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Voorwoord van de voorzitter
Bij het schrijven van het voorwoord
realiseer ik mij dat we in 2019 iets
te vieren hebben. We beginnen dan
aan ons eerste lustrum, namelijk het
5-jarig bestaan van onze vereniging
“Drentsche Patrijshonden Club
Nederland” ofwel kort gezegd DPHCN.
Een vereniging die niet meer weg te
denken valt als het over Drentsche
Patrijshonden gaat. Wat het aantal
leden betreft, mogen we spreken
van een sterke groei, waar bij veel
verenigingen het aantal leden afneemt,
neemt deze bij DPHCN juist toe.
Een verklaring hiervoor zou kunnen
zijn: Drenten-mensen vormen één
grote familie met een passie voor
de Drent. Daar komt bij of je nu een
wandeling, jachtdag, nakomelingendag
of Kampioens Clubmatch bezoekt of
er aan deelneemt, er heerst altijd een
goede sfeer en daar zorgt U zelf voor en
aan het bestuur is het enkel de taak om
dit te faciliteren, alle lof aan U hiervoor.
We zullen in ons eerste lustrumjaar hier
dan ook extra aandacht aan besteden
om er iets speciaals van te maken.
In het eerste kwartaal van 2019 zullen
we een enquête doen uitgaan onder
onze leden om te peilen hoe het
met uw Drent gaat wat gezondheid
betreft, maar ook of de aanschaf

van een Drent aan de verwachting
heeft voldaan en uiteraard is er
ook ruimte om met suggesties te
komen om de vereniging nog beter
te laten functioneren. Terugkijkend
op het jaar 2018 kunnen we stellen
dat alle evenementen geslaagd zijn
gezien de vele positieve reacties. Eén
teleurstelling moesten de deelnemers
die zich opgegeven hadden voor de
jachtdag wel verwerken, het bestuur
en de organisatie moesten besluiten
om deze dag af te gelasten. De extreem
droge zomer was hier debet aan: geen
water en dat kleine beetje was ook
nog vervuild door blauwalg wat zeker
de gezondheid van de Drent niet ten
goede komt. We hebben samen naar
een nieuwe datum gezocht en deze
gelukkig ook gevonden: 16 maart
2019, eveneens bij ''De Waltakke” te
Lochem. Voor leden die zich hiervoor
nog niet opgegeven hadden, is er de
mogelijkheid om dit alsnog te doen;
ga hiervoor naar onze website www.
dphcn.nl
Op deze website staan in de agenda
alle activiteiten door DPHCN
georganiseerd; twee wil ik er toch
even uitlichten. De Algemene Leden
Vergadering 22 januari 2019 te houden
in de “Basiliek” te Veenendaal waar wij
als bestuur verantwoording af leggen

Henk Kamperman
aan onze leden en de ”Nationale” te
Zutphen. Een tentoonstelling voor
alle Nederlandse Hondenrassen; dit
evenement wordt mede georganiseerd
door DPHCN en onder de vroege (voor
31 december 2018) inschrijvers zal er
een schitterende prijs verloot worden.
Ga hiervoor naar de website www.
nhsn.nl of de facebook pagina van de
Nationale.
Het jaar 2019 zal ook ingaan als het
jaar van veranderingen binnen de
fokkerij van Drentsche Patrijshonden.
2018 Stond in het teken van vele
gesprekken met Pieter Oliehoek
van Dogs Global om te komen tot
een geheel nieuw fokprogramma
gestoeld op verwantschap. Veel werk
is er verricht door Herman en Evelien
Bösing en Gijsbert van Luinen de Rooij
om de database te vullen waarmee
Pieter verder kan. Hopelijk kunnen we
tijdens de ledenvergadering al enkele
resultaten laten zien.
Omdat dit het laatste nummer is
voor de feestdagen wil ik namens het
bestuur en de commissies iedereen
fijne dagen wensen en een voorspoedig
2019 in goede gezondheid met veel
Drentenplezier.
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Ik geef het stokje door aan...

Antoine
Breunis

In deze nieuwe rubriek zullen de kennels/
fokkers die op de DPHCN site staan onder
https://www.dphcn.nl/pups/kennels/
zich de komende tijd aan u voorstellen.
Zij zullen u meenemen in het wel en wee
binnen de fokwereld van onze Drentsche
Patrijshond
Leuk dat het “stokje” aan ons is
overgedragen en dat we hier iets
mogen vertellen over onze uit de hand
gelopen hobby, zoals we het zelf vaak
noemen.
Wij zijn Antoine en Bianca Breunis.
Samen met onze kinderen Allard en
Mareike, en onze beestenboel die
bestaat uit drie Drenten genaamd Noor,
Emma en Sven en daarnaast nog onze
twee katten Minoes en Nina wonen wij
in Bedum op het mooie Groningerland!
Nog geen tien jaar geleden hadden we
niet kunnen vermoeden dat we een
hond zouden hebben, laat staan drie,
en dat we ook nog een kennel zouden
hebben en dat onze honden ook nog
nakomelingen zouden hebben.

hond niet aan de orde. Wel droomden
we over een vrijstaande woning met
een stukje grond. We lazen graag het
tijdschrift Landleven en zagen dat een
hond prachtig samen ging met onze
droom van “het buitenleven”.

Hoe het dan zo gelopen is, kunt u hier
lezen.

Maar ja, welk ras past nu bij ons? We
vonden een jachthond prachtig om
te zien, en na verdieping van een jaar
of 2 kwamen we uit bij de Drentsche
Patrijshond. Energiek, vriendelijk,
eigenwijs, een hond voor gezin en
bewaker van het (boeren)erf. En wat
een prachtig uiterlijk!

We zijn beiden niet opgegroeid met
een hond en hadden ook niet echt
het plan om een hond te nemen. We
woonden voor we dit huis kochten in
een kleine tussenwoning met kleine
tuin en daarom was voor ons een

We kwamen terecht bij de familie
Hoeksema en nadat we contact hadden
opgenomen hoorden we dat er een
teefje voor ons beschikbaar was, gefokt
door Esther. Voor Esther het eerste door
haar gefokte nest. Snel een afspraak
gemaakt en op naar Exloërveen en we
waren op slag verliefd! Er liep een nestje
rond, zo nieuwsgierig, speels en lief en
één daarvan zou bij ons komen.
Een paar weken later was het zover
en kwam ons eerste hondje Aukje, we
noemden haar Noor. De eerste weken
waren enorm wennen. We waren geen
hond gewend en nu opeens was er
een heel druk energiek en ondeugend
hondje in huis. We hebben veel
bijgeleerd, vooral wat het opvoeden
van een Drent betreft, want daar moet
je echt energie in steken, en vooral in
het begin.
Na een tijdje moesten we voor de
nestkeuring naar Barneveld. We
dachten allebei, dit is niks voor ons dat
keuren, maar het moet. Totdat onze
Noor een prachtig rapport kreeg en we
ook van Jaap en Esther te horen kregen
hoe mooi ons hondje was; toen opeens
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smaakte het naar meer en werden we
enthousiast over het showen.
Na ongeveer 2 jaar leek het ons wel
leuk als Noor een vriendinnetje zou
krijgen, en daar kwam nummer twee,
Emma. We hadden geen tv meer nodig,
wat een kijkplezier die twee spelende
hondjes. Ze werden onafscheidelijk, en
vooral Emma hangt erg aan Noor.
Het zijn twee heel verschillende
honden, qua karakter en uiterlijk. Noor
is wat kleiner, energieker, mag heel
graag werken voor de baas. Ze gaat
soms mee als de baas op jacht gaat.
Daar geniet ze enorm van en wat een
jachtpassie zit er in Noor. Als de spullen
klaar worden gelegd voor de jacht
begint haar opwinding al en gaat ze
naast de spullen liggen. Ze hangt ook
erg aan ons en beschermt ons met haar
leven. Als ze bij je zit, moet ze altijd op
je voet zitten in plaats van ernaast.
Emma is een grotere hond en
een enorme knuffelhond en een
schootzitter, ze houdt juist niet van de
jacht. Ze heeft de cursus behendigheid
gedaan en is een echte Houdini, ze mag
graag ontsnappen en zit bovenop tafels
(buiten). Ze is ook een echte dromer,
ze kan heel lang alleen achterin de tuin
zitten kijken, of ligt met haar kop in
de vensterbank naar buiten te kijken.
Ze is liever lui dan moe, als er een
balletje gehaald moet worden en er zijn
snoepjes te verdienen, rent ze voor de
sier mee en halverwege komt ze terug
voor de beloning, best slim.
En zo rolden we steeds meer in de
Drentenwereld. Zo hadden we af en
toe logees: er kwamen puppy’s logeren
ter socialisatie, er kwamen volwassen

honden logeren voor wat extra
aandacht, heerlijk vonden we dat. Hoe
meer zielen hoe meer vreugd.
We hadden op een vrijdag net afscheid
genomen van een puppy die naar
het buitenland ging en zeiden tegen
elkaar: “ook wel lekker onze twee dames
weer alleen en alles weer “normaal”.
Voorlopig maar weer even rust na deze
enerverende weken van opvoeden”.
Maar zo liep het niet…
Zaterdags belde Jaap Hoeksema:
“BRREUNISS (Jaap roept altijd wat
harder als het belangrijk is), je “moet”
met me mee naar Koekange, daar zit
een reu en de eigenaar kan hem niet
houden. Eigenlijk kan hij ook niet bij
ons. maar zouden jullie misschien…???”
Ons Drentenhart stond alweer open,
natuurlijk kon dat!!
Dus op zondag zijn we met z’n drieën
naar Koekange gereden. We hadden
een geheime code afgesproken en als
het echt een mooie reu was, zou hij
met ons mee gaan. We kwamen binnen
en in de tuin stond een reu, ongeveer
7 maanden oud, hij stond al voor het
raam. We zagen hem en waren op slag
verliefd. Wat een kop! Prachtig.
Maar zo druk, te mager en ondeugend.
Het duurde voor ons gevoel erg lang
voor de verlossende legendarische
Groninger codewoorden werden
uitgesproken door Jaap: “Wat ’n

boudel in dainst, aalmoal soldoat’n”
(vrije Nederlandse vertaling: Wat
een toestand in het leger, allemaal
soldaten). De eigenaar kon nooit
vermoeden dat dit de woorden waren
die we hadden afgesproken. We
hebben er nog vaak om moeten lachen.
En zo kwam het dat Sven er opeens ook
bij was ruim 4 jaar geleden! Nummer
drie.
En dat hebben we geweten! Wat een
druktemaker en super ondeugend. Hij
kon deuren openkrijgen, prullenbakken
gingen open en omver, speeltjes en
kleedjes gingen kapot als hij er in de
buurt kwam. We hadden onze handen
vol aan hem. Maar ondanks zijn streken,
hebben we hem meteen in ons hart
gesloten. Sven wil heel graag voor je
werken en apporteren.
Hij is een stoere bink met een heel klein
hartje, superzacht voor iedereen, soms
een tikkeltje lomp misschien. In no time
was hij Nederlands jeugdkampioen
en veel mensen in de Drentenwereld
kennen hem door zijn streken en zijn
innemende karakter. Hij heeft inmiddels
al een aantal nakomelingen, want hij
wordt ook ingezet als dekreu. Apetrots
zijn we op al zijn mooie nakomelingen.
Ook onze beide dames hebben
inmiddels een nestje gekregen, dat was
een prachtige belevenis. Ook om ze te
zien opgroeien en te volgen. Daar zijn
we erg trots op!

Verder hebben de honden ons zoveel
gebracht, we hebben vriendschappen
gekregen. Niet alleen in ons eigen land,
maar we zijn ook in Scandinavië bij
Drentenvrienden geweest, zo bijzonder!
Ook hebben we het afgelopen jaar
gemerkt en gezien dat het een groep
mensen is die wat voor elkaar over
heeft en dat we niet alleen de mooie
dingen met elkaar delen, maar er ook
voor elkaar zijn in tijden van verdriet!
Op sommige shows, en vooral de
clubmatch, voelt het als een reünie,
een soort Drentenfamilie, uiteraard
met allemaal lekkere hapjes en veel
gezelligheid! Kortom, de afgelopen
tien jaar is er mede door onze honden
een heleboel veranderd, en een leven
zonder onze lieve bruin witte Drentsche
Patrijshonden kunnen wij ons in ieder
geval niet voorstellen. Als je ze eenmaal
in je hart hebt gesloten, kun je niet
meer zonder!
We willen graag van de gelegenheid
gebruik maken om iedereen hele
fijne feestdagen te wensen en heel
veel geluk en gezondheid voor het
komende jaar!
Drentsche Patrijshonden Kennel Van
het Groningerland
Antoine en Bianca Breunis
Noordwolderweg 97
9781 AG BEDUM
e-mail: a.breunis@home.nl
Voor het volgende nummer geven wij
het stokje door aan:
Kennel van 't Resschebeke (België)
De Drentsche Patrijshond
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Aad
van 't Hof

Beleidsregels
Nieuws?
Voor veel exposanten was het hot
news: de aankondiging van het
lik-op-stukbeleid van de Raad van
Beheer voor de World Dog Show
(WDS) en Benelux Winner in augustus
2018. Aangekondigd werd dat
tegen misdragingen direct strenge
maatregelen zouden worden getroffen.
Die maatregelen zouden de exposant,
handler en bezoeker kunnen treffen.
Het lik-op-stukbeleid zou in ieder geval
toegepast worden op mensen die
honden in auto’s achter zouden laten.
Dit ongeacht de buitentemperatuur.
Ook met vechtersbazen en bedreigers
zou korte metten worden gemaakt.
Is dit nieuw? Is dit nodig? Vanuit het
gehele hondenwereldje werden
deze en soortgelijke vragen gesteld.
Nee, bepaald nieuw is dit niet. In het
Kynologisch Reglement, maar ook in
de FCI-regels, zijn dit soort bepalingen
opgenomen. In feite poetste de Raad
van Beheer deze regels een beetje op.
Ze werden geactualiseerd en de te
nemen maatregelen waren niet mis:
uit de competitie halen van honden,
eventueel behaalde titels intrekken,
diskwalificatie van honden, exposanten
en handlers en toegangsontzegging
voor de duur van de WDS.
Nodig? Ja, beslist. Want er vonden
tijdens evenementen met (ras-) honden
zaken plaats die het daglicht niet
konden verdragen. Honden werden in
auto’s achtergelaten, honden werden
uren lang zonder toezicht in (soms te
kleine) benches opgesloten, er werd
geweld tegen honden gebruikt (o.a.
tail-lifting en schoppen en slaan).
Maar dan die vechtersbazen en die
bedreigingen? Vonden die nou echt
tijdens shows plaats?
Ja, helaas. Het Honden Welzijn Team

heeft al diverse keren “politieagent”
moeten spelen, omdat twee
exposanten elkaar in de haren vlogen,
exposanten elkaar, ringmedewerkers
en keurmeesters bedreigden.
Bloedneuzen, blauwe ogen, krabben in
het gelaat en allerlei andere gevolgen
van onenigheid kwam men tegen.
Dat zijn toch zaken die kunnen en
mogen tijdens een hondenshow niet
plaatsvinden! Daar zijn toch mensen die
met hun hobby, met hun passie bezig
zijn? Mensen die het welzijn van hun
honden onder alle omstandigheden
vóór laten gaan?
Helaas ligt het anders. Bij sommige
exposanten weegt de eer om te winnen
zwaarder dan de sportiviteit. Gaat het
nu om veel mensen die zich misdragen?
Nee, gelukkig niet. Misschien is het
maar één procent, maar die één
procent is te veel. Die één procent kan
erg veel verpesten, want de personen
en groeperingen die activiteiten met
honden willen afschaffen, gebruiken
juist die misdragingen om hun doel
te bereiken. Natuurlijk speelde dat
gegeven ook mee om de oude regels
weer een af te stoffen en er een nieuw
beleid op los te laten. Want vergeet niet,
dat we met onze hobby, onze passie, in
een glazen huisje staan!
In ongeveer 40 gevallen is tijdens de
WDS tegen exposanten en handlers
die zich op de één of andere manier
misdroegen, opgetreden. Schorsingen
volgden, toegangsontzeggingen
werden uitgesproken, ter plaatse
werden hoorzittingen met betrokkenen
gehouden en zaken werden aan de
tuchtcommissie overgedragen.
Logisch ook dat de organisatie
van Dogshow Maastricht (29 en 30
september jl.) het tijdens de WDS
gevoerde beleid naadloos heeft
overgenomen. Ze hebben het beleid
nog iets verduidelijkt en er zaken aan
toegevoegd. Er werd o.a. op te strakke

lijnen gelet, op honden in te volle of
te kleine benches, op het optillen van
honden aan staart (tail-lifting) en vacht,
op te lang op de trimtafel staan en het
gebruik van het z.g. galgje. Ondanks de
goede voorlichting (in meerdere talen)
moest ook nu weer een aantal malen
tegen overtreders worden opgetreden.
Opvallend detail was, dat de gemeente
Maastricht en de Dierenbescherming
controles hadden aangekondigd en
ook waren waarnemers van Dier&Recht
aanwezig.
Hoe gaat dit nu verder? Nou, de lijn is
ingezet en zal in 2019 zeker worden
doorgetrokken. Hebben de exposanten
van Drentsche Patrijshonden ook last
van deze maatregelen? Dat kan ik me
niet voorstellen. Ik heb in al die jaren
nog nooit een Drentsche Patrijshond
gezien die aan de staart werd opgetild
en zo op een trimtafel werd geplaatst.
Ook heb ik nog nooit een Drentsche
Patrijshond gezien die een prikband
droeg, uren zonder toezicht in een
bench was opgesloten, in een auto
werd opgesloten of in een bench
met draadbodem was opgesloten.
Drenteneigenaren mishandelen andere
exposanten niet, bedreigen geen
ringmedewerkers of keurmeesters en
zijn vriendelijk en behulpzaam naar
elkaar.
Een Drenteneigenaar zie ik zo snel nog
niet voor het tuchtcollege gedaagd
worden…, maar iedereen die zijn
hond inschrijft voor een evenement
dat onder de paraplu van de Raad van
Beheer georganiseerd wordt, heeft met
die inschrijving de rechtsmacht van de
Raad van Beheer erkend. En bedenk
ook altijd dat onze passie, onze hobby
aan een zijden draad komt te hangen
als de excessen plaats blijven vinden.
Hou dus ogen en oren open en spreek
elkaar er op aan wanneer dat nodig is.
De vijand kijkt mee!
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Sara de globetrotter
Dat een Drentsche Patrijshond een
veelzijdige hond is, dat weten we.
Dat een Drent kan houden van
zwerftochten over de aardbol weten wij
inmiddels ook! (Wij… dat zijn Leo en
Lenny).

met de camper! Ze sprong meteen op
de voor haar bestemde brede bank
en bleef relaxed op haar bedje liggen.
Geen onrust of misselijkheid en geen
gepiep. Alsof ze nooit iets anders
gedaan had.

