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Voorwoord van de voorzitter
De dag na de Kampioenschaps
Clubmatch, net terug van de locatie om
de laatste dingen te regelen, word ik er
door de redactie op gewezen dat ik nog
een verplichting heb, het voorwoord
aanleveren.
Ruim een half jaar geleden zijn
wij begonnen met de eerste
voorbereidingen en als bestuur
vroegen wij ons wel af, gezien de
steeds afnemende belangstelling
van deelnemers bij andere shows,
hoe het DPHCN zou vergaan. Nu
terugkijkend kunnen we vaststellen
dat DPHCN daar geen last van heeft
ondervonden: weer meer inschrijvingen
dan het voorgaande jaar en wederom
weergoden die ons goed gezind waren,
maakte het tot een succes. Een KCM
organiseert een vereniging in de eerste
plaats om met veel leden en nietleden samen met hun honden er een
gezellige dag van te maken. Met een
afsluitende barbecue als sluitstuk is het
ook dit keer weer gelukt gezien de vele
reacties die we ontvangen hebben.

Door het grote aantal Drentsche
Patrijshonden van pup tot veteraan
krijgt het bestuur met advies van
onze beide adviseurs mevrouw Janny
Offereins en de heer Wim Wellens,
de commissie fokkerij zaken en het
oordeel van de keurmeesters, een
duidelijk beeld hoe het er voorstaat met
de Drent.
Het oordeel van de keurmeesters: de
kwaliteit was zeer goed met enkele
aanbevelingen waar fokkers op moeten
letten bij keuzes die gemaakt gaan
worden in de toekomst, hier ligt een
mooie taak voor de commissie fokkerij
zaken en hun adviseurs. Maar het fijne
van alles is dat iedereen naar huis gaat
met zijn eigen kampioen en genoten
heeft van deze dag en volgend jaar
terugkomt.
Voor het eerst volgende evenement,
de jachtdag op 6 oktober, heeft het
bestuur en de organisatie van de
jachtdag besloten om deze niet door
te laten gaan. Dit heeft onder andere
te maken met de zeer droge zomer,

Henk Kamperman
er staat nauwelijks water in de vijvers
en er is ook sprake van blauwalg. Het
welzijn van onze hond staat voorop, de
deelnemers hebben inmiddels bericht
gehad hoe nu verder.
Wel wil ik nog aandacht vragen voor
de najaars wandeling op 28 oktober te
Borger-Gieten. Ook altijd erg gezellig!
Zie onze site (https://www.dphcn.nl/
drentenwandeling-najaar-2018/) en
elders in dit blad voor meer informatie.
Afsluitend wil ik alle prijswinnaars van
de KCM nogmaals feliciteren met de
behaalde successen.

Een speciaal woord van dank gaat uit
naar alle vrijwilligers, de keurmeesters,
het ringpersoneel, de commissie fokkerij
zaken, medebestuursleden, en vooral niet
te vergeten alle sponsoren die de KCM
2018 mogelijk hebben gemaakt.
Het bestuur DPHCN
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Ik geef het stokje door aan...
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
Ik was zeer verbaasd dat ik werd
gevraagd om de “opening” te doen van
deze nieuwe rubriek waarin fokkers
zichzelf kunnen voorstellen. Niet in het
minst omdat ik een startende fokker
ben en nog maar kort geleden mijn
eerste nestje heb gehad. Ik ben ervan
overtuigd dat er fokkers zijn die veel
meer ervaring hebben en ook veel meer
te vertellen hebben over dit onderwerp.
Neemt niet weg dat ik een poging
zal wagen om mijn belevenissen als
startende fokker te delen.
Waarom fokken? Eerlijk gezegd, ik
heb geen idee. Dit is gegroeid en is
begonnen toen wij onze derde Drent
kregen. Een leuk teefje dat uit bleek te
groeien tot een prachtig teefje, die het
geweldig deed op de shows, maar ook
voorzien was van een heerlijk, maar
pittig karakter. En natuurlijk wordt er
dan al snel geroepen: voor het ras ben
je het eigenlijk een beetje verplicht om
met haar te fokken. Tja, dan beginnen
de twijfels. Moet je hieraan beginnen??
Uiteindelijk het besluit genomen om
de uitdaging aan te gaan, nog niet
wetende wat me te wachten stond.
Gelukkig was mijn eigen fokster de
initiatiefneemster om een “info-groep”
op te richten waarin gerenommeerde
en startende fokkers samen kwamen
en via een aantal bijeenkomsten allerlei
handige “weetjes” konden uitwisselen.
Hierdoor bleek voor mij al snel dat het
allemaal niet zo eenvoudig was, maar ik
was blij dat er een dergelijke vraagbaak
beschikbaar was en ik heb hiervan dan
ook dankbaar gebruik gemaakt.

Het zoeken naar een geschikte,
mooie, maar vooral gezonde reu was
een uitdaging op zich. Diverse reuen
werden bekeken en de beschikbare
achtergrondinformatie werd
doorgespit. Maanden heb ik achter de
computer gezeten naast het bezoeken
aan reuendagen en shows. Pffff, het
was lastig. Ik bleek altijd iets te vinden
waarom ik het juist niet moest doen.
Niet de meest handige insteek, want
de volmaakte Drent bestaat niet en
de volmaakte combinatie ook niet.
Maar mijn ambitie om hier toch zo
dicht mogelijk bij te zitten was groot.
Uiteindelijk een keuze kunnen maken
en de eigenaresse benaderd. Ook door
haar werd de combinatie bekeken en
gelukkig goedgekeurd. Het wachten
op de loopsheid duurde lang en zelfs
langer dan normaal, terwijl Senna
eigenlijk altijd keurig in het patroon
van 6 maanden zat. In de tussentijd een
website gemaakt en aan het timmeren
geslagen voor een werpkist. Tja, ik ben
iemand die graag op alles voorbereid is.
Ook in die periode bij andere fokkers
langs geweest om de bevalling mee
te maken en mijn hemel, wat was dat
spannend. Om een lang verhaal kort
te maken, Senna werd gedekt en het
grote wachten begon. Merken we al
wat? Zien we al wat? Al snel wil je ook
graag dingen zien, want wachten duurt
lang. Na 4 weken gaf de echo uitsluitsel.
Ze was drachtig! Toen brak een relatief
rustige periode aan waarin Senna
groeide en wij in afwachtende houding
onze dagelijkse beslommeringen
deden. In de agenda de datum vermeld
wanneer het nestje verwacht zou
kunnen worden. Inmiddels was wel
duidelijk dat een Drent zelden of nooit
de volle 63 dagen zou dragen, dus
dag 60 werd bij ons dik gedrukt. De
zaterdag ervoor werd ze onrustig en
ik was er van overtuigd dat hét zou

Simone
Graver

gebeuren. De hulptroepen werden
gebeld, want om het alleen te doen
ging me toch iets te ver zo’n eerste
keer. Het was reuze gezellig, maar
pups werden er niet geboren en dat
was eigenlijk ook maar goed ook. Het
zou veel te vroeg zijn. De hulptroepen
vertrokken richting huis, want het zou
écht niet gaan gebeuren, maar ik ben
toch maar naast de werpkist gaan
slapen in zoverre je van slapen kunt
spreken. Om 3 uur ’s nachts lag Senna
bij mij op mijn bedje en voelde alles
nat aan. Allemaal vruchtwater. Jeetje,
wat ben je dan snel wakker! Wederom
de hulptroepen gebeld en alles gereed
gemaakt voor de bevalling. De eerste
pup werd vrij snel geboren en ik moest
het toch zelf regelen. En gelukkig had
ik mogen helpen bij bevallingen, dus
ik wist wat ik doen moest. Daarna ging
het vrij snel, maar het was een bevalling
met complicaties. De pups bleken
prematuur te zijn dus we hadden de
grootste moeite om alles in leven te
houden. De dierenarts was inmiddels
aanwezig en wij werden geadviseerd
om de kleinste te voorzien van sonde
voeding. Een spoedcursus door de
dierenarts heeft ons de fijne kneepjes
geleerd en dat ging goed. Uiteindelijk
hebben 3 pupjes het niet gered en dat
voelde toch een beetje als falen en
dan blijk je verdriet te kunnen hebben
voor dat jonge leventje wat er niet
mocht zijn. De anderen bleken gelukkig
sterk genoeg om te zogen en ook de
kleinste konden na ruim een dag zelf
drinken. Neemt niet weg dat je toch
moet zorgen dat de kleinsten aan hun
trekken kwamen.
Wat blijk je dan ineens handig te
worden in het regelen van dit soort
dingen, maar de dagen én nachten
stonden geheel in het teken van de
pups. Het nest bestond uit 1 reutje en
5 teefjes. Helaas van de 3 die het niet
gered hadden, waren 2 een reutje.
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allang prima. Ze was moe, heel erg
moe! Wij gingen aan het werk om alles
op te ruimen en zij ging slapen. Al
vrij snel leken die maanden ver weg.
Het huis was weer “normaal” en het
dagelijkse ritme werd weer opgepakt,
maar de herinnering van dit eerste
nest staat in ons geheugen gebrand.
Ondanks de slechte start hebben we dit
toch positief kunnen afronden. De pups
hebben allemaal een prachtig leventje
met hele lieve baasjes.
Helaas is op 5 augustus één van de
teefjes door een ongeluk om het leven
gekomen. 11 Weekjes oud! De baasjes
zijn ontroostbaar en ook wij hebben
hiervan veel verdriet gehad. Inmiddels
krijgt het bij iedereen een plekje, maar
het gevoel van onrecht blijft. Rust zacht
lieve Indah.
Senna bleek een geweldige moeder.
Ze poetste en boende dat het een
lieve lust was en had het feilloos in de
gaten als ze “gewenst” was om één en
ander te regelen. Na de eerste week
was de spanning eraf en sliep ik zelf
ook weer in mijn eigen bed. Senna
bleek het heel goed af te kunnen
zonder mijn hulp. De pups werden
dagelijks gewogen en ze groeiden
prima. De pupkopers werden gebeld
met het bericht dat we een pupje
voor ze hadden. Met deze pupkopers
hadden we voor de bevalling al kennis
gemaakt. Iets wat wij heel belangrijk
vonden, want uiteindelijk ben je toch
verantwoordelijk voor dit jonge leven.
Wat waren en zijn het lieve mensen
en wat waren ze blij met het goede
bericht.
Na een week of 3 kwamen ze allemaal
puppy snuiven. Dit heeft zich in de
weken erna herhaald. Toen ze groot
genoeg waren zijn ze verhuisd van
de keuken naar een deel van het huis
met een “buiten”. Inmiddels hadden
we natuurlijk het eerste papmoment
ook gehad en dat is dikke pret. Alles
zat onder en dat vond Senna geen
probleem, die boende gewoon lekker
door. Dagen lang hebben de pups
geplakt totdat ze zelf de slag te pakken
kregen hoe het eten uit een bakje
werkte. Het “buiten” was geweldig en
daarbij kwam natuurlijk dat we de
gehele periode warm en droog weer
gehad hebben. ’s Morgens vroeg ging
het hele spul naar buiten, werd alles
binnen schoongemaakt en begon er
een dag vol plezier. Samen wandelen,
samen naar het bos (gelukkig in ons
eigen bezit) in de kruiwagen, omdat
het anders voor die kleine beentjes te
ver was, en later ook samen zwemmen.
Spelen in het gras waarbij onze voeten
en handen niet veilig waren en wij
als mensen werden belaagd door 6
kleine monstertjes. Een bezoekje aan

de plaatselijke dierenwinkel stond ook
op het programma en wat was het
leuk. De ritjes naar de dierenwinkel en
dierenarts bleken goed te gaan, zonder
misselijkheid. Het chippen was een
fluitje van een cent. Het nestbezoek
werd bezegeld met een mooi rapport
waarin alles als uitmuntend werd
aangemerkt. Dat geeft je toch het
gevoel dat je het goed gedaan hebt.
Dan komt de onvermijdelijke dag
in zicht waarbij je afscheid moet
nemen van dat kleine gespuis. De pup
pakketten stonden klaar. Eén met een
blauwe deksel en vijf met een roze. Alle
voorzien van de naam van het hondje.
Het eerste hondje dat verhuisde was
moeilijk, heel moeilijk en dat hadden
we ook wel verwacht. Dat het afscheid
van de andere vijf eigenlijk net zo
lastig bleek te zijn, hadden we minder
verwacht. De baasjes waren blij, ze
hadden 8 weken toegeleefd naar dit
moment. Dat maakt veel goed, maar
voor ons voelde het toch enigszins
dubbel. Senna vond het wonderwel

We hopen in de toekomst nog 1 nestje
te fokken met onze Senna Lynde v.d.
Bezelhonk, de stamhoudster van onze
kennel Van het Steegsche Bos. Van dit
nest zullen wij een teefje aanhouden
waarmee we ook in de toekomst de lijn
hopen voort te kunnen zetten.
Drentsche Patrijshonden Kennel van
het Steegsche Bos
Simone Graver en Koert Boelee
De Steeg 3
8191 LD Wapenveld
www.vanhetsteegschebos.nl
Met dank aan:
Christel Schulte > Kennel v.d. Bezelhonk
Corné Ligtenberg > Kennel van de Nettelhorst
Michael van der Burg voor de prachtige foto’s

