrenaline heeft een negatieve invloed 
op de gezondheid van een hond. Een dier kan tenslotte 
niet langdurig in een staat van opperste paraatheid blij-
ven met de bijbehorende hoge bloeddruk en hartslag.
Emoties en gedrag: adrenaline gaat vaak gepaard met 
emoties als angst en woede.
Productie: in bijnieren (hormoon) en sommige zenuw-
cellen (neurotransmitter).
 

2. Cortisol geeft spanning
Cortisol heeft veel nuttige functies, maar 
het staat vooral bekend als ‘het’ stress-
hormoon. Stress is niet per definitie iets 
negatiefs. Stress is nodig om te overleven 

en maakt alert. Daarbij komt dat ook leuke dingen 
stress kunnen veroorzaken, denk aan bijvoorbeeld een 
schoolreisje of een blind date.
Echter wanneer er te veel stressmomenten (leuke en 
vervelende) achter elkaar plaatsvinden dan hoopt de 
stress op en wordt het te veel. Bedenk daarbij ook dat 
het wel 5 tot 8 uur duurt voordat cortisol uit het li-
chaam is verdwenen. Dat ‘stresserige’ gevoel is dus niet 
zomaar weg. Honden die veel stress (hebben) ervaren, 
hebben een kort lontje en lijken soms uit het niets 
agressief gedrag te vertonen. Ze zijn duidelijk  
geïrriteerd en humeurig. In ons artikel over trigger stac-
king wordt dit helder uitgelegd.
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Een hond die veel pijn heeft, ervaart veel stress. In het 
bloed van een dergelijke hond is een verhoogd gehalte 
aan cortisol aanwezig. Ook deze honden zullen eerder 
van zich afbijten. Niet alleen door de pijn willen ze 
mensen op afstand houden, maar ook omdat ze zich 
erg onprettig voelen. 
Emoties en gedrag: frustratie, irritatie, nervositeit, 
boosheid.
Productie: in bijnieren (hormoon).

 
3. Dopamine beloont
Dopamine behoort tot het belonings-
systeem in de hersenen. Het is de stof die 
ervoor zorgt dat je je goed voelt, het wordt 
ook wel het gelukshormoon genoemd. 

Dopamine is als het ware de motor achter intrinsieke 
motivatie. Bij de hond is het vooral gekoppeld aan zijn 
‘olfactorisch systeem’ oftewel snuffelen en het belonen-
de effect daarvan.
Dopamine wordt aangemaakt wanneer een hond iets 
doet vanuit zijn eigen intrinsieke motivatie om de 
wereld te verkennen. De neus speelt daar een belang-
rijke rol bij. Snuffelen is voor honden een belangrijk 
onderdeel van het SEEKING-system. Het geeft een goed 
gevoel. Bij mensen zorgen o.a. muziek en sport ervoor 
dat dopamine wordt aangemaakt. Bij honden speelt 
het naast snuffelen ook een rol bij bijten, kauwen, in de 
mond nemen van voorwerpen, likken en verkennen.
 
Bij honden zie je vaak probleemgedrag ontstaan 
wanneer zij niet of zelden in de gelegenheid worden 
gesteld om dingen te doen die zij leuk vinden en waar 
ze een goed gevoel bij krijgen. Deze honden zoeken 
uit frustratie toch een uitlaatklep en gaan ongewenste 
gedragingen vertonen. Ook ligt depressie op de loer bij 
een gebrek aan dopamine.
Hoe kun je het SEEKING-system bij je hond stimuleren? 
Laat je hond op verkenning gaan, bied verrijking aan 
in de vorm van spel en hersenwerk en laat je hond in 
vrijheid spelen en ontdekken. Speuren, snuffelen en 
kauwen zijn als activiteit enorm belonend voor een 
hond. Ze geven een hond een fijn gevoel.
 

Emoties en gedrag: geluk, blijdschap, genot, verlan-
gen, maar ook uitersten als obsessie, verslaving en 
frustratie.
Productie: in zenuwcellen (neurotransmitter).

4. Endorfine verzacht
Endorfine wordt geproduceerd bij o.a. 
lichamelijke inspanning en pijn. Endorfine 
werkt in de eerste plaats pijnstillend en het 
en is samen met dopamine medeverant-

woordelijk voor het gevoel van geluk. Een hond maakt 
endorfine aan tijdens fysieke inspanning, spel, eten en 
geslachtsgemeenschap.
Zit je hond niet lekker in zijn vel en lijkt hij wat down? 
Dan kun je hem een fijner gevoel geven door met hem 
te gaan wandelen of te spelen. Ook kauwen en snuf-
felen zijn activiteiten die bij de meeste honden een 
gevoel van geluk stimuleren.
Emoties en gedrag: plezier, vrolijkheid.
Productie: in de hypofyse (neurotransmitter).
 

5.  Oxytocine heeft lief
Oxytocine wordt ook wel het knuffel-
hormoon genoemd. Het is een hormoon 
dat wordt aangemaakt tijdens sociaal 
contact zoals aankijken, aanraken, knuf-

felen, verzorgen en seks. Bij een moederhond speelt 
dit hormoon ook een rol bij de bevalling, het zogen en 
verzorgen van de pups.
Wetenschappers hebben ontdekt dat het oxytocine 
niveau omhoog gaat bij beiden wanneer een hond en 
een mens elkaar aankijken en oogcontact hebben. Mis-
schien ken je dat gevoel wel wanneer je zelf oogcontact 
maakt met je hond? Een soort van vlinders in je buik? 
En je hond voelt dat dus ook!

