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Voorwoord van de voorzitter
Bij het schrijven van mijn
voorwoord realiseer ik mij, dat bij
het uitkomen van deze editie we
al weer beginnen aan ons derde
verenigingsjaar.
Terugkijkend kunnen we tot de
conclusie komen dat het oprichten
van een nieuwe rasvereniging
ondanks mijn bedenkingen wel de
juiste is geweest.
Voor het ras “De Drentsche
Patrijshond” is het wel van belang
dat beide verenigingen zich
gezamenlijk in blijven zetten, om
ons erfgoed in stand te houden.
Hoe dit moet gebeuren is aan de
fokkers, zij maken immers de keuzes
en het is aan de verenigingen
om de fokkers te ondersteunen,
dit gebeurt door middel van ons
Verenigings Fok Reglement (VFR)
en door het organiseren van
Nakomelingendagen en lezingen.

Belangrijk hierin is dat we
beschikken over een goed opgeleid
korps keurmeesters; zij moeten
immers beoordelen of de door de
fokkers gefokte honden wel aan de
rasstandaard blijven voldoen.
Fijn is dan ook dat beide
verenigingen gezamenlijk deze
opleiding verzorgen en dat we na
12 november 2016 hopelijk weer
een nieuwe lichting keurmeesters
voor ons ras kunnen presenteren.
De afgelopen periode zijn er weer
diverse activiteiten geweest,
georganiseerd door de commissies,
hierover meer in dit blad.
Op 9 juni was er een lezing in de
“Basiliek” te Veenendaal met als
onderwerp fertiliteit, spreker was de
heer F. Haaksema, dierenarts. Meer
informatie op onze site
www.dphcn.nl

Henk Kamperman

Onderstaande activiteit mag U als
lid van DPHCN zeker niet missen!
We gaan 10 september een
Kampioens Clubmatch organiseren
in Lochem op de terreinen van de
“Waltakke” en hopen U allen met
uw Drent te mogen ontvangen op
deze geweldige locatie, voor meer
informatie kijk even op de website.
Namens het bestuur wens ik U een
mooie zomer met veel leesplezier.
Met vriendelijke groet.
Henk Kamperman

De Drentsche Patrijshond

5

‘Achter de Schermen van...’

De Koninklijke Nederlandse
Kennelclub Cynophilia
Wat speelt er in kynologisch Nederland
vandaag de dag. Misschien weet u niet
wat bovenstaande vereniging is, deed
of doet. Ik zal proberen u het een en
ander uit de doeken te doen.
De oudste kynologische vereniging
van Nederland is de Koninklijke
Nederlandse Kennelclub (K.N.K.)
Cynophilia.
In 1890 is door liefhebbers van
rashonden de vereniging van
‘Liefhebbers en Fokkers van Rashonden’
opgericht. Kort daarna is de naam
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‘Cynophilia’ toegevoegd. Cynophilia
betekent, voor zover ik heb kunnen
nagaan, ‘hondenliefde’.
Voor de liefhebbers: Cyno en Philia
komen uit het oud Grieks. Vanuit
deze vereniging is, in samenwerking
met de Koninklijke Jagers vereniging
‘Nimrod’ en de Nederlandse
Kynologenvereniging, de Raad van
Beheer op Kynologisch Gebied
opgericht. Van de Raad van Beheer
hebben u en ik wel vaker gehoord.
Immers op alle stambomen staat
bovenaan ‘Raad van Beheer’ enzovoort
vermeld.
De betekenis van ‘Nimrod’ is de
volgende. Het woord Nimrod komt uit
het Hebreeuws en betekent letterlijk
‘rebel’. Nimrod wordt in de Bijbel
de eerste machthebber genoemd
na de zondvloed en hij was tevens
een groot en onovertroffen jager.
Vandaar waarschijnlijk de naam
voor de Koninklijke Nederlandse
Jagersvereniging ‘Nimrod’.
De doelstelling van Cynophilia
Het doel van Cynophilia was het
bevorderen van de liefhebberij in en

Janny Offereins
de sport met rashonden in de ruimste
zin van het woord. In 1890 is door de
voorzitter, H.A. Graaf van Bijlandt, de
eerste tentoonstelling georganiseerd.
In 1926 is aan de tentoonstelling het
woord ‘Winner’ toegevoegd.
In 1948 wordt Z.K.H. Prins Bernhard
beschermheer van Cynophilia; enige
tijd later wordt Cynophilia, als enige
kynologische vereniging, het predicaat
‘Koninklijke’ toegekend.
Momenteel is Carel Canta voorzitter
van voornoemde vereniging. Deze
vereniging is door onverstandig
financieel beleid, bijna aan de rand van
de afgrond gebracht. Canta heeft, als
financieel deskundige, het financieel
debacle, bijna tot ieders verbazing,
maar zeker tot ieders tevredenheid
opgelost. Dit beeld geeft aan, dat
bestuurders van een vereniging, een
bloeiende organisatie, in enkele jaren
naar…..vult u zelf maar in.

Dit is geen unicum en gebeurt in
tal van verenigingen. Niet alleen
bij verenigingen voor honden is
dit het geval, maar ook bij talloze
andere (hobby)verenigingen. Zelfs
het plunderen van de kas is geen
uitzondering. Echter van de ‘Koninklijke’
had men dit allerminst verwacht.
De Winner Tentoonstelling en de
Hond van het Jaar Show
Dit jaar hebben de Winner Show en
de Hond van het Jaar Show , tegen de
verwachting in en in tegenstelling tot
voorgaande jaren, geresulteerd in een
negatief saldo.
De K.N.K. Cynophilia heeft vele jaren,
in samenwerking met de Raad van
Beheer, de Winnershow in Amsterdam
en de Hond van het Jaar Show te
Amersfoort georganiseerd. Twee mooie
evenementen, waaraan velen van ons
goede herinneringen bewaren.
Echter met een negatief vermogen kun
je als vereniging niet veel organiseren.
De Raad van Beheer heeft alle
financiële verplichtingen, die hieraan
zijn verbonden, voor haar rekening
genomen. Dit betekent echter wel,
dat mede-organiseren van de Winner
Tentoonstelling en de Hond van het
Jaar Show niet meer tot de taken van
Cynophilia behoren.
Is dit erg? Ja, dit is erg. Opnieuw is
een uniek stukje historie ‘van voorbij’.
Deze evenementen worden voortaan
alleen georganiseerd door de Raad van
Beheer, hoe spijtig deze nieuwe realiteit
voor Cynophilia en haar leden ook is.
De leden van de K.N.K. Cynophilia gaan,
onder voorzitterschap van Carel Canta,
de opnieuw gekozen secretaris Diana

Striegel, de penningmeester Luut van
Veldhuizen en het algemeen lid, Ton
Hoffmann, echter niet bij de pakken
neerzitten. Zij gaan zich nu beraden
op nieuwe activiteiten, waarmee zij
de kynologie kunnen dienen, zij het

op een andere wijze dan voorheen.
De leden van deze vereniging kunnen
over het algemeen, bogen op een grote
kynologische kennis. Daarom moet het
mogelijk zijn om van deze Koninklijke
vereniging opnieuw een succes te
maken.
Wat is nu de moraal van dit verhaal
Het is kennelijk niet zo gemakkelijk
om ‘goed en geld’ van anderen over
de jaren heen met respect te beheren.
Persoonlijk gewin ligt op de loer. Je
ziet het overal om je heen. Geld dat
is bijeengebracht door, in dit geval
leden, wordt soms o zo gemakkelijk
uitgegeven. Dit kan desastreuze
gevolgen hebben voor de betreffende
vereniging.
De Winner Show en de Hond van het
Jaar Show zullen gewoon plaatsvinden,
maar niet meer onder de Koninklijke
vlag van Cynophilia.

De Drentsche Patrijshond
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Uw huisdier heeft ook vakantie
Wij zorgen voor hen als voor onze eigen dieren

De voordelen van ons pension:
U mag altijd komen kijken voordat u beslist.
Schone verzorgde verblijven, ook de omgeving.
Vrijstaand, dus geen stressverhogende geluiden (bijvoorbeeld vuurwerk)
Duidelijke prijzen; u weet waar u aan toe bent.
Toezicht door de AID, waarborg voor kwaliteit.
Veterinair toezicht; een geruststellende gedachte.
Mogelijkheid tot wassen en/of borstelen van uw huisdier.
Buitenverblijven waar uw huisdier vrij kan rondlopen.
Bij ons hoeft uw huisdier niet gesteriliseerd of gecastreerd te zijn.
In tegenstelling tot veel andere pensions.
99 Gehele jaar geopend!
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99
99
99
99
99
99
99
99

Een gezonde en veilige omgeving
Ons pension ligt vrijstaand in de prachtige omgeving van Exloërveen (Dr.)
en biedt dankzij onze jarenlange ervaring uw huisdier een aangename,
veilige en gezonde omgeving.

Het adres voor:
Vakantie opvang
Feestdagen opvang
Dag opvang
Dierenpension ‘t Suydenvelt, Boermastreek 1, 9574 PC Exloërveen (Dr.)
+31(0)591 549844 - www.dierenpensionsuydenvelt.nl
info@dierenpensionsuydenvelt.nl

A Drent in Finland
I am Kirsi Alanko and I live in Finland
about two hours drive north from
Helsinki, the capital of Finland. I live in
the countryside in a small village called
Lempäälä, which is a lovely place to live.
Even nature is so near, it is only 20 min
driving from Tampere, (second biggest
town in Finland) where my job place is.
My job place is at a medical laboratory
(IDEXX laboratories Finland) which is
specialized in research only for animal
samples. So veterinarians are our
customers.
My family consists of my husband
Aulis and our deeply loved 5 years old
Drentsche Patrijshond, male, called
“Prego” (Arvid fan’t Suydevelt).
Nature and animals - especially dogs
- have always been very close to my
heart.
When I was a child my grandparents
owned a farm with many animals, a
large fruit garden, and forest and field
areas. Also today my second favorite
hobby - after dogs - is gardening.
My own dog background is long, over
25 years. After a long planning time,
my first breed choice was the Golden
Retriever. This breed is a very versatile
working dog, but is also a lovely family
dog which is easy to live with and also
nice to look at. During many years,
almost all dog hobbies became very
well known to me. I even studied myself
official obedience trainer. All kind of
association activities became well
known, such as dog show organization
works, club magazine publication and
much more…
But how I then got my Drentsche
Patrijshond? I was in any case very
pleased with my retrievers. My free
time was full of all kind of dog activities
and last but not least all my friends
were washable retriever lovers. Totally

turnaround especially the Drentsche
Patrijshond breed was really unknown
here. No one had ever seen it or even
heard about it.
My retrievers dog show success was
very modest. Goldens are a very
popular breed here and big success
requires a really excellent dog. This all
changes in the year 2001 when the last,
owned by me, golden “Ralf” (Karvin Stay
On Top, 2001-2015) was born.
Winning was very easy for him. Now
dog shows outside Finland started to
interest me.
During such a dog show trip in
Denmark in 2004, I saw Jaap Hoeksema
with his lovely Drentsche Patrijshonden.
They made a big impression on me.
After that I began to search all kind of
information about this breed which was
possible to found. The time passed. A
few times I saw more Drents, mainly in
Sweden.
Day after day the dream of owning a
dog of this breed became deeper. Until

Kirsi Alanko

finally in august 2010 a little Prego from
Holland came to our family. Golden
Ralf, which was at that time 9 years old
veteran, gave this “different looking”
little puppy a warm welcome. After that
these two were best friends.
Now, after 5 years experience, I can say
that this breed has been everything
what I hoped for, even more. The breed
is still unknown here. During 10 last
years only 3 Drentsche Patrijshonden
are registered here. However this breed
has caused a lot of interest among
many dog people. Three times Prego
and me has been in Finnish Kennel
Clubs dog show judges education
session. I believe that this breed has
got a lot of new friends. And also show
judges know now more about this
breed too.
What I have then done with my Drent.
Everyday life. Prego is a member of
our family. So he spends time or takes
part in all what we are doing. Seasonal
differences here are big and hiking
in the nature gives much different
experiences.
We have also been to several dogs
shows with good success, sometimes
outside Finland too. I don’t take shows
too serious, they are social happenings
to meet old friends or get new ones. I
have traveled to different places and
met many new people. This all would
not have happen, never without my
Drent boy.
What a richness of life! It doesn’t matter
where we live or what language we
speak. We Drent/dog people are one
big family.
De Drentsche Patrijshond
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En toen was hij
er bijna niet meer …
Frankrijk, Juni 2014.
Een vakantie die wij niet snel zullen
vergeten.
Een vakantie die aanving en verliep
zoals je hoopt dat een vakantie zal
verlopen…zon, zwemmen (als het even
kan met je Drent), heerlijk wandelen
met je Drent, fietsen, lekker eten,
relaxen, boekje lezen. Wat wil een mens
nog meer?
Enige twee minpuntjes gedurende die
twee weken: er waren helaas ook veel
teken en twee Franse erfhonden die het
nodig vonden om onze Drent een flinke
knauw in zijn bil te geven. De beet was
weliswaar door de huid heen, maar
gelukkig had hij er verder geen last van.
En ook de teken probeerden wij voor te
zijn, door middel van tekendruppels en
iedere dag de tekencheck uit te voeren.
‘So far, so good’. ..althans dat dachten
we …
Tot op de laatste dag, vrijdagavond.
Ons mannetje begon lusteloos te
worden en at met lange tanden zijn
avondmaaltijd op. En wij nog grappen
maken, dat hij gewoon liever daar wilde
blijven, nog niet aan het ‘werk’ wilde …
Dus nog geen zorgen.
Zaterdag in alle vroegte vertrokken wij
van onze vakantiebestemming richting
Nederland.
Behalve lusteloosheid en überhaupt
niet meer willen eten, begon hij volgens
ons ook (hoge) koorts te krijgen. We
hadden er absoluut geen goed gevoel
bij en begonnen ons serieus zorgen te
maken.
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Thuis aangekomen heb ik hem bij ons
achter het huis uitgelaten en daar zag
ik dat zijn ontlasting en urine er anders
uit zagen dan normaal (oranjekleurige
urine en dunne ontlasting).
Ik vertrouwde het nu echt niet meer
en heb meteen de dierenarts gebeld.
Maandagochtend waren we gelukkig
als eerste aan de beurt.
Normaal gesproken als je met je
hond bij de dierenarts komt met de
verschijnselen koorts/ lusteloosheid/
het niet willen eten, is in de meeste
gevallen de diagnose: griep.
Zo ook in dit geval.
Maar … zoals een wijze man ooit zei:
“ieder nadeel heb zijn voordeel…”. Was
dat ook hier bij Luuk van toepassing?!
Achteraf is het namelijk een geluk bij
een ongeluk geweest dat onze Drent
in Frankrijk door een andere hond
is gebeten. Want hierdoor werd de
dierenarts ook getriggerd op andere
mogelijkheden. Want echt niet alle (erf )
honden in Frankrijk zullen keurig ieder
jaar de benodigde vaccinaties krijgen.
Dus toen ik vertelde dat hij in Frankrijk
gebeten was en wel door de huid heen,
wilde de dierenarts voor de zekerheid
ook meteen een bloedtest laten nemen.
En dat is de redding van ons manneke
geweest.
Want wat daar uit tevoorschijn is
gekomen deed ons versteld staan: zeer
ernstige bloedarmoede.
Er zat een parasiet (Babesia) in zijn
lijf (overgebracht door een teek), die
zijn rode bloedlichaampjes sneller
kapot maakte dan zijn lichaam ze kon
aanmaken.
Het was een wonder dat hij nog
kwispelend in de behandelkamer kon
staan, omdat hij zo blij
was onze dierenarts te
zien!
Wederom een geluk
bij een ongeluk is het
feit dat deze parasiet
te bestrijden is en wel
door middel van een
(zeer pijnlijke) injectie.
Maar onze Drent heeft
dit als een echte bikkel
doorstaan.
Wij leidden wij hem
af met allerlei lekkers
en ondertussen gaf de
dierenarts een injectie

