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RapidSTATUS™ TiterTest™
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!
 

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

1986 De heer J.F. Baron van Hogendorp †
1986 Mevrouw M.M. Schippers-Bartels †
1986 De heer A.J. Booij
1986 Mevrouw E.W. van Nuffelen
1998 De heer A.H. van der Snee †
2002 De heer B. Schuiling †
2006 Mevrouw J. Offereins-Snoek
2015 De heer H. Companjen
2018          De heer mr. E.G.J. Gimbrère 
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Clubkampioen 2021 
Zepp fan’t Suydevelt 
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Foto: Michael v.d. Burg
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Voorwoord van de Voorzitter
Beste leden van onze mooie Vereniging,
 
Voor u ligt weer een mooie uitgave van ons blad 
‘Onze Drent’ , het Herfstnummer van 2021, rijk ge-
vuld met interessante artikelen.  
Wat is het ontzettend fijn dat we na ruim  
1½ jaar van COVID-beperkingen weer activiteiten 
kunnen organiseren. Het grote evenement was 
natuurlijk de Kampioensclubmatch op zaterdag 18 
september jl. We waren te gast bij het Dogcenter 
en de EVC heeft op het buitenterrein alles weer top 
opgebouwd; feestelijke tenten en ruim opgezette 
ringen. De weersomstandigheden waren ideaal en 
dat hadden we met elkaar ook wel verdiend. Als je 
dan de deelnemers, toeschouwers en natuurlijk alle 
honden ziet binnenstromen, word je daar toch echt 
blij van. Het was goed om velen van jullie weer te 
zien en te spreken!
 
Traditioneel wordt de KCM gevolgd door de  
Algemene Ledenvergadering op de maandag 
daarna. Dit jaar hebben we de ALV voor het eerst 
in hybride vorm gedaan. Je kon zowel fysiek in de 
zaal aanwezig zijn, als via ALV Online deelnemen. 
Van dit laatste hebben veel leden gebruik gemaakt 
en dit werkte over het algemeen goed . Deze vorm 
is voor herhaling vatbaar. Een eerste impressie van 
de ALV en de genomen besluiten is in deze uitgave 
opgenomen.
 
En dan hebben we ook op 2 oktober onze Fokdag 
gehouden. Een speciale Fokdag, omdat we zowel 
de nesten van 2020 als van 2021 hebben uitgeno-
digd. Een Fokdag is voor veel deelnemers toch een 
spannende dag met het voorbrengen van je hond, 
de gezellige drukte en natuurlijk het zien van de 
broertjes & zusjes van je hond. Hopelijk kunnen 
we een aantal deelnemers hierna ook als lid van 

onze mooie Vereniging 
begroeten.
 
Tenslotte is Bart Hofman 
door de leden gekozen 
als bestuurslid en zal 
Luc van de Heijning 
meelopen als kandidaat 
bestuurslid met als aan-
dachtsgebied de FBC. 
Luc zal zich in de vol-
gende OD  persoonlijk 
voorstellen.
 
In enkele commissies ontstaan ook de nodige vaca-
tures, onder meer bij de EVC, Fokaanvragen en het 
Registerbeheer. Zoals eerder aangegeven hebben 
we in het Bestuur nog de vacature van penning-
meester.  Fred is bereid om voorlopig de financiën 
te blijven beheren, zodat er continuïteit is, waarvoor 
ik hem hartelijk wil bedanken.  
 
Als u interesse heeft om samen met enthousiaste 
mensen zaken te regelen voor ons mooie ras, dan 
nodigen wij u graag uit om dit te laten weten bij 
een van de bestuursleden. Wij praten graag met u 
verder over wat er zoal te doen is.
 
Kortom, we zijn weer volledig ‘aan de slag’ en 
kunnen weer vooruit kijken naar een actief  vereni-
gingsleven.
 
Met bijzondere groet, 
mede namens het Bestuur,
 
Marc Massaar van Schaik
Voorzitter 

Foto-thema Kerstnummer 2021 van  ‘Onze Drent’: 

‘ mijn gekste Drenten-foto’ 

• 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  

• Uiterste instuurdatum: 14 november 2021 
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Van de Bestuurstafel
In Memoriam Bart van der Pol

 
Ons bereikte het verdrietige bericht dat op 31 
augustus Bart van der Pol is overleden. Bart is heel 
lang lid geweest van onze Vereniging en was bij 
veel activiteiten betrokken. Ook was hij adviserend 
dierenarts van de Vereniging. Hij was een betrokken 
Drentenman en tevens fokker.  
Bart was altijd enthousiast en gaf je graag advies 
over uiteenlopende zaken. Wij wensen zijn familie 
alle kracht om dit verlies een plaats te geven.  
Indien u de familie een persoonlijk bericht wilt  
sturen dan kan dat naar:  
Fam. Van der Pol 
Zutphensestraatweg 94 
6953 CN in Dieren.

Namens het Bestuur

Marc Massaar van Schaik

Samenvatting (besluitvorming) ALV d.d. 20-09-2021
OPENING
De voorzitter Marc Massaar van Schaik opent de ver-
gadering en heet de aanwezige leden in de zaal van 
restaurant Schimmel 1885 te Woudenberg en de leden 
op het digitale platform Online ALV, van harte welkom. 
Dit is de eerste keer dat er een hybride vergadering 
georganiseerd wordt. 
 

MEDEDELINGEN
• Winnaar van de Clubmatch werd afgelopen  

zaterdag Zepp fan ’t Suydeveldt, van  
mw. A. Roodzant. 

• Er is een aantal berichten van verhindering ontvan-
gen.

• Het concept van de Statuten is toegevoegd aan de 
vergaderset, maar het document is nog niet zover 
gereed dat het ter stemming kan worden voorge-
legd. De leden worden verzocht om het concept 
goed te bekijken en hun suggesties voor aanpas-
singen per e-mail aan het Bestuur door te geven via 
de secretaris, e-mailadres:  
bestuur@drentschepatrijshond.org 

        Met de notaris wordt een definitief voorstel op-    
        gesteld, dat op een volgende ALV aan de leden ter     
        stemming wordt voorgelegd. Na instemming van  
        de ALV wordt het vervolgens voorgelegd aan de  
        Raad van Beheer. Als de Raad van Beheer akkoord 
        is, kunnen we als Vereniging het Huishoudelijk  
        Reglement aanpassen. 

VASTSTELLING STEMGERECHTIGDEN
Per 17-09-2021 heeft onze vereniging 964 leden. 
Het aantal stemgerechtigde leden dat zich heeft aan-
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gemeld is 103. Bij aanvang van de vergadering zijn 19 
leden (inclusief de bestuursleden) fysiek aanwezig. Van 
de 79 leden die digitaal aanwezig zouden zijn, zijn 64 
leden bij aanvang ingelogd. Een aantal leden heeft aan-
gegeven later aan te sluiten en een paar leden hebben 
zich op het laatste moment nog afgemeld.  
 
OVERLEDEN LEDEN SINDS ALV D.D. 25-01-2021
De overleden leden worden genoemd en herdacht: 
• Dhr. P. Flens uit Emmen
• Mw. M. Venema uit Leeuwarden
• Dhr. A.M. Visee uit Leersum 
• Dhr. D. Moerman uit Barendrecht
• Dhr. J.A. Borsje uit Papendrecht
• Dhr. Hans Ploeger uit Barendrecht 
• Dhr. Bart van der Pol 

PRIJSUITREIKINGEN 
Vanwege de Covid19-maatregelen was het organiseren 
van wedstrijden vaak niet mogelijk. Hierdoor konden 
alleen de volgende prijzen uitgereikt worden en zijn de 
bijbehorende bloemen thuisbezorgd.

SUZE MARKVOORT BEKER
Voor de beste Drentsche Patrijshond in de Jeugdklasse 
op de najaarsveldwedstrijden in 2020:
Reslingans Felix met eigenaar/voorjager Peter Doderer 
behaalde in het najaar: 1ste ZG Steenbergen en 2de G 
in Dirksland

MARIENWAERDT WISSELBEKER (uitgereikt op de SJP op 23 
juli 2021)
Deze was voor de beste hond op de SJP, georganiseerd 
door de Vereniging De Drentsche Patrijshond:
Zowi Balou v. Selihof met eigenaar/voorjager Chris 
Wielders

NIMRODPRIJS
Voor de beste Drentsche Patrijshond in de Open klasse 
op de najaarsveldwedstrijden 2020:
 

Lente van ’t Polderdijkje met eigenaar/voorjager Jan-
Mastenbroek behaalde in het najaar: 1ste ZG in Middel-
harnis

COMMISSIES EN BESTUUR
• Fokaanvragen:  

Marja de Boer stopt met het verwerken van de fok-
aanvragen zodra er een opvolger is.

• Fokbeleidcommissie:  
Selma Tiemeijer en Jan Pluis leggen hun taken neer. 
Een toelichting hierop wordt verzorgd op verzoek 
van Olaf Geerse. 
Luc van den Heijning heeft zich beschikbaar gesteld 
voor taken binnen de FBC en wil graag mee gaan 
draaien binnen het bestuur als aspirant bestuurslid.

• Hanneke Alberts is vertegenwoordiger rasgroep 
7/8.

• Bestuur:  
Fred van der Meulen is aftredend en niet herkies-
baar. Hij is bereid het penningmeesterschap te blij-
ven verzorgen. Binnen het bestuur moet bepaald 
worden wie het nieuwe eindverantwoordelijke 
bestuurslid wordt (tandemfunctie bestuurslid/pen-
ningmeester).

• Evenementencommissie:  
Alfred Schouten en Renate Schouten leggen na de 
ALV hun taken als EVC-lid neer. Gerie Hoekstra had 
al eerder haar inzet gestopt. 
Susanne van Ommen en Rob van der Meer zijn 
toegetreden als commissielid.

• Bart Hofman wordt geïnstalleerd als bestuurslid 
met 74 stemmen voor.

• Marc Massaar van Schaik is herkozen met 64 stem-
men voor en blijft tot en met het lustrumjaar (75-ja-
rig bestaan) in 2023 aan als voorzitter.

BESLUITEN 
• De jaarverslagen van het Bestuur en de commis-

sies, het financiële jaarverslag 2020, de begroting 
2021 en het verslag van de Kascontrolecommissie 
worden goedgekeurd en vastgesteld. 



Onze Drent - 5

 

• De ALV heeft het bestuur decharge verleend voor 
het financieel gevoerde beleid.

• Verenigingsfokreglement: maximale leeftijd voor 
de inzet van een teef wordt gewijzigd van 8 jaar 
(96 maanden) naar 9 jaar (108 maanden).

• Het voorstel van het Bestuur om het ED-beleid aan 
te passen wordt uitgebreid besproken.

 
Samenvatting van het nieuwe ED-beleid: 
 
  1. de combinatie ED Vrij x ED1 (nieuw) betekent dat er    
       een combinatie is toegestaan tussen een ED vrije 
       hond en een hond  met alleen milde artrose (is niet  
       erfelijk!), mits deze klachten-vrij is. ED Vrij x ED Vrij  
       is natuurlijk altijd toegestaan. 
  2.  bij de combinatie ED Vrij x ED1 (oud), mag de hond  
       met ED1 éénmalig ingezet worden en deze is alleen     
       voor een vervolg inzetbaar, als 70% van de geboren 
       pups uit het nest ED Vrij is. 

Hierbij geldt overigens de voorwaarde dat alle honden 
die voor de fokkerij  worden gebruikt, op ED moeten 
worden getest. 
 
De uitslag van de stemming luidt:
47 leden voor
33 leden tegen
5 leden onthouding

Van de in totaal 85 stemmen zijn 47 stemmen voor het 
voorstel uitgebracht. Met 47 stemmen is de volstrekte 
meerderheid behaald en wordt het ED-voorstel aange-
nomen.  
 

Ter toelichting: de helft van de uitgebrachte stemmen 
is 85 stemmen gedeeld door 2 = 43 stemmen is de helft 
plus 1 = 44 stemmen is de volstrekte meerderheid; 47 
stemmen ligt boven dit aantal. 

Daarnaast is een CT scan toegestaan om duidelijkheid 
te krijgen over de afwijking bij een voor 1 mei 2020 af-
gegeven kwalificatie ED1 (of hoger zoals ED2 of ED3) en 
de, na 1 mei 2020 afgegeven kwalificaties ED2 of ED3. 
 
De vergadering wordt om 23.25 uur gesloten.

N.B.: Het complete verslag van de ALV wordt in de eerst-
volgende editie van ‘Onze Drent’ gepubliceerd en het 
Bestuur zal - om onduidelijkheden weg te nemen - met 
een uitgebreide toelichting over het nieuwe ED-beleid 
komen.
 
Het Bestuur

Nala (Cara Joy van ‘t Patrieske)
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Evenementencommissie
Kampioensclubmatch 2021
Zaterdag 18 september was voor ons allen een be-
langrijke dag, de dag dat we eindelijk na zo’n lange tijd 
weer bij elkaar konden komen voor een evenement: 
de Clubmatch 2021! Na het annuleren in 2020 door 
Covid hadden we goede hoop dat we in juni 2021 
weer gewoon zoals altijd de Clubmatch konden orga-
niseren. De maatregelen bleven langer aanhouden en 
dus zat er voor ons niets anders op dan uitstellen tot 
18 september. Wat waren we blij dat we door konden 
gaan en elkaar als commissie ook weer eens in levende 
lijven konden zien, in plaats van alleen maar via Teams 
vergaderingen.  