Een interessant weetje is, dat vrouwen die middels een 
keizersnede een baby hebben gekregen (in vergelij-
king met vrouwen die een vaginale geboorte hebben 
ervaren) minder oxytocine aanmaken wanneer ze hun 
baby horen huilen. Het kan volgens onderzoekers lan-
ger duren voordat er een hechte band ontstaat tussen 
moeder en kind.
Vriendschap, vertrouwen en een liefdevolle relatie met 
je hond zorgen ervoor dat je hond zich veilig en geliefd 
voelt.
Ook dit kent een keerzijde. Je hond is dan zo sterk aan 
jou gehecht dat hij niet alleen kan zijn. De binding is te 
extreem en kan voor verlatingsproblematiek zorgen.
Emoties en gedrag: liefde, aanhankelijkheid, vertrou-
wen, maar ook jaloezie en liefdesverdriet.
Productie: in de hypothalamus (hormoon).

 
6. Serotonine geeft een boost
Serotonine is een neurotransmitter die 
een positief effect heeft op je stemming. 
Het heeft invloed op je gevoel van zelfver-
trouwen en het wordt aangemaakt wan-
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neer we iets doen waar we trots op zijn of wanneer we 
respect en waardering krijgen. Als je iets doet wat je 
eigenlijk heel spannend vindt, dan ervaar je een soort 
boost. Serotonine! We zijn trots op onszelf en krijgen 
meer zelfvertrouwen.
Serotonine helpt ook tegen depressieve gevoelens. Bij 
een te laag serotoninegehalte ervaart een hond nega-
tieve gevoelens. Bezorgdheid, irritatie, verdriet en op de 
lange termijn depressie en angst.
Een tekort aan serotonine kan probleemgedrag in de 
hand werken. Denk aan angst en agressie, maar ook 
bijvoorbeeld rusteloosheid (slecht slapen), hyperacti-
viteit en compulsief gedrag. Ook wordt de pijngrens 
lager bij een gebrek aan serotonine. Een hond kan dus 
‘overdreven’ gevoelig reageren als je hem aanraakt 
bijvoorbeeld.
Een groot deel van de serotonine wordt aangemaakt 
in de darmen. Tijdens het eten stijgt het serotonine 
gehalte. Wanneer een hond honger heeft en de darmen 
inactief zijn, wordt de hond prikkelbaar. Een structureel 
gebrek aan voeding leidt tot uitputting van serotonine, 
wat op zijn beurt depressie in de hand werkt.
Emotie en gedrag: geluk, trots, zelfvertrouwen.
Productie: in zenuwcellen (neurotransmitter) en in de 
darmen (hormoon).
 

7. Testosteron durft
Testosteron is misschien wel de bekendste 
van allemaal. Het wordt vaak geassoci-
eerd met machogedrag en seksualiteit. 
Het staat vooral bekend als het mannelijk 

hormoon, maar ook vrouwen maken testosteron aan, 
alhoewel wel in mindere mate.
Testosteron is meer dan alleen maar een macho-
hormoon. Het lichaam heeft het hard nodig om op 
een gezonde manier te kunnen ontwikkelen. Zonder 
testosteron zouden we broze botten en slappe spieren 
hebben. Een gebrek aan testosteron kan ook concen-
tratieproblemen en depressie als gevolg hebben. Dit 
heeft dan weer zijn uitwerking op het gedrag.
Testosteron stimuleert de geslachtsdrift bij reuen en 
teven. Testosteron maakt ook dat een hond zelfver-
zekerd is. Is een hond onzeker en daardoor agressief 
naar andere honden? Dan helpt het niet om deze hond 
te castreren, want dat zal hem juist nóg onzekerder 
maken.
Emoties en gedrag: stimuleert geslachtsdrift, zelfver-
zekerdheid
Productie: in de bijnieren en bij mannen in de testikels, 
bij vrouwen in de eierstokken (hormoon).
 

8. Oestrogeen schommelt
Oestrogenen staan bekend als typisch 
vrouwelijke hormonen, omdat ze bij 
vrouwen een belangrijke rol spelen bij de 
ontwikkeling van de voortplantingsor-

ganen en vrouwelijke lichaamskenmerken. Maar ook 
het mannenlichaam produceert dit hormoon in kleine 

hoeveelheden.
Vanzelfsprekend hebben deze hormonen invloed op al 
het gedrag wat te maken heeft met de reproductie. Tij-
dens de cyclus van een teef verandert het oestrogeen-
gehalte en veranderen de emoties en het gedrag mee. 
Tijdens de vruchtbare periode is het oestrogeengehalte 
het hoogst. Een teefje kan zich dan anders gedragen 
dan normaal; prikkelbaar, teruggetrokken of onrustig. 
Dit verschilt per teef.
Een reu kan waarnemen wanneer een teef een hoog 
oestrogeengehalte heeft, dus dit heeft indirect ook 
invloed op zijn gedrag. 
Er is nog niet heel veel bekend over de exacte invloed 
van het oestrogeengehalte op emoties, maar dat het 
voor heftige stemmingswisselingen kan zorgen is wel 
zeker. Een plotselinge daling van oestrogeen na een 
bevalling kan bijvoorbeeld voor depressie zorgen.
Wat minder bekend is, is dat oestrogeen ook een sterk 
verband houdt met sociaal gedrag en communicatie. 
Chinese wetenschappers hebben ontdekt dat oestroge-
nen ervoor zorgen dat iemand beter in staat is emoties 
en gezichtsuitdrukkingen bij anderen te herkennen.
Emoties en gedrag: stemmingswisselingen en op-
vliegers.
Productie: in bijnieren en vetcellen, en bij mannen in 
de testikels, bij vrouwen in de eierstokken en bij zwan-
gerschap ook placenta (hormoon).