Marjo Timmer

met het medicijn om de parasiet te
doden. Deze injectie moest na 2 weken
nog een keer herhaald worden en toen
was het gelukkig: einde parasiet!
Gelukkig is het deze keer, omdat
we er op tijd bij waren, allemaal
goed gekomen. En wellicht voor u
een waarschuwing ten overvloede,
maar check uw hond alsjeblieft altijd
goed op teken en gebruik daarnaast
bijvoorbeeld druppels of een tablet
(100% werkzaam tegen vlooien en
teken gedurende 3 maanden). Let wel
op: deze tablet werkt niet tegen de
zandvliegjes die ‘Leishmania’ kunnen
overbrengen, dus gaat u op vakantie
in warmere landen geef er dan voor de
zekerheid nog bijvoorbeeld druppels
bij.
Hieronder nog wat achtergrond
informatie over Babesia bij de hond.
(bron Medisch Centrum voor Dieren)

Babesia bij de hond
Babesiose is de ziekte die wordt
veroorzaakt door de bloedparasiet
Babesia. De parasiet wordt
overgebracht door teken die in
warmere landen wonen.
1-3 Weken na infectie krijgt de hond
koorts, bloedarmoede en hij plast
roodbruine urine. Sommige honden
worden pas maanden later ziek.
Gelukkig is Babesiose goed
te behandelen. Echter, indien
onbehandeld kunnen dieren aan de
ziekte overlijden.
Babesia wordt overgebracht door teken.
Je verkleint de kans op Babesiose door
de hond dagelijks te controleren op
teken en deze meteen te verwijderen.
Babesia kan ook worden overgebracht
van teef op pup, door bloedtransfusie
en door bijtwonden.
Babesia komt voor in Zuid-, Middenen Oost-Europa.
Babesia Canis Canis is de meest
voorkomende Babesia- soort. Een hond
kan zich besmetten in het noorden van
Spanje, Portugal, Frankrijk, Middenen Oost-Europa tot aan het Baltische
gebied.
Symptomen Babesia hond
Babesia is een parasiet van de rode
bloedcel. De parasiet vermenigvuldigt

zich in de rode bloedcel. Als de rode
bloedcel hierdoor kapot gaat, besmet
de parasiet een volgende rode bloedcel.
Bij de acute ziekte (1-3 weken na de
tekenbeet) zien we:
•
Matige tot hoge koorts
•
Lusteloosheid
•
Slechte tot afwezige eetlust
•
Geelzucht
•
Braken
•
Rood gekleurde urine
•
Bloedarmoede
•
Shock
•
Nierfalen
•
Hersenverschijnselen
•
Maagdarmklachten
•
Overlijden
Bij de chronische ziekte zien we:
•
Matige sloomheid
•
Terugkerende koorts
•
Bloedarmoede
•
Spierontstekingen
•
Gewrichtsontstekingen
Diagnose van een aan Babesia
lijdende hond
De diagnose wordt gesteld door middel
van bloedonderzoek:
•
•
•

De parasiet kan zichtbaar zijn
onder de microscoop. Hij zit in een
rode bloedcel.
De parasiet kan zichtbaar
worden gemaakt met PCR, een
laboratoriumtest.
De afweerreactie van het lichaam
is te meten vanaf 2 weken na
de infectie. Men meet dan de
anti-lichamen tegen Babesia.

Een seropositieve hond is (ooit)
in aanraking is geweest met
Babesia. Als met een positieve test
de parasiet is gevonden, wil dat
niet altijd zeggen dat Babesia de
oorzaak is van de problemen op dit
moment.
Behandeling Babesia hond
Erg zieke honden worden opgenomen
voor infuus en/of bloedtransfusie.
De parasiet kan worden gedood
met Imidocarb, een zeer pijnlijke
onderhuidse injectie. De injectie dient
na 2 weken herhaald te worden.
Binnen een uur na de injectie kan een
hond overmatig gaan speekselen. Hij
kan benauwd worden, gaan braken
en diarree krijgen. Om bijwerkingen
te verzachten kan atropine worden
toegediend.
Levensverwachting Babesia hond
Honden kunnen genezen van Babesia.
Bij chronische Babesiose blijven
sommige honden klachten houden.
Voorkómen Babesiose hond
Het is belangrijk om de hond dagelijks
op teken te onderzoeken en deze te
verwijderen. Beter is nog om een goede
tekenband of andere middelen, zoals
de Bravecto tablet, te gebruiken om
te voorkomen dat honden door teken
gebeten worden. Of de hond niet mee
te nemen op vakantie….
Vaccinatie geeft geen volledige
bescherming. De verschillende ‘Babesia
canis canis’ parasieten verschillen te
veel van elkaar om een goed vaccin te

In Memoriam Timo vd Haeckpolder

maken. Voor honden die hersteld zijn
na een infectie geldt: ze kunnen de
ziekte nogmaals oplopen.
Gevaccineerde honden kunnen op
de plaats van de injectie een harde
pijnlijke bult krijgen, die binnen 14
dagen vanzelf verdwijnt. Sommige
dieren krijgen spierpijn en eten een
paar dagen minder.
Als je je hond meeneemt op vakantie
naar een gebied waar Babesia
voorkomt, kan je Imidocarb (een
eenmalige injectie) en Doxycycline
(eenmaal per dag) geven. Deze
medicatie voorkomt de ziekte, maar
niet de infectie. Dit wordt aangeraden
voor honden die geen milt meer
hebben of een minder goed werkend
immuunsysteem, bijvoorbeeld door
een behandeling met prednison.
Babesiose bij de mens
De Babesia van de hond is niet
gevaarlijk voor de mens.

7 maart 2006 - 22 maart 2016

Onze Tim is niet meer .... na vele jaren bij ons geleefd te hebben, heeft hij zijn laatste adem
uitgeblazen bij ons thuis te midden van ons gezin.
Tim was een bijzondere hond, trouw tot en met aan ‘zijn’ mensen en een gedreven jager in
het veld.
Gek op kinderen en wee je gebeente als men hen ‘te na’ kwam.
Hij was een fijne hond die gelukkig nog nakomelingen heeft gegeven waarin we hem deels
terug zien.
Hij was tevens het laatste stukje tastbare verbondenheid welke wij nog hadden met zijn
fokker, Leen Alberts, onze helaas veel te vroeg overleden vriend.
Zo verandert alles gedurende de tijd.
Tim werd langzamer en at slecht. Bezoek aan de dierenarts toonde aan dat hij een tumor in
de milt had met uitzaaiingen in de lever.
In vergevorderd stadium …. zo sterk als hij was, hebben wij het nooit bemerkt.
De dag erop verzwakte hij plots.
We hebben allen afscheid van hem genomen en het was goed zo.
Jongen … bedankt voor alles … we missen je specifieke kenmerkende dingetjes nog altijd.

Jaap & Froukje Hoeksema
De Drentsche Patrijshond

11

Mark
Huis in ‘t Veld

Empathie

Mark Huis in ’t Veld heeft een eigen dierenartspraktijk in het midden van het land. Zijn eigen hond Broes vergezelt hem altijd
in de praktijk. Mark wil ons graag laten delen in de gedachten die bij hem komen bovendrijven tijdens het uitvoeren van zijn
praktijk.
Inlevingsvermogen, het vermogen je
in te kunnen leven in de gevoelens
van een ander. Tijdens de lange
studie diergeneeskunde leer je veel
over genetica, keizersneden, witte
bloedcellen en diarree, maar er worden
geen colleges over empathie gegeven.
Wat voelt de eigenaar van hond Barry,
die vannacht 20 keer overgegeven
heeft? Wat voelt de eigenaar van
kat Koos, die al weken binnen bij de
voordeur plast? Wat voelt de eigenaar
van hond Baik, als ik mijn handschoen
aantrek en gel op mijn vinger doe, klaar
om de anaalklier leeg te drukken?
Empathie is tweerichtingsverkeer,
8 rijbanen breed, van elkaar
tegemoetkomende gevoelens.
Empathie is net als karakter
aangeboren. Iets wat je wel kunt
bijvijlen, maar niet kunt leren.
Zo is het trouwens ook wanneer mijn
hond Broes of mijn kat Smeag ziek zijn.
Ik kan dan direct in paniek raken. Ik ben
dan geen dierenarts, maar eigenaar.
Door zelf met mijn eigen dieren ook
leuke en minder leuke dingen mee te
maken, weet ik hoe belangrijk het is om
met empathie behandeld te worden.
Ik kijk naar de eigenaar, naar zijn
houding, zijn ogen, luister naar zijn
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ademhaling en naar wat er gezegd
wordt en hoe dat gezegd wordt. Ik kijk,
luister, voel en anticipeer.
Zo mocht ik laatst een echo maken van
de drachtige hond Lotte. Ze was 35
dagen drachtig en we gingen kijken
hoeveel puppies er waren en of er geen
bijzonderheden waren. De hele familie
was present en hartstikke zenuwachtig.
Lotte op tafel en daar waren ze: acht
gezonde en beweeglijke puppies.
Pootjes, hoofdjes, maagjes en hartslag,
alles was perfect te zien.
Zo op het oog goede hondjes. En waar
ik een minuut geleden nog een speld
kon horen vallen in de spreekkamer,
was het nu één grote polonaise van
geluid, blijheid, tranen en geknuffel.
Een beetje overdreven! Toch?
Totdat ik drie maanden geleden zelf
bij de verloskundige praktijk was.
Mijn vriendin lag op de echotafel
en toen zagen we ons kindje! En
toen ... Toen zagen we nog een
tweede kindje voorbij hobbelen! Een
tweeling! Allemachtig wat prachtig.
101 Gedachten, maar voornamelijk
tranen, tranen van blijdschap. En de
verloskundige? Die was één en al
empathie, en oprecht blij voor ons!
Mark, dierenarts
foto met dank aan Arts en Dier Klijndijk

Welkom op de Kidzz pagina

Paula Steendam

De winter is nu echt voorbij. Ik ben graag buiten en er zijn ook veel
andere dieren buiten. Vooral de kat van de buurvrouw zie ik nu
vaak. Alleen het lijkt wel of ze een andere taal spreekt. Als zij gaat
kwispelen denk ik dat ze met mij wil spelen, maar dan sist ze raar en
lijkt ze wel boos. Ik ben eens gaan uitzoeken waarom dat is en wat
blijkt: honden en katten spreken niet dezelfde taal!

Weet jij trouwens hoe honden praten?
Ik wil het de komende keren er eens over hebben, wij hebben zo veel verschillende manieren van praten dat dit niet in een
keer lukt. Deze keer wil ik het hebben over de geluiden die wij maken. Kan je er al een paar opnoemen?
Ja, inderdaad blaffen, grommen en piepen.
Ja, ja ik weet het, Drenten kunnen ook nog een ander praatgeluid maken, dat klinkt een beetje als murmelen.
Soms praten we dat ook in onze slaap, let maar eens op dan blaffen of grommen we zachtjes. Dat komt omdat wij ook kunnen
dromen. Blaffen doen we meestal om te communiceren op afstand of omdat we de persoon niet zien. Als iemand aan de
voordeur staat of zomaar de tuin in komt.
Grommen doen we als je onze lichaamstaal niet begrijpt, als extra waarschuwing van Pas Op! Dit doen we als we bang zijn,
maar ook om te laten zien wie we zijn. Bijvoorbeeld naar andere honden toe, als bescherming.
Als we ontspannen zijn of juist last hebben van stress kunnen we gaan gapen of hijgen. Hijgen doen we natuurlijk ook als we
hard gewerkt hebben. Dat doen mensen ook.
Piepen doen we als we pijn hebben of nerveus zijn. Piepen doen we ook om te waarschuwen als we erg nodig uitgelaten
willen worden. Als we bang zijn gaan we ook piepen.
Ik hoop dat je nu iets meer weet over de geluiden die we maken. Volgende keer ga ik meer vertellen over kwispelen en onze
oren, daar praten we ook mee.