We hadden een goed team uitgezocht dat vrijwillig om 
zeven uur in de ochtend al op het terrein in Kerkwijk 
stonden om ons te helpen opbouwen. Wat een kan-
jers zeg! Het opbouwen verliep vlotjes, maar door een 
omleiding vlak bij het terrein van Dogcentre Kerkwijk 
waren een aantal deelnemers wat later dan gepland. 
Gelukkig waren de keurmeesters en de ringmeesters 
begripvol en konden zij nog inschuiven. Om tien over 
half tien begonnen we met de keuringen en wat had-
den we een geluk met het weer! Een prachtig zonnetje 
kwam al vroeg door de mist heen breken en zo konden 
we al gauw onze jassen en truien aan de kant leggen. 
De keuringen verliepen ook vlot. Ring 3 waarin de 
teven liepen, was al snel klaar. Toen volgde ook ring 2 
waar de reuen stonden en ring 1 met alle jonge hond-
jes. Het ringpersoneel en de vrijwilligers konden even 
pauze nemen terwijl de rest van de deelnemers op het 
veld zich prima vermaakte. Wat was het gezellig bij alle 
groepjes mensen!  

Om half twee waren we weer van start gegaan met het 
middagprogramma. Als eerste met de loterij! Een aantal 
prachtige sponsoren had donaties gedaan met mooie 
spullen zodat we een loterij konden houden. Iets om de 
dag specialer te maken dan een normale Clubmatch. 
Dit vonden wij wel gepast na zo’n lange tijd elkaar 
niet gezien te hebben. Alle spullen zijn verloot en het 
was zichtbaar dat mensen het een leuk tussendoortje 
vonden.  

Vervolgens trad het Ere-ring programma aan, te begin-
nen met de Kind-Hond-Show. Het is voor veel mensen 
één van de leukere delen van de dag, om dat jonge 
spul zo met hun hondjes te zien lopen. Met één deel-
neemster in de categorie 6 tot 9 jaar was de prijs snel 
verdeeld. Jolien mocht met de beker naar huis. In de 
categorie 10 tot 12 jaar waren vier deelnemers, waar-
van er twee met elk een jong pupje van net geen vier 
maanden oud mocht lopen. Deze pup-eigenaren waren 
speciaal afgereisd naar Kerkwijk om te oefenen en te 
socialiseren, omdat hun pups nog net iets te jong wa-
ren om echt mee te mogen doen. Wat deden ook deze 
kinderen het goed! De eerste prijs ging hier naar Lyan 
die Jeppe voorbracht. Zij mocht dus de mooie beker 
mee naar huis nemen, en alle kinderen gingen ook met 
een medaille en een verrassingstasje naar huis.  

Toen was het de beurt aan de jongste pup klasse; een 
pup klasse voor zowel reuen als teven waar, naast 
bekers en een zak voer van onze sponsor Biofood, ook 
nog een mooie glazen standaard te winnen viel. Ver-
volgens werden alle reuen gekeurd en werd de beste 
reu gekozen, dit werd een jong hondje (net 2 jaar!) uit 
de open klasse, Zepp fan ’t Suydevelt. Vervolgens de 
keuring van alle teven waar op de eerste plaats Sophie 
Amy v.d. Lage Nesse kwam te staan, een hondje van 8 
jaar uit de fokkersklasse. Tijdens de laatste loop, om te 
zien wie van deze twee de beste van de dag werd, ko-
zen de keurmeesters voor Zepp! Dit betekent een heel 
arsenaal aan prijzen mee naar huis, de wisselbeker voor 
beste reu, de wisselbeker voor beste van het ras, een 
grote zak voer, een kleine beker voor beste open klasse 
reu en een uithangbord gesponsord door Frieling. Wat 
een dag zeg! En wat jammer dat het zo snel voorbij is 
gegaan. Hopelijk hebt u ook zo genoten, net als wij van 
de Evenementencommissie. 
Tot volgend jaar juni!

Annet, Alfred, Renate, Rob & Susan

De Kind en Hond Show 2021
Wat heb ik veel plezier gehad! Het duurde wel even 
voordat ik aan de beurt was. Maar tijdens de Kind en 
Hond Show heb ik Noor de Luntersche Bron (10 maan-
den) geshowd. Ik was alleen in de ring, maar dat vond ik 
niet zo erg. De keurmeester stelde wat vragen aan mij 
en vertelde wat ik moest doen. Ik liep een mooi rondje 
met mijn “stuiterbal”. 
Voordat de Kind en Hond Show plaatsvond mocht ik de 
balletjes van de loterij trekken en in de Ere-ring mocht 

ik Marc helpen met het uitdelen van de prijzen. Dat 
vond ik echt heel leuk om te doen!
Volgend jaar ben ik er weer bij met mijn ‘stuiterbal’ 
Noor.

Groetjes,
Jolien Rap (6 jaar)
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Winnaars van de Kampioensclubmatch 2021
Op de website staat een overzicht van de keurverslagen en alle op de Kampioensclubmatch behaalde resultaten. Ook zijn er 

veel foto’s van de Clubmatch te vinden op de website. Hieronder staat een overzicht van de winnaars in alle categorieën.  
De foto’s: © Jan Harryman (https://herinneringsspecialisten.nl/jan-harryvan)

  1VB        >>Beste jongste puppy<<
   Elles Lymke van Noordhove   
   NHSB 3231969
   Eig. R. Schouten   

Reuen TevenJongste puppyklasse

  1B
   Cas-Ayssa v.d. IJsselstaete 
   NHSB 3230114
   Eig. K. Blum

 
In het midden v.l.n.r.: Marc Massaar van Schaik,  

Keurmeester mw. M.L. Reeskamp-Blok en 
 Keurmeerster dhr. J. Smits

Beste reu en Clubwinnaar 
Zepp fan’t Suydevelt 

Eigenaar: A.J. Roodzant 
Voorgebracht door J. Hoeksema

Beste teef 
Sophie Amy v.d. Lage Nesse 

Eigenaar:  T. de Reus-de Haan 
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  1VB
   Onno Breeze van Selihof 
   NHSB 3226581
   Eig. J. Ophoff-Derks

  1VB    >> Beste puppy<<
   Ulla Zoë Nike van ‘t Resschebeke
   LOSH 01324387 
   Eig. F. Bricq

Puppyklasse

  1U
   Boet-Bomi v.d. Neerbosche Wateren
   NHSB 3214700
   Eig. H. Ten Barge 

  1U
   Mickey Freddy v.d. Bezelhonk
   NHSB 3198400 
   Eig. C. Schulte

Jeugdklasse

Reuen Teven

Tussenklasse

  1ZG
   Baerend Sammy Flo v.d. Bezelhonk
   NHSB 3182161
   Eig. M.J.B. de Boer  

  1U     
   Jessy Sammy Flo v.d. Bezelhonk
   NHSB 3182166
   Eig. C. Schulte  
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  Reuen Teven

  1U                    >>Clubmatchwinnaar<<
   Zepp fan’t Suydevelt 
   NHSB 3165480
   Eig. A.J. Roodzant

  1U 
   Doutzen Linde v.d. Bezelhonk
   NHSB 3159931
   Eig. C. Ligtenberg  

Openklasse

 
  1U
   Vindhøj’s Store Dane
   NHSB 3164421
   Eig. O. Geerse

  1U
   Thor Feranti the Gloucester
   NHSB 3019732
   Eig. L. v.d. Heijning

   1U                                            
   Sophie Amy v.d. Lage Nesse
   NHSB 2926061    
   Eig. T. de Reus-de Haan

Fokkersklasse

Gebruikshondenklasse



10 - Onze Drent

 

 Reuen Teven

  1U
   Bertus Barrie Wiesje van Zóterbék
   NHSB 3059555
   Eig. K. Zwartjes  

  1U
   Mila Monica Babs van Zóterbék
   NHSB 3112100 
   Eig.  K. Zwartjes

Kampioensklasse

 Reuen Teven

  1U
   Sander fan de Indo-Anjoho    >> Beste veteraan<<
   NHSB 2790062
   Eig. S. Tiemeijer-Wisman

  1U
   Ivana Isah fan’t Patrijzen Bos 
   NHSB 2931372
   Eig.  W. Klijnstra

Veteranenklasse

  Kennel Van de Bezelhonk

Fokkerijklasse

   Sophie Amy v.d. Lage Nesse
    NHSB 2926061
    Eig. T. de Reus-de Haan

Beste zelf gefokte hond
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  Jolien Rap (6 jaar)  met Noor-Jillz De Luntersche Bron

Kind-hondshow 6-9 jaar

 Lyan te Veldhuis (10 jaar) met Jeppe v.d. Ampsense Hoeve

Kind-hondshow 10-12 jaar

Foto impressie Clubmatch 2021
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Foto’s: © Jan Harryman  
(https://herinneringsspecia-
listen.nl/jan-harryvan)

Op de pagina van de  
evenementen/clubmatch op 
de website staan meer foto’s. 
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We vertrekken 2
We vertrekken….. Dat staat er heel simpel, we vertrek-
ken, maar wat zit er een rompslomp aan vast, vreselijk!! 
Bij een verhuizing is de afvink-lijst al lang, maar bij 
een emigratie wordt het werkelijk een factor 10 erger. 
Alles, maar dan ook werkelijk alles moet gewijzigd en 
veranderd worden. Alle persoonlijke en dierlijke gege-
vens, abonnementen, lidmaatschappen, verzekeringen, 
noem maar op. En daar heb je, hebben we gemerkt, 
vooral ein-de-loos geduld bij nodig. Wij zijn naar Frank-
rijk geëmigreerd en hebben geleerd, dat bureaucratie 
inderdaad een Frans woord is. Heel veel zaken zijn in 
Frankrijk totaal anders geregeld en je leert redelijk snel, 
dat het slim is je Nederlandse manier van denken los te 
laten. 

Natuurlijk moesten we op zoek naar een nieuwe die-
renarts voor ons drietal. We zochten in onze omgeving 
en vonden er twee. In de ene praktijk werkt zelfs een 
Nederlandse dierenarts en dat is natuurlijk wel handig, 
als er echt iets fout loopt met een van ons drietal. Bij 
die bewuste praktijk hebben we een afspraak gemaakt. 
Niet met de Nederlandse arts trouwens, die was op va-
kantie….. De uiterst correcte en vriendelijke Franse arts 
deed een eenvoudige keuring bij ons drietal en schreef 
attesten uit voor de honden, dat ze gezond zijn en in 
staat zijn mee te doen aan wedstrijden. In zijn bestan-
den kon hij echter niet aangeven dat het om ‘Drent-
sche Patrijshonden’ ging. Zelfs de Franse naam: Chien 
Perdrix de Drenthe stond er niet bij. Hij heeft Épagneul 
Drenthe geprobeerd, lukte niet, Épagneul Hollandais 
en Épagneul Pays-Bas ook niet. Daarna stelde de arts 
voor onze Drentjes maar als Épagneul Springer Anglais 
in te voeren, maar Épagneul Français kon ook….. We 
zijn maar akkoord gegaan met het laatste.  Dat we nu in 
Frankrijk wonen klopt in elk geval.  
 
De arts heeft ook de chipnummers van Okke, Abe en 
Vedde in het Franse systeem gezet. Ons Franse adres is 
doorgegeven aan de NDG (Nederlandse Databank voor 
Gezelschapsdieren),  maar de chipnummers moeten 
ook via een certificaat bekend zijn bij het SIEV (Société 
d‘ Identification Electronique Véterinaire), dat is dus net 
zoiets als de NDG, maar heel anders.  

Omdat Richard een paar weken later met de honden 
aan een wedstrijd in Frankrijk mee wilde doen, had-
den de honden een kennelhoest vaccinatie nodig. We 
maakten een afspraak op de praktijk, die het dichtst bij 
onze woonplek ligt. Op een donderdag hebben we de 
paspoorten van ons drietal afgegeven, omdat de arts 
ze graag even goed wilde bestuderen. Op de maandag 
er na hadden we onze afspraak en bleken onze honden 
keurig als Drentsche Patrijshonden ingeschreven te 
staan. De dokter gaf elk van de honden ook de beno-
digde vaccinaties. Ze controleerde ook of alles qua chip 
nu goed geregeld was. Dat was het geval! Fijn, dat ons 

drietal op die praktijk hun identiteit wel kan behou-
den…… 

Dan meteen maar even die wedstrijd, waar ik al eerder 
naar wees: een hondentriathlon in Martigny in Nor-
mandië. Trouwens, in Frankrijk zijn de Corona-regels 
voor sportevenementen heel duidelijk: vóór de briefing 
worden de QR codes van alle atleten gecontroleerd en 
je passe sanitaire moet in orde zijn, anders mag je niet 
meedoen. Binnen het  ‘Parc’, een afgezet gebied, waar 
gestart en gewisseld wordt van hond, is een mond-
kapje verplicht.  
 
Richard had zich met de drie heren ingeschreven: 250 
meter zwemmen samen met Okke, 2,5 kilometer bike-
joren met Vedde en 2,5 kilometer canicrossen met Abe. 
Het werd een geweldig mooie wedstrijd. Okke, elf jaar 
oud, ging als 29e wat traag het water in, maar kwam als 
14e het water uit. Okke, had de turbo er opgezet. Heel 
trots op die oude man!! Ik stond inmiddels in het Parc 
klaar met Vedde en mocht alleen Vedde aan Richard 
geven en de lijn van Okke overnemen. Richard was 
erg snel klaar met alles en trapte achter Vedde aan het 
parcours op. Hij fietsen, ik snel met Okke naar onze 
kampeerplek, Abe ophalen en weer terug naar het 
Parc.  Daar mocht ik weer alleen de honden aanpakken 
en afgeven. Abe was zijn enthousiaste zelf en sjeesde 
voor Richard uit het parcours op. De laatste ronde….. 
Ik bracht Vedde naar onze kampeerplek en was daarna 
net op tijd terug in het Parc om Richard met Abe te zien 
finishen. Uiteindelijk behaalden de vier mannen de 
negende plek overall en werden ze keurig derde in hun 
klasse……. 