Het stokje zal worden doorgegeven aan
Kennel Van het Groningerland

De Drentsche Patrijshond

7

Gebakken spons of gebakken lucht
Lieve burgers, boeren en
Drentenvrienden,
Regelmatig vliegen de waarschuwingen
en meldingen over mijn beeldscherm.
Voor de zoveelste keer is er ergens in
Nederland gebakken spons gevonden,
die door een vermeende hondenhater
is neergelegd met als doel de hond te
vermooraden door uitzetting van het
stuk spons in de maag.
Geloof mij: dit type verhalen over
gebakken sponzen zijn gebakken lucht.
Echt, in 10 jaar tijd heb ik als dierenarts
veel rare voorwerpen uit de maag en
darmen van een hond zien komen,
maar een uitgezette spons uit een
maag? Nog nooit gezien, dan wel van
gehoord. Niet zelf, maar ook niet van
m'n collega's.
Kan een hond dan geen spons opeten?
Zeker wel, ze eten werkelijk de
vreemdste zaken. Erg gezond lijkt het
me niet, maar uitzetten in de maag?
Neen! Kan een hond ziek worden van
de spons die hij opeet? Theoretisch
wel ja, als door een combinatie van
ongunstige omstandigheden de
spons in de darmen vastloopt. Maar
sponzen zijn over het algemeen zo
samendrukbaar, dat in de meeste
gevallen de darmen er wel raad mee
weten.
En de gebakken sponzen die overal in
Nederland gevonden worden dan? In
de meeste gevallen is dat van ander
materiaal, natuurlijk of synthetisch.
Mensen onderzoeken niet wat
het daadwerkelijk is, maar nemen
klakkeloos aan dat het wel weer zo'n
spons zal zijn. En dan is een nieuwe
bangmaak actie geboren.
In de meeste gevallen betreft de vondst
een paddenstoel. Er zijn een aantal

soorten die in aanmerking komen voor
verwarring met een spons. Als eerste
de Sponszwam. En dat is helemaal niet
raar, gezien deze zwam eruit ziet als.... u
raadt het al: een spons.
De andere gegadigden zijn de bovisten
(bol-, aardappel- of reuzenbovist) en
dan vaak de afstervende of half vergane
exemplaren. Deze paddenstoelen
kunnen wat structuur betreft doorgaan
voor een spons, maar zijn het geenszins.
Of ze eetbaar zijn of niet? Geen idee,
maar ik ga uit van een oude stelling:
“Alle paddenstoelen zijn eetbaar, echter
sommigen maar één maal”. Daarom zou
ik het niet proberen...
Soms betreft het een heel ander
materiaal. De “spons” blijkt dan
bijvoorbeeld oud bouwmateriaal
te zijn. Purschuim wil nog wel eens
een sponsachtige structuur hebben.
Gezond om op te eten? Lijkt me niet.
Maar uitzetten in de maag? Technisch
gezien onmogelijk. Wel is dit materiaal
dat makkelijk vastloopt in de darm,
dus als een hond dit opeet kan het wel
problemen geven.
Als tweede: het deel "gebakken". Hebt
u ooit een spons in vet of olie gegooid?
De meeste sponzen zijn tegenwoordig
van synthetisch materiaal (dus
feitelijk een soort plastic). En als je
dit verhit, smelt het samen of valt
uiteen. Niet echt geschikt om daarna
nog uit te zetten. En smaakvol? Om
een synthetische spons goudbruin te
kunnen bakken, moet je een dusdanig
hoge temperatuur bereiken dat er van
de olie meer stinkende giftige dampen
af komen dan een gemiddelde Drent
per dag aan flatulentie kan produceren.
En de organische sponzen (sponsdier
dan wel spons-komkommer) zullen
net zo goed niet erg goed tegen
bakken kunnen. Gooi eens een gewone
komkommer in de frituur, dan kun je je
een beetje een voorstelling maken hoe
het er uit zou kunnen zien.
Kortom: Laat je niet verleiden om
een volgende keer de berichten over
gebakken sponzen te delen, het
veroorzaakt een hoop onrust en is op
geen enkel feit gebaseerd.
Aftermath…
Dit artikel heb ik eind juni op mijn
Facebook-profiel gezet, om mensen
na te laten denken over het continu
delen van onbewezen verhalen, de
zogenaamde Hoax-en.
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Frederik
Haaksema

In de dagen na publicatie ontstond
er met één Facebook gebruiker een
discussie. Een vriendin van haar had
een hond die na een lijdensweg van 10
dagen (!) is ingeslapen, waarbij tijdens
sectie een vreemd voorwerp in de
darmen is gevonden, volgens haar door
de patholoog gedetermineerd als een
stuk spons.
Uit haar door emotie gestuurde reacties
werden mij 2 zaken duidelijk: men leest
op een beeldscherm te snel EN emotie
is niet voor rede (en sarcasme, maar dat
terzijde) vatbaar.
Om te voorkomen dat op dit
eenrichtings-kanaal (het clubblad)
eenzelfde onduidelijkheid ontstaat,
wil ik nog een keer benadrukken: Ja,
een niet verteerbaar voorwerp, zelfs
een stuk spons, kan vastlopen in de
darmen en daar (levensbedreigende)
problemen veroorzaken. Maar een
GEBAKKEN spons is technisch erg
moeilijk en nog nooit bewezen.
En iedere keer wordt vermeld dat de
spons zal UITZETTEN in de maag. Dit
is technisch gezien vrijwel onmogelijk.
Waarom zou een spons voor dagelijks
gebruik, in je emmer met een sopje,
zich volzuigen met water maar niet
in volume toenemen, maar wanneer
diezelfde spons opeens in de maag van
een hond beland dusdanige proporties
bereiken dat de maag knapt? Daarnaast
is de maag van een hond net zo rekbaar
als de onze. Dus knappen??? NEEN! En
nogmaals: (grote hoeveelheden) spons
in een maag is niet gezond, mogelijke
verstoppingen liggen op de loer, maar
de hetze van de berichten op facebook
is telkens weer gebaseerd op een
“urban legend”.

Jachtproef Beesd

Susanne
van Ommen

Op vrijdag 27 juli jl. was het zover voor
Freddy en mij, onze eerste officiële
jachtproef en wel in Beesd. Door het
warme weer waren er de week van
tevoren veel discussies; wel gaan, niet
gaan? Doordat de organisatie de proef
een uur eerder liet beginnen, er overal
schaduwplekken waren en er ook
wel een windje was voorspeld, heb ik
besloten om toch mee te gaan doen. Ik
had immers al betaald en ik dacht, gaat
het niet dan stop ik gewoon. En ik heb
geen spijt dat ik ben gegaan!
Ik ging om te leren, gezien Freddy
en ik nog niet zo lang trainen op
wedstrijdniveau. Ik had door de
loopsheid en schijndracht zelfs
wat minder getraind de afgelopen
periode, maar besloot wel om alle C
en B proeven gewoon te doen. De
dag begon voor mij op de Markeer en
Freddy had er zin in, want helaas, ze
sprong in. Ik kon haar binnen een kleine
2 meter terug roepen en mocht haar
daarna nog opnieuw inzetten om de
eend binnen te halen. Helaas heeft ze
door het inspringen echter niet goed
gemarkeerd en trok ze om de werpers
heen, ving wind en haalde keurig de
eend op, zoals deze mooie foto wel laat
zien.

Helaas kreeg ik voor het achter de
werpers langs lopen een 0, dus een B
diploma zat er niet meer in. Maar goed,
wie weet wat de dag nog brengen
zou! Ik kwam immers om te leren…
Vervolgens moest ik door naar het
Aangelijnd en Los volgen en het Vooruit
sturen en Terug komen op bevel. Twee
onderdelen waar ik me toch enigszins
zorgen over maakte, gezien de niet
al te geweldige trainingen de weken
er voor. Toch liet Freddy keurig zien
dat ze best wel een beetje weet hoe

het kunstje moet en kreeg ik voor
beide onderdelen een 8, dus ik was
dik tevreden! Door naar het Down
liggen (houden van de aangewezen
plaats). Er was een mooie plekje
gecreëerd in de bosrand waar ik
Freddy vol zelfvertrouwen neerlegde,
me omdraaide en weg liep. Nadat de
2 minuten voorbij waren en ik weer
terug liep, zag ik tot mijn verbazing dat
madame was gaan zitten. Keurmeester:
“Een 8 voor jullie vandaag.” Omdat

ze ging zitten en een beetje onrustig
was. Ik: “Dat doet ze anders nooit…”
En dat is ook zo, normaal blijft ze altijd
keurig liggen, maar ja op deze dag
ging natuurlijk niks zoals normaal. De
spanning is hoger, er zijn veel meer
honden en ook honden die we niet
kennen, het was warm en ik was zelf
natuurlijk ook wel wat gespannen.
Maar goed, een 8 is een keurig cijfer en
met nog steeds kans op een C diploma
gingen we door naar het volgende
onderdeel, namelijk Apporteren uit

dichte dekking. Altijd een onderdeel
wat ze leuk vindt om te doen. Maar
nu even niet natuurlijk. Freddy liep
anderhalve meter de dekking in en
keek me vervolgens aan zo van “en nu?”,
dus ik moest nog een extra commando
geven. Vervolgens liep ze in het bos
te dralen en rond te kijken. Toen ze
uiteindelijk toch terug kwam met de
eend gooide ze die ook nog voor me
neer zo van “hier heb je dat ding!”, dus
nog een puntje er af. Ik mocht met
een 7 dit onderdeel afsluiten, toch
niet verkeerd! Nu werd het weer even
spannend, want ik moest naar Apport
uit water en Apport te land. De laatste
twee proeven voor het C diploma. Eerst
het konijn ophalen, dit hebben we nog
erg weinig geoefend, dus dit was even
spannend, maar met een 6 toch nog
voldoende! Ik merkte wel aan Freddy
dat ze er niet zoveel zin meer in had,
dus ik hoopte dat een beetje druk zou
werken voor het apporteren uit water,
maar helaas. Ondanks het warme weer
was ze weer eens eigenwijs, want
ze weet best wel wat ik bedoel als ik
“apport” zeg, maar ze haalde dus niet
uit zichzelf de eend op. Om het wel
goed af te sluiten heb ik haar het water
in geholpen en heeft ze uiteindelijk
alsnog keurig de eend gehaald en
zittend afgegeven zonder tussendoor
te schudden! Maar ja, de keurmeester
kon niet anders dan me een 0 geven.
Over water wilde Freddy ook niet, maar
met al de waterlelies was dit ook niet
zo gek. Dus helaas voor mij in Beesd
dit jaar geen diploma! Maar ik heb wel
meegemaakt hoe het is en ik heb veel
geleerd. Op zaterdag 25 augustus is de
Bezelhonk Bokaal op ons eigen terrein
en op 22 september de SJP in Zwiep,
dan proberen we het gewoon nog een
keer!
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

En toen was daar Bauck

Margot
Bosma

En toen was daar Bauck. Bauck onze
eerste hond, een prachtige Drentsche
Patrijshond. Ons gezin is groter
geworden, mooier en rijker. Een korte
inleiding, maar alles zeggend.
Wij zijn een fijn gezin. Hait (papa),
mama, twee heerlijke jongens van
veertien en een stoere dochter van 11.
In de vakanties hebben wij sinds 8 jaar
een gastdochter van 13 jaar uit Berlijn.
Mijn man en ik zijn beiden opgegroeid
met dieren om ons heen. Ook honden.
Bij mijn man thuis hadden ze vroeger
teckels en bij mij thuis boxers. We
hebben altijd gezegd: “Later als we
groot zijn willen we ook een hond”.
Onze kinderen zijn ook dol op beesten.
We hebben vissen, konijnen, cavia’s,
vogels en kippen gehad. Voor een hond
hadden we nog geen “tijd”, maar de
wens bleef.
En nu was het zover. Na goed overleg
binnen ons gezin was er nu tijd en
ruimte voor een hond. Voor ons was het
wel meteen duidelijk dat we een hond
wilden en geen hondje. We zijn bij de
Drentsche Patrijshond uitgekomen,
omdat het een gezinshond is met
jachtinstinct. Mijn man gaat wel eens
mee als drijver tijdens de jacht. Dus
de Patrijshond is voor ons de perfecte
combi en het is ook nog eens een
prachtige hond. Via de site van de
DPHCN kwamen we uit bij kennel van
Ruco Sunshine. We moesten er 215
kilometer voor rijden, maar dan heb
je ook wat. Het contact met Ruud en
Corrie van Esch was erg prettig. Ruud
vertelde met veel passie over zijn hond
Zita (fan ‘t Suydevelt), maar ook over al
zijn andere dieren.
En toen was daar Bauck. Bauck onze
eerste hond, een prachtige Drentsche
Patrijshond. Ons gezin is groter
geworden, mooier en rijker.

Bauck, onze gezamenlijke liefde
maar ook onze gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Bauck, dochter
van Zita fan t Suydevelt en Eelco fan t
Suydevelt. Lisa van Ruco Sunchine is
haar officiële naam. Maar Bauck is de
perfecte naam voor onze Drent. Bauck
een stoere Friese naam. Bauck, de
eerste Friese vrijheidsstrijdster.
We maken vaak een lange wandeling,
soms gezamenlijk en soms alleen met
Bauck. Er is altijd aanspraak. Onderling
hebben we veel gesprekstof, maar
ook met mensen die je onderweg
tegenkomt. We zijn nog niemand
tegen gekomen die Bauck niet leuk of
mooi vindt. We lopen regelmatig op
de zeedijk bij Zwarte Haan of op het
betonpad door het land. Daar kan ze
heerlijk los lopen, neus in de lucht en
lekker draven.
Bauck is nu 3 maanden bij ons en is
niet meer weg te denken. Ze is lief,
speels en soms ontzettend ondeugend.
Ze is dol op sokken, schoenen en
onderbroeken. Maar ze heeft nog niets
kapot gebeten… Onze dochter maakt
regelmatig een parcours in de tuin
met hindernissen, hoepels en zelfs een
tunnel. Bauck vindt het prachtig, en
voor trainingssnoepjes doet ze alles.
Heerlijk samen kroelen, stoeien en
wandelen.
Bauck is ook mee geweest op vakantie
naar Texel. Tijdens het inpakken week
Bauck niet van onze zijde. “Er staat wat
te gebeuren en ik wil wel mee”, moet

ze gedacht hebben. Het was best wel
even spannend voor ons of Bauck het
wel leuk vond allemaal. Ze sliep in een
grote bench in de voortent, dit is ze niet
gewend. De eerste nacht waaide het
erg hard, maar ze gaf zich neer en sliep.
We namen Bauck overal mee naar toe.
Naar de winkel, naar de markt, op het
terras en zelfs 2x naar een restaurant.
Allemaal nieuwe uitdagingen en
ervaringen. Maar als je rustig blijft,
bleef Bauck ook rustig. Texel is een
hond-vriendelijk eiland. Overal zijn
honden welkom en er zijn veel plaatsen
waar honden los mogen lopen.
Bauck heeft regelmatig geprobeerd
om zeemeeuwen te vangen, een
ontzettend komisch gezicht. Water
vindt Bauck nog wat spannend.
Pootjebaden is prima, maar ze gaat nog
niet uit zichzelf zwemmen.
Inmiddels zijn we via de jachtvereniging
op training. Niet alleen Bauck moet veel
leren, ook wij. Eén –op - één gaat prima
en ook worden commando’s goed
opgepakt. Maar met andere honden in
de buurt of mensen is ze nieuwsgierig
en is de aandacht weg. Consequent zijn
en eenduidige commando’s, dat zijn de
sleutelwoorden op het moment. Zoals
ik al zei, we moeten nog veel leren.
Maar we hebben er alle vertrouwen in.
En toen was daar Bauck. Bauck onze
eerste hond, een prachtige Drentsche
Patrijshond. Ons gezin is groter
geworden, mooier en rijker.
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Marjolein & Eric

Welkom op de Kidzzpagina

Bouckaert

Hoi Drentenvriendjes! Wat is de zomervakantie voorbijgevlogen he? Als
dit blad door de brievenbus valt, zijn jullie vast alweer een paar weken
naar school, allerlei leuke dingen aan het leren.

Drentsche Patrijshonden gaan vaak ook naar “school”, dat noemen we meestal
training of cursus. Wat veel Drentjes doen is jachttraining. Dan leren ze samen
met hun baasje bijvoorbeeld dummy’s te zoeken en netjes terug te brengen. Die
dummy’s zijn een soort leer-speeltjes en lijken soms net echte konijnen of vossen.
Als ze heel goed hun best doen, kunnen ze met een echte jager mee! Misschien
heb je daar al wel eens foto’s van in dit blad gezien. Er zijn ook Drentjes, die geen
dummy’s of beesten zoeken , maar die oefenen om mensen te zoeken, knap hè?
Een van de dingen die een hond nodig heeft om dit te kunnen is een super neus.
Drentsche Patrijshonden hebben zo’n super neus.
Weet je wat een hond met zijn neus allemaal kan?
Een hond kan zo supersnel ademen, dat hij bijna aan een stuk door kan ruiken. Wij
niet, wij ademen eerst in en dan weer uit. Een hond ademt de lucht aan de voorkant
van zijn neus in en aan de zijkant uit, hij heeft een soort ingang en uitgang. Er zit bijna
geen pauze tussen, daarom blijft er steeds verse lucht met geurtjes zijn neus in gaan.
Wij kunnen dat niet, wij moeten eerst uit ademen.
En probeer je het nu? Lukt het…… :-)
Een hond kan ook meerdere geuren tegelijk ruiken. Op internet las ik het voorbeeld
dat wij mensen langs een huis lopen en denken: “Hé ik ruik erwtensoep.” Maar een
hond kan dan alle dingen die in de soep zitten apart ruiken, dus de worst, de groente,
het vlees, aardappelen enzovoorts. Honden zijn zo knap dat ze, terwijl ze alles om
zich heen ruiken, ze zich op één van die geuren kunnen concentreren. Hierdoor kun
je een hond ook leren om iets heel speciaals op te sporen. Denk maar eens aan de
Iwan, net-alsof-speurhond bij de Politie Rotterdam,
speurhonden van de Politie of de Douane. Er zijn bijvoorbeeld speciale speurhonden voor één dag mocht hij mee, om met politieagenten
om geld te zoeken, vuurwapens (pistolen en zo) en dus ook mensen.
te oefenen boeven te ontdekken in grote groepen
Er bestaan ook speurhonden om dingen op te sporen die je niet zou verwachten,
wist je dat er honden zijn die hommelnesten kunnen vinden, of bijzondere ziektes
van mensen kunnen ruiken?

mensen. Omdat hij overal aan mocht snuffelen
werden de boeven zenuwachtig en liepen ze
ineens weg als hij er aan kwam met zijn net-alsof
speurhonden tuig aan.

Knap hè die honden? Jouw hond kan ook leren speuren, je kunt heel makkelijk beginnen met zijn of haar lievelingsspeeltje
te verstoppen. In het begin kan je nog meelopen of aanwijzen waar het ligt en kan je je hond gewoon laten kijken waar je
heenloopt. Later zal je merken dat het steeds beter gaat. Dan kun je ook net alsof doen dat je iets verstopt en zo een beetje
door de kamer of buiten heen en weer lopen voor je het speeltje echt verstopt, of je hond met iemand anders even apart
laten wachten.
Waar je ook mee kunt spelen zijn snuffelspelletjes die je zelf maakt. Je kunt een snuffelmat maken, maar met simpele dingen
die iedereen thuis kan verzamelen kun je ook een spel maken. Verzamel bijvoorbeeld eens een poosje lege wc-rolletjes. Als je
die dan rechtop in een lage bak zet en je stopt in een paar rolletjes een lekker snoepje, dan moet je hond snuffelen in welke
rolletjes het lekkers zit en kan je hem of haar zelf de snoepjes laten pakken. Er zijn zoooooveel leuke dingen die je zelf kunt
maken! Zoek op internet maar eens op snuffelmat maken, hersenwerk of honden puzzels. Misschien kun je zelf een gave
puzzel met iemand maken met houten luikjes of laadjes?
Sturen jullie me een leuke foto van een speurneus in actie?
Mail naar maxdedrent@dphcn.nl en let op de Facebook pagina van de
Drentsche Patrijshondenclub Nederland voor een nieuwe uitdaging……
Groetjes en een poot van Max!
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Senna op World Dog Show 2018
De World Dog Show. Dé World Dog
Show. De belangrijkste show ter wereld.
Wij zijn in 2002 ook geweest, nu 16
jaar later mocht ik zelf lopen met onze
Senna Sophie v.d. Lage Nesse.
Gedurende vier dagen werden in totaal
drie aparte hondenshows gehouden in
de RAI in Amsterdam. Op donderdag 9
augustus was voor ons ras de Benelux
Winner Nederland, vrijdag 10 augustus
de Specialty en zaterdag 11 augustus
de World Dog Show zelf. Dit was een
verpletterende editie. Nog nooit waren
zoveel honden ingeschreven voor de
World Dog Show, met een totaal van
ruim 33.165 ingeschreven honden
over vier dagen. Dat zijn gemiddeld
bijna 8.300 honden per dag. Daarnaast
kwamen maar weinig honden uit
Nederland, heel veel honden zijn vanuit
het buitenland gekomen.
Alle drie de shows tellen voor een
dubbel CAC. De beste reu en teef
krijgen dubbele kampioenspunten,
de reserve reu en teef krijgen een
volle punt in plaats van een kwart
punt. We hadden Senna voor alle
shows ingeschreven. Niet geschoten,
altijd mis, maar we gingen voor drie
Uitmuntende kwalificaties.
Op de Benelux Winner waren we al
vroeg present. We dachten immers
dat we al vrij snel aan de beurt waren,
maar een andere keurmeester keurde
nog andere rassen voor ons. Op deze
showdag waren zestien Drenten
ingeschreven, waarvan helaas niet
iedereen aanwezig was. De keuring
verliep snel, waardoor we snel de ring
in mochten. We stonden alleen in de
Tussenklas teven, waardoor je, indien
je een Uitmuntend behaalt en je hond
kampioenswaardig bevonden wordt,
meteen al 1 Uitmuntend bent. Helaas
werd Senna niet geplaatst voor beste of
reserve teef.
De tweede dag was de Specialty show,
een extra ingelaste show waarbij je
geen bijzondere titel, maar wel nog
steeds dubbele punten kon behalen.
Toch waren op deze dag maar bijzonder
weinig Drenten ingeschreven. We
moesten het doen met vijf reuen en een
teef, onze Senna. Dan is het een kwestie
van een Uitmuntend halen. Maar dat is
niet gegarandeerd.
Deze show begon voor ons ’s middags
vanaf 14.00 uur, om 12.00 uur gingen
de deuren open. ’s Ochtends was
de World Dog Show voor andere
rasgroepen bezig, maar die zouden ’s
middags klaar zijn. Dus niet…

Wij kwamen om 12.00 uur binnen
in een onverantwoord circus. Het
was zó druk dat je je amper nog
kon verplaatsen. Na een paar keer
aangereden te zijn door mensen
met karretjes en benches en andere
spullen, hebben we ergens nog een
beetje ruimte kunnen vinden om
onze spullen neer te zetten. Het was
echt druk. Dat was al een minpunt.
Het volgende kwam toen we in de
catalogus keken. Blijkbaar was zonder
enige vorm van kenbaarheid (alle
andere wijzigingen werden altijd
online gepubliceerd), besloten om
niet alleen van keurmeester, maar
ook onze ring te wijzigen. Er ontstond
veel onduidelijkheid, omdat bij geen
van beide ringen duidelijkheid werd
verschaft, niemand wist wat. Het
informatiepunt in de hal wist niets: “Ga
maar naar het secretariaat.” Wij naar het
secretariaat. Waar vervolgens een uit
Rusland ingevlogen dame (de meeste
honden tijdens deze shows kwamen
uit Rusland) met enige arrogantie zei
dat ze het niet wist en dat wij daar zelf
verantwoordelijk voor waren om dat
in de gaten te houden en dat dat al
twee weken online stond en dat ze ons
verder niet kon helpen. Met andere
woorden, daar hadden we dus helemaal
niets aan. Ongeveer een halfuur voor
we de ring in moesten, wisten we
tenminste in welke ring we verwacht
werden aangezien het inmiddels bij de
ring vermeld werd.

Marloes
de Reus

aanwezige Drenten zaten. Met 49
Stabijhonden voor ons was het nog
wel even wachten, maar toen we aan
de beurt waren ging het snel, maar de
keuring was wel grondig. Niet iedereen
kreeg een Uitmuntend, dus zonder
teveel te verwachten gingen we de ring
in. Senna wilde niet echt meer staan,
was niet helemaal op haar gemak, maar
liep wel mooi door de ring. We mochten
de ring uit met een Uitmuntend, maar
zonder te weten of we eerste of tweede
waren geplaatst, want we liepen tegen
nog een Tussenklas teefje. Buiten de
ring bleken we toch 1U te zijn. Door
naar de keuring voor beste en reserve
teef. Zouden we toch nooit halen. Met
een jong teefje van 18 maanden tegen
allemaal Open klas, Kampioensklas
en Gebruikshondenklas teven? Zero
chance.
Beste teef werden we niet. Nog een
rondje met z’n allen door de ring en de
keurmeester gebaarde ons naar plaats
2. No way! Geheel onverwacht werd
Senna reserve teef op de Wereldwinner!
Het was best wel een hele happening,
drie zware dagen op de grootste shows
waar we ooit geweest zijn, maar we
zijn erg tevreden met de resultaten.
Ons knappe meisje met 18 maanden
voldoende kampioenspunten en
reserve teef op de World Dog Show. We
zijn dan ook ontzettend trots op onze
Senna.

Vervolgens was de ringmeester niet
aanwezig. Na enig uitstel besloot de
keurmeester maar te gaan keuren
zonder ringmeester. Uiteindelijk kwam
de ringmeester ruim drie kwartier
te laat; toen waren wij al gekeurd.
Wederom verliep de keuring snel en
met vijf reuen en een teef was het
best makkelijk. Ondanks dat zowel
ik als Senna een beetje uit ons doen
waren door de drukte en onzekerheid,
behaalden we een Uitmuntend
en omdat we de enige teef waren,
waren wij ook meteen Beste Teef en
behaalden we twee kampioenspunten.
Daar Senna al twee punten had, is zij
met 18 maanden ‘officieus‘ Nederlands
Kampioen. Ze bezit alle punten, maar
ze is nog te jong. Voor het Nederlandse
Kampioenschap dient een hond 27
maanden of ouder te zijn. We zullen
nog negen maanden moeten wachten
voor we het officieel kunnen gaan
bezegelen.
De dag van de World Dog Show waren
we weer vroeg uit de veren en hadden
een rustige hoek waar we met alle
De Drentsche Patrijshond
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IJsselshow Zwolle

Familie
Büter

Voor zaterdag 23 juni 2018
hadden wij onze Us Speyk fan’t
Suydevelt ingeschreven voor de 23e
internationale kampioenschapstentoonstelling in de IJsselhallen te
Zwolle. Ik moet toegeven dat dit op
aandringen van de fokker is gebeurd.
Er werd gekeurd in redelijk grote keurringen met een goede vloer waardoor
het lopen van de hond en handler heel
goed te doen was. De keurmeester was
de heer W. Gullix (DE).
Als eerste waren de reuen open klasse
aan de beurt met Kenzo (Arie) v.h.
Groningerland, Joppe fan ’t Suydevelt
en Us Speyk fan ’t Suydevelt. Zoals
gebruikelijk na enige rondjes, en nog
een paar extra, was er de plaatsing: 1e
Us Speyk, Joppe 2e en Kenzo 3e.
Vervolgens was het de beurt aan
de junior teven. Er waren 2 teven
ingeschreven: Nyva fan’t Suydevelt
en Puck fan’t Suydevelt. In deze klasse
werd Puck 1e en Nyva 2e.
In de tussen klasse teven was er één
deelneemster: Mia fan’t Suydevelt
en ze werd dan ook 1e. Bij de open
klasse teven 2 deelnemers: Abby v.d.
Olinckhoeve en Flo fan’t Suydevelt.
Plaatsing 1e Abby en 2e Flo.

Suydevelt van Jaap Hoeksema

Uiteindelijk werd de plaatsing:

Reserve CAC teven:

CAC/CACIB en BOB (Best of Breed): Us
Speyk fan’t Suydevelt van Bennie en
Mariet Büter

Puck fan ’t Suydevelt en reserve CACIB
teven: Flo fan’t Suydevelt van Jaap
Hoeksema

Teven:
BOS (best of opposite sexe)/CAC/CACIB:
Abby v.d. Olickhoeve van Anita en
Robert Post
Reserve CAC/CACIB reu: Joppe fan’t

Vervolgens moeten weer 2 ronden
worden gelopen, waarna weer 3 na
Vanzelfsprekend moest de Best of
een dank de ring konden verlaten, wij
Breed zich later op de dag melden
nog steeds niet. Dus weer lopen en
in de ere-ring voor de keuring van
rasgroep 7. Dat was een lange zit omdat Speyk was helemaal in zijn element
en vervolgens mocht weer een hond
de Drenten al in de morgen werden
na een bedankje de ring verlaten;
gekeurd en de ere-keuring startte pas
wij niet dus :-). Nog 2 honden over
om 15.00 uur.
en de spanning giert je door de keel.
In Rasgroep 7 was het zoals zo vaak bij Weer 2 ronden lopen en wie had dit
de Drenten het geval is: opstellen in de ooit verwacht: Us SPEYK 1e bij de
Nederlandse Honden Rassen! Wat een
voorkeuring, daar de keuring door de
applaus, geweldig wat was dit mooi.
heer G.Kips (LU), er was wel aandacht
voor Us Speyk, maar het was weer er in Keurmeester de heer P. Burema gaf aan
en er uit. Dit is niet motiverend na zo’n dat hij diep onder de indruk was van
de beweging en het loopvermogen
lange wachttijd.
van Us Speyk en gaf daar een extra
Maar goed, hierna kwam ook nog de
compliment voor.
keuring Nederlandse Honden Rassen.
Al met al een hele lange dag, maar het
Hier moest Us Speyk zich ook melden;
eind was weergaloos en zo speciaal dat
er deden 9 Nederlandse Honden Rassen hadden we nooit verwacht.
mee.
In de voorkeuring door keurmeester
P. Burema was er voldoende leuke
aandacht voor alle honden en moest
er “voor gelopen worden” en Us Speyk
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liep alsof hij zweefde. Heerlijk om zo de
ere-ring in te gaan. Op startnummer
volgorde moesten wij de ere-ring in,
en konden de eerste 3 de ring na een
‘dankjewel’ weer verlaten, wij niet :-).

Op vakantie met Joes
Hallo allemaal! Wij zijn de familie
Engelen uit Swalmen. Onze familie
bestaat uit Twan, Carina, Femke (ik
schrijf dit stukje) en Jens Engelen. Sinds
mei zijn wij de trotse eigenaren van
Joes (Jonas) van de Olinckhoeve. Joes is
geboren op 5 maart 2018.
Joes is mijn vaders 4e Drentsche
Patrijshond reu en volgens hem is Joes
toch wel de meest eigenwijze, sterkste
en meest hardleerse hond die hij heeft
gehad. Joes houdt ook heel erg van
zwemmen, waar onze andere honden
(helemaal) niet van hielden. Ook
heeft Joes geen respect voor andere
honden en paarden… Wij zijn toen we
hem 3 weken hadden gaan kijken bij
de jachtcursus. Joes ging tegen alle
honden in; nee, ontzag heeft hij voor
andere honden zeker niet. Ook waken
deed hij al met 4 maanden, dat merkten
we ook op vakantie, waar voornamelijk
dit stukje over zal gaan.
Wij zijn deze zomer op vakantie
geweest naar Luxemburg, op een
camping. De eerste echte volle dag

zijn we naar een evenement geweest
over landbouwmachines en dieren. Het
was heel erg warm en we moesten de
hele dag lopen. Op het laatst was Joes
wel heel erg moe en ging hij bij elk
stukje schaduw op de grond liggen. Wij
hebben de hele week veel gewandeld
in het bos, natuurlijk hebben we Joes
ook veel rust gegeven. We moesten
Joes echt tegen zichzelf beschermen,
want hij geeft niet snel op en hij wil
graag wat voor je doen, hoe vermoeit
hij ook is.
Ook hebben wij veel op terrasjes
gezeten en overal heeft Joes zich
voorbeeldig gedragen. Lopen aan de
lijn ging niet zo soepeltjes. Joes is echt
megasterk en mijn vader had aan het
eind van de vakantie echt wel pijn aan
zijn arm en hand omdat Joes heel hard
trok. Wij hebben in de vakantie ook
veel geoefend met aan de lijn volgen.
Commando’s als ‘’volg’’, ‘’kom hier’’ en
‘’zit’’ kent hij al. Wel merken we dat
Joes alleen naar je luistert als hij daar
zin in heeft. Dat is natuurlijk zeker niet
de bedoeling! Joes trok vooral heel

Nakomelingendag Veenendaal
Ik had net mijn nieuwe auto opgehaald
in Noordwijk, toen Lidy Kamperman
mij appte of ik kon helpen bij de
nakomelingendag in Veenendaal.
Helaas had één van de vrijwilligers
af moeten zeggen, dus was ze op
zoek naar vervanging. Van hier naar
Veenendaal.... 100 kilometer rijden, je
begrijpt dat ik daar niet al te lang over
na hoefde te denken.
Zaterdagochtend vroeg reed ik
mijn eerste grote rit. Ruim op tijd
aangekomen bij De Basiliek, kreeg ik
samen met nog een ‘nieuwe vrijwilliger’
uitleg over onze rol op deze bijzondere
dag. Wij moesten de keurmeesters
assisteren door hun bevindingen over
de gekeurde hond vast te leggen in
een computerprogramma, speciaal
ontwikkeld voor keuringen. Daarop
volgde een korte uitleg door Gijsbert
van Luinen de Rooij (de ontwikkelaar
van het programma) over het systeem
en de route in het programma. Toen
al die verschillende schermen langs
kwamen op de computer, dacht ik wel,
als dat maar goed gaat en als ik het
straks nog maar weet. Eerlijk gezegd
vond ik dat wel een beetje spannend.
Toen was het kwart voor 10. Alles stond

klaar, de keuring kon beginnen, wij
waren er klaar voor. Maar bij Gijsbert
stond het zweet op z’n voorhoofd.
Het computersysteem lag plat en met
nog maar een kwartier te gaan voor
de eerste keuring, had hij geen tijd
meer om rustig z’n koffie op te drinken.
Natuurlijk kwam het goed, Gijsbert had
na een paar heikele minuten de situatie
weer helemaal onder controle. En toen
één van de ringmeesters, die per abuis
bij de Waltakke in Lochem was beland,
toch nog op tijd was aangekomen kon
het feest beginnen.
We namen plaats aan het tafeltje in
één van de drie ringen en maakten
kennis met de keurmeester en de
ringmeester. Deze laatste zorgde ervoor
dat de honden met hun baasje op de
juiste plek en in de goede volgorde
klaar stonden voor de keuring. De
keurmeester kon beginnen. Wat
een ontzettend leuk gezicht om al
die honden, vader, moeder en hun
nakomelingen bij elkaar te zien,
allemaal Drenten, maar allemaal
verschillend en met hun eigen karakter.
En wat een geweldige interactie
tussen de honden en hun bazen. Al
snel raakte ik thuis in de termen van

Femke
Engelen

hard als hij water rook/zag of hoorde.
Wij hebben water ook gebruikt om te
belonen. Wij zijn elke dag met Joes naar
een meertje of riviertje geweest, zodat
hij daar kon zwemmen.
Op de camping zelf heeft Joes zich
ook goed gedragen, we hadden hem
vastgelegd aan een riem en hij gedroeg
zich prima! Hij waakte naar iedereen die
over het paadje voor onze tent liep, ook
naar andere honden, hoe groot of klein
ze ook waren. Deze allereerste vakantie
van en met Joes was zeker geslaagd! Wij
hebben een hele leuke week gehad en
Joes volgens mij ook wel.

Marije
van Noort
de keurmeester, zo had ik nog nooit
gehoord van ‘goede rug-welving’ en van
‘goed bone ’…
De dag vloog voorbij! En ondanks de
weersvoorspelling dat het op deze
zaterdag een zeer zonnige dag zou
worden, was het in De Basiliek goed
toeven.
Samen met Sara (onze Drent had
tijdens onze vakantie bij Henk & Lidy
gelogeerd) reed ik voldaan terug naar
de bollenstreek. Veel geleerd, aardige
mensen ontmoet en heel veel prachtige
lieve honden bij elkaar gezien. Ook
deze Drentendag was wederom
uitstekend georganiseerd. Kortom, het
was een ontzettend leuke dag.
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Jachttraining
In maart van dit jaar was weer het
moment aangebroken om in te
schrijven voor de jachttrainingen 2018.
En al enkele maanden liep ik met twijfel
rond. Moest ik ook dit seizoen weer
aanhaken bij de trainingsklas van de
jagersvereniging Utrecht. De trainers
zijn kundig, de trainingen leerzaam en
de nazit meer dan gezellig. Maar was
het ook goed voor onze beide Drenten
Joep en Dries?
Van nature ben ik niet in de wieg
gelegd als voorjager van een jachthond.
Circa 4 jaar geleden bij toeval gestart
met een training. Met het beeld
dat ik mijn hond ging trainen. Mijn
persoonlijke conclusie na het eerste
seizoen was dat het trainen van een
jachthond voor 70% gaat om de
voorjager en 30% om de hond. De hond
heeft de meeste vaardigheden van
nature in zich. Het is aan de voorjager
om deze talenten daadwerkelijk te
ontwikkelen. Te zoeken naar de trucjes
om een hond iets te laten leren en
ontwikkelen. Maar wat je niet in een
verhaal van een kwartier even aan je
leerling uitlegt. En dat leidt zonder
meer bij elke voorjager vroeg of laat
een keer tot frustratie. Sommigen
stoppen op dat punt. En dat punt had ik

Dries kon het al lang,
alleen nu z'n baas nog
aan het eind van het jachtproefseizoen
2017 persoonlijk ook bereikt. Veel
getraind dat jaar, veel voortgang
geboekt met beide honden. Bij de jacht
in de praktijk werkten zowel Joep als
Dries goed, maar bij elke proef ging er
wel iets net niet goed.
Natuurlijk zijn er de afgelopen jaren
genoeg mensen geweest wie het
gelukt is om met een Drent een KJV
B-diploma te behalen. En zelfs een
enkeling een A-diploma. Maar niet in de
aantallen die je ziet bij enkele andere
rassen als Labradors, Golden Retrievers
of Duitse Staanders om maar een
paar te noemen. Feit is dat je met een
Drentsche Patrijshond toch veelal 1 van
de weinigen bent bij een jachtproef.
Keurmeesters vinden het dan ook vaak
leuk om een Drent te zien werken en
te keuren. Mijn motto is vaak: als iets
makkelijk is, dan zouden velen het al
voor jou hebben gedaan. Zo ook met
het trainen van Drenten. Als het een
makkie zou zijn, dan liepen er veel meer
Drenten op jachtproeven rond. Dat ligt
volgens mij niet zo zeer aan het feit dat
de Drent het niet kan. Maar aan het
feit dat een voorjager nog meer dan
bij andere rassen moet zoeken naar de
kleine trucjes om iets over de bühne te
krijgen bij de hond.
En dat was de reden om eind 2017 juist
niet te stoppen. Te willen bewijzen
dat het ons ging lukken. Nog meer op
zoek naar die kleine stapjes en trucjes.
Kijkende naar de proefresultaten in
2017 van zowel Joep als Dries kwam
eigenlijk wel structureel naar voren
dat het waterwerk de boosdoener was.
Die inmiddels zo veel stress opleverde
bij mij en dus bij de honden dat bij
andere proefonderdelen er ook van
alles misging. Niet bij de training, maar
wel bij het afleggen van de proeve van
bekwaamheid bij een jachtproef.
Voor de lezer die nog niet bekend
is met de zogenaamde Standaard
Jachthondenproef (SJP) van de
Koninklijke Jagersvereniging; deze SJP
bestaat uit 8 onderdelen. Hiervan zijn
er 2 met water: Proef E, Apport uit diep
water en Proef H, Apport over diep
water. Bij Proef E staat de voorjager
met hond op enkele meters van de
waterkant en wordt met het vallen
van een schot een eend in het water
geworpen. Op commando moet de
hond zonder twijfel het water in gaan,
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de eend halen en deze zittend afgeven.
Bij Proef H wordt voor aanvang van
de proef aan de andere kant van een
waterpartij van 10-40 meter breed
een eend weggelegd. Zonder dat je
hond iets heeft gezien moet je hem
blind over het water sturen waarna de
hond op eigen initiatief het veld of bos
uitzoekt naar de eend, terug zwemt
en de eend zittend afgeeft aan de
voorjager.
Maar terug naar mijn 2017 analyse.
Het waterwerk was het probleem.
Daar moest ik dus mee in de weer.
Maar in de groepstrainingen van de
jagersvereniging wordt er vaak op een
breed spectrum kort getraind. Dus
ruwweg 75% zouden we bezig zijn met
zaken die beide honden misschien nog
niet tot in perfectie beheersen in elke
situatie, maar waar de basis er zeker
goed in zit. En maar 25% van de tijd met
waterwerk waar ik dus juist met veel
meer details aan de gang wilde. Dus de
keuze was gemaakt: trainingsseizoen
2018 ging ik individueel doen en
helemaal gericht op water.
Omdat de waterstress van mij
vermoedelijk oversloeg naar de honden
was het echt helemaal terug naar de
basis. Andere set van commando’s,
geen eenden of dummies, geen
complete oefeningen. Beginnen bij de
absolute basis. Gewoon een tennisbal
werpen op het land. Die perfect met
enthousiasme laten apporteren.
Daarna diezelfde tennisbal een keer
in het water gooien, zodat de hond
met hetzelfde enthousiasme de bal

apporteert zonder na te denken dat hij
het water in moet. Op die manier krijg
je het voor elkaar om de hond in het
water te krijgen op het punt waar jij het
wilt en niet dat de hond gaat zoeken
naar een stukje kant 10 meter verderop
die hem beter bevalt.
Nadat het enthousiast te water gaan
er bij zowel Joep als Dries goed in zat
gingen we pas verder. En dan praten
we niet over dagen maar weken van
continu herhalen waarbij de bal zo nu
en dan werd ingeruild voor een dummy.
Bij de volgende stap gooiden we een
dummy aan een touw in het water. En
wanneer de honden eenmaal in het
water lag trokken we de dummy op de
kant, werd snel het touw eraf gehaald
zodat de hond de dummy kon pakken
en terugbrengen. Te water gaan terug
verschilt niet veel van heen, dus dat
onderdeel verliep redelijk soepel.
Maar waar Joep veelal direct netjes
zittend zonder vooraf schudden de
dummy afgaf, was dit bij Dries een flink
probleem. Bij het voelen van vaste
bodem ging Dries zich eerst even lekker
uitschudden om daarna de dummy
zittend af te geven. Bij een proef
levert dit aftrek op en mogelijk zelfs
diskwalificatie omdat bij het schudden
met een eend in de bek deze eend
beschadigd kan raken door het snijden
van de hoektanden.
Met dit schud-probleem van Dries ben
ik wel een tijdje in de weer geweest.
Uiteindelijk bleek de oplossing om op
het moment dat hij bij de kant was, heel
hard weg te lopen tot wel 100 meter. De
reactie van Dries was dat hij heel hard
achter mij ging aanlopen en door het
rennen zich al droog schudde en na een
korte tijd vergeten was dat hij moest
schudden. Toen dit eenmaal werkte
was de volgende stap dat ik al wegliep
naar 100 meter van de waterkant op
het moment dat ik hem uitstuurde.
En langzamerhand heb ik daarna de

afstand weer korter gemaakt tot ik weer
terug was naar 2 meter en hij na weken
dit ritueel te hebben meegemaakt was
vergeten dat hij wilde schudden.
Al met al ben je op deze wijze
maanden bezig om al die kleine
stapjes te ontrafelen en weer aan
elkaar te plakken. Zodat er weinig tijd
overblijft voor het bijhouden van de
andere onderdelen van de SJP. Maar
ik vertrouwde erop dat die basis niet
direct verloren zou zijn geraakt.
Zaterdag 4 augustus stond de eerste
SJP met Dries op de rol. Een week
eerder had ik een andere SJP laten
lopen vanwege de hitte en ook deze
dag lag de temperatuur boven de 30
graden. Een laatste poging om enkele
dagen voor de proef nog even met een
echt konijn te oefenen ging niet door
omdat alle konijnen waren uitverkocht.
Maar goed, vertrouw op je hond. Vorig
jaar was konijn nooit een probleem
dus die basis zal zich nog wel ergens
schuilhouden bij Dries.
De warmte tijdens de proef had zeker
invloed op Dries en met name op
zijn tempo. Hij deed alles netjes maar
zeer op zijn gemak. Wat punten heeft
gekost, maar gelukkig niet leidde
tot onoverkomelijk fouten met een
diskwalificatie of onvoldoende tot
gevolg. Bij waterproef H moest Dries
eerst door de modder om daarna een
circa 30 meter breed water over te
steken. Hij vond de modder duidelijk
niet fijn, maar anders dan voorgaande
jaren ging hij niet zoeken naar een
mooier kantje maar gewoon te
water op de plek die ik hem wees. De
tennisbal deed zijn werk.
Bij Proef E ging alles goed maar op het
moment dat hij het water uitkwam zag
hij ineens 4 mannen naar hem kijken;
de keurmeester, de werper, de jager
met geweer en zijn eigen baas. Hij
stond stil en twijfelde even. Ik herkende
het moment om te gaan schudden
en maakt een stap achterwaarts.
Rennen, maar nu geen 100 meter. De
keurmeester zag mijn stap, trok er wel
een punt voor af, maar Dries pikte het
signaal op en bracht de eend netjes
voor. Dus de tennisbal en de 100 meter
sprint hadden beide hun diensten
bewezen.

vooraf lekker laten liggen in alle hitte.
Mezelf alleen inprenten ‘vertrouw in
je hond, als hij bij het konijn is direct
roepen en fluiten’. Dat laatste zou wel
puntenaftrek geven, maar ik wilde
voorkomen dat Dries eerst even
uitgebreid een kennismakingsgesprek
zou aangaan met het konijn wat
soms kan leiden tot een uitgebreide
wasbeurt van Bunny tot en met het
flossen van de voortanden aan toe. Als
het op 1 na laatste koppel van de dag
werden we opgeroepen. Op mijn voetcommando ging Dries keurig zitten,
lijn los, konijn wordt gegooid, keurig
wachten op commando, ik krijg een tik
op de schouder van de keurmeester en
ik geef Dries het apport-commando. Hij
gaat vlot uit, op mijn vast-commando
en gevold door een fluit pakt hij direct
het konijn en brengt deze netjes zittend
binnen. Een 9 en daarmee was het eerst
B-diploma voor Dries binnen!
Wat een moment! Nog genoeg zaken
en uitdagingen waar we aan kunnen
werken. En het zal zondermeer nog een
paar keer fout gaan. Maar deze pakken
ze Dries niet meer af en we weten dat
we op de goede weg zitten. En voor de
lezer die met een pup voor zijn voeten
dit artikel zit te lezen: ook jouw hond
kan het al, alleen nu jij nog! Met een
flinke dosis geduld, af en toe gezonde
humor, eerlijke zelfreflectie en een
portie doorzettingsvermogen kom je er
zeker. De 1 in 6 maanden, de ander in 3
jaar. Dat maakt niet uit.

Als laatste proef van de dag stond Proef
D op het programma. Kort apport te
land van het konijn. Dries had alle 7
voorgaande proeven gehaald dus deze
achtste zou het B-diploma kunnen
brengen. Ik ging bewust geen rare
lastminute oefeningen doen. Dries
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Mijn hond maakt alles stuk...
Waarom maken honden dingen stuk?
•

Kauwen is voor honden van
essentieel belang. Het houdt het
gebit, de kaken en het tandvlees
gezond.

•

Vooral puppy’s hebben een
sterke behoefte om te kauwen
om zo verlichting te geven aan de
ontsteking en de irritatie wanneer
de tandjes doorkomen.

•

Honden kauwen uit angst of
verveling, maar kauwen ook
omdat ze het simpelweg een leuke
bezigheid vinden.

•

De kaken van jouw hond kun
je beschouwen als essentieel
gereedschap; hij kan er
voorwerpen mee oppakken en er
zijn omgeving mee verkennen.

Het kom erop neer dat een hond ieder
voorwerp in zijn omgeving beoordeelt
met de vraag: “Kan ik er op kauwen?”
Kauwen is normaal, natuurlijk en
noodzakelijk gedrag
Kauwen is normaal, natuurlijk en
noodzakelijk gedrag. Honden slapen
over het algemeen ’s nachts en midden
op de dag. Tijdens de ochtend en
de namiddag zijn honden over het
algemeen het meest actief. Kauwen en
bijten is dan voor jouw hond hetgeen
waar hij zich bij voorkeur mee bezig
houdt. Er zijn ten slotte maar een
beperkt aantal dingen die je hond kan
doen wanneer jij van huis bent. Je kunt
moeilijk verwachten dat hij een boek
gaat lezen, vrienden gaat bellen of
soapseries op TV gaat kijken! Sterker
nog, het kapot maken van spullen
tijdens je afwezigheid is een vorm van
bezigheidstherapie om te tijd te doden
wanneer jij er niet bent.

Als je van huis gaat
•

Voordat je van huis gaat breng je
je pup naar een ruimte waar hij
voor langere tijd alleen kan zijn,
denk aan een kleine slaapkamer of
speelkamer met daarin een fijne
slaapplek voor de hond, een bak
met water, een hondentoilet (als
je pup nog niet zindelijk is) én het
enige in de ruimte waar de pup
op kan kauwen zijn een stuk of 6
gevulde kauwspeeltjes.

•

Bij een volwassen hond die
zindelijk is, kun je volstaan met een
bench en een of meerdere gevulde
kauwspeeltjes.

Je hond zal met veel plezier rustig
ergens gaan liggen en zich vermaken
met de het kauwspeeltje zodra jij
’s ochtends van huis gaat. Na zijn
middagslaapje zal hij vanzelf op
zoek te gaan naar een nieuw gevuld
speeltje om zich daar nog even mee te
vermaken met jouw thuiskomst in het
vooruitzicht. Dit is belangrijk omdat de
meeste (kauw)activiteit plaatsvindt vlak
nadat je van huis gaat en vlak voordat
je weer thuis komt.
Als je thuis bent
Als je thuis bent, kun je je pup in een
bench doen waar hij voor korte tijd
verblijft. Uiteraard geef je hem dan een
gevuld kauwspeeltje, zodat hij leert
zich daarmee bezig te houden. Ieder
uur haal je je pup uit de bench om
zijn behoefte te doen op de daarvoor
bestemde plek. Als hij dat heeft gedaan,
dan prijs je hem en speel je samen een
spelletje met het kauwspeeltje. Zodra je
hem weer terug in de bench doet, geef
je weer een vers gevuld speeltje.

Het doel van het (tijdelijk!) opsluiten
van je hond in een kamer of bench is
om te voorkomen dat hij op spullen
gaat kauwen die daar niet voor bedoeld
zijn. Het vergroot ook nog eens de
kans dat je hond een goede gewoonte
ontwikkelt; namelijk het spelen met en
het eten uit de Kong.
Let wel: een bench mag nooit ingezet
worden als strafmiddel, het hoort een
De Drentsche Patrijshond
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Hoe kun je voorkomen dat je hond je
spullen stuk maakt?

Het doel van het (tijdelijk!) opsluiten
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fijne plek te zijn voor een hond. Maak
het verblijf in de bench niet te lang, het
is in dit geval slechts een hulpmiddel
voor als je er even niet bent. Het is
niet de bedoeling een hond een hele
werkdag in een bench op te sluiten.
Maak je hond fan van het
kauwspeeltje!
Met het bovenstaande trainingsschema
leert je hond zichzelf te vermaken
met een kauwspeeltje. Sterker nog:
je hond wordt helemaal fan van het
kauwspeeltje! Zodra deze goede
gewoonte is ontwikkeld, zal jouw
pup niet meer de behoefte hebben
om tapijten, gordijnen, banken,
kledingstukken, stoelpoten, CD-roms,
speelgoed of elektriciteitskabels kapot
te maken. De kans dat hij overmatig
gaat blaffen is ook gering. Je hond zal
er geen moeite mee hebben om rustig
ergens te gaan liggen zodra hij alleen
wordt gelaten, zonder bang of verveeld
te zijn.
Je dient dit wel actief te trainen, zodat
je hond de Kong helemaal te gek
gaat vinden gaat vinden. Prijs je hond
en geef hem desnoods een stukje
gedroogde lever zodra je ziet dat hij
met zijn Kong bezig is. Neem het niet
voor lief dat hij dat doet! Laat daarom
duidelijk merken dat je het helemaal
geweldig vindt dat hij deze nieuw
verworven ‘hobby’ bezigt.
Speel met je hond spelletjes met het
kauwspeeltje, zoals apporteren en of
zoeken
Veiligheid
Kongs en andere kauwspeeltjes horen
overigens onverwoestbaar te zijn en er

mogen absoluut geen stukken afbreken
die de hond binnen kan krijgen. Dit is
kan ernstige gevolgen hebben voor de
gezondheid van je hond. Het steeds
weer kapot maken van dit speelgoed
kan ook nog eens duur uitpakken als
je steeds een nieuwe moet kopen.
Alhoewel… als je het vergelijkt met de
kosten van het herstofferen van je bank,
dan is een investering van 50 euro aan
Kongs een verstandige.
Wat zijn de beste kauwspeeltjes?
Kongs en koekjesballen zijn aan
te bevelen. Ze zijn gemaakt van
natuurlijke materialen, zijn hol van
binnen en kunnen gevuld worden met
voer om je hond te verleiden om zich
alléén maar hier mee bezig te houden.
Pas op met sommige snacks zoals holle
mergpijpen!
Onderstaande varianten van de Kong
zijn op dit moment nog altijd het meest
populair:
•

Kong Classic

•

Kong Extreme

•

Kong Puppy

Recept van Ian Dunbar

Een voerbak is overbodig

Wring eerst een stuk gedroogde lever
in de kleine opening van de Kong
zodat deze heel goed vast zit en vul
de rest van de Kong met doorweekte,
natte hondenbrokken. Stop de
Kong vervolgens in de vriezer. Voilà,
Kongijsjes!

Om te voorkomen dat je hond
overgewicht ontwikkelt, gebruik je
zijn dagelijkse maaltijden (of een deel
daarvan) om de speeltjes mee te vullen.
Dit kunnen brokken, blikvoer of vers
voer zijn. Je hond krijgt dus al zijn voer
in de Kongs óf je geeft het als beloning
als je ziet dat je hond met de Kong
bezig is.

Zodra de bevroren brokkenmassa
begint te smelten, beginnen er stukjes
uit de Kong te vallen wat voor de hond
weer een uitnodiging is om verder
te gaan. Andere brokjes vallen er pas
uit als je hond er een tijd mee bezig
is geweest. De hond wordt hierdoor
keer op keer gemotiveerd om bezig te
blijven. Het stukje lever is het lekkerste
van alles. Je hond zal de lever ruiken, de
lever zien, (en zelfs misschien tegen de
lever praten…), maar hij kan het er niet
zomaar uit krijgen! Op deze manier zal
je hond tevreden blijven knabbelen en
knagen totdat hij in slaap valt.
Bij thuiskomst kun je je hond de
Kong laten apporteren, zodat jij het
gedroogde stukje lever eruit kunt halen
en aan je hond kunt geven. Dat vindt je
hond helemaal het einde!

Wat heb je wel nodig?
•

een bench

•

een x-aantal kauwspeeltjes

•

hondenvoer

•

voor het recept van Ian Dunbar heb
je ook nog (gevries)droogde lever
nodig

Dit kun je bij de meeste dierenspeciaalzaken of dierenwinkelwebshops wel kopen of bestellen.
Voor meer uitleg kun je ook het boek
“Before you get your puppy” (gratis)
downloaden.
Dit artikel is geschreven door Ian Dunbar Het
oorspronkelijke artikel ‘Destructive chewing’
is met toestemming vertaald door Debby van
Dongen
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Registreer je Drent
Marjo Timmer

Staat het chipnummer van uw Drent al
geregistreerd?
Waarom registreren?
Denk bijvoorbeeld maar eens aan de
voor onze huisdieren zo vervelende
maand december vanwege het
vuurwerk. Is hij/zij gechipt en staat je
maatje goed geregistreerd? Het kan
namelijk eenieder van ons overkomen,
dat onze hond in paniek toch ontsnapt.
Een goede chipregistratie kan er dan
voor zorgen dat je je maatje weer
sneller bij je hebt.
Dat geldt trouwens voor alle honden,
OOK de stamboomloze! Gechipt
betekent namelijk niet automatisch
dat ze ook geregistreerd staan. Hoe
kan je controleren of jouw hond ook
daadwerkelijk geregistreerd staat: voer
het chipnummer van jouw hond in op
de site van de NDG
http://ndg.nl/ (Nederlandse Databank
Gezelschapsdieren). Is het chipnummer
niet bekend bij de NDG dan gaat
de machine zoeken in alle gelinkte
databases. Vindt de zoekmachine het
chipnummer niet, dan: REGISTREREN!
De stichting NDG heeft als doel het
opsporen en herenigen van een dier
met zijn eigenaar. Daartoe registreert
de NDG de chipnummers van
huisdieren. Na de registratie van het
chipnummer is de eigenaar van een
gevonden huisdier snel terug te vinden.
Dierenartsen en personeel van de
dierenambulances en asielen kunnen
de databank 24 uur per dag raadplegen.
Op deze manier kunnen zij bij een
(gevonden) dier eenvoudig achterhalen
wie de eigenaar is. De chip heeft een
uniek registratienummer, waardoor uw
dier altijd geïdentificeerd kan worden.
De chip is ook fraudebestendig, omdat
hij lastig te verwijderen is en het
registratienummer niet kan worden
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veranderd.
Naast vermissing is identificatie en
registratie ook nuttig bij het tegengaan
van malafide handel en bij het
bestrijden van dierziekten.
Hieronder nog wat (achtergrond)
informatie over het Chippen:
Wat is chippen?
Een chip, of transponder, is een buisje
zo groot als een rijstkorrel die door
de dierenarts met een naald onder de
huid van uw huisdier wordt gebracht,
meestal in de nek. Het inbrengen van
de chip (het chippen) is relatief pijnloos
voor het huisdier en te vergelijken met
andere injecties.
In de chip zit een microchip waarop het
registratienummer is opgeslagen. Met
behulp van een speciaal afleesapparaat
kan dit registratienummer worden
afgelezen. De chip doet verder niets
in uw huisdier. Er zit geen batterij of
andere energiebron in.
Waarom chippen?
Ieder jaar lopen in Nederland vele
tienduizenden katten, honden en
andere huisdieren weg. Veel van deze
huisdieren keren nooit meer terug
naar huis. Vaak komen deze dieren
terecht in een asiel. Maar andere blijven
voor lange tijd op straat zwerven,
omdat niemand weet van wie ze zijn.
Daardoor wordt het terugvinden van
hun huis bijna onmogelijk. Met een
geregistreerde chip is uw huisdier altijd
te identificeren en naar huis terug te
herleiden.

Is chippen verplicht?
Sinds 1 april 2013 is in Nederland
een chip- en registratieverplichting
ingevoerd. Elke hond die er na die
datum in Nederland bijkomt, moet een
chip hebben en geregistreerd worden
bij een van de daarvoor aangewezen
databanken, waaronder de NDG.
Pups moeten voor de leeftijd van 7
weken bij de fokker gechipt zijn en voor
de leeftijd van 8 weken door de fokker
geregistreerd zijn.
Haalt u een hond, ongeacht zijn leeftijd,
vanuit het buitenland naar Nederland,
dan bent u verplicht deze binnen
twee weken nadat hij in Nederland is
binnengebracht te registreren. Deze
honden moeten sowieso al gechipt
zijn om Nederland binnen te kunnen
komen.
Zorg voor een kloppende registratie
U bent ook voor de rest van het leven
van de hond verplicht de registratie
actueel te houden. Klopt de registratie
van uw hond niet, dan riskeert u een
boete. Bij aankoop moet u binnen 14
dagen het chipnummer op uw naam
laten registreren. De fokker of verkoper
moet binnen 14 dagen na de verkoop
zijn registratie stopzetten. U moet
vervolgens elke wijziging, zoals een
adreswijziging, maar ook het overlijden
of de verkoop van de hond, binnen 14
dagen doorgeven aan de databank.
We zorgen allemaal goed voor onze
honden, laten we het dan ook in dit
opzicht goed geregeld hebben.

Eens een Drent altijd een Drent
Hoe raakt een mens in ’s hemelsnaam
verslingerd aan een Drentsche
Patrijshond? Welnu, ik kan u schetsen
hoe dat in z’n werk gaat.
Wij hebben drie kinderen en de
middelste is van jongs af aan al gek
op beesten, vooral op honden. Op
een zonnige middag in het voorjaar
van 1991 liepen wij met het gezin
te wandelen op de Lemelerberg in
Overijssel. Op een bepaald moment
zagen wij een stel aan komen dat een
jonge Golden Retriever had aangelijnd.
Kort nadat wij elkaar waren gepasseerd
hoorden wij opeens onze middelste van
7 jaar al huilende uitroepen: “IK…WIL…
OOK…EEN… HONDJE!!!”.
Hij had al eerder om een hond
gevraagd, maar we hebben altijd
de boot af gehouden. En natuurlijk
met de gebruikelijke argumenten:
geen tijd, wie laat hem uit, wie is of
zijn verantwoordelijk, etc. En ook na
zijn emotionele uitbarsting op de
Lemelerberg waren wij niet van zins
een hond aan te schaffen. Maar omdat
hij enige tijd daarna jarig zou zijn,
dachten wij een prima alternatief voor
hem te hebben gevonden. Als hij dan
toch van dieren houdt, dan geven wij
hem een aquarium met een stel visjes.
Dus op zijn verjaardag stond er op
zijn slaapkamer een volledig ingericht
aquarium klaar. Onze zoon reageerde,
zoals u al wel zult hebben vermoed,
een beetje gereserveerd, maar zei toch
wel heel blij te zijn met het aquarium.
Totdat enige tijd later de aap uit
de mouw kwam en hij vertelde dat
hij weliswaar heel blij was met het
aquarium, maar dat hij toch liever een
hondje had gekregen. Het deed ons
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pijn hem dat zo te horen zeggen en
eigenlijk schaamden wij ons een beetje
omdat wij hem een surrogaat voor zijn
grote wens hadden gegeven. Na enig
beraad hebben wij toen toch maar
besloten om een hond aan te schaffen,
bij welk besluit we tegelijkertijd met de
kinderen en vooral met onze middelste
afspraken dat de verantwoordelijkheid
voor de hond bij ons zou liggen. Ik weet
het niet meer precies, maar ik denk dat
onze middelste van blijdschap een gat
in de lucht heeft gesprongen.
Wij hebben een wijze les geleerd:
loop niet zomaar voorbij aan een diep
gewortelde wens van een kind.
En toen de vraag: welk merk hond moet
het worden? Een Golden Retriever, zoals
mijn zoon graag wilde hebben, een ras
dat je op elke straathoek tegenkwam?
Liever niet. Uiteindelijk kwamen we op
grond van de raskenmerken uit bij de
Drentsche Patrijshond.
Via de rasvereniging kwamen wij op
het spoor van een fokker in Ambt
Delden die een nestje van 8 pups had,
geboren op 12 mei 1992. We hebben
een afspraak gemaakt en zijn met de
kinderen de pups gaan bekijken. Dat
was een geweldige ervaring! De fokker
was boer en had op de deel een stuk
afgescheiden met planken. Achter die
planken zaten de pups. En toen wij de
deel op kwamen, stonden ze alle acht
met hun voorpootjes op de rand van de
afscheiding en konden met hun kopjes
er net overheen kijken. Een prachtig
gezicht dat niemand van ons ooit heeft
vergeten!
Dit was onze allereerste kennismaking
met de Drentsche Patrijshond en we
hebben er tot op de dag van vandaag
geen spijt van dat we voor dit ras
hebben gekozen.
We hebben toen een pup uitgezocht,
een reu, Rex van de Hoesteê. We zijn
nog een paar keer terug geweest om de
pups te bekijken en acht weken na de
geboorte konden we Rex ophalen en
mee naar huis nemen. U begrijpt dat er
toen feest was in huize Goddijn!
Rex groeide uit tot een mooie, lieve,
stevige doch eigenzinnige reu. Het was
er een met een gebruiksaanwijzing,
een die ons gezin tot elke prijs zou
verdedigen tegen welke bedreiging
dan ook.

Ton
Goddijn

Zijn eerste vakantie op de Veluwe (De
Jutberg, Laag Soeren) in augustus 1992
was zowel voor hem als voor ons het
begin van een geweldig samenzijn. In
de jaren daarna hebben wij heel wat
kilometers met hem gewandeld, zowel
in de omgeving van Hengelo, als op de
Veluwe en in Duitsland. Vooral tijdens
vakanties op de Veluwe, en zeker
toen de kinderen wat ouder waren,
was het: rugzak om, flessen water en
eten er in en een hele dag de hort op.
Vaak was de Carolinahoeve (heerlijke
pannenkoeken!) het keerpunt of een
tussenstop.
Toen Rex 10 jaar oud was, begon hij te
sukkelen met zijn gewrichten. Dus de
lange wandelingen waren al snel niet
meer haalbaar, ondanks medicinaal
voer en acupunctuur. Uiteindelijk kreeg
Rex een hersentumor en hebben wij
hem helaas op Paasavond 26 maart
2005 moeten laten inslapen. Ons
maatje van 12 jaar en 10 maanden was
niet meer.
En dan komt onvermijdelijk de vraag:
Wat nu? Wel of geen volgende hond?
Voorlopig hielden wij de boot af om
eerst maar eens het verscheiden van
Rex te verwerken, maar in het geniep
keken mijn vrouw Nelly en ik stiekem
rond op het internet. Half januari 2006
vond Nelly een Drent van anderhalf
jaar die geplaatst was in het dierenasiel
’t Noordbroek in Almelo. En ja, dan
gaat het natuurlijk snel! We zijn zo
snel mogelijk gaan kijken en besloten,
na hem gezien te hebben, om Chico
een nieuwe start bij ons thuis te
geven. Chico was een hond met een
rugzakje. Wij werden zijn zesde baasjes!
Ongelooflijk, maar waar: zo jong nog
en dan al zoveel baasjes hebben gehad!
Hij is een keer op een parkeerplaats bij
een snelweg van eigenaar verwisseld
(hij moet toen een paar maanden oud
zijn geweest!) en tweemaal al na één
of twee dagen teruggebracht naar
’t Noordbroek omdat hij (geloof het
of niet!) de eerste dag al iets van het
aanrecht had gestolen of dat men hem
te druk vond voor een jong gezin (nou
ja zeg!)!
Via zijn chip en de Raad van Beheer
kwamen wij er achter dat zijn officiële
naam Banjer fan ‘t Suydevelt was,
geboren op 23 september 2004. Omdat
wij geen stamboom meekregen,

hebben wij contact opgenomen met
Jaap Hoeksema om te kijken op welke
wijze wij toch aan een stamboom
konden komen. Gewoon om te hebben,
niet omdat we wilden gaan fokken.
Toen ik Jaap het verhaal deed ging hij
lichtelijk door het lint: hoe haalden
die mensen het in hun hoofd om zo
met één van zíjn honden om te gaan!
Uiteindelijk, zonder al te veel moeite,
hebben we de stamboom gekregen.
Op 4 februari 2006 hebben we Chico
opgehaald en het eerste dat deze
schurk deed was boven op de eettafel
en even later over de bank springen!
Nou, dachten wij, dat belooft wat! Maar
het is allemaal goed gekomen.
In de opvang had Chico van de stress
het puntje van zijn staart kapot
gebeten. Dankzij de goede zorgen
van onze dierenarts was de wond
redelijk snel genezen en hoefde
het staartpuntje niet te worden
geamputeerd.
Chico was snel bij ons gewend en bleek
een ontzettend lieve, aaibare, meestal
gehoorzame en ontzettend dominante
hond te zijn. Bij de hondenopvang (hij
ging daar soms naar toe) vertelden ze
dat wanneer Chico het veld op kwam,
de andere honden binnen de kortste
keren hem als leider van de roedel
accepteerden. Hij was zelfs in staat
om (en ik spreek uit eigen ervaring),
wanneer twee reuen met elkaar in de
clinch lagen, er tussen te springen,
en naar links en rechts te grauwen en
te snauwen alsof hij wilde zeggen:
Ophouden met dat gesodemieter!
Als er hier gevochten moet worden,
dan doe ik dat wel! Maar daar is het,
gelukkig, nooit van gekomen.
Het was ook wel een beetje een mietje!
Nelly wandelde een keer met hem in
Driene en ze kwamen een over het
pad gevallen boom tegen. Zij er over
heen en Chico er achteraan ………
tot halverwege. Hangend over de
boomstam met aan de ene kant zijn

voorpoten en aan de andere kant
zijn achterpoten, keek hij Nelly aan:
Nou, doe je er nog wat aan! Help
me nou over die boom heen! En een
andere keer liep ik met hem langs het
Twentekanaal toen vanaf de waterkant
een eekhoorn richting bos sprintte.
Chico had het eerder in de gaten dan
ik en dan weet je het wel! Hij achter
de eekhoorn aan met bananen in zijn
oren, het talud af, dwars door de sloot
het bos in met een ondergroei van
braamstruiken. De eekhoorn de boom
in en daar stond Chico: en nu? Hoe
moet ik nou terug? Er zat voor mij niets
anders op dan het talud af te lopen,
de diepe sloot door, de braamstruiken
opzij duwen (au, au) en Chico aan zijn
nekvel de sloot in slepen. Operatie
geslaagd.
In september 2017 kreeg Chico opeens
heel veel pijn. Of hij nou zijn kop op
tilde, wilde gaan staan, of een poot
wilde verleggen, hij gilde het uit van
de pijn. En dat ging ons door merg en
been. Hij bleek op zijn milt een tumor te
hebben ter grootte van een tennisbal.
Na de diagnose hebben wij hem nog
dezelfde dag, 27 september 2017, laten
inslapen.
We hebben ruim 11 jaar van deze
prachtige, lieve en stoere hond mogen
genieten en, ondanks onze Storm,
missen we hem nog steeds.

Storm bleek in het eerste jaar van zijn
leven niet veel geleerd te hebben.
En inderdaad, hij trok verschrikkelijk
aan de riem. Dat trekken is nu al sterk
verminderd, en zeker in gebieden die
hij kent. Inmiddels luistert hij redelijk
goed, behalve als hij bananen bij
zich heeft, en komt hij redelijk snel
terug wanneer ik hem fluit. Een aantal
basiscommando’s beheerst hij goed
(mits hij de bekende bananen thuis
laat), zoals bijvoorbeeld voor, om, naast,
zit, af, zoek. Het volgen is nog wel een
dingetje.
Storm was al heel snel gewend bij
ons. Het blijkt een verschrikkelijk lieve,
aanhankelijke hond te zijn. En hij is
dikke maatjes met onze middelste
zoon. In het begin had hij wat moeite
om zich te mengen in een groep
andere honden, maar dat heeft hij
overwonnen. Storm is ook absoluut niet
dominant, maar inmiddels begint hij
wel “van zich af te bijten” als een andere
hond hem beklimt.
Over onze honden kan ik nog veel
meer schrijven, maar helaas laat de mij
beschikbare ruimte dat niet toe. Dus ik
sluit af met het uitspreken van de wens
dat wij nog vele jaren van onze lieve,
nieuws- en leergierige, aanhankelijke
Storm kunnen genieten, ons wouldbe-stoertje, onze high-five-gevende
circusartiest.

Kort na het overlijden van Chico
hebben we Jaap Hoeksema ingelicht.
We wilden eerst eens nadenken over
de vraag of we, gezien onze leeftijd,
nog wel weer een hond in huis zouden
nemen. En indien we dat wel zouden
doen, dan in elke geval een reu van een
jaar of drie. Want we voelden er niet
veel voor om nu weer een pup op te
voeden. Omdat we niet verwachtten
dat we op korte termijn een herplaatser
zouden kunnen krijgen, lieten we Jaap
weten dat, indien hij een herplaatser
van 2 tot 3 jaar zou krijgen, wij dan
misschien geïnteresseerd zouden zijn.
En of de duvel er mee speelde, half
november kregen wij van Jaap bericht
dat hij een herplaatser had van één jaar
oud! Dus wij hadden een probleem! Om
een lang verhaal kort te houden: op 27
november 2017 heb ik Storm (Koen fan
’t Suydevelt, geboren 2 oktober 2016)
opgehaald.
Jaap had ons al verteld dat Storm veel
te mager was en constant diarree had
en erg veel trok aan de lijn. Inmiddels,
na het uitproberen van verschillende
soorten voer, is Storm een stevige
puber van 33 kg en is zijn diarree over.

Eens een Drent, altijd een Drent!!
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Bezelhonk Bokaal 2018
De afgelopen vijf jaar hebben we op
ons eigen terrein en omgeving een
kleinschalige jachtproef georganiseerd,
zo ook dit jaar. Ooit begon het met
een simpel proefmiddagje met 12
deelnemers die training volgen bij
Christel. Inmiddels in jaar vijf tellen
we meer dan het dubbele en over de
hele dag verspreid worden er C, B én A
proeven en ook MAP proeven gedaan.
Mensen komen uit alle hoeken van het
land en zelfs een groot deel van onze
Belgische vrienden zijn aanwezig!
Waar we tot nu toe elk jaar goed
weer hebben gehad en de afgelopen
zomer niet stralender kon, werd er
uitgerekend voor dit weekend, het
weekend van 25 augustus jl., kouder
weer en veel regen voorspeld. We
zijn natuurlijk niet van suiker, dus we
regelden bij een aantal vrienden dat we
hun grote partytenten konden lenen.
Daar de picknick en statafels onder en
de BBQ stond klaar op het overkapte
terras. We lieten de pret niet drukken
door een beetje water!
De ochtend begon voor ons als
organisatie rond half 8, keurmeester
en helpers waren aanwezig voor de
laatste aanwijzingen en het wild werd
klaargelegd. Rond 8 uur kwamen
de eerste deelnemers en na mijn
openingswoordje konden we rond
half 9 van start gaan. Dit jaar was mijn
Drent Freddy oud genoeg om ook mee
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te doen, dus besloot ik om mijn rol als
secretariaat te combineren met een
rol als deelnemer. De ochtend telde
22 deelnemers, ingedeeld in kleine
groepjes van 4 of 5. Mijn groepje begon
bij het Aangelijnd en Los volgen en het
Uitsturen en Terug komen op bevel.
Bij het volgen moest ik Freddy twee
keer even corrigeren; dus een 8. Prima!
Bij het vooruit sturen ging ze, maar
toen ze een eindje op weg was, viel
daar het schot van de Markeer in het
achterliggende weiland en zag ik haar
kijken; ze wilde gaan! De keurmeester
zei me haar snel terug te fluiten voor
ze echt weg was, dus dat deed ik. Ik
moest er flink druk op leggen, maar na
mijn derde keer fluiten/roepen kwam
ze terug en netjes voor zitten; een 7.
Prima, ik was tevreden! Toen gingen
we naar het water, daar waar Freddy in
Beesd er nog op uit ging. Eerst Apport
uit water, wat dralen en treuzelen,
wat extra commando’s, maar ze ging!
Een kleine 6 omdat ze toch wel netjes
het wild af kwam geven zonder te
schudden. Vervolgens Apport te land,
een konijn wat nog wat koud en stijfjes
was. Ze ging erg enthousiast er naar
toe, pakte het konijn en kwam terug.
Ze liet hem onderweg nog even twee
keer vallen en herpakte het konijn weer.
Netjes voor zitten en afgeven, geen
probleem; een 8! Daar was ik zeer trots
op, gezien ik dit nog altijd weinig had
geoefend met een écht konijntje.

Susanne
van Ommen
Door naar het Over water; om de een
of andere reden als er druk achter zit,
vindt Freddy het moeilijker, maar ze
ging over en pakte keurig de eend.
Wat ik al wel had verwacht en de
helpers voor gewaarschuwd hadden,
ze ging terug over de brug. Dit mag
en kan natuurlijk gebeuren, op de
laatste training voor de proef deed ze
dit ineens. (“Doet ze anders nooit!”)
Ze kwam keurig naar me terug, maar
zo’n vijf meter voor me boog ze
ineens af en liep ze het heuveltje af,
extra commando, maar toen kwam ze
keurig voor zitten met haar eend; een
7. Niks mis mee! En na vijf van de acht
proeven was ik niet alleen nog in de
race voor een C, maar zelfs voor een B
diploma! Terug naar eigen terrein voor
het Houden van de aangewezen plaats
en Markeren. Eerst down leggen in
een stuk platgetrapt hoog gras. In alle
vertrouwen ging ze down, ik draaide
me om en liep weg. Al snel zag ik haar
koppie door het gras heen komen, ze
was gaan zitten! “Doet ze anders nooit”
nog altijd van toepassing, toch iets met
wedstrijdspanning dan? Geen punt,
een 9 was keurig! Daarmee had ik alle C
onderdelen gehad en was ik verzekerd
van een diploma, maar met nog twee
onderdelen op B te gaan wilde ik
natuurlijk proberen om dit goed af te
sluiten. De markeer was de volgende.
In Beesd sprong ze hier in, dus ik
besloot haar aangelijnd te houden
en met een maximaal haalbare 8
te beginnen. Een prima keus bleek
achteraf, want ze deed het perfect!
In één streep naar de eend, mooi
opgepakt en in één streep weer terug
en netjes zittend afgeven; een 8! Ik
was door het dolle want nu was er nog
maar één proef te gaan; het Verloren
apport te land! Een proef die de honden
graag doen, en zo ook mijn Fredje.
Ze moest een bosje in en drie droge
slootjes over, ik moest haar een extra
commando geven om door te gaan en
op de terugweg met haar eend toen ik
haar zag, werd ik iets te enthousiast en
op het eind wilde ze de eend loslaten,
dus moest ik deze opvangen en nog het
commando zit geven. Het maakte niet
meer uit want ik kreeg een 7 en ik was
dolblij! Het was me gelukt om met mijn
jonge Fredje een B diploma te lopen op
onze eigen proef! Niet zonder slag of
stoot, maar ik heb hem wel!

jaar gewonnen door Hidde van Marcel
Langbroek, met 88 punten in totaal.
Zoals hij zelf zegt, puntjes verloren
door Hidde zijn show gedrag, wat een
Drent! Voor de MAP ook twee prijzen,
de tweede plek voor Odin en Cindy met
255 punten van de 300 en de eerste
plek voor Hidde en Marcel met 260
punten van de 300. Geweldig natuurlijk
voor Marcel, want hij mocht dit jaar
niet alleen zijn prijzen van de A en MAP
meenemen, maar hij werd ook met stip
de nummer één voor de Wisselbokaal!
Het was ongelofelijk, want dit had
Marcel natuurlijk niet zien aankomen,
maar wat had zijn Hidde mooi gewerkt!
Na de foto van de winnaar te hebben
genomen, dacht men dat het klaar was
met de prijsuitreiking, maar niks was
minder waar!
Daar was ik wel zo trots op! We hebben
even gespeeld en geknuffeld en zijn
toen naar huis gegaan, waar Freddy
lekker met een botje in haar mand
mocht bijkomen.
Voor mij was het nog niet gedaan, want
ik moest alle cijfers die binnen kwamen
via de keurmeesters op papier zetten
en alle certificaten voor de ochtenddeelnemers schrijven, terwijl zij gezellig
buiten zaten te lunchen. Daarna
mochten de deelnemers genieten van
3 deelnemers op de A proef, waarvan er
één deelnemer niet alleen de Dirigeer,
maar ook de Sleep heeft gehaald! Super
gaaf natuurlijk voor iedereen om te zien
wat een Drent toch wel allemaal kan!
In de middag deden er 10 deelnemers
mee voor de MAP, waarvan er 8 ook
in de ochtend al de C en B hadden
gedaan, dit met het oog gericht op de
Wisselbokaal voor Beste Hond. Dit jaar
hadden we drie MAP’s uitgezet, twee
bij het water en de derde op ons eigen
terrein als afsluiter. Het weer was ons
tot nu toe goed gezind geweest met
maar hier en daar een drupje, maar
aan het eind van de MAP proeven,
met nog 1 deelnemer te gaan, begon
het te hozen! Die bui hebben we even
afgewacht voor de laatste deelnemer,
en die haalde prachtig de duif en kraai
op. De bokaal proeven waren ten
einde, maar de dag was nog jong! Ik
had al mijn certificaten al klaar liggen
en hoefde nog maar van één proef bij
te schrijven wat er was behaald. Zo
konden we in mum van tijd van start
gaan met onze dit keer bijzondere
prijsuitreiking.

Het zonnetje brak door, de perfecte
timing voor mij om het woord te nemen
tegenover al onze lieve vrienden die er
nog waren, rond de 50 man zat of stond
daar te genieten! De prijzen voor de
ochtend werden verdeeld, de tweede
plek in de C met 44 punten voor twee
honden, broer en zus, Lennaert en Libre
van Jeanny Bustin en Karine Soenen uit
het zuiden van ons land en uit België!
En de eerste plek met ook 44 punten
voor onze Wereldkampioen 2017 Senna
Lynde vd Bezelhonk van Simone Graver.
Vanwege het feit dat Senna jonger
is dan Lennaert en Libre kreeg zij de
hoogste plaats toegekend. De tweede
plek in de B voor Evelien Bösing met
haar Djenna Sanne van Drienermarke
met een mooi totaal van 75 punten. De
eerste plek in de B voor onze bruine
Duitse draadharige vriend Odin van
Cindy Luttikhuis met 76 punten in
totaal. De bokaal voor de A werd dit

Een aantal waren er van op de hoogte:
een groep vrienden had iets voorbereid
en dus gaf ik het woord door aan
Michael van der Burg. Hij deed een
mooi praatje over de World Dogshow
waar Christel het als fokster voor elkaar
kreeg in ongeveer 10 maanden tijd 3
honden de titel Wereldkampioen te
bezorgen. De groep bood haar een
prachtige bos bloemen, een foto van
de drie honden en hun prijzen op groot
formaat en als klap op de vuurpijl, een
gouden fluit met naam en kennelnaam
gegraveerd voor haar gouden prijzen.
Met de hoognodige tranen bij velen
sloten we hiermee de prijsuitreiking
en openden we de BBQ. De meesten
bleven nog lang napraten en al het
heerlijke vlees ging op. Het was een dag
om in het geheugen te graveren. Dank
voor iedereen die er bij was en het
mogelijk heeft gemaakt om deze dag
zo succesvol te laten verlopen!
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Uit het leven van onze kantoor Drent
Luuk heeft een top 'werkdag'!
In eerdere edities van het clubblad
hebben jullie al een beetje
kennis kunnen maken met de
ingenieurswereld waarin Luuk en ik
dagelijks verkeren. In deze uitgave wil
ik jullie laten zien dat het kantoorleven
gelukkig niet louter en alleen uit
keihard werken bestaat; er is zo nu
en dan ook tijd voor ontspanning en
vermaak.

lopen we dan ons rondje en al lopende
laten we de werk-gerelateerde zaken
even achter ons. Vervolgens eet ik een
boterhammetje en krijgt Luuk een
handje voer, zodat hij het gevoel heeft
dat hij er ook bij hoort …

’s Ochtends gaat bij ons tussen 05.45
– 05.55 uur de wekker. Om 06.30 uur
zorgen Luuk en ik er voor dat wij bij het
bruggetje bij ons achter present staan

Wat daarna volgt wil nog wel eens
variëren. Meestal rijden we rechtstreeks
naar huis, maar soms is er een bedrijfsof jubileumfeestje en daar hoor je
als kantoorhond natuurlijk ook bij
aanwezig te zijn!
Zo ook tijdens het jubileum-uitje in
juli van 3 collega’s. Zij hadden er voor
gekozen om in het Amsterdamse Bos te
gaan kanovaren met aansluitend een
bbq. Ook voor Luuk was er een plaatsje

om aan de ochtendwandeling in het
park te beginnen. Eigenlijk is er altijd
wel een vriend/vriendinnetje van Luuk
aanwezig om mee op te lopen. Soms
lopen we zelfs met een roedeltje van
een hond of 5. Iets over zevenen zijn
we dan weer terug bij huis, krijgt Luuk
zijn eten en vertrekken we vervolgens
richting Aalsmeer om daar om 08.00
uur onze werkdag te beginnen.
Vervolgens hebben wij van 11.30 –
12.30 uur onze wandel/lunchpauze.
Hoewel het kantoor is gelegen op een
industrieterrein (vlak bij bloemenveiling
Aalsmeer, Royal FloraHolland), zijn we
binnen 5 minuten bij een park waar je
prima met je hond los kan lopen. Hier

26

De Drentsche Patrijshond

Marjo Timmer

Na de lunch volgt dan weer de
werkmiddag tot zo’n uur of vijf. Maar
dan ….

liet hij het ‘echte duikwerk’ naar de
telefoon toch liever over aan een
collega en had hij vooral oog voor de
mosselen die opgedregd werden …
Ter geruststelling: behalve de mosselen
is ook de telefoon weer boven water
gekomen deed hij het ook nog!
in de kano gereserveerd en als een
echte kapitein loodste hij ‘zijn’ troepen
over de wateren van het Amsterdamse
Bos.
Ook toen we weer aan wal klauterden
en één van onze collega’s zijn mobiele
telefoon in het water had laten vallen,
stond Luuk met zijn neus vooraan. Om
te helpen natuurlijk…!
Alleen toen puntje bij paaltje kwam,

Nadat iedereen zich te goed had
gedaan aan een overheerlijke bbq
en Luuk zijn bak met brokken had
verorberd, was het tijd om weer
huiswaarts te keren. Al met al een zeer
geslaagde en gezellige ‘werk’dag.
Zulke werkdagen mogen we vaker
hebben!

LICG

Giardia bij hond & kat
Giardia is een darmparasiet. Vooral bij
jonge dieren komen Giardia-infecties
(giardiase genoemd) vrij regelmatig voor.
Dit veroorzaakt dan meestal diarree.
Dieren kunnen ook besmet zijn zonder
dat ze symptomen hebben. Ze kunnen de
besmetting dan wel via hun ontlasting
doorgeven aan andere dieren. Ook bij de
mens komt Giardia voor. Hieronder leest
u meer over de parasiet, de manieren van
besmetting, de ziekteverschijnselen en
over de behandeling en preventie.

Twee varianten komen bij mensen
voor en daarnaast ook bij een aantal
huisdiersoorten. Deze twee varianten
kunnen ook weer ingedeeld worden
in vormen die vooral bij mensen
voorkomen en vormen die vooral bij
dieren voorkomen. Hoewel het in
principe wel mogelijk is dat de parasiet
van mens naar dier of omgekeerd wordt
overgebracht en giardiase daarom in
theorie een zoönose is, is het risico
daarop klein.

in Nederland voorkomt, is nog niet
duidelijk. Bij honden en katten komt
Giardia met enige regelmaat voor.
Daarbij gaat het vaak om hond- of
katspecifieke varianten, maar soms
ook om de twee varianten die ook de
mens kunnen besmetten. In zo’n geval
zou de hond of kat in theorie ook de
mens kunnen besmetten, maar het is
ook goed mogelijk dat de hond of kat
deze varianten juist via de mens heeft
binnengekregen.

De parasiet Giardia
Giardia is een parasiet die kan
voorkomen in de darmen van zowel
dieren als mensen. Voluit heet de
parasiet Giardia duodenalis, ook
wel Giardia intestinalis of Giardia
lamblia genoemd. Het is een protozo
(eencellige) die voorkomt als twee
verschillende stadia: als trofozoiet en als
cyste.

Besmetting van dier en mens
De besmetting met Giardia verloopt via
ontlasting. De cysten die hierin zitten
kunnen bijvoorbeeld in water, gras
of voer terechtkomen en vervolgens
weer worden opgenomen als dit wordt
gedronken, gegeten of afgelikt.

Hoe vaak komt Giardia voor bij hond
en kat?
Schattingen van Giardia besmetting bij
de hond komen er gemiddeld op uit dat
zo’n 16% van de honden besmet is. Dat
zijn zowel honden met symptomen als
honden zonder symptomen uit allerlei
verschillende omstandigheden en
leeftijden. Bij honden met symptomen
van diarree is het percentage met
Giardia besmette honden hoger. Ook
onder pups jonger dan 6 maanden
is het percentage besmettingen
fors hoger. In asielen en onder
zwerfhonden zijn hogere percentages
besmette honden gemeten dan onder
huishonden.

Giardia leeft in het darmkanaal als
trofozoiet, een stadium dat er uitziet
als een peervorm met zweephaartjes
om zich voort te bewegen. In de
trofozoiet zitten twee kernen, wat
hem onder de microsoop soms het
uiterlijk geeft van een gezichtje met
twee grote ogen. Met behulp van
een zuignap hecht de trofozoiet aan
de darmwand vast. In de darm kan
de trofozoiet zich vermenigvuldigen
door zich te delen. De trofozoiet kan
niet overleven buiten het lichaam. Als
de trofozoiet met de ontlasting aan
het einde van het darmkanaal komt,
vormt hij een beschermende laag om
zich heen en wordt hij inactief. De
parasiet zit dan in een cyste. Op deze
wijze kan Giardia meerdere maanden
in de omgeving blijven voortbestaan.
De cysten overleven het langst onder
vochtige, koele omstandigheden, maar
kunnen niet goed tegen droogte en
hitte. Deze cysten zijn besmettelijk.
Als een cyste wordt opgenomen via
mond of bek, komen er, na contact met
maagzuur in het maag-darmkanaal,
weer trofozoieten uit die voortbewegen
en zich gaan vermeerderen. Een
infectie met Giardia wordt giardiase
genoemd. Giardia duodenalis is
wereldwijd onder andere aangetroffen
bij mensen, honden, katten, schapen,
geiten, alpaca’s, koeien, paarden,
varkens, ratten, muizen, konijnen,
cavia’s en chinchilla’s. In Nederland
is Giardia vooral bij mens, hond en
kat aangetoond. Er bestaan acht
verschillende varianten van Giardia
duodenalis, een aantal daarvan
komt maar bij één diersoort voor.
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Besmetting van dieren gebeurt
daarnaast via direct contact tussen
dieren of contact met ontlasting van
andere dieren. Als dieren zichzelf
wassen, kunnen cysten bovendien in
de vacht blijven hangen en zo weer
worden opgenomen door henzelf of
soortgenoten. Besmetting via voeding
kan bijvoorbeeld optreden als vliegen
de cysten van ontlasting overbrengen
op voeding. Ook kunnen de cysten
direct via de grond waar ontlasting
heeft gelegen worden opgenomen.
Jonge dieren hebben een grotere kans
op besmetting, omdat hun weerstand
nog niet optimaal is. Op plekken waar
veel dieren bij elkaar zijn, zoals een
asiel of pension, is de besmettingskans
groter.
Mensen kunnen besmet worden door
het inslikken van water met cysten,
zoals tijdens het zwemmen en in het
buitenland ook via het drinkwater. Via
besmet voedsel kan men ook cysten
binnenkrijgen. Bij slechte hygiëne
kunnen cysten uit de ontlasting via
bijvoorbeeld de handen weer in de
mond terechtkomen, zeker bij jonge
kinderen en op plekken waar veel
mensen bij elkaar zijn. De kans op
besmetting is bij zowel dier als mens
vooral afhankelijk van de weerstand.
Als die verlaagd is, bijvoorbeeld door
andere aandoeningen of infecties,
allergieën, stress of onjuiste voeding en
bij kleine kinderen of jonge dieren, is de
kans op een Giardia infectie groter. Er
zijn dan maar enkele cysten nodig om
een Giardia infectie te veroorzaken.
De grootste kans op besmetting bij
de mens is van mens tot mens, en bij
dieren van dier tot dier. Of overdracht
van huisdier naar mens (of andersom)

Onder katten is het gemiddelde
percentage besmette dieren ongeveer
13%. Bij katten onder 2 jaar oud is het
percentage duidelijk hoger.
Symptomen van Giardia bij hond en
kat
Een infectie met Giardia kan
darmproblemen veroorzaken. Een veel
voorkomend verschijnsel is diarree
met zachte tot waterige ontlasting
die sterk ruikt en slijmerig kan zijn. De
ontlasting kan vettig zijn omdat de
vertering verstoord wordt. De diarree
kan plotseling optreden, maar kan ook
chronisch worden waarbij perioden
met diarree afwisselen met perioden
met normale ontlasting. In ernstige en
steeds terugkerende gevallen kan de
opname van voedingsstoffen verstoord
worden en kan het dier gewicht
verliezen. Andere verschijnselen zijn
braken, slecht eten, darmkramp en
sloomheid.
De symptomen kunnen ook heel mild
zijn. Daarnaast komt het bij volwassen
honden en katten ook regelmatig
voor dat ze wel besmet zijn maar geen
symptomen hebben.
Bij dieren waarbij de infectie steeds
terugkomt, zijn vaak achterliggende
oorzaken aanwezig, zoals een
verminderde immuunrespons door

andere aandoeningen, stress, verkeerde
voeding, allergieën of een verstoorde
darmflora.

men beter niet het hele dier wassen
maar in elk geval het gebied rond de
anus of de hele achterhand wassen.

Symptomen kunnen ongeveer 6 tot
14 dagen na de besmetting beginnen.
Het uitscheiden van besmettelijke
cysten begint ongeveer een week na
besmetting en is niet continu hoog;
tussendoor zijn steeds perioden waarin
geen cysten kunnen worden gevonden.

Houd de omgeving na het
schoonmaken zo droog mogelijk
omdat de cysten langer overleven in
een vochtige omgeving. Droogte en
zon verkorten de levensduur van de
cysten tot enkele dagen. Bij steeds
terugkerende klachten moet in de
eerste plaats onderzocht worden wat
achterliggende oorzaken kunnen zijn,
zodat deze indien mogelijk verholpen
kunnen worden. Daarnaast kan het
helpen om de omgeving extra goed
schoon te maken. Om de omgeving
te ontsmetten kan men dan, na de
gebruikelijke manier van schoonmaken,
gladde oppervlakken behandelen met
een desinfectiemiddel op basis van
quaternaire ammoniumverbindingen
die men tenminste vijf minuten laat
inwerken. Dit vindt u in professionele
schoonmaakmiddelen en ook in
middelen tegen groene aanslag. Chloor
kan ook worden gebruikt, maar moet
langer inwerken. Bovendien ontstaan
er daarbij chloordampen, dus laat uw
dier (ook andere huisdieren!) niet in
de buurt komen, blijf ook zelf niet in
de damp zitten en ventileer de ruimte
goed. Een stoomreiniger kan gebruikt
worden voor materialen waarbij u geen
desinfectiemiddel kunt gebruiken en
die u niet kunt wassen.

Behandeling
Bij symptomen van een Giardia infectie
kan de ontlasting van hond of kat
worden onderzocht. Als er inderdaad
sprake is van Giardia dan kan het dier
behandeld worden met medicatie
die de parasieten voor een groot deel
doodt. Het immuunsysteem van het
dier zelf moet dan zorgdragen voor
het opruimen van de rest en het
klachtenvrij worden.
Om te voorkomen dat het dier opnieuw
besmet wordt, is het vooral belangrijk
om ontlasting snel op te ruimen en
de plaatsen waar ontlasting terecht
is gekomen daarna goed te poetsen.
Kleedjