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Snel en accuraat antistoffen testen.

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

Is mijn hond na de vaccinaties wel goed beschermd?

De RapidSTATUS™ TiterTest™ is erg populair vanwege de snelheid, eenvoud, gebruiksvriendelijkheid en nauwkeurigheid.
Na slechts 3 eenvoudige handelingen start de test en 10 minuten later weet je of jouw hond al dan niet beschermd is tegen
 3 gevaarlijke en  besmettelijke ziekten. RapidSTATUS™ TiterTest™: klaar terwijl je wacht!
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Voorwoord van de Voorzitter
Beste leden van onze mooie Vereniging,
 
Voor u ligt het voorjaarsnummer van ons blad in 
2021. Allereest zou ik graag de Redactiecommissie 
een groot compliment willen maken. We zijn inmid-
dels ruim een jaar in COVID modus en ondanks dat 
er geen evenementen zijn, lukt het de Redactie om 
er elke keer een volle en interessante uitgave van te 
maken.

In mijn voorwoord van de Winteruitgave (februari 
2021) refereerde ik eraan, dat de situatie zich toen 
vooral kenmerkte door een lockdown, avondklok, 
strikte fysieke sociale contacten en een vaccina-
tieprogramma dat was gestart. Tot mijn spijt is dat 
nu in april nog steeds het geval en proberen we de 
hoop vast te houden dat we in mei/juni dan toch 
echt weer wat meer kunnen doen, zoals een keer uit 
eten gaan om maar iets ‘simpels’ te noemen.

Terwijl de EVC bezig was met de voorbereidingen 
voor een coronaproof evenement, hebben we met 
de huidige inzichten en richtlijnen van de Neder-
landse overheid toch het besluit moeten nemen om 
de (al twee keer verplaatste) Fokdag 2020 (gepland 
op 17 april) geheel te annuleren en de Fokdag 2021 
te verplaatsen naar oktober. We zoeken nog een 
geschikte locatie en zullen daarna de uiteindelijke  
datum kunnen doorgeven. Ook vinden we het risico 
te groot om de Kampioenschapsclubmatch al in 
juni te organiseren. Deze is nu verzet naar 18 sep-
tember, noteer de datum alvast in de agenda!

Als Bestuur zijn we gestart met een herziening van 
onze statuten en huishoudelijk reglement; niet zo 
eenvoudig maar inmiddels wel noodzakelijk. In 
een aparte informatiebrief hebben we een eerste 
terugkoppeling gedaan over het ED-beleid in onze 
Vereniging. Inmiddels hebben we van diverse leden  

input ontvangen en 
gaan we in de maanden 
mei/juni drie webinars 
organiseren om met 
elkaar te bezien welke 
aspecten in het  
bestuursvoorstel aan 
bod moeten komen en 
ook een breed draag-
vlak hebben. Hiervoor 
benaderen we ook 
externe experts, maar 
het uiteindelijke voorstel 
is zeker iets van- en voor 
onze actieve leden, fokkers en reu-eigenaren.

In lijn met bovenstaande zal de Algemene Leden-
vergadering ook worden verplaatst naar septem-
ber in de verwachting dat we dan een hybride 
vergadering kunnen houden, waaraan leden niet 
alleen digitaal, maar zeker ook fysiek aanwezig in 
De Schimmel, deel kunnen nemen. Meer informatie 
over de exacte datum en opzet volgt via een aparte 
Informatiebrief.
 
Het zal voor ons allemaal, zowel privé, zakelijk en als 
lid van onze Vereniging nog een onzekere periode 
blijven totdat 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 Zomer-nummer 2021van  ‘Onze Drent’: 

‘Zomerse Drent’ 

• Foto’s in zo hoog mogelijke resolutie (d.w.z. onbewerkt en direct vanaf het fototoestel en als  ‘grootst mogelijk 
bestand‘ verstuurd)

• Mailen aan: redactie@drentschepatrijshond.org 
• Uiterlijke instuurdatum: 27 juni 2021 
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Van de Bestuurstafel
Evenementencommissie
Er zijn weer ontwikkelingen in de Evenementencommissie te melden. In de afgelopen periode heb-
ben Mary Relou en Silvia Verhulst, die beiden ‘meeliepen als stagiair’ , aangegeven dat het commissie-
werk toch minder goed bij hun past. Ook heeft Gerie Hoekstra door haar drukke baan en gezin, toch 
te weinig tijd om haar invulling te doen zoals zij dat graag wilde. Namens het Bestuur wil ik hun zeker 
bedanken voor de tijd en energie die ze in de Evenementencommissie hebben gestoken. Gelukkig 
kunnen we nog steeds op hen rekenen voor het verrichten van hand- en spandiensten tijdens een 
evenement. Tegelijkertijd hebben zich twee nieuwe leden voor de EVC aangemeld en dat zijn geen 
onbekenden: Rob van der Meer en Susan van Ommen..... welkom! 

Wel heeft de EVC nog zeker verdere versterking nodig. Zowel Alfred als Renate hebben al geruime tijd 
geleden aangegeven dat zij na vele jaren in de EVC te hebben gewerkt, het stokje willen overdragen. 
Het wordt nu echt de hoogste tijd dat ze dit met een gerust hart kunnen doen en het is al bijzonder, 
en daarvoor veel dank, dat ze al langer in de commissie blijven dan eigenlijk afgesproken. 

Kortom, we zijn op zoek naar organisatietalent met een praktische insteek voor een actieve commissie 
die, zeker als de corona-maatregelen het toe laten, ervoor zorgt dat we elkaar weer gaan zien en ont-
moeten bij onze evenementen.

 
 
Informatie van Raad van Beheer
Van de Raad van Beheer heeft het Bestuur een tweetal brieven, één over de ingangsdatum van de 
normenmatrix en één over screening elleboogdysplasie, ontvangen en de tekst van deze brieven 
volgt hieronder.

Ingangsdatum normenmatrix 
De normenmatrix is een project met een lange voorgeschiedenis. Het besluit tot het vormen van de 
normenmatrix dateert al van mei 2012. We zijn inmiddels negen jaar verder.

De nieuwe IT is op 1 december 2020 live gegaan met daarbij de planning om vanaf 1 mei live te gaan 
met de normenmatrix voor de eerste 87 rassen.

In het laatste stadium, na de publicatie van de normen voor de eerste 87 rassen, is duidelijk geworden 
dat er in de loop van de jaren een verschil is ontstaan tussen de verwachting bij onze leden en fokkers 
en de uiteindelijke uitvoering en inhoud van de normenmatrix. Mogelijk is dit ontstaan doordat in de 
loop der jaren enkele eerder aangenomen voorstellen later weer werden gewijzigd, nog voordat ze 
waren ingevoerd. Dat verschil is gezien de lange tijd van voorbereiding en ontwikkeling begrijpelijk 
maar ook jammer gezien alle inspanningen. De kynologie heeft lang uitgekeken naar de start van de 
normenmatrix en dan is het erg spijtig dat uit de reacties van verenigingen en van fokkers blijkt dat de 
verwachtingen onderling niet op één lijn zitten. 

Kortgeleden heeft het bestuur twee initiatiefvoorstellen met betrekking tot de normenmatrix ontvan-
gen. Het laat zien dat het onderwerp door de kynologie als belangrijk wordt ervaren. Maar het laat 
ook zien dat we het niet allemaal eens zijn op onderdelen. De initiatiefvoorstellen laten zien dat er op 
de volgende onderdelen een wens is voor duidelijkheid en eventueel aanpassing.

 - Wel/niet alleen gezondheid- & gedragsnormen in de normenmatrix?

 - Wel/niet rode kruis op stamboomdocument bij niet voldoen aan de normen?

We zullen deze belangrijke onderwerpen aan de leden voorleggen tijdens de Algemene Vergadering 
(AV) van 26 juni aanstaande.  De leden ontvangen uiterlijk vrijdag 16 april de agenda en de bijbeho-
rende pre-adviezen van het bestuur van de Raad van Beheer.
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Dit betekent dat wij de ingangsdatum van de normenmatrix verzetten.

De start van de normenmatrix zal dus niet per 1 mei 2021 zijn.

De besluitvorming over de voorstellen is aan de leden tijdens de AV. De uiteindelijke ingangsdatum 
van de normenmatrix is afhankelijk van de keuze van de leden tijdens de AV en zullen wij uiteraard 
daarna direct communiceren via onze gebruikelijke kanalen.

Screening naar elleboogdysplasie 
Een van de taken van de Raad van Beheer is de begeleiding van de fokkerij van rashonden en rashon-
denpopulaties in Nederland. Met nadruk speelt hierbij de gezondheid, het gedrag en het welzijn van 
zowel de individuele rashond als van de populatie een rol.

De Raad van Beheer coördineert onderzoeken naar erfelijke afwijkingen, waarbij op gestandaardi-
seerde wijze rashonden op bepaalde afwijkingen worden onderzocht en geclassificeerd.

De screening op elleboogproblemen (elleboogdysplasie) door middel van röntgendiagnostiek is een 
veel voorkomend onderzoek bij verschillende rassen. In het protocol voor elleboogdysplasie is op-
genomen dat de internationale richtlijnen van de IEWG worden gevolgd, dit staat op het certificaat 
vermeld.

Het IEWG – International Elbow Working Group – is een internationale groep die de elleboogdiagnos-
tiek zoveel mogelijk op een lijn brengt.

In de beoordelingen, die bij de Raad van Beheer worden geregistreerd, waren wij altijd in de veron-
derstelling dat wij de richtlijnen van het IEWG één op één volgden. Recent is echter aan het licht ge-
komen dat dit niet het geval was. De eindbeoordeling werd bij ons gebaseerd op de graad van artrose 
(botnieuwvorming) en niet op (een verdenking van) een primaire laesie.

Het IEWG heeft de beoordelingswijze aangepast in 2010, maar deze wijziging is toen niet bij ons in 
het Darwin-systeem doorgevoerd. 

Schema: 
 
Scoring (updated 2010) 
The elbow findings are scored according to the severity of the arthrosis (DJD) and/or the presence  
of a primary lesion 
 

 
 

 Radiographic Findings 

0 Normal elbow joint Normal elbow joint. 
No evidence of incongruency, sclerosis or arthrosis 

1 Mild arthrosis Presence of osteophytes < 2 mm high, sclerosis of the base of the coronoid 
processes - trabecular pattern still visible 

2 Moderate arthrosis or 
suspect primary lesion 

Presence of osteophytes of 2 - 5 mm high 
Obvious sclerosis (no trabecular pattern) of the base of the coronoid 
processes 
Step of 3-5 mm between radius and ulna (INC) 
Indirect signs for a primary lesion (UAP, FCP/ Coronoid disease, OCD) 

3 Severe arthrosis or 
evident primary lesion 

Presence of osteophytes of > 5 mm high 
Step of > 5 mm between radius and ulna (obvious INC) 
Obvious presence of a primary lesion (UAP, FCP, OCD) 
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Deze aanpassing in het systeem heeft alsnog plaatsgevonden in april 2020. Vanaf dat moment heb-
ben alle honden die verdacht waren van een primaire laesie een graad 2 gekregen en bij aanwezig-
heid van een primaire (opm. redactie: secundaire?) laesie een graad 3. Deze wijziging is vorig jaar niet 
met onze leden en fokkers gecommuniceerd. 

De communicatie hierover naar de rasverenigingen had directer en duidelijker moeten verlopen. Het 
fokbeleid van veel rasverenigingen zal waarschijnlijk nu alleen gebaseerd zijn op de artrose. Door de 
verandering in beoordeling lijkt het alsof er meer honden zijn met slechte ellebogen, terwijl er voor 
die tijd sprake was van een onderrapportage.

De primaire laesie kent een hoge erfelijkheidsgraad en is daarmee belangrijk voor het fokbeleid. Het 
advies is om niet te fokken met honden met (een verdenking op) een primaire laesie.

Wij gaan de certificaten van oude uitslagen (uitgegeven tussen 2010 en 2020) niet aanpassen. Wel 
vragen wij de rasverenigingen om hier aandacht aan te besteden wanneer zij ED in hun fokbeleid 
hebben opgenomen. Het is mogelijk dat u als vereniging de deeluitslagen meeneemt in de beoorde-
ling van de gezondheidsresultaten. De deeluitslagen staan in Nederland altijd vermeld op het certifi-
caat. Ook zijn de deeluitslagen zichtbaar op de website van Dutch Dog Data. Mochten er verschillen 
zijn dan is het certificaat altijd leidend.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen dan vernemen wij deze graag, bij voorkeur via e-mail:  
dierenarts@raadvanbeheer.nl

Ledenadministratie
Voorgestelde nieuwe leden 

Naam Woonplaats Voorgesteld door

  1 Mw. M.M. Braspenning Prinsenbeek

  2 Dhr. H. van Wamelen Rockanje

  3 Mw. R.T.M. Zwiggelaar 7300 Orkanger (Noorwegen)

  4 Mw. M.W. Buitendijk Breda

  5 Mw. E. Zandt Den Haag

  6 Mw. C.J. Koopmann Donderen

  7 Dhr. G. Bakker Donderen

  8 Mw. A. K. Kok Zutphen Alma van Ditzhuyzen

  9 Mw. A.H.M. Ellenbroek Tubbergen

10 Mw. J.H. van Hemert Capelle aan den IJssel

11 Mw. L. Pasman Ridderkerk

12 Mw. B. Broekman Eindhoven

13 Dhr. E.J. Thijssen Beneden-Leeuwen

14 Mw. L.V. van Zwam Den Bosch

         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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Even voorstellen Bart Hofman
Ik wil me bij deze even voorstellen:
Mijn naam is Bart Hofman en ik heb me aangemeld als 
bestuurslid voor de VDPH.

Why, zult u zich afvragen? Sinds vier jaar ben ik baasje 
van Juul, mijn eerste hond. Juul kwam bij ons thuis, na 
een zorgvuldige afweging welk type hond zou pas-
sen in ons gezin. Een Drentsche Patrijshond….niet de 
gemakkelijkste hond, vraagt de nodige aandacht, heeft 
beweging nodig, ondeugend maar superlief. Juul is het 
eerste jaar opgevoed door mijn jongste zoon en mijn 
vrouw. Ik heb een baan in marketing en communicatie 
en ben vaak weg. Juul was voor mij een leuke hond, 
maar de echte band had ze vooral met mijn vrouw. 
Mede door de jachttraining bij Christel Schulte. 

En toen kwam er een kink in de kabel. Eind 2019 
overleed mijn vrouw. Mijn zoons studeerden in 
Amsterdam en Leeuwarden, ik bleef over met Juul. 
Voor mij kon zij niet de dupe worden van de ontstane 
situatie. Samen hebben we hard gewerkt aan onze 
relatie: ik door serieus tijd voor haar vrij te maken (ik 
probeer nu zoveel mogelijk de jachttraining met haar 
te doen) en Juul door in mijn leven te stappen. Ze gaat 
zoveel mogelijk mee naar mijn werk. Kortom: we zijn nu 
eigenlijk iedere dag onafscheidelijk.

Ik heb Juul dus goed leren kennen en zij mij. Zo heb ik 
mogen ontdekken wat een fantastische hond het is. Via 
een bevriende gedragstherapeut heb ik meer geleerd 
over het gedrag van een hond en de invloed van mijn 
eigen gedrag op Juul. Zij noemt Juul een “happy go 
lucky” oftewel een ongecompliceerde hond zonder 
gedragsproblemen. En dat wil ik graag zo houden. Blij, 
energiek en fanatiek (want dat is ze). Ik probeer Juul te 
lezen en haar zoveel mogelijk te geven wat ze nodig 

heeft (en dan bedoel ik niet het eten, want dat heeft bij 
haar de hoogste prioriteit). Lange wandelingen, samen 
reeën bespieden, ravotten met Dennis onze buurhond 
en training, waarbij ik geleerd heb dat ze echt voor mij 
werkt. Alles om ervoor te zorgen dat ze een gelukkige 
hond blijft.

Door de training en de fokdagen heb ik veel mensen le-
ren kennen en kreeg ik daardoor automatisch veel mee 
over discussies over het ras, de verschillen tussen de 
verenigingen etc. Vorig jaar, het zal ergens in augustus 
geweest zijn, zat ik op een zondagmiddag buiten met 
Michael. Cooper, de hond van Michael, is de vader van 
Juul dus ik kende Michael al langer. Hij vroeg me of ik 
geïnteresseerd was in bestuursactiviteiten. Ik heb me bij 
laten praten door Marc en nagedacht over wat nu mijn 
toegevoegde waarde zou kunnen zijn. 

Door mijn werk (ik ben als Creative Director verant-
woordelijk voor met name merkstrategieën), heb ik 
vaak te maken met veel soorten mensen die ik op grote 
lijnen aanstuur. Ik ben dus ook gewend te balanceren 
tussen klanten en creatieven, maar altijd vanuit inhoud 
en concept. Cruciaal hierbij is altijd de communicatie 
en het wederzijdse begrip, zonder het doel het oog 
te verliezen. Voor mij zou dat binnen de VDPH zijn om 
de mooie Drentjes als ras te faciliteren en gelukkig en 
gezond voort te laten bestaan. Dat daarvoor soms de 
mens een buiging moet maken, zie ik als een respect-
volle en eerzame bijdrage aan dit mooie hondenras.

Bart Hofman
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Evenementencommissie
Evenementen 2021 
Plannen, voorbereiden, afzeggen, herplannen, weer 
voorbereiden… En dat een paar keer achter elkaar. 
Vanaf begin 2020 is dat het patroon van onze pogin-
gen om de gebruikelijke verenigings-evenementen te 
organiseren. Kampioenschapsclubmatch, Fokdag, het 
zijn belangrijke mijlpalen in een verenigingsjaar. En 
hoe langer corona duurt, hoe meer we er allemaal naar 
uitkijken om weer eens een heleboel Drenten bij elkaar 
te zien. Wat is er mooier dan al die fantastische honden 
te bewonderen en bij te praten met mede-liefhebbers. 

Helaas waren er de laatste tijd geen evenementen mo-
gelijk vanwege de corona-pandemie die ons allemaal in 
de greep houdt. Het virus beperkt ons in veel activitei-
ten die we graag met onze Drent ondernemen: trainen, 
meedoen aan wedstrijden en shows. Zelfs een wande-
ling in een gebied waar ‘normaal’ vrijwel alleen honden-

mensen komen, is niet meer hetzelfde. Het is oppassen 
geblazen voor picknickende groepjes of spelende jonge 
kinderen. 

De verenigings-evenementen werden zwaar geraakt. 
Gelukkig is er dankzij de voortschrijdende vaccinatie 
inmiddels de hoop dat er na de zomer weer groeps- 
evenementen mogelijk zullen zijn. Hoewel ook wij niet 
weten hoe de (nabije) toekomst er precies uit gaat zien, 
hebben we de planning van de evementen voor 2021 
(opnieuw) aangepast. Dat brengt een beetje slecht, 
maar gelukkig ook een flinke portie goed nieuws! 

Fokdag 
We hebben meerdere pogingen gedaan om in 2020 en 
in de eerste helft van 2021 fokdagen te organiseren. 
Steeds hebben we deze op het laatste moment moeten 
afzeggen, omdat de corona-maatregelen het onmoge-
lijk maakten om een dergelijk evenement te realiseren.  

Het plan is nu om in het najaar (bijvoorbeeld in okto-
ber) een Fokdag te houden. Die zal dan plaatsvinden op 
een overdekte locatie. We hebben nog geen precieze 
datum kunnen vaststellen, omdat de locatie nog niet 
definitief is gekozen. We zijn echter heel optimistisch 
over de kans om in 2021 alsnog een Fokdag te organi-
seren. Uiteraard worden de honden uitgenodigd die in 
2021 ‘aan de beurt’ zijn, maar we willen ook de moge-
lijkheid bieden om honden in te schrijven die eigenlijk 
in 2020 al de leeftijd hadden om aan een Fokdag mee 
te doen. Als van een bepaald ‘2020-nest’ heel weinig 
honden worden ingeschreven, kunnen de honden die 
wel zijn ingeschreven in ieder geval individueel worden 
gekeurd. 

Drenten Wandelingen 
Ook de wandelingen zijn een aantal keren afgezegd. 
Het is nog een beetje aan de vroege kant, maar we heb-
ben de datum zondag 7 november vast in de agenda 
gezet om weer heerlijk te gaan wandelen met een grote 
groep Drenten. 

Kampioenschapsclubmatch 
De Kampioenschapsclubmatch stond op de agenda 
voor juni 2021, maar we denken dat er na de zomer 
veel meer kans is op een goedbezochte en gezellige 
clubmatch. Daarom werken we er nu hard aan om de 
Kampioenschapsclubmatch te organiseren op 18 sep-
tember. We houden u op de hoogte via al onze kanalen 
(FaceBook, website en dit verenigingsblad). We kijken er 
al naar uit en hopen op een grote deelname. 

Namens de Evenementencommissie,

Rob v.d. Meer
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Even voorstellen Susan van Ommen

Hoi allemaal! Mijn naam is Susan (vaak gewoon Suus), 
ben bijna 29 jaar jong en woon in Eefde. Vele van jullie 
kennen mij misschien wel, van gezicht of ook in per-
soon. Ik ben gevraagd om toe te treden in de Evene-
menten Commissie en heb daar met ja op geantwoord. 
Graag stel ik mezelf daarom even goed voor. 

Mijn eerste kennismaking met de Drent was in 2013 via 
mijn vriend en zijn moeder (Christel Schulte). Ik vond 
honden wel leuk, maar wist er verder nog weinig van. 
Vroeger thuis ben ik opgegroeid met twee overge-
plaatste Jack Russell Terriërs. Ik werd al gauw verliefd op 
het mooie Drentse ras, dankzij de honden van Christel 
en Tim. De karakters en hun uiterlijk spraken me erg 
aan. Al gauw daarna ging ik voor het eerst mee naar een 
jachttraining om te kijken, mee naar een hondenshow 
en mocht ik voor het eerst een bevalling mee maken. 
Ik groeide steeds verder mee in de Drentenwereld en 
leerde allemaal mensen kennen en kwam zo ook in de 
vereniging VDPH terecht. Werd gezinslid, ging mee naar 
ALV’s en clubmatches. Ik leerde hondjes voor te bren-
gen en hielp elke week met de jachttraining. In 2017 
mocht ik uit één van de nesten van Christel een pup 
houden, mijn Freddy. Met haar heb ik veel mogen doen, 
van jachttrainingen en proeven tot shows en zelfs de 
World Dogshow Leipzig in 2017, waar ze Jeugd Wereld 
Kampioen werd. 

Het organiseren van evenementen is mij niet vreemd. 
Een aantal jaren zat ik in de kampcommissie van mijn 
turnvereniging en heb ik ook in het jeugdbestuur en 
later het hoofdbestuur gezeten. Daarnaast heb ik meer-

dere turn- en acrobatische gymnastiekwedstrijden hel-
pen organiseren, waarvan zelfs één keer de halve finale 
voor het Nederlands Kampioenschap Turnen voor He-
ren van de 2e t/m de Eredivisie. Voor de Kartclub Eefde 
zit ik sinds 2019 ook in het bestuur en organiseren we 
het clubkampioenschap bestaande uit 6 wedstrijden 
in het jaar. Ook voor de Drent heb ik al wel het nodige 
organiseerwerk gedaan. Een aantal van jullie zal bekend 
zijn met de term ‘Bezelhonk Bokaal’ , een jachtproef 
die in eerste instantie opgezet is voor een select clubje 
mensen, maar wat het jaar daarna al snel groeide en 
inmiddels met zelfs buitenlandse deelnemers en deel-
nemers met ‘niet-Drenten’ elk jaar gevuld wordt tijdens 
het laatste weekend van augustus. In 2020 hebben we 
met een groepje ook besloten dat we een show wilden 
organiseren, specifiek voor jonge honden en pups die 
door corona weinig tot geen ervaring hadden met het 
showen: de Achterhoekse Drentenshow. Met de corona-
maatregelen op dat moment hebben we er in septem-
ber van 2020 een prachtige dag van gemaakt, voor 
herhaling vatbaar. Ik durf dus wel te zeggen, toen mij de 
vraag werd gesteld om de EVC te komen versterken, ik 
hier niet lang over hoefde na te denken. Mijn antwoord 
was direct: Ja! Nu in de corona-tijd is het natuurlijk al-
lemaal heel lastig, maar ik kijk uit naar het moment dat 
we voor het eerst weer echt iets kunnen gaan organise-
ren. Hopelijk is dat over niet al te lange tijd, want we zijn 
er denk ik allemaal aan toe. Ik in ieder geval wel!

Susan van Ommen
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Registerbeheer
Sinds november 2020 is het ook mogelijk om de Mean 
Kinship over onze populatie Drenten in de ZooEasy- 
administratie te berekenen. 

Mean Kinship 
Mean Kinship is de gemiddelde verwantschap van een 
dier met de hele populatie. De Mean Kinship is een 
maatstaf voor hoeveel een dier kan gaan bijdragen 
aan inteelt in de toekomst van een ras. Dieren met een 
lage Mean Kinship zijn genetisch belangrijk en kunnen 
gebruikt worden om te fokken. Dieren met een hoge 
Mean Kinship moeten minder (of helemaal niet) wor-
den gebruikt voor de fok. Het is belangrijk, dat er in de 
toekomst genoeg dieren beschikbaar blijven binnen de 
populatie met een lage Mean Kinship, zodat het optre-
den van erfelijke gebreken wordt voorkomen. Daarmee 
zorg je voor een goed en gezond ras.

Gebruik module
Hoe de module te gebruiken, is moeilijk op papier uit te 
leggen. Ik verwijs daarom naar een tweetal video’s van 
ZooEasy, die te vinden zijn op de website van ZooEasy 
en op de website van onze Vereniging.  
 
Informatie over Mean Kinship: 
https://tinyurl.com/2cxc7b42 

Informatie over gebruik van de module Mean Kinship: 
https://tinyurl.com/7fev2jzh

Wel wil ik ingaan op twee opmerkingen die regelmatig 
naar voren komen:

Waarom is er een fictief overlijden ingevoerd? 
Om het Mean Kinship percentage te berekenen is veel 
rekencapaciteit nodig. Daarbij geldt ook dat hoe groter 
het aantal honden waarover de Mean Kinship moet 
worden berekend, hoe ingewikkelder de berekening 
wordt.