Disclaimer:
In dit artikel hebben we een aantal hormonen en neu-
rotransmitters los van elkaar besproken om het over-
zichtelijk te houden.
Echter in de praktijk werken deze samen en staat de 
een niet los van de ander. De hormoonhuishouding is 
een dynamisch geheel en staat geen enkel hormoon op 
zichzelf. Zo stimuleert adrenaline (doodsangst) bijvoor-
beeld de productie van dopamine (een goed gevoel), 
en is dopamine nodig voor de productie van adrenaline 
en noradrenaline. Hormonen en neurotransmitters 
hebben ook  vitale functies die belangrijk zijn voor 
het functioneren van ons lichaam. Denk aan de groei 
van botten, ontwikkeling van spieren en het hart- en 
vaatstelsel.
Deze materie is dus veel en veel complexer, maar met 
dit artikel hopen we toch een introductie te hebben 
gegeven in de wereld van hormonen en welke invloed 
ze hebben op het gedrag van jouw hond. Bedenk met 
name bij probleemgedrag wat er aan de hand kan zijn. 
Wat is de oorzaak van angst of het korte lontje bij jouw 
hond en spelen hormonen (of het gebrek eraan) een 
rol?
 
Referenties
•  Adrenalineverslaving, een leven vol gevaar
• Bos, Peter & van Honk, Jack. (2012). De rol van tes-

tosteron en oxytocine in menselijke sociale interac-
tie. Neuropraxis. 14. 174-177. 10.1007/s12474-010-
0815-2



34 - Onze Drent

 

• Gadbois and Reeve (2014) Canine Olfaction: Scent, 
Sign, and Situation – Department of Psychology 
and Neuroscience, Neuroscience Institute, Dalhou-
sie University, Halifax, NS, Canada

• Effects of Hunger on Serotonin
• Testosterone — What It Does And Doesn’t Do
• Testosterone and the Male Skeleton: A Dual Mode 

of  Action
• Estrogen and Women’s Emotions
• Estrogen Impacts on Emotion: Psychological, Neur-

oscience and Endocrine Studies
• Paula L. Ruttle, Elizabeth A. Shirtcliff, Lisa A. Ser-

bin, Dahlia Ben-Dat Fisher, Dale M. Stack, Alex E. 
Schwartzman. Disentangling psychobiological me-

chanisms underlying internalizing and externalizing 
behaviors in youth: Longitudinal and concurrent 
associations with cortisol. Hormones and Behavior, 
2011; 59 (1): 123 DOI: 1016/j.yhbeh.2010.10.015

Bron: doggo.nl
Auteur: Debby van Dongen
Voor ‘Onze Drent’ bewerkt door: Daniëlle Blezer

 

Levendige ‘Reueninformatieavond’ via Teams 
In de facebookgroep Drentsche Patrijshonden werd 
vorig jaar de slogan gelanceerd “Heb jij een Drent en is 
dat een gezonde niet gecastreerde reu? Dan hebben 
we jou (en vooral je hond) hard nodig! Hoe? Door jouw 
reu aan te melden als dekreu!”. 

Er ontstonden verschillende discussies via social media 
en er werden vele vragen gesteld. Gezien de vragen 
en de onzekerheden, bleek dat de drempel om je reu 
als dekreu aan te melden best wel hoog is en ontstond 
al snel het initiatief om de ‘corona blijf vooral binnen 
tijd’ nuttig te vullen met een online informatieavond. 
Met een vijftal mensen met verschillende inzichten en 
ervaringen wat betreft het fenomeen ‘dekreu’ draaiden 
we proef.

Ons ras is gebaat met inzet van zo veel mogelijk ver-
schillende fokdieren. De bedoeling was om zoveel 
mogelijk informatie te geven over ‘de weg naar dekreu’, 
de regels en eisen en alle andere zaken die je als begin-
nend dekreu-eigenaar bezig houden.

De techniek liet ons niet in de steek en via Microsoft 
Teams werd het op 24 november een levendige avond. 
Iedereen kon meedoen, ongeacht of je wel of geen 
lid was van een rasvereniging. Je kon je digitale hand 
opsteken als je iets wilde vragen, ondertussen liep er 

ook een chat mee, 
waarin je opmer-
kingen en vragen 
kon deponeren 
die dan ook weer 
direct werden 
beantwoord. Syn-
chroon liep er een 
presentatie met 
cijfers en steek-
woorden en bleef 
iedereen gedisciplineerd bij de les. Zo’n 45 mensen 
hebben deelgenomen en we gingen zelfs de grens over 
want ook België en Duitsland plugden in.

Aan bod kwamen de volgende vraagstukken :
• Waarom is het zo belangrijk dat er meer dekreuen 

komen?
• Wat komt er allemaal bij kijken? Heel belangrijk zijn 

de gezondheidstesten, maar ook  de verschillende 
shows, reuendag, fokdagen.

• Welke gezondheidsonderzoeken zijn minimaal 
nodig?

• Hoe en waar meld je je reu aan als dekreu?
• Wat kost het en wat levert het financieel op?
• Wordt mijn reu wel gevraagd?
• Twijfel je of zoek je ondersteuning?
• Geeft het voldoening, is het leuk?

De avond werd enthousiast ontvangen en kan zo nodig 
herhaald worden. Het verslag en de presentatie werd 
aan alle deelnemers verzonden en ook een Engelse ver-
taling is gemaakt voor de geïnteresseerde buitenlandse 
fokkers en eventuele reu-eigenaren. 

Het verslag en/of presentatie kan nog altijd opge-
vraagd worden bij Manuela Plaisier of Marcel Senten! 

Jeanny Bustin
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Spelen met een bal
Je hond herhaaldelijk achter een bal aan laten rennen...  
 
Wat doet dit fysiek en mentaal met hem?
Graag wil ik dit artikel starten met informatie over 
wat ballen gooien doet met een hond, zowel fysiek 
als mentaal. Ik ga het niet negatiever maken dan het 
is en ook niet positiever. Ik zoom hier puur in op wat 
met een bal gooien doet met je hond. Of het voor 
jouw hond verstandig is, daar laat ik je in het laatste 
stuk over nadenken.

Hondeneigenaren gooien vaak met de beste intenties 
continu met die bal omdat de hond er zo gek op lijkt te 
zijn. Daarnaast lijkt het misschien een goede manier om 
de hond aan zijn beweging te laten komen. Maar is dat 
wel zo? Hoe beleeft een hond het achter een bal aan 
rennen eigenlijk? Om dit te begrijpen is het van belang 
dat je weet dat het voor een hond géén verschil maakt 
of het om een echte jacht op een prooi gaat of een
spelletje met een bal. Voor een hond is die bal simpel-
weg de prooi.

Hoe verloopt het jagen op een prooi dan precies?
Vrij simpel: Jagen - grijpen - doden - eten – slapen.
Dit is in een notendop hoe de jacht van een hond er 
uitziet. Hij krijgt een adrenaline boost van hier tot Tokyo 
met als doel: die prooi grijpen. Heeft hij de prooi te 
pakken, dan zal de hond zich rustig terugtrekken om te 
eten. Tijdens het eten zal er al wat adrenaline omgezet
worden (adrenaline is een kortwerkend stress-hormoon 
dat honden in staat stelt om vliegensvlug te reageren). 
Door die adrenaline kan jouw hond van de jacht een 
succes maken. Het hele lichaam schreeuwt “pak ‘m”! En 
pakken zal hij hem. Dan is het tijd om te eten. De hond 
heeft zijn buik vol en wat zal hij gaan doen denk je?
 
Slapen. Rusten. De stress-hormonen van deze 
enorme inspanning verwerken.
Want de adrenaline mag dan wel een kortwerkend 
stress-hormoon zijn dat ook vrij snel weer op redelijk 
normaal peil is, maar het stress-hormoon cortisol blijft 
wel uren actief. Dus de hond zal rusten om zijn lichaam 
de kans te geven weer tot een normaal en gezond 
niveau te herstellen.

Ik benadruk hem nog een keer. Een hond maakt géén 
onderscheid tussen een echte jacht op een prooi of 
achter een bal aan jagen. De werking op het lichaam is 
hetzelfde. Op één ding na... Bij een echte jacht maakt 
de hond één enorme run en is er dus ook maar één 
gigantische stijging van stress-hormonen en een flinke 
inspanning. En daar heeft hij ook heel wat uren herstel-
tijd van nodig. Kun je je voorstellen wat er gebeurt als 
je niet één keer met die bal gooit, maar meerdere keren 
achter elkaar? Wat zou er gebeuren met het stressni-
veau? Het krijgt helemaal niet de kans om te zakken 

als een hond keer op keer achter die bal aanvliegt. We 
spreken niet meer over uren, maar over dagen. Doe 
je dit iedere dag? Dan wordt er al helemaal weinig tot 
niets verwerkt.

Om te lezen hoe dit nu precies werkt met die stress-
hormonen, verwijs ik naar mijn artikel hierover. Voor
iedereen die met probleemgedrag met zijn of haar 
hond kampt is dit hele waardevolle informatie.

Dan hebben we nog het fysieke stuk. Als we een hond 
vragen om herhaaldelijk van stilstaand naar een fikse 
galop te gaan, steeds heel scherp moet remmen, afhan-
kelijk van waar je het doet en misschien ook nog eens 
slippend op het onderliggende oppervlak, aanvankelijk 
hun nek terug en hun gewicht naar voren gooiend als 
ze naar de bal reiken, vaak tegelijkertijd draaiend…, 
dan zijn de krachten op het skelet en de spieren van de 
hond enorm. En denk ook aan de pezen en gewrichten. 
Er kunnen dus fikse blessures ontstaan, zoals gescheur-
de kruisbanden.

Daarnaast is het ook nog eens zo, dat het jachtinstinct 
van de hond flink aangewakkerd kan worden door het 
gooien met ballen.  Doe je dit vaak met je hond en ziet 
hij ineens een konijn wegschieten? Grote kans dat hij
er achter aan gaat. Een bal of een konijn… voor de 
hond is er geen verschil, weet je nog? Dat wordt toch 
wel een vervelend verhaal als jij je hond graag los laat 
lopen. Overigens speelt dit niet bij iedere hond. Mijn 
eigen Faye bijvoorbeeld, was ook knettergek op haar
balletje. Maar van enig jachtinstinct was geen sprake en 
dat is er ook nooit gekomen (Springer Spaniël uit een 
werklijn, lol).

Tenslotte is er nog een belangrijk punt voor jou als 
eigenaar om te beseffen. Honden kunnen serieus ver-
slaafd raken aan de kick die het ze geeft. Ware adrena-
line junkies. Dit zijn de honden die de bal in je jaszak 
al ruiken en continu om je heen cirkelen en om die bal 
vragen. Het behoeft denk ik geen verdere uitleg dat dit 
obsessieve gedrag niet gezond is. De hond laat geen 
natuurlijk hondengedrag meer zien (snuffelen, struinen, 
verkennen, ontdekken), maar is alleen maar bezig (in 
hoge opwinding met een verhoogde hartslag) met die 
bal.

En hier komt voor jou de informatie om te bepalen 
of met een bal gooien oké is voor je hond of dat je 
hem beter naar de eeuwige jachtvelden kan sturen. 
De bal, dus. Niet je hond.
Speelt er probleemgevend gedrag? Dan is er bijna 
altijd een link met een te hoog stressniveau. Wil je iets 
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aan dat gedrag doen dan zal je moeten zorgen dat die 
stress omlaag gaat. Trainen gebeurt namelijk het liefst 
vanuit een ontspannen situatie en met een meer ont-
spannen hond. Hij zal beter kunnen leren. Dat betekent 
dus dat gooien met die bal geen goed plan is. Als jij aan 
de ene kant wil dat de stress van je hond omlaag gaat,
maar je laat hem wel elke dag achter die bal aanrennen, 
dan blijf je alleen maar stresshormonen in die hond 
pompen. Dus in dat geval: bal de kast in.

Ervaar jij geen problemen met je hond, maar is hij wel 
heel obsessief op balletjes? Lees dan nog eens goed het 
eerste gedeelte van het artikel en vraag jezelf kritisch af 
of je dit nog wel in stand moet houden.

Als laatste nog een ander scenario.
Stel, jij ervaart totaal geen problemen met jouw hond 
en hij is ook niet obsessief op ballen gericht. Echter 
vindt jouw hond het fantastisch om zo nu en dan eens 
met die bal te spelen. Joh, ga ervoor. Maak plezier! 
Enne… om bijvoorbeeld de blessures te voorkomen
zijn er nog veel meer manieren hoe je met de bal kan 
spelen. Verstop hem bijvoorbeeld en laat je hond hem 
opspeuren. Gooi hem (als het weer wat warmer is..  
brrrr) in het water, zodat je de ellende van het fysieke 
stuk niet hebt.

Misschien kan jouw hond zichzelf thuis heel goed ver-
maken met een balletje en er heel leuk zelf me spelen. 
Dikke prima! Of wat ik met Faye vaak deed; overgooien. 
Ja serieus. Echt overgooien. We zaten tegenover elkaar, 
ik gooide de bal, zij ving hem. Vervolgens gooide ze 
hem mijn richting, ik pakte hem en gooide hem weer. 

Dan nog een belangrijke tip!
Als je af en toe eens met een bal bezig gaat, denk als-
jeblieft ook aan de warm-up. Een sporter doet voor hij 
daadwerkelijk begint ook eerst een warm-up. Dat is niet 
voor niets. Ik zie vaak mensen de auto uit komen met 
de hond en gelijk gaan ze een veld op en wordt er
direct met die bal gegooid. Het is geen hogere wiskun-
de dat dit natuurlijk ook veel impact heeft op het  
hondenlijf. ‘Koud’ de auto uitkomen en direct in standje 
mega opgewonden en gáááán. Niet zo’n goed idee.

Hier valt nog veel meer over te schrijven, zoals kleine 
verwondingen als microtrauma aan spieren en kraak-
been die zorgen voor langdurige schade. Of pijn aan 
bepaalde ledematen waardoor de hond probeert te 
compenseren waardoor de belasting van zijn ledema-
ten verandert wat ook weer kan zorgen voor proble-
men. Maar voor nu laat ik het hierbij.

De belangrijkste punten zijn benoemd. Nu is het aan 
jou om kritisch te kijken of gooien met een bal kwaad 
kan voor jouw hond of dat je prima (gedoseerd) eens 
met een balletje kan spelen. 

Ik wens je veel wijsheid.  

Liefs, 
Nina

Nina van Tilbeurgh
Hondengedragscoach
www.ninavantilbeurgh.nl
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Lijntje met Onze Drent
Dankjewel Linda dat je het lijntje aan mij doorgeeft.
We hebben in totaal 11 nestjes gefokt. Onze laatste 
Drent ‘Benthe’ is de zesde generatie in lijn. Onze eerste 
gezamenlijke hond was een poedel, omdat we klein 
behuisd waren. Hij was zeer werklustig, met hem heb ik 
het hoogste niveau van Gedrag & Gehoorzaamheid (GG 
3) gehaald.

Herman wilde ook graag een hond om mee te werken 
en was geïnteresseerd in een jachthond. Op deze ma-
nier zijn we bij de Drentsche Patrijshond uitgekomen.
In 1986 stond de computer nog in de kinderschoenen 
en bestond internet nog niet. We gingen naar jacht-
proeven, veldwedstrijden, fokdagen, clubmatches en 
shows om dit ras beter te leren kennen. Onze voorkeur 
ging uit naar het Nimrod type. 

Op de show in Leeuwarden viel ons oog op de nog 
jonge teef Bieke Anjo van Groevenbeek. Bieke zou een 
nestje krijgen met de reu Oscar. Toen we de reu zagen 
wisten we zeker dat we, van deze combinatie, een pup 
wilden. In 1988 werden we, na meer dan een jaar wach-
ten, beloond met een mooie reu. Zijn naam werd Aaron 
Bieke van Groevenbeek (generatie 1; 06-04-1988).
Een zusje van Aaron ‘Drentsy’ ging naar fam. Poncelet in 

België. Nog altijd hebben wij contact en trainen geza-
menlijk voor de jachtproeven (KNJV/SJP) en de meer-
voudige apporteerproeven (MAP).

In 1987 werden we lid van de VDPH en we gingen jaar-
lijks naar de Kampioensclubmatch in de Markthal van 

Barneveld en de jaarvergadering in hotel van der Valk 
aan het Veluwemeer. Aan de gezellige Clubmatch in 
Barneveld deden meer dan 300 honden mee.
 