Toen er 15 jaar geleden voor het eerst
een hond – een Drent - in ons leven
kwam, stond de wereld op zijn kop.
Luka Babien van Groevenbeek was haar
naam. Een geweldige hond. We waren
volstrekte leken, maar Luka zelf - en
Janny Offereins-Snoek - hebben ons de
vele kneepjes van het vak geleerd.

Toen Sara 14 maanden oud was
besloten we een reis te gaan maken
voor een paar maanden. We zouden
starten in Frankrijk, een relaxed en
hondvriendelijk land, zodat ons Drentje
kon wennen aan deze nieuwe manier
van leven. Helaas brak Lenny al in de
eerste week haar bovenarm waardoor
de eerste twee maanden van de reis voor ons doen - uiterst rustig verliepen.
We reisden door Portugal en Spanje
waar we heerlijke rustige vrije plekken
vonden om te staan. Sara genoot
zichtbaar van alle nieuwe indrukken,
van het struinen door heuvels en
zandvlaktes, het zwemmen in meertjes
en de zee. Ze voelde zich veilig door
het samenzijn in een kleine ruimte.
Het besef dat we gedrieën één roedel
waren ontstond zo al vroeg. Het enige
waar ze aan moest wennen was het
wandelen in dorpen en steden.

Puppycursus, gehoorzaamheidscursus,
jachtcursus, jachtexamen, fiets- en
wandeltochten, stedentrips, visites,
diners… altijd en overal ging Luka
met ons mee. Zo ook op onze reizen
met de camper. Er bestond voor Luka
niks heerlijkers dan samen met ons te
zwerven in en buiten Europa.
Toen Luka op 13 jarige leeftijd overleed
waren we ontroostbaar. Een half jaar
na haar dood wisten we dat we graag
weer een hond wilden hebben. En
dat hondje moest natuurlijk weer een
Drent zijn! We kwamen terecht bij Lidy
en Henk Kamperman. Daar beviel op
31 januari 2017 Eefje uit de Drentsche
streek van zes pups. Eén daarvan werd
onze Sara Eefje van Klein Elsholt.
Wat was dat wennen, weer een pup in
huis! En wat was het bijzonder om te
zien dat Sara echte Drentenmanieren
had, maar tegelijkertijd weer anders
was dan Luka. We vroegen ons af
of Saar een reishond zou worden,
want autorijden bleek geen favoriete
bezigheid van haar. Onrust, overgeven,
piepen waren toch geen uitingen van
plezier? Maar hoe anders was dat toen
we een weekendje op stap gingen

Opgegroeid in Drenthe was ze zoveel
geluiden en drukte nog niet gewend.
Maar ondernemend als Saar is, draaide
ze haar poot al gauw niet meer om
voor een kort bezoek aan Lissabon.
De laatste twee maanden van onze
reis brachten we door in de Italiaanse,
Franse en Zwitserse Alpen. Met name
daar maakte Sara kennis met allerhande
vervoer zoals bus, trein, kabelbaan en
boot. En hoog in de bergen ontmoette
ze een nieuw dier: de Marmot. Met
name het leven tussen- en in de bergen
was een feest. Met de camper vrij staan
op de cols, aan de rand van bossen,
rivieren en meren, bij watervallen en
gletsjers, Sara vond het heerlijk. Zonder
mokken doorstond ze de soms lange
rijtijden, de talloze haarspeldbochten,
het klimmen en dalen. Want ze wist:
zodra de camper stil staat begint een
nieuw avontuur! Soms stonden we op
een camping of camperplaats. Daar
was Sara waaks, maar ze leerde al gauw
dat ze alleen een blaf mocht geven als
iemand naar onze camperdeur liep.
Haar favoriete rustplekje buiten was
onder de camper; daar was het droog
en koel.

Lenny
Veltman

ons hondje wel weer gewend aan eigen
huis en haard. Maar voor ze het weet
begint voor Sara de Globetrotter een
nieuwe lange reis en mag ze mee op
avontuur onder en boven de Poolcirkel!

Het viel Sara niet mee toen we weer
terug waren van weggeweest. Het
wonen in een kleine ruimte was
veilig en overzichtelijk geweest; haar
hondenleven één groot avontuur.
Tegen zoveel afwisseling kunnen zelfs
de Drentse bossen niet op! Inmiddels is
De Drentsche Patrijshond
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+31(0)591 549844

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.
9 Gehele jaar geopend!
9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

Onderweg met Drentenvrienden

Stefanie Joksch
(Duitsland)

Jullie hebben al vaker van mij
gehoord. Mijn man en ik hebben twee
Drenten, Neill en Luna, en we zijn
graag met ze onderweg. Ze zijn beide
therapiehonden en gaan eigenlijk altijd
mee naar mijn werk en ze gaan ook
altijd mee op vakantie. In de winter
gaan we meestal skiën en in de zomer
gaan we vaak wandelen in de bergen.
Dit jaar zijn we in september op pad
geweest met de Drentenvrienden Anita
en Robert Post en hun twee Drenten
Lynda en Abby in Telfes in het Stubaital.
Dit jaar hadden we iets speciaals
bedacht. We wilden met onze honden
in een berghut overnachten, om daarna
verder te gaan naar de Rinnensee.
Daarom hebben we een overnachting
gereserveerd in de Franz-Senn Hütte
op 2.147 meter hoogte. De wandeling
naar de Rinnensee is 11,4 km en duurt
ongeveer 5 uur. Naar boven zijn dat 907
hoogte meters die je dan natuurlijk ook
weer naar beneden moet. Je kan nog
tot de Oberriss Alm (1742 m) met de
auto komen, daar kan je dan parkeren
en je wandelt vervolgens richting de
Franz-Senn Hütte. Een hele mooie
omgeving en een smal pad met bomen
en struiken. Ongeveer 1 uur later kom
je aan bij een kleine hut, waar een klein
beekje langs loopt, die vervolgens een
waterval wordt. Daarna is het niet ver
meer, nog ongeveer 1 uur en je komt
bij de Franz-Senn Hütte (2147m) aan.
Deze hut ligt op een plateau waar je
nog rustig kan lopen wat dan ook niet
meer zo vermoeiend is. Je kan daar de
marmotten horen en zien.
Met de honden heb je een eigen
kamer nodig, dus die moet je vroeg
reserveren, ze zijn namelijk heel snel
weg. Zonder honden kan je ook in een
achtpersoonskamer, maar uit hygiëne
oogpunt is dit niet mogelijk met
honden. Maar om eerlijk te zijn, vind ik
het toch ook erg fijn een beetje privé-

sfeer te hebben. En niet met andere
mensen, die ik niet ken, een kamer te
delen. Voor het avondeten hebben
we de zonsondergang bewonderd,
wat echt geweldig is als je niets in de
omgeving hebt staan behalve bergen.
‘s Avonds hebben we daar een driegangen diner gekregen, ongelofelijk
in een hut in de bergen waar niets
is. De honden waren er natuurlijk bij.
Hondenvoer, water en speciale dingen
voor een nachtje moest je onderweg
zelf meenemen.
De volgende dag begon heel vroeg,
om 7 uur was het al zo dat het ontbijt
klaar stond, omdat we om 8 uur al
uit de kamer moesten zijn. Maar we
wilden sowieso nog verder wandelen
naar de Rinnensee (2649m), dus dat
hebben we gedaan. Vanaf de FranzSenn Hütte waren er geen bomen meer,
de boomgrens ligt in de alpen tussen
1800 en 2200 meter; er waren meer
stenen, dus we moesten ook een beetje
klimmen. 1,5 Uur later zijn we bij de
Rinnensee aanbeland. Daar mochten
de honden dan eindelijk zwemmen,
voordat we na een kleine pauze weer
terug gingen.

Voor een tour als deze is het belangrijk
dat de honden goed luisteren vanwege
de smalle weggetjes, afgronden, dieren
en je eigen conditie. Onze honden
hebben altijd een goed tuigje aan,
zodat als er iets gebeurt, je ze altijd
goed kan redden. In gebieden die ik
zelf niet ken en ik niet weet wat achter
de volgende bocht gebeurt, heb ik
de honden altijd aan een lange lijn.
Uit ervaring weet ik ook dat een goed
luisterende hond gevaren niet altijd
goed kan inschatten, vandaar dus die
lange lijn. De honden en ook mensen
drinken op zulke dagen heel veel.
Zorg ook dat je nog wat meer voer
meeneemt op zulke dagen, omdat
het ook veel vermoeiender is en ze
meer energie nodig hebben. Na twee
schitterende dagen zijn we weer aan
de afdaling begonnen. Weer veilig
beneden aangekomen, zijn we met de
auto naar het appartement gereden
waar we onder het genot van een
drankje nagepraat hebben en genoten
van de mooie foto’s. Die we bij deze
graag met jullie willen delen.
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Marjolein & Eric

Welkom op de Kidzzpagina

Bouckaert

Hallo Drentenvriendjes en -vriendinnetjes!
Het is al weer even geleden, de Kind-hond show van de Clubmatch,
maar ik wilde jullie toch nog een paar leuke foto’s laten zien die
opgestuurd waren. Wat knap van jullie dat jullie mee hebben gedaan
met de show!
Dit zijn Seth (9 jaar) en
Lydia (7 jaar), zij stuurden
mij een foto van hun
deelname aan de show.
Kijk eens hoe trots ze zijn
met hun prijzen en met
Kybo. Hun Kybo is 10 jaar
oud en heet voluit Niels
fan ’t Suydevelt.
Hier rechts zie je Jasper (6
jaar) met Minke. Minke is
daar een half jaar oud en
heet voluit Minke Margret
Babs van Zoterbék.
Minke is het vriendinnetje van Iwan.

Feestpuzzel!
Hieronder zie je een kruiswoordpuzzel. Hier moet je de antwoorden van de vragen invullen. Sommige woorden moet
je van boven naar beneden invullen (verticaal) en andere van links naar rechts (horizontaal). Het heeft allemaal met
de feestdagen te maken. De antwoorden geef ik je niet, want je kunt met het opsturen van de goede antwoorden of
een foto van jouw ingevulde puzzel, een prijs winnen!
Horizontaal
1. Waar vieren veel mensen oud en nieuw mee?
2. Met welk rond wit ding kan je in de winter een gevecht
houden?
3. Welke kleur heeft de neus van Rudolph?
4. Hoeveel dagen is het kerst?
5. Hoe heet het koken met van die kleine pannetjes?
6. Oh… Oh… wat zijn je takken wonderschoon.
7. De bovenste versiering in een Kerstboom?
8. Wat valt er als we een “witte Kerst” hebben?
9. Welk dier staat samen met de ezel vaak in een
kerststal?
Verticaal
2. Wat zit er buiten papier om, om een kerst cadeautje?
9. Welk rond gebak wordt met de feestdagen veel
gemaakt/gegeten?
10. Wie werd er lang geleden geboren in een stal?
11. Welke lichtjes geven ook warmte?
12. Waar kwamen de drie wijzen vandaan?
13. Welke dieren trekken de slee van de Kerstman?

De eerste prijs is een kalender van politiehond Bumper en een foto van jouw hond op forex (20x20)
De tweede prijs is een foto van jouw hond op canvas (20x20)
De derde prijs is een sleutelhanger met een foto van jouw hond.
De prijzen worden na 31-12-2018 verloot en komen op de DPHCN website te staan. Doe je mee?
Stuur dan een foto van de ingevulde antwoorden of de antwoorden naar maxdedrent@dphcn.nl Heb je iets anders wat je op
wilt sturen en wat van je ouders in het volgende blad mag? Stuur me dan ook een mailtje!
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DPHCN Jachtdag 2019
Helaas moesten wij afgelopen
september berichten dat de Jachtdag
van 6 oktober niet door kon gaan.
Door de erg droge zomer bevatte
het water bij en rond de Waltakke
bijzonder veel blauwalg en vanwege
het gezondheidsrisico voor de honden
werd besloten de jachtdag te verzetten
naar een datum in het voorjaar van
2019.
Gelukkig kunnen wij melden dat er een
alternatieve datum is gevonden en wel
op zaterdag 16 maart 2019.

waar je hond in één proef twee stuks
wild/dummy’s moet ophalen. Soms
verstopt in het bos, soms ‘geschoten’ op
het open veld. Voor de gevorderden het
leukere werk, maar ook voor beginners
die al wel een beetje bekend zijn met
het apporteren erg leuk!
Na het middagprogramma is er tijd
voor een drankje en of je nu beginner
bent of al gevorderd, iedereen krijgt
een certificaat! Dus: houd 16 maart
2019 vrij voor een leuke en gezellige
dag met je hond!

Mocht je je al hebben ingeschreven
voor de oorspronkelijke jachtdag op
6 oktober, dan is deze inschrijving
blijven staan. Mocht je verhinderd
zijn op 16 maart 2019, dan wordt
uiteraard het reeds betaalde bedrag
teruggestort.
Tijdens deze jachtdag zullen er in de
ochtend proeven worden uitgezet,
die vergelijkbaar zijn met de officiële
jachtproeven van de KNJV. Je kunt
komen kijken, maar het leukst is
natuurlijk om samen met je hond mee
te doen! Mocht je je nog niet hebben
ingeschreven, kan je dit alsnog doen
via onze website www.dphcn.nl Hier is
tevens meer informatie te vinden over
de gehele dag.
In de middag zullen er een aantal MAP
proeven worden uitgezet. MAP staat
voor Meervoudige Apporteer Proeven,

EURO Dogshow 2018,
Warsaw, 11-14 October 2018

Niels
Hollender

This year the European Dog Show took place at
the PTAK Expo in Warsaw-Nadarzyn. All together
4 Drentsche Patrijshonden were entered and the
judge was Rony Doedijns from The Netherlands.
Results:
Best Puppy:
Best Male and BOB:
Best Veteran:

Theo fan't Suydevelt
Makker fan't Suydevelt
Arvid fan't Suydevelt

There were no female dogs entered this year.
It was the first show for Theo who was also
awarded with the title “Champion in jumping” by
the judge. For Rudy (Makker fan't Suydevelt) it
was the 4th European Winner Title at the age of 6
years.

De Drentsche Patrijshond
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Een zomers vakantieverhaal

Jean-Pierre
Verrooten (B)

Het was tegen de avond. Iedereen
was naar binnen behalve onze drie
Drenten Hadise, Jago en Maral. Nu de
tuin met olijvenboomgaard voor hen
was, waren ze nog aan het dollen in en
rond het zwembad. Plotseling was er
opgewonden geblaf. Alle drie stonden
ze het dak te fixeren. Waarom? Een kat!?
Snel ging ik naar buiten om te kijken
voor wat de opwinding waard was...
Een zeemeeuw zat op het dak rustig te
kijken naar onze sloebers. Omwille van
het tumult hebben we getracht haar
weg te jagen, maar noch getier, noch
lawaai, zelfs het werpen van een frisbee
kon haar niet bewegen om weg te
vliegen. Dan maar zo laten dacht we en
gingen allen terug naar binnen. De deur
was nog niet dicht of het geblaf begon
opnieuw.
Aangezien het bedtijd voor de
kleinkinderen was, moesten de Drenten
dan ook maar naar binnen. De meeuw
zou wel gaan vliegen, wellicht had ze
dorst en dan kon ze aan het zwembad
drinken. Inderdaad een tijdje later
stapte de meeuw dapper rond het
zwembad, ze liet zich zelfs door onze
zoon vangen.
In het donker hebben we haar dan
maar in het "poolhouse" gezet om haar
de volgende dag enkele kilometers
verder uit te gaan zetten. Zo ging de
door ons "Wilbur" genoemde meeuw
met wat nat hondenvoer en water
slapen.
's Morgens waren we allen vroeg op
pad, de kleinkinderen vooraan in de
stoet. In een oude postzak werd de
vogel vervoerd. Het nabij gelegen bos
leek ons een goede plaats om haar vrij
te laten.

Eerst wou ze niet vertrekken, maar
met een beetje achter na lopen van de
kleinkinderen lukte het dan toch. Oef,
de vogel was gered. Het was deze keer
geen vogel voor de (kat) hond.

Voor de dame 's morgens vertrok
hebben we haar op het hart gedrukt
Groot was echter onze verbazing. De
“Bierdie” tot we huiswaarts keerden
volgende dag, omstreeks hetzelfde uur, vast te zetten... een volgende keer zou
zagen we weer een meeuw over het
de kans groot zijn dat het met onze
zwembad vliegen. Nu ging het er echter Drenten dames Hadise en Maral anders
anders aan toe. Wat bleek? Dezelfde
zou aflopen.
meeuw had helemaal geen schrik voor
De volgende dagen keken we telkens
de blaffende honden. Bij een landing
weer in het rond, maar tijdens deze
mocht Jago haar zelfs pakken. We
vakantie zagen we de meeuw niet meer
stonden perplex. Ze liet het gewoon
terug.
gebeuren!!!
Dit was natuurlijk niet naar de zin van
de dames Drenten, met veel geblaf
en gehuil wilden ze hem de buit
afpakken. Nu moest er snel ingegrepen
worden. Nadat we de dames Drenten
binnen hadden gezet en een "kom
voor" en "los" commando, kreeg Ute
de vogel door Jago voorgebracht.
Het pluimage werd onderzocht maar,
zoals het hoort, was er geen veertje
gekreukt. Hierbij ontdekten we wél dat
ze een ring droeg. Op het internet zijn
we gaan zoeken of de vogel ergens
geregistreerd was. Bij het intikken van
het nummer viel onze zoon op dat het
wel eens een telefoonnummer zou
kunnen zijn. En inderdaad de beltoon
ging over... en deed een dame, in het
Frans, ons haar verhaal...
De meeuw was, net uit het ei, tezamen
met haar hond opgevoed en luistert nu
naar de naam Birdy (zei sprak het op z'n
Frans "bierdie" uit).
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Met de afspraak de vogel de volgende
dag op te halen, werd Birdy alias Wilbur,
weer in het poolhuis gezet.

Enno
Timmer

Hond in de doos
Soms vragen wij ons af of onze
Siena misschien liever zwerfhond
was geworden … Want het is echt
niet zo dat ze van ons geen heerlijk
hondenkussen heeft gehad. Of dat
wij haar verbieden hiervan gebruik
te maken. Nee, ze gaat echt geheel
uit eigen vrije wil het liefst in een
kartonnen doos liggen. Het formaat van
de doos maakt niet uit, ze krult zich net

zo klein op totdat het uiteindelijk toch
(net) past.
Er bestaat een gezegde “de hond in de
pot vinden”, nou wij vinden onze hond
uitsluitend in de doos!