Het berekenen van het Mean Kinship percentage 
is zinvol voor de honden die deel uit maken van de 
huidige populatie. Dat wil zeggen voor de nog in leven 
zijnde honden Het register is gevuld met 25092 honden 

en van slechts 2086 honden is het overlijden gemeld. 
Om de Mean Kinship toch vlot te kunnen berekenen 
is gekozen om een fictief overlijden in te voeren. Deze 
fictieve overlijdensdatum is gesteld op 1 januari van 
het jaar waarin de hond 12 jaar wordt. Dat het een 
fictief overlijden betreft, wordt op diverse plekken in 
de administratie aangegeven. Natuurlijk zal de werke-
lijke overlijdensdatum worden ingevoerd als die wordt 
doorgegeven door de eigenaar. De fictieve datum zal 
dan worden verwijderd

Hoe kan het dat er verschil is tussen de Mean Kinship per-
centages van Dogs Global en ZooEasy? 
In ZooEasy wordt de Mean Kinship berekening beperkt 
tot 11 generaties en Dogs Global betreft alle generaties. 
Hierdoor ontstaat er een verschil, maar dat maakt niet 
HET verschil. Zou zowel in Dogs Global als in ZooEasy 
exact dezelfde dataset staan qua dieren en hun afstam-
ming EN zouden beide programma's gebruik maken 
van exact dezelfde berekeningsmethodiek, dan zou bij 
zowel een beperking op een x-aantal generaties als bij 
een onbeperkt aantal generaties de uitkomst identiek 
zijn. Het feit dat dit niet het geval is, verklaart het ver-
schil in uitkomst bij berekeningen van de Mean Kinship 
tussen de twee programma’s. Omdat het buitengewoon 
complex is om gegevens die in twee verschillende 
programma's berekend zijn te vergelijken, is het aan 
te raden om voor één programma te kiezen en niet te 
vergelijken.

Heeft u vragen of is iets niet duidelijk neem dan contact 
met mij op. Ik help u graag verder!

Madelien Atema 
Registerbeheer 
register@drentschepatrijshond.org
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Redactiecommissie
Terugblik op ‘Onze Drent’  2020 

Het jaar 2020 werd vooral bepaald door het corona-
virus en we werden/worden dagelijks geconfronteerd 
met vooral getallen. Aantallen corona-besmettingen, 
vaccinatiecijfers, ziekenhuisopnames, reproductiege-
tal…… Laten we die cijfers eens doorvoeren op ‘Onze 
Drent’ in het jaar 2020…….. Een iets lichtvoetiger en 
blijer onderwerp.

‘1’ redactie’zette in 2020 5 OD’s in elkaar. Met 5 bij-
zondere Drenten op de voorkant: 1 deelnemer aan de 
Nimrod, 1 met prima prestaties op veldwedstrijden, 2 
pups (1 natte en 1 droge;-) en 1 heel sjieke heer in Kerst-
stemming.  In jaargang 2020 werd de middenpagina 
telkens gevuld met de meest prachtige en grappige 
foto’s. In totaal meer dan 100. ‘1 ‘Middenpagina bleek 

niet in het midden te zijn ge-
plaatst en dat gaf reden tot grote 
hilariteit in de redactie.  Grappig 
vonden we ook dat er 0 reacties 
bij ons zijn binnengekomen op 
die middenpagina, die niet de 
middenpagina was……  
 
Misschien hebben heel veel le-
zers er ook grapjes over gemaakt 
of een beetje gegniffeld, maar 
bij ons zijn die grapjes of gniffels 
niet gearriveerd. De 5 thema’s 
van 2020 waren: ‘Drenten in volle 
vaart’ , ‘Zou die van mij nóóóóit 
doen’ , ‘Onze Drent ook in isolatie’ 
, ‘Wat een vies varken’ en  ‘Grijze 
Drentenkop’ .  
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In de 5 OD’s zijn op de 
geboortepagina in totaal 19 
nestjes vermeld. Met in totaal 
111 pups: 59 reutjes en 52 
teefjes. In het grootste nest 
werden 10 pups geboren, in 
het kleinste nest 1.  Even voor 
de goede orde: dit betekent 
niet, dat er in 2020 19 nestjes 
zijn geboren….. 3 van de 4 
nesten in OD 1 waren er al in 
2019 en in de OD 5 konden 
we de laatste nesten van 
2020 niet opnemen…..

In totaal zijn er in de 5 OD’s 
211 pagina’s verschenen met 
mededelingen, verhalen, 
foto’s, droge feiten en  
meldingen vanuit de com-
missies en het Bestuur. Ruim 
80 pagina’s werden gevuld 
met de verhalen van leden, 
o.a. over de Drent Brox op de 
Hond van het Jaarshow in 
Amersfoort. Er zijn 17 mooie 
Drentenkerels voorgesteld in de Reuenparade. 

Er is nog 1 keer een Creatief met Drent geweest 
in de eerste ‘Onze Drent’ van het jaar, nadien 
was de koek op kennelijk. Het ‘Lijntje met onze 
Drent’  is flink opgepakt en in elke OD verscheen 
dat persoonlijke verhaal. In de 1e en 2e OD kwa-
men nog een paar uitslagen voor van honden-
shows…. Er stonden ook een aantal indrukwek-
kende IM’s in de OD en prachtige verhalen over 
jachtproeven, terugkomdagen, vakanties noem 
maar op. 

Ruim 100 pagina’s werden gevuld met informa-
tie, verhalen en mededelingen van het bestuur 
en de commissies. Over elleboogdysplasie, over 
Fit2breed, over de enquête etc. En er waren  
ruim 25 pagina’s gevuld met advertenties, over 
bijvoorbeeld voeding, fotografie en kleding. En 
dankzij die advertenties kunnen we de kosten 
voor het maken van de OD een eindje financie-
ren…..

En het is ook en misschien wel juíst na dat rare 
jaar weer overduidelijk, dat er geen enkel getal 
te verbinden is aan de enorme liefde van de  
bazen en bazinnen voor hun hondjes. Uit elke 
inzending blijkt dat opnieuw. We zijn stapeldol 
op onze gekke, stoute, ondeugende, lebberen- 
de, lieve, schattige, vertederende, ongehoor-
zame, fantastische DRENT.

De Redactie
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Roan Yaris Ninco van’t Resschebeke  – roepnaam 
Yaris (LOSH1280650) 

Yaris is bij ons geboren op 26 november 2018 uit 
de combinatie Nina X Cooper Udo Fan’t Suydevelt. 
Reeds in het nest werden we dadelijk verliefd op dit 
kleine pupje. Zijn zachte karakter en zijn leervermo-
gen charmeerden ons. Omdat we drie teven in huis 
hadden, waarvan een zusje van Yaris, besloten we 
om een geschikt pleeggezin te zoeken voor hem. 
En hierbij geven we het woord aan Kaya & Denes 
die voor Yaris zorgen.  
 
Twee jaar geleden werd Yaris geboren in, naar onze 
mening, het warmste nest. Hij is door Françoise en 
Raymond vanaf de start heerlijk verwend, geknuf-
feld en ook goed opgevoed en gesocialiseerd.

Begin 2019 mocht Yaris mee naar huis. Yaris was 
reeds wat animatie gewoon vanuit het nest (op-
groeien met maar liefst 18 broers/zussen/neefjes/
nichtjes), maar hier thuis stond Marcel (onze kater) 
hem met veel plezier op te wachten. De start was 
nog wat onwennig, maar ondertussen zijn het de 
beste maatjes geworden. 
 
Naast deze kennismaking binnen het gezin was het 
ook tijd om onze families te leren kennen. Yaris ging 
als pup meteen mee op familiebezoek waar hij dan 
iedereen charmeerde. Yaris is een hele lieve hond 
en weet duidelijk wanneer hij het rustiger aan moet 
doen zoals wanneer we op bezoek gaan in het 
woonzorgcentrum, de kleuterklas en in de omgang 
met jonge kinderen. 
 

Uiteraard houdt Yaris ook veel van wandelen, 
zwemmen en in het gras/zand rollen. We gaan dan 
ook op regelmatige basis wandelen aan zee, in 
de Ardennen en in losloopgebieden.  Zo kan hij al 
zijn energie kwijt. Voor deze wandelingen spreken 
we vaak af met de baasjes van zijn broers, zussen, 
mama of tante. Dit is niet alleen leuk voor de hon-
den maar ook voor de baasjes. 

Met Yaris volgen we de jachttraining bij het Drenten 
Tracking Team, een familieteam van 11 drenten en 
hij heeft duidelijk een neus voor de jacht!  Hij werkt 
graag en leert nog iedere keer bij. Daardoor worden 
we ook regelmatig uitgenodigd om mee te gaan 
tracken op de jacht in Vlaams-Brabant.  

Naast de jachttraining heeft Yaris ook deelgeno-
men aan verschillende hondenshows in België en  
Nederland met steeds zeer fraaie uitslagen. Op 17 
november 2019 werd hij Belgisch Jeugdkampioen 
in Kortrijk. Hier zijn we heel trots op!  
Tijdens de zomermaanden heeft Yaris alle nodige 
gezondheidstesten gedaan en deze waren allemaal 
uitstekend en hij staat sinds september 2020 op de 
Dekreuenlijst.  

Hopelijk kunnen we binnenkort opnieuw deelne-
men aan georganiseerde wandelingen, honden-
shows en kunnen jullie daar Yaris snel leren kennen! 
 
Kaya & Denes 
Françoise & Raymond  
Kennel van’t Resschebeke

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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Milan (stamboomnaam Rintje Nouska vh Beemd-
veld), NHSB 2974940 

Op 9 augustus 2014 belde Mieke van Kennel Van het 
Beemdveld dat Nouska was bevallen van vier reutjes en 
één teefje. Het teefje wilde ze zelf graag houden maar 
één van de vier reutjes was voor ons. Nou en wat wilden 
we graag! Na een paar teleurstellingen durfden we 
(nog) niet te hopen op een pup. Dus wat waren we blij 
dat we nu wel geluk hadden en een pupje van Nouska 
(Laima Nabar The Goucester) en Okke (Sander Fan de 
Indo-Anjoho) kregen. Een tijd brak aan van nog meer 
inlezen, namen bedenken (en één kiezen die we alle 
vier mooi vonden) en heel wat ritjes met de auto van 
Deventer naar Veghel om de pups van Nouska en Okke 
te zien en langzaam groter en mooier te zien worden. 
Uiteindelijk maakte Mieke de keuze, Rintje Nouska van 
het Beemdveld, roepnaam Milan, werd onze eerste 
Drent!  

Milan was actief, heerlijk eigenwijs en had een dui-
delijke eigen wil. Al snel begonnen we met de basis 
gehoorzaamheidstrainingen en (puppy) jachthonden-
training. Milan kan zo genieten van het apporteren en 
het gebruiken van zijn neus. Prachtig om te zien als 
hij wind vangt en keurig het apport bij je terugbrengt. 
Zwemmen was alleen niet Milan zijn favoriete onder-
deel. Maar met heel veel geduld, wat voorzichtige 
dwang en hulp is het gelukt om Milan met enthousi-
asme en geheel eigen wil een apport uit het water op te 
halen. En wat trots kun je dan zijn op je hondje dat het 
gewoon lukt !! En nu nog steeds gaat hij zonder pardon 
het water in om het apport op te halen

Als pup en puber was Milan wel pittig! We hadden er al 
wel veel over gelezen en gehoord, maar het was echt 
waar. Vaak werd ook tegen ons gezegd ‘alles wat je er 
de eerste twee jaar in stopt, komt er na die twee jaar uit 
en dan heb je er profijt van’ en dat is echt zo. Milan is 
nu een stabiele reu en als hij voldoende beweging en 
uitdaging krijgt dan is het een fijne gezinshond.

Toen Milan twee jaar was, kregen we soms te horen dat 

Milan er mooi uitzag en of we er over na wilden denken 
om hem in te zetten als dekreu. We vonden hem toen 
nog te jong maar we zijn wel langzaam begonnen om 
de gezondheidsonderzoeken te gaan doen. Zijn ogen 
en de heupen zijn als eerste getest. Alles was prima in 
orde. Daarna Von Willebrand (Milan is drager) en de 2e 
show (Reuendag) gelopen en ED foto’s laten maken. 
Ondertussen was Milan bijna vier jaar en kwam de 
vraag van Jolanda of we Milan als dekreu wilden inzet-
ten voor haar Jaycee (Van ’t Dreske Kwinne). Op papier 
was het een goede match, dus de dekking kon door-
gaan en er werd een mooi nestje geboren.

Prachtig om de kindjes van je eigen hond te zien 
ontwikkelen en te zien uitgroeien tot mooie en fijne 
honden.

Nog een paar (leuke) weetjes over Milan: 
    - Milan is 6,5 jaar, nog steeds eigenwijs, hij is stoer,  
       maar soms ook wel wat onzeker 
     - Milan is echt een erfhond. Hij blaft als er iemand 
       komt en staat vervolgens kwispelend achter de  
       deur c.q. poort   
     - Milan kan echt ‘lachen’ en genieten. Je ziet hem 
       intens genieten als iedereen van het gezin thuis is 
       en we heerlijk samen leuke dingen doen en hij mee 
       mag 
     - Krijgt Milan een bot(je) dat hij extreem lekker vindt, 
       dan gaat hij er mee gooien en er omheen 
       springen 
     - Verder is Milan dol op aandacht. Op vakantie krijgt 
        hij meer aandacht dan wij. Met zijn trouwe en lieve 
       hondenogen trekt hij vooral in het buitenland veel 
       aandacht. Ook nu we net verhuisd zijn, krijgen we 
       in onze nieuwe buurt vaak te horen “goh wat een  
       mooie en lieve hond heeft u” …. en dan pas ‘hoe 
       bevalt het hier?’  

Kortom, ook wij zijn besmet met het Drentenvirus en 
genieten met volle teugen van onze Drentenvent.

Jacqueline Cnossen 
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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: Bink Duuk van de Tienhont X Teef: Ayssa-Dara van de IJsselstaete (30-01-2021)

NHSB 3049551   HD A / ED VRIJ NHSB 3069656  HD A /ED VRIJ 01-04-2021

  1 reu en 3 teven

Fam. Knip, Vledder

Reu: Kenzo X Teef: Nina-Simone (18-01-2021)

LOSH 1253677   HD B LOSH 1153534  HD B / ED VRIJ 17-03-2021

 4 reuen en 5 teven

F. Bricq, Affligem (B)

Reu: Gabor Balou van Selihof X Teef: Kim Lauwers (28-12-2020)

NHSB 2936137   HD A NHSB 3090183   HD A /ED VRIJ 01-03-2021

 1 reu 

M. Bom, Stadskanaal

Reu: Rink van ‘t Limburgsland X Teef: Jessie Kietum the Gloucester (23-12-2020)

NHSB 2946973   HD A / ED VRIJ NHSB 3118368   HD A / ED VRIJ 22-02-2021

 2  reuen en 6 teven

M. van Hoef, Best

Reu: Gino Balou van Selihof X Teef: Breeze (28-12-2020)

NHSB 2936134   HD A NHSB 3036678   HD A 26-02-2021

 4 reuen en 1 teef

J.P.A. van der Zanden, Boxtel

Reu: Bink Duuk van de Tienhont X Teef: Lymke Balou van Selihof (05-02-2021)

NHSB 3049551   HD A / ED VRIJ NHSB 3119311   HD A / ED VRIJ 07-04-2021

 4 reuen en 5 teven

Fam. Schouten,  Woerdense Verlaat
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Gebruikshondencommissie
SJP Beesd 2021 

De Gebruikshondencommissie heeft spijtig genoeg al 
haar voorjaarsveldwedstrijden moeten annuleren. Wel 
kijken wij met vertrouwen uit naar onze zomeractiviteit, 
de Standaard Jachthondenproef (SJP) te Beesd. Welis-
waar is deze afhankelijk van de dan geldende corona-
regels, toch verwachten (hopen) wij, dat versoepelin-
gen het toelaten om de SJP in juli te organiseren.

Met dank aan de gastvrijheid van de familie Van Ver-
schuer willen wij u van harte uitnodigen om deel te 
nemen aan de Standaard Jachthonden Proef 2021, op 
landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt te Beesd welke wij 
gepland hebben op 23 juli aanstaande. 
 
De inschrijvingskosten bedragen € 52,50 voor leden 
van de rasvereniging en € 57,50 voor niet-leden. Uw 
inschrijving is pas geldig na ontvangst van het inschrijf-
geld. Deze proef is enkel opengesteld voor de Neder-
landse hondenrassen: Drentsche Patrijshonden, Stabij- 
en Wetterhounen.
 

Inschrijven
Wij willen u attenderen dat de wijze van inschrijven 
structureel gewijzigd is. In het vervolg zal deze gespreid 
plaatsvinden. De inschrijving van elke SJP en MAP zal 
telkens 10 weken voor de wedstrijddatum worden 
opengezet. Net als elk jaar adviseren wij u ook om te 
kijken naar de reglementen welke terug te vinden zijn 
op de website van ORWEJA. 

Wij zullen deelnemers en leden van onze Vereniging op 
de hoogte blijven houden van de dan geldende moge-
lijkheden en voorwaarden. Graag tot 23 juli!

Namens de Gebruikshondencommissie,
Olaf Geerse
Voorzitter
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Positief afsluiten? Of gewoon zo snel mogelijk naar 
huis met je hond?
Als jij en je hond geconfronteerd worden met iets engs 
en jouw hond heeft veel spanning opgebouwd, moet 
je het dan altijd positief afsluiten? Ik zag dit weer eens 
voorbij komen als advies op Facebook en dacht, ik ga er 
toch eens iets over schrijven.

Wanneer mensen iets mee hebben gemaakt met hun 
hond wat op z’n zachts gezegd behoorlijk heftig was, 
dan wordt er vaak eerst in Facebook-groepen en derge-
lijke om advies gevraagd. Advies over hoe de hond nu 
te helpen om het incident goed te verwerken, maar ook 
of er op dat moment goed gehandeld is.

Zo las ik vanochtend een verhaal van iemand wiens 
hond zich tijdens de wandeling ineens kapot schrok 
van een schot van een jager en niets anders wilde dan 
teruggaan naar de auto. Dat hadden ze dus ook ge-
daan. De eigenaresse vroeg of ze goed gehandeld had...

“Nee, je moet zoiets altijd positief afsluiten, dus je had 
door met haar moeten wandelen en iets heel leuks met 
haar moeten doen!”

“Oh en je had toen je thuiskwam ook zeker niet gelijk 
naar binnen moeten gaan! Je had beter in de voortuin 
nog even kunnen hersenwerken of voertjes zoeken 
bijvoorbeeld.” 

“Je moet het altijd positief afsluiten en dan wordt het 
geen probleem!” 

Is dit waar? Dat je iets altijd positief af moet sluiten? 
En dat dit echt de magische oplossing is voor iedere 
rot ervaring? Stel dat je hond zich buiten te pletter is 
geschrokken en zo snel mogelijk de veiligheid op wil 
zoeken (lees: de auto of het huis in), moet je hier dan 
juist niet in mee gaan? Moet je je hond dwingen om 
nog even buiten te blijven en eerst te kalmeren?

Het enige juiste antwoord op die vragen is: het hangt af 
van de situatie! 

In sommige gevallen is het inderdaad verstandig om 
iets positief af te sluiten. Als mijn Faye een rot ervaring 
had gehad (bijvoorbeeld een onverwacht hard geluid 
waar ze erg van schrok) in ons vaste wandelgebied, dan 
maakte ik er daarna ook echt een feestje van en sloot 
het dus heel positief af. Bij haar werkte dit en ze heeft 
ondanks de heftige schrik nooit een negatieve beleving 
bij dat gebied gekregen als we het op deze manier 
afsloten. 

Maar, ze stond daar op die momenten ook echt voor 
open! Dat is een cruciaal punt. En dat is ook belangrijke 
informatie om een juiste keuze te kunnen maken.

Hoe hoog is de spanning van je hond, hoe voelt hij 
zich en staat hij überhaupt nog wel open voor nieuwe 
leerervaringen? Of is de angst zo groot dat je het meer 
paniek kan noemen en is je hond compleet doorge-

schoten in een overlevingsmechanisme? In dat laatste 
geval is er maar één ding dat jouw hond wil en dat is 
zichzelf zo snel mogelijk veilig stellen. Doe dat dan ook! 

Ga zo snel mogelijk terug naar je auto of naar huis. Pro-
beer niet om je hond aan een ontspannen lijn te laten 
wandelen, hem voertjes te laten zoeken of op een an-
dere manier nog meer druk op hem te leggen. Het gaat 
niet werken als de stress te hoog is. Het helpt je hond 
niet. Hij wil gewoon letterlijk rennen voor zijn leven. Dat 
is het hele doel van het overlevingsmechanisme waar 
hij zich in bevindt. 

Het is een ander verhaal wanneer je merkt dat je hond 
echt wel een beetje van slag is maar nog wel openstaat 
voor contact met jou. Dan kan je wel nadenken hoe je 
dit schrikmoment om kan buigen en er iets positiefs 
van maken. 

Zijn jullie bijvoorbeeld bestormd door een loslopende 
hond en heeft je hond hierdoor wat wantrouwen ge-
kregen richting andere honden? Spreek bijvoorbeeld 
(korte) wandelingen af met honden die jouw hond 
kent en waar hij goed mee omgaat. Zo overrule je de 
nare ervaring en laat je je hond weer fijne ervaringen 
opdoen.

Hetzelfde geldt voor iedere andere situatie waarin je 
hond schrok. Ga na; ‘Is de stress van mijn hond niet te 
hoog? Kan ik nog goed contact met hem maken?’

En is het antwoord ja? Prima om er dan voor te kiezen 
om het positief af te sluiten. 

Wel een kanttekening.  Dit moet geen half uur duren. 
Als het lang duurt voor je hond hersteld is van de 
schrik, dan is de spanning gewoon wél te hoog. 

Merk je al vrij snel dat zijn lijfje weer relaxter wordt, dat 
zijn ogen weer zacht zijn, dat zijn lichaam weer wat 
meer fier wordt en dat hij dus snel herstelt? 

Top gedaan!

Hopelijk helpt dit je in het maken van een goede keuze, 
mocht je eens in zo’n situatie terecht komen.

Liefs,

Nina 

Nina van Tilbeurgh
Hondengedragscoach
www.ninavantilbeurgh.nl
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Houden Drenten niet van water?
“En dat voor een Drent?”, een kreet die ik vaak hoorde 
wanneer mijn honden vlot het water in liepen om 
een dummy of eend uit het water te halen of naar de 
overkant te zwemmen. Nog afgezien van het feit dat ik 
het redelijk arrogant vind wanneer hondenbezitters van 
andere rassen dit met een zeker dédain zeggen, is het 
ook zo dat Drenten zeer zeker wél het water in willen 
en er plezier aan beleven. Vooral wanneer je ze hiermee 
op de juiste manier laat kennismaken. Leer de honden 
spelenderwijs het water in gaan. Dit is gemakkelijk 
wanneer je dit doet met een andere en/of oudere hond, 
die het fijn vindt om uit het water te apporteren of er in 
te spelen. Ik begon zelf hier altijd vroeg mee; tussen de 
12 en 14 weken. De pups leren dan dat het leuk is in het 
water en of ze die dummy nu wel of niet pakken is nog 
niet zo belangrijk. 

Het spectaculaire in het water springen, zoals sommige 
honden doen, verbied ik absoluut!  Ik weet niet wat zich 
onder de oppervlakte bevindt en ik moet er niet aan 
denken dat mijn hond als een stuk saté aan een stok 
gespiest wordt.

Wanneer u uw pupje leert zwemmen, dan kunt u dit het 
beste doen op een plaats waar het hondje zo het water 
in kan lopen. Dus een langzaam dieper wordende plas 
of meertje. U kunt het hondje ook aan water leren wen-
nen door hem iets lekkers uit een kinderbadje te laten 
halen. Dit wanneer je geen water dicht bij huis hebt 
waar je geregeld naar toe kunt gaan. Als het hondje de 
eerste keer zijn pootjes natgemaakt heeft, zal het de 
volgende keer gemakkelijker gaan. Onder geen beding 
mag dit onder zware druk gebeuren, want dan heb 
je de kans dat het dier voor de rest van zijn leven een 
angst of afkeer voor het water heeft. Ga desnoods zelf 
met het  hondje het water in. Het zal niet de eerste keer 
zijn dat ik met spijkerbroek en al het water in stapte om 
de pup over de laatste  barrière heen te helpen. 

Als het hondje eenmaal aan het water gewend is, dan 
is het zaak om hem te leren zwemmen. Veel pupjes 
zijn nog niet in staat om direct op de juiste manier in 
het water te liggen en zakken met het achterlijf naar 
beneden. Je kunt dit verhelpen door het hondje spelen-
derwijs een dummy in de bek te laten nemen, zodat hij 
zich strekt en automatisch in de juiste houding in het 
water komt te liggen.

Het allerbelangrijkst blijft echter, dat de hond er plezier 
in heeft om het water in te gaan. Hebt u moeite met het 
hondje te leren zwemmen, probeer dan eens met twee 
personen te trainen in een smal water. Ga zelf naar de 
overkant en roep de hond naar u toe. Hij zal graag naar 
de baas willen omdat het daar veilig is. Vaak is dit een 
stimulans om het water in te gaan en de kortste weg 
naar de baas/bazin te nemen. Bij alles geldt natuurlijk 
‘geen dwang’! Wel heel veel enthousiasme en als het 
gelukt is, dan prijs je het hondje de hemel in! Houd het 
bij één keer. Als hij het 1x goed gedaan heeft kan het 
nooit beter! 

Een waarschuwing is hier op zijn plaats. Een hond, die 
in het water valt of met zijn achterlijf naar beneden zakt 
(ook een volwassen hond) en dus rechtstandig met 
zijn kop als enige boven het water zinkt, is vaak niet in 
staat dit zelf te corrigeren en kan verdrinken. Wees op 
uw hoede vooral bij jonge honden die nog niet geleerd 
hebben hoe zij strekkend moeten zwemmen. Wanneer 
u uw hond het plezier in het water laat behouden, dan 
horen we tenminste die irritante kreet “en dat voor een 
Drent” hoe langer hoe minder en misschien helemaal 
niet meer.

J. Broekman-Dekker 
correspondent
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Een echte Drent
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Een echte Drent
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Met ‘onze Drent’ in Drenthe
Seizoenen, hondenmode en een nieuwe ‘huisvriendin’
De vorige ‘Onze Drent’ stond vol met prachtige sneeuw-
foto’s! Hoe rap kan het gaan met het wisselen van de 
seizoenen. Een week na ‘wintersport thuis’ zaten we ‘te 
bakken’ in de tuin. Niets zo veranderlijk als het weer. Bij 
het lezen van deze editie kan het dus alle kanten op.  
 
Toch nog even terug naar de ‘wintersport thuis’. Hoe-
wel we bij de weersvoorspellingen altijd denken “eerst 
zien, dan geloven”, is zo’n ‘Frozen-wereld’ dan wel een 
cadeautje? Of dit voor alle honden ook een feest is, valt 
lastig te zeggen. Waar de ene hond helemaal opge-
wonden raakt, blijft de andere liefst in de warme mand. 
Onze Bodhi zit daar tussenin. Niet alleen is het koud 
aan de poten, onbedoeld maakt ze ook sneeuwballetjes 
tussen de tenen die het lopen lastig en onaangenaam 
maken. Dat wetende, houden we de haren tussen de 
tenen kort tegen aanhangende sneeuw. En smeren met 
vaseline, wat een beetje helpt. Maar het enorme pak 
sneeuw dat we kregen, daar is geen knip- en smeer-
beurt tegen opgewassen. 
 