Een mooie resultaat en vooral enorm genieten na zo’n 
lange tijd zonder wedstrijden. We waren het met zijn 
vijven nog niet verleerd….. 

Selma Tiemeijer-Wisman
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Gebruikshondencommissie
Najaarsveldwedstrijden 2021 (deel 1)
De gebruikshondencommissie heeft gelukkig in het 
najaar weer vier veldwedstrijden kunnen organiseren, 
te weten één jeugd-, één speciaal- en twee openklasse 
(CACT) veldwedstrijden. Hier volgen het verslag en de 
successen van de eerste twee veldwedstrijden. 

Dirksland Jeugd
De eerste veldwedstrijd van onze vereniging was er één 
in de jeugdklasse en vond plaats op Goeree-Overflak-
kee, waar we zoals altijd hartelijk ontvangen werden op 
de mooie boerderij van Lieven en Lianne Mastenbroek. 
Onder het toeziend oog van de keurmeester Henk 
Companjen wisten maar liefst vier van de negen deel-
nemende jeugdhonden zich te kwalificeren. 

• 1 ZG: Jessie, de Weimaraner van Fred van Marion
• 2 ZG: Renslingans Felix, de Drentsche Patrijshond 

van Peter Doderer
• 3 G:  Perle, de Epagneul Bleu de Picardie van Sjanie 

Quist
• 4 G: Coosje fan ’t Getsewold, de Drentsche  

Patrijshond van Madelien Atema

Dirksland CACT
Ruim een week later waren we op 17 september weer 
terug op de vaste stek op Goeree-Overflakkee voor 
de veldwedstrijd openklasse (CACT) ditmaal onder 
keurmeester Walter Klijsen met in totaal negen deelne-
mers. Twee Drentsche Patrijshonden kwamen aan bod 
bij de nabespreking van de keurmeester. Zij werden 

omschreven als twee hele, hele fatsoenlijke Drentsche 
Patrijshonden. De Drentsche Patrijshond Lente werd als 
eerste besproken. Zij maakte aan het begin van de loop 
een fraai arrêt op fazant en zette de loop vervolgens 
voort met een goede kophouding in flinke bieten. De 
keurmeester kwalificeerde haar met een Zeer Goed. De 
Drentsche Patrijshond Dane werd vervolgens bespro-
ken. Hij joeg met een goede kophouding en had een 
goede veldaanpak. Hij zette zich goed onder de wind, 
pakte de verwaaiing op en kwam aan de rand van het 
veld overtuigend tot staan. De fazant sprong en de 
hond bleef op zijn plaats. De keurmeester vond het een 
hele fraaie vertoning en kwalificeerde de hond met een 
eerste Uitmuntend.

• 1 U:  Vindhøj’s Store Dane van Olaf Geerse
• 2 ZG: Lente van ’t Poldersdijkje van Jan Mastenbroek

Wij kijken terug op twee hele geslaagde veldwedstrij-
den. Niet alleen wisten vier Drentsche Patrijshonden 
zich te kwalificeren, maar ook werd er voor het eerst 
sinds 2014 een Uitmuntend behaald door een Drent-
sche Patrijshond op een veldwedstrijd. Wij bedanken 
onze gastheren voor hun gastvrijheid en in het bijzon-
der Lieven Mastenbroek. 

Namens de gebruikshondencommissie,
Olaf Geerse
Voorzitter

Dirksland openklasse 2021 vlnr: Geerse met Dane, Klijsen, Mastenbroek met Lente



16 - Onze Drent

 

Gebruikshondencommissie
Standaard Jachthondenproef Beesd
Op 23 juli was onze vereniging na een jaar afwezigheid, 
weer welkom op landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt 
voor de jaarlijkse Standaard Jachthondenproef (SJP) 
2021 te Beesd. Als vanouds was het verzamelpunt in de 
Jachtkamer en dit keer gelukkig met een aangename 
temperatuur van 24 graden met goede wind. Na de 
veterinaire keuring werden om negen uur de keurmees-
ters, de jachtopzichter, twee officiële geweren, twee 
medewerkers secretariaat, twaalf proef vrijwilligers en 
tot slot de deelnemers welkom geheten. 

Van de 47 ingeschreven deelnemers deden er die dag 
daadwerkelijk 38 voorjagers met hun hond mee. De 
proef is traditioneel alleen voor Nederlandse honden-
rassen. Zodoende deden er 31 Drentsche Patrijshon-
den, 4 Stabijhounen en 3 Wetterhounen mee. 

Groep 1 bestond voornamelijk uit voorjagers met hon-
den die opgingen voor het C-diploma. Zij gingen van 
start op proef C & D (houden van plaats en kort apport) 
bij keurmeester Jan Mastenbroek en hebben tijdens 
deze dag vooral veel ervaring op kunnen doen. 

Groep 2 was een internationale groep voorjagers be-
staande uit Deense, Belgische en Nederlandse voorja-
gers. Zij behaalden bij keurmeester Piet Remijnse op 
hun eerste proef F (verloren apport) allen een voldoen-
de. 

Groep 3 ging voorspoedig van start bij keurmeester 
Walter Klijsen welke proef A & B (volgen & vooruitstu-
ren) en E (apport uit water) keurde. Zij behaalden allen 
een voldoende op proef A & B, spijtig genoeg viel voor 
één van hen op proef E wel een onvoldoende. Uit deze 

groep kwam later die dag de enige diskwalificatie voort.  

Groep 4 gingen van start in de haven van het gerevi-
seerde bolschip Aeltje bij keurmeester Jan Moerkens 
voor proef H (apport over water). Van de 9 honden 
behaalden er 6 een voldoende. 

Groep 5 had hun vuurdoop bij keurmeester Henk 
Companjen, proef G (markeer). Zoals vaker op proef G 
vielen hier de meeste onvoldoendes, die dag in totaal 
11 stuks.  

Tegen één uur waren de C- en B-diploma onderdelen 
afgerond en kon er van de lunch genoten worden. 
Hanny en Hans van het secretariaat konden daarmee 
de balans opmaken waaruit bleek dat 8 honden op 
mochten voor het A-diploma. Van deze 8 honden 
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brachten er maar liefst 4 honden beide duiven binnen. 
Zij konden door naar het sleepspoor over land van een 
Nijlgans. 
 
Tegen 17 uur werd de familie van Verschuer bedankt 
voor hun gastvrijheid. Ook de keurmeesters, jacht-
opzichter en vrijwilligers werden bedankt voor hun 
inzet. Er werden 13 diploma’s uitgereikt, 1 C-diploma, 
8 B-diploma’s en 4 A-diploma’s. Zoals de traditie het 
voorschrijft, werd de Mariënwaerdt wisselprijs uitge-
reikt door Lotje Barones van Verschuer aan het hoogste 
A diploma. 
 

Eerste prijs C-diploma: Jelske met 35 punten 

Eerste prijs B-diploma: Fiene van ’t Wilhoeckske met 73 
punten

Eerste prijs A-diploma: Zowi Balou v. Selihof met 90 
punten 

Wij kijken terug op een geslaagde SJP. 

Namens de GBC,
Olaf Geerse


Evert Hoekstra 
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De prijswinnaars 

Vlnr: Wielders met Zowi, Loots met Fiene en Onderstal met Jelske



18 - Onze Drent

 

Pup-info & procedures
Zoals de meeste fokkers en andere leden wel weten is 
de Pup-info, die jarenlang door Marja de Boer is ge-
daan, overgedragen aan Michael van der Burg. Ik wil 
Marja dan ook bedanken voor haar inzet en passie voor 
ons ras want, wat zij heeft dit met veel inzet gedaan de 
afgelopen jaren.  

Voor iedereen is het even wennen, maar met de komst 
van de nieuwe website is besloten om ook de volgende 
zaken te automatiseren, om zo weinig mogelijk pa-
pieren te hebben en tevens een betere registratie te 
krijgen:
• Dekmelding
• Geboortemelding
• Nestbezoek en nestverslag
• Registratie NAW-gegevens van pupkopers
 
Dekmelding
De melding van een dekking ging voorheen gewoon 
via de telefoon of mail. Dit kan natuurlijk nog steeds, 
maar de snelste methode is het online-formulier invul-
len op onze website:
https://drentschepatrijshond.com/fokkerij/online- 
registratie-formulieren/dekmelding/
De meldingen worden automatisch doorgestuurd naar 
de commissie Fokaanvragen en naar Pup-info. Deze 
meldingen zijn belangrijk voor de Vereniging, zodat we 
het nest kunnen vermelden bij de verwachte nesten 
op de website. De dekmelding richting de Raad van 
Beheer blijft zoals hij is, of u doet dit via uw 
 ‘MIJNRVB.NL-account ‘ bij de Raad van Beheer. 

Geboortemelding
Als het nest geboren is, dan geeft u dit ook door aan de 
Vereniging, zodat we de vermelding onder verwachte 
nesten kunnen omzetten naar een geboren nest met 
alle juiste gegevens. U kunt hiervoor het volgende 
formulier gebruiken:
https://drentschepatrijshond.com/fokkerij/online- 
registratie-formulieren/geboortemelding/
De meldingen worden automatisch gestuurd naar de 
commissie Fokaanvragen en naar Pup-info. Ook hier 
geldt: alle meldingen richting de Raad van Beheer blij-
ven ongewijzigd. 

Nestbezoek & nestverslag
Zoals iedereen weet, komt er rond de 7e week na de 
geboorte een nestbezoeker van de Vereniging langs. 
Dan wordt samen met de fokker het nestverslag inge-
vuld en deze gegevens worden dan opgestuurd naar 
Pup-info die deze verwerkt in het ons register ZooEasy. 
Ook dit formulier willen we graag digitaliseren. Na het 
invullen en verzenden ontvangen zowel de nestbezoe-
ker, de fokker & Pup-info automatisch het verslag in de 
mailbox.  

Het formulier voor de nestverslagen kunt u vinden op:
https://drentschepatrijshond.com/fokkerij/online- 
registratie-formulieren/verslag-nestbezoek/
 
Registratie NAW-gegevens pup-kopers 
Dit onderdeel is zeer belangrijk. Voorheen kreeg de 
Vereniging alle NAW-gegevens van iedere geregis-
treerde Drent en werden deze automatisch gekoppeld 
aan de juiste hond in het Register. Met de komst van 
de nieuwe privacywetgeving geeft de Raad van Beheer 
deze gegevens niet meer door aan de rasverenigingen. 
 
Om de nieuwe pupeigenaren te kunnen uitnodigen 
voor de Fokdag, gezondheidsenquêtes en het op naam 
zetten van de hond in ZooEasy, is het nog belangrijker 
geworden dat de fokker deze gegevens doorgeeft aan 
de Vereniging. Hiervoor gebruiken we nu een NAW-for-
mulier voor de pupkopers, waarop een handtekening 
geplaatst wordt door de pupkoper. Dit formulier kun-
nen de fokkers gewoon blijven gebruiken maar het kan 
ook via de website, digitaal gedaan worden. Het ‘papie-
ren’ formulier, met de toestemming van de pupkoper, is 
voor eigen administratie van de fokker. Ook van de digi-
tale melding ontvangt de fokker een kopie van in zijn of 
haar mailbox. Tevens worden het Register en Pup-info 
ook geïnformeerd. Het formulier vindt u op:
https://drentschepatrijshond.com/fokkerij/online- 
registratie-formulieren/registratie-pupkopers/
 
Uiteraard worden deze gegevens enkel gebruikt voor 
bovenstaande doeleinden!
 
Mochten er nog aanvullende vragen of onduidelijk-
heden zijn, dan zijn vragen natuurlijk altijd welkom, u 
kunt altijd mailen naar: 
pupinfo@drentschepatrijshond.org

Michael van der Burg 
(Pupinfo)
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Geboorteberichten
De nesten die in deze rubriek zijn vermeld, zijn geboren 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 web-
site, waarvoor u wel moet inloggen.

Reu: Wyne Charles van de Meerpoel X Teef: Teddy Beer van de Sebastiaanshoeve (20-05-2021)

NHSB 3018662  HD A / ED VRIJ NHSB 3105565  HD A / ED VRIJ 21-07-2021

 1 reu en 2 teven

Linda Punselie, Sinderen

Reu: Binck v. ‘t Wilhoeckske X Teef: Fenna (02-07-2021)

NHSB 3073915  HD A / ED VRIJ NHSB 3126700  HD A / ED VRIJ 31-08-2021

 5 reuen en 3 teven

G.R. Stamhuis-Bakker, Zwolle

Reu: Kenzo X Teef: Luna Lynde van de Bezelhonk (05-07-2021)

LOSH 1253677  HD B NHSB 2977337  HD A 04-09-2021

 5 reuen en 2 teven

C.J. Ligtenberg, Lochem

Ledenadministratie
Voorgestelde nieuwe leden 

Naam Woonplaats Voorgesteld door

  1 Mw. N. Woestenenk Laren

  2 Dhr. H. Huizinga Pieterburen

  3 Mw. J.H.M. Jansen-Bourgonje Deventer

  4 Dhr. H. Wijngaards Ugchelen

  5 Mw. M. Marbus De Meern

  6 Dhr. S.H.M.W. Wetzels Oirsbeek

  7 Mw. M. van Doorn Capelle aan den IJssel

  8 Dhr. B.F.J. Vissers Gemert

9 Mw. L.H.A.J. Vlemmix Someren

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

Nieuw (e-mail)adres of telefoonnummer? 
Regelmatig komt het voor dat bijvoorbeeld ‘Onze Drent’ of  
de Nieuwsbrief niet wordt ontvangen. Vaak blijkt dan na enig 
zoekwerk, dat het (e-mail)adres niet meer juist is.

Dat is niet alleen vervelend voor u, omdat u de nodige 
informatie niet op tijd ontvangt, maar er moet ook onnodig 
zoekwerk worden verricht om de oorzaak te achterhalen. 

Daarom het dringende verzoek, om bij verhuizing of bij ver-
andering van e-mailadres en/of telefoonnummer, de nieuwe 
gegevens zo spoedig mogelijk per e-mail door te geven aan 
de Ledenadministratie. 

Heel veel dank.

Bouke Spits 
Ledenadministrateur
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Iza
Hoi, wij zijn Marie-Paul en Eddy, de trotse baasjes van 
Iza, onze eerste Drent. Iza (31.05.2017) is een pup uit 
het eerste nestje van Nina van kennel van ’t Ressche-
beke van Françoise Bricq en Raymond Mertens. 

We hebben niet alleen een heel lieve hond gekocht 
maar we hebben er ook vrienden voor het leven bij 
gekregen.
 
Een hond opvoeden is geen ‘walk in the park’, maar 
ik mag zeggen dat we, ook mede dankzij de steun en 
expertise van Françoise en Raymond, een heel welge-
manierde, aanhankelijke en bij wijlen volgzame huis-
genoot hebben. Soms een beetje eigenwijs en koppig. 
Maar ja, het is dan ook een Drent hé.

Op regelmatige basis gaan we met alle honden samen 
wandelen, waarbij we alle windstreken van het land 
verkennen. Even uitblazen op een bankje na een pittige 
boswandeling in de Ardennen met Iza, Nina en Penny; 
of een sprintje trekken op het strand tussen Knokke en 
Retranchement. 

De groep wordt straks versterkt met de kleine Zoë, die 
je hier trots ziet poseren met haar mama Nina. 

Eddy en Marie-Paul Strosse De Meyere

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kijk en bestel online: 
www.drentschepatrijshond.org 

 

 
 Boeken 
 Jachtbenodigdheden 
 Kaarsen 
 Mokken 
 Body-warmers 
 Caps 
 Polo-shirts 
 T-shirts 
 en nog veel meer! 
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Drenten-sperma over de Atlantische Oceaan!
Er kwam een aanvraag uit Amerika om Binck van ’t Wil-
hoeckske in te zetten bij een teefje in Amerika; Califor-
nia Drent Sierra, roepnaam Gracie. Omdat de eigenaar 
van Gracie niet in de mogelijkheid was om naar Neder-
land te komen werd gevraagd of er bevroren sperma 
opgestuurd kon worden.

Ik ben er helemaal niet bekend hoe zoiets in zijn werk 
gaat en heb Erna, eigenaresse van Binck, gevraagd hoe 
ze daar tegenover stond. Erna vond het prima maar had 
geen tijd om een hele dag op- en neer te rijden naar 
het zuiden des lands om dit sperma te laten afnemen 
en invriezen. Dit moest namelijk gebeuren bij Cryolab 
in Eersel en Erna en Binck en familie wonen in Harden-
berg. Best een eindje uit elkaar! Ik heb voorgesteld dat 
ik het zou doen met de goedkeuring van de eigenaren 
van Binck.

Een hele papierenwinkel was er nodig en er moest ook 
nog een DNA swab afgenomen worden omdat ze in 
Amerika een eigen DNA test- en profiel willen. De eige-
naar van Gracie heeft mij een swab voor deze DNA test 
toegestuurd en tegelijk met de sperma afname is door 
de dierenarts in Eersel, Maarten Kappen, ook de swab 
voor DNA afgenomen. 

Erna was me op dinsdag halverwege tegemoet komen 
rijden en bij Apeldoorn hebben we eerst nog even ge-
wandeld. Vervolgens is Binck mee naar Erp gegaan om 
de volgende ochtend naar Cryolab te gaan. De afname 
ging prima en daarna heb ik Binck weer teruggebracht. 
Weer halverwege tegemoetgekomen door Erna.

Maar …. een dag daarna kreeg ik een email van de ei-
genaar van Gracie, dat ze toch liever nog wat extra sper-

ma hadden omdat ze meerdere keren wilden insemine-
ren om de kans op bevruchting te vergroten. Met het 
invriezen nemen het aantal levende cellen namelijk af 
en na ontdooien blijven ze ook veel korter in leven dan 
als ze ‘vers’ zijn.  Het tijdstip van insemineren komt dus 
veel preciezer en zijn dierenarts wilde dat graag drie 
keer kunnen doen. Daarbij was het ook handiger om 
voor een eventuele volgende keer al sperma in Amerika 
te hebben, mocht het de eerste keer niet lukken. 

Cryolab in Eersel had aangegeven dat het ruim vol-
doende was dus ik had daar totaal niet op gerekend. 
En dat is heel vervelend want het versturen is nogal 
kostbaar dus het zou fijn zijn als dit toch in dezelfde 
zending mee zou kunnen. Wat ook vervelend was, was 
dat Binck niet direct naast de deur woont en ik drie 
dagen achter elkaar een late dienst had, dus ik had ook 
niet de tijd om twee keer op- en neer naar Hardenberg 
te rijden!

Gelukkig wilde Roswitha Harmsen helpen! Zij is dinsdag 
ochtend om 06.00 uur Binck in Hardenberg op gaan 
halen en naar Eersel gekomen. Waarvoor nogmaals heel 
hartelijk dank! Ik was ook in Eersel. Dat was voor mij 
prima te doen, want dat is maar 45 km vanaf Erp. Dit 
keer was er een loopse teef aanwezig en dat vergemak-
kelijkte de zaak wel. Nu zijn er 10 rietjes onderweg naar 
Amerika! Dat moet toch wel ruim voldoende zijn!

Ik vond het al met al best een avontuur want je wilt het 
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natuurlijk wel allemaal goed doen! Ik ben toch meer 
van honden los in de tuin als er een dekking moet zijn. 
Ze zoeken het samen maar uit. Ik hou ze dan met een 
schuin oog een beetje in de gaten,
maar dat kon nu helaas niet.

De ervaring met Cryolab vind ik wel helemaal top! Ze 
beantwoorden rustig al je vragen en nemen goed de 
tijd. Ze handelen alles verder zorgvuldig af en je hoeft 
zelf nergens iets aan te doen. Echt een topservice!

Ik wil bij deze ook Erna heel hartelijk bedanken voor 
haar medewerking en flexibiliteit want je moet maar 
om 06.00 uur klaar willen staan om je hondje mee te 
geven! En natuurlijk ook Roswitha, die Binck de 2e keer 
opgehaald en weer veilig thuisgebracht heeft. Echt top 
dat je dit wilde doen!

Ik hoop van harte voor de eigenaren van Gracie dat er 
een mooi en gezond nest geboren mag worden! We 
gaan er heel hard voor duimen! 

Willeke Loots
Gracie

• 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

C
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Nina X Kenzo…
Hun puppy’s -het U-nest- zijn op 17 maart jl. geboren! 

Nina haar laatste nestje. Best wel spannend en weer een 
mooie ervaring die we graag met jullie willen delen. 
De dekking, de dracht, alles verliep naar wens, dus we 
hoopten op een mooie natuurlijke bevalling. Dag 59 na 
de dekking, na het breken van het vruchtwater, stelden 
we vast dat de weeën op zich lieten wachten. Uit erva-
ring wisten we dat er snel ingegrepen moest worden, 
en beslisten om naar de dierenarts te gaan. 
Na onderzoek stelde dierenarts Annelies dat er niets 
aan de hand was en zag de hartjes van de puppy’s 
kloppen via de echo. In samenspraak kreeg Nina een 
spuitje om de weeën te activeren. Er werden twee pups 
geboren. Maar later ging het niet vlot en ik zag dat Nina 
uitgeput geraakte. We hebben toen besloten om geen 
risico’s te nemen en te gaan voor een keizersnede. 
In Dierenartspraktijk De Molenhoek beviel Nina van 10 
prachtige pups, vijf reutjes en vijf teefjes.

 

Na het ontwaken zag Nina haar 10-ling. Ze aanvaardde 
onmiddellijk haar kroost en samen gingen we terug 
huiswaarts. Helaas twee dagen later hebben we af-
scheid moeten nemen van een reutje. De natuur kan 
soms hard zijn! Met Nina ging alles prima! Alweer blijkt 
ze een super goede mama te zijn, zo toegewijd en zo 
lief voor haar pups. 
Na 8 weken zijn onze puppy’s uitgevlogen naar hun 
forever home.
Dag 59 na hun geboorte, zijn onze puppy’s vertrokken. 
Ze zijn aan een nieuwe fase in hun leven begonnen.
We wensen alle eigenaars nogmaals heel veel geluk en 
plezier toe met hun pup. We hopen dat ze allemaal een 
heel fijn, gelukkig en gezond leven zullen krijgen bij 
hun nieuwe familie. 
Het nest grootbrengen was weer een prachtige er-
varing maar wel heel erg intensief. Alles hier in huis 
draaide ruim acht weken lang om de puppy’s en alles 
wat erbij komt kijken. Daar gaan we nu even lekker van 
bijkomen. 
We hebben er echt van genoten en we zijn heel blij dat 
alles rond de zwangerschap, bevalling en de puppy-
tijd zo ontzettend goed is gegaan. We willen iedereen 
bedanken voor de hartverwarmende belangstelling. Als 
afsluiter van dit mooie verhaal, willen we jullie ook even 
voorstellen: Ulla Zoë Nike van´t Resschebeke die  bij ons 
zal opgroeien.
   

Op de foto hieronder de vier reutjes & vijf teefjes,
Oscar, Matz, Deezy, Happy, Atlas, Giulia, Paco, Zoë & 
Grace

Françoise & Raymond
Kennel van ’t Resschebeke

Oscar, Matz, Deezy, Happy, Atlas, Giulia, Paco, Zoë & Grace

Trotse mama Nina Trotse papa Kenzo
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Zomergasten
Of dat goed gaat? Twee broers, een neef en een zoon 
bijna drie weken onder onze hoede. 

Wij zijn Anke en Karel, wonen in een klein dorp in Duits-
land en hebben twee Drentsche Patrijshonden. Douwe 
(Pjotter fan de Indo Anjoho) 5 jaar en Hidde (Jelmer fan 
de Indo Anjoho) 3 jaar. In de zomervakantie zullen wij 
oppassen op Loeka (Tycho fan de Indo Anjoho ) 5 jaar, 
broer van Douwe en Finn (Faye van de Schermesweide) 
1 jaar, zoon van Douwe. 
 
Anke werkt in de thuiszorg en heeft onregelmatige 
diensten. Karel werkt deels in home office en is soms de 
hele dag onderweg. De honden zullen dus ook af en toe 
alleen thuis zijn. Ter voorbereiding hebben we alvast 
voldoende varkensoren en kauwstangen ingekocht en 
extra twee 10 meter lange flexilijnen aangeschaft, zodat 
ze allemaal dezelfde lijn hebben. Alleen met vier hon-
den lopen is daardoor wel moeilijk, omdat ze kriskras 
door elkaar heen gaan en de lijnen dan verwarren. De 
handvatten zijn zo groot, dat je er niet vier in één hand 
kan houden om ze weer te ontwarren. Als één van ons 
aan het werk is, zal de ander twee keer moeten lopen.  
Wij vinden dit verstandiger omdat, als vier Drentsche 
Patrijshonden met elkaar of met anderen problemen 
krijgen, je alleen weinig kans hebt daartussen te staan. 
Eerst de visite beter leren kennen om te kijken of het 
later misschien anders kan. We wonen slechts enkele 
minuten lopen van een groot veengebied, waar de hon-
den gelukkig vrij kunnen lopen. 

Op donderdag worden Loeka en Finn gebracht en de 
eerste ontmoeting met Douwe en Hidde geeft hoop. 
Geen agressie naar elkaar, alleen nieuwsgierigheid. 
Natuurlijk is de auto beladen met allemaal noodzake-
lijke dingen voor de honden: ligkussens, eetbakken, 
hondenlijnen, halsters en een zak vol met kauwstangen 
en varkensoren en een andere zak vol met knuffels. En 
natuurlijk hondenvoer. We stemmen de routines af: 
Loeka en Finn krijgen ´s morgens en ´s middags vreten, 
net als Douwe en Hidde, alleen zijn wij een paar uur 
vroeger met voeren. Tevens slapen Loeka en Finn bene-
den en is het niet de bedoeling dat ze de trap oplopen. 

Na een hartelijk afscheid van de honden vertrekken de 
bezitters op weg naar huis, om vervolgens te genieten 
van hun twee weken vakantie in het buitenland. 

Om de honden af te leiden en aan elkaar te laten 
wennen, gaan Anke en ik gelijk met ze wandelen. 
Loeka en Finn luisteren natuurlijk niet gelijk naar onze 
commando´s (vergeten te vragen welke ze kennen en 
we praten natuurlijk veel Duits), maar voor de eerste 
keer gaat het heel goed. In het veen, waar ze vrij mo-
gen lopen, blijkt dat Hidde en Finn uit het zelfde hout 
gesneden zijn. Beide zetten het na het loslaten gelijk op 
een rennen en draaien grote bogen om ons heen om 
of een vogeltje op te jagen of een blaadje te vangen of 
omdat ze er gewoon zin in hebben. Douwe blijft zoals 
gewoonlijk redelijk dicht bij ons in de buurt en Loeka 
loopt ver vooruit, maar houdt ons wel in de gaten.  Al 
met al een goede start.
´s Avonds bij het naar bed gaan, lopen Douwe en Hidde 

zoals gewoonlijk mee naar boven om daar hun slaap-
plek op te zoeken. Loeka kent dit nog, want hij was 
twee jaar geleden ook al een poosje bij ons en loopt er 
automatisch achteraan. Finn blijft verbluft onder aan 
de trap staan en snapt er niets meer van. Dit maakt hij 
kenbaar door te blaffen en te piepen. We hebben het 
traphekje weer tevoorschijn gehaald en deze beneden 
voor de trap geplaatst en Loeka ook naar beneden ge-
haald. Finn blijft de hele nacht onrustig, logisch omdat 
alles nieuw voor hem is., Daardoor maar weinig slaap 
voor ons. 

´s Ochtends blijkt alles nog heel en zijn de honden 
rustig. Anke heeft ochtenddienst en ik moet vandaag 
buitenshuis werken. Daarom lopen we ´s ochtends om 
5 uur al met z´n tweeën en 4 honden door het veen. 
Vanmiddag zullen we zien of ze elkaar en het huis heel 
hebben gelaten. Als Anke na haar dienst thuiskomt, 
blijkt alles heel en rustig. Natuurlijk zijn de honden 
bijzonder blij weer een mens te zien.  
´s Avonds blijkt dat Anke ook niet heeft kunnen sla-
pen, want ineens blijkt Finn ook trap te kunnen lopen. 
Ik verdenk Anke ervan dat ze stiekem met hem heeft 
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geoefend. Loeka is rustig en lijkt de nieuwe situatie zon-
der grote problemen te accepteren. Finn is anders. Hij 
is hyperactief en als hij al gaat liggen, schiet hij bij alle 
vreemde geluidjes omhoog. Voor hem is het echt wen-
nen. Gelukkig kan hij goed opschieten met Douwe en 
Hidde en poetst hij hen veelvuldig het gebit en speelt 
hij al met zijn vader. 

Natuurlijk houden we de bezitters van Loeka en Finn 
op de hoogte door ze dagelijks filmpjes en foto´s van 
hun tweetal te sturen. Whatsapp maakt het mogelijk. 
Ze verbazen zich er met name over dat Finn bij het 
voeren ´rustig´ blijft zitten tot iedereen de voerbak voor 
zich heeft staan en het commando komt om te mogen 
beginnen.  Finn is echter een intelligente hond en kijkt 
veel af van de andere drie. Met een beetje ondersteu-
ning van onze kant verloopt het voeren rustig en kun-
nen ze allemaal hun eigen bak leegeten. 

Tijdens het uitlaten kom ik op een dag in conflict met 
Loeka. We hebben een redelijk vaste plaats waar we de 
honden na het vrij lopen weer aanlijnen. We roepen ze 
naar ons toe en lijnen ze aan, waarna ze een beloning 
krijgen. Deze dag besluit Loeka echter niet te willen ko-
men. Anke heeft Douwe en Hidde al lang aan de lijn en 
ik loop al met Finn aan de lijn, terwijl Loeka op afstand 
is gaan zitten en strak langs ons heen kijkt.  We beslui-
ten naar rechts verder te lopen in de hoop dat Loeka 
ons volgt. Na enige tijd doet hij dat inderdaad en op het 
moment dat hij in de buurt komt, draai ik mij naar hem 
om, lijn hem aan en geef hem als soort bestraffing het 
commando te gaan liggen. Ik zeg af en met hem aan te 
kijken houd ik mijn platte hand voor mij. Op deze wijze 
gaan onze honden direct liggen. Loeka niet. Hij zet zich 

weer op zijn achter-
werk en kijkt stoïcijns 
in de verte. Mij het 
gevoel gevend dat ik 
lucht voor hem ben. 
Ik besluit dit uit te 
zitten. Anke loopt met 
drie honden verder en 
ik blijf bij Loeka. Wij 
gaan pas verder als hij 
eerst is gaan liggen. Ik 

ga ook zitten met de rug naar hem toe, waarop Loeka 
na enige tijd op staat en naar mij toe wil komen. Ik geef 
het commando af en laat hem niet van zijn plek gaan. 
Daarop gaat hij weer zitten en ik meen de radertjes in 
zijn bovenkamer te zien werken. Uiteindelijk loop ik 
naar hem toe, geef hem 
nogmaals het commando 
af en houdt mijn platte 
hand voor mij. Met een 
diepe zucht en zichtbare 
tegenzin gaat hij liggen, 
na ruim 30 minuten. Als ik 
hem vervolgens vrijgeef 
en beloon met snoepjes 

en aaien is hij door het dolle heen. Daarna geen proble-
men meer met Loeka gehad. 

In de ruim twee weken dat de zomergasten bij ons zijn 
geweest, zijn er drie keer wat onenigheden tussen de 
honden geweest. De eerste keer bijna in het begin. We 
hebben een omheinde tuin met gazon, ideaal voor de 
honden. We hebben met de honden gespeeld en op 
een gegeven moment ligt Anke op de grond. Blijkbaar 
heeft Douwe de indruk dat Loeka te dicht bij Anke 
komt en valt uit naar Loeka. Gelukkig kan ik snel ingrij-
pen en de kemphanen uit elkaar halen. Bij de honden 
geen schade, ik heb een tandafdruk in mijn linkerhand. 
De tweede keer gebeurt als de gasten al langer bij ons 
zijn en Finn probeert te spelen met Hidde. Hidde vat 
denk ik het signaal verkeerd op en voelt zich aangeval-
len. Hidde vecht niet maar gromt, waarop direct Douwe 
en Loeka erbij komen en elkaar in de haren willen 
vliegen. Ook hier ben ik er snel bij en kan de partijen 
scheiden zonder schade. Alleen zijn nu de knokkels 
van mijn linkerhand een beetje aan het bloeden. De 
derde keer is als de honden al twee weken bij ons zijn 
en we ze buiten vreten geven. Het vreten verloopt 
vreedzaam, maar daarna ontstaat er spanning tussen 
Finn en Douwe. Anke is er snel bij en stuurt ze beide in 
een verschillende richting en wij denken het is voorbij. 
Maar ineens beginnen ze direct voor mij te vechten, 4 
honden tegelijk. Ik spring ertussen en trek de honden 
uit elkaar, maar met vier is dat lastig. Gelukkig is Anke 
ook snel ter plekke en kan ze twee vechtersbazen vast 
houden, waarop ik de andere twee tot bedaren kan 
brengen. Weer komen de honden er zonder kleerscheu-
ren vanaf. Ik heb nu een schram op mijn linkeronder-
arm en een schram op mijn rechterhand. 5 minuten na 
het gebeuren liggen de honden weer gezamenlijk in de 
woonkamer te slapen. 
 
Na twee weken lijkt er meer spanning tussen Douwe en 
Loeka te komen. Er komen wat meer scheve blikken en 
er wordt wat meer naar elkaar gegromd. Ik denk dat dit 
komt, omdat Loeka zich meer thuis ´gaat voelen en zijn 
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plaats in de roedel wil gaan bepalen. Misschien is dit 
natuurlijk en lossen ze het onder elkaar op als je ze hun 
gaan laat gaan. Ik vind het het niet waard voor de paar 
dagen dat ze bij ons zijn en acht de kans op schade bij 
de één of de ander te groot en houdt ze dus goed in de 
gaten. De meeste tijd kunnen ze het gewoon ook goed 
met elkaar vinden. 

Op de dag dat de gasten weer worden opgehaald, 
zorgen we er wel voor dat ze niet alle vier tegelijk naar 
buiten kunnen stormen om de vakantiegangers te 
begroeten. We doen Douwe en Hidde in de woonkamer 
en de deur dicht en laten Loeka en Finn onstuimig de 
baasjes begroeten. Als ze wat rustiger worden, laten we 
Douwe en Hidde ook naar buiten komen. Zodra Douwe 
in de buurt van de baasjes komt, begint het grommen. 
Daarom moet Douwe maar even apart. 

Dit alles is echter maar een kleinigheid. Wat hebben 
we een plezier gehad van de vier honden. Toen een 
slaapkamerdeur niet dicht bleek te zitten, vond ik twee 
broers in ons bed. Loeka die naast je komt zitten en je 
met zijn poot aantikt omdat hij vindt dat hij te weinig 
aandacht krijgt, of Finn die uren gespeeld heeft met 
Douwe en Hidde, Loeka heeft ook in dat opzicht va-
kantie gehad. Thuis is hij weer het slachtoffer van Finn. 
Of het gezamenlijk wandelen door, voor de honden, 
kniediep water. Of dat Finn een vakantieliefje had. Hij 
vond de buurvrouw (Clara, 1 jaar oud teefje uit Roeme-
nie) wel heel leuk. Maar misschien wel het mooiste is de 

interactie tussen de honden. Ieder zijn eigen karakter, 
maar samen (meestal) toch één vrolijke familie.   

We hebben erg genoten van de tijd met vier reuen in 
huis. En we hebben weer veel over en van de honden 
geleerd.   

Wij zijn geen hondenopvang en willen dit ook niet 
worden. Voor familie maken we echter af en toe graag 
een uitzondering.
 
Karel Soede 
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Met ‘onze Drent’ in Drenthe
De senior of autonome hond. Of gewoon een Drent?
Een Drent blijft je verbazen. Denk je toch na 8,5 jaar wel 
het gedrag van je hond helemaal te doorgronden, val-
len er toch weer nieuwe gedragingen op. Dat een Drent 
een intelligent ras is, staat uitgebreid beschreven. Maar 
naarmate Bodhi ouder wordt, lijkt het wel of ze meer 
met ons gaat communiceren. Je mag een hond niet 
vermenselijken maar toch…

Baas en hond in het bos, twee zielen, twee gedachten. 
Laatst zag ik Bodhi voor de deur staan na de och-
tendwandeling en dacht “daar zijn ze weer”. Ze bleef 
wel heel lang voor de deur drentelen, in haar eentje! 
Geen baas te bekennen. Gelukkig had deze zijn GPS 
aan en zag ik met ‘locatie delen’ dat hij nog in het bos 
liep. Vermoedelijk te fluiten op de hondenfluit. Hij was 
opgelucht toen ik hem belde en zei dat Bodhi thuis op 
hem zat te wachten. Allebei een ander pad genomen. 
Dat van Bodhi gaat bij voorkeur via een omweg door de 
maisvelden want daar zitten de hazen. Tja dat krijg je 
met een hond die zijn neus achterna gaat en een baas 
die van de natuur geniet. Gelukkig weet ze de weg naar 
huis te vinden. Ook bij Bodhi was de vreugde groot 
toen de baas weer thuis kwam, dat dan wel weer. Kan 
gebeuren toch? 

Een paar weken later: weer Bodhi alleen voor de deur! 
Druipnat. Alleen had de baas nu geen GPS (mobiel aan 
de lader) dus vermoedde ik een dolende man ergens 
in het bos. Ga er maar aan staan, een speld in een 

hooiberg. Bodhi afgedroogd en thuis gelaten. Ik weet 
ongeveer de route die wordt afgelegd en heb de auto 
maar genomen om naar de bekende rendez-vous plaats 
te gaan. Daar kwam een bijkans ontredderde baas mét 
lijn zonder hond uit het bos gelopen. Opgelucht toen 
ik zei dat Bodhi naar huis was gekomen om te zeggen 
dat ik hem moest gaan zoeken. Later hoorde ik van een 
buurman dat hij Bodhi die ochtend een paar keer voor-
bij had zien rennen, naar huis en weer terug en nog een 
keer. Trouwe hond hè? Alhoewel.

De schrik zat er bij Bodhi toch ook goed in want de 
weken daarna was het zwaan kleef aan, thuis, in het 
bos, langs de velden. Je bent nooit te oud om te leren, 
ook als Drent niet. Die afhankelijkheid nam wel nadruk-
kelijke vormen aan. Misschien ook omdat we door de 
pandemie meer thuis zijn dan voorheen. Maar goed, 
het baasje had voor het eerst sinds lange tijd weer 
een avondvergadering elders. Het werd iets later dan 
verwacht en dus ging ondergetekende in de schemer 
de laatste ronde lopen. Bij terugkomst stond de auto 
weer bij de deur en liep de baas ons tegemoet. Ik heb 
nog nooit zo’n blije hond gezien. De afstand tussen ons 
twee werd overbrugd in tempo hazewindhond. En dat 

een keer of tig. Eenmaal thuis moesten er ook nog 
wat rondjes door het huis worden gerend. Hoezo 
autonoom? Afhankelijk, aanhankelijk, een heerlijke 
Drent.

Natuurlijk, hoe gezond (gelukkig) ook, na een flin-
ke boswandeling – voor Bodhi meestal de afstand 
in het kwadraat en over allerlei hindernissen – mag 
ze ook wel even uitrusten. Moe maar voldaan zul-
len we maar zeggen. Al komt ze wel altijd met lege 
poten thuis, ondanks de ‘jacht’. Dat is de schuld van 
de baasjes die nooit met haar op jachttraining zijn 
geweest. Bodhi vindt de surrogaatjacht ook prima. 
Ze doet haar best in ieder geval. Na gedane arbeid 
is het goed rusten. Op de schapenvacht naast de 
eettafel. Dan volgt de ochtendmaaltijd. Ze weet 
precies wat ze wil. Soms is de honger groot, dan 
gaat ze bij de lege bak staan en kijkt je aan, zo van 
“ik wil nu mijn brokken”. Soms is de honger wat 
minder groot, dan zetten we de bak brokken neer, 
loopt ze er naartoe maar besluit nog even een 
uiltje te knappen voor ze gaat eten. Als de baas in 
een goede bui is, doet deze dan wel eens een likje 
pindakaas door de brok. Smullen.

Bij mooi weer ontbijten we buiten. Bodhi doet dan 
graag mee. Brok in eigen bak uiteraard.

Op de een of andere manier heeft ze een voorkeur ont-
wikkeld voor buiten eten. Snap ik. Maar hoe autonoom 
is het om ’s morgens, als de brok voor haar binnen 
klaarstaat, van de voerbak naar de deur te lopen, om-
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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: ___________________________________________
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kijkend of wij haar wel zien. Wachtend bij de deur tot 
wij haar bak met brok buiten ‘serveren’. Smullen. Liever 
buiten dus. Je bent senior en weet wat je wilt.