Clubmatch Mannes

De supermarkt bij ons in de wijk vraagt
zich vast en zeker af hoe het toch komt
dat de voorraad kartonnen dozen de
laatste tijd zo hard gaat.
Want tja, soms past Siena toch net niet
in de doos

Digna
Ruthenkolk-Smelt

Om 06:00 uur uit bed, slecht geslapen;
ik voel me toch wat nerveus.
Na me te hebben gewassen en
aangekleed, snel doorkijken of ik
alles bij mij heb. Daarna toch nog een
uurtje met hondenkind Mannes door
het nog frisse Wilbrink bos (Gelderse
vallei) struinen. Hij is volledig op zijn
gemak, totaal niet onder de indruk van
de komende dag. Terug om 07:45 uur,
wachten op de lieve oppassers van
Mannes, namelijk Daphne en Cees, die
ons vanuit Amsterdam komen ophalen

in Voorthuizen om samen naar De
Waltakke in Lochem te rijden. Ze krijgen
een enorm stormachtige begroeting
van mijn wildebras, waarna wij vrolijk
richting de Achterhoek rijden.
Het is er al gezellig druk, veel
begroetingen over en weer en na
Mannes in zijn bench gedaan te
hebben, meld ik ons aan bij de
administratie. Wat een enorm fijn
samenzijn: zo ontspannen met z’n
allen, zo’n goede sfeer en alles loopt
op rolletjes. De ‘kind hond show’ is
bijzonder leuk, vooral de hond die
tegen een laars op plast is hilarisch …
Het keuren van Mannes (Faro
fan ’t Suydevelt), begint in de
Kampioensklasse: hij wordt daar 1e
en vervolgens wordt hij verkozen tot
"beste reu". Daarna mag hij tegen
het mooiste teefje, waar hij ook van
wint. Wat ben ik blij en natuurlijk
supertrots! Ook trots op Jaap
Hoeksema, de fokker, want al blijft
het een momentopname, winnen van
118 Drentsche Patrijshonden is niet zo
maar wat. Mannes, 3 jaar jong, is een
bikkel van een Drent. Hij is niet alleen
mooi en gezond, maar vooral een hond
met een prachtig goed en lief karakter.

Daarnaast is hij ook lekker aanwezig en
is hij een enorme knuffelkont.
Na de keuringen is daar de uitgebreide
barbecue, waar ook Mannes van al het
heerlijks mag genieten. Het is, zoals
al eerder gezegd: “Een geweldige dag
voor iedereen!”
Zelf wil ik, ook namens Mannes, graag
iedereen bedanken die zich heeft
ingezet voor deze fantastisch geslaagde
dag.
De Drentsche Patrijshond
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Rudy goes Hollywood
In spring 2016 on a fine Sunday
morning I had a walk with Rudy to a
nearby bakery. While I was waiting
for my turn, a woman with a Brittany
puppy came in. Naturally the dogs
got curious about each other and we
allowed them to sniff.
“I’m sorry – but what breed is your
dog?” she asked. She had never heard
of a Drent before. “I hope you don’t
mind – but we are making a children’s
Christmas movie and we are looking
for a dog, exactly like yours. Can I take
a picture of him and may I have your
contact details?” And with that question
history was made…
The woman in question was Anu Aun –
the script writer and director of the “Eia
joulud Tondikakul” movie.
Next months passed in anticipation – I
heard nothing from her. A year passed
– still nothing. At that time I saw they
were looking for a location for the
movie – an old farm house. My family’s
summerhouse in South-Estonia is a
roughly 200 years old typical log house
with wooden roof and layout. Just
for fun I sent them a picture of it and
then forgot about it. My excitement
about Rudy had turned into slight
disappointment when…

“We will be casting dogs for the movie
in November, will you be available?”
A call that I had been waiting for such
a long time! From a brief Facebook
conversation with Anu I knew that the
dog’s character will be named Lapi and
what was expected of him on the set. I
started quickly teaching Rudy his new
“name”, encouraged him to beg for
food (though he was very skilled in this
already), trained him to bark, sit down
and sit up, lay down, move to a certain
direction, turn etc. on hand gestures
and some other things so that when
the casting finally arrived, we were well
prepared.
There was one more dog on the casting
that day , they had also scheduled
several landseers for later, but after
Rudy showed off his cool goofy
character, enthusiasm and skills, they
decided not to look any further – they
had found their Lapi!
Arrangements were made and shooting
started in February. We got extremely
lucky with the timing, because mere
days before shooting, we were in
Holland, mating Rudy and Kirsi!
Around that time I was told that
they had also selected my family’s
summerhouse as their shooting
location – my brother who lives closer
there sent me pictures how the art
department had redecorated the entire
place for the movie. It was so exciting!
We spent 2 weeks at the set with Rudy.
All locations were in South- and SouthEast Estonia where it’s very picturesque
and hilly. Shooting days were long and
sometimes very difficult, the weather
was between cold and extremely
cold, but we were well taken care of in
every aspect. The cast for the movie is
outstanding – many very famous and
beloved Estonian actors, together with
a pop singer, Liis Lemsalu, and as two
main characters two talented children
Paula Rits and Siim Oskar Ots who were
selected from over 3000 children!
The general story line is very simple,
but beautiful. A little girl named Eia has
to spend her Christmas unexpectedly
at the country side with people she
doesn’t know. She finds friends there
and together they’ll set on a mission
to save a big old forest from being cut
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Kadi-Liis Säre
(Estland)
down by their greedy neighbor, bring
together two lovers and solve Eia’s
family secret.
The first shooting day was probably
the hardest – it took place outside in a
forest where Rudy had to walk off leash
with actors while they had a dialogue,
filmed from a moving car. For Rudy a
forest is a place where he can run free
and have fun - sniff, dig, chase scents,
run. Suddenly he had to walk calmly
with total strangers. It was a team of 40
people and 3 actors, fog machine by
the road side, lights, a special car with
snow machine and cameras, reflectors,
cables, microphones – so much for
Rudy to take in!
The first couple of takes didn’t go so
easy, because Rudy was a little agitated
and then we just added a playful
element – a wooden stick – to the set,
and magic happened. Rudy didn’t care
so much about me anymore and was
having much more fun with the boys.
He started to open up and be more
like himself and from that moment
he got very confident, later during
the shooting he earned a nickname
“One Take Man” meaning he almost
always did a perfect performance
with the first take. He also brought
so much character and energy to the
set. Director Anu Aun said several
times during the takes that she takes
thankfully whatever Rudy delivers and
she wasn’t disappointed not once,
on the contrary – Rudy was added
to several scenes where he originally
wasn’t!
The other part of the shooting took
place indoors. The art department had
set up a beautiful interior of a farm
house, Rudy’s takes were mostly in the
living room and the kitchen. If outdoors
was difficult because of the wilderness,
cold and nature’s call, then indoors had
its own challenges – tight space, tight
crowds, heat etc. But again he pulled it
off like a professional.
One of most difficult indoor scenes was
probably the “stealing the meatballs”
scene where the father of the family
is making meat balls and Rudy had
to sit next to him, observe and drool.
Then comes a little boy and steals all
the meatballs behind his father’s back.
When the father turns around he sees

front of our car, Rudy went completely
crazy, he was rioting and howling. Mere
minutes later we arrived at the set and
still in this crazy hunting mode, he had
to go straight from the car to the set
that was in the forest, and act. He did
just well, without even trying to go after
the deer.

the meatballs are gone and accuses
Rudy. To sit still, stare and not go with
the boy who has all the delicious meat
balls and continue staring at the father
– that’s some challenge!
Our time at the movie set didn’t go
without accidents. We were shooting
the final scene, the New Year’s Eve, it
was already 3 o’clock in the morning
when Rudy accidentally knocked over a
large outdoors candle and all the liquid
candle wax fell on him. I rushed quickly
to shuffle snow on him and fortunately
it was enough to prevent him from
getting burned, but I was devastated
– his entire backside and tail were
covered in a thick layer of candle wax!
I couldn’t do anything about it at that
moment and Rudy so bravely, without
being bothered much, continued
acting his part, but I knew that when
the shooting was over, my work only
begins – I still had to get the wax out of
his coat or Rudy would spend all night

ripping it out by himself, together with
all the coat.
I borrowed a hairdryer from the makeup department and took a huge roll of
paper towels. While Rudy was sleeping
in my bed, I heated up his coat, little
section at a time and dabbed out warm
wax. And I cried. I got to go to sleep
after 5 in the morning…
The next day I had the assistant get me
cornstarch and with that I removed the
rest of the grease from his coat – again I
heated up the coat with the blow-dryer,
a little section at a time, worked the
cornstarch well into that section and
then brushed out. Voila! The coat was
clean as if nothing had happened!
Thinking back to the two weeks
spent at the set, I am very proud of
him. Rudy’s ability to adjust to any
environment amazes me – we were
driving to a shooting location when
several deer run over the street right in

His “acting” was very natural and his
willingness to cooperate amazed
everyone. My absolute non-negotiable
rule was – no forcing! Together with the
team we figured out every trick, how to
make him perform willingly and with
fun. He needs to sniff in the snow on
an exact spot and then run to a certain
direction away from everyone? No
problem! He needs to bark at the actor?
No problem! He needs to run at the
camera at a certain angle? No problem!
He needs to dig in the snow at a specific
spot? No problem! Make him pretend
he is looking at fireworks that in reality
will be added later with special effects?
No problem! He did it all willingly and
happily.
I was always there to make sure he was
allright and when his body language
hinted slightest discomfort or distress,
I addressed it immediately to the team
and we changed whatever needed
to be changed to make it go away – a
different approach, a break, cuddles
and treats – and he was always happy
on the set. Whenever it wasn’t his turn,
we went to our own room or for a nice
walk in the forest.
I also hadn’t realized how long it takes
to shoot one scene – big frame, close
ups of every actor, several different
directions – all one by one. There aren’t
several cameras filming at the same
time, but every time the camera, light
and everything must be set up again. It
can take all day to shoot one 30 second
scene and outside time was pressing
matter – in Estonia in winter it gets dark
very early! The team behind this movie
is simply amazing and the children
were so brave – not a single complaint,
no drama – pure professionalism
from everyone! I am so thankful that
I had the chance to be part of this
fairytale journey and most thankful I’m
to Rudy. While being completely his
goofy and cool self, he brought Drents
to the history of cinematography
and hopefully brings joy to anyone
watching the movie!
The Photos are made by Kristjan Mõru
De Drentsche Patrijshond
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Vuurwerk, jouw hond en stress...

Marjo

handige tips & tricks
In de september uitgave van 2017 heeft
in het clubblad een uitgebreid artikel
over Vuurwerkangst bij Honden gestaan.
Leden kunnen met hun gebruikersnaam
en wachtwoord eerder uitgegeven
clubbladen (interessante artikelen)
altijd nog terug vinden op de site onder
https://www.dphcn.nl/publicaties/dedrentsche-patrijshond/ (mocht u nog
geen gebruikersnaam en wachtwoord
hebben, kan dit aangevraagd worden via
een e-mail aan info@dphcn.nl). Omdat
Vuurwerk voor onze trouwe viervoeters
toch best een ‘dingetje’ kan zijn, hebben
we hieronder nog wat informatie voor
jullie samengevat.
Het is alweer bijna zover, Oud & Nieuw
staat voor de deur en het vuurwerk ligt
dan weer in de schappen. Buiten gaan
de rotjes en vuurpijlen straks weer de
lucht in en komt oudjaarsdag steeds
dichterbij. De ene hond heeft er geen
last van, de ander alleen van de grote
knallen en sommige honden liggen
angstig in een hoekje te bibberen...
Belangrijk is om in alle 3 de gevallen
goed op je hond te blijven letten en
eventuele signalen die je hond afgeeft,
te herkennen en juist mee om te gaan.
Hieronder een aantal stress-signalen
waaraan je kunt zien dat jouw hond
het op dat moment moeilijk heeft en
wanneer je alert moet zijn:
•
•
•
•

•

Lichamelijke onrust (druk doen,
hyperactiviteit)
•
Oogwit laten zien (vanuit een
schuine hoek kijken waarbij je het
wit van de ogen ziet. Vergelijkbaar
met wanneer wij mensen naar de
zijkant kijken)
•
Pootje liften (vaak wordt een van
voorpoten kort of voor een langere
tijd opgetild)
•
Het stijf sluiten van de bek (denk
aan wanneer je jouw kiezen op
elkaar hebt)
•
Bevriezen (het hele lichaam
verstijfd)
•
Overspronggedrag (plots krabben,
'uit het niets' beginnen met
graven, druk beginnen te snuffelen
of overdreven druk spelgedrag
inzetten, niezen)
•
Trillen
Vertoont jouw hond stress? Geef hem
dan de ruimte! Afleiding (lekker bot,
hersenwerkje, koekjes) is prima en kan
helpen je hond wat te ontspannen,
maar is de stress heftig, geef jouw hond
dan de ruimte en laat hem gaan liggen
waar hij zich veilig voelt en hij hopelijk
snel tot rust komt. Hieronder enkele tips
om voorbereid te zijn. Vooral punt 15 is
erg belangrijk voor wie kinderen heeft.

Gapen
Hijgen (terwijl je hond niet net 3
kilometer heeft gerend)
Tongelen (hierbij likt de hond zijn
lippen en/of neus af )
Afschudden/Schudden (ondanks
dat je hond niet nat is, schudt hij
zich toch af )
Vocaliseren (piepen, blaffen,
janken)

2.

18

De Drentsche Patrijshond

overdag voor een flinke wandeling
in een rustig gebied, waar geen
knallen te horen zijn. Wanneer je
hond moe is, is hij minder geneigd
op de knallen te letten.

•

1.

Pas op met medicijngebruik.
Hondenbezitters moeten oppassen
voor medicijnen met de werkzame
stof acepromazine. Dit medicijn lijkt
namelijk de geluidsgevoeligheid
te vergroten, terwijl het dier zijn
angst niet meer kan uiten omdat
het medicijn de spieren verslapt.
Baasjes denken vaak dat het
fantastisch werkt omdat ze niets
meer aan hun hond zien. Maar
wanneer de geluidsgevoeligheid
door het medicijn wordt vergroot,
lijdt de hond wel degelijk, terwijl
hij dit niet kan uiten. Wie medicatie
voor zijn hond overweegt, overlegt
het best even met de dierenarts.
Er bestaan ook pilletjes op
natuurlijke basis en verdampers
die geruststellende feromomen
verspreiden. Daarnaast is er het
Thundershirt, een truitje of pakje
dat je kan aandoen bij je huisdier.
Zo wordt de hond ingebakerd.
Daar kunnen ze zich veiliger door
voelen.
Laat je hond op Oudejaarsavond
ruim voor middernacht uit. Zorg

Timmer

3.

Houd je hond in de dagen rond
de jaarwisseling aangelijnd,
zodat de hond niet uit paniek kan
wegvluchten bij het horen van
een harde knal. Een goed zittend,
hondvriendelijk tuig kan een goede
keus zijn, wanneer je hond zich uit
een halsband worstelt bij paniek

4.

Vuurwerkgeluiden kan je ook
afspelen op een cd. Je zet het eerst
zachtjes op en gaat iets leuks doen
met je huisdier. Bijvoorbeeld met
een bal spelen. Geleidelijk zet je het
geluid van het vuurwerk harder,
zodat je huisdier eraan went.

5.

Laat je hond niet meer los deze
dagen! Mocht je hond schrikken,
dan is de kans groot dat hij
weg gaat rennen. Wil je toch je
hond los laten, schrijf dan jouw
telefoonnummer op het tuigje/de
halsband van jouw hond.

6.

Vermijd groepjes mensen, die
mogelijk vuurwerk bij zich kunnen
hebben.

7.

Houd op Oudejaarsavond je hond
binnen en sluit ramen en ook de
gordijnen, zodat de lichtflitsen niet
zichtbaar zijn.

8.

Zorg daarbij voor afleidend,
maskerend geluid door de radio
en/of televisie aan te zetten. Een
overheerlijk bot kan bij niet al te
erg vuurwerk wat afleiding bieden.
Maar ook een hersenwerkje kan
goed helpen. Dit helpt je hond te
ontspannen en zich te focussen op
iets leuks!

9.

Laat honden die niet bang zijn niet
zonder meer samen met angstige
honden of mensen die angst
hebben voor vuurwerk. Honden
die niet angstig zijn, kunnen de
angst van anderen bemerken
en daardoor zelf ook onzeker
of angstig worden. Wanneer je
zeker weet dat een niet-angstige
hond het gedrag van de angstige
hond niet overneemt, dan kan de
angstige hond aan deze hond wel

steun hebben.
10. Laat je hond niet alleen op
oudejaarsavond. Blijf lekker thuis
bij de hond en blijf rustig. Door je
aanwezigheid heeft de hond al veel
steun aan jou. Wil je jouw hond
aaien en steun bieden? Dat mag!
Vroeger vond men dat je dit juist
niet moest doen, maar gelukkig is
dit achterhaald. Het is juist goed
om je hond te steunen als hij dit
nodig heeft. Wat je niet moet doen,
is het overdreven doen. Wanneer
jouw hond schrikt en jij vliegt op
hem af, tilt hem op en betutteld
hem...dan is de kans aanwezig dat
jouw hond alleen maar meer angst
krijgt. Maar wanneer je zelf rustig
en kalm blijft en jouw hond steunt
en rustig aait, is dit juist prettig
voor jouw hond!

12. Is uw hond een enthousiast
apporteerder of erg nieuwsgierig?
Voorkom dan dat hij achter
weggegooid vuurwerk aanrent of
probeert het in zijn bek te nemen.
13. Let de dag erna ook goed op met
uitlaten! Niet al het vuurwerk
is opgeruimd en het zou
verschrikkelijk zijn als jouw hond
vuurwerk binnen krijgt of gewond
raakt hierdoor.
14. Geef je hond de ruimte! Als
jouw hond graag in een hoekje

ligt, of wilt wegkruipen in de
badkamer...geef je hond dan deze
mogelijkheid. Voor een keer kan
het geen kwaad en we verwachten
niet dat je hond na Oud & Nieuw
elke avond in de badkamer zal
gaan liggen in je badkuip ;)
15. Houd kinderen weg bij de hond!
Dit is echt ontzettend belangrijk.
Kinderen willen vaak de hond
troosten, knuffelen of erbij gaan
liggen en juist bij een angstig dier,
is het niet verstandig dat kinderen
dit doen.

11. Voor veel honden is een
vertrouwde omgeving de beste
keus. Uiteraard kan je overwegen
om de jaarwisseling bij vrienden,
familie of in een recreatiewoning
door te brengen, waar geen/
nauwelijks vuurwerk wordt
afgestoken en waar ook geen
carbid wordt afgeschoten.
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6DXQDHQJUDWLV:LILYRRURQ]HJDVWHQ

6SHFLDOHDDQELHGLQJ
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Andy

Hondenshows
Andy is voorzitter van de
Bullmastiffvereniging Nederland en
tevens official Honden Welzijn Team Raad
van Beheer
De afgelopen maanden is de discussie
opgelaaid over het al dan niet
verbieden van hondenshows. Lokale
Amsterdamse politici zien hun kans
schoon zich landelijk te profileren
over de rug van de georganiseerde
kynologie.
Natuurlijk is het een heel belangrijk
onderwerp. Wat er gebeurt op
hondenshows is ronduit walgelijk!
Honden die de hele dag aandacht van
de eigenaar krijgen, kwalitatief goed
voer tot zich moeten nemen en als klap
op de vuurpijl opgevoed worden tot
stabiele en sociale honden.
Nee, dan valt de problematiek van de
broodfok, Oostvaardersplassen en de
veeteelt allerzins mee.
Maar goed, voor de lokale politiek is
het makkelijk scoren, eindelijk een
belofte die ze waar kunnen maken. Er
wordt geen hondenshow meer in de
RAI georganiseerd. Dat deze beslissing
al lang voordat deze discussie oplaaide
door de Raad van Beheer zelf al is
genomen doet er niet toe.
Is er dan niets op te merken aan
hondenshows? Natuurlijk wel! Er zullen
altijd excessen zijn, mensen die hun
honden behandelen als producten
waarbij welzijn op de tweede plaats
staat. Maar dit is niet de meerderheid!
Maar de media en diverse organisaties
willen dit niet zien. Ze zijn te druk

Makkink

om de vooroordelen die er zijn te
bekrachtigen.
Er worden een aantal redenen
genoemd waarom deze shows
verboden zouden moeten worden.
Zo zouden de honden geen natuurlijk
gedrag vertonen, ze worden
blootgesteld aan harde geluiden en
worden continu aangeraakt door
mensen. Verder wordt het fokken met
zieke honden gestimuleerd.
Wat betreft het niet vertonen van
natuurlijk gedrag, wat is natuurlijk
gedrag van een hond? Wij hebben de
hond gemaakt tot wat hij is, hier is niets
natuurlijks aan. Honden zijn gefokt om
samen te werken met mensen. Volgens
mij is dit wat er gebeurt op een show.
Een hond die niet goed in zijn vel zit
zal nooit winnen. Goed gesocialiseerde
honden worden niet gestrest op een
show, die laten zich gewoon betasten.
Honden die dit niet fijn vinden worden
in de regel niet geshowd.
Het stimuleren van het fokken van
zieke honden. We kunnen uiteraard
niet ontkennen dat we met een
aantal rassen een probleem hebben
met de gezondheid. Maar waar altijd
aan voorbij wordt gegaan is dat de
honden die worden gefokt volgens de
regels van de Raad van Beheer en de
rasverenigingen, maar een heel klein
deel van de totale populatie betreffen.
De Raad van Beheer is in samenwerking
met de rasverenigingen al jaren bezig
om strengere regels omtrent het fokken
van honden op te stellen. Probleem

hierbij is dat er geen makkelijke
oplossing is.
Binnen de Raad en binnen de
rasverenigingen zijn legio fokkers die
het beste voor hebben met hun ras en
die er alles aan doen om de gezondheid
van hun honden te verbeteren.
Maar dit is slechts een druppel op een
gloeiende plaat.
De consument wil namelijk helemaal
geen goed gefokte hond, ze willen als
ze op vrijdagavond besluiten een hond
te nemen er op zaterdagochtend eentje
ophalen. Er wordt vaak meer onderzoek
gedaan naar een nieuwe televisie dan
naar een hond. Een stamboom wordt
vaak gezien als onzin, ze gaan er toch
niet mee showen. Dus wordt er weer
een pup bij een gelegenheidsnestje
gehaald of nog erger bij een
broodfokker, scheelt weer in de prijs.
Deze honden worden compleet
onder de radar gefokt, er is geen
locatiecontrole, er is geen nestcontrole,
er is geen controle op DNA, er worden
geen gezondheidsonderzoeken
gedaan, de verwantschap wordt
niet gecontroleerd en ga zo maar
door. Vergis je niet, dit geldt voor
de meerderheid van de honden die
worden gefokt.
Natuurlijk hebben we binnen de
georganiseerde kynologie nog een
lange weg te gaan en natuurlijk is het
nog bij lange na niet perfect. Maar laten
we alsjeblieft het stukje kynologie, waar
nog controle op is, niet kapotmaken.
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Mijn 1e DPHCN Clubmatch
Zaterdag 15 september 2018. Voor mij
de allereerste clubmatch van Drentsche
Patrijshonden Club Nederland.
Ik had geen idee wat ik hiervan kon
verwachten. Ik ben nog geen jaar
geleden begonnen met het showen
van mijn Drent Brox, Bertus Barrie
Wiesje van Zoterbék. Voor mij mijn
eerste Drent en ook de eerste hond
waarmee ik het showwereldje ben gaan
ontdekken.
Maar eerst even een stukje over mijn
twee Drenten Brox en Mila.
Wat mij er toe heeft gebracht dat ik
voor een Drentsche Patrijshond heb
gekozen, is dat ik al twee andere
rashonden had, die helaas beide dikke
pech hadden. Eentje was lichamelijk
ziek en bij de andere helaas extreme
psychische pech; wat door opname en
trainen gelukkig wel weer een heel eind
goed gekomen is.
Bovenstaande heeft mij er wel toe
gezet op zoek te gaan naar een ander
ras. Een ras dat stabiel in de kop is en
een sterk karakter heeft. Maar ook
om hiermee de gezondheid van de
hond, zowel lichamelijk als psychisch,
mee te helpen verbeteren. Zo heb ik
tijdens mijn zoektocht naar een Drent
eerst mezelf goed laten informeren
door verscheidene fokkers. Ben ik
gaan kijken naar het ras, en luisteren
naar alle informatie die ik kreeg. En ik
was om. Ik wilde graag een Drent. En
indien mogelijk, wilde ik deze dan ook
gaan inzetten in de fokkerij. Tijdens
deze ‘zoektocht’ leerde ik ook dat je

voor de fokkerij naar shows toe moest
gaan, om bepaalde uitslagen te krijgen
voor het “exterieur” (minimaal 2x Zeer
Goed/Uitmuntend bij verschillende
keurmeesters). En zo ben ik langzaam
maar zeker de ‘showwereld’ ingerold.
Wat vond ik het overweldigend, en wat
snapte ik toch helemaal niets van wat
er nu van je werd verwacht en hoe toch
in hemelsnaam die beoordelingen en
punten werkten. Maar ik merkte dat ik
het ook erg leuk vond om bijvoorbeeld
zoveel honden tegelijk te zien. En ook
zoveel verschillende rassen. Ik ben
met andere ogen gaan kijken naar
vele honden, maar ook zeker naar de
fokkers. Wat zij allemaal doen om het
ras zo zuiver mogelijk te houden. Wat
een tijd en energie men er in steekt. Dat
deed mij, met mijn pech-ervaringen
met honden, zo goed, dat ik nog meer
achter mijn besluit kwam te staan om
Brox in te gaan zetten voor de fokkerij.
Dit is wat ik kan doen en wil doen om
mijn steentje bij te dragen aan het zo
goed mogelijk je best doen om het ras
gezond te houden.
En toen mocht ik begin dit jaar een
pupje opvangen van de fokker van
Brox, teefje Mila (Mila Monica Babs
van Zoterbék). Ook hierbij vond ik het
fantastisch om weer een steentje extra
te kunnen bijdragen. Nu had ik ineens
4 honden in huis. Helaas overleed een
aantal weken later mijn oudste hond.
Maar wat deed Mila het ook daarmee
in de roedel goed. Ik stopte al mijn tijd
en energie in het opvoeden en wat is
het toch een vrolijke pup. En tja, als je

Karin
Zwartjes
dan eenmaal een pupje opvangt, dan
kan je die toch moeilijk weer terug
geven? In dit geval een soort van een
geluk bij een ongeluk: er was door het
overlijden van mijn oudste hond weer
ruimte vrij voor een pup... Dus na goed
overleg met de fokker besloten dat
ook Mila mijn huisje mocht verrijken.
Ook met haar wilde ik gaan kijken hoe
het is om dan met een teef te gaan
showen. En vlak na het besluit dat Mila
mocht blijven, kwam de datum van
de clubmatch steeds dichterbij. Dus
heb ik Mila ingeschreven en zou zij
haar showdebuut gaan maken op de
clubmatch.
Maar hoe werkt dan een Clubmatch?
Want ik wist dat er een erering zou zijn.
Maar op een hondenshow is de erering
alleen maar voor de hond die de titel
Beste van het Ras, BOB, die dag wordt.
En als ik Brox en Mila nou tegelijkertijd
in de ringen moest gaan showen,
hoe zou ik dat dan gaan doen? Ik had
besloten zonder verwachtingen mij
maar gewoon te laten verrassen en te
zien wat er die dag allemaal zou gaan
komen. En uiteraard was ik benieuwd
naar de beoordeling van de honden.
Vooral naar die van Mila, omdat ze haar
debuut zou gaan maken.
Want zeg nou zelf, je vindt toch altijd
dat je een mooie hond hebt? En als
er dan iets gezegd wordt wat je niet
helemaal leuk vindt, dan is dat toch
helemaal niet leuk om te lezen in het
keurrapport?
Maar ook dit went als je vaker aan een
show mee gedaan hebt. Dan leer je
dat niet elke keurmeester dezelfde
opmerkingen geeft. Maar je leert ook
dat een hond in de groei ook zeker
zijn momenten heeft dat hij/zij uit
verhouding is, of dat de vacht weleens
een tijdje minder mooi is. Die dingen
horen er allemaal bij. Ik heb inmiddels
wel geleerd dat het allemaal moment
opnames zijn. Die dag kan het zijn
dat je hond er veel zin in heeft, of dat
hij/zij net even geen zin heeft en dan
bijvoorbeeld minder goed luistert in
de ring. Of je hebt zelf weleens een
mindere dag. Dit hoort er allemaal bij.
Dus met dit in mijn achterhoofd op naar
Lochem!
Ik kwam daar aan en zag dat er al veel
mensen en Drenten aanwezig waren.
En wat was het een fantastisch weer.
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baasjes. Ik verbaas me altijd weer als er
mensen naar me toe komen en vragen
“Goh, jij bent toch Karin, van Brox?”.
En dit keer kwamen er zelfs mensen
naar me toe “Hé jij bent van Mila”. Wat
is dan de wereld toch klein; mede door
de social media. En ik ken niet eens
iedereen en toch lijken ze jou wel al een
beetje te kennen. Ik ben elke keer weer
verrast door de warmte en gezelligheid
die het met zich mee brengt. Waar kun
je leuker over je honden en je ras praten
dan op shows? We hebben allemaal al 1
ding met elkaar gemeen: de Drent!

De zon scheen volop en dat maakt het
alleen maar leuker. Het klonk allemaal
al ontzettend gezellig. Ik zocht een
plekje en zette mijn benches en stoelen
vast neer. Ondertussen zag ik ook al
het broertje van Brox verschijnen en
later ook zijn moeder en zusje. Wat is
dit alleen al leuk, om ze allemaal na
zoveel tijd weer te zien! En even later
zag ik ook al de vader en het zusje van
Mila op de show. Wat is het heerlijk om
ze allemaal te zien en wat is het leuk
om te kijken of ze op elkaar lijken. In
uiterlijk en gedrag. Hoe zou mijn pup
er straks uit komen te zien? En dan al
die andere Drenten. Sommige herken
je van facebook, andere heb je geen
idee van, maar is het zeker leuk om ze
te leren kennen. En uiteraard ook de

En dan beginnen de keuringen. Er
werden steeds uit elke klasse vier
Drenten gekozen. Die kwamen
uiteindelijk in de erering weer terug
en daar werden ze geplaatst op de
1e t/m 4e plek. Reuen en teven hierin
apart. Ik mocht ook het zusje en de
moeder van Brox voorbrengen in de
ring. Dat alleen al maakte het toch dat
ik het allemaal spannend vond. Hoe
zouden deze honden het doen met mij
in de ring. En red ik het om dan ook
nog Mila en Brox te showen? Maar ook
deze spanning hoort er bij en maakt
het dat het juist leuker voor me wordt.
Ergens wil je het toch graag goed doen.
Goed lopen en goed showen voor de
keurmeester. En vooral dat vind ik het
spannendste. Het staan met je hond
voor een keurmeester. Zal de hond wel
blijven staan, en dan die ogen van de
keurmeester gericht op jouw hond, dat
verhoogt de spanning. Je kan ook net
niet horen wat ze zeggen natuurlijk.
En van hun gezichten is niet veel af
te lezen. Wat zijn ze goed daarin. En
daarna mag je weer in de rij gaan staan
en is de volgende aan de beurt. Net
zo lang tot iedereen in jouw klasse is

geweest. En dan komt uiteindelijk de
keuze. Welke vier honden zijn deze dag
uitgekozen om samen wederom in de
erering te strijden voor de plaatsing. En
dan komt de keurmeester voor je staan
en krijg je een hand. Bij alle honden die
ik geshowd heb, zat ik bij de laatste vier.
En Mila, bij haar debuut, dus ook! En
wat was het fijn dat ik met andermans
honden er ook tussen zat. Dan voel je je
toch een beetje trots naar de fokker toe.
Dat hebben we samen mooi gedaan in
de ring.
Vervolgens is het wachten op de
erering. Eerst werd er nog een “kindhond show” gedaan. Wat leuk om de
kinderen samen met de honden te zien
lopen. Soms was de hond bijna net
zo groot als het kind. Hoe leuk om ze
samen zoveel plezier te zien hebben.
Wat een trots voor deze ouders.
En toen kwam de plaatsing in de erering. Als eerste de jongste puppy’s, en
daarna de puppen, waaronder Mila.
Tijdens het lopen werden eerst 2 pups
op de 4e en 3e plek gezet, en ik liep
nog steeds rond. En dan wordt het toch
wel spannend. Je komt niet meteen
om te winnen, maar als je zover bent,
wordt het toch extra spannend. Ook al
is het een pup, je wilt het toch graag
weer goed doen. En toen kwam de
keurmeester naar ons toe en zette Mila
op de 1e plek! Wat was ik trots op haar.
Ze werd 1e van de tevenpups. En dat
in haar allereerste show en ook nog
eens op de clubmatch. Dat was een
mooie belevenis. Uiteindelijk mocht
ze nog tegen de beste reuen-pup. Het
reutje werd 1e van de pups. Lag aan het
gangwerk zei de keurmeester. Nou, dat
vond ik niet zo heel erg gek, want toen
ik stopte met lopen, begon Mila meteen
flink te plassen... Ook dit kan gebeuren
en hoort er bij. Maar wat een trots.
Nadat alle honden geplaatst waren in
de ere-ring werd er ook nog een Drent
verkozen tot beste van de clubmatch.
Zo leuk om de trotse baasjes en fokkers
daar te zien staan. Van de 118 Drenten
mag hij zich nummer 1 noemen op
de clubmatch. Dat is toch echt een
superprestatie.
Na de keuringen was er nog een bbq.
Wat was dit fantastisch georganiseerd.
En wat was het vlees en alles toch
verrukkelijk. Ik kan al met al zeggen
dat ik wederom weer veel geleerd en
gezien heb. Ik heb genoten en heb nu
alweer zin in de volgende clubmatch.
Dank je wel iedereen voor deze dag!
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Van alle markten thuis
Het lopen van shows hoort er een
beetje bij. Al een heel aantal shows heb
ik gezien en ook heb ik verschillende
honden voorgebracht. Een mooie
oefening, want eigenlijnk is er niks
mooiers dan het voorbrengen van je
eigen hondje. Freddy vindt het lopen
van shows echter niet altijd evenveel
fun. Liever gaat ze lekker los en spelen
in het weiland of snuffelen naar fijne
geurtjes in de bosjes naast ons huis.
Toch wist ik van begin af aan, als ik maar
leuk genoeg doe, dan kwispelt ze wel
en doen we het goed op de show...
Op de Martini Dogshow in Groningen
afgelopen maart had ik Freddy
ingeschreven in de jeugdklasse en bij
aankomst lag de druk al hoog; nog 8
andere teefjes stonden ingeschreven in
de jeugdklasse! Tegen mijn verwachting
in won Freddy haar klasse en werd
ze zelfs beste teef, wat ons de eerste
CAC punten opleverde voor het
kampioenschap en ook het mooie
Martinitorentje wat alle beste reuen,
teven en beste van het ras kregen.

Vervolgens zijn we in mei naar de
clubmatch in België geweest waar ik
in de tussenklasse ingeschreven had,
omdat de jeugdklasse daar niet mee
doet voor de beste teef. Hier werd ze
toch tevreden reserve beste teef. Het
was namelijk over de 30 graden en
Freddy had meer zin in luieren in de
schaduw dan in de volle zon op dat
veldje staan. Na de clubmatch in België
stonden in juni nog twee shows op het
programma voor we de zomervakantie
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in zouden gaan, en tevens ook de
laatste momenten waarop ze eventueel
Jeugdkampioen zou kunnen worden.
De eerste van de twee betrof de
clubmatch van de VDP, een show met
een hoop concurrentie. Met over de
10 dames in de jeugdklasse werd het
weer een hele opgave, maar aan het
eind mocht ik met Freddy bij het bordje
nummer 1 gaan staan en waren we
zelfs nog in de race voor beste teef,
wat al een prestatie op zich is. In de
eindkeuring werd het spannend, met
de kampioensteven en de meer ervaren
teven in de ring, moest ik voorop
omdat de jeugd de jongste is! De teef
uit de gebruikshondenklasse werd als
beste gekozen, en na nog één rondje
te moeten lopen koos de keurmeester
Freddy als reserve beste teef van de
clubmatch; ik kan je zeggen het voelde
als een overwinning! Wat een gaaf
gevoel, want ik wist dat de winnende
teef al kampioen was en ik hierdoor
de CAC punten door zou krijgen. Het
was voor Freddy en mij dus nog steeds
mogelijk om het jeugdkampioenschap
binnen te hengelen.

Het hing allemaal af van de laatste
show in juni, de Hanzeshow in Zwolle.
Het enige probleem was dat dit op
dezelfde dag viel als het NK Turnen
in Rotterdam! Wat een balen had ik
er eerst in, maar ik had Freddy toch
ingeschreven en Christel beloofde mij
om haar dan voor te zullen brengen.
Na afloop van het ochtendprogramma
op het NK Turnen belde ik Christel en
zij gaf me het verlossende woord; ze
was met Freddy de reserve beste teef
geworden en weer was het zo dat de
winnende teef al kampioen was, dus
kreeg Freddy weer de CAC punten en
voldeed ik hiermee aan de eis van Raad
van Beheer; het winnen van 3 CAC
punten in de periode dat de hond in
de jeugdklasse valt, bij minimaal twee
verschillende keurmeesters. Wat een
trots gevoel geeft het als niet alleen

Susanne
van Ommen
je vrienden om je heen vinden dat je
een mooi hondje hebt, maar dat dit
ook nog eens bevestigd wordt door
verschillende keurmeesters! Onze
eerstvolgende show zal pas weer de
Clubmatch van België zijn. Dat is een
show waar gezelligheid voorop staat
en waar we elk jaar bij zijn. Voorlopig
gaat onze focus nu op andere dingen.
En met andere dingen bedoel ik de
jachttraining!
Jachtproef Zwiep stond namelijk in
september op de planning en na mijn
eerste ervaringen in België en in Beesd
was ik toch wel enigszins gebrand op
het behalen van een diploma. De proef
in Zwiep was ik al enkele keren geweest
om te kijken. Freddy en ik hebben het
eerste jaar ook op de locatie getraind
bij de KNJV, dus begon ik met een
goed gevoel aan de wedstrijddag.
We waren ingedeeld in de groep met
Alma en Albert die ook beiden Drentjes
hebben dus dat beloofde gezellig te
worden! We begonnen de dag met
volgen en uit sturen, een onderdeel
waar Freddy en ik het heel goed op
kunnen doen, maar als madame haar
dag niet heeft kan ze ook nog wel
eens eigenwijs doen. Het was allemaal
een beetje twijfelachtig en ik moest
hier en daar een extra commando
geven met het volgen; ik kreeg een
6 en mocht haar vooruit sturen. Hier
maakte ik de fout door haar te veel
richting de bosrand te sturen en moest
ik ook een aantal keer een commando
extra geven; nog een 6. Maar goed, ik
mocht door naar de volgende proef
en de kop was er af. Tevreden? Niet zo,
maar goed, ruimte voor verbetering
is ook niet verkeerd, daar leer je weer
van! En zoals anderen wel zeiden, “Je
hebt nog een jonge hond, het is geen
schande.” En dat klopt ook wel. Ons
tweede onderdeel waren kort apport
en down liggen. We hadden nog niet
zo veel geoefend met het konijn, maar
down liggen is een onderdeel waar ik
met mijn rustige Freddy toch wel een
voldoende voor kon halen. En wat voor
voldoende, want na de 2 minuten uit
zicht liggen mocht ik haar ophalen en
kregen we van de keurmeester onze
welverdiende 10! Daar waren we zeker
heel blij mee, maar ja toen dat konijntje.
Ook wel heel spannend dus weer een
extra commando hier en daar en toen
gooide ze ook nog het konijn voor m’n
voeten neer, oeps! Dus daar kwam die

weer: een 6! Ook hier zat ruimte voor
verbetering, maar als ik dan kijk naar de
training die we hebben gehad sinds de
proef in juli zat er zeker een stijgende
lijn in. Op dat moment hadden we dus
vier voldoendes op de C onderdelen,
wat betekende dat als we een
voldoende zouden krijgen op uit water
apport we een diploma op zak hadden!
Maar voor we naar het water gingen
mochten we eerst nog uit de dichte
dekking apporteren. Een vrij moeilijk
bosje met twee paden en prikkeldraad
en water. Gelukkig kende Freddy het al
een klein beetje van de training en ging
ze vlot de dekking in. Ze wist waar ze
heen moest, maar toen stond daar een
bekend iemand. Die was natuurlijk wel
even leuk! Dus, commando om terug te
komen. Geen probleem, daar kwam ze
aan, maar toen was daar die splitsing
van het pad. Links stond ik, en rechts
stond de keurmeester te kijken. Hier
vergiste Fred zich en kwam toen uit bij
de keurmeester en ging netjes zitten
met eend, oeps. Nog één commando
om duidelijk te maken dat ik een kleine
2 meter verder was. Ze zag me en kwam
kwispelend met eend voor me zitten.
“Keurig!” Volgens de keurmeester, een
8! Daar konden we zeker tevreden mee
zijn!

Ja, balen, daar dus een 0. Maar het
gaf niet. Ik was al zo trots op haar dat
het me niet uit maakte. Dat komt dan
volgend jaar wel dacht ik! Als laatst
toch nog even markeren, maar het was
duidelijk, haar koppie was vol en ik niet
meer helemaal bij de les. Ze markeerde
prachtig, ook volgens de keurmeester,
maar de terugweg was Fred er klaar
mee en ging ze nog even kijken bij de
helper, mijn commando’s negeren en
bijna er met het eendje vandoor. Foei
toch, daar moet nog wel wat gebeuren.
Nog een 0 er bij, maar voor die dag was
het goed. Ze had haar best gedaan en
we werken door naar volgend jaar!

werden gemaakt, werd er verteld dat
er 7 diploma’s waren en er twee in de
prijzen zouden vallen. De nummer
twee, werd gezegd, was een jong
hondje van ongeveer anderhalf jaar.
Bij mij ging een belletje rinkelen en we
keken elkaar verbaasd aan. Ja hoor, ik
mocht naar voren komen voor mijn
diploma en een mooie schoudertas met
het logo van KNJV Zwiep. De tweede
prijs met maar 1 punt verschil op de
nummer één! Dat was toch wel de kers
op de taart, die hadden we niet zien
aankomen. Geweldig trots ben ik op
wat we al bereikt hebben samen en
zoals gezegd, Freddy is nog een jong

Helemaal aan het einde van de
dag de prijsuitreiking. Mijn lieve
trainingsmaatjes Alma en Albert
hadden beiden een B diploma gehaald
dus daar zaten we met z’n allen blij
te zijn! Toen de C diploma’s bekend

hondje en ik uiteraard ook nog wel
onervaren. Dus, volgend jaar gaan
we voor een diploma met wat hogere
cijfers! Maar wat hebben we genoten
van de dag. Het was geweldig!

Nu alleen nog het waterwerk en
markeren. Ik werd nu toch wel een
beetje zenuwachtig en bracht dit
natuurlijk ook over op Freddy. Toen het
onze beurt was voor uit water kwam
het er op aan, wel of geen diploma?
Maar met wat ondersteuning extra
heeft ze me keurig de eend gebracht en
kregen we, jawel, een 6!!! Het gaf niet,
ik was zo blij dat we überhaupt een
diploma mochten ophalen aan het eind
van de dag! Ook met de behoorlijke
verbetering die er nog in zit… Zo blij
was ik, dat Freddy nog mooi dacht, ik
ga lekker niet over water zwemmen.
De Drentsche Patrijshond
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Najaarswandeling 28-10-2018
Het was een groot succes! Of moet ik
zeggen dat het wéér een groot succes
was? Voor ons was het namelijk de
eerste keer dat we meeliepen. Maar
ik heb mij laten vertellen dat de
Drentenwandelingen altijd een groot
succes zijn.
Dit keer vond de wandeling plaats
in het Gietenerveld, onderdeel van
de Boswachterij Gieten-Borger. De
zeer professionele organisatie was in
handen van Sandra de Vries en Diana
Buikema. En ze hebben ook gezorgd
voor prachtig weer: heel veel zon!
Weliswaar een beetje frisjes, maar de
zon maakte veel goed. Dus prima weer
voor de Drentenwandeling!
Het was een behoorlijk grote
“roedel” van maar liefst 30 Drentsche
Patrijshonden van alle leeftijden. En
niet te vergeten één Welsh Springer
Spaniel die zonder problemen door
de ballotage commissie is gekomen!
Bijzonder was dat de eigenaar van één
Drent speciaal voor deze wandeling
mét hond uit Zweden is gekomen! In
totaal liepen ongeveer 60 enthousiaste
Drentenliefhebbers mee. Zelfs een
gezin uit Duitsland liep mee, omdat ze
zich wilden oriënteren op de Drentsche
Patrijshond. Ik kan me haast niet
voorstellen dat ze na deze dag niet
op slag verliefd zijn geworden op dit
prachtige ras.
Het moment waarop de honden in
het bos werden losgelaten, zal ik nooit
vergeten! Vergelijkbaar met koeien die
na de winter van stal worden gehaald.
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Het Gietenerveld is een prachtig bos
waar de honden zich heerlijk hebben
kunnen uitleven. Een gevarieerd terrein
met bos en open plekken met heide en
dus veel te ontdekken en te snuffelen
voor de Drent. Halverwege kwamen we
bij een grote waterplas en een groot
aantal honden ging daar echt helemaal
los! Op een bepaald moment wilde ik
op mijn hurken langs de waterrand
foto’s maken van de spelende honden
in het water. Ik vond dat een goed idee,
maar een tweetal Drenten dacht daar
toch anders over. Het scheelde niet veel
of ik had languit in het water gelegen!
Terug bij de parkeerplaats was er nog
een foto-moment: alle eigenaren met
hond op een rij voor de groepsfoto.
Op de facebook pagina van de
Drentenvrienden hebben een aantal
mensen veel foto’s geplaatst. Dus ook
achteraf genieten kan nog steeds!
Vervolgens ging het rond half twee
richting Exloo, waar de soep en de
broodjes kroket al klaar stonden in
Diner Café Bussemaker. De meeste
deelnemers hebben dankbaar van de
mogelijkheid gebruik gemaakt om
de inwendige en uitwendige mens te
verwarmen.
Ik kan eigenlijk nog maar drie dingen
toevoegen:
We hebben genoten! De thuisblijvers
hebben echt wat gemist! Voor
herhaling vatbaar!

Ton
Goddijn

Jan
Westera (D)

E-mtb ervaringen
Toen we onze Drent Alex 3,5 jaar
geleden in huis haalden, waren mijn
nu 68 jaar oude knieën nog helemaal
in orde. Twee jaar later, na een zware
knieblessure in de winter, kreeg ik
echter behoorlijke knie-problemen
bij het uitlaten van Alex over grotere
afstanden.

Inmiddels hebben Alex en ik er een jaar
met de E-MTB, 3200 km afstand en 70
000 m hoogteverschil op zitten.

Beide knieën zijn al eens geopereerd.
De volgende stap is een operatie met
kunstknieën. Daar moet ik nog even
mee wachten tot volgend jaar mijn
vrouw ook met pensioen gaat, zodat zij
de dagelijkse uitlaat van Alex over kan
nemen, zolang ik met mijn knieën „in
de lappenmand“ zit. Tot dan had ik een
alternatief nodig om Alex 2x per dag
voldoende uitlaat te kunnen geven.

Van iedere rit heb ik afstand,
hoogteverschil, laadcycli van de
accu en sinds een half jaar ook de
luchttemperatuur genoteerd. Alles is
in een Excel-tabel verwerkt om zo een
overzicht te hebben en wat statistieken
te kunnen berekenen.

Een elektrische mountainbike (E-MTB)
blijkt een uitstekend alternatief te zijn.
We wonen midden in het Pfälzer Wald
in Duitsland en behalve de afstand
heb je hier ook te maken met flinke
hoogteverschillen. Op één bos-tour
van zo´n kilometertje of zeven heb je
al gauw te maken met zo´n 100-200
m hoogteverschil. Met een gewone
E-straatfiets kun je dat hier en op de
bospaden wel vergeten.
Met een E-MTB zijn stijgingen van 20%
over onverharde bospaden echter een
fluitje van een cent.
Het trainen van Alex op „lopen voor/
naast/achter de fiets“, aangelijnd/niet
aangelijnd, stop, links/rechts/rechtdoor,
gaf weinig problemen en was met een
weekje of twee gedaan.

De fiets is uitgerust met een Sigma BC
14.12 tellertje, dat behalve snelheid
en afstand, ook hoogteverschil en
luchttemperatuur meet.

Je kunt het jezelf dan wel makkelijker
maken door je hond uit te laten met
een fiets en nog makkelijker met
een E-fiets, maar het doel is en blijft
natuurlijk voldoende, gezonde en geen
overbelastende beweging voor je hond.
En daarbij zijn meer dingen in de gaten
te houden dan je op het eerste gezicht
zou denken!
In de eerste plaats natuurlijk: welke
hond? Leeftijd, ras, geslacht, etc., etc.
Maar omdat ik alleen ervaring heb met
Alex, houden we het hier maar even op
„een fitte Drenten reu van 3,5 jaar oud“,
die vóór de E-MTB-uitlaat gewend was
aan 2x per dag 4-6 km/1-2 uur uitlaat te
voet.
Verder moet je natuurlijk letten op het
gangwerk van de hond:
•

Stap: langzaamste hondengang;
een middelgrote/grote hond naast

een normaal lopende mens
•

Draf: middelste hondengang; een
middelgrote/grote hond naast een
stevig joggende mens

•

Galop: snelste hondengang; hond
achter een haas aan

Forceer je hond fietsend nooit tot een
galop! De draf is voor de hond de meest
uitgebalanceerde manier van lopen. De
kritische draf-naar-galop-overgang voor
Alex ligt bij circa 14 km/u.
Om voldoende, maar niet
overbelastende snelheden, afstanden
en hoogteverschillen goed in te kunnen
schatten, is het van belang dat de hond
vrij, in zijn eigen tempo vóór de fiets uit
moet kunnen lopen. De fietser past zich
dus aan de hond aan.
Zo gauw als de hond uit zichzelf naast
of zelfs achter een al langzamer (6-8
km/u) rijdende fiets aan gaat „sukkelen“,
is het de allerhoogste tijd voor een
uitgebreide pauze. Een dergelijke
situatie moet je natuurlijk zien te
voorkomen, wat al snel lukt als je maar
goed genoeg op je hond, je eigen
snelheid, de afgelegde afstand en de
temperatuur let.
Aangelijnd is dit veel moeilijker in te
schatten. Een aangelijnde hond volgt
nu eenmaal „te“ braaf zijn baas (hij
moet wel!). De overgang van fit-vóór
naar moe-achter de fiets aan lopen is er
gewoon niet.
Alex geniet hier in het Pfälzer Wald de
grote luxe om bijna altijd onaangelijnd,
in de schaduw van de bomen en niet
over heet asfalt of steen door het bos
te kunnen rennen. Bij alle touren, die ik
hier tot nu toe met Alex gemaakt heb,
was er qua afstand en tijd geen „doel“
(voordeel van het met pensioen zijn).
Doel was erachter te komen welke
afstanden, snelheden en rustpauzes ik
met mijn E-MTB aan moet houden om
het voor Alex gezond te houden, zonder
overbelasting.
Daarbij is er één ontzettend
belangrijke parameter naar voren
gekomen, die het eerste halve jaar
(winterseizoen) helemaal niet opviel,
maar deze hete zomer des te meer: de
LUCHTTEMPERATUUR!
Als het koud is (< 10 °C), is Alex
onvermoeibaar en moet je „verplichterustpauzes“ inlassen, ook al loopt hij
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weer terug „on-the-road“ te krijgen. Die
„off-road-spurts“ kan ik natuurlijk niet
meten, maar die zijn supersnel (geschat
meer dan 40 km/u) en tellen natuurlijk
behoorlijk mee bij afstand, belasting
en vermoeidheid. Na zo´n super-spurt
boven de 15°C meteen een rust-, drinken leckerli-pauze inlassen!
Drink-pauze? In de fietstas heb ik
altijd een 0,5 L flesje vers water en een
drinkbakje voor Alex bij me.
Zoals al eerder vermeld, hebben we
hier ook te maken met behoorlijke
hoogteverschillen (gemiddeld ~ 150 m/
tour). Dat belast natuurlijk ook de hond
extra.

nog steeds fit vóór de fiets uit. Alex zijn
gemiddelde snelheid ligt dan duidelijk
hoger (gemiddeld 10-14 km/u).
Afstanden van 7-9 km/tour met 2-3
rust-, drink- en snuffelpauzes van 10-15
min/pauze zijn geen probleem.
Van 10-15 °C gaat de gemiddelde
(hond-)snelheid (9-12 km/u) wat
omlaag. Afstanden van 6-8 km/tour met
2-3 rust-, drink- en snuffelpauzes zijn
OK.

Voor een vergelijk van afstanden,
schat ik dat je voor het vlakke NL mijn
D-heuvel-afstanden < 15°C met factor
1,5x kunt vermenigvuldigen. > 15°C zou
ik het maar op een „voorzichtige 1,2x
factor“ houden.
Verdere vergelijkingen: snelheden van
de relatief trage 2-bener, mens-te-voet,
de duidelijk snellere 4-bener-hond (3,5
jaar jonge, fitte Drent) en een mens-opfiets:
•

Rustig wandelende mens: 4 km/u

•

Stevig doorlopende mens: 6 km/u

•

Hard rennende mens: 10-15 km/u

Van 15-20 °C zakt de gemiddelde
(hond-)snelheid naar zo´n 8-10 km/u en
de afstanden naar zo´n 5-6 km. 3-4 rust, drink- en snuffelpauzes zijn dan beter.

•

Wereldrecord marathonloper: 20
km/u

•

Rustig wandelende Drent (stapgang): tot 6 km/u

Boven de 20 °C wordt het heel goed
opletten! De gemiddelde (hond-)
snelheid zakt naar 6-10 km/u. Afstanden
van 4-5 km zijn nog mogelijk, maar dan
wel met minstens 4-5 rust-, drink en
snuffelpauzes.

•

Stevig doorlopende Drent (drafgang): 7-14 km/u

•

Hard rennende Drent (galop-gang:
> 14 km/u (tot ver boven de 40
km/u)

•

Greyhound-wereldrecord: 80 km/u

Nog even voor de duidelijkheid: voor
Alex vindt dit allemaal 2x/dag plaats,
1-2 uur/tour.

•

Rustig (E-MTB) fietsende mens op
onverharde bospaden met flinke
hoogteverschillen (D): 7-14 km/u

Boven de 25 °C wordt overdag niet
meer gefietst, maar ´s morgens vroeg
(voor 09:00 u.) en ´s avonds laat (na
19:00 u.) als de temperaturen in het bos
beneden 20 °C liggen.

•

Rustig fietsende mens in vlak NL op
verharde wegen: 15 km/u (echt een
makkie!)

•

Stevig doorfietsende mens in vlak
NL op verharde wegen: 20-30 km/u
(zeker met een E-fiets!)

Hier in de overwegend loofbossen is
dat altijd het geval, zelfs bij meer dan
35 °C dagtemperatuur.
Met „gemiddelde hond-snelheid“ is die
snelheid bedoeld, waarmee Alex voor
de fiets uit loopt en die ik kan meten.
Onaangelijnd maakt Alex, als hij een
wildspoortje oppikt, natuurlijk ook
regelmatig stevige „off-road-spurts“.
Geen probleem. Als er werkelijk wild
zit, is 2x fluiten voldoende om Alex

gezonde honden en mensen, dus!
•

De snelheden, die je met rustig
rijden op bospaden met een E-MTB
in heuvelachtig gebied maakt (7-14
km/u) precies hetzelfde zijn als die
van een Drent in een gezonde draf.

•

Een rustig (zeker E-) fietsende mens
in NL op verharde wegen met 15
km/u en meer, een aangelijnde
Drent al snel kan forceren tot galop
en daardoor zijn hond behoorlijk
kan overbelasten, zeker bij hogere
temperaturen, grotere afstanden
en als de hond ook nog eens over
heet asfalt/steen moet lopen

Tot zover mijn ervaringen met Alexuitlaten-met-de-E-MTB.
Alex staat iedere keer weer te springen
van enthousiasme als ik de E-MTB
uit de schuur haal. Ook al kunnen
de genoemde waardes voor iedere
Drent natuurlijk iets verschillen en de
„terrein-condities“ hier in Duitsland
natuurlijk behoorlijk verschillen met die
in Nederland, hoop ik dat anderen er als
vergelijkingsmateriaal wat aan hebben.
Dagelijks voldoende beweging is voor
onze honden minstens zo belangrijk
als voor onszelf. Zeker als je nog niet
met pensioen bent en het in de winter
ook nog eens kort dag is, is het uitlaten
met de fiets voor honden van werkende
mensen echt een uitstekend alternatief.
Ps: hier zijn nog twee NL-internet-sites
met nuttige info over het fietsen met je
hond:
https://www.prinspetfoods.nl/advies-eninfo/fietsen-met-je-hond
https://www.tollertales.nl/overigeinformatie/fietsen-met-je-hond

Uit deze vergelijkingen kun je goed
opmaken dat:
•

Een rustig wandelende mens met 4
km/u een aangelijnde, stappende
Drent nooit die beweging kan
geven, die een fitte Drent nodig
heeft om fit te blijven; een pleidooi
voor véél meer, noodzakelijke
lijnenvrijheid voor véél meer
De Drentsche Patrijshond
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Dierenarts
Mark
Huis in ‘t Veld

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.
Situatie 1: Er staat een Engelstalige
meneer aan de balie. Hij heeft een
strandwandeling gemaakt en is in de
duinen gestoken door een insect. Of wij
een zalfje hebben tegen de jeuk. “You are
an animaldoctor, so you must know a lot
about insect stings.” …
Situatie 2: Ik ben bezig met de jaarlijkse
apk en vaccinatie van een labrador. Er
blijkt een onderhuidse bult bij de borstkas
van de hond te zitten. Ik prik deze aan en
nadat ik zijn baasje heb uitgelegd wat het
is, vertelt hij me dat hij zelf een bult op
zijn onderrug heeft. Heel serieus vraagt
hij of ik die wil aanprikken…
Situatie 3: Ik heb een labradoodle in
mijn spreekkamer. Hij heeft al weken
diarree. Bij onderzoek valt mij niet zo
veel bijzonders op, dus ik adviseer de
ontlasting op te sturen. Tijdens het
gesprek met de eigenaren blijken meneer

én mevrouw ook al tijden diarree te
hebben. “Kan het besmettelijk zijn?” Mijn
antwoord op die vraag is dat dat kan,
maar dat we eerst de ontlasting van de
hond moeten opsturen voor onderzoek.
Een dag later meldt de eigenaar van de
Doodle zich bij de balie met 3 potjes vers
opgevangen diarree. “Drie?”, vraag ik.
De eigenaar heeft ook maar direct zijn
eigen ontlasting en die van zijn vrouw
meegenomen voor onderzoek…
Na mijn afstuderen, begreep ik dat een
dierenarts eigenlijk een oogarts, huidarts,
chirurg, internist, cardioloog, apotheker
en radioloog in één is. En dat ook nog
eens voor meerdere diersoorten. Wat
ik toen niet wist, is dat er enorm veel
overeenkomsten zijn tussen hond, kat
en mens. Wat is het verschil tussen een
oorontsteking bij een hond en een mens?
Wat is het verschil tussen astma bij een
kat en een mens? Dit leidt indirect soms

tot de kort-door-de-bocht-conclusie dat
ik als dierenarts ook veel van mensen
weet. En ik denk inderdaad dat de
denkwijze, diagnostische inzichten en
het kennisniveau van een huisarts en
een dierenarts niet zoveel verschilt. Maar
oh, wat ben ik blij dat ik geen patiënten
met ‘aanstelleritis’ heb. Dat mij de aanblik
van vaginale schimmels bespaard blijft.
Dat ik niet in de keel hoef te kijken van
een meneer die de avond ervoor 8
teentjes knoflook heeft gegeten. Dat ik
niet 5 minuten per patiënt heb, maar
een half uur per dier kan plannen, zodat
er voldoende tijd is om echt naar de
eigenaar te luisteren én de hond of kat
goed te onderzoeken. Ik ben oprecht
blij dat ik naast orthopeed, KNO-arts,
gynaecoloog en uroloog ook huisarts
ben.
Huisarts voor dieren, gelukkig.

Zoekt u een luisterend oor voor uw
vraagstukken op het gebied van geluid,
trillingen, comfort & gezondheid
of luchtkwaliteit?

M +P |

Onderdeel van
Müller-BBM groep

Mensen met oplossingen

www.mp.nl

Overgewicht, beweging &
dieetvoeding
Overgewicht bij huisdieren kan
problemen veroorzaken. In dit artikel
leest u wat de oorzaken zijn van
overgewicht, wat de gevolgen kunnen
zijn en hoe u weet of uw huisdier te
zwaar is. Daarnaast krijgt u tips hoe
u overgewicht bij uw huisdier kunt
aanpakken en voorkomen. Hierbij
komen bewegen en spelen uitgebreid
aan bod.
Overgewicht
Onderzoek heeft uitgewezen dat
ruim de helft van de Nederlandse
honden en één derde van de katten
aan de zware tot zeer zware kant
is. Voor huisdieren is overgewicht
even schadelijk als voor mensen.
Het verhoogt onder andere de kans
op suikerziekte, hartaandoeningen,
ademhalingsmoeilijkheden en
gewrichtsklachten.
Het is lastig een standaard ideaal
gewicht voor een bepaald ras of zelfs
voor een individueel dier te bepalen.
Bovendien is het vanwege verschillen
in grootte, lichaamsbouw, soort en ras
soms lastig te constateren of een dier
met overgewicht kampt. U kunt een
indicatie krijgen door na te gaan of
de ribben nog voelbaar zijn. Bij een te
zwaar dier zijn deze zonder veel druk uit
te oefenen nauwelijks voelbaar. Andere
tekenen van overgewicht zijn: een
dikke buik, verlies van taille, verminderd
uithoudingsvermogen (snel moe en
traag bewegen) en kortademigheid.
Oorzaken
Bij een klein aantal dieren heeft
overgewicht een medische reden.
Bij twijfel hierover kunt u contact
opnemen met uw dierenarts. In
bijna alle gevallen is overgewicht het
resultaat van een verkeerde balans
tussen eten en bewegen. Dit kan
verschillende oorzaken hebben:
•
U geeft uw huisdier te grote porties
voer.
•
Uw huisdier krijgt lekkere, maar
ook calorierijke snacks. Deze
traktaties zijn vaak dikmakers.
•
Een gecastreerd/gesteriliseerd
huisdier heeft minder energie
nodig dan voor de ingreep.
Standaard voer voldoet voor deze
dieren niet meer.
•
Ook oudere dieren hebben minder
energie nodig. Daarom is speciale
voeding voor senioren beschikbaar,
die minder energie per eenheid
voer bevatten.
•
Wanneer uw hond genoeg en
gezond eet, maar onvoldoende
beweegt, verbruikt hij minder

•

•

energie dan hij via het voer
ontvangt. De ongebruikte energie
wordt in het lichaam opgeslagen
als vet.
Gezondheidsproblemen, zoals
een traag werkende schildklier en
ziekten die bewegingen beperken,
kunnen leiden tot obesitas.
Bepaalde soorten medicijnen
kunnen ervoor zorgen dat uw
huisdier zwaarder wordt.

Eerste tekenen
•
U kunt de ribben van uw hond niet
(meer) voelen
•
Uw huisdier is sneller moe en
speelt minder
•
Zwaardere honden hebben het
vooral in de zomer sneller warm
•
Vaak hebben zwaardere dieren een
constant verlangen naar eten
Verhoogd risico’s op ziekten
Eén van de gevolgen van overgewicht
is een verhoogd risico op ziekten.
Zo hebben zware katten twee- tot
viermaal zo veel kans op diabetes
als slankere soortgenoten. Bij zware
dieren slijten de gewrichten sneller
en ze hebben vaker last van lipomen,
kortademigheid en een verminderde
conditie. Drachtige dieren met
overgewicht kunnen hier last van
hebben tijdens het werpen. In sommige
gevallen is er zelfs een keizersnede
nodig. Obese huisdieren hebben een
minder sterk immuunsysteem waardoor
ze vatbaarder zijn voor ziekten en het
herstelproces wordt vertraagd. Tot slot
verhoogt overgewicht het risico op
huidproblemen.
Gezonde voeding in de juiste
hoeveelheid
•
Een evenwichtig en vezelrijk dieet
zorgt ervoor dat uw huisdier
minder energie, maar tegelijkertijd
wel voldoende vitaminen en
mineralen binnenkrijgt. Dergelijke
voeding bevat goede eiwitten en
vezels die de eetlust verminderen.
•
Voedt uw huisdier niet te vaak en
niet te veel. Gebruik bijvoorbeeld
een weegschaal om de porties af te
wegen. Als u daarnaast traktaties
wilt geven, kunt u het beste
kiezen voor snacks met weinig
koolhydraten. Wanneer u snacks
geeft, dient u deze af te trekken
van de normale voeding.
•
Beweging! Maak van het
voermoment een spel; verstop
het eten onder een kom of in een
vulbaar speeltje. Zo moet het
dier extra werken voor zijn eten.

•

Medpets.nl

Voor nog meer beweging kunt u
regelmatig met hem gaan lopen of
pak voor de verandering eens de
fiets.
Spelen is ook bewegen. Met
speelgoed zoals een bal, frisbee of
trekspeeltje houdt u uw huisdier in
beweging.

Voldoende bewegen
Het is verstandig om de hoeveelheid
beweging af te stemmen op de
behoefte van het dier. Het ene dier
rent graag, terwijl het andere graag
graaft. Daarnaast dient er ook rekening
gehouden te worden met fysieke
beperkingen zoals de leeftijd van het
dier of eventuele gewrichtsproblemen.

Voor een hond met overgewicht is
zwemmen een goede manier om
af te vallen. In het water weegt het
dier minder. Hierdoor worden de
gewrichten minder belast terwijl
de spieren worden versterkt. Er zijn
ook speeltjes die blijven drijven
waardoor het zwemmen kan worden
gecombineerd met apporteren.
Wanneer de conditie van uw hond is
verbeterd, kan het zwemmen worden
afgewisseld met fietsen.
Let op
Een langzaam gewichtsverlies is beter
dan een snelle afname in gewicht in
een korte tijd. Een verlies van 1 tot 2%
van het lichaamsgewicht per week is
een gezonde snelheid om af te vallen.
Valt uw dier ondanks het bovenstaande
advies niet af? Weeg uw huisdier
regelmatig en pas eventueel de
hoeveelheid voer aan tot het gewenste
gewicht is bereikt. Geef uw dier niet
onbeperkt voeding en houd rekening
met de lagere energiebehoefte van
oudere en gecastreerde/gesteriliseerde
dieren. Wanneer uw dier ondanks alle
maatregelen geen gewicht verliest, is
het verstandig contact op te nemen
met uw dierenarts.
De Drentsche Patrijshond
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Honden los in het IJsselbos

DRENTELMOMENTEN

Wij hebben onze Drent al op jonge
leeftijd laten kennismaken met de jacht,
door met hem puppy jachttraining
te gaan volgen. Zo leerde hij naast
de gebruikelijke oefeningen als ‘zit’,
‘af’ en ‘niet trekken aan de lijn’, ook al
spelenderwijs kennismaken met het
apporteren, komen op de fluit en ook
het ‘vooruit sturen’, een sleepje volgen,
zwemmen en een stukje steadiness
kwamen daarbij aan bod.
Aangezien honden context gebonden
leren, wat inhoudt dat wat ze op de ene
locatie leren, ze dit niet automatisch
op een andere locatie ook kunnen,
vonden (en vinden) de jachttrainingen
altijd op verschillende locaties plaats.
Eén van onze jachttraining locaties is
het losloopgebied Het IJsselbos. Nu
trainen wij hier de laatste 2 jaar steeds
minder, aangezien het ook een zeer
populair losloopgebied is waar volop
door hondeneigenaren gebruik van
wordt gemaakt. En helaas is het zo
dat sommige mensen die vrij met hun
hond aan het wandelen zijn, niet altijd
rekening willen houden met mensen
die met hun hond aan het trainen
zijn….
Maar goed, dit houdt wel in dat dit
losloopgebied zeker in aanmerking
komt om te worden opgenomen in de
rubriek “Drentelmomenten”.
Het IJsselbos bij Nieuwegein in de
provincie Utrecht is ongeveer 19
hectare groot en wordt begrensd door
de Kromme- en Hollandse IJssel. Langs
het riviertje de Kromme IJssel heeft
zich moerasbos ontwikkeld. Het gebied
wordt beheerd door Staatsbosbeheer
en is rond 1980 aangelegd als een
uitvloeisel van een ruilverkaveling in
de Lopikerwaard, waar het deel van
uitmaakt.
Honden mogen hier het hele jaar
loslopen en er zijn 3 kleine meertjes
waar je hond kan zwemmen.
Parkeren kan, afhankelijk van je wensen,
op twee plaatsen:
•

•
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Wil je een parkeerplaats die direct
aan het losloopgebied grenst?
Parkeer dan op de parkeerplaats
aan de Parallelweg, Nieuwegein
(aan de kant van de A2, achter het
geluidsscherm).
Wil je voor of na de wandeling
wat eten en/of drinken en vind je
het niet erg om je hond het eerste
stuk even aan de lijn te houden?
Parkeer dan bij Jack’s Grillhouse
aan Parkhout 2, Nieuwegein. Aan

De Drentsche Patrijshond

beide zijden van Parkhout zijn
stukken waar je hond los mag. Het
IJsselbos ligt iets ten zuiden van
de parkeerplaats, aan de kant van
Jack's Grillhouse.
De ingeklemde ligging tussen de
snelweg A2 en de woonwijken van
Nieuwegein maakt het bos tot een
soort van oase van rust in een drukke
omgeving.
Mocht je nu houden van het maken
van lange wandelingen: door het
IJsselbos loopt ook een gedeelte van
het Hollandse IJsselpad. Het Hollandse
IJsselpad is een wandelroute van 37 km.
Het Hollandse IJsselpad doet de
historische stadjes IJsselstein,
Montfoort en Oudewater aan. Hun
oude binnensteden vragen om een
stadswandeling.
Tussen Montfoort en Oudewater
gaat de route door de prachtige
polders van Het Groene Hart. Het
Hollandse IJsselpad is bedoeld om
de oude geschiedenis te herbeleven.
De route is ingedeeld in vier etappes
en volgt zoveel mogelijk het jaagpad
langs de rivier. De route kan in twee
richtingen gewandeld worden. Honden
zijn welkom mits aangelijnd (in het
IJsselbos dus wel los toegestaan),
behalve in natuurgebied Willeskop in
de etappe Montfoort Oudewater. Het
Hollandse IJsselpad is niet geschikt voor
wandelwagens of rolstoelen vanwege
onverharde kades en enkele trappen
op dijktaluds. Stevige wandelschoenen
worden aangeraden.
Het Klaphek < – > IJsselstein 5 km
IJsselstein < – > Montfoort 10,5 km
Montfoort < – > Oudewater 11 km
Oudewater < – > Gouda 10,5 km
Het Hollandse IJsselpad is gemarkeerd
met zeskantige bordjes. Pijlstickers op
de bordjes geven de looprichting aan.
De route is voor beide looprichtingen
bewegwijzerd. De begin- en
eindpunten van de etappes liggen aan
of vlakbij de Hollandse IJssel. Ze zijn te
bereiken met het openbaar vervoer en/
of met eigen vervoer.
Veel (wandel) plezier!

Marjo Timmer

PREVENTION BY NUTRITION

aardappel- en granenvrij
evenwichtige, holistische
samenstelling die tegemoetkomt aan de
instinctieve liefde voor vlees van elke hond
De granenvrije hondenlijn van Carnilove is ontwikkeld met de natuurlijke smaak
van de hond in het achterhoofd. De granenvrije hondenlijn levert hoog kwalitatieve
uitgebalanceerde hondenvoeding die nauw aansluit bij het natuurlijke dieet van de
wilde hond, dat bestaat uit vlees, dierlijke vetten, wilde bessen, groenten en kruiden
die belangrijke anti-oxidanten, vitaminen en andere essentiële bestandsdelen bevat.
De structuur van het proteïnegedeelte in de Carnilovevoeding, komt overeen met de
natuurlijke prooi en verzekert de opname van belangrijke aminozuren voor de hond.
De brede omvang van het zorgvuldig uitgeselecteerde wilde vlees dat afkomstig is
van: rendier, eend, fazant, kalkoen, lam, everzwijn en zalm, behoudt de traditionele
proteïneselectie van de wilde hond. Het hele Carnilovegamma is granenvrij en aardappelvrij, aangezien granen en aardappelen, die bovendien moeilijk te verteren zijn,
niet terug te vinden zijn in de originele voeding van de wilde hond.

AARDAPPEL- EN GRANENVRIJ
Graan is een veelgebruikt ingrediënt in commerciële hondenvoeding. Granen, of aardappelen, maken
echter geen deel uit van de natuurlijke voeding van de hond. De overtollige calorieën die granen bevatten
zijn onbruikbaar, moeilijk te verteren en worden uiteindelijk ook opgeslagen in het lichaam.
Dit kan leiden tot zwaarlijvigheid of eventuele aandoeningen zoals diabetes. Carnilove hecht belang aan
de terugkeer naar de natuurlijke voedingsbronnen van de wilde hond. Daarom bevat de Carnilove lijn geen
producten zoals granen of aardappelen die in deze natuurlijke voedingsbronnen niet aanwezig waren.

VLEES VAN WILD
BOSVRUCHTEN, GROENTEN, KRUIDEN
ZALMOLIE, RIJK AAN OMEGA-3-VETZUREN
BROUWERSGIST, PSYLLIUM & YUCCA SCHIDIGERA
CICHOREIWORTEL & ZEEALGEN
GROENLIPMOSSEL & MINERALEN
GEEN CHEMICALIËN, CONSERVERINGSMIDDELEN OF ADDITIEVEN
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Cursus ringmedewerker (m/v)
Diverse malen had ik al gehoord dat
organisatoren van shows, nationaal en
internationaal, continue gebrek hebben
aan ringmedewerkers. Waardoor
sommige keuringen erg knel komen
te zitten of waardoor vaak dezelfde
mensen moesten opdraven. Die het
‘ringmeesteren’ trouwens graag doen,
maar soms wil je ook wel eens vrij zijn...
Dit gaf mij stof tot nadenken en
vervolgens heb ik mij tot Marga
Weseman gewend die in het bestuur
van de NKC Groningen zit en ook in
het Honden Welzijn Team van de Raad
van Beheer. Marga regelde al eens
eerder een cursus voor haar club in
Groningen. Van het één kwam het
ander en we besloten te gaan kijken
naar een geschikte datum en naar
kandidaten om deze cursus te gaan
volgen. Nou, kandidaten zoeken was
in het geval van onze ras-club DPHCN
geen probleem. Binnen een week had
ik zo’n 10 personen geregeld en ikzelf er
ook nog bij. Ik had de cursus al gevolgd,
maar bijspijkeren kan nooit kwaad.
Marga plaatste de oproep ook bij de
leden van haar club en tot slot hadden
we zo’n 25 geïnteresseerden, een heel
groot aantal.
Uiteindelijk zou het 10 november 2018
worden, op een zaterdag. Cursusleidster
zou mevrouw Alida Lafleur worden, zelf
ook keurmeester.
Voor de buitenstaanders: in de kringen
van de Drentsche Patrijshonden-
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mensen is het vaak zo dat er wat lekkers
meegenomen wordt naar shows of
activiteiten, zo ook nu. Ik vroeg aan
Anita Post die ook deelnam aan de
cursus of zij appeltaart zou willen
bakken, dan zou ik de slagroom wel
meenemen ;). Dat wilde zij wel, maar in
eerste instantie werd gedacht aan zo’n
12-15 personen totdat Marga aankwam
met een totaal van 30 personen. Dat
was even slikken voor haar, maar Anita
zou Anita niet zijn of zij gaat ervoor! Nu
moest zij haar Drentsche Patrijshonden
nog getrimd hebben en daarvoor zou
zij bij mij thuis komen. Kon ik nog mooi
vele onbespoten appels regelen voor
de taarten. Nu moet u even begrijpen
dat Anita helemaal uit Dronten moet
komen! Applaus waard en dan op
dezelfde avond nog even giga taarten
bakken.
De dag zelf was een genoegen om
mee te maken; gezellige drukte en een
goede sfeer. Een cursusleidster die de
humor er wel in kon gooien en met
de nodige snede opmerkingen uit de
zaal kwamen we de dag wel door. Veel
is besproken... eventuele problemen
en mogelijkheden die tot nadenken
dwingen. Regels die je als toeschouwer
of als exposant niet zomaar opvallen
of waarvan je het bestaan niet wist.
Het was een werkelijk geslaagde dag
en de dag zelf vloog om. Iedereen zal
binnenkort het document ontvangen
dat men als ringmedewerker kan
worden ingezet. Nu hopen dat men

Jaap
Hoeksema

de stap zelf ook durft te nemen om
deel te nemen aan een grote show als
ringmedewerker. Als je aangeeft dat je
nieuw bent, zal men je zeker niet in het
diepe gooien en zal je bij een ervaren
team gezet worden ter ondersteuning.
Lijkt het u zelf ook wel wat? Informeer
dan eens bij uw hondenclub of men iets
dergelijks wil organiseren. Of vraag het
even na bij de Raad van Beheer. Het is
de moeite waard en u leert veel mensen
en diverse hondenrassen kennen.
Rest mij nog te zeggen dat de
verzorging voor de inwendige mens
prima verzorgd was door vrijwilligers
van de NKC Groningen. De broodjes
smaakten ook prima. Alles vraagt om
herhaling.

Gisèle
Bidenbach

Hertengewei voor de hond
Hertengeweien zijn erg populaire
hondenkluiven. Sommige honden zijn
er verzot op, maar door hun extreme
hardheid veroorzaken ze vaak zeer
schadelijke neveneffecten, zoals
gebroken tanden en flapfracturen aan
de boven knipkies in de bovenkaak.
Deze fracturen veroorzaken in eerste
instantie bacteriële infecties en tasten
uiteindelijk zodanig de wortel aan dat
een wortelkanaal behandeling nodig
is of dat de kies zelfs getrokken moet
worden.
Volgens dierenartsen neemt het aantal
flapfracturen toe. Aangezien honden
een zeer sterke verticale bijtkracht
hebben, kan elk voorwerp, dat harder is
dan hun tanden, resulteren in breuken.
Als u vermoedt dat bij uw hond een
tand is gebarsten, is het belangrijk
om zo snel mogelijk een afspraak te
maken met uw dierenarts.
Wanneer u kauwkluiven voor uw hond
koopt, is het van belang om die goed

op ras, leeftijd en de tandconditie van
uw hond te selecteren. Geweien en
andere zeer harde botten mogen nooit
worden aangeboden aan fanatiek
kauwende honden en ook niet aan
oudere honden die mogelijkerwijs een
kwetsbaarder gebit hebben.
Wat gebeurt er als uw hond een tand
breekt?
Wanneer uw hond een tand breekt,
kan de pulp – die de gevoelige zenuw
van binnen is – worden blootgelegd.
Niet alleen is een blootgelegde zenuw
uiterst pijnlijk, het kan ook leiden tot
een diepe infectie en wortelabces.
De meeste huisdieren met
tandfracturen vertonen geen duidelijke
tekenen van pijn, maar helaas lijden
veel van hen in stilte gedurende weken,
maanden of zelfs jaren voordat de pijn
uiteindelijk zo ondraagbaar wordt dat
ze niet meer goed kunnen eten en
hun eetlust verliezen. Hoe langer een
gebroken tand onbehandeld blijft, hoe

erger het wordt.
Als uw hond een ‘zachte’ kauwer is
die graag een bot vasthoudt of zacht
knaagt, kan een hertengewei niet veel
kwaad. Bovendien zijn hertengeweien
zeer economisch omdat ze voor altijd
meegaan.
Hertengeweien zijn er in verschillende
maten en kunnen gespleten, gesneden
of in hun geheel gekocht worden.
Let wel op dat een klein hertengewei
niet geschikt is voor een grote
hond vanwege het potentieel aan
tandenfractuur. Kleine hertengeweien
kunt u beter aan kleine honden geven
en grote geweien aan grote honden,
mits ze zachte kauwers zijn.
Conclusie:
Zachte botten en kluiven zijn geschikt
voor fanatieke kauwers en harde botten
en kluiven voor zachte kauwers.
Voor extreme kauwers kunt u ook liever
een Kong Extreme kiezen.
https://blog.direct-dierenarts.nl/

NATUURLIJK HET BESTE!
Best

GOED VOOR HUID,
VACHT EN VERTERING
Bij elke hondenvoeding bepalen de kwaliteit, herkomst en
samenstelling van de grondstoffen de kwaliteit van het product.
BIOFOOD natuurlijke hondenvoeding, geëxtrudeerd, geperst en vleesvoeding,
bevat naast o.a. veel vlees, zalmolie en natuurkruiden, de optimale dagelijkse
hoeveelheid essentiële voedingsstoffen, waaronder eiwitten,vetten, vitaminen en
mineralen, die bijdragen aan een goede gezondheid van uw hond.
BIOFOOD natuurlijke hondenvoeding.......natuurlijk het beste!

GEPERST

geëxtrudeerd

®

VLEESVOEDING

Meer informatie:
De Drentsche
Patrijshond
www.biofooddiervoeding.nl
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Drentenfamilie

Petra
Smid (DK)

Het verhaal van 3 Drenten, een teckel, een baby en een ondeugende peuter
Al vele jaren hebben wij het voorrecht
om de trotse eigenaren te zijn van het
mooie ras de Drentsche Patrijshond;
onze kinderen zijn er mee opgegroeid.
En het is blijkbaar besmettelijk, want
onze kinderen zijn uitgevlogen, hebben
zelf hun eigen huis en, zoals het moet
zijn, is daar ook een Drent ingetrokken.
Madelief, de jongste, woont al een paar
jaar op zich zelf. Zij heeft nu de leuke
pup Aslan uit het nest van onze Aischa.
Ze wil graag gaan showen met hem
en volgend voorjaar gaat hij meedoen
aan de aanlegproef, die wij hier in Oost
Jutland organiseren voor de Deense
Drentsche Patrijshonden Club. Dit is
een jacht proef waar alleen ongetrainde
jonge honden tot 2 jaar aan mogen
deelnemen. Het gaat hier vooral om de
jacht aanleg van de hond. Een gezellige
leerzame dag met positieve terug
meldingen van de keurmeesters.
Onze zoon Matthijs en schoondochter
Josefine hebben vorig jaar de mooie
Drentsche Patrijshond reu Doerak
gekregen. Een oudere hond die een
nieuwe familie zocht, een fantastische
lieve hond die voor ze door het vuur
gaat. Ze zijn in augustus ouders
geworden van een prachtige dochter
Anayah. En ondanks dat Doerak al een
heertje op leeftijd is en geen babys of

kleine kinderen gewend was, is het zo
leuk om te zien hoe hij omgaat met
Anayah: altijd voorzichtig en oplettend.
Ook voor onze kleinzoon Alexander,
een jongetje van 2 en half, is hij een
geweldige speelkameraad en wijze
oom, waarmee je veel lol kunt hebben.
Deze afgelopen zomer was het een
feest in onze tuin met modder, water
en zwart zand. Niet alleen voor de
honden een goede cocktail, maar
ook voor onze kleizoon. Ze deden
niet voor elkaar onder: Aischa en
Pepper groeven de gaten, Alexander
goot er water in en dan met z’n allen
lekker er doorheen banjeren. Heerlijk
om te zien dat die Drenten deze
samenwerking ook waardeerden.
Doerak stond verschillende keren
tegenover Alexander net alsof ze werk
overleg pleegden; er werden niet
zoveel woorden gezegd, maar hun
lichaamstaal sprak boekdelen.
Onze kinderen zeggen zelf nu ook
dat ze zich absoluut niet kunnen
voorstellen om op te groeien zonder
dieren en dan vooral een hond. Zelf
hebben ze altijd 1 of meerdere honden
of een kat om zich heen gehad en
hebben ze ervaren dat een hond
een goede vriend was of een veilig
plekje als je getroost wilde worden.

Of gewoon lekker samen chillen op
de sofa; ja zelfs verkleden in prinsesse
kleren moesten ze zich in vinden….
Dat zijn de herinneringen die je
bij blijven en nu ze zelf kinderen
hebben,willen ze dat doorgeven, en ik
denk dat dat aardig gaat lukken gezien
het aantal Drenten in onze familie.
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Clubmatch door de ogen
van de keurmeester
De kampioenschapsclubmatch van de
DPHCN 2018 te Lochem was een dag
om niet snel te vergeten. Prachtig weer,
een toplocatie, 118 inschrijvingen,
prima organisatie, gezellige ontvangst
door het bestuur, fijne collega
keurmeesters en prima ringpersoneel.

Wat kan een keurmeester zich dan nog
meer wensen??? Leuke exposanten
en natuurlijk de hoofdrolspelers van
zo’n happening, onze Drentsche
Patrijshonden.
Op deze dag heb ik de teven gekeurd,
met uitzondering van de puppyklasse
en de jeugdklasse. En ik was blij verrast,
dat alle dames mooi rastypisch waren
en vooral, dat alle teefjes de hoofden
en de expressie hadden, die een Drent
een echte Drent maken. De gebitten
waren allemaal sterk en scharend,
slechts 1 teefje had een tanggebit.
Een paar honden waren wat onzeker
in de ring, maar dat is met een paar
keertjes ringtraining zo opgelost. De
hoekingen zijn de laatste jaren stukken
beter geworden en de honden, die
wat matiger in de hoekingen waren,
waren wel evenredig in de voor- en
achterhand gehoekt (op een enkele
na), zodat zij toch een goed gangwerk
lieten zien. Tonvormige ribbenkasten
waren in mijn ring niet te zien en het
totaalbeeld van de honden was, zowel
in stand als ook in draf zoals het een
Drentsche Patrijshond betaamt. Prima

staartdrachten, de meeste honden
hadden een mooi bossige staart……
Een klein puntje van aandacht wil ik
de vereniging en de fokkers nog wel
meegeven: let op dat de teefjes niet te
klein en te tenger worden, anders raken
wij het rasbeeld kwijt.
Verder ook heel belangrijk: er is geen
agressie of een onvertogen woord
gevallen in de ring, niet tussen de
honden onderling en ook niet tussen de
baasjes. Het gedrag was van alle teefjes
prima!
In de erering heb ik samen met Wim
en Wout nog eens mogen genieten
van alle geplaatste honden van de
clubmatch en daarna moest ik jammer
genoeg naar huis, maar ik ben er zeker
van dat ook de afterparty met BBQ voor
baasjes en honden een groot gezellig
feest was.
Bedankt DPHCN voor de uitnodiging
en voor deze geweldige Drentendag, ik
heb van deze dag genoten.

Lezing “Wat ziet en doet een keurmeester”
Donderdag 1 november 2018
had de NKC Groningen een lezing
georganiseerd in hun clubgebouw met
als onderwerp wat een keurmeester
zoal ziet en doet en hoe hij/zij tot de
beoordeling komt van een getoonde
hond.
De bekende keurmeester de heer
G. Jipping die wereldwijd keurt,
was hiervoor aangetrokken en hij
vertelde vol vuur over zijn passie...
het keuren van honden. Er was ruime
belangstelling vanuit de showwereld,
maar ook mensen die gewoon wat
meer wilden weten over hoe het één en
ander in zijn werk gaat.
Zo ook veel mensen uit de
Drentenwereld.
Een ieder kreeg iets van zijn/haar
gading... de heer Jipping heeft het in
zich om in geuren en kleuren te kunnen
vertellen over wat hem passioneert
en bezighoudt. Dingen waar hij op let
in de ring, zoals de houding van de
exposant, maar ook het welbevinden
van de hond. Zo ook het gedrag van
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mensen buiten de ring... daar gebeurt
soms meer dan je lief is. Over wat wel
of niet ‘done’ is. Over het voorbrengen
van je hond op liefst natuurlijke wijze
zonder dwang. Iedere handeling die
je doet om de hond mooier te laten
staan, doet een keurmeester scherper
opletten of men niet iets verhullen wil.
Vertellen over de bouw van een hond,
het gangwerk, de vacht ... alles kwam
ter sprake.
Onderwijl mocht men vragen stellen en
daar werd dan ook goed gebruik van
gemaakt door de aanwezigen.

Liana EekmanLampio

Jaap
Hoeksema

Aan het eind van de avond mochten
leden hun meegebrachte hond laten
beoordelen en werden er vragen aan de
aanwezigen gesteld over hoe hun visie
was over de getoonde hond, waarna
de heer Jipping zijn eigen oordeel gaf.
Leerzaam en vermakelijk.
Fokke Glastra van Loon en Sandra de
Vries gaven 'acte de présence' met hun
Drentsche Patrijshonden.
De avond vloog voorbij en verdient
zeker een herhaling.

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

"Praatje bij een plaatje..."
Heb je nu een leuke, lieve, mooie, ontroerende, etc. Drentenfoto en heb je daar een paar regeltjes tekst bij,
of misschien 1 pakkende zin, stuur deze dan in!

Baas, moet ik deze tak echt meenemen?! (Marjo
Timmer)

Alvast met zijn favoriete knuffel oefenen als
voorbereiding op het ‘echte’ werk (fam. Vd Berg)

Joep onder de indruk van zijn eerste strandvakantie
(fam. Van den Berg)

Zie jij wat ik zie …? (Anja van Tricht)

Jive at five (Gerty Lodewijkx)

Met een Drent als jachthond kan de jager
thuisblijven en koffie drinken (Jan Westera)

Zelfs mijn schoenen worden bewaakt door
Morris fan 't Suydevelt als ik lig te rusten in de
hotelkamer na de show
Joep en Bram zijn er klaar voor; we kunnen
vertrekken (Gabe Olieman)

Echte liefde is … “Twee zielen één gedachte” (fam.
Buikema)

Ik ben niet gek, ik ben een super blije Drent! (Fam.
Verrooten)
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Jut en Jul (fam. Bouckaert)

Ja joh, zet je muts maar op mijn hoofd als je dat
perse zo leuk vindt... Mag ik dan nu zo eindelijk
jagen en hazen en vossen apporteren? (Suzanne
van Ommen)

Neusje neusje (Fam. Knip)

Waar is die verdraaide eekhoorn nu gebleven?! (Jan
Westera)

Regelmatig gaat Siena mee naar mijn werk in
de veilinghallen. Uiteraard moeten de te veilen
artikelen eerst worden getest. En is ze klaar met
testen, dan laat zich ze graag ‘op stand’ vervoeren
(fam. Timmer, Hoofddorp)

Onze Drentsche Wadloper Janis
Janis was aan het rennen over de dijk bij Den Oever.
Ze had niet door dat onderaan de dijk het wad al
begon. Dus zakte ze er met haar poten meteen in.
En mevrouw houdt (nog) niet van water. Dus houdt
ze zich er sindsdien verre van. (Oetske van der KuijlWat is het leven toch zwaar :-) (Veerle de Meijere)

Vermoeiend hoor al dat spelen, tijd voor een dutje!
(Gabe Olieman)

Onze Joep is verliefd; haar naam is IJsbeer … (fam.
Van den Berg)
Nina & Penny moeders in spee (fam. Mertens)

Op de uitkijk staan voor de komst van de baas (fam.
Bouckaert)

Jong geleerd oud gedaan (fam Verrooten)
Echt alles moest nauwkeurig onderzocht worden
tijdens zijn eerste strandvakantie (fam. vd Berg)

Twee Belgische hangbuikdrentjes (Fam. Mertens)

Tijdens een verbouwing moet je gewoon je eigen
plek creëren (Coen Hofman)

I will hunt myself (Eivor Iversen)
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Verrassende Nederlandse Hondenrassen
Marjo Timmer, één van de redacteuren
van het clubblad De Drentsche
Patrijshond, heeft ons, Diana en Janny,
namens het bestuur gevraagd, wat
vragen te beantwoorden over hoe en
waardoor een dergelijk boek tot stand
komt. Hieronder volgt “Een kijkje achter
de schermen van…”.
Haar eerste vraag is wat de aanleiding
is geweest om een dergelijk boek
te schrijven. Welnu, Diana heeft al
verschillende malen de directeur van
de Raad van Beheer, Rony Doedijns,
geattendeerd op het feit dat er geen
boeken meer zijn over de negen
Nederlandse hondenrassen. Met andere
woorden, negen rassen in één boek.
Voor de grap riep hij eens van een
afstand: ‘Nou doe jij het maar’. De grap
werd werkelijkheid, want hij gaf Diana
de opdracht een boek te schrijven over
onze rassen. Dat was toch wel even
schrikken, omdat Diana nog nooit een
boek had geschreven, maar zij dacht
meteen welnu, dan vraag ik Janny er bij.
Zij heeft ervaring en dan doen we het
samen. Zo gezegd en zo gedaan.
Vervolgens kwam de voorzitter van
de World Dog Show 2018 op het idee
om dit boek te koppelen aan deze
Wereldshow, met de bedoeling om
het boek meteen in het Engels te laten
vertalen.
Het zou dan een mooi cadeau zijn
voor alle ambterende keurmeesters uit
binnen- en buitenland. Hierdoor nam
het bestuur van de WDS 2018 al meteen
400 boeken af. Een mooi begin.
De volgende vraag van Marjo is waarom
de Raad juist ons heeft uitgekozen. De
liefde voor onze Nederlandse rassen in
het algemeen en onze eigen rassen, de
Stabijhoun en de Drentsche Patrijshond

Diana Striegel
Janny Offereins

in het bijzonder, heeft bijgedragen om
aan ons de opdracht te geven.
Deze liefde voor de Nederlandse rassen
is ons mede ingegeven door wijlen
keurmeester Martine Visser - Seltenrijch,
bij de wat oudere lezers van het boek
vast nog wel bekend. Uiteindelijk zijn
we tevens gevraagd om onze kennis
van de Nederlandse hondenrassen
en de affiniteit die we er mee hebben
alsmede onze manier van schrijven. Het
boek moest worden geschreven in een
gemakkelijke stijl en niet zijn vergeven
van jaartallen en titels.
De derde vraag van Marjo is hoe de
onderlinge verdeling tot stand is
gekomen. Hierover kunnen we kort
zijn, want ten eerste zouden we onze
eigen rassen voor onze rekening
nemen. Hoewel Diana ook een Drent
heeft, is ze deze discussie maar niet
aangegaan en heeft ze die aan Janny
gelaten. Vervolgens de rassen die ons
het meeste aanspreken. De indeling
of volgorde is willekeurig, met dien
verstande dat we ernaar hebben
gestreefd om het om en om te doen.
Dit leek ons gewoon het beste.
Vraag nummer vier is hoe lang we
hebben gewerkt aan het eindproduct.
Welnu, dit is twee jaar geweest.
We hebben de opdracht behoorlijk
onderschat. Het boek moest ongeveer
200 bladzijden dik worden, maar
al schrijvende, kwamen we tot de
ontdekking dat dit niet zou gaan
lukken. Uiteindelijk is het een boek van
ruim 350 bladzijden, inclusief de foto’s,
geworden.
Het moet gezegd, de Raad heeft ons
geen strobreed in de weg gelegd voor
wat de inhoud of het aantal foto’s

betreft. Hiervoor zijn we de Raad dan
ook zeer erkentelijk.
Al met al was het een dyna
mische klus waaraan je blijft en blijft
veranderen of verbeteren. Op een
gegeven moment hebben we dan ook
gezegd: ‘Dit is het en dit blijft het’. Waar
we aanvankelijk elke dag aan het boek
hebben gewerkt, werd het al gauw
ook ’s avonds en op het laatst zelfs dag
en nacht. Je kunt niet zo maar gaan
schrijven. Er gaat veel research aan
vooraf.
De foto’s uitzoeken was tevens een
grote klus. Welke wel en welke niet.
Wie is de eigenaar en uiteindelijk moet
je ook toestemming hebben van de
fotografen om hun foto’s in het boek
te plaatsen. Voor elke foto wilde de
Raad een brief met toestemming, zodat
hierover achteraf geen heibel kon
ontstaan.
Dan komen we aan vraag vijf.
Marjo vraagt ons naar grappige of
interessante anekdotes. Ja, die kunt u
in het boek zelf lezen, maar een paar
kunnen we al wel verklappen. Vooral
de huisbezoeken aan kynologen die
veel afweten van het ras, hadden hun
charme.
Via een omleidingsroute hebben we
uiteindelijk helemaal bovenin landelijk
Friesland mevrouw Marijke Saarloos
bezocht. Dikwijls trokken we voor die
bezoekjes 2 uurtjes uit, maar het werd
soms een hele dag. Vanwege de files
kwamen we soms twee uur te laat en
omdat we dat niet opnieuw wilden
laten gebeuren, gingen we heel vroeg
van huis met als gevolg dat we twee
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af aan bij zijn geweest. De meeste
hondenliefhebbers, die al een boek
hebben gekocht, hebben het met
veel plezier gelezen. Er was zelfs een
keurmeester die zei dat ze niet naar
bed kon komen, omdat ze het boek in
één keer wilde uitlezen. Dat zijn leuke
berichten.

uur te vroeg op de stoep stonden.
Daarom niet getreurd en de koffie met
koek stond altijd klaar.
We hebben ook wel eens gedacht,
ja…..wat moeten we hier nu mee. Maar
uiteindelijk komt het allemaal goed,
hetgeen u in het boek kunt lezen.
De volgende en laatste vraag van Marjo
is of er nog meer verrassende zaken zijn
te verwachten. Als ze bedoelt of er een
nieuw boek wordt geschreven, is het
antwoord, nou nee, voorlopig niet!
Verder was de boekpresentatie in
Beesd op het Landgoed Mariënwaerdt
een verrassende gebeurtenis. Onze
vereniging en vele andere verenigingen

waren persoonlijk uitgenodigd en bijna
allemaal aanwezig, op een enkele na.
Er zijn die middag meer dan 100
boeken verkocht en nog veel besteld,
want op zoveel verkoop had de Raad
niet gerekend. De dag erna, tijdens de
Hond van het Jaar Show, zijn er ook nog
ettelijke over de toonbank gegaan.
Door dit alles, omdat we alle boeken
hebben gesigneerd, hebben we niets
gezien van alle evenementen die buiten
te zien waren en waar groot en klein
heel enthousiast over waren.
We hebben van dit alles veel geleerd.
Omdat je je moet verdiepen in alle
rassen en moet spreken met mensen
die er veel van weten en er van meet

Echter de kynologie zou de kynologie
niet zijn of er komen ook minder
prettige reacties. Van sommige
opmerkingen hebben we geleerd
of hebben we ze weerlegd, andere
hebben we naast ons neergelegd,
omdat het onzin was en we er niets
mee konden. Sommige mensen,
ondanks dat het voorin het boek bij
‘Ten geleide en Verantwoording’ is
geschreven, hadden gelijk, waardoor
er nu in de boeken een corrigendum
is gelegd. Wat je in een boek schrijft,
zuig je niet uit je duim, maar je haalt
je kennis ook uit andere publicaties,
waardoor je wel eens op een
dwaalspoor kan worden gebracht.
Overigens kun je het nooit iedereen
naar de zin maken. Zo was niet iedereen
blij met het boek.
Belangrijk voor ons was de mening van
gerespecteerde kynologen, waarvan
één keurmeester schreef:
‘’Dit boek is heel goed en getuigt van veel
kennis en wijsheid. Kortom; het is drachtig
van liefde voor de hond. Door dit boek
hoeft een hele plank met boeken niet
meer geschreven te worden’’.
Keurmeester Martin van de Weijer,
nestor van de kynologie, heeft
ook persoonlijk een hoofdstuk in
het boek geschreven, Van Wolf tot
Wereldkampioen. Van de Weijer is
erg fier op het boek in zijn geheel en
complimenteerde ons meerdere malen
met het schitterende boek.
Als we het boek nu nog doorbladeren,
dan zijn we echt trots op het resultaat.
Het leest gemakkelijk weg en met alle,
voordien nog nooit gepubliceerde,
foto’s ziet het er heel aantrekkelijk
uit. Een boekwerk om blij mee te
zijn en waarbij onze Nederlandse
hondenrassen op een positieve manier
in de spotlights komen te staan.
Dát was namelijk de bedoeling. Ze
verdienen het!!
Het boek is online te bestellen bij de
Raad van Beheer en op shows waar
de stand van de Raad staat. Dit laatste
scheelt natuurlijk verzendkosten:
https://www.houdenvanhonden.nl/
boek-nederlandse-rassen/
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De zin en onzin van rehabilitatie
Gedragsproblemen
Als een hond gedragsproblemen
vertoont, wordt er dikwijls de
hulp ingeschakeld van een
gedragstherapeut om hond en eigenaar
te begeleiden bij het ombuigen van het
gedrag. In sommige ernstige gevallen
wordt er ook weleens gesproken over
het rehabiliteren van de hond. Het
idee hierachter is dat een grondige
heropvoeding de hond weer op het
rechte pad zou moeten krijgen, maar je
zou je kunnen afvragen of er wel zoiets
bestaat als volledige rehabilitatie. Wordt
de lat in de praktijk niet veel te hoog
gelegd?
Wat is rehabilitatie?
Het ligt er hierbij natuurlijk ook aan
wat er precies onder rehabilitatie
verstaan wordt en wat het uiteindelijke
doel ervan is. Met betrekking tot
mensen wordt rehabilitatie meestal
gedefinieerd als ‘herstel van een
vroegere toestand’ of ‘herstel in
vorige staat, eer of aanzien’. Je kan
hierbij denken aan de rehabilitatie
van verslaafden, criminelen of andere
mensen met psychische problemen.
Het is de bedoeling dat men op
den duur weer op een enigszins
normaal niveau kan functioneren in
de maatschappij. Bij honden wordt er
doorgaans een soortgelijke definitie
gehanteerd; uitspraken als ‘terug naar
zijn aard’ of ‘herstel van zijn natuurlijke
toestand’ komen bijvoorbeeld
regelmatig voorbij.
Kanttekeningen
Hierbij zijn echter wel een paar
kanttekeningen te plaatsen. Ten eerste
wordt er bij honden kennelijk uitgegaan
van een terugkeer naar de oorsprong
en niet zozeer naar een vorige toestand,
zoals in de definitie van menselijke
rehabilitatie. Het lijkt daarmee dus alsof
men bij honden verder wil gaan met
het rehabilitatieproces dan bij mensen.
Ten tweede is het maar de vraag wat
die natuurlijke toestand of oorsprong
precies inhoudt. Hoe bepaal je zoiets? Is
dit überhaupt objectief vast te stellen?
Terug naar de oorsprong
Om met het eerste punt te
beginnen: waarom gaat men bij de
rehabilitatie van de hond zo dikwijls
uit van een soort harde reset? Alsof
honden robotjes zijn die volledig
geherprogrammeerd kunnen worden
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of teruggezet kunnen worden naar
de fabrieksinstellingen. Hiermee is
uiteraard niet gezegd dat honden
niet goed trainbaar zijn of dat het niet
mogelijk is om ernstig probleemgedrag
om te vormen naar sociaal acceptabel
gedrag. Het is echter wel de vraag
of er zoiets bestaat als een volledige
rehabilitatie waarbij de hond als het
ware terugkeert naar een basistoestand.
Dan zou je in feite ook zijn emoties
en gedachtes moeten wegnemen of
moeten her-installeren.
Volledige rehabilitatie is zeldzaam
Zelfs als we uitgaan van het menselijke
voorbeeld en rehabilitatie zien als een
terugkeer naar een toestand waarin het
individu weer redelijk kan functioneren,
is een slagingspercentage van 100%
een utopie. Hoeveel mensen zijn er
wel niet die na een poosje weer in
hun oude gedrag vervallen? Denk
aan de afgekickte alcoholist die toch
weer naar een borrel grijpt of de
voormalige crimineel die weer het
verkeerde pad kiest. Het wordt nog
ingewikkelder als er sprake is – al dan
niet in combinatie met voornoemde
problemen – van ernstige psychische
aandoeningen; deze verdwijnen niet als

Charlotte
Phebe Post
Cognitief Kynoloog

sneeuw voor de zon na een ingrijpend
rehabilitatieproces.
Risico’s
Waarom wordt er dan vaak zoveel
verwacht van de rehabilitatie van de
hond? Natuurlijk, honden zijn geen
mensen en we kunnen niet alles
vergelijken, maar juist in dit geval
betekent dat misschien wel dat we veel
voorzichtiger te werk moeten gaan.
Kunnen we er bijvoorbeeld van uitgaan
dat een hond die eerder andere honden
of mensen (ernstig) heeft toegetakeld,
zoiets nooit meer zal doen na
rehabilitatie? Mogen we dat risico echt
uitsluiten? Ook hier geldt waarschijnlijk
eerder dat een hond uiteindelijk weer
op een acceptabel niveau mee kan
draaien binnen de samenleving, maar
dat men altijd bedacht moet zijn op een
terugval of op de mogelijkheid dat het
gedrag in meer of mindere mate altijd
nog aanwezig zal zijn.
Elke hond is anders
Dan de tweede kanttekening: de
vraag wat een natuurlijke toestand
precies inhoudt. Wat bedoelt iemand
als er gezegd wordt dat een hond
via rehabilitatie terugkeert naar zijn

natuur? Weet diegene dan precies
hoe de hond in elkaar zat toen hij
geboren werd? Of is er een soort
algemene basistoestand die voor alle
honden hetzelfde is? Een hond is een
individu met zijn eigen specifieke
karaktereigenschappen, raskenmerken,
gedragingen en emoties. We mogen
en kunnen er niet van uitgaan dat elke
hond in wezen hetzelfde in elkaar zit of
dat we precies weten wat hij denkt en
voelt.
Gelukkig hanteert lang niet
iedereen die zich bezighoudt met
het rehabiliteren van honden deze
definitie. Een andere veelvoorkomende
beschrijving, de hond weer in balans
brengen, klinkt bijvoorbeeld al heel
wat geloofwaardiger. Toch roept ook
dit de vraag op hoe je bepaalt wat dat
inhoudt, in ‘balans zijn’. Het is al moeilijk
om dit van onszelf te bepalen, laat
staan van een andere soort.

Verwachtingspatronen
Dit klinkt misschien een beetje als
muggenziften, maar waar het om gaat
is dit; door bij voorbaat al vaststaande
doelen te stellen, schep je een bepaald
verwachtingspatroon ten opzichte
van de hond en leg je de lat hoger
dan nodig is. Is het niet beter om eerst
eens rustig te kijken hoever je kan
komen met hem en hierbij rekening
te houden met zijn mogelijkheden
én zijn grenzen? Het is belangrijk dat
we beseffen dat honden maar tot op
bepaalde hoogte ‘maakbaar’ zijn. We
kunnen een zeer angstige of agressieve
hond een eind op weg helpen, maar
het is een illusie te denken dat hij
omgetoverd kan worden in een volledig
sociaal vaardige, relaxte, aanhankelijke,
gehoorzame en vriendelijke hond die
de rest van zijn leven geen enkele vorm
van agressie of angst zal vertonen. Denk
ook hierbij weer aan de onderliggende
emoties; die neem je niet zomaar weg.

Het nut van rehabilitatie
Kan een hond dan eigenlijk wel
gerehabiliteerd worden? Heeft het
wel zin? Als we bereid zijn de definitie
en het doel wat bij te stellen, kunnen
honden wel degelijk succesvol
gerehabiliteerd worden. Het gaat erom
dat we de hond handvatten bieden
om beter om te gaan met zijn emoties,
dat we hem sociaal acceptabel gedrag
aanleren en dat we tegelijkertijd
inzien dat het een levenslang proces
zal zijn dat niet stopt na een paar
weken of maanden van heropvoeding,
resocialisatie, interne begeleiding,
roedeltherapie of welke naam er ook
aan gegeven wordt. De eigenaar zal
bereid moeten zijn aanpassingen
te doen in zijn leven en rekening te
houden met het feit dat de hond
voortdurend aandachtig begeleid zal
moeten worden. Alleen op die manier
blijft de veiligheid van zowel hond als
maatschappij gewaarborgd.
De hond op de foto in dit artikel heeft geen
betrekking op het onderwerp

Appeltaart(je) erbij?
Tja dan is het zover, er wordt op de
“Drentenvrienden-facebookpagina”
gevraagd of er misschien mensen
zijn die een cursus ringmedewerker
zouden willen doen. Maar eens even
aan Jaap gevraagd of dat wat voor mij
zou zijn: nou, ik heb de mond groot
genoeg, dus dat is wel wat voor mij...
Zodoende heb ik mij opgegeven voor
de cursus op zaterdag 10 november.
Ook hadden Jaap en ik het leuke idee
dat ik dan een appeltaart zou bakken
en Jaap de slagroom zou regelen;
gezelligheid kent geen tijd tenslotte.
Het zou voor ongeveer 15 man/vrouw
zijn, moet lukken toch?

te rijden. Daar aangekomen werd
ik hartelijk ontvangen door Marga
Weseman. De appeltaart werd vrolijk
in ontvangst genomen en toen
iedereen er was hebben we heerlijk
koffie met taart gegeten, waarna we
aan onze cursus konden beginnen.
Sandra Hooyer was onze instructrice
voor de cursus. Het was absoluut een
leerzame dag en behoorlijk pittig; er
komt toch een hoop bij kijken wat

Anita
Post
je allemaal moet doen/weten als
ringmedewerker. Aan het eind van
de cursus hebben we nog een test
gedaan en zijn we allemaal geslaagd.
We waren als Drentenvrienden aardig
vertegenwoordigd en kunnen ons van
nu af aan gaan inzetten op de shows.
Sandra en Marga, bedankt voor de
mooie en leerzame dag!

Dan is het bijna zover en ik had op
de valreep nog bedacht dat Abby en
Lynda nog even naar Jaap voor een
knipbeurt zouden gaan, zodat Abby
tijdens de show in Dortmund goed
voor de dag zou komen. Froukje
en Jaap hadden nog wat appels
geregeld, en ik kon aan de bak want
het waren inmiddels 30 man/vrouw
geworden! Het kwam er op neer dat
ik de appeltaart om half 1 ‘s nachts
in de doos schoof en mijn mandje in
kroop om de volgende ochtend fris en
fruitig naar Hoogezand/Sappemeer
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Kennel Advertenties

Kennel van de IJsselstaete

Voor alle kennels & dekreu
eigenaren is het mogelijk om te
adverteren in ons clubblad.
De kosten hiervoor bedragen
€ 90 per vier uitgaven
Opmaak kan door de redactie
gedaan worden in overleg
redactie@dphcn.nl

Thomas & Ineke Knip
Terwolde
+31 (0) 611496467
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 weten over
onze Drentsche Patrijshonden of wanneer u interesse heeft in een
pup.
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
2019
22 januari
1 februari
1 maart
16 maart
23 maart
20 april
18 mei
29 juni
7 september

Algemene Leden Vergadering
Dogshow Eindhoven
Martini Dogshow
DPHCN Jachtdag
KV Rijnland
Dogshow Goes
Nakomelingendag
de Nationale
Kampioenschaps Clubmatch

Veenendaal
Eindhoven
Groningen
Lochem
Hazerswoude-dorp
Goes
Veenendaal
Zutphen
Lochem

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/

Het Bestuur,
alle commissieleden
&
alle kennels wensen u

Prettige Feestdagen
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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 1-13 | 9206 AA Drachten
Tel. +31(0)512-515955 | Fax +31(0)512-516050 | vdm@cavom.nl