Tijdens de wandeling last Bodhi geregeld een stop in en 
gaat met een poot omhoog staan, zoals een paard bij 
dressuur zeg maar. Blijkbaar is dit een opdracht aan de 
baas om de poot sneeuwbalvrij te maken. Honden leren 
snel, wat dat betreft. Dit moet toch anders kunnen… 
 
Hondenschoenen? Tja, die kunnen helpen maar aange-
zien we nú een oplossing willen en Nederland plat ligt 
dus online bestellen geen optie is, duik ik in de lapjes-
mand. Het resultaat is vier sokken van fleece met een 
koordje als sokophouder. Ik zie hond en baas al kijken 

met een blik van “dat ga je niet menen!” maar onder het 
mom van nood breekt wet gaat het stel toch de deur 
uit. Buiten is het een dolle pret met de Vizslas, Weima-
raner en de Dalmatiër uit de buurt. Gelukkig hebben 
de Vizslas jasjes aan, die vinden het te koud. Dus wordt 

Bodhi niet uitgelachen om haar sokken. Bodhi komt 
terug met nog twee sokken aan en de baas met twee in 
de hand. Ik moet me beter in de anatomie van de hond 
verdiepen en word terug achter de naaimachine ge-
stuurd. De voorste zijn te lang en worden ‘piposokken’, 
dat werkt niet. Gelukkig is het donkerblauwe fleece zo-
dat je ze wel terugvindt in de sneeuw, als je een beetje 
oplet waar ze verloren worden tenminste. Volgende 
winter zijn we beslist beter voorbereid! 
 
Wisselen van de seizoenen betekent ook dat het ‘grote 
verharen’ er weer aan zit te komen. Bij het kiezen van 
onze vloer hebben we helaas vooral naar het estheti-
sche maar niet echt naar het praktische gekeken. Een 
donkere vloer en een hoofdzakelijk witte Drent gaan 
niet heel goed samen. Maar het is een feit en natuur-
lijk wel hygiënisch dat je daadwerkelijk ziet wat er niet 
hoort te liggen. Dat wordt dus twee keer per dag stof-
zuigen, in alle hoeken en gaten. Je wilt niet weten waar 
de hondenharen hun weg naartoe weten te vinden. 
 
Nu vind ik stofzuigen op zich geen probleem maar als ik 
gymnastiek verlang verzin ik wel iets leukers. Mijn oog 
valt op een robotstofzuiger die zo plat is dat hij alle 
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hoeken van de kamer kan bereiken. Onder de bank, 
onder de kast, etc. Hm… Ik heb het niet zo op robotica 
maar ga nu toch overstag. En wat zal Bodhi hiervan 
gaan vinden? We zijn benieuwd.  
Robin, zo noemen we de Engels sprekende robot (naar 
de robot van Bassie en Adriaan), doet haar intrede 
en wat doet Bodhi? Die maalt er niet om. De nieuwe 
‘huisvriendin’ wordt even bekeken maar ach, het blaft 
of piept niet en rent ook niet hard weg of zo. Dus wordt 
Robin geaccepteerd als nieuw object. Zelfs als Robin 
langs haar neus scheert gaat er maar een half oog 
open en blijft ze gewoon liggen waar ze ligt. Behalve 
wanneer Robin Bodhi van haar plekje jaagt. Voor zover 
je een emotie op een hond kunt plakken, zou je haar 
reactie dan verbaasd tot verontwaardigd kunnen noe-
men. Bodhi lijkt er eerder aan gewend dan wij. Wij zijn 
blij met onze nieuwe hulp in de huishouding maar we 
wachten nog even met het aanschaffen van een robot 
die ons koffie serveert. En een robothond? Asjeblieft 
niet zeg! Nee, we houden het graag bij onze lieve, vro-
lijke en eigenzinnige Drent!

Agnes van Wijngaarden 
Wilhelminaoord

HONDEN
FOTOGRAFIE 



+31 (0) 6 41 337 394

www.michaelvanderburg.nl

info@michaelvanderburg.nl
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Help! Mijn hond stinkt uit zijn bek!
Honden staan niet echt be-
kend om hun frisse adem.  
Voor mensen die van zeep-
jes en tandenpasta houden 
stinkt een hond al snel uit 
de bek. Hondeneigenaren 
zijn vaak geneigd om de 
slechte adem af te doen als 
‘een hond ruikt nu eenmaal 
niet fris uit zijn bek’. Echter, 
vaak heeft de echt onaan-

gename geur wel degelijk een oorzaak. De erg slechte 
adem van je hond is daarom niet alleen vervelend voor 
jou, maar vaak nog vervelender voor je hond. Er is im-
mers iets aan de hand. Zo bleek ook bij onze Aiko.  

Eind vorig jaar begon de adem van Aiko steeds meer te 
stinken. Eigenlijk was ons daarvoor nog niet opgevallen 
dat de adem van Aiko stonk. Waarschijnlijk omdat dat 
ook niet het geval was. Het leek geleidelijk en tegelijk 
ook uit het niets te komen, dat Aiko uit zijn bek stonk. 
Aiko is wel een hond die buiten tegenwoordig pakt wat 
die pakken kan. Bieten, gras, paardenpoep…., als we 
niet opletten gaat het er allemaal in. Maar dat is eigen-
lijk altijd wel zo geweest. Hoe goed ik dat ook eruit heb 
proberen te krijgen toen hij pup was. Het is er later toch 
weer ingeslopen. We dachten dus in eerste instantie dat 
zijn adem daardoor zo stonk. Door buiten van alles te 
eten. We deden al driftig zijn tandjes poetsen en botjes 
gingen er ook goed in maar de geur werd toch alleen 
maar erger. We zagen niks aan zijn tanden en wisten 
dus eigenlijk ook niet beter dan dat zijn adem dan maar 
stonk.

Het probleem bleef en niet veel later merkten wij dat hij 
langer over zijn botjes ging doen. Dat was wel een sig-
naal dat er iets niet goed was. Wij zijn naar de dierenarts 
gegaan en daar bleek dat er een kies was afgebroken 
en er een ontsteking zat. De kies moest er dus uit. We 
gaven ook al aan dat hij zo uit zijn bek stonk en volgens 
de dierenarts kon de kies heel goed de reden zijn. Waar-
schijnlijk is er voordat zijn kies afgebrokkeld is toch al 
iets aan de hand geweest met de kies maar hebben wij 
dat niet gezien.

Aiko moest dus onder het mes. De kies werd verwij-
derd en na wat herstel, ging het ook wat beter. De echt 
vieze geur was volgens ons een stuk minder. Achteraf 
geen idee of dat onze beleving is geweest of dat dat 
ook echt zo was, maar na een tijdje stonk Aiko weer uit 
zijn bek. Hij boerde vaker en soms moest hij ook wat 
overgeven. We snapten er niks van. De kies was eruit, hij 
leek verder geen tandproblemen te hebben dus waar 
kwam dit nu vandaan? Bij de dierenarts kregen wij het 
advies om ander voer te kopen. Zo’n super gezond voer 
waar niks slechts in zit en alleen maar goed voor ze is. 

Maar het probleem verhielp niet. Hij stonk alleen maar 
meer, boerde vaker en spuugde ook vaker. Wij hadden 
intussen ook bloedonderzoek laten doen maar dat 
wees ook niks uit. De dierenarts stelde een gastrocopie 
voor. Weer moest Aiko onder narcose. Het onderzoek 
werd voltooid en er werden biopten genomen maar 
alles bleek in orde. Voor de zekerheid waren er ook 
foto’s van het gebit gemaakt (de apparatuur hiervoor 
had onze dierenarts toen nog niet). Daaruit bleek dat er 
nog eens drie tanden verwijderd moesten worden en 
er wederom een ontsteking zat. Eigenlijk verklaarde dat 
niet het boeren en spugen maar we moesten dus wel 
weer terug naar de dierenarts om de tanden te laten 
verwijderen.

In maart 2021 (een paar weken na de gastrocopie) zijn 
de tanden/kiezen verwijderd bij Aiko en is de ontste-
king verholpen. Intussen stinkt Aiko helemaal niet meer 
uit zijn bek en heeft hij ook niet meer gespuugd. Af en 
toe boert hij nog wel eens maar ook niet meer zo vaak. 
Hij heeft na de behandeling zijn roes uitgeslapen en 
oogt ook weer fitter.

Wij vermoeden dat onze Aiko door de gebitsklachten 
niet meer goed kon kauwen en voer en botjes dus maar 
zo veel mogelijk doorslikte. Hoewel de dierenarts dat 
niet meteen als oorzaak voor het spugen en boeren 
geeft, zien wij dat wel als een mogelijke oorzaak. Wij 
kunnen ons althans voorstellen dat als je alles maar 
doorslikt maag en darmen veel meer werk hebben, 
dan wanneer het enigszins gekauwd naar binnen gaat. 
De dierenarts geeft niet de garantie dat de kiezen de 
oorzaak voor spugen zijn maar hoopt het eigenlijk wel 
zodat Aiko van zijn klachten af is.
De moraal van dit verhaal is dat er slechte adem en 

slechte adem bij je hond is. Het is niet vanzelfsprekend 
dat het maar bij je hond hoort. Er kan wel degelijk iets 
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aan de hand zijn en zelfs als het gebit op het oog goed 
lijkt, kan er toch van alles aan de hand zijn.
Ons advies: ga toch even met je hond naar de dieren-
arts als die echt stinkt en laat een onderzoekje doen. Op 
die manier ben je gebitsklachten tijdig de baas en daar 
hebben jij en je hond plezier van.

Het heeft dus even geduurd voordat de klachten bij 
Aiko verholpen waren en wij de oorzaak gevonden had-
den. Maar intussen laat hij zijn tanden weer graag zien 
en is hij ook weer een stuk actiever!

Er zijn natuurlijk nog meer redenen voor een slechte 
adem. En omdat zowel baas als hond hier last van heeft, 
beschrijf ik onderstaand ook nog de overige oorzaken 
met als doel jullie te voorzien van een extra stukje ken-
nis over de adem van je hond.

In veel gevallen heeft de slechte adem te maken met 
slechte mondhygiëne en paradontale aandoeningen, 
in andere gevallen kan de slechte adem het gevolg zijn 
van ziekte. De opbouw van tandplak en tandsteen bij 
de hond kan net als bij mensen leiden tot bacteriën 
die een onaangename adem veroorzaken. Als je hond 
weinig kauwt en zijn tanden niet regelmatig worden 
gepoetst, dan is het hoogstwaarschijnlijk dat de slechte 
adem van je hond wordt veroorzaakt door de opbouw 
van tandplak en tandsteen in het gebit van de hond. 
Hierdoor kunnen gaatjes, infecties, pusvorming en 
tandverlies ontstaan. Als tandvleesaandoeningen, tand-
plak en tandsteen in het gebit van je hond de oorzaak 
zijn van slechte adem, dan kan een grondige tandreini-
ging volstaan. Hiervoor kun je een afspraak maken bij 
de dierenarts. De dierenarts zal een bloedonderzoek 
doen om te kijken of je hond de anesthesie aankan en 
zal tevens andere mogelijke oorzaken voor de slechte 
adem van de hond kunnen uitsluiten

Onaangename eetgewoontes 
Honden hebben onaangename eetgewoontes. Een wal-
ging voor ons blijkt soms een lekkernij voor onze hond. 
Deze lekkernijen zorgen vaak direct voor een onfrisse 
bek. Als je hond regelmatig in de vuilnisbak snuffelt of 
toegang heeft tot ontbindende dierlijke resten, dan kan 
zijn slechte adem hier het gevolg van zijn. Er zijn ook 

genoeg honden die van kattenpoep houden en een 
huishouden met katten kan je hond te veel verleiding 
bieden om zich te verzetten tegen het eten van katten-
poep. Maar sommige honden eten ook hun eigen poep 
of de poep van andere honden. Dit is een aandoening 
die coprofagie wordt genoemd. Een mooie naam voor 
enigszins voor ons mensen walgelijke aandoening, die 
heel onhygiënisch is en een slechte adem bij honden 
veroorzaakt.

Maar natuurlijk kan het ook zeer goed zijn dat je hond 
voer eet wat niet goed verteerd kan worden waar-
door er in het spijsverteringskanaal problemen kun-
nen optreden. En dit komt vaker voor dan wij denken.  
Standaard brokken bijvoorbeeld, zitten vaak vol met 
o.a. granen en geur, kleur- en smaakstoffen, waar de 
darmen slecht mee overweg kunnen. Het eten wordt 
dan niet goed verteerd wat tot een stinkende bek van 
jouw hond kan leiden. Soms kan het zelfs ruiken naar 
poep. Het onvoldoende verteren van het eten kan dan 
weer leiden tot allerlei ernstige problemen zoals al-
lergieën, darmontstekingen, gewrichtsproblemen, etc. 
Een gezonde en goed verteerbare voeding is dus heel 
belangrijk voor je hond. 

Diabetes
Als je merkt dat je hond uit zijn bek stinkt en je ruikt 
een ietwat zoete of fruitige geur, dan kan het verstan-
dig zijn om een afspraak te maken met de dierenarts. 
Een zoete, fruitige adem is namelijk een symptoom van 
diabetes, een ernstige maar behandelbare aandoening. 
Kijk met je dierenarts of er ook andere symptomen van 
diabetes te zien zijn zoals meer drinken en plassen.

Nierziekte
Als de adem van je hond naar urine ruikt, dan kan 
dat een waarschuwingssignaal zijn dat duidt op nier-
aandoeningen. Het is in dat geval verstandig om een 
bezoek te brengen aan de dierenarts. Het hebben van 
nierziekte kan ernstig zijn en een symptoom zijn van 
een groter medisch probleem.

Leverziekte 
Als je hond ernstig uit de bek stinkt, een gebrek aan 
eetlust heeft en er gele tinten in het tandvlees van de 
hond te zien zijn, dan kan het zijn dat hij een leverpro-
bleem heeft. Net als nierziekte kunnen leverproblemen 
een teken zijn van een ernstige aandoening en het is 
van belang dat je zo snel mogelijk naar de dierenarts 
gaat.

Daniëlle Blezer 
Correspondent
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Lijntje met Onze Drent
Ik heb het lijntje doorgekregen van Evelien, een bewon-
derenswaardig mooi mens.

Ik ben met de Drentsche Patrijshond in aanraking 
gekomen doordat ik in 1982 verkering kreeg met 
Peter,  hij had een 1 jarige Drent, Pasja, afkomstig van 
de Bontebrug uit Halle. Wat een leuke lieve hond was 
dat. Maar Pasja sleurde je bij het uitlaten wel door de 
wijk en dat moest echt anders: keurig naast je lopen, 
een aanlijnplicht bestond nog niet, dus lekker los mee 
en zitten voor de straat. Ze leerde snel en toen we haar 
ineens misten tijdens de wandeling keken we om en zat 
ze keurig op haar kontje te wachten voor een stoepkrijt 
lijntje.  Tijdens een nachtelijke uitlaatronde stond onze 
sul ineens grommend voor een man die te snel naar mij 
toe kwam gelopen. Dit had ik nog nooit meegemaakt; 
een hond, hoe soft ze ook was, beschermde mij.  
Stiekem was ik trots op haar.

Toen Pasja 11 was kwam Lodi van het Monnikenven 
van de familie Harder bij ons wonen. Pasja leefde weer 
helemaal op en nam grotendeels de opvoeding op zich. 
Een mooi stel was het samen. Pasja overleed op 13- ja-
rige leeftijd. 

Lodi was een enorme kindervriend. Zelf hadden we de 
kinderen nog in de luiers en dat groeide mooi samen 
op. We hadden onze kinderen geleerd dat als ze een 
koekje of appeltje in de rechterhand vast hielden en 
Lodi wist drommels goed dat het dan niet voor haar 
was. Hadden ze het in hun linkerhand, dan zat deze 
dame al pootgevend voor ze. Toen Lodi 11 jaar was, liep 
ze ineens achter ons en dat was niet goed dachten we 
direct, dus hup naar de dierenarts. Daar bleek dat ze al 
afscheid aan het nemen was. Er was geen bloed om af 
te nemen en na enig onderzoek bleek dat ze nierkanker 
had. Ze had nooit laten merken dat ze zo ziek was.

In 2003 kwam Syra van de Bezelhonk in ons leven en 
dat was een pittige start. Ze verbrijzelde op een leeftijd 
van 12 weken haar elleboog en een operatie met pin-
nen en schroeven was nodig. Na een aantal weken gips, 
dat steeds aangepast moest worden aan de groei, en  
fysiotherapie, konden we eindelijk weer met haar 
wandelen. Op advies van Christel Schulte hebben we 
ringtraining gevolgd en hebben we ingeschreven voor 
een hondenshow. De keurmeester vond dat ze een 
beetje rommelig liep, maar we hadden wel de kwalifi-
catie binnen. We hebben haar HD laten keuren en dat 
was best spannend. Haar achterpoten moesten tijdens 
de gipsperiode en in die periode van groei, heel veel 
kracht geven om een beetje te kunnen lopen: HD B.

Syra had één grote hondenvriend, Duco Bontje van 
de hoeve Zaaidijk, waar ze ook samen waren. Het leek 
net of er lijm tussen ze zat. De wens om een nestje 
te fokken nam grote vormen aan en met de hulp van 
Christel Schulte zijn we dit avontuur aangegaan. Een 
kennelnaam werd aangevraagd.  Duco kreeg bezoek 

van loopse Syra en de dekking was zo gepiept. Syra 
kreeg uit deze combinatie 9 pups. Teefje Jikke heb-
ben we aangehouden. Het is erg leuk om een hondje 
met je eigen kennelnaam te hebben: Jikke-Syra van 
de Huetsche Grave. Wat was het genieten met deze 9 
wondertjes, hard werken maar genieten. Een 2e nest 
kwam later met Maarten Meike van Groevebeek, hieruit 
kwamen 6 pups.

Wij hebben een buurman met Golden Retrievers en hij 
zat altijd te zeuren dat we jachttraining moesten gaan 
doen. Ik dacht toen dat dat altijd maar dode beesten 
binnen brengen was, brr. Toch maar overstag gegaan 
en mee gegaan naar de jachttraining in Gaanderen. 
Er ging een wereld voor mij open. Het was niet alleen 
maar dode beesten binnen brengen, maar jeetje, ik 
vond het leuk en genoot volop dat mijn Drentje werken 
wilde. Diploma’s halen hoefde nog niet. 

Jikke bleef na een eerste dekking leeg. Een half jaar 
later hebben we een andere reu, Monty Nimrod van 
de Drentsche Dreven, gebruikt en er werden 5 pups 
geboren. Voor het volgende nest werd ze gedekt door 
Douwe van de Bezelhonk en op Tweede Kerstdag, twee 
dagen na de uitgerekende datum, voelden we geen le-
ven meer en werd het een keizersnede. De pups waren 
inderdaad dood; drie grote teven, waarvan er eentje 
al in het geboortekanaal zat. De dierenarts had veel 
moeite om de baarmoeder te hechten, omdat deze per-
kamentachtig was. ”Maar geen nood”, zei de dierenarts, 
“bij schapen gaat het altijd goed”  en ze zou gewoon 
weer pups kunnen krijgen. Ik heb het nooit meer aan-
gedurfd. Jikke viel tijdens het spelen met haar rug op 
een biels en brak haar rug; ze is maar 10 jaar geworden.

Wij moesten opnieuw beginnen. Christel liet haar 
Nienke dekken door Floris Horus van ‘t Patrijzenbos, en 
beloofde ons het mooiste teefje. Wij kregen Yssy. Yssy 
zou het hondje worden van Romy, onze toen nog 11 
jarige dochter. Romy maakte al jaren, door een trauma, 
een moeilijke tijd door; slapen deed ze bijna niet. Yssy 
werd haar schaduw. Ze sliep bij haar op bed en als ze 
het moeilijk kreeg kroop Yssy strak tegen haar aan. Ein-
delijk kon ze weer nachten doorslapen. Romy is meteen 
met jachttraining begonnen. Romy was altijd met Yssy 
bezig. Zo knutselde ze zelf een hindernisbaan in de tuin 
of kwam ze in de winter drijfnat thuis. Om Yssy ‘water-
vrij’ te maken en te leren zwemmen, deed ze alles voor 
het gemak maar even voor. Yssy ging zelfs elke woens-
dag met haar mee naar school en dan zat ze op een 
stoel in de klas of liep ze tussen de cavia’s, konijnen en 
kippen. Ook schreven we Yssy in voor shows. 

Op een regenachtige dag in Bennekom, op de Jacht-
hondenshow, zaten we te koukleumen, omdat we nog 
lang niet aan de beurt waren. Romy had het zo koud, 
dat ze zei “even de ring in en dan hup naar huis”. De 
keurmeester dacht daar anders over en plaatste Yssy 
op plekje 1; de kou waren we meteen vergeten. Daarna 
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heeft Yssy een jaar lang geen resulaten meer behaald. 
Maar we wisten dat ze prachtig was, dus hup!! Toch nog 
weer ingeschreven voor de allereerste Nederlandse 
hondenrassen show. Hier werd ze BOB/CACIB (Best of 
Breed) daarna volgden veel titels namelijk, Jeugdkam-
pioen, Winster, Clubmatchwinnaar. Ook mocht ze twee 
keer naar de Hond van het Jaar show.  

Met Ascon Maras an ‘t Landweggie kreeg ze 6,5 jaar 
geleden haar 1e nest. Ze kreeg zes pups en hiervan 
hebben we Keety aangehouden. Met Harry Hope van 
de Sebastiaanshoeve, kreeg ze haar 2e nest. Hieruit 
kwamen vier pups. Toen Romy ging samenwonen is 
Yssy met haar meeverhuisd. Graag wil Romy, als deze 
gekke tijd voorbij is, Yssy nog eens inschrijven in de 
Veteranenklasse.

Met Keety ben ik meteen bij Christel Schulte op jacht-
training gegaan. Ook liepen wij shows, maar daar 
deden we Keety geen plezier mee. Na het binnenhen-
gelen van de kwalificaties hebben we ons daarna op 
de jachttraining gestort. Heerlijk genieten voor baas 
en hond en enorm trots op haar C en B diploma’s. Het 
waterwerk was nogal een dingetje. Tijdens een va-
kantie aan zee was ze door de kinderen mee de zee 
ingenomen en daarna wilde niet ze meer zwemmen. 
Het duurde een tijdje voordat het plezier in zwemmen 
terug was. 

Met Udo fan’t Suydevelt, haar 1e nest,  kreeg ze vier 
pups. Ik vergeet nooit meer haar blik, toen de eerste 
pup was geboren. Een verschrikt koppie dat tussen 

de stoelen keek met een blik van ‘dat is niet van mij’. 
Nadat de 2e was geboren, was ze om en ontpopte ze 
zich tot een fantastische moeder. Uit dit nest hebben 
we Saartje aangehouden. Voor haar 2e en laatste nest 
(in 2019), ik fok maar twee keer met een teefje, hadden 
we Wyne Charles Eefke van de Meerpoel uitgezocht. Uit 
deze combinatie werden 8 pups geboren. Wij hebben 
een pupje, Suske,  ‘op naam’ geplaatst bij onze zoon en 
schoondochter. Drie dagen nadat de laatste pups het 
nest hadden verlaten kreeg Keety een hartstilstand, 
gewoon in haar slaap. Wij zijn intens verdrietig. Totaal 
onbegrijpelijk; nog steeds zie ik haar blije kop. Ze is 
maar 6,5 jaar geworden.

Yssy

Keety

Suske
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Saartje heeft een heel ander karakter. Ze is nog maar 1,5 
jaar en met haar train ik, na eerst bij een andere jacht-
hondenschool te hebben getraind, weer bij Christel 
Schulte. Christel heeft er voor gezorgd dat Saartje weer 
plezier in de jachttraining heeft gekregen. Christel is 
mijn mentor, van haar heb ik enorm veel geleerd wat de 
fokkerij betreft. Ik gun elke beginnende fokker iemand 
die je de fijne kneepjes van het vak leert.

Waarom ik fokker ben? Ik houd van het ras, het plezier, 
de gekkigheid en de veelzijdigheid van de Drent. Ik hou 
mijn hart vast wat de toekomst voor het ras brengt. 
Door alle strenge regeltjes wordt de populatie steeds 
kleiner en de verwantschap steeds groter; zo fokken we 
ziektes in het ras. Het is erg moeilijk voor een fokker om 
een dekreu te vinden. Alleen kan ik het ras niet redden, 

maar samen moeten we de schouders eronder zet-
ten, alle neuzen moeten dezelfde kant op met daden. 
Voor jarenlange discussie’s hebben we geen tijd meer. 
Zouden we over 10 jaar nog Drentjes fokken? Is er een 
ander ras ingekruist en is de Drent geen Drent meer ? Ik 
hoop het niet.

Ik geef het lijntje door aan Minke Huurnink van de Ken-
nel van het Hummelse broek.

Alma van Ditzhuyzen


Evert Hoekstra 
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Drentje 2,5 jaar oud

Voxie-Drent mee op jachttraining 
10 weken oud

Maran en Drentje, relaxed samen in de 
auto, na de training

Maran staat voor tijdens de Franse 
jachttrainingsweek

Onze beauty Drentje, doet een 
schoonheidsslaapje

Maran met de bekende ‘Drentenlip’

Maran op duivenjacht

Foxie Drent in actie   

Zitten daar misschien ook katten?

Van digitaal naar clubblad materiaal
Op de Facebook pagina van de Vereniging kwam de oproep om je Facebook foto`s ook te delen in ‘Onze Drent’. 
Vandaar onderstaande compilatie van wat foto`s die wij de afgelopen tijd op Facebook hebben gedeeld  van onze 
twee mannen: Maran en Voxie-Drent. Lief, grappig, stoer, trots, blij, ontroerend, verhalend….enz. 
Anita Koopman

Voxie-Drentje  (roepnaam Drent(je)) 
bij de fokker, beschut onder een 

tafeltje

Samen ‘en route’

ontspanning voor Maran met zijn 
Vizla vriend Jeroen
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Lente en zomer – waardevolle tips
Hond in de lente, erop uit met je hond
In de lente en de zomer gaan de meeste mensen er 
vaker met de hond op uit om van het mooie weer en de 
natuur te genieten. De natuur staat in volle bloei, maar 
dat kan ook nadelen met zich meebrengen zoals giftige 
planten en bijtende insecten die ziektes kunnen over-
brengen.

Waar kunnen honden in de maanden van maart tot 
september mogelijk last van krijgen en hoe kun je ze 
behoeden van ziektes of ongemakken voorkomen?

Tip: Berenklauw 
Periode: juni tot oktober
Mensen willen deze 
plant nog wel eens 
verwarren met het on-
schuldige, veel kleinere 
Fluitenkruid. In Neder-
land hebben we twee 
soorten Berenklauwen: 
de Reuzenberenklauw 
(5m) en de gewone 
berenklauw (2m).

Hoe herken je de Beren-
klauw? 
Beiden zijn te her-
kennen aan de witte 
bloemschermen en de 
grote behaarde bladeren. De Reuzenberenklauw heeft 
ook herkenbare rode vlekken op de stengel. De plant 
komt vaak voor langs de waterkant en in bermen en 
wordt steeds vaker gezien in stedelijk gebied.