Ook zoiets is het ‘onopgemaakte bed’. Ik moet zeg-
gen dat we na de jonge jaren, waarin er wel eens een 
hondenkussen sneuvelde, nu al heel lang doen met een 

luxe hondenbed. Los kleedje erin en voor ons gemak 
nog een dekentje eroverheen. Drie-laags zullen we 
maar zeggen. Als we TV kijken en Bodhi wil op bed, 
moet dat wel opgemaakt zijn. Als dit niet het geval is 
gaat ze erbij staan, kijkt ernaar en wacht tot een van ons 
haar bed heeft opgemaakt. Ik verzin dit niet. Als we het 
niet doen, gaat ze er niet in. Gekker moet het toch niet 
worden. Ja, dat wordt het wel want even later wordt 

alles overhoop gehaald om een lekker holletje te 
maken. Stank voor dank. Een autonome hond hè.

Veel gewoontes zullen de hondenbezitter bekend 
voorkomen. Dat een hond geen klok kan kijken 
maar precies weet wanneer het tijd is voor een 
kluifje of om uit te gaan. Ja, exact om negen uur ’s 
avonds in het blikveld van de baas gaan staan om 
duidelijk te maken dat het tijd is enz. Soms voor-
spelbaar maar soms ook niet, getuige het voor-
gaande. Of het nou senior gedrag of autonoom, of 
gewoon hondengedrag is. We blijven ons verba-
zen en moeten steeds hopen dat het goed afloopt. 
Want de wereld is voor een hond niet zonder geva-
ren. Maar daar heeft de hond dan weer baasjes 
voor.

Agnes van Wijngaarden
Wilhelminaoord
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Lijntje met onze Drent
Ik heb het lijntje doorgekregen van Minke Huurnink. 
Minke was een van de mensen die een pupje kreeg uit 
ons eerste nest. We hebben nog steeds heel veel con-
tact met elkaar en zien elkaar minimaal 1 keer per week 
op de jachttraining. 
 
Sinds 2014 hebben wij onze eerste Drent. We hebben 
wel eerder een hondje gehad maar dit was een kruising 
tussen een Schotse Terriër en een Lhasa Apso. Indy 
heette ze. Indy was een bijzonder lief hondje dat gek 
was op het apporteren van balletjes. Wandelen vond ze 
ook heerlijk maar verder kon ik niet veel met haar. We 
zeiden altijd spottend dat het een kruising was tussen 
een kat en een konijn want ze had niet vooraan gestaan 
met het uitdelen van de hersenen. 

Toen Indy ouder werd en moeilijker ging lopen, wilde ik 
graag een hond. Ik was vastberaden dat ik een jacht-
hond wilde hebben maar Gerinda (mijn vrouw) dacht 
daar in eerste instantie toch wel anders over. Gelukkig 
kreeg ik haar zover en nam ik contact op met Tjark en 
Berna Nap, die toen een nestje verwachtten. Helaas 
bleef hun hondje leeg en stonden wij met lege handen.  

Via via kwam ik toen terecht bij Christel Schulte waar 
een aantal weken later een groot nest geboren werd en 
er bleek een teefje voor ons bij te zitten! We woonden 
toen nog in Rijssen en de afstand Rijssen- Eefde was 
zo klein dat ik minimaal 1 keer per week bij de pups 
kon komen kijken. We wisten dat we zelf geen hondje 
uit mochten zoeken maar dat Christel de hondjes zelf 
plaatste bij de gezinnen omdat zij zowel de mensen als 
de pups het beste kende.  

Zo kregen wij Luna Lynde van de Bezelhonk. Het meest 
witte pupje uit dit nest. Christel wist toen al dat zij het 
best bij ons zou passen en wat had ze dit goed. Ze is 
echt mijn meisje! Nog wekelijks neem ik Luna mee naar 
Christel waar we de jachttraining volgen. Vanaf dat we 
haar kregen, zijn we meteen gestart met de jachttrai-
ningen en tot op de dag van vandaag hebben we er 
samen veel plezier in.  

Inmiddels is Luna 7 jaar geworden, heeft ze twee nesten 
gehad en is ze drachtig van haar derde en laatste nest. 
Uit ons eerste nest hebben we Josje aangehouden. De 
bedoeling was dat ik met een 2e hondje zou werken en 
ook mee wilde gaan op de praktijkjacht. Het liep toch 
iets anders omdat Gerinda inmiddels zover bijgedraaid 
was en zelf ook graag jachttraining wilde gaan volgen 
met een hondje. Ze ging altijd mee kijken en wist dus al 
aardig wat haar te wachten stond. Ik moet zeggen dat 
ze het samen erg goed doen, ze hebben samen inmid-
dels hun eerste KNJV-B diploma en hebben de eerste 
keer praktijkjacht er ook op zitten tot volle tevreden-
heid van de jachthouder.  

Het bleef bij mij 
kriebelen dat ik nog 
een hondje wilde om 
te trainen en mee te 
nemen op jacht. Zelf 
heb ik geen akte maar 
ik heb wel de moge-
lijkheden om mee te 
kunnen als voorjager. 
Toen ik Luna in 2019 
weer liet dekken 
dacht ik gewoon nog 
een hondje aan te 
houden. Helaas laat 
de natuur zich niet 
dwingen en werd 
Luna erg ziek in de 
derde week van de 
dracht. Ze had een 
hele paasstol we-

ten te bemachtigen die ze tot de laatste kruimel op at 
voordat we het in de gaten hadden. Aangezien er veel 
rozijnen in een paasstol zitten werd ze zo ziek dat ze 
zelfs aan het infuus kwam te liggen. Gelukkig heeft ze 
het allemaal overleefd maar betekende dit wel meteen 
het einde van de dracht. In dezelfde periode had Chris-
tel ook een nest liggen en gelukkig gunde ze mij toen 
onze Doutzen. Doutzen is een erg fijn hondje die vooral 
gericht is op echt wild. Ze moet niet veel hebben van de 
foam eend (net als haar baas trouwens) maar als ze een 
echte eend ziet, kan ze hem honderden meters vol-
gen. Door het riet, zwemmen, rennen, het maakt haar 
allemaal niets uit. Met enige regelmaat heeft ze een 

waterhoen of een meerkoet die ze dan keurig model af 
komt geven zonder dat er een veertje scheef zit! Ik heb 
vol vertrouwen in haar dat we komende winter mooie 
uren gaan beleven in het jachtveld! 
 

Gerinda met Josje op een proef

Doutzen tijdens de training
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In december 2020 heeft Josje haar eerste nest gehad. 
Prachtig vond ze het en wat zijn ook dit, fijne hondjes! 
Werken, dat is wat ze willen! We hadden Rink van ’t 
Limburgsland als reu en wat zijn we ook blij met deze 
combinatie. Een van de zeven pups, (ook weer Indy 
genoemd) woont bij een heel fijn gezin in Deventer al 
staat ze op onze naam. Helaas hebben we geen tijd om 
met vier honden te werken dus om dit hondje ook een 
goed leven te geven, hebben we besloten om haar uit 
te plaatsen. Wekelijks zie ik haar, en ook Kiki haar zus, 
bij ons omdat ik inmiddels zelf een groepje ben gestart 
om jachttraining te geven. Echt genieten om op deze 
manier sommige hondjes te kunnen blijven volgen!

Zaterdag 28 augustus gaan zowel Indy als Josje mee-
doen met de Bezelhonkbokaal. Voor Indy wordt het de 
eerste keer dat ze meedoet met een jachtproef maar 
ze maakt met haar 8 maanden al serieus kans op een 
mooi C certificaat! Gerinda gaat voor de B met Josje en 
de week erop heeft Gerinda zich met Josje nog inge-
schreven in Putten om een KNJV B- diploma te halen 

boven de 68 punten zodat ze 
volgend jaar mee mag doen 
met de MAP proeven. Voor 
nu nog afwachten of dat 
gaat lukken maar het zit er 
zeker in! 

Al met al zijn we Christel 
super dankbaar dat we Luna 
en Doutzen van haar heb-
ben gehad en ook omdat ze 
ons zo goed begeleid heeft 
in de jachttrainingen en de 
fokkerij. We hebben wel eens 
gekscherend gezegd dat, 
sinds onze Luna er is, ons 

hele leven veranderd is en het is ook echt zo. Van nature 
zijn wij al buitenmensen maar sinds wij in het Dren-
tenwereldje gerold zijn, is het alleen maar intensiever 
geworden. Zonder haar was dit vast en zeker anders 
geweest, daar ben ik van overtuigd. Inmiddels probe-
ren wij haar goede voorbeeld te volgen en proberen 
wij ook onze pup mensen weer te begeleiden in de 
opvoeding en jachttrainingen. Ook mogen wij al enkele 
mensen begeleiden die hun, door ons gefokte hondje, 
voor de fok in willen zetten.  

 

Al enkele jaren zitten we samen in een trainingsgroepje 
met Erwin Reijmer. Erwin heeft een heel fijn Drentje 
waar hij zonder twijfel heel veel over kan vertellen. 
Graag wil ik het lijntje dus aan hem doorgeven. 

Corné Ligtenberg

Josje met haar nestje

Vlnr Doutzen, Josje en Luna
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Verslag van deelnemer aan Clubmatch 2021
18 September 2021. We mochten weer. Eindelijk. Na 
ruim 1,5 jaar lijken we een beetje grip te krijgen op 
het Corona-virus, waardoor langzaam aan weer meer 
mogelijk is. Waaronder ook weer de Clubmatch, iets 
waar we altijd naar uitkijken. Gewoon gezellig, met veel 
bekenden en veel honden, allemaal hetzelfde maar 
toch allemaal weer heel anders. De meesten hebben we 
toch zo’n twee jaar niet meer gezien. Veel gebeurd, veel 
veranderd en veel nieuwe honden gezien.

Het beloofde qua weer een mooie dag te worden, beet-
je bewolkt en een aangename temperatuur. Een mooie 
dag werd het zeker, echter had het ’s middags iets 
minder warm mogen zijn. We hadden deze keer alleen 
Sophie Amy v.d. Lage Nesse ingeschreven. Ze mocht in 
de Kampioensklasse, Fokkersklasse en Veteranenklasse. 
Omdat we haar zelfgefokt hebben, hebben wij beslo-
ten haar uit te brengen in de Fokkersklasse. Dit bleek 
achteraf ook de betere , want van de drie klassen was 
dit nog de drukste klasse met drie Fokkersklasse teven. 
Overigens hadden we weinig verwachtingen want wij 
vonden Sophie te dik. Haar vacht begon net een beetje 
te groeien na een ruiperiode en ze was hartstikke loops. 
Het was voor Sophie ook weer de eerste show in twee 
jaar, maar desondanks wist ze precies wat ze moest 
doen en ze vond het ook nog steeds leuk. Het ging dan 
ook goed in de ring. De ringen waren dit jaar lekker 
ruim opgezet, waardoor het gangwerk van de honden 
ook mooi tot zijn recht kon komen. Zoals gewoonlijk 
was het een rondje lopen, wachten tot je aan de beurt 
was, de hond mooi laten staan, nog een rondje lopen 
en weer achteraan aansluiten. Met drie honden in de 
ring duurde dit niet erg lang en alle honden 
mochten terug komen in de erering. Met het 
bekijken van de individuele scores op het 
bord bleek dat Sophie de enige U(itmuntend) 
was, waardoor we wisten dat ze in haar klasse 
gewonnen had en terug mocht in de erering 
om de race voor Beste teef.

In de erering ’s middags, na de kind-hond 
shows (altijd leuk om te zien) en de Fok-
kerijklasse, mochten de beste vier honden 
per klasse weer terug de erering in voor de 
plaatsingen. Zoals verwacht, mochten Sophie 
en ik bij het bordje 1 staan. Daar waren we al 
heel trots op natuurlijk. Even later mochten 
we tegen alle beste teven. Allemaal netjes op 
een rijtje staan, rondje lopen en weer netjes 
staan in afwachting van de keurmeesters 
die samen de keuze zouden maken. Wie zou 
dit jaar beste teef worden? Toen schudde de 
keurmeester mij de hand. Helemaal flabber-
gasted toen het doordrong dat dit betekende 
dat Sophie beste teef was geworden!  Vervol-
gens moesten we lopen tegen de Beste reu. 

Beste reu en tevens Beste van het ras werd Zepp fan’t 
Suydevelt. 

Tot slot moesten we nog een keer de ring in voor de 
keuring Beste zelfgefokte hond, een prijs waar wij nog 
nooit eerder voor hebben gelopen. En ook deze beker 
mocht met ons mee naar huis want Sophie won het van 
de Fokkersklasse reu. Het was weer een leuke en gezel-
lige dag en we willen de organisatie bedanken voor het 
organiseren. Blij dat we weer mochten!

Marloes en Sophie
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Mickey
“Here we go, on this rollercoaster life we know,
With those crazy highs and real deep lows…

Zaterdag 18 september was de dag waar ik al een tijd 
naar uit keek, de Clubmatch. Wat had ik de afgelopen 
jaren mooie resultaten met Freddy gehaald. Tot twee 
keer toe reserve Beste teef! Dit jaar zou ik haar inschrij-
ven in de Kampioensklasse en zou Mickey, een dochter 
van haar, meedoen in de Jeugdklasse. Ze lijken spre-
kend op elkaar qua koppie; twee druppels water. Zo 
mooi! 