In de afgelopen 32 jaar hebben we heel wat discus-
sies meegemaakt en verscheidene besturen gezien.
Inmiddels is  ‘de Drent’ de grens over gegaan en hebben 
andere landen ons ras ontdekt. In de maatschappij en 
in ons ras veel veranderd en wat je ook wil, je moet mee 
met deze veranderingen. Nu zijn er twee verenigingen 
en hebben we kennissen bij beide verenigingen. Daar-
bij is het bizar is dat we van beide verenigingen clubbla-
den ontvangen, die eenzelfde uitstraling hebben.

Toen Aaron drie jaar was, werd ons gevraagd of hij 
ingezet kon worden als dekreu.  Dit was geweldig!! We 
vonden het een hele eer. Aaron heeft 7 nesten en totaal 
58 pups voortgebracht. Aaron is Nederlands Kampioen 
geworden en heeft op een veldwedstrijd in Drenthe, 
georganiseerd door de VDPH, in de Novice klasse de 2e 
plaats gehaald met de kwalificatie ‘Goed’. 

Wij werden vaker voor dekkingen gevraagd, maar von-
den dat het genoeg was. We wilden een teefje aanhou-
den van onze eigen reu.

Uit de combinatie van Aaron en Hesther is de keuze ge-
vallen op Marlein Hesther van Groevenbeek (generatie 
2; 10-08-1995). Zij stond aan de basis van onze kennel.     

Marlein heeft veel gewonnen en was al jong Kampioen.
In 1998, op de Jubileumclubmatch (50 jaar VDPH), was 
zij de eerste teef in de geschiedenis van de Vereniging 
die Clubwinner werd. Daarnaast was ze Winner ’98 en 
’99 in Amsterdam. Marlein heeft drie nesten gehad en is  
141/2 jaar oud geworden. 
 
Van het nest van Marlein x Arjen, hebben we Anjo 

Hannes van Linda

Aaron  met 3 jaar                                      
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(generatie 3; 09-05-2001) aangehouden. Anjo was onze 
acrobaat. Zo sprong ze via de rug van een Labrador 
eens met gemak over een hek van 1,60 m. Met haar heb 
ik in 2004, in Beesd, het KNJV-C diploma gehaald.
Bij het laatste nest van Marlijn ging het mis en hebben 
we slechts 1 pup overgehouden. De reu heeft de naam 
Aaron junior gekregen en hebben we op naam gehou-
den. Met Anjo en Aaron hebben we meerdere shows 
gelopen en is Aaron Nederlands Kampioen geworden. 

Uit de combinatie van Anjo en Maarten zijn Mieka en 
Govert geboren. Mieka is in 2008, 10 jaar na haar oma 
Marlein, Clubwinner geworden. Govert was beste van 
het ras op de Clubmatch van de Belgische rasvereni-
ging. Zowel op jachtproeven (KNJV-B), als op tentoon-
stellingen (Nederlands kampioen) hebben ze hun 
sporen achtergelaten. Heel bijzonder is dat Govert door 
de Stichting Contacthonden is ingezet als therapiehond 
voor personen, die moeilijk met hun omgeving contact 
kunnen maken.

Leuke anekdote is dat mijn zus, op vakantie in Brugge, 
mensen tegenkwam met Drenten. Zij maakte een 
praatje met hen en vertelde dat haar zus in Nederland 
ook Drenten heeft. Die mensen vroegen: Hoe heet zij? 
Ze zei mijn naam en de reactie van die mensen was: 
Tuurlijk kennen we haar. Waarop mijn zus zich verbaas-
de dat ik zo bekend was. Het is alweer lang geleden, 
maar een leuke ervaring.

Voor de Vereniging hebben we aan meerdere eve-
nementen deelgenomen in klederdracht. Zo ook alle 
evenementen rondom de Wereldtentoonstelling van 
2002 in Amsterdam, zoals het ‘Nederlandse Erfgoed’ op 
Paleis het Loo.

Wij hebben altijd graag contact gehad met de (nieuwe) 
eigenaren, zowel voor, tijdens en na het nest. Verder 
hebben we altijd nauwe contacten onderhouden met 
meerdere kennels, die een zelfde standpunt hadden 
over fokken: Gezondheid, Gedrag, Type en de Drent 
als gebruikshond (jacht). Hierbij werden ervaringen 
gedeeld en hulp geboden waar nodig. Wij hebben veel 

nesten bezocht en verschillende pups gezien.
 
Anjo heeft ook drie nesten gehad. Van de combinatie 
met Flagg, die in Oost-Duitsland woonde, hebben we 
een pup gehouden, namelijk onze Sanne (generatie 4; 
30-04-2004). Wij hebben altijd verschillende reuen ge-
bruikt. Grote afstanden om een geschikte reu te vinden 
en gebruiken hebben we nooit geschuwd. 

Sanne werd op enkele weken na de minimum leeftijd al 
kampioen en heeft meerdere KNJV-B diploma’s ge-
haald. Sanne was fanatiek in het water, maar tijdens de 
jachtproeven had ze extra aanmoediging nodig om het 
water in te gaan.
   
Onze honden gingen altijd mee op vakantie, of het nu 
in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, 
Denemarken, Noorwegen of Hongarije was.

      
Van het eerste nest van Sanne, met de reu Jelle, (27-
03-2009) is Djenna (generatie 5) bij ons gebleven. Met 
Djenna hebben we geweldige dingen meegemaakt. In 
2015 heeft zij, in Hongarije, bij een samengestelde ‘field 
and water’ wedstrijd (VMV) de kwalificatie ‘Second Price’ 
gehaald. ‘Second Price’ is gelijkwaardig aan een ‘Zeer  
Goed’ bij veldwedstrijden. 