Brandwonden
De grote boosdoener is het sap van de Berenklauw. Het 
is fototoxisch en maakt de huid (en ook het oogopper-
vlak) gevoelig voor zonlicht. Als een hond in aanraking 
komt met het sap zullen er na ongeveer 24 uur rode, 
jeukende vlekken of blaasjes ontstaan. Dit proces zet 
zich voort en er zullen zelfs zwellingen en blaren ont-
staan die op brandwonden lijken. De genezing duurt 
gemiddeld 1 à 2 weken. Als het sap in de ogen terecht-
komt, kan de hond hier zelfs blind van worden.

EHBO 
Blootstelling aan zonlicht zo snel mogelijk beperken 
en spoelen met lauw water. Neem voor de zekerheid 
contact op met je dierenarts om pijn en littekenweefsel 
te beperken.

Advies 
Zie je deze plant groeien bij een losloopgebied of een 
hondenuitlaatveld, dan kun je hiervan melding maken 
bij je gemeente en vragen of ze de planten willen laten 
verwijderen.

Tip: Blauwalg
Periode: mei tot september
Blauwalgen zijn microscopisch kleine organismen die 
vooral in zoet, stilstaand water voorkomen bij hoge 
temperaturen. Ze kunnen giftige stoffen afscheiden 
welke tot veel irritatie en misselijkheid kunnen zorgen. 
Besmetting vindt plaats door inslikken van besmet 
water en bij honden gebeurt dat ook als ze hun vacht 
schoonlikken na het zwemmen in besmet water. Meer 
informatie over blauwalgen vind je in het artikel ‘Is 
blauwalg gevaarlijk voor je hond?’.

Hoe herken je 
blauwalg?
Over het alge-
meen is het goed 
te herkennen 
vanwege de kleur, 
deze varieert wel 
en is niet altijd 
blauw. Het kan 
soms heel licht-
blauw zijn (bijna 
wit) tot groen, 
turquoise en soms 
zelfs roodbruin. 
Als de blauwalg 
zich nog in een 
beginstadium 
bevindt dan kun je het gemakkelijk over het hoofd zien. 
Let dan goed op kleine drijvende ‘vlokken’ in het water 
van de ‘Aphanizomenon flos-aquae’. Je bent natuurlijk 
helemaal zeker van je zaak als er waarschuwingsbordjes 
bij het water staan.

Klachten
Mensen ervaren o.a. irritaties aan ogen, oren, huid en 
slijmvliezen, hoofdpijn, misselijkheid, koorts en diarree. 
Gemiddeld houden deze klachten vijf dagen aan. Hon-
den zullen vergelijkbare klachten hebben. Op de lange 
termijn kan blauwalg zelf schade aan het zenuwstelsel 
veroorzaken.

Actuele informatie over besmet én veilig zwemwater is 
te vinden op www.zwemwater.nl

Tip: Eikenprocessierups
Periode: half mei tot half augustus

Ook bij honden kunnen de brandharen van processie-
rupsen voor irritatie zorgen. De haren hebben weer-
haakjes die gemakkelijk kunnen binnendringen en bin-
nen enkele uren al voor heftige reacties kunnen zorgen. 
Een hond hoeft in principe de rupsen niet eens aan te 
raken om last van de brandharen te krijgen, want deze 

Foto: bron wikipedia
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haartjes zweven ook door de lucht en kunnen zo alsnog 
klachten veroorzaken aan ogen en luchtwegen.

Hoe herken je deze rups?

De rups heeft lange brandharen en is eigenlijk nooit al-
leen. Als je een grote groep of rij (een processie) rupsen 
bij elkaar ziet op de stam van een Eik dan is de kans 
groot dat het Eikenprocessierupsen zijn. Meestal vind je 
in de buurt ook het nest wat ze zelf gesponnen hebben. 
Hierin bevindt zich het ‘afval’ (poepjes, haren, velletjes 
etc) van de rupsen.

 
Klachten 
Vanwege de vacht zal een hond minder snel last krijgen 
van huidklachten, maar op kalere plekken zoals de buik 
kunnen toch pijnlijke, rode bultjes en blaasjes verschij-
nen die jeuken. Heftig krabben verergert het probleem, 
want de haartjes worden daardoor verspreid over een 
groter oppervlak en de blaasjes kunnen open gaan en 
ontsteken. Mochten er haren van de processierups in 
de ogen van een hond komen, dan levert dit binnen 
een paar uur een heftige reactie op; zwelling, rood-
heid, jeuk en in sommige gevallen met ontstekingen. 
Neem contact op met je dierenarts als de klachten lang 
aanhouden. Bij inademing kunnen de brandharen ook 
irritatie geven aan de luchtwegen, met name neus, keel 
en het bovenste gedeelte van de luchtpijp.

EHBO 
Huid goed wassen en ogen spoelen met water. Meestal 
verdwijnen de klachten vanzelf, maar als je hond er na 
een aantal dagen nog merkbaar last van heeft dan is 
het raadzaam contact op te nemen met je dierenarts.

* zie ook https://dierenkliniekputten.nl/eikenprocessie-
rups/ van de Dierenkliniek Putten voor meer informatie.

Tip: jonge dieren in de natuur
Periode: ongeveer vanaf maart 
 
Het is niet voor niets dat in veel natuurgebieden 
honden verplicht aangelijnd moeten worden in het 
broedseizoen. Alle broedende inheemse vogels (en 
hun eieren) zijn wettelijk beschermd. Honden kunnen 
broedende vogels, maar ook wilde dieren die drachtig 
zijn of jongen hebben verstoren en opjagen, wat niet 
alleen nare gevolgen kan hebben voor het wild, maar 
ook voor de hond zelf. 

Er zijn gevallen bekend van honden die werden aan-
gevallen door wilde zwijnen en zelfs ganzen, omdat 
ze (heel terecht) hun jongen wilden beschermen. Zo 
werden in 2015 meerdere honden aangevallen door 
wilde zwijnen op de Eder Heide. Bedenk dat een zwijn 
een snelheid kan behalen van wel 50 km/u!

 

                               Wild zwijn met jongen

Ook in wolvengebied is het verstandig je hond aan 
te lijnen. Welpen worden in het voorjaar (april-mei) 
geboren en de ouders zullen de welpen beschermen bij 
bedreiging.

Wees dus verstandig en lijn je hond aan in deze peri-
ode, ook voor de veiligheid van je hond!

Tip: Teken
Periode: maart tot oktober

Zodra de tempera-
tuur boven de 8-10 °C 
komt, worden teken 
actief en zul je in die 
periode extra oplet-
tend moeten zijn. 
Het duurt gemiddeld 
24 uur voor een teek 
zich vastbijt, dus er 
is een grote kans dat 
je de teek gewoon 
ziet lopen en zo uit de vacht van je hond kan plukken! 
Controleer je hond daarom na iedere wandeling, zo kun 
je veel ellende besparen.

Lees alles over teken in: https://www.doggo.nl/artike-
len/hond-en-gezondheid/mijn-hond-heeft-een-teek/

Bron: doggo.nl

Bovenstaande tips zijn ontleend aan ‘Lente en zomer – 
10 waardevolle tips’ op www.doggo.nl
Naast deze tips zijn in die rubriek ook tips over o.a. gras-
aren, adderbeten en zandvliegen te vinden.

Foto’s: bron wikipedia 
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Hoe kun je als drentenliefhebber of rasvereniging  
bijdragen aan de genetische diversiteit?
Dit artikel is de laatste 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 ons ras gezond te houden is het belangrijk meer 
aandacht te besteden aan de genetische diversiteit in 
ons ras. Daartoe is het belangrijk dat er meer nesten 
worden gefokt met meer verschillende ouderdieren 
en dan bij voorkeur ouderdieren met een lage Mean 
Kinship. Hoe kunnen we daarvoor zorgen?

Ik denk dat er heel veel Drentenliefhebbers zijn die – als 
je het ze vraagt – allerlei ideeën hebben over hoe je 
kunt zorgen voor meer nesten met meer ouderdieren. 
Ik denk dat het heel belangrijk is dat er een brainstorm 
komt om al die ideeën te verzamelen. Dat kan via de 
verenigingen, maar bijvoorbeeld ook via sociale media. 

Hieronder al een brainstorm van mijn kant. Rijp en 
groen door elkaar.

Hoe krijgen we meer nesten? Vooral door teefeigenaren 
te motiveren en te ondersteunen.

• Schrijf artikelen die mensen ertoe aanzetten om 
eens na te denken over een nestje.

• Maak er een campagne van: Behoud de Drent! Maak 
duidelijk dat we echt een probleem hebben als er 
niet meer Drenten worden gefokt.

• Een A4 voor mensen die overwegen een nestje te 

fokken met basisinfo + verwijzing naar verdere info.

• Een groep of groepen ervaren fokkers die mensen 
begeleiden; dat gebeurt al hier en daar.

• Hou op de website en in de verenigingsbladen bij 
hoeveel nesten er dit jaar zijn gefokt. Stel een streef-
aantal vast dat we willen halen (ieder jaar iets hoger 
dan het jaar ervoor), rapporteer voortdurend over 
hoe ver we dat jaar zijn.

• Ervaren fokkers zouden kunnen fokken met teven 
van mensen die er zelf niet mee kunnen/willen 
fokken maar het wel goed/leuk vinden als iemand 
anders met hun teef een nestje fokt.

• Maak duidelijk dat niet iedereen gelijk fokker hoeft 
te worden. Gewoon een keer een (gelegenheids)
nestje zou al fantastisch zijn.

• Hou voorlichtingsbijeenkomsten voor mensen die 
het overwegen.

• Fokkers kunnen overwegen een teef  ‘op naam aan 
te houden’. Dan verkoop je de pupteef voor zeg 
maar de helft van het pupgeld. De fokker blijft eige-
naar, de aankoper mede-eigenaar. Als de teef oud 
genoeg is laat de fokker de teef testen en shows lo-
pen. Als alles goed gaat, mag de fokker vervolgens 
1x met de teef een nest fokken. Als dat wederzijds 
goed bevalt, wellicht zelfs een 2e nestje.

Hoe krijgen we meer verschillende ouderdieren? Voor 
teven zie hierboven, maar we zullen ook meer reuen 
moeten werven.

• Rasverenigingen en fokkers kunnen op hun website 
een bericht opnemen over hoe belangrijk het is dat 
er met meer verschillende Drenten wordt gefokt. 
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Stimuleer mensen en maak duidelijk waarom het zo 
belangrijk is. Communiceer een ‘sense of urgency’.

• Een groep mensen die het leuk vindt om honden 
op shows voor te brengen biedt aan (reu)eigenaren 
die dat vreselijk vinden, de mogelijkheid dat zij hun 
honden showen om de vereiste goedkeuring te 
krijgen.

• Beter nog: schaf de regeling af dat een hond 2x ZG 
of U op een show moet hebben. Een Drent is een 
Drent en we hebben ze allemaal nodig. Ervaren 
fokkers voor wie uiterlijk heel belangrijk is, kunnen 
zelf heel goed zien welke hond het beste is. Je krijgt 
zo wel meer variatie in uiterlijk, maar op zich is 
daar niks mis mee. Je moet alleen beter kiezen met 
welke hond je verder gaat fokken. Gezondheid is 
belangrijker dan uiterlijk.

• Hou voortdurend bij en publiceer hoeveel verschil-
lende ouderdieren dat jaar zijn ingezet. Maak ook 
hier streefcijfers. Hetzelfde kun je doen voor het 
aantal reuen op de Dekreuenlijst, het aantal nesten, 
het aantal pups.

• Vervang de regel van het maximum aantal dek-
kingen per reu door max. 25-30 pups per reu. Dat 
is veel beter en eerlijker. Je zou daarbij kunnen 
overwegen voor reuen met lage Mean Kinship meer 
pups toe te staan, om meer evenwicht in de genen-
pool te krijgen.

• Spreek iedere teef- en reueigenaar met een ZG of 
U-hond op de Fokdag/nakomelingendag persoon-
lijk aan, geef hem/haar een folder met info over 
waarom het zo belangrijk is dat er met hun hond 
gefokt wordt.

• Fokkers kunnen bij elk nest afspreken dat het beste 
reupupje alleen wordt verkocht als de nieuwe 
eigenaar de hond inzet als dekreu. De fokker biedt 
begeleiding aan bij shows lopen (of doet dat zelf ) 
en vergoedt bijvoorbeeld de helft van de kosten 
voor de gezondheidsonderzoeken, of betaalt een 
bedrag van de aankoopsom terug als de hond op 
de Dekreuenlijst staat. Dit wordt opgenomen in 
het koopcontract. Als veel fokkers dit doen, dan 
hebben we binnen een paar jaar meer dan genoeg 
dekreuen. Gewoon proberen, het werkt echt.

• Fokkers kunnen overwegen een reu ‘op naam aan te 
houden’. Dan verkoop je de pup voor zeg maar de 
helft van het pupgeld. De fokker blijft eigenaar, de 
aankoper mede-eigenaar. Als de reu oud genoeg is 
laat de fokker de hond testen en gaat er shows mee 
lopen. Als alles goed gaat, mag de fokker vervol-
gens de reu inzetten als dekreu. Kosten en inkom-
sten zijn dan voor de fokker.

• Spreek reu-eigenaren PERSOONLIJK aan: op Face-
Book, op fok/nakomelingendagen, op clubmat-
ches.

• Fokkers kunnen reu-eigenaren met geschikte 
honden gewoon vragen of ze hun hond 1x mogen 
gebruiken, ook als deze reu nog niet gekeurd is of 
op de Dekreuenlijst staat. Dat moet de fokker dan 
regelen. Kosten zijn dan voor de fokker, maar hij 
hoeft dan geen dekgeld te betalen.
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Hoe zorgen we ervoor dat er vooral met honden 
wordt gefokt die een lage Mean Kinship heb-
ben?