Helaas liep alles begin dit jaar anders. Freddy overleed 
van de ene op de andere dag! Een lange poos wilde 
ik niets doen wat met hondjes te maken had. Ik ging 
niet meer mee wandelen en ik ging niet meer mee 
naar jachttrainingen of de borrels. Ik heb zelfs een keer 
puppy-knuffelen overgeslagen, want wat mis ik Freddy 
nog altijd. Elke dag, enorm erg, maar wat geniet ik ook 
van Mickey (Muis/Mouse), die het zo goed doet bij 
Charlotte en Marck thuis in Hoek van Holland. Ze komt 
veel bij ons logeren en doet nu ook de jachttraining 
één keer in de drie weken bij ons, omdat het net iets 
te ver rijden is om elke week te komen. Ook dat doet 
ze goed. Ze luistert al magnifiek voor zo’n jonge kleine 
pipo. Een echte clown is ze als ze weer aan komt lopen 
met een knuffel in haar bek al grommend en piepend 
van blijdschap. Een echte babbelkont! 

De week voor de Clubmatch zou ze sowieso al komen 
logeren, dus konden we haar makkelijk meenemen 
naar de Clubmatch terwijl haar baasjes die dag terug 
zouden komen van vakantie. Ik moest ook nog een 
tante van haar voor brengen in de Openklasse. Toen 
ik daar net klaar was, moest ik direct de ring in met 
Mickey. Geen tijd om zenuwachtig te zijn. De hondjes 
omwisselen en gaan met die banaan! Ze 
liet zich keurig in stand zetten en liep 
prachtig mee aan de lijn. Vol verbazing 
keek ze om zich heen wat er toch al-
lemaal gebeurde. Ze is zo nieuwsgierig 
ook. Zo hoorde ze de keurmeester niet 
eens toen hij geluidjes begon te maken. 
Nadat alle 10 de jeugdteefjes gekeurd 
waren, kregen we te horen dat de beste 
vier door mochten gaan naar de ere-
ring en we zaten erbij! Ik was een klein 
beetje verbaasd, maar vooral heel erg 
trots! Er stonden namelijk wel echt hele 
mooie teefjes in de ring bij ons. De rest 
van de tijd heb ik even lekker gepro-
beerd te chillen met Mickey, in de scha-
duw van de tent die we mee hadden, 
want het was al zo warm geworden! 

Toen het tijd was voor de ere ring werd 

ik toch wel wat nerveuzer. Ik wilde natuurlijk toch wel 
graag het beste eruit halen, maar de tegenstand was 
ook niet mis. Indy van mijn vriend Corné en Suske van 
mijn vriendin Alma stonden aan weerszijden van mij. 
We zetten de honden in stand en de keurmeester keek 
nog even goed voor hij ons een rondje liet lopen. Plek 
vier en plek drie werden bezet en toen stonden Corné 
en ik nog met z’n tweeën. Nog een keer goed in stand 
laten staan en de keurmeester wilde ons nog een keer 
een ronde zien lopen. Tot mijn grote verbazing moch-
ten wij bij bordje nummer 1 plaatsnemen! Ik was hier 
niet op voorbereid en dan komen al die emoties weer 
naar boven, als in een rollercoaster. 

In 2018 werd ik met Freddy beste Jeugd-teef, in 2021 
met haar dochter Mickey. Mijn dag kon niet meer stuk. 
Er ging zo veel door me heen op dat moment dat ik het 
nu niet eens meer kan beschrijven. Ik kan alleen maar 
zeggen dat ik dolgelukkig ben met Mickey, hoewel ze 
niet bij ons thuis woont.  Ik geniet enorm van haar en 
ik ben Charlotte en Marck ontzettend dankbaar dat ik 
met haar mag showen en genieten. Oh en weet je wat 
ook leuk is? De foto van de Drent op het certificaat dat 
elke deelnemer heeft gekregen in de mail, is gemaakt 
door Michael v.d. Burg en dat is mijn Mickey! Wat al een 
verrassing was, maar nu heb ik niet alleen een beker, 
een prachtig keurverslag, maar óók nog een deelne-
mers-certificaat met haar foto! Geweldig! Op naar de 
volgende show!

I can travel all the world you see,
Because I know you’re there with me.”

Susan van Ommen
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Van Bodegraven trofee 2021  
Uitgereikt aan jonge Drent van 9 maanden
De trofee voor de Internationale trainingsgroep 
voor apporteren met de Drentsche Patrijshond.

In 2012 werd ter gelegenheid van het eerste lustrum 
in het bestaan van de groep de 
van Bodegraven trofee in het leven 
geroepen. Wij, Arthur Ritsma en Aat 
van Bodegraven, zijn toengestart 
met het uitreiken van de van Bode-
graven trofee.       
Deze onderlinge wisselprijs wordt 
jaarlijks uitgereikt aan een combi-
natie van voorjager en Drentsche 
Patrijshond uit de van Bodegraven 
trainingsgroep. De combinatie die 
het best presteert op de door de 
Vereniging De Drentsche Patrijs-
hond georganiseerde officiële SJP-
proef te Beesd ontvangt de trofee.

De oorsprong ligt hierin: in het jaar 
2008 heeft de Vereniging de Drent-
sche Patrijshond ter ere van het 60 
jarig bestaan van de vereniging een 
apporteerwedstrijd uitgeschreven. 
Een aantal van de toenmalige deel-
nemers heeft zich destijds verenigd 
in de van Bodegraven trainingsgroep om gezamenlijk te 
trainen voor deze wedstrijd.

Sinds die tijd trainen we nog steeds maandelijks met 
onze Drentsche Patrijshonden voor de landelijke SJP, 
MAP en PJP proeven. Dit op gevarieerd niveau en met 
gemotiveerde voorjagers. Trainen op succes is het uit-
gangspunt en dit zonder stress voor hond en voorjager.

Na afloop van de trainingen hebben we altijd een gezel-
lig en ontspannen samenzijn met hapjes en drankjes. 

In de loop van de jaren hebben verschillende leden van 
de trainingsgroep meegedaan aan de SJP te Beesd en 
aan diverse andere landelijke en provinciale proeven. 

Op de foto vanaf links naar rechts: Aat van Bodegraven, 
Rony Poncelet met zijn Drent Emiel, Arthur Ritsma

Vanaf 2012 tot en met 2019 is de trofee steeds uitgereikt 
aan de voorjager met het hoogste SJP-diploma behaald 
in Beesd. In het Corona jaar 2020 kon deze, voor het 
bemachtigen van de prijs bepalende proef helaas geen 
doorgang vinden en is de trofee dus niet uitgereikt.

Aan de SJP in 2021 te Beesd hebben drie combinaties 
meegedaan: Arthur met reu Rauke en Rony met de 
beide reuen Jerom en Emiel. Twee combinaties gingen 
op voor de A. Resultaat van die dag 2x B puntenlijst 
(geen SJP-diploma) en 1x SJP B-diploma.

Dit jaar werd een Belgische voorjager de winnaar, te 
weten Rony Poncelet met zijn jonge reu Emiel Senna 
v.h. Steegsche Bos van slechts 9 maanden oud. Emiel 
behaalde de 3e plaats B met 68 punten tijdens zijn al-
lereerste deelname aan een proef.   

In het jaar 2022 zullen er zeer zeker weer combinaties 
uit de trainingsgroep hun uiterste best doen voor het 
behalen van de van Bodegraven trofee. En niet te verge-
ten de Mariënwaerdt wisselprijs bokaal van de Vereni-
ging, voor de Drent met het hoogste A- diploma.

Wellicht dat dit stukje anderen inspireert om een eigen 
trainingsgroep op te richten, we kunnen het u van harte 
aanbevelen.

Heel veel plezier met de actieve en werkende Drent.

Aat van Bodegraven en Arthur Ritsma

Van links naar rechts: Aat van Bodegraven, Rony Poncelet met zijn Drent Emiel, Arthur Ritsma
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Weet jij zeker dat jouw hond zich veilig voelt als hij 
alleen thuis moet blijven? 
Kijk er eens kritisch naar
Veel honden hebben moeite om alleen thuis te blij-
ven.. en wist je dat veel baasjes dit helemaal niet door 
hebben van hun eigen hond? En voordat je nu denkt 
“Pfoee.. gelukkig zit dit bij ons goed!” , lees dan vooral 
even verder. 
 
Als we het hebben over verlatingsangst dan komt 
waarschijnlijk het beeld in je op van de blaffende en 
jankende hond die door de hele buurt te horen is. Dit is 
echter slechts één uiting van verlatingsangst. Maar er 
zijn nog veel meer signalen die erop kunnen duiden dat 
jouw hond moeite heeft met alleen thuis blijven.

Onze huishonden zijn sociale dieren. Ze gaan echte 
relaties aan en de belangrijkste relatie is wel die met 
ons… hun begeleider. Een hond kan zelfs zo’n sterke 
band met zijn begeleider hebben, dat hij zich helemaal 
niet veilig voelt als zijn begeleider niet bij hem is. Jij 
bent álles voor jouw hond en zodra jij het huis verlaat 
raakt hij compleet in paniek. Het maakt niet uit of er 
andere huisdieren of zelfs andere mensen aanwezig zijn 
om op te passen. Het gaat om jou… Jij bent zijn speci-
ale persoon en zodra jij weggaat voelt het voor de hond 
alsof de wereld vergaat. Nu kan je denken; “Nou nou, 
zo heftig zal het heus allemaal niet zijn.”. Eh jawel.. dat 
is het dus wel. Wake up call! Voor een hond is het alleen 
thuis blijven echt een hel.

Hoe weet je nu of jouw hond verlatingsangst heeft?
Allereerst wil ik beginnen met het wat meer uitleggen 
van wat ik bedoel met verlatingsangst.
In feite spreken we van ‘Separation-related behaviors’. 
Oftewel; gedragingen die je hond laat zien als hij alleen 
thuis is óf die hij met een grotere intensiteit laat zien 
dan wanneer jij thuis bent. Stel; jouw hond gebruikt het 
raam als uitkijkpost en hij blaft regelmatig naar prikkels 
die voorbij komen. Dit gedrag is dus bekend voor jou 
en het is normaal gedrag voor jouw hond. Maar als hij 
dit veel heftiger en langer doet wanneer jij niet thuis 
bent, dan valt ook dit gedrag onder ‘Separation-related 
behaviors’.

Vertoont jouw hond bepaalde gedragingen als hij al-
leen thuis is, maar laat hij geen angst zien? Speelt er 
bijvoorbeeld frustratie of verveling? Ook dat valt onder 
“Separation-related behaviors”. Raakt jouw hond in 
paniek als hij alleen thuis is, maar voelt hij zich wel oké 
als er een mens bij hem is? Valt er ook onder. Gaat het 
de hond om één specifiek persoon… bijvoorbeeld om 
jou? En ook al zit je partner thuis bij de hond, het dier is 
helemaal in de stress totdat jij weer thuis bent…

Het is dus een paraplu-naam waar verschillende vor-

men onder hangen. Maar om het makkelijk te houden 
heb ik besloten om het gewoon “verlatingsangst” te 
noemen. Dát wordt mijn paraplu naam.

Dus ‘Separation-related behaviors”’ = ‘Verlatingsangst’ 
bij mij . En waarom doe ik dat? Omdat ik het veel 
belangrijker vind dat mijn klanten straks weten wat er 
aan de hand is met hun hond en wat er nodig is om aan 
het gedrag te werken. En daar hoeven ze van mij echt 
niet de exacte termen zoals ‘isolation distress’ , ‘hyper 
attached’ etc. voor op te kunnen sommen. Geen over-
horingen hier.  

 
Het is al ingewikkeld genoeg en ik hou ervan om het 
begrijpelijk en easy te houden.
Er zijn drie hele duidelijke signalen die kunnen wijzen 
op verlatingsangst. De eerste is vocaliseren (blaffen, 
piepen, janken), de tweede is het slopen van spullen en 
de derde is onzindelijkheid tijdens de afwezigheid van 
de begeleider. Deze drie zijn bij de meeste mensen wel 
bekend. Maar er zijn veel subtielere signalen die erop 
wijzen dat je hond er moeite mee heeft.

Een hond met verlatingsangst kan wat down zijn als jij 
van huis vertrekt. Misschien wordt hij onrustig als jij je 
sleutels pakt of je schoenen aantrekt. Of hij volgt je vlak 
voordat je weggaat op de voet. Misschien ligt hij van 
begin tot einde op de vensterbank of voor de voordeur 
op je te wachten. Of hij blockt je letterlijk bij de deur.

Begroet je hond je zo hyper alsof je een jaar weg bent 
geweest? Heeft hij zweetvoetjes? Heeft hij veel gekwijld 
op zijn kussen? Dit zijn wat minder duidelijke signalen. 
Maar ook dit kan erop wijzen dat jouw hond moeite 
heeft met alleen thuis blijven. 
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Meten = weten!
Als ik wel eens aan mensen vraag hoe hun hond zich 
voelt als hij alleen thuis moet blijven dan krijg ik vaak te 
horen “Volgens mij prima… ik hoor nooit van de buren 
dat hij aan het blaffen is geweest.” Maar inmiddels weet 
jij dat een hond die het moeilijk vindt om alleen thuis te 
zijn niet perse hoeft te blaffen.

De enige manier waarop je er echt achter kunt komen 
is het plaatsen van een camera. Gebruik desnoods je 
laptop of tablet. Neem je hond gewoon op als je van 
huis bent. Je kunt dan precies zien hoe de hond zich 
gedraagt. Ligt hij gewoon lekker te slapen of zie je toch 
echt andere dingen op beeld?

Is hij onrustig? Drentelt hij rond? Piept hij zachtjes? 
Ligt hij wel, maar zie je dat hij heel alert is? Slaapt hij 
niet? Gaat hij alert bij de deur of bij een raam op wacht 
liggen tot je terug bent? Zie je veel stress-signalen? 
Krabt hij aan de deur? Reageert hij misschien heftiger 
op prikkels buiten door een blafje te geven? Vaker dan 
normaal? Allemaal tekenen dat je hond moeite heeft 
met alleen thuisblijven.