Anjo
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Dat het geen eenmalige stunt was, heeft ze bewezen 
tijdens meerdere MAP proeven. Op de MAP van 2017 te 
Bentelo, georganiseerd door VDPH en de Vereniging de 
Duitse Staande Langhaar, werd ze de beste hond van 
MAP-B met 535 van de 600 punten. 

Ze heeft zich in 2011 gekwalificeerd voor en deelgeno-
men aan de ‘Champions of Champions’ Show te Brussel 
ter gelegenheid van honderd jaar FCI. Djenna is een van 
de weinige Drenten met de titels als Nederlands kam-
pioen, Internationaal kampioen (met werkkwalificatie), 
Internationaal show kampioen en behaalde jachtproe-
ven als KNJV-B (NL), MAP-B (NL), VAV (H), VMV (H) en 
Africhtingsbrevet (B). Djenna heeft twee nesten gehad.

Van het laatste nest van Sanne hebben we de reu 
Dexter (16-03-2012) teruggenomen Deze mooie hond 
hebben we op onze naam gehouden. Hij heeft een 
goed tehuis gekregen bij mensen die al een hond van 
ons hadden. Dexter (roepnaam Milo) is de tweede ‘van 
Drienermarke’ die Clubwinner werd. Verder heeft hij 
zich twee keer gekwalificeerd voor de ‘Hond van het 
Jaar Show’ en de Drentsche Patrijshond mogen verte-
genwoordigen. Milo heeft één nest voortgebracht.

            
Abbey uit het eerste nest van Djenna is getraind als 
reddingshond. Naast trainingen onder verschillende 
omstandigheden als puin en sneeuw, is ze in Oostenrijk 
geselecteerd voor de helikopter-training.
    
Van het tweede nest van Djenna is Benthe (generatie 6; 
04-01-2015) bij ons gebleven. Benthe verraste ons nog 
meer dan Djenna. Naast Milo als Clubwinner 2017, werd 
Benthe beste teef. In 2018 werd Benthe zelf Clubwinner.
Samen met Milo heeft ze deelgenomen aan de ‘Hond 
van het Jaar Show’. In Hongarije heeft Benthe bij twee 
Vizsla verenigingen een werkkwalificatie gehaald. Net 
als Djenna, heeft Benthe titels als Nederlands kampi-
oen, Internationaal kampioen (met werkkwalificatie), 
Internationaal show kampioen en behaalde jachtproe-
ven als KNJV-B (NL), MAP-B (NL), VAV (H), VMV (H) en 
Africhtingsbrevet (B).
     
Haar broer Bram hebben we op naam gehouden. Bram 
is  kampioen geworden in Nederland, Duitsland en 

Luxemburg, alsmede is hij jeugd - en internationaal 
show kampioen. Bram heeft twee succesvolle dekkin-
gen. Haar zusje Silke heeft één nest gehad.
 
Mijn gezondheid is 
achteruit gegaan, 
daardoor heb ik steeds 
meer moeite met 
lopen en staan. Ik had 
graag nog eens aan 
een jachthondenproef 
willen deelnemen. 
Een wandelstok of een 
scootmobiel wordt 
gezien als een hulp-
middel voor de hond 
en is daarom niet 
toegestaan. Daarom 
houdt het voor mij op. 
In de eerste jaren van 
Benthe, heb ik weke-
lijks met haar getraind. Benthe was en is heel snel met 
het ophalen van dummy’s of wild.

Djenna is nu bijna 12 jaar, Benthe is 6 jaar, beiden ren-
nen nog dagelijks een rondje met mij mee naast de 
grote scootmobiel.  Door de omstandigheden, hebben 
we het fokken moeten beëindigen. We zijn nog steeds 
verliefd op het ras en misschien komt er weer eens een 
deugniet bij. Op dit moment zijn we tevreden met deze 
twee lieverds!

Leuk is dat puppykopers ook na 15 jaar weer contact 
met ons opnemen, nadat hun hond is overleden. Ze 
vertellen dan dat ze altijd tevreden zijn geweest. Dan 
heb je het als fokker goed gedaan.

Van alle hobby’s die ik had, is aquarelleren blijven 
bestaan. Menig Drent heb ik vastgelegd in een aquarel. 
De aquarel van Hannes, waarmee ik mijn verhaal ben 
begonnen, hangt bij Linda aan de muur. Er hangen nu 
aquarellen van mij in Nederland, maar ook in Zweden 
en Noorwegen. Daar ben ik ontzettend trots op.
         
Wij willen dan ook heel graag dat het ras blijft bestaan. 
Jonge fokkers moeten opstaan om het ras in stand te 
houden. De basis ligt nog steeds in Nederland, ook is 
ons ras op z’n plek in het buitenland. 

Ik neem geen afscheid, ondanks dat het fysiek lastiger 
wordt. Mentaal blijf ik betrokken. Wij hopen dan ook 
nog veel leuke verhalen te lezen.

Ik heb Alma van Ditzhuyzen van kennel ‘van de Huet-
sche Grave’ gevraagd of zij het lijntje wil doorzetten.
 
Namens kennel ‘van Drienermarke’,
Evelien Bösing
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Een klein bultje . . .
Sinds een tijdje zijn er wat bultjes ontstaan bij Bikkel, 
mijn trouwe viervoeter van 11 jaar.  Gelukkig heb ik een 
vriendin als dierenarts, die als we elkaar zien e.e.a. even 
checkt. Tot nu toe zijn het gelukkig vetbultjes, maar er 
zit er eentje bij zijn rechteroksel die gestaag groeit.  Als 
ik achteraf foto's bekijk kan ik dat ook wel zien. 

Regelmatig wandel ik met mijn vriendin, die mij er dan 
op wijst dat de bult nu toch echt wel groot wordt en het 
wel tijd wordt om deze weg te halen.  Wat vind ik dat 
spannend. Bikkel is natuurlijk mijn allesje en een nar-
cose, tja. Gelukkig heeft mijn vriendin al geconstateerd 
dat het om een vetbult gaat en voordat Bikkel last krijgt 
bij het lopen en andere ongemakken krijgt, besluiten 
we dat het tijd wordt. Daarbij is mijn vriendin ook gek 
op Bikkel (wie  niet), dus doet ze natuurlijk extra haar 
best.

Dan komt 6 oktober er aan en melden we ons in Drach-
ten. In de wachtkamer is het lekker rustig en daar wordt 
bloed geprikt bij Bikkel. Zo lief als hij is, ondergaat hij 
het zo probleemloos dat zelfs de assistente me een 
compliment geeft dat het zo een lieve rustige hond is. 
Na het bloed te hebben gecontroleerd kan Bikkel de 
operatie ondergaan. Afgesproken wordt, dat ik er bij 
mag zijn als hij in slaap wordt gebracht en dat is erg fijn 
voor Bikkel en mijzelf. Als hij slaapt gaan ze hem sche-
ren en als alles voorbereid is, nemen ze mijn schatje 
mee. 
 
Een uur  later en 100 rimpels rijker, word ik geroepen. 
Ik mag bij Bikkel zijn tot hij wakker wordt. Dat duurt 
natuurlijk veeeeeel te lang naar mijn idee. Ondertussen 
word ik bijgepraat door vriendin, die zegt dat de opera-
tie geslaagd is en dat we op tijd waren, omdat de bult al 
achter een spier ging zitten. 

Het schijnt dat Bikkel aanvoelde, zo is me verteld, dat 
ik er was en dat hij zich dusdanig veilig voelde dat het 
iets langer duurde voordat hij echt wakker werd. In een 
bench worden ze door stress eerder wakker. Uiteinde-
lijk heb ik hem met  hulp van twee assistenten naar de 
auto gedragen. Na drie kwartier kwamen we thuis en 
daar waren de hulptroepen gearriveerd. Kachel aan en 
daar ging Bikkel lekker voor liggen. Het herstellen kon 
beginnen. 

Tien dagen aan de lijn en de eerste paar dagen kleine  
stukjes wandelen. Tot mijn grote genoegen gaat het 
herstel vlot. Na tien dagen bij de vriendin op visite en 
dan gaan gelijk de krammetjes eruit. 

Het is voorbij; alleen moeten zijn haren moeten  nog te-
rug komen. 

Bikkel is weer als nieuw, hopen dat hij lang mag blijven 
leven bij ons.

Patricia van Aalten 
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In memoriam
Matthijs van de Neerbosche Wateren 21-03-2011 -  08-02-2021

Met Matthijs ging het net zo als bij de andere Drenten, 
vanaf het begin was het de hond die ik direct na de 
geboorte uitkoos. Alleen ging het met het accepteren 
van de bazin anders. Ik legde hem als kleine pup in de 
armen van mijn man, ze snuffelden aan elkaar en vanaf 
dat moment was: het baasje en Matthijs.

Ik gaf hem eten, ik trainde hem en ik wandelde met 
hem, maar als hij onzeker of bang was kwam hij naar de 
baas toe om daar steun te zoeken. Zo was het en zo is 
het altijd gebleven. 

Matthijs kwam in een roedel bij grootvader Horus en 
oom Oscar en werd ook door hen opgevoed. Ik hoefde 
er weinig aan te doen, behalve de twee andere honden 
tegen hem in bescherming nemen, want die werden 
door hem gekoeioneerd en ze lieten het zich allemaal 
welgevallen. 

Nadat Horus was overleden, werd het Oscar en Matthijs. 

Dikke vrienden, maar Matthijs moest niet brutaal zijn, 
want dan werd hij op zijn plaats gezet. 

Drie jaar geleden, overleed ook Oscar en toen was het 
alleen maar Matthijs! Een desolaat hoopje hond, die 
heel lang getreurd heeft. Hij werd ook onzeker en een 
beetje een angstblaffer. Het heeft veel moeite gekost 
om hem weer zekerder te maken.
Matthijs  werd ziek en overleed uiteindelijk aan een 
acute pancreatitis (alvleesklierontsteking). Hij moest 
nog 10 jaar worden. 
 
We zijn intens verdrietig. Wat zullen we ook deze kwa-
jongen missen. Matthijs ligt bij zijn grootvader en oom 
op ons terrein. 

Fam. A.A.J. Broekman-Dekker
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Kalender 2020 - 2021
Maart 20 Voorjaarswandeling VDPH Hoornboegse Heide bij Hilversum EVC

April 17 Fokdag VDPH (2020) Dogcenter Zaltbommel EVC

Mei 15 Fokdag VDPH (2021) Dogcenter  Zaltbommel EVC

Juni 12 Kampioenschaps Clubmatch  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 april 2021 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 editie van 
‘Onze Drent’ niet bekend. Raadpleeg daarvoor dus de tentoonstellings- 
agenda van de Raad van Beheer.

Wel zijn, onder voorbehoud, geplande activiteiten van de VDPH in de kalender ver-
meld.

HONDEN
FOTOGRAFIE 
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