• Ga voorlichting geven: via de verenigings-
bladen, via social media, via bijeenkomsten. 
Leg uit waarom die genetische diversiteit zo 
belangrijk is en wat iedereen daaraan kan 
bijdragen. Maak er binnen de verenigingen 
een speerpunt van!

• Ga in het belang van het ras Dogs Global 
promoten. Nodig Pieter Oliehoek uit voor 
een of meerdere lezingen.

• Spreek mensen met een ‘groene’ of ‘gele’ 
hond (volgens Dogs Global) persoonlijk aan 
en vraag hen of de hond ingezet mag wor-
den om mee te fokken. Maak duidelijk dat 
hun hond bijzonder is en kan helpen bij het 
gezonder maken van het ras.

• Publiceer op de Dekreuenlijst de Mean 
Kinship van elke reu. Dat moet dan wel ge-
regeld (bijv. 2x per jaar) worden aangepast, omdat 
dat cijfer kan variëren in de loop der tijd.

• Laat op de Reuendag bij elke reu weten hoe hoog 
de Mean Kinship is. 

Maar boven alles: Heb jij een Drent en is deze gezond? 
Waarom zou je er niet eens een nestje mee fokken of de 

reu een keer inzetten als dekreu? 

Gewoon omdat het leuk is en je helpt er het ras enorm 
mee! 

Marcel Senten 
Foto’s M. v.d. Burg

Met 3 x 100 gram voer naar keuze 

+ SAMPLE 3in1 cranberry koekjes 

+ SAMPLE schapenvet bonbons 

incl. spaarkaart en infoboekje. 

Naam: ___________________________________________________

Adres: ___________________________________________________

PC/Woonplaats: ______________________________________

Telefoon: ______________________________________________

e-mailadres: ___________________________________________

  puppy 

  adult

  lam&rijst

   diner

  senior

  high energy

  giant

  GEPERST KIP (bio cert.)

  geperst mini

   geperst adult  

  geperst lam

   Pup mini 

   adult mini 

  sensitive mini 

   control mini 

   senior mini



Mail deze bon naar : info@biofooddiervoeding.nl 

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

Maximaal 1 pakket per gezin. 
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Een Drent (Vindhoj’s Falcon) in de herfst troosteloos turend over het jachtveld, omdat hij 
omwille van Covid-19 maatregelen niet mag jagen.

• Windwijzers

• Uithangborden

• Naamborden

• Kennelnaamborden

Frieling Jonkersvaart

S.J. Frieling
Jonkersvaart 53
9366 TB Jonkersvaart

Tel.: 0594 631 399

Mobiel: 06 55 732 893

Email: sjfrieling@outlook.com

Website: www.frisianhorsesouvenirs.comHandgemaakt - Materiaal: aluminium
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Ever mind the rule of three, 
Three times what gives, returns to thee.” 

~ Murphy’s Law ~

1 Januari 2021, een start van een nieuw jaar. De dag 
ervoor hadden we het er nog over gehad, dit zou een 
goed jaar worden. Een jaar waarin we terug zouden 
keren naar normaal, na de lockdown weer mochten  
sporten, samen komen, shows lopen, jachtproeven 
doen. We begonnen de dag met een gezellige lunch 
met het gezin. Alle honden kregen nadien een stukje 
brood. In de middag hebben we een lang eind gewan-
deld op nieuw terrein. Freddy stootte nog een ree op, 
waar ik haar na slechts één keer roepen achter weg 
kreeg, wat was ik trots op haar en hoe ze naar me  
luisteren kon (als het haar uitkwam uiteraard). Het 
avondeten met onze zwager Albert was reuze gezellig 
en daarna met een kop koffie op de bank. Zoals nor-
maal kwam Freddy lekker tegen me aan liggen. Later 
die avond gaf ik haar een kus op de kop, zoals altijd, en 
ging naar bed omdat ik vroeg op moest de dag er na. 
Rond middernacht, ik weet niet eens meer hoe laat, 
werd ik wakker gemaakt door Christel. Ik moest gauw 

beneden komen. Geen idee waarom maar ik schoot 
in mijn sloffen en badjas en rende de trap af. Beneden 
kreeg ik het verschrikkelijke nieuws. Mijn liefste, aller-
liefste Freddy was overleden, zomaar uit het niets,  
zonder goede reden. Er was niks gebeurd, ze was ge-
woon gegaan. Ik vond haar in haar bench waar ze altijd 
sliep ‘s nachts, het deurtje open want slopen deed ze 
niet. We zijn nog in blinde paniek, al reanimerend voor 
zover ik dat kon, naar de dierenarts gereden. Helaas 
bevestigde zij wat we eigenlijk al wisten, ze was er niet 
meer. De dierenarts heeft nog haar nog heel lief hele-
maal onderzocht, maar de conclusie was waarschijnlijk 
een hartstilstand. Sudden Death Syndrome ook wel 
genoemd in zware term. Iets wat wel eens gebeurt, 
zonder reden valt het hart stil en komt dan niet meer 
op gang. Een oorzaak is altijd onbekend. We hebben 
haar mee naar huis genomen en de dag erna in onze 
tuin begraven, zodat ze nog altijd bij me zal zijn. Als 
ik uit het raam kijk zie ik waar ze ligt, maar vrede zal ik 
er nooit mee hebben. We hadden nog zoveel plannen 
samen en ik mis haar nog elk moment van elke dag. 
Haar lieve koppie met haar eigenwijze oogjes, met haar 
opgetrokken lippen (dat noemden wij haar lach) als ze 
blij was dat ik thuiskwam en haar altijd kwispelende 
propeller staartje. Ze is 3 jaar en 11 maanden jong 
gebleven.

In memoriam

Evy Lenny van de Bezelhonk (Freddy) 28-01-2017  -  01-01-2021 

Keety Yssy van de Huetsche Grave 02-09-2014   -  16-02-2021

Na mijn verlies was ik vrolijk dat we op 1 
februari even konden genieten van het 
prachtige nestje puppies wat Alma met 
haar Keety had liggen. Het knuffelen, 
snuffelen en vooral bijten was echt een 
moment van genot, van ontspanning, van 
verwerking voor mij. Wat een klap in het 
gezicht was het daarom dat 2 dagen na 
het vertrek van de laatsten in haar nest, 
op dinsdag 16 februari wij het bericht 
kregen dat Keety in haar mand in slaap 
was gevallen en nooit meer wakker zou 
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worden. Zo onwerkelijk, amper 6 weken na 
mijn plotselinge verlies, verloor ook onze 
lieve vriendin Alma haar vriendinnetje, haar 
maatje, haar alles. Het vreemde verhaal, het-
zelfde verhaal als mijn verhaal. Een verhaal 
wat we eerder nog nooit hadden gehoord, 
een hartstilstand uit het niets. Zonder reden 
had ook Keety onze wereld ingeruild voor de 
wereld achter de regenboogbrug. Zo onwer-
kelijk, zo oneerlijk. Je zoekt naar woorden, 
maar kunt ze dan niet vinden. Keety is 6 jaar 
en 5 maanden jong gebleven.

Pleun Jytka van de Bezelhonk 30-12-2012   -  04-03-2021 

Op 22 februari, amper een week na het overlijden van 
Keety, kregen we een telefoontje. Het was een zeer 
goede vriendin die we al een tijdje niet hadden ge-
sproken en door de Covid-19 al meer dan een jaar niet 
hadden gezien. Haar lieve Drentje Pleun, gefokt door 
Christel, kwam elk jaar wel een keer of twee bij ons 
logeren vanwege ski- of zomervakantie. Dit keer kwam 
er door de telefoon niet veel goeds helaas. Pleuntje was 
ziek, er waren vlekjes op meerdere organen  
gevonden, wat duidde op een tumor. De dierenarts had 
meer onderzoek kunnen doen, maar de vele aantallen 
vlekjes maakten het oordeel al gauw duidelijk. Pleun 

zou niet meer beter kunnen worden. Op 3 maart zijn 
wij bij haar geweest om afscheid te nemen, wat ver-
schrikkelijk om te zien dat een hondje mentaal nog 
goede episodes kan hebben terwijl ze zo ziek zijn van 
binnen. Wat was Pleun blij om ons weer te zien, vrolijk 
kwispelend werden we begroet en voor we vertrokken 
hebben we, zoals wij dat altijd noemden, nog een goed 
gesprek met haar gehad. Ze kon tegen je terug praten, 
zoals wel meer van jullie dit misschien zullen kennen 
van je hondje. De dag er na hebben ze haar laten gaan 
naar over de regenboogbrug, zodat ze niet meer verder 
zou hoeven lijden. Pleuntje is 8 jaar en 2 maanden jong 
gebleven.

“Het laatste gesprek  
Is nooit gevoerd 

De laatste knuffel 
Is nooit gegeven 

 
Maar ik vind steun 

In het geloof 
Dat zij in ons hart 

Altijd verder zullen leven” 
~ Els Lücker ~

Wat zullen ze allen gemist worden, maar we zullen ze 
nooit vergeten. Want wat je in je hart toelaat, echt diep 
toelaat, zal nooit meer weggaan van dat plekje maar zal 
voor altijd meegedragen worden. We zijn eeuwig trots 
op alle mooie herinneringen die we in de jaren hebben 
mogen maken en zullen met liefde terugdenken aan de 
prachtige koppies die we nu missen.

Susanne van Ommen
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Kamiel  Senna v. Selihof 25-2-2006  -  15-3-2021 

Kamiel is geboren bij de Kennel  van Selihof van 
J.P.A. v.d. Zanden. Als pup bleek hij al over een goede 
jachtpassie te beschikken en onder leiding van Sonja 
Poncelet-Steuckers is hij afgericht tot een uitstekende  
jachthond.  De goede band tussen Sonja en Kamiel 
is levenslang gebleven, waar Sonja was daar was ook 
Kamiel. 

Kamiel heeft in 2011 de Belgische Nimrod gewonnen; 
een heel mooie prestatie voor een Drent. Voor deze 
Nimrod dien je drie keer een soort SJP proeven te lopen 
met het hoogste aantal punten. Wel strenge proeven. 
Eén 0 op een proef is al uitsluiting en Kamiel behaalde 
op twee proeven de 1e plaats en op de andere een 3e  
plaats. 

In het jachtseizoen ging Kamiel wel  twee of drie 
dagen in de week mee op jacht en dat is fysiek 
best wel een zware opgave. Dit geeft ook aan, 
dat de Drent over een goede gezondheid dient te 
beschikken.
Kamiel  heeft in een echte ‘reuen Drenten’ omge-
ving samen geleefd met Quido, Mido, Jerom en de 
jongste telg Emiel. Onenigheid was er nauwelijks 
en als er bezoek kwam waren ze altijd vriendelijk, 
Kamiel toonde zich een ware roedelleider.

Op de respectabele leeftijd van 15 jaar, gaf Kamiel 
op 15-3-2021 aan dat zijn leven ten einde ging. Hij  
wilde niet meer eten en drinken en wilde ook niet 
meer opstaan. Mido bleef langs hem liggen en 
steunde Kamiel op deze wijze. 

Iets  voor 12 uur hebben we  afscheid genomen 
van ons Kamiel. Hij gaf zelf aan dat het genoeg was 
geweest; hij gaf ons ieder nog een kus (likje) en viel in 
slaap met zijn hoofd in onze handen. Mido bleef nog 
aan zijn zijde en heeft nadien zijn hoofd nog schoon 
gelikt. 

Wat een pijn, wat een verdriet,  we zullen hem missen, 
maar nooit vergeten.

Sonja Poncelet-Steuckers  & Rony Poncelet



38 - Onze Drent

 

  

 

Nu ook! 
Vakantiehuis met B&B 

Kijk voor meer informatie op: 
www.natuurhuisje.nl 

onder: 
natuurhuis-ID: 58361 
natuurhuis-ID: 58182 

DE SEBASTIAANSHOEVE 

Bij de Sebastiaanshoeve is uw hond 
natuurlijk ook welkom! 

Linda Punselie 
Heidedijk 3A 
7065 AM SINDEREN 
06-22097021 
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Kalender 2021
Juni 18, 19 

en 20
Internationale hondententoonstelling 
“de Utrecht” 
CAC

KC Utrechtse
Rashondenvereniging

Mw. I. Wildschut
Mobiel: 06-53383485  
http://www.de-utrecht.nl/ 
secretariaat@de-utrecht.nl

Juli 10 en 11 KC  Zwolle
CAC/CACIB

Zwolle Mw. E. Minne
Tel.: 06-528 782 92
info@ijsselshow.nl
www.ijsselshow.nl

Augustus 7 en 8 KC Arnhem Pinkstershow
CAC/CACIB

Gorinchem Mw. I. Vuursteen-Buiting
Tel.: 06-53924079
www.pinkstershow.com
secretariaat@pinkstershow.com
voorzitter@pinkstershow.com

September 18 Kampioenschapsclubmatch VDPH EVC VDPH

ALV VDPH

 25 en 26 Stichting HTM
Dogshow Maastricht
CAC/CACIB
Alle rasgroepen
Dubbelshow

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

Oktober Fokdag VDPH EVC VDPH

November 6 en 7 KC Dordrecht
Dogshow Bleiswijk
CAC/CACIB
BENELUX WINNER
Dubbelshow
Jubileumshow

Plantarium
Hazerswoude-Dorp

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

7 Najaarswandeling VDPH EVC VDPH

December 11 en 12 KerstWinner Show
(Kennel Club Winner Show)
Evenementenhal
Gorinchem
CAC-CACIB

Gorinchem

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

                      

Omdat door de Raad van Beheer veel shows in 2021 afgelast zijn, zijn voor-
alsnog alleen tentoonstellingen voor 2021 vermeld die mogelijk doorgaan. 
Welke activiteiten daadwerkelijk zullen 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.



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

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

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

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

 cavom.nl
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