De Drentsche Patrijshond
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Het ontstaan van het
Drentenvirus

Dorothé
van der Laar

Laat ik mij eerst even voorstellen: Mijn
naam is Dorothé v.d. Laar en ik ben
eigenaresse van Kennel v.d. Stiphoutse
Velden. Samen met mijn man Martien
en onze twee kinderen woon ik in het
buitengebied van Stiphout (Helmond).
We hebben een roedel van 4 Drentsche
Patrijshonden; Tessa v.d. Heidehoogte
(11), Femke (8), Donja v.d. Stiphoutse
Velden (3) en Tallmora Mazzel (1½).
Ongeveer eens per jaar of iets langer
fokken wij een nestje pups van dit
mooie ras. Er wordt ons wel eens
gevraagd, hoe we op de Drentsche
Patrijshond zijn gekomen. Nu, dat is ’n
verhaal apart…
Toen we pas getrouwd waren kochten
we ons eerste hondje, een boerenfox
Molly genaamd. Stuiterbal eerste klas.
Naarmate Molly ouder werd, heb je het
er wel eens over wat voor een hond we
zouden nemen als zij er niet meer zou
zijn
Want dat er dan weer een hond zou
komen was zeker. Op een dag kwam
Martien thuis en vertelde dat hij een
hele mooie hond achter in een auto
had zien zitten die voor hem reed. Zo’n
hond zou hij wel willen als Molly er niet
meer zou zijn.
Er was echter 1 probleempje, hij wist
niet wat voor ras het was. Daar gingen
weer enkele maanden overheen tot
hij op een dag lachend thuis kwam en
vertelde dat hij wist welk ras het was,
namelijk de Drentsche Patrijshond. Hoe
hij daar achter was gekomen?
Simpel, hij zag de auto weer voor zich
rijden met ook weer die hond achterin.
Hij is die auto in gaan halen en voor
die auto stil gaan staan. De bestuurster
van die auto is zich waarschijnlijk rot
geschrokken, dat ze staande werd
gehouden door zo’n vreemde kerel.
Toen ze de reden hoorde kon ze er wel
om lachen en vertelde ze trots dat het
een Drentsche Patrijshond was en dat
hij ook kampioen was. Hoe de hond
verder heette weten we niet.
Nu we wisten wat het ras was, zijn we
op internet gaan kijken en kwamen
we tot de conclusie, dat de Drent onze
volgende hond zou worden. Een paar
jaar later is onze Molly, op 15 jarige
leeftijd, rustig in haar eigen mand
ingeslapen. Wij en onze kinderen waren
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erg verdrietig en hebben haar met ons
vieren op ’n mooie plek begraven.
We hadden eerst de gedachte om even
geen hond te nemen, maar nadat we
een paar keer ’s morgens geen brood
hadden (Martien haalde altijd na het
laatste uitlaat rondje, brood uit de
vriezer) zijn we toch maar eerder op
zoek gegaan naar ’n Drent. Dit was 11
jaar geleden nog niet zo makkelijk,
vergeleken met nu, maar uiteindelijk
kwamen we terecht bij Kennel v.d.
Heidehoogte te Staphorst. Bij hen
kwamen we in aanmerking voor ’n
teefje en zo kwam eind maart 2005
Tessa ons gezin uitbreiden.
Na 15 jaar weer een pup in huis was
wel weer behoorlijk wennen. Ik heb
me regelmatig afgevraagd waar ik aan
begonnen was. Tessa haalde potgrond
uit de bloempotten, heeft de nodige
sokken kapot gebeten, nieuwe slippers
konden de vuilnisbak in en niet te
spreken over de vele gaten die ze in de
tuin maakte. Kortom een echte Drent.
Met Tessa ben ik naar de
gehoorzaamheidscursus geweest en
vaak door Martien voor gek verklaard
om iedere zondagmorgen om 10.00
uur met die hond op het veld te gaan
staan (dit verandert drastisch later in dit
verhaal). Aangezien we met onze Molly
ook een paar keer een nestje hadden
gehad, wilden we dat ook een keer
doen met onze Tessa. Ditmaal wilde ik
het dan wel doen volgens de eisen van
de vereniging. Een van de eisen is dat ze

2x een ZG of U behaald moet hebben
op een hondenshow. We besloten
daarom te beginnen op de clubmatch,
als ze daar, tussen alle Drenten, een ZG
zou halen konden we met haar verder
gaan. Tot onze verbazing kreeg Tessa
een U en bleef ik bij de laatste 6 in de
ring van de openklasse teven.
Een beter ringdebuut kon ik mij niet
wensen. Na nog een ZG behaald te
hebben tijdens een hondenshow
in Berghem, had Tessa de eerste
kwalificaties binnen. Nadat ook de
heupen en ogen goedgekeurd waren,
konden we op zoek gaan naar een
geschikt mannetje. Deze vonden we in
Sepp Rosa van het Duynse Dael.
Na de eerste kennismaking met de
eigenaar en Sepp, gaf hij ons de tip om
contact op te nemen met de familie
Kamperman, want zij hadden net
een nestje liggen. In de kerstvakantie
hebben we toen kennis gemaakt met
Henk en Lidy. Van hen kregen we veel
informatie en tips voor het fokken van
pups. We vertelden toen dat we het wel
leuk vonden om een keer een nestje te
fokken. ( Inmiddels is dat niet bij een
keer gebleven.)
In februari 2008 was het dan zover dat
Tessa gedekt kon worden door Sepp en
26 april werden er 8 puppy’s geboren,
allemaal teefjes. Van ons eerste nestje
wilde we er natuurlijk één aanhouden
en dat is Femke geworden. Doordat we
’n half jaar eerder de sleutel van het ons
huis kregen waar we nu wonen, was het
’n drukke tijd voor ons.
Verhuizen en een nest pups in huis

is niet de ideale combi, kan ik wel
zeggen. Uiteindelijk is het allemaal
goed gekomen, maar door de drukte
ben ik met Femke niet naar een cursus
geweest. Tegen de tijd dat ze rond de
2 jaar was wilde Martien met haar een
jachtcursus gaan doen, maar werd ze te
oud bevonden. Toch luistert ze, doordat
we Tessa commando’s gaven, net zo
goed of misschien nog wel beter dan
haar moeder.
Na dit eerste nestje was het mij wel
duidelijk dat we vaker een nestje
gingen fokken en daarom had ik de
kennelnaam ‘Van de Stiphoutse Velden’
ingediend bij de Raad van Beheer zodat
de toekomstige pups een ‘achternaam’
zouden krijgen. Met Tessa hebben we
nog 1x een nestje gefokt en daarna was
het de beurt aan Femke. Ook met haar
natuurlijk de nodige shows gelopen
wat niet echt ons ding is eigenlijk. Het
wordt wel steeds gezelliger, omdat
je steeds meer mensen leert kennen
die ook hun hond misschien in willen
zetten voor de fokkerij. Er worden
ervaringen uitgewisseld en de nodige
versnaperingen gaan rond door de
groep Drenten mensen.
Met Femke kon Martien niet naar de
jachtcursus en dat wilde hij nog steeds
graag doen. Uit het 2de nest van Femke
met Bart fan ’t Suydevelt, hebben we
daarom onze Donja aangehouden. Met
haar heeft hij jachttraining gedaan en
nog steeds blijft hij met haar trainen
omdat zij regelmatig de bekende
wortels in haar oren heeft zitten. Vooral
wanneer ze een eend of gans ziet
wegvliegen, blijft ze er maar achteraan
rennen en heeft nergens anders ogen
of oren voor.
Omdat we een eigen hoveniersbedrijf
hebben, lag er ook een waakhond
buiten in de ren. Die hadden we

destijds uit het asiel en was
een kruising tussen een
Rodesian Ridgeback en een
Hollandse Herder. Als die
er niet meer zou zijn (hij
was ruim 12) dan wilden
we een Drenten-reu. In
oktober 2014 is Paco in zijn
mand ingeslapen. Wel heel
bijzonder dat 2 van onze
honden in hun eigen mand
zijn ingeslapen zonder hulp
van een dierenarts.
De zoektocht naar een
opvolger kon gaan beginnen.
Eerst nog naar andere
rassen en het asiel gekeken, want tja
een Drent als waakhond?? Die staat
vrolijk te kwispelen als er iemand
aankomt. Uiteindelijk toch besloten
om voor een Drent te gaan, want dat
hij aanslaat (wat Drenten natuurlijk wel
doen) is toch het belangrijkste. Contact
opgenomen met Jaap Hoeksema
of die misschien een reu wist ter
overplaatsing.
Want het hoefde niet perse een pup te
zijn. Kregen we te horen dat hij er net
een geplaatst had, maar hij zou het in
de gaten houden. Enkele dagen later
kregen we een belletje van Jaap dat hij
wel een reutje (pup) voor ons wist.
Er zat alleen 1 maar aan; hij woonde
in het noorden van Zweden bij Lisa
Manfredsson van Tallmora Kennel.
Tjeetje, noorden van Zweden, ± 2200
km!!! 24 uur rijden!!! Er worden hier in
Nederland toch ook nog wel reutjes
geboren?!? Dat was natuurlijk wel
zo, maar de lijn van Mazzel komt niet
zoveel voor hier, dus zou het voor de
fokkerij een betere keus zijn.
En zo gebeurde het dat Martien begin
november 2014 vertrok naar Stockholm
om Mazzel te gaan halen. Jaap had met
Lisa kunnen bemiddelen dat zij met
Mazzel naar Stockholm zou komen.
Dit scheelde voor Martien ongeveer
700 km. Helaas kon ik niet mee, omdat
ik met een enkel in het gips zat die ik
regelmatig omhoog moest leggen en
moest laten rusten.
Niet echt handig om dan een dergelijke
lange reis in de auto te gaan zitten.
Een andere reispartner was snel
gevonden in onze hondentrainster. Op
zaterdagochtend vroeg vertrokken ze,
waarna ze op zondag Lisa en Mazzel
zouden treffen in Stockholm om dan
op maandagavond weer thuis te
komen. De heen-en terugreis verliep
voorspoedig en Mazzel had zich

voorbeeldig gedragen tijdens zijn reis
naar het onbekende Nederland. Hij
heeft zowat de hele tijd, op de schoot
van Maaike, geslapen.
Af en toe er even uit voor een plasje en
weer verder. Op maandagavond laat
kwam hij dan eindelijk bij ons in huis,
onze Mazzel. Helemaal uitgelaten, want
na bijna 15 uur slapen ben je goed
wakker.
Onze 3 dames vonden het wel even
wennen, maar Donja en Mazzel zijn
eigenlijk vanaf het begin dikke maatjes
(ooit hopen we van hen samen een
nestje te kunnen fokken). Van Tessa
en Femke kreeg hij nog wel eens een
snauw, maar ook dat was na een paar
dagen over. Ook voor ons was het weer
wennen, een pup in huis te hebben.
Ook het hebben van een reu met 2
loopse teven is een hele belevenis.
Zoals jullie lezen zijn wij hier behoorlijk
besmet geraakt met het Drentenvirus…
Ik vind het heel leuk om puppy’s te
fokken ook al gaat het niet altijd van
een leien dakje. Afgelopen winter
alweer ons 6de nestje gehad. Donja was
gedekt door Asra Tessa v. Klein Elsholt
en kreeg 6 mooie pups.
Martien heeft helemaal zijn hobby
gevonden in de jachttraining en het
meegaan op jacht. Hij is zelfs begin
december een keer met Jaap mee
geweest op ganzenjacht. ’s Morgens in
alle vroegte vertrekken om, om 6.30 uur
in het noorden van Friesland te kunnen
zijn.
Samen vinden we het fijn lange
wandelingen te maken met onze roedel
en we hopen nog lang van ons viertal
te kunnen genieten.
Groetjes Dorothé v.d. Laar
Kennel v.d. Stiphoutse Velden
De Drentsche Patrijshond
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‘Oppas grootouders’ deel 6

Arnold Timmer

Zoals ik al in eerdere stukjes beloofd
heb, volgen er nog een paar vakantiebelevenissen die wij met Luuk gedeeld
hebben.
Daar is eerst ons verblijf in Hellendoorn.
De baas en bazin van Luuk hebben er
een gewoonte van gemaakt af en toe
een bungalow op een vakantiepark te
huren en hebben daarbij aangegeven
dat zij het leuk zouden vinden wanneer
oppas-opa Arnold en oppas-oma
Hennie ook een bungalow op het park
zouden huren in de periode dat zij daar
ook verbleven.
Zo gezegd, zo gedaan en daardoor
logeerden wij met elkaar op een zeker
moment een weekje in Hellendoorn.
Vervolgens leek het ons wel erg
gezellig als de rest van de familie,
onze roedel zal ik maar zeggen, in het
weekend ook bij ons zouden logeren.
De samenstelling van deze roedel heb
ik al uitgelegd in het eerste stukje over
Luuk. Onze kleinkinderen Armin en
Dione slapen dan bij Marjo en Fred
in het huisje en onze zoon Enno en
schoondochter José zijn bij oma Hennie
en opa Arnold te gast.
Het spreekt vanzelf dat wij in die
periode heel veel met Luuk in de
bossen gewandeld hebben. Wij hadden
bij de receptie van het park een kaart
van de omgeving opgehaald waarop
precies was aangegeven waar Luuk los
mocht lopen, want dat is voor mens
en dier toch het fijnst. Op een gegeven
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ogenblik, wij waren toen al vrijwel bij
het park terug, werden wij ingehaald
door een boswachter in een auto die
ons heel kordaat, maar wel bijzonder
vriendelijk vertelde dat de hond in
het gebied waar wij liepen aangelijnd
moest zijn.
Toen wij hem even kordaat en even
vriendelijk vertelden dat Luuk volgens
ons wel los mocht lopen bleek dat
je helaas niet blind kunt vertrouwen
op de informatie die je meekrijgt
van de parkeigenaren en omdat een
boswachter altijd gelijk heeft, moest
Luuk helaas het laatste stukje van de
wandeling aan de lijn.

Na een dag met een uitgebreide
wandeling en een avond gezellig
gourmetten had iedereen wel behoefte
aan een goede nachtrust; dat dachten
wij tenminste. Luuk lag op zijn kussen
in de gang van de bungalow van
Fred en Marjo en de kleinkinderen
lagen in hetzelfde huis samen op hun
slaapkamer. De rest van de roedel
zat nog wat na te babbelen in de
woonkamer bij Marjo en Fred.
Op een gegeven moment hoorden
wij een paar zachte geluiden uit het
slaapvertrek komen. “Psssst, psssst,
Luuuuk, Luuuuk kom eens!” Wij konden
niet echt goed verstaan wat er allemaal
gepreveld werd, want het ging allemaal
heel stilletjes en na verloop van tijd
hoorden wij ook niets meer. Maar toen
wij aan het eind van de avond eens
gingen kijken hoe de kleinkinderen
en Luuk de nacht in gingen konden
wij onze ogen niet geloven. Armin
en Dione hadden hun bedden tegen
elkaar geschoven en vervolgens Luuk
gelokt en hem daarna lekker tussen hen
in geïnstalleerd en daar lag het hele
kroost in diepe rust. Natuurlijk hebben
wij de volgende dag heel duidelijk
verteld dat het niet de bedoeling was
dat Luuk bij hen in bed zou belanden,
maar dat neemt niet weg dat het een
heel aandoenlijk gezicht was, zoals jullie
op bijgaande foto kunnen zien.