En wat belangrijk is om je te realiseren… ook al geeft 
jouw hond deze subtiele signalen en oogt het dus niet 
zo heftig als echt hard blaffen of slopen,  jouw hond 
kan zich net zo ellendig voelen als de hond die wél echt 
uit zijn plaat gaat. Ze uiten het alleen anders. Maar dat 
het er “milder” uitziet, wil niet zeggen dat de hond er 
minder moeite mee heeft.

Dit werkt ook zo bij mensen. De ene persoon wordt bij 
onrecht wat aangedaan wordt ontzettend boos (klapt 
naar buiten). De andere persoon kookt van binnen van 
woede maar houdt zich in (klapt naar binnen). De ene 
persoon raakt in paniek als deze ergens heel bang voor 
is. Hyperventileren, misschien zelfs een paniekaanval. 
De andere persoon trekt zich compleet terug naar bin-
nen en sluit zich helemaal af.

Maar reken maar dat beide personen zich vanbinnen 
hartstikke ellendig voelen. De uiting is alleen anders. 
We zijn immers allemaal verschillend in onze manier 
van omgaan met emoties. Bij honden is dat net zo.

Wat kan je in ieder geval zelf al doen als je er via de 
camera achter komt dat je hond moeite heeft met 
alleen zijn?
 Zorg dat je hond lichamelijk en mentaal voldaan is. Dat 
betekent; lekker wandelen en zet dat neusje maar eens 
aan het werk door bijvoorbeeld met je hond te speuren 
of hersenwerkjes te doen in de buitenwereld. Mat je 
hond niet af. Dat heeft totaal geen zin en werkt zelfs 
averechts. Je laat je hond dan thuis met de adrenaline 
en cortisol door zijn lichaam gierend. Hoe vaak ik niet 
hoor van mensen “Ik snap er niks van! We hebben een 
uur gefietst, hij heeft hartstikke veel beweging gehad, 
hij MOET echt moe zijn en toch breekt hij de tent af als 

hij alleen is!” Nee… het is inderdaad niet genoeg. Het 
is veel te veel! Je laat je hond compleet overprikkeld 
en met een bomvolle stress-emmer thuis achter. Rustig 
aan dus. Ga voor mijn part lekker een uur struinen in 
een prikkelarm gebied, doe speurwerkjes en steek in op 
ontspanning. Dáár raakt je hond voldaan van.
 
Voordat je van huis vertrekt zorg je dat je hond weer 
fijn tot rust is gekomen. Als je net terugkomt van je 
wandeling en je hond zit nog vol met adrenaline, dan is 
dat geen geschikt moment om hem alleen thuis te la-
ten. Eerst tot rust komen. Neem hier zeker een half uur 
tot een uur de tijd voor. Je komt terug van je wandeling 
en je zorgt dat je minimaal nog een half uur tot een uur 
thuis bent om je hond tot rust te laten komen en de 
prikkels van de wandeling wat te laten verwerken.

Zorg dat je jezelf in alle rust gereed maakt voor vertrek. 
Als jij op het laatste moment al je spullen nog bij elkaar 
moet graaien en vervolgens in haast vertrekt, dan is het 
logisch dat je hond gealarmeerd raakt. Begin zeker een 
half uur voor vertrek rustig aan met gereed maken. Pak 
je tas in, doe je schoenen aan, misschien zelfs je jas en 
ga dan weer even rustig zitten. Zorg dat de hond weer 
bedaart.
 
Bouw het alleen blijven stapje voor stapje op. Werk als 
het nodig is seconde voor seconde. Begin bijvoorbeeld 
eerst eens met naar een andere kamer te gaan en weer 
terug te komen. Blijf dit herhalen tot jouw hond hier 
helemaal oké mee is en zich veilig voelt. Trek dan van 
diezelfde kamer de deur eens achter je dicht en doe 
hem gelijk weer open. Kleine stapjes… rustig aan. De 
hond bepaalt het tempo. Zorg ervoor dat je altijd weer 
bij hem terug bent vóór hij in paniek raakt. En daar zal 
je echt wel eens missers in maken. Neem die missers 
dan mee als leerles en doe een stap terug in je training. 
Het is belangrijk dat je hond de gehele training under 
threshold blijft. Gebruik een camera en neem de trai-
ning met je hond op. Zo kun je de vorderingen goed in 
de gaten houden.

Geef het tijd… en met tijd bedoel ik zeker meerdere 
maanden tot een jaar. Verlatingsangst is niet iets dat je 
even in een paar weken fixt. Ik overdrijf niet als ik zeg 
dat dit één van de meest complexe gedragsproblemen 
is, die er bestaan.

Regel oppas voor je hond. Als jij aan de ene kant kei-
hard aan de slag gaat, maar aan de andere kant laat jij 
je hond nog steeds regelmatig alleen en hij raakt dan 
steeds weer in paniek, dan ben je aan het dweilen met 
de kraan open. Je zal ervoor moeten zorgen dat je hond 
niet meer alleen gelaten wordt tót hij er echt aan toe is. 
Anders haal je je eigen training onderuit.

Dit zijn slechts een paar punten die kunnen helpen.
Verlatingsangst is behoorlijk complex en zit bij iedere 
hond weer anders in elkaar. Daarom is er niet één stap-



Onze Drent - 39

 

penplan te geven waarmee alle verlatingsangst geval-
len opgelost kunnen worden. Ook staan hier natuurlijk 
bij lange na niet alle werkpunten benoemd. Wat voor 
jullie de beste training is en wat jullie precies nodig 
hebben, is volledig afhankelijk van jou en je hond.

Kampt jouw hond met verlatingsangst, heb jij al het 
bovenstaande al geprobeerd zonder succes en wil jij er 
alles aan doen om te zorgen dat jouw hond zich fijn en 
veilig voelt thuis? Je bent van harte welkom bij me. Ik 
heb in juli 2021 in Amerika mijn specialistische verla-
tingsangst-opleiding met succes afgerond en ik draag 
nu trots de titel CSAT (Certified Separation Anxiety Trai-
ner). Op deze pagina lees je alles over de verschillende 
programma’s die ik aanbied en de voorwaarden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

waaraan voldaan moet worden om de training te laten 
slagen.
Je kan zelf mijn agenda inzien en direct jouw startsessie 
boeken. See ya soon!

Liefs,

Nina

Nina van Tilbeurgh
Hondengedragscoach
www.ninavantilbeurgh.nl

  

 

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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In memoriam
Flynn (Sjef)     14-02-2008   -  24-05-2021

Op 31 januari 2009, twee weken voor zijn eerste le-
vensjaar, kwam Flynn bij ons wonen.  Zoon van de reu 
Sjef van ’t Suydevelt en moederhond Hind, van fokker 
Lambert Vogels, stond op de herplaatsingslijst. Na een 
aantal telefoontjes met Nel (verantwoordelijk voor de 
herplaatsingslijst van de vereniging) gingen we kijken 
of er een match zou zijn.

Mijn man was voor een aantal maanden in het buiten-
land, dus toog ik met een bevriend echtpaar 
(ervaren hondenbezitters, alleen geen ervaring met 
Drenten) naar Best. Tijdens de koffie hoorden we dat 
er met eventuele potentiële eigenaren van de week 
ervoor geen klik was geweest (althans dat had Flynn 
duidelijk laten merken!). Oké, de lat lag dus hoog. Wij 
zaten echter nog niet lang, of Flynn dook onder tafel 
en legde zijn kop in mijn handen. Het begin van een 
jarenlange hechte band, mijn schaduw, want waar ik 
was, daar was Flynn. Met mijn man lag dat wat genu-
anceerder. In het begin, toen Karel terug was uit het 
buitenland, was Flynn ronduit vijandig, dat ging over in 
tolerantie en uiteindelijk in acceptatie met af en toe een 
lik en een hondenknuffel.
 
Flynn was mijn eerste hond en je kunt wel zeggen een 
behoorlijke uitdaging! Een herplaatser met een ‘rug-
zakje’, in de puberteit en zoals het Drenten betaamd; 
behoorlijke eigengereid! Dus gaf ik mij maar gelijk op 
voor de cursus Jonge honden I en Jonge honden II. Op 
het trainingsveld was Flynn echter met van alles bezig 

behalve de oefeningen. (Herken-
baar?) Beide diploma’s hebben we 
echter in één keer behaald, want het 
is bekend…. Drenten zijn uitermate 
intelligent. Dat het vrouwtje soms 
voor schut stond, tja dat was natuur-
lijk niet zijn probleem, daar ben je 
puber voor.
 
Vervolgens gingen we door met 
jachttraining bij de KNJV. Helaas, 
was de trainer minder bekend met 
staande honden, zodat Flynn let-
terlijk stopte met werken. Hij vond 
de oefeningen doodsaai en weinig 
uitdagend. Als onervaren eigenaar 
maakt je dat best onzeker totdat ik 
een staande jachthonden trainer 
pur sang vond. Wat een verschil! Er 
werd naar de hond gekeken en als 
de oefening niet lukte dan werd deze 
op een andere manier aangeboden. 
Op tijd stoppen wanneer ‘het kop-
pie vol zat’ en altijd afsluiten met 

een positieve oefening. Flynn genoot zichtbaar en we 
trainden wekelijks ook in de winter. Het hoogtepunt 
was de jachttraining in Frankrijk. Leuke nieuwe oefenin-
gen met een sleep op lange afstand door het water, de 
eerste oefeningen voor veldwerk en zweetwerktraining.  
Vanaf dag 1 hebben we altijd getraind, totdat het echt 
niet meer ging.

Wat heeft Flynn mij veel geleerd en wat was hij trouw 
en beschermend. Tijdens de dagelijkse wandelingen 
in het bos genoten we beiden volop. Hij hield me altijd 
goed in de gaten en vertrouwde hij de persoon die 
achter je liep niet, dan kwam hij terug en positioneerde 
hij zich tussen ons in. 
 
Streken had hij ook, zoals ‘hetzen’ op de bollenvelden 
rond ons huis, achter een haas aan in het bos en dan 
maar wachten tot hij terugkwam, tijdens de training 
achter waterhoentjes aan en dat letterlijk kilometers 
vol houden zodat de trainer er met de auto achteraan 
moest en last but not least vaak een beetje te waaks 
naar vreemden toe op en rond ons erf. 

Flynn was volledig gericht op mij en absoluut geen 
makkelijke “intacte” reu. Het was regelmatig topsport 
en ik kan nu na ruim 12 jaar gerust zeggen dat een 
Drent, en dat geldt voor alle staande honden in mijn 
opinie, geen beginnershond is. Althans, dat heb ik zo 
ervaren. Toch is het met veel geduld, hulp en training  
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en heel veel lichaamsbeweging op een dag (anderhalf 
tot 2 uur) goed gekomen. 

Op Tweede Pinksterdag, maakte Flynn mij wakker. 
Hij legde zijn kop op mijn hand en gaf aan dat er iets 

niet in orde was. Ik stond op en zag dat 
hij zwabberend op zijn poten stond en 
niet meer rechtuit kon lopen. Hij zakte 
iedere keer in elkaar en zijn ogen ston-
den ‘vreemd’, hij gaf duidelijk aan dat het 
genoeg was geweest. Vermoedelijk heeft 
Flynn een hersenbloeding of tia gehad en 
we hebben hem na overleg met de dieren-
arts in moeten laten slapen om hem verder 
lijden te besparen. 

Dag lieve Flynn, bedankt voor alles wat je 
mij, als onervaren hondenvrouwtje, hebt 
geleerd. Wat hebben we prachtige jaren 
samen gehad en wat hield en hou ik ziels-
veel van je. Ik mis je vreselijk en niemand 
kan je daar van tevoren op voorbereiden. Ik 
weet dat je een mooie leeftijd hebt be-
haald 13 jaar en 3 maanden maar voor mij 
veel te kort! Ik heb je beloofd een stukje te 
schrijven in Onze Drent, zodat je niet wordt 

vergeten en toch een beetje wordt vereeuwigd.

Karel en Wina Budde

HONDEN
FOTOGRAFIE 



+31 (0) 6 41 337 394

www.michaelvanderburg.nl

info@michaelvanderburg.nl
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Marjon Nelke Guido van ‘t Opgoande Slag    17-02-2009   -  02-04-2021

Ardin Senna Guido van ‘t Opgoande Slag      18-04-2007   -  05-08-2021

Wij hebben in april 2021 afscheid genomen van Marjon 
en ruim vier maanden later van Ardin haar halfbroer/
oom. 

Na ruim 40 jaar in het bezit te zijn geweest van Drenten 

is er voor ons een tijdperk afgesloten. In 1987 hebben 
wij ons eerste nest gefokt en in 2014 het laatste. 

Hilda Bakker-Muller en Riquette Bakker

Ardin

Marjon
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Kalender 2021
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.

Kerstgroeten
 
Ook dit jaar kunnen kennelhouders en reu-eigenaren hun Kerst- en Nieuwjaarsgroeten aan relaties, 
vrienden en bekenden plaatsen in de vorm van een A5 advertentie in kleur, in het Kerstnummer 
van ‘Onze Drent’. 

Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dient u uw ‘advertentie’ vóór 14 november a.s. 
digitaal te sturen naar: redactie@drentschepatrijshond.org

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

Wij zien uw sfeervolle Kerstgroeten in advertentievorm graag tegemoet.



• 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

Diervoederfabriek B.V. | Tussendiepen 1-13 | 9206 AA Drachten

                     Tel. +31(0)512-515955 | Fax +31(0)512-516050 | vdm@cavom.nl

Cavom, daar draait een gezond hondenleven om!

de natuurlijke voeding
voor elke hond
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