Joppe, de pup die
een jaar te vroeg kwam…
19 februari jl. was het zo ver: we
mochten Joppe op gaan halen bij Henk
en Lidy Kamperman. En dat terwijl we
(Marjolein en ik) helemaal niet van plan
waren om nu al een tweede Drent in
huis te nemen. Nee, we hadden het zo
goed afgesproken: we zouden nog een
jaartje wachten.
Jarno (Karu fan ’t Suydevelt) was
immers voor november 2016 weer
besproken voor een dekking, een pup
uit dat nestje zou dus omstreeks maart
2017 beschikbaar komen. Jarno zou
dan 5 jaar zijn hetgeen volgens ons een
mooi leeftijdsverschil zou zijn. Toen
we dat met Lidy bespraken, was ze het
roerend met ons eens.
Wat ging hier aan vooraf. In oktober
2015 belde Lidy mij of Jarno
beschikbaar was voor de dekking
van haar teefje Eefje uit de Drentsche
Streek. Ja dat kon, Jarno was nog maar
net op de lijst van dek-reuen gekomen,
dus het liep nog niet storm.
“Maar wanneer dan?” had ik haar
gevraagd. “Nou, over ongeveer een
week ofzo…” had ze geantwoord. 21
oktober was het zover en kwamen Henk
en Lidy met Eefje bij ons langs. Best
spannend, want het was voor zowel de
reu als de teef (en voor mij) de eerste
keer. Maar zo gaat het in de natuur,
beide honden begrepen precies wat
de bedoeling was. Die eerste dekking
leek geslaagd, maar onder het mom
van “Dubbel genaaid houdt extra sterk”

(lezersvraag: van welk merk was dit ooit
de reclameslogan?) werd de dekking
een dag later voor alle zekerheid
herhaald.
En 4 weken later wees een echo uit dat
Eefje inderdaad drachtig was.

Ton van Erp

Op 22 december was het zo ver: Eefje
wierp maar liefst 8 pups, 5 reutjes en 3
teefjes. Tsja, als trotse eigenaars van de
vader ga je dan natuurlijk na een week
of 3 toch maar eens samen naar die
spruiten kijken. Na die eerste aanblik
hebben we ons voornemen om nog
een jaar te wachten nog een week vol
kunnen houden. Ikzelf durfde er niet
over te beginnen, maar toen Marjolein
zei dat ze hoteldebotel van die kleine
pups was, was het pleit snel beslecht:
toch een reutje uit dit eerste nestje van
Jarno.
Lidy snel gebeld en die zou zorgen dat
e.e.a. in orde zou komen. De keuze van
de pup zouden we mede op advies
van Janny Offereins maken. Toen de
pups 6 weken waren, is Janny voor
een nestkeuring langs geweest. Janny
was zeer te spreken over het hele
nestje: prachtige pups en vooralsnog
geen foutje te zien. Maar volgens Lidy
en Janny sprong er toch één reutje
bovenuit. En dat was Jarno Eefje van
Klein Elsholt, die wij dus de roepnaam
Joppe hebben gegeven.
Op het moment dat ik dit schrijf, is
Joppe ruim 4 weken bij ons in huis.
Met verbazing hebben wij vastgesteld

hoe makkelijk Jarno Joppe accepteert.
Vanaf begin af aan deed Jarno heel
voorzichtig met z’n nieuwe, nog heel
kwetsbare maatje (heeft natuurlijk
geen idee dat het z’n zoon is). Speeltjes
worden keurig gedeeld en Joppe
mag gewoon eventuele restjes uit
Jarno’s voerbak likken. Ook de scherpe
melktandjes lijken Jarno niet te deren
als Joppe in zijn oren, lippen of staart
hangt. De metamorfose van Jarno is
opvallend: van stoere, speelse en soms
onstuimige jongvolwassen reu is hij
ineens een zorgzame (mede)opvoeder
van het pupje geworden. En dat is ook
te merken aan Joppe: die ontwikkelt
zich razend snel. Op de puppytraining
is Joppe een zich voorbeeldig
gedragende pup die letterlijk als
voorbeeld voor de andere pups moet
dienen.
Kortom, wij zijn zeer gelukkig met dit
een jaar te vroeg gekomen pupje en
hopen dat we met z’n vieren (met de
paarden erbij zessen) nog heel lang
plezier aan elkaar mogen beleven.
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Nest reünie Geoff George vd Sebastiaanshoeve
& Eva uit de Drentsche Streek

Martin Stoppels

Nest reünie Geoff George v.d.
Sebastiaans Hoeve en Eva uit de
Drentsche Streek geb.11 maart 2015
Op zaterdag 2 april 2016 was het dan
eindelijk zover: de reünie van het nest
van Geoff & Eva. Het eerste fokresultaat
van kennel Van Rubensdael.
Gijsbert en Hester van Luinen de Rooij,
de fokkers, hadden een prachtige,
centraal gelegen locatie gevonden
in Soest. Op de parkeerplaats bij de
Lange Duinen werden wij verwelkomd
met een uitgebreide koffie, thee
en koektafel. Iedereen was op het
afgesproken tijdstip aanwezig. Of je
nu uit België of Appingedam moest
komen, alle 7 jonge honden en de
beide ouders waren aanwezig inclusief
de eigenaren met aanhang.
Na een gezellige kennismaking en de
honden bewonderd te hebben, zijn
wij gaan wandelen in de duinen. Een
groot gebied waar de honden lekker los
konden lopen. Sommige van de jonge
honden moesten tot de orde worden
geroepen door Geoff en hij deed dit
dan ook met volle overtuiging. Maar

buiten een grauw en een snauw ging
het prima. En kwam er een vreemde
hond in de buurt dan moest de hele
bende er even op af.
Hester en Gijsbert hadden speciaal
een fotograaf (Michael van der Burg)
laten komen om dit vast te leggen en
op de site van Van Rubensdael staan
de fraaie resultaten. Na afloop waren er
nog tafels gereserveerd bij de Brasserie

waar wij nog wat gedronken hebben
en de honden allemaal nog een tas met
lekkers meekregen. Mooi om te zien
dat alle hondjes zo goed zijn terecht
gekomen!
Hester en Gijsbert bedankt voor deze
mooie dag en ... prachtige honden!

Rasspeciale 2016 België
Zaterdag 28 mei 2016 was de
Rasspeciale (clubmatch) van de
Belgische Vereniging van Drentsche
Patrijshonden. Fred was een weekend
met studievrienden naar Lissabon, dus
was ik in met Cooper afgereisd naar
Oudenaerde in België .
Veel bekende gezichten aangekomen

bij het terrein waar dit evenement
zou plaatsvinden. De sfeer was erg
gemoedelijk en Cooper en ik waren al
redelijk snel aan de beurt in de open
klasse. De Keurmeester Mw. G. Colaris
(NL) had totaal 36 drenten om te
keuren en in de open klasse waren 9
reuen die deelnamen. Cooper mocht
terugkeren in de ring en verdiende
een prachtige 1U (eerste
plaats) en vervolgens
moesten we lopen tegen
de beste kampioensreu,
ook daar 1e en beste reu,
wat een feest.
Na een geweldige
lunch met lokale friet
en heerlijk stoofvlees,
gingen de keuringen
verder met de teven
klasses.
Het weer was geweldig
dus wachten was
genieten en kijken naar

Michael
van der Burg
alle mooie dames die voorbij kwamen.
Ook uit al deze klasses werd de beste
teef gekozen, Nazca-Hera met baasje B.
Dillen (links op de foto).
Toen was het feest helemaal compleet
want Cooper werd gekozen tot Beste
van het Ras (BOB) en mag zich vanaf
vandaag Belgisch Clubmatchwinnaar
2016 noemen, wat een prachtige
wisselbeker mogen we het komende
jaar op de prijzenkast laten pronken!
Iedereen bedankt voor de leuke reacties
en natuurlijk zijn we volgend jaar weer
van de partij.
Meer informatie en foto's zijn te vinden
op:
www.drentschepatrijshonden.be
De Drentsche Patrijshond
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Kynologica
Via deze rubriek kunnen de leden
van onze vereniging vragen stellen
die, wanneer ze persoonlijk zijn,
individueel een antwoord ontvangen,
maar indien de vragen van algemeen
kynologisch belang zijn, in deze
rubriek worden behandeld. Hierdoor
kunnen ook andere leden lezen wat
er zoal in Kynologenland leeft en
speciaal natuurlijk over de Drentsche
Patrijshond.
Wij nodigen u van harte uit om vragen
in te sturen. U kunt zelf aangeven of
u het leuk vindt als uw vraag in deze
rubriek wordt behandeld en of u uw
naam wel of niet vermeld wilt zien. U
krijgt natuurlijk altijd een afschrift van
het antwoord, dat vlugger zal zijn, dan
de publicatie in het clubblad, omdat
‘De Drentsche Patrijshond’ eenmaal per
drie maanden verschijnt.
Melktanden en het blijvend gebit
Er is een vraag gekomen vanuit de
leden die gaat over het melkgebit en de
wisseltijd.
Het melkgebit bevat 28 tanden en
kiezen en is vanaf de leeftijd van 2
tot en met 8 weken compleet. 12
Snijtanden, 4 hoektanden en 12 kiezen.
Het wisselen begint al vanaf ongeveer 3
maanden. Het wisselen gaat super vlug,
veel sneller dan bij mensenkinderen.
Kinderen lopen dikwijls wekenlang
met een ‘fietsenrek’ rond. Voordat de
nieuwe eigenaren van pups het in de
gaten hebben, zijn de snijtanden al
gewisseld. Als je aan je pupmensen
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vraagt of hun pup al aan het wisselen is,
is het antwoord meestal ontkennend.
De pups slikken de losgeraakte tandjes
door en je merkt er nauwelijks iets
van. Wel bijten ze op alles wat ze maar
te pakken kunnen krijgen. Een beetje
‘dentinox’, net zoals men wel bij baby’s
gebruikt, kan wel eens even helpen.
Speelgoed en kauwbotjes zijn dan zeer
gewenst. Trekspelletjes kunnen het
gebit behoorlijk ontregelen en is dan
ook zeer af te raden. Eigenlijk sowieso,
omdat dit dominantie spelletjes zijn en
die kunt u beter niet met een pup of
hond doen.
De pup heeft veel last van het wisselen
en heeft, net als baby’s, dikwijls wat
dunne ontlasting. U hoeft hiermee niet
direct naar de dierenarts te hollen. Het
hoort er allemaal bij, tenzij het langer
dan drie dagen duurt. Een pup is gauw
uitgedroogd.
Met 8 maanden is het gebit
compleet en bevat 42 tanden en
kiezen, waaronder 12 snijtanden,
4 hoektanden, 16 knipkiezen
(premolaren) en 10 knobbelkiezen
(molaren) Een groot voordeel is dan dat
de pup niet meer zoveel ‘bijt’. Dit heeft
niets met agressie te maken, zoals nog
wel eens wordt verondersteld, maar
met last van de tandjes.
De vraag die is gesteld…
Het melkgebit zit er nog en de nieuwe
tanden en soms kiezen komen er
al door. Dit heeft tot gevolg dat de
tanden schots en scheef komen te
staan en de hoektanden zelfs in de
bovenkaak groeien. Wat nu?

Janny Offereins
Dit euvel komt wel eens voor. Meestal
gebeurt dit alleen bij de hoektanden.
Wanneer je dit ziet, is het aan te raden
de oude hoektanden dagelijks een paar
keer van voor naar achter te bewegen,
waardoor deze tanden los komen te
staan en er gemakkelijk kunnen worden
uitgetrokken. Indien dit toch niet gaat,
hoektanden hebben namelijk vrij lange
wortels, is de hulp van de dierenarts
nodig om erger te voorkomen. Als ook
de voortanden of soms kiezen blijven
staan, dan is het probleem groter,
vooral als niet tijdig wordt ingegrepen.
De nieuwe tanden zoeken een weg en
komen meestal voor de oude tanden
te staan en groeien dan veel te ver naar
buiten. De oude tanden moeten er dan
zo snel mogelijk uitgetrokken worden
om de nieuwe tanden de ruimte te
geven. Soms is het echter al te laat en
moet de tandarts even, een maand of
twee, drie, een beugeltje plaatsen. Het
heeft niets met onder – of bovenbeet te
maken, maar de oude tanden zijn niet
bijtijds losgeraakt of verwijderd. Als de
onder – en bovenkaak goed zijn en de
pup geen teruggeplaatste onderkaak
heeft of zo, dan lost een beugeltje in
korte tijd alle problemen op.
Het kost wel wat centjes, maar als de
tanden blijvend verkeerd staan, heeft
de hond er later veel last van en dat wilt
u uw hond vast niet aan doen.

Vers vlees voor uw hond

Voer uw hond
kerngezond

In de diepvries bij uw dierenspeciaalzaak
Tel. (0513) 57 11 91 • www.energique.nl

Besmet met het Drentenvirus
Eerst maar even voorstellen wie wij
zijn, wij zijn Anita en Robert Post uit
Dronten, provincie Flevoland.
We schrijven het jaar 2002 en we zijn
eruit……….er zal een hond komen in
huize Post.
Na veel researchwerk weten we het
zeker, het gaat een Drent worden.
Maart 2003, het is tijd om onze eerste
Drent op te halen, wat een schattige
pup is het.
We noemen hem Lucky, nou Lucky
was hij zeker. We wisten dat een
Drent opvoeden niet eenvoudig zou
zijn, maar een ADHD-pup hadden
we ook niet verwacht. Zelfs op de
hondensportschool wist men zich met
hem op een gegeven moment geen
raad meer wat te doen.
Al met al is het ons toch gelukt hier een
heerlijke en goed luisterende Drent van
te maken.
Na 9 maanden constateren wij dat
Lucky epilepsie heeft, met medicijnen
hebben wij dit goed onder controle
kunnen houden. Onze Lucky is
op 9-jarige leeftijd overleden aan
de gevolgen van epilepsie en het
veelvuldig gebruik van de medicijnen.
Na het verwerken van het verlies van
Lucky waren we toe aan een nieuwe
hond, we misten het buiten zijn en de
vrolijkheid in huis.
Via ‘social media’ (jazeker dat werkt) in
contact gekomen met Jaap Hoeksema.
Hij had een Drent beschikbaar die een
nieuw gezin nodig had.
Nu hadden wij geen eis dat het per
definitie een pup moest zijn, dus een
volwassen Drent was voor ons zeker
ook een optie.

Quinta fan ’t Suydevelt was onze 2e
Drent. Ze was bijna 4 jaar toen wij haar
ophaalden.
Erg onzeker en zeker in het begin
op sommige momenten niet goed
benaderbaar.
We hebben hier hard aan gewerkt en
haar het vertrouwen gegeven wat
zij verdiende. Wat een geweldige
hond werd ze. Vol vertrouwen en zeer
aanhankelijk, uitstekend om mee hard
te lopen en lange wandelingen te
maken.
Als je het dan over pech hebben hebt,
dan zit je bij ons aan het goede adres.
Quinta krijgt na ruim een jaar een
epileptische aanval. Veel minder heftig
dan bij onze Lucky, maar toch.
In overleg met de dierenarts niet gelijk
gestart met medicatie, maar eerst kijken
hoe het zich verder ontwikkelt.
Het blijft bij af en toe een aanval,
tot het moment dat het zich in een
sneltreinvaart ontwikkelt. Gelijk met
medicatie gestart, maar na enkele
weken is onze Quinta na een zware
clusteraanval overleden.
We waren meer dan kapot.
Ze is ruim 6 jaar geworden. Wij hebben
twee intensieve en geweldige jaren met
haar gehad.
Dit verlies weer zien te verwerken, de
zinnen verzetten en toch weet je het
zeker. Ik wil weer een Drent!
Via onze masseuse de naam van Gabe
Olieman doorgekregen.
Tijdens onze zomervakantie hebben we
ons verhaal op papier gezet en een mail
aan Gabe gestuurd.
Hij belde na 3 dagen terug en we
hebben uitgebreid gesproken over wat
wij hadden meegemaakt. Vervolgens
een afspraak gemaakt om na onze
vakantie kennis met elkaar te maken.
Tijdens deze afspraak eind september
heerlijk buiten kennis gemaakt met
Gabe en zijn honden. Gabe’s teef,
Jessie van de Olinckhoeve, zal naar
verwachting eind 2015 loops worden
en de planning is dat zij dan gedekt
wordt
De klik met Gabe en Jessie was er gelijk.
We wisten het zeker, Jessie gaat de
moeder van onze pup worden.
Daar kwam in oktober het bericht van
Gabe, Jessie is loops en gaat gedekt
worden door Squanto fan ’t Suydevelt.
En dan komt het bericht, de dekking
is gelukt, de pups zullen rond 9
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Anita & Robert
Post

januari geboren worden. Het lange
wachten begint, wij thuis alles weer
voorbereiden op de komst van een
nieuwe Drent... we hebben er super veel
zin in.
27 december 2015, we zijn heerlijk met
vrienden uit eten. Anita rijdt terug naar
Dronten en ik ga nog even op facebook
kijken wat er allemaal gebeurd is.
Zie ik daar een oproep van Jaap
Hoeksema met een foto van een
prachtige Drent. Zij is bijna 4 jaar oud
en zoekt een nieuw gezin.
Eigenaar is Patricia Leeman uit Zweden
die 1½ jaar bij Jaap en Froukje thuis
woont om een opleiding in Nederland
te volgen.
Ik zeg tegen Anita, die is voor ons.
Anita: “Maar we hebben de pup al
gereserveerd bij Gabe en die gaat zo
wie zo door”. Natuurlijk gaat de pup
door, maar ik wil deze mooie dame
Lynda fan ’t Suydevelt erbij hebben. Of
we een of twee Drenten hebben, de
ruimte is beschikbaar dus het lijkt me
geweldig om naast de pup ook weer
een volwassen Drent in huis te hebben.
Bellen met Jaap Hoeksema, hij is niet
thuis en ik krijg Esther aan de lijn. Ze
weet gelijk wie ik ben en ze gaat het
aan Jaap en Froukje doorgeven.
De volgende dag neemt Froukje
contact met mij op: de Drent, genaamd
Lynda, is in principe geplaatst, maar
mocht daar iets tussen komen, is de
hond zeker voor ons beschikbaar.
Ik verwacht geen telefoontje meer
terug. Ben ik op een avond aan het werk
bij de hondensportvereniging, gaat
mijn telefoon. Ik zie een kengetal uit

Drenthe: dat moet Jaap of Froukje zijn!
Had het goed gezien, Froukje aan de
lijn. De andere kandidaat zag af van
Lynda, ze is dus beschikbaar. Gelijk
afspraken gemaakt, want ze moet wel
samen met een pup kunnen en ik wil zo
snel mogelijk komen kijken of wij een
klik met haar hebben.
Dan is het 9 januari 2016, de telefoon
gaat en Gabe is aan de lijn.
Jessie van de Olinckhoeve is op 4
januari 2016 bevallen van drie gezonde
pups. Wat een goed nieuws,wij gaan
vandaag ook bij Lynda kijken en als de
klik er is nemen we haar gelijk mee.
De klik was er gelijk en zo geschiedde,
9 januari 2016 hebben wij Lynda fan ’t
Suydevelt gehaald en het wennen aan
ons als nieuwe baasjes kan beginnen.
Pup kijken:
Regelmatig met Gabe in contact om
afspraken te maken wanneer we bij
onze pup kunnen kijken. Wij hadden
een wens, een teefje wat past binnen
ons gezin.
Wat zijn ze mooi, na het 3e bezoek
weten we ook welk teefje we willen
hebben.
Wij mogen zelf een naam verzinnen, ze
gaat Abby van de Olinckhoeve heten.
29 februari, de dag dat wij Abby gaan
halen.
Alles is voorbereid, zowel in de auto als
thuis. Na de gebruikelijke papierwinkel
mag ze met ons mee, de autoreis vindt
ze niet echt leuk.
Zij moet een paar keer braken, maar
verder gedraagt ze zich uitstekend.
Abby maakt op neutraal terrein kennis
met Lynda en we wandelen samen
richting huis. Eenmaal binnen gaat
Lynda toch haar plekje verdedigen, wij
moeten regelmatig ingrijpen.
Gaat dit wel goed komen. Op aanraden
van Wia van de uitlaatservice (de
Rennende Rakkers) hebben we alle
speeltjes verwijderd en vanaf dat
moment gaat het beter en beter.
Nu zijn de dames al echte vriendinnen
aan het worden. Gelijk na het eten
willen ze samen spelen en proberen ze
ook ons huis te verbouwen, dat is nog
wel een puntje van aandacht. Kleine
Abby groeit als kool, ze ontwikkelt zich
super en is een echte eigenwijze Drent
met een eigen wil (waar ken ik dat ook
alweer van).
Geleidelijk aan komen er steeds meer
speeltjes tevoorschijn om ze te laten
wennen en ook dat gaat steeds beter
Het socialiseren gaat ook goed.

Bezoekje aan de markt, de dierenarts,
het winkelcentrum, winkelwagens,
over de bouwplaats, met allerlei
geluiden, kinderen, katten, grasmaaien,
stofzuigen enz. enz.
Ook zijn we bij de plaatselijke Gamma
geweest voor bouwmaterialen en Abby
dacht daar even haar eigen bouwseltje
te bouwen in de vorm van een grote
bruine hoop.
Je moet tenslotte alles een keer
meegemaakt hebben.
Abby gaat net als Lynda met de
Rennende Rakkers (uitlaatservice)
mee, dit is zeer goed voor het
socialiseren met andere honden.
Hier doet zij het erg goed. Op de
woensdagavond als ik met Lynda bij
de hondensportvereniging train, gaat
Abby mee. Anita is medewerker bij de
info-hoek en Abby kan daar lekker in de
bench en ziet van alles om haar heen
gebeuren.
Ook zijn we met neuswerk begonnen:
we dachten leuk voor Lynda die het
supergoed doet en inmiddels op de
geur vanille begint te speuren.
Abby mocht ook een keer meedraaien
om te kijken hoe ze het doet, ze is heel
slim en doet het goed als pup. Ze mag
vanaf nu iedere zaterdag meedoen en is
al op de foto gezet om als jongste telg
op de site gezet te worden.

Hondenshow Utrecht:
Voor het eerst van mijn leven
meegedaan aan een hondenshow. Wat
een drukte met al die verschillende
rassen verdeeld over vele ringen
en twee verdiepingen. Wij komen
uit in rasgroep 7. We hebben Lynda
ingeschreven voor de open klasse waar
5 teefjes aan meedoen. Het is haar
verjaardag (9 april 2012 geboren) en
de keurmeester geeft een keurig net
rapport.
Ze is als 4e geplaatst met een ZG.
Voor Abby was het de eerste keer
vooral kijken, zij is nog te jong om
mee te mogen doen. Het was zeer
leuk dat wij daar ook haar broertje
Jesse tegenkomen, totaal onverwacht,
maar wat hebben die twee leuk met
elkaar gespeeld. Na deze best wel
vermoeiende dag weer huiswaarts,
beide dames totaal gesloopt achter in
de auto, geen ‘kind meer aan gehad’.
Puppy cursus:
Anita is met Abby gestart aan de Puppy
cursus. Hier staat Abby tussen 7 andere
rassen, een drukte van jewelste, maar ze
doet het voor haar doen best goed (het
is tenslotte een Drent).
Voor nu voldoende, we houden jullie
op de hoogte van de ontwikkelingen
van onze beide Drenten en wie weet
zien we elkaar bij een van de volgende
evenementen / shows.
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Onze eerste pup
12 maart was voor ons de grote dag dat
wij onze eerste pup, Snoops (Hind fan’t
Suydevelt), mochten ophalen.
We waren nerveus en keken er tegelijk
ontzettend naar uit!!

Sinds Snoops bij ons is, kunnen we het
ons ook niet meer voorstellen dat ze er
niet zou zijn. Het is een heel gezellig,
lief en vooral ondeugend hondje en we
genieten volop van haar.

Wij waren er klaar voor, ons huis was er
klaar voor en onze vrienden en familie
waren er ook klaar voor.

Er is een wereld voor ons opengegaan,
de eerste week hadden we veel
gebroken nachten en het zindelijk
krijgen van haar was ook een hele klus.
Haar kleine scherpe tandjes bijten
overal in, onze schoenen, de gordijnen
en de bank. Ook heeft ze elke avond
een “speeluurtje” zoals we dat noemen.
Ze rent de hele kamer door, blaft en
gromt.

Loes van der
Steen
-Roosenbeek

Ondanks bovenstaande is het echt
genieten met haar, vooral als ze in de
ochtend helemaal tegen je aankruipt
als ze net de bench uitkomt, wanneer
ze in de avond heerlijk op schoot kruipt
en wanneer ze heerlijk zelf aan het
spelen is met allerlei knuffels.
Voor ons is ze het liefste hondje met het
meeste schattige snuitje en hebben we
zin in de toekomst met haar……..
natuurlijkhetbesteA5liggend_Layout 1 3-12-2014 18:01 Page 1

Natuurlijk het beste!
BIOFOOD hondenvoeding…….natuurlijk het beste!

WAARDEBON
GRATIS KLEINVERPAKKING* 3KG OF 5KG ONTVANGEN?
Stuur dan een (originele) barcode van een grootverpakking
BIOFOOD hondenvoeding en deze ingevulde waardebon naar
BIOFOOD Diervoeding BV, Postbus 151, 9200 AD Drachten.
Uw naam :
Adres :
Postcode :
Woonplaats :

bevestig hier
uw barcode

Telefoon :
E-mailadres :

®

www.biofooddiervoeding.nl
De Drentsche Patrijshond
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*Note: van Giant, Super Premium en Geperst Lam&Rijst bestaan geen kleinverpakkingen.
Hiervoor ontvangt u een verpakking 3kg Diner, tenzij anders aangeven.
De Geperst (adult) kleinverpakking bevat 5kg.
Max. 1 gratis verpakking per huishouden.

Voor meer informatie zie:
www.biofooddiervoeding.nl
of bel 0512-541920.

Dagje Groningen
Op de showkalender van de Raad van
Beheer stond 5 maart gepland voor
de meest noordelijke hondenshow
van ons land. Die van Groningen in de
Martinihal. Voor de honkvaste Drent
een visite in de naastgelegen provincie.

Alle kwajongens verhalen van Joep
over café bezoeken, zakken frites &
confrontaties met de politie keerden
zich nu tegen ons. Na de aanmelding
als dekreu bleef de telefoon akelig stil in
Wijk bij Duurstede.

Voor menig Drenteneigenaar een vroeg
afgaande wekker deze zaterdagochtend
om volgens protocol om 10 uur
aanwezig te zijn voor de keuring van 25
Drenten door keurmeester Andringa.

Nederlands Jeugdkampioen, mooie
heupen, progressie in de jacht etc. etc.,
dit woog niet op tegen de beschreven
escapades van onze oudste Drent.
Nadat ik Joep had ontgoogled meldde
zich uiteindelijk de eerste teef en in
de dagen voor de Groninger show
verbleef hij een paar dagen op locatie
om te werken aan het nageslacht. Bij
de eerste dekking plaatste Joep zijn
rechter voorpoot op de kont van de teef
om vervolgens de begeleiders van dit
vrolijke samenzijn aan te kijken met een
vragende blik van ‘wat nu?’. Nadat de
aanwezige Deckmeister zijn vaderlijke
aansporing had gegeven ‘Joep komt er
nog wat van of moet ik het soms zelf
doen’ was zijn taak duidelijk
en inmiddels met 3 mooie
puppen als resultaat.

Voor de honden van de
Drentenvrienden uit Wijk bij Duurstede
ging de wekker op geheel andere
tijdstippen. Jongste telg Dries stond
op de rol van 1 van zijn eerste showoptredens. Hij had een luxe week
achter de rug zonder zijn grote steun
en toeverlaat Joep in huis. Joep had
zakelijke verplichtingen elders en
daarmee was alle aandacht voor de
pupil van 10 maanden.
Die extra aandacht was prettig
natuurlijk, maar de afwezigheid
van grote broer betekende ook
het missen van de brede schouder
buiten waarachter zich hij zo nu en
dan verschuilt bij de kennismaking
met nieuwe honden die we buiten
tegenkomen.
Joep had de kans om wat langer uit
te rusten. Hij had een weekje plezier
en vertier in Exloërveen bij de familie
Hoeksema. Na 2 jaar had hij al zijn
certificaten, diploma’s en inschrijvingen
achter de rug en mag inmiddels als
dekreu door het leven gaan.
Nu loop je natuurlijk als enthousiast
blogger op de Facebook-pagina van
Drentenvrienden als eigenaar van deze
dekreu tegen het probleem aan dat
geen teefeigenaar zo’n reu in de buurt
wil hebben van zijn/haar lieve teef.

Rob Roode

5 maart 2016
kreeg hij een ZG van de keurmeester.
Joep was vooral erg blij om ons te zien
en erg afwezig in de ring. Andringa was
deze dag kritisch en vader in spe Joep
ontving een 2 ZG, achter …… jawel
Speyk van Bennie en Mariet.
In de BOB-finale nam Speyk het op tegen
Sammy Flo Lynde van de Bezelhonk, een
mooie teef die vanuit de tussenklasse
als beste teef uit de bus kwam. De heer
Andringa en zijn stagiair lieten de beide
finalisten wel heel lang rondgaan om
uiteindelijk net als in 2015 het prachtige
gangwerk van Speyk te belonen met de
BOB. Een terechte winnaar van de 25
uitkomende Drenten deze dag.

Om 11.30 uur stonden we
uiteindelijk in de ring in de
Martinihal. Voorafgaande
aan de keuring had ik de
spanning bij Bennie Büter
wat proberen te verhogen
door te verwijzen naar de
keuring het jaar ervoor. Bij
dezelfde keurmeester won
zijn mooie reu Us Speyk
fan ’t Suydevelt de Winner
Show destijds. Maar Bennie
liet zich niet van de kaart
brengen en ontkende zijn
deelname in 2015.
In de jeugdklasse liep Dries
mooi, maar wat timide door
de ring. In het veld van 5

Keurmeesters

Dhr. J. Andringa (NL)

Beste Jeugd Reu

Bram Djenna van Drienermarke

NHSB 2991065

eig. H.T. Bösing & H.G.M. Belshof

Beste Reu

Us Speijk fan 't Suydevelt

NHSB 2938255

eig. eig. B.H. Buter

Beste Jeugd Teef

Ziiva Fan de Indo-Anjoho

NHSB 3003685

eig. I.A.C.M. Hoekstra-Dekker

Beste Teef

TSammy-flo Lynde van de Bezelhonk

NHSB 2977333

eig. C.M. Schulte

Beste Veteraan

Lynde Nynke vd Bezelhonk

NHSB 2694400

eig. C.M. Schulte

Best of Breed (BOB): Us Speyk fan 't Suydevelt

Voor de volledige uitslag kijk op http://www.dphcn.nl/activiteiten/showuitslagen/
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Jachthondenshow Arnhem
zondag 22 mei 2016
De weersvoorspelling was dat het
wisselvallig weer zou worden met
onweer en regen, afgewisseld met
droge periodes.
Nu, op die droge periodes hoopten wij,
maar toen we op weg gingen naar het
zuiden beloofden de wolkenvelden
onderweg niet veel goeds. Maar echte
‘diehards’ malen daar niet om! (Hoewel
ik mezelf betrap op wat minder
flexibiliteit wat dat betreft….zou het
met de jaren te maken hebben?).

de groep van jachthoornblazers die een
leuke sfeer creëerden met hun muzikale
uitingen, prachtig is dat.
Wat hadden we verder geluk…af en
toe een kwakkelbuitje en voor de rest
droog. De regenkleding hoefde amper
aangetrokken te worden en laarzen
waren helemaal niet nodig op dit
mooie terrein.
Maar hoe dan ook…de stemming
zat er bij een ieder in, geen wanklank
gehoord deze dag.
Dan is het eindelijk zover en kan de
heer Arxhoek aanvangen met de
keuring van de Drenten, onderwijl
aanwijzingen gevend aan de aspirantkeurmeester die deze dag in zijn kielzog
volgde.
Mooi is het om te zien dat er weer veel
nieuwe gezichten in de showring waren
op deze dag.
Welkom en dat we u vaker mogen zien.

Eenmaal aangekomen op sportcentrum
Papendal (daar werd de show in de
open lucht gehouden) zagen we een
prachtig kleurenspel van tenten en
zeilen waar men zich in en onder
nestelde.
De auto kon zowaar op zo’n 30 meter
van de showring geparkeerd worden,
waar tref je dat nog?
Deze dag waren maar liefst 32 Drenten
ingeschreven onder keuring van de
heer W. Arxhoek, een ervaren en kundig
kenner van ons ras.
Hij kon deze dag een mooi palet van
verschillende honden keuren.
Een openluchtshow heeft toch altijd
een ongedwongen sfeer, minder
lawaaiig en de honden staan en
gedragen zich vrijer in mijn ogen.
En rondom het geheel was er dan nog

Jaap Hoeksema

De volledige uitslag van deze show
kunt u lezen op de site van onze club,
www.dphcn.nl en derhalve beperk ik
mij nu tot de beste teef en beste reu
van deze dag.
Bij de reuen werd Sander fan de IndoAnjoho van de familie Tiemeijer als
beste geplaatst en bij de teven was de
eer voor Querine fan ’t Suydevelt van de
familie Mulder.
Allen van harte gefeliciteerd met uw
succes.

En alsof het zo moest zijn…..direct na
de keuring braken de wolken en werd
het kleddernat.
Voor ons tijd om snel in te pakken
en op huis aan te gaan en omkijkend
waren wij niet de enigen die er zo over
dachten.
Jachthondenshow te Papendal
waarschijnlijk weer in 2018???
Bij leven en welzijn ben ik vast weer van
de partij.

Als beste van het ras ( BOB) koos de
heer Arxhoek voor de reu.
Ik kreeg nog te horen dat men vandaag
prachtige vertegenwoordigers
tentoonstelde en dat kan ik alleen maar
beamen.

Keurmeester

de heer W. Arxhoek (NL)

Beste PUP

Go Else fan ’t Suydevelt

NHSB 3022888

eig. K.Zanen -Kranse & J.L. Zanen

Beste Jeugd Reu

Bram Djenna van Drienermarke

NHSB 2991065

eig. H.T. Bösing & H.G.M. Belshof

Beste Reu CAC

Sander fan de Indo-Anjoho

NHSB 2790062

eig. S. Tiemeijer-Wismanen & R.H. Tiemeijer

Beste Jeugd Teef

Benthe Djenna van Drienermarke NHSB 2991066

eig. H.T. Bösing & E.M. Bösing-Dijkstra

Beste Teef

Querine fan ’t Suydevelt

NHSB 2914680

eig. J. Mulder

Beste Veteraan

Jordie The Gloucester

NHSB 2519335

eig. G.W. Paardekooper & G.W. Paardekooper-Weenink

Best of Breed (BOB): Sander fan de Indo-Anjoho

Voor de volledige uitslag kijk op http://www.dphcn.nl/activiteiten/showuitslagen/
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Junior Handling "De Utrecht"
Ik heb op “de Utrecht” voor het eerst
meegedaan aan de Junior Handling.
Samen met mijn pleegzus Queeny
en pleegvader Gabe zijn we al vroeg
opgestaan om naar de hondenshow in
Utrecht te gaan.

In totaal hadden 16 kinderen zich
ingeschreven, waarvan slechts 2
jongens. Het voorkeuren ging best
goed, zeker voor een eerste keer. Ella

Wisely Gourgel
Santinho (12jr)

Toen we aankwamen waren er al veel
mensen met hun hond op pad om
naar binnen te gaan. Wij hadden Ella
en Jesse (de jongste van 3 maanden)
mee en sloten ons aan bij de rij om naar
binnen te gaan.
We werden netjes ontvangen door
2 dames die ons ook hielpen om in
de goederenlift te stappen naar de
volgende etage. Onze ring was namelijk
op de 1e verdieping. We hadden een
mooi plekje gevonden vlakbij de
ring waar we ook moesten lopen. We
waren niet de eersten, een groepje
enthousiaste Drenten-eigenaren had
zijn benches en stoelen al neergezet.
Het was gelijk al een vrolijke bende.
Er waren maar liefst 22 honden
ingeschreven, dus wij moesten wel
even wachten voordat wij met Ella aan
de beurt waren. Tot mijn verrassing
kwam Gabe met het idee of ik me
niet wilde inschrijven voor de Junior
Handling. Nou, dat wilde ik wel. Ik ging
eerst de stand van de Junior Handling
opzoeken om me in te schrijven.
Gelukkig had ik het ringnummer van
Ella meegenomen en kon ik me direct
inschrijven.

deed het goed en ging pas springen
toen ze haar baasjes zag aan de zijkant
(bedankt Gabe!!).

verlaten. Leuk was het wel dat de
keurmeester voor iedereen nog een
persoonlijk woordje had.

Daarom leek het ons ook een goed idee
dat Ella Gabe niet kon zien toen we naar
de erering gingen. Hij bleef netjes van
boven af kijken naar onze prestatie in
de erering.

‘Je moet nog iets meer oefenen, maar
je bent wel hartstikke goed’ waren haar
persoonlijke woorden voor mij.
Nou en dat voor de eerste keer. Lisanne,
die me zo goed had geholpen werd 4e.
Alsnog van harte gefeliciteerd.

Helaas hoorde ik niet bij de beste vijf
en mocht ik met de rest de erering

Ik vond het een leuke dag en een echte
aanrader voor andere kinderen om ook
eens mee te doen.

Lisanne Bakker, een leuke jongedame
die zelf Staby’s heeft en meedoet in de
junior-handling heeft mij, voordat de
voor-keuringen begonnen, geholpen
met het oefenen om in de ring te lopen.
Een zogenaamde driehoek, dan een
keer recht vooruit en nog eens in een
rondje lopen. Poeh poeh….. je moet
wat doen in de ring.
Gelukkig had ik genoeg tijd om samen
met Lisanne te oefenen. Het was
uiteindelijk wel spannend of ik op
tijd bij de voorkeuring aanwezig kon
zijn. Het keuren liep een beetje uit en
Ella was als teefje in de openklasse als
laatste aan de beurt. Gelukkig voor mij
waren ze net op tijd klaar om door te
gaan naar de voorkeuringen van de
Junior Handling.
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Honden los in het Amsterdamse Bos
of op een van de vele kleinere
parkeerplaatsen langs de rondweg van
het bos. De Bosbaan is een roeibaan
waar nationale en internationale
roeiwedstrijden zijn. In 2014 heeft hier
het WK plaatsgevonden.

Het Amsterdamse Bos (935 ha) behoort
tot de mooiste losloopgebieden van
Nederland. Dit losloopgebied is een
waar paradijs voor honden en is veel
groter dan de meeste mensen denken
- het Amsterdamse Bos is ruim 3x zo
groot als Central Park in New York! Je
kunt hier urenlang wandelen door
de bossen, genieten van prachtige
waterpartijen en spelen, luieren of
picknicken op een van uitgestrekte
grasvelden.

Wanneer er (grote) evenementen op
de Bosbaan zijn, is het verstandig
om ergens anders te parkeren,
bijvoorbeeld bij Chez Favie. Een
bijkomend voordeel van parkeren
bij Paviljoen Chez Favie, aan De
Duizendmeterweg 2 te Amstelveen, is
dat hier de hondenkoekjes en emmers
met vers drinkwater altijd klaar staan...
Heb je echter zin in een pannenkoek,
dan is boerderij Meerzicht (www.
boerderijmeerzicht.nl) een absolute
aanrader, honden zijn hier welkom op
het terras (‘s winters gesloten!). Tijdens
je wandeling kan je ook terecht bij
een van de vele andere paviljoens en
kiosken.

DRENTELMOMENTEN

Sinds het park in Aalsmeer waar ik
altijd in mijn pauze met mijn Drent
ga wandelen overhoop ligt, ben ik
uitgeweken naar het Amsterdamse Bos.
En ik moet zeggen, ondanks dat ik er
iets verder voor moet rijden, ideaal!

Het Amsterdamse Bos (oorspronkelijk:
het ‘Boschplan’) is een kunstmatig
aangelegd bos ten zuidwesten
van Amsterdam, dat ligt tussen de
Ringvaart bij Schiphol en Amstelveen.
Het Amsterdamse Bos ligt vrijwel
geheel in de gemeente Amstelveen (de
grens loopt parallel aan de Bosbaan,
iets ten noorden ervan). De gemeente
Amsterdam is de eigenaar en beheerder
van het bos.
Honden mogen (bijna) overal loslopen
en ze kunnen op verschillende plaatsen
zwemmen en/of pootjebaden. De
meeste wandelpaden zijn verhard
en het bos is goed toegankelijk voor
mensen in een rolstoel.
De keuze van de aanlijn- en
verbodsgebieden is gebaseerd op
flora- en faunabescherming (o.a.
Oeverlanden) en het vermijden van
conflicten met overige bezoekers (o.a.
Sportpark en Kinderbaden). Tijdens het
hoogseizoen (1 mei tot 1 november) is
een aantal locaties in het Amsterdamse
Bos niet toegankelijk voor honden:
de Zonneweide, het Groot en Klein
Kinderbad, de Grote en Kleine
Speelweide en het Bloesempark. In het
laagseizoen kunnen hondenbezitters
wel gebruikmaken van deze locaties.
Dit is van 1 november tot 1 mei en
voor het Bloesempark geldt dit van 1
november tot 1 april.
Parkeren kan (gratis) op de grote
parkeerplaats bij Grand café De
Bosbaan (www.debosbaan.nl);
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Marjo Timmer

Ik wil graag twee leuke
bezienswaardigheden nog even
extra onder de aandacht brengen.
Allereerst is daar voor bijvoorbeeld
de socialisatie van je Drentenpup:
de Geitenboerderij Ridammerhoeve
(www.geitenboerderij.nl). Naast de
geiten lopen er ook kippen, varkens,
koeien en paarden rond. Bezoekers met
(aangelijnde) honden zijn hier van harte
welkom een kijkje te nemen in onder
andere de stallen, terwijl de dagelijkse
werkzaamheden gewoon doorgaan.
Wil je nu nog een andere leuke excursie
met je Drent ondernemen, dan is daar
Kanoverhuur Amsterdamse Bos (www.
kanoverhuur-adam.nl) uitermate
geschikt voor. Dit kan uiteraard ook
met je (klein)kinderen, neefjes/nichtjes,
collega’s, …. Je kan hier bijvoorbeeld
een fluisterbootje huren en zo een
leuke route door het bos gaan varen
met je Drent aan boord als echte
‘scheepshond’.
Beide activiteiten heb ik ook met mijn
eigen Drent ondernomen en ik kan het
iedereen absoluut aanbevelen!
Mee informatie is ook te vinden op:
www.amsterdamsebos.nl

Heb jij nu ook een leuke, mooie,
uitdagende, …, Drentelmomentenplek
en zou je die met ons willen delen? Mail
het ons: redactie@dphcn.nl

Martin Stoppels

Hoe komt Sepp in Appingedam?
(Boris van Rubensdael
Geb.: 11-03-2015).
Op zoek naar een over te plaatsen
Drent. Ik keek daarvoor met regelmaat
op sites van beide verenigingen. Maar
gedurende die hele periode helemaal
niets natuurlijk.
Bij de geboorteberichten was het
mij opgevallen dat er bij kennel Van
de Olinckhoeve een reutje nog geen
eigenaar had gevonden. Na een aantal
weken toch maar gebeld met Gabe
Olieman om te vragen of de hond van
een half jaar nog beschikbaar was.
Helaas het reutje was er niet meer,
maar Gabe wist te vertellen dat er
waarschijnlijk een nestje van dezelfde
reu (Geoff George van de Sebastiaans
Hoeve) en Eva uit de Drentsche Streek
zou komen. En dat de beide honden op
hetzelfde adres aanwezig waren… dat
was helemaal mooi.

Ineke Folkersma

gereden het is tenslotte maar ruim 600
km heen en weer en je moet er wat
voor over hebben. Allemaal prachtige
hondjes, dus werd de keuze nog lastig.
Gijsbert heeft vervolgens nog een
jachtaanleg-test gedaan en onder
andere aan de hand van deze uitkomst
hebben wij Sepp gekozen.
Onze oude Falco van ruim 11 jaar oud
kon echt niet meer mee op jacht. Ik
moest hem regelmatig helpen om uit
de sloot te komen; op eigen kracht
lukte dat niet meer. Maar nog volop
passie! Sepp begin mei 2015 opgehaald
en hij werd thuis direct door Falco goed
ontvangen. Sindsdien heeft Sepp zich
prima ontwikkeld, is enorm enthousiast
en luisteren doet hij ook (bijna) perfect.
Met 10 weken kon hij al zwemmen, met
7 maanden heeft hij zijn eerste konijn

geapporteerd en in december 3 keer
kort mee geweest op de jacht. Met als
hoogtepunt dat hij zijn eerste eend
apporteerde uit diep water. Super!

Toen maar gebeld met Hester en
Gijsbert van Luinen de Rooij ondanks
dat het niet de bedoeling was om een
pup te nemen. Direct een afspraak
gemaakt om langs te gaan. De
ontmoeting was hartverwarmend en
met name van de honden... wij waren
direct verkocht... en o ja Gijsbert en
Hester waren ook oké.
Alles ging vervolgens naar wens en er
werden 3 reutjes en 5 teefjes geboren.
In zijn totaal 4 keer naar Hellevoetsluis
In april 2016 met hem begonnen aan
de jachthonden opleiding van de KNJV
en dit gaat ook al heel goed, behalve
het volgen aan de voet, dat is niet zijn
favoriete bezigheid.
Helaas hebben wij Falco in maart 2016
moeten laten inslapen wat op ons
een grotere impact had dan op Sepp
(gelukkig). Mijn trouwe jachtmakker
en vriend die heel wat eenden heeft
binnengebracht. Gelukkig is Sepp er!
Hij is onze 5e Drent sinds 1978 en hij
geeft ons heel veel plezier en afleiding.
Dank aan de fokkers Hester en Gijsbert
"Van Rubensdael" voor de prima
socialisatie en begeleiding van de pups.
Kon niet beter!!
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Saar, een echte Drent

José
Boom

Met zekere regelmaat bekijk ook
ik de Facebook-pagina van de
‘Drentenvrienden’ en geniet ik
van de mooie foto's, de prachtige
beoordelingen en de verhalen over alle
mooie dingen die onze Drenten kunnen
en doen. Luisteren, volgen, zit of down:
ze kunnen het (en nog veel meer!) en
doen het ook altijd.
Dan kijk ik naar mijn Saar en vraag me
af: "is dat echt zo?"
Neem nou gisteren; mooi weer, dus ik
lekker met Saar naar Bussloo.
Al van pup af aan oefenen we het
commando "kom voor" en dat nu nog
steeds tijdens elke losloopwandeling.
Saar komt keurig aangerend, draait om
me heen en ploft links van mij neer.
Beloning volgt.
Zo ook gisteren. Lekker stoeien
met andere honden, lekker in het
water, komen als je geroepen wordt,
kortom het ideaalbeeld voor een
hondeneigenaar.
Maar aan dat alles komt een eind en we
gaan richting de auto. Het commando
"kom voor" wordt volledig genegeerd.
Wat blijkt: Saar heeft ergens een bal
opgediept en weet dat ze die moet
afstaan.

Achter haar aanlopen, of blijven roepen
heeft meestal een averechts effect, dus
stilstaan en afwachten; nee hoor, ik
word nog steeds enorm in de maling
genomen.
Toen Saar dan ook even niet oplette en
heerlijk op haar rug lag te rollen in het
gras, heb ik mij verstopt en tja, dat is
dan natuurlijk weer niet de bedoeling

van mevrouw.
Saar rende heen en weer en hoewel ik
vlakbij was, zag ze me niet. Het moment
dat ik tevoorschijn kwam, plofte ze dan
ook voor mijn voeten neer en keek mij
uitermate onschuldig en lief aan.
Nu nog die bal terugkrijgen; ook dat
was een oefening vanaf het begin: de
"los-vast" oefening, iedereen vast wel
bekend, met bal of floss, Saar doet het
geweldig.
Maar ja… gisteren dus niet, ze begon
zelfs te grommen: boos worden zinloos
bij deze hond: "ongewenst gedrag moet
je negeren" is mij geleerd evenals "na
één keer zeggen, weten ze het heus
wel". Dus Saar (die nu wel aan de riem
zat) het commando "los" gegeven,
verder genegeerd en ja hoor, na een
minuut of wat lag de bal voor mijn
voeten.
Ik moet toegeven, het geduld kwam
ondertussen uit mijn tenen, maar ik
heb haar (tandenknarsend) toch maar
uitbundig geprezen.
Zo is mijn Saar dus regelmatig, ook nu
ze 2,5 jaar oud is.
Een echte Drent, volgens mij. Nou hoop
ik maar dat er meer Drentenbazen zijn,
die dit ook herkennen!
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Het Model apport
Is trainen en oefenen een hobby of een
wetenschap? Of maak je gebruik van
de gedegen kennis van anderen om je
hobby invulling te geven?
Telkens komt de wetenschapper in de
dop in mij een beetje naar boven.
De uitoefening van bijna elke hobby
die ik de afgelopen 20 jaar heb
opgepakt, heeft zich op dezelfde manier
ontwikkeld. Wat is de theorie en hoe
breng je dat naar de praktijk.
Het leren golfen was voor mij niet alleen
het kunnen meppen tegen een bal maar
ook snappen wat de theorie is achter de
beweging van de club en de vlucht van
de bal.
Of het simpele feit wat het lopen van
een 18 holes golf course mentaal met
je doet. Een gemiddelde golfer slaat
immers 90 à 100 keer op een ronde van
4 uur.
Aannemende dat 1 slag 3 seconden in
beslag neemt, betekent dat je bij een
rondje golf 5 minuten actief bezig bent
om vervolgens 3 uur lang tijd hebt om
55 minuten na te denken waarom je
vorige slag je het ‘Tiger-Woods’- gevoel
gaf of te prakkezeren hoe je bij je
volgende slag er voor zorgt dat je bal
niet in het water eindigt.

Die dus daarop altijd midden in de
vijver eindigde.
Maar toen ik circa 2 jaar geleden
aanklopte bij de lokale hondenschool
had ik totaal geen beeld over de theorie
met betrekking tot het trainen van je
hond.
En met welk doel ging ik trainen? Dat je
Drent niet zwaar hijgend 30 centimeter
verder dan de lengte van jouw arm over
straat ging? Dat hij hardlopers negeerde
en de irritante hond van verderop links
liet liggen?
Het eerste jaar van de puppy- en
jachttraining bestond voor mij uit een
reeks van oefeningen waarin ik geen
echte structuur kon ontdekken.
Waarom volgen, los laten op
commando, voorkomen etc.? Het
totale plaatje ontbrak en vermoedelijk
daardoor rommelde ik voor mijn gevoel
maar wat aan bij de training van mijn
Drent.
Begin 2015 woonde ik een lezing
bij van een trainer van de KNJV. En
langzamerhand ontstond het beeld
achter de training van een jachthond.
Alle losse oefeningen die ik al een
jaar deed, waren onderdeel van een

Rob Roode
raamwerk waarvan ik nog nooit het
gehele beeld had gezien. In de ‘Bijbel’
van de jachthondenproeven staat
beschreven wat het doel is van alle
uren werken in bossen en weilanden,
vallen en opstaan, 3 stappen vooruit
en 2 terug, soms frustratie, maar ook
blijdschap: nl. “het model apport”.
In het Reglement Jachthondenproeven
wordt onder “het model apport” verstaan
dat de hond een apport zodanig uitvoert,
dat hij:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

het wild nadat hij het gevonden
heeft, onmiddellijk en zonder
aarzelen opneemt
het wild goed draagt en niet
onnodig verpakt
in vlot tempo naar zijn voorjager
komt
zonder aanmoedigingen,
commando’s of aanwijzingen, dus
uit zichzelf, recht voor de voorjager
gaat zitten
zijn voorjager het wild met
opgeheven hoofd aanbiedt
het wild na daartoe een commando
te hebben gekregen, onmiddellijk
loslaat en niet na hapt
in voorkomend geval zich niet
uitschudt, voordat hij het wild ter
hand heeft gesteld.

Trainer Piet Schaafsma van de KNJV
trainingsgroep Heuvelrug leerde mij
bij een lezing de uiteenrafeling van
deze 7 basisregels naar de zogenaamde
‘losse brokken’ die afzonderlijk getraind
kunnen worden. Zodanig dat de
hond op verschillende terreinen…
zoals afleiding, waterpartijen en
weersomstandigheden deze losse
onderdelen goed kan uitvoeren. Als dit
punt bereikt is worden de onderdelen
later weer aan elkaar gesmolten tot een
model apport.
•

Rust op post
99 Geen aandacht vragen van de
voorjager
99 Niet piepen, janken of blaffen
99 Niet inspringen
99 Wel alertheid, waar nodig
markeren
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•
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Op commando uitsturen
99 Met de stem (welk commando,
luidheid)
99 Met handgebaar
99 Combinatie van stem en
handgebaar
Snel en in een rechte lijn naar het
apport
99 Gemarkeerd
99 Gemotiveerd om naar het
apport te gaan
Valplaats onthouden en efficiënt
zoeken
99 In het valgebied blijven
99 Systematisch het valgebied
afzoeken
Na het vinden van het apport dit
direct goed oppakken
99 Zonder aarzelen oppakken
99 Zodanig oppakken dat
verpakken ( het verplaatsen
van wild in de bek) niet nodig
is
Direct terugkeren
99 Zonder aarzelen
99 Gemotiveerd om terug te gaan
naar de voorjager
Snel terugkomen
99 Zelfde snelheid als bij het
uitgaan

De Drentsche Patrijshond

99 Onderweg niet uitschudden
99 Apport goed dragen, niet

•

•

•

•

verpakken, kauwen of
neerleggen
Direct recht voor de voorjager gaan
zitten
99 Zonder commando’s of
inwerken op de hond
99 Bij Meervoudige Apport
Proeven (zogenaamde MAP’s)
mag de hond overigens ook
staand afgeven
Met opgeheven kop het apport aan
de voorjager aanbieden
99 Rustig het apport aanbieden
99 Niet verpakken, kauwen of
loslaten
Op commando loslaten
99 Niet loslaten bij het uitsteken
van de handen
99 Direct loslaten na het geven
van commando
99 Niet na happen na het loslaten
Hond rustig aan de voet zetten
99 Hond gereed maken voor
volgende opdracht
99 Of de hond zo nodig aanlijnen

En zie hier …een structuur voor een
trainingsprogramma voor je Drent!
Een reis naar een “model apport” die
niet even in een paar weekenden wordt
doorlopen, maar die je moet uitsmeren
over meerdere jaren. Het tempo en
voortgang is per ras en per hond
verschillend. Vergelijken met andere
rassen is zinloos en zal alleen maar
leiden tot frustratie die zeker wordt
overgebracht op je hond. Dus maak je
eigen plan en geniet van de reis met je
Drent naar de diverse tussenstations
op weg naar het “model apport”. Het
behalen van een volgend punt na
dagen, weken en maanden van training
zal je een enorme voldoening geven.
En de band tussen jou en je Drent voor
altijd versterken.
Dit is een eerste artikel over de basis
van het model apport. Aan de hand
van de beschreven deelonderdelen
van Piet Schaafsma zal ik in de
volgende uitgaven van dit blad ingaan
op oefenstof om deze onderdelen
daadwerkelijk los te trainen. Genoeg
stof voor de volgende 3 jaar!

zorgt ook voor goede
contracten zodat
uw pup geen
'hondenleven' krijgt

Flessestraat 42 | 6666 CR Heteren | Postbus 19 | 6666 ZG Heteren | Telefoon (026) 479 04 70
Fax (026) 479 04 79 | e-mail info@notariskantoorsoons.nl | website www.notariskantoorsoons.nl
Creatie en opmaak door Qompassie | www.qompassie.nl

Mag ik mij even voorstellen?
Dit keer aan mij de eer om mezelf
voor te stellen. Mijn naam is Kristien
Croezen, ik ben 29 jaar oud en woon
samen met mijn man en onze twee
Drentsche Patrijshonden in Drenthe.
In het dagelijks leven ben ik advocaat
bij een middelgroot kantoor in Noord
Nederland. In mijn vrije tijd houd
ik ervan om te sporten, te lezen en
natuurlijk om lekker te wandelen
met de honden. In Drenthe zijn er
voldoende prachtige gebieden om er
op uit te gaan.
Niet zo lang geleden ben ik
toegetreden tot het bestuur van
Drentsche Patrijshonden Club
Nederland als algemeen bestuurslid.
Mede vanuit mijn juridische

achtergrond hoop ik mijn steentje bij te
dragen aan de vereniging.
Ik ben opgegroeid met honden en
wist daarom altijd al dat ik later zelf
ook honden wilde. Toen ik vanuit mijn
studentenkamer in Groningen naar
ons eerste appartementje verhuisde,
hadden we eindelijk ruimte voor een
hond. Waarom we gekozen hebben
voor een Drentsche Patrijshond? Ik
vond het altijd al prachtige honden
om te zien en we hoorden veel
leuke verhalen van mensen met
een Drent. Vooral het eigenwijze en
levendige karakter van de honden
zoals dit omschreven werd, sprak ons
enorm aan. Hierdoor raakten wij erg
gecharmeerd van het ras.
In 2011 kregen wij onze eerste Drent,
Tammo. We hebben Tammo als pup
gekregen en erg genoten van deze tijd.
We zijn met hem een aantal keren naar
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een puppy cursus geweest, maar al snel
kregen wij het idee dat hij zich begon
te vervelen. Daarom zijn we met hem
naar een jachtcursus gegaan. Hoewel
wij niet jagen, was de cursus ontzettend
leuk om te doen. Zwemmen is nooit
Tammo’s favoriete onderdeel geweest,
maar vrijwel direct werd duidelijk dat
hij wel veel plezier had in het zoeken en
apporteren. Het was mooi om te zien
hoe hij vanwege zijn instinct direct wist
wat er van hem gevraagd werd.

Kristien
Croezen

Tammo is een aantal keren als dekreu
ingezet en heeft (uiteraard samen met
de betreffende teef ) een paar prachtige
nesten voortgebracht. Vorig jaar bij
de nakomelingendag hebben we de
eerste nesten terug gezien. Het was

ontzettend leuk om al die verschillende
Drenten bij elkaar te zien en de
verhalen van de gezinnen te horen
waar de pups terecht zijn gekomen.

Toen werd het tijd voor onze tweede
Drent. Het liefst wilden we een pup uit
een nest van Tammo en vorig jaar was
het dan zover. In november hebben we
onze tweede Drent, Douwe, gekregen.
Douwe is geboren in Zweden en
daarom konden we hem pas ophalen
toen hij 15 weken oud was. Douwe is
in Zweden heel goed gesocialiseerd en
was zo goed als zindelijk toen hij met
ons mee mocht. Bij thuiskomst waren
Tammo en Douwe onmiddellijk maatjes
en sindsdien zijn ze onafscheidelijk.
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Op vakantie met je Drent

waar moet je rekening mee houden?

Omdat voor een hoop leden de
zomervakantie met rasse schreden
nadert, leek het ons raadzaam om wat
(medische) informatie bij elkaar te
verzamelen inzake ‘gevaren’ die op de
loer kunnen liggen wanneer je samen
met je hond op vakantie gaat.
Laten we wel even voorop stellen dat
er niets leuker is dan met je Drent op
vakantie te gaan!

99 Als er iemand kan genieten van
99
99
99
99

een nieuwe omgeving, is het jouw
Drent. En jij geniet mee.
Je bent veel meer buiten, ziet meer
van de omgeving.
Ook bij minder mooi weer, ga je
toch naar buiten.
Met een hond aan je zijde maak
je meer contact. Je komt nieuwe
mensen tegen.
Niets is zo ontspannend als het
aaien van en spelen met je grote
Drenten vriend.

Toch zijn er wel degelijk enkele zaken
waar je serieus rekening mee dient te
houden. We zullen hieronder enkele
mogelijke ‘gevaren’ kort benoemen.
Oververhitting
Maak nooit de fout om koud water over
een oververhitte hond te gooien of een
natte handdoek op zijn rug te leggen.
Dat werkt averechts. Door koude
vernauwen de aderen zich en door
hoge temperatuur (boven de 42
graden) stollen de eiwitten in het bloed
waardoor het bloed dik en stroperig
wordt. Door de combinatie van beide,

kan het hart het bloed niet meer rond
krijgen en vallen stuk voor stuk de
organen uit door zuurstof gebrek.
Een heel trage maar zeer pijnlijke
dood is het gevolg. Probeer je op
deze manier een oververhitte hond
te helpen, sterft hij alsnog. Geef eerst
z.s.m. (nadat je de hond in de schaduw
hebt gelegd als dit mogelijk is en daar
tijd voor is) lauw water te drinken,
koel dan de voetzooltjes en borstkas/
onderbuik met een natte handdoek.
Leg daarna de hond in de schaduw (als
hij of zij daar nog niet ligt) op die natte
(hand)doek!
Op vakantie met de hond in
Nederland
Nederland is een prachtig vakantieland.
Let echter wel op: de hond kan een teek
oppikken. Wij raden daarom aan de
hond dagelijks op teken te controleren.
In Zuid-Limburg en Oost-Groningen
dien je ook rekening te houden met de
vossenlintworm (zie meer info verder
op in dit artikel).
De Drent mee op vakantie naar het
buitenland
Om jouw Drent mee te mogen nemen
buiten Nederland, zijn de volgende
dingen wettelijk verplicht:

99 de hond moet gechipt zijn.
99 de hond moet in het bezit zijn van
een Europees dierenpaspoort.

99 de hond met gevaccineerd zijn
tegen hondsdolheid (rabiës).

Verder is het ook verstandig om voordat
je vertrekt nog even te checken of er

Marjo Timmer

nog ‘afwijkende’ regels gelden in het
land waar je naar toe gaat. Zo is het
bijvoorbeeld in Duitsland verplicht om
je hond op een veilige manier vast te
zetten in de auto (honden gordel). En
zo zijn in Zwitserland bepaalde rassen
verboden. En dat geldt ook als je, via
Zwitserland, naar bijvoorbeeld Italië
zou reisen.
Zie voor meer informatie bijvoorbeeld:
http://www.licg.nl/31d/praktisch/
reizen-en-vakantie.html
In landen met een ander klimaat dan
Nederland, komen ook andere ziekten
voor. Bereid daarom de vakantie
goed voor en zorg ervoor dat jouw
Drent geen vervelend souvenir mee
terugneemt naar Nederland.
Hondsdolheid (rabiës)
Zodra je de grens over gaat, moet
jouw hond gevaccineerd zijn tegen
hondsdolheid (rabiës). Dit kan al vanaf
de leeftijd van 12 weken. Drie weken
later, mag je met je Drent de grens over.
Geconstateerde hondsdolheidsgevallen
tussen 2010 en 2015.
Hondsdolheid is een dodelijke
aandoening die wereldwijd jaarlijks
55.000 mensen doodt. Als je
onverhoopt op vakantie wordt gebeten,
neem dan meteen contact op met een
arts.
Ehrlichiose (Karpattenziekte)
Ehrlichia wordt door dezelfde teek
overgebracht als Babesia (zie hierover
elders in het clubblad meer).
Honden met acute Ehrlichiose hebben
vaak hoge koorts.
Bij chronische Ehrlichiose treden
de ziekteverschijnselen jaren (tot
meer dan 7 jaar) later op. Chronische
Ehrlichiose gaat gepaard met afvallen,
gewrichtsontstekingen, ontstekingen
aan de nieren en bloedingen.
Preventief kan men middelen geven
tegen de teek en de hond dagelijks
controleren op teken.
Leishmaniose
Leishmania wordt overgebracht door
de zandvlieg: een mugje van 2-3 mm
groot. De mug is met name actief
tijdens de schemering.
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Leishmania is een chronische ziekte,
waarbij we vooral huidproblemen en
vermageren zien. De ziekte is goed te
behandelen, maar niet te genezen en
veel dieren overlijden uiteindelijk aan
de infectie.
Preventief kan je middelen geven tegen
de zandvlieg (Scalibor® tekenband,
Advantix® spot-on, Vectra 3D spot-on)
en je kan de hond in de schemering
binnen houden. Ook bestaat er een
vaccin tegen Leishmania. Dit vaccin
kan vanaf 6 maanden leeftijd worden
gegeven en dienst dan twee maal
te worden herhaald (met 3 weken
tussentijd). De inenting moet jaarlijks
worden herhaald.
Hepatozoon
Hepatozoon is een ééncellige parasiet
(protozo) die honden ziek kan maken.
De parasiet komt voor in de zuidelijke
landen in Europa. De hond kan besmet
raken door een besmette teek op
te eten. Honden bijten of likken in
hun vacht en kunnen zo een teek
binnenkrijgen. In Nederland komt de
ziekte alleen voor bij honden die in
warme landen zijn geweest.
Hepatozoon vormt geen groot
probleem: de ziekte wordt weinig
gesignaleerd in Nederland, zelfs bij
honden die mee geweest zijn op
vakantie naar de Middellandse zee.

Hartworm
Ook hartworm komt vooral voor
in Zuid-Europa. De ziekte wordt
overgebracht door een mug. Honden
krijgen 6-8 maanden na besmetting
hartproblemen.
Preventief kan je hond Strongholt®
(spot on) of Milbemax® (tabletten)
krijgen tegen hartworm. Die moeten
tijdens en na de vakantie worden
gegeven.
Vossenlintworm
De vossenlintworm komt in
Nederland voor in Zuid-Limburg en
Oost-Groningen, maar wordt buiten
Nederland gezien als een normale
parasiet.
Deze lintworm kan zeer gevaarlijk zijn
voor de mens: de parasiet kan na enkele
jaren grote, niet-te-opereren, gezwellen
in het lichaam geven.
Indien deze parasiet bij de hond is
aangetroffen, is het raadzaam het
dier onder begeleiding van een
dierenarts op 2 opeenvolgende dagen
te ontwormen met een zeer krachtig
middel. Om de vacht te ontdoen van
wormeieren, moet je de patiënt ook
wassen. De persoon die de hond wast,
moet beschermende kleding dragen.
Reisziekte bij de hond
Tegen misselijkheid en overgeven
bij autorijden, varen en vliegen is er
het middel Cerenia® beschikbaar. Dit
medicijn dient minimaal 1 uur voor
vertrek te worden gegeven en werkt
ongeveer 12 uur. Het mag maximaal
twee opeenvolgende dagen worden
gegeven. Neem contact op met een
dierenarts voor meer informatie.
Middelen om een dier te sederen
(in slaap brengen) tijdens het reizen
kunnen als bijwerking een lage
bloeddruk en afkoeling geven en
worden om die reden afgeraden.

Wij willen met bovenstaande opsomming
uiteraard niemand een ‘vakantiefobie’
aanpraten, maar wees er wel op bedacht
dat een ongeluk soms in een klein hoekje
zit. En zoals in het begin van dit stuk reeds
gezegd: we hebben liever niet dat je hond
een vervelend souvenir mee terugneemt
van vakantie!
Wij wensen iedereen die nog met vakantie
gaat een hele fijne vakantie! En mocht je
al geweest zijn: op naar de volgende!
En mocht je nu jouw
vakantiebelevenissen met ons willen
delen, graag! Mail ze naar:
redactie@dphcn.nl

OPROEP !!!
Heb je een gave foto van je
beste maatje gemaakt en wil
je deze graag op de cover of
elders in het blad afgedrukt zien
(wie wil dat nou niet) stuur dan
het originele bestand (zo groot
mogelijk) naar redactie@dphcn.
nl
Natuurlijk zijn ook alle verhalen
en redactionele stukjes
welkom!
Wil je adverteren in het
clubblad of of onze website?
Stuur dan ook een mail naar
redactie@dphcn.

De Drentsche Patrijshond

37

Kennel Advertenties

Kennel van de IJsselstaete

Zoals besproken op de laatste
ALV is er voor alle kennels &
dekreu eigenaren de
mogelijk om te adverteren in
ons clubblad
De kosten hiervoor bedragen
€ 90 per vier uitgaven
Opmaak kan door de redactie
gedaan worden in overleg

Thomas & Ineke Knip
Terwolde
+31 (0) 611496467

redactie@dphcn.nl

th.knip@gmail.com

onzedrentschepatrijshonden.nl

Op onze landelijk gelegen boerderij zijn onze honden een
belangrijk onderdeel van ons gezin.
Ook de pups groeien op in huiselijke kring en hebben
hun eigen speelweide. Wij fokken met passie voor het ras
en selecteren op een optimale gezondheid, specifieke
raskenmerken en een speels en vriendelijk karakter.
Neem gerust contact met ons op wanneer u meer wilt
www.olinckhoeve.nl
info@olinckhoeve.nl
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Kennel van de Olinckhoeve
Beenekussteeg 12
7263 SB Mariënvelde
+31 (0) 544 35 24 61
+31 (0) 6 233 174 19

Evenementenkalender
2016

18 & 19 juni				
Outdoor Uden (brabanthallen)			
Den Bosch
10 september			Kampioens Clubmatch 				Lochem
3 & 4 september			Dogshow Rotterdam					Rotterdam
24 & 25 september 		Dogshow Maastricht		Dubbelshow		Maastricht
1 & 2 oktober				
Hanze & IJsselshow		
Dubbelshow		
Zwolle
5 & 6 november 			
Dogshow Bleiswijk		
Dubbelshow		
Rijswijk
9 december				Holland Cup						Amsterdam
10 & 11 december			De Winner						Amsterdam
16, 17 & 18 december		Kerstshow						Cuijk
19 & 20 december			
Dogshow Brussel (Benelux winner)			
Brussel

2017

voorjaar				Nakomelingendag					Veenendaal

Kijk altijd voor de laatste updates op de website: http://www.dphcn.nl/agenda/
Voor alle Veldwerk wedstrijden en proeven kijk op http://www.orweja.nl/

‘Animal Event’ te Beekse Bergen
Het was de tiende editie van het
driedaagse festival voor dierenfans. De
zon liet zich zien als nooit tevoren en de
zomerse temperaturen zorgden voor
warmterecords. Het evenemententerrein
stond vol stands en in de diverse pistes
zorgden deskundigen voor spectaculaire
shows, leerzame demonstraties en
veelzijdige workshops.
Donderdag 5 mei hebben we de
DPHCN-stand opgebouwd. Dit was
gelukkig goed geregeld; we konden
met de auto tot voor de stand komen,

dat is nog eens makkelijk! De stand was
een stevige tent die afgesloten kon
worden, toch wel erg belangrijk, het is
tenslotte allemaal buiten. Weer eens
wat anders dan in een hal staan.
We stonden daar in het hondendorp,
samen met tientallen andere
rasverenigingen, met in het midden 2
stands van de Raad van Beheer.
Er zijn daar niet alleen honden, ook
allerlei andere dieren zoals paarden,
geiten, koeien en vogels.
Heel anders is ook het soort publiek
dat er komt. Niet uitsluitend
“showpubliek”, maar meer het “doe”
publiek, en natuurlijk de mensen
die hun hond gewoon als huishond
hebben.
Het weer werkte ook wel super mee,
(erg) warm, maar er was gelukkig
een afgezet losloopgebied, waar de
honden ook konden zwemmen in
het grote meer en de baasjes ook,
als ze dat wilden…

Edwin
Poppelaars

Gelukkig was er best wat belangstelling
voor de Drentsche Patrijshond, toch wel
veel mensen die zich aan het oriënteren
waren welk ras nu het beste bij hen
paste en er is ook een hoop geaaid en
geknuffeld met de aanwezige Drenten!!
Vroeg in de middag was er elke dag een
rassenparade, waar de standhouders
hun ras konden laten zien, dat werd per
ras-groep gedaan. Uiteraard waren wij
ook van de partij!
Net als het opbouwen, verliep ook het
afbreken weer vlot. Zodra de bezoekers
het event verlaten hadden, konden we
weer met de auto’s het terrein op.
Kortom, het was een gezellig en
geslaagd lang weekend.
Met dank aan Marjolein van Veldhoven
voor de organisatie. De stand-bezetting
is verzorgd door: Marjolein, Marleen,
Antoine, Kirsten, Demi, Anneke, Siebe,
Anja en Edwin, en de hondjes, Indy,
Nienke, Rintje, Jurre , Milo en Go
De Drentsche Patrijshond
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•
•
•
de natuurlijke voeding
voor elke hond

Cavom is de volledige en hoogwaardige maaltijd voor uw hond.
Cavom bevat alle essentiële
voedingsstoffen 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 specifieke
vragen over welk Cavom product
voor uw hond het beste is.
Wij adviseren u graag!

cavom.nl

Cavom, daar draait een gezond hondenleven om!
Diervoederfabriek B.V. | Tussendiepen 9-13 | 9206 AA Drachten
Tel. +31(0)512-515955 | Fax +31(0)512-516050 | vdm@cavom.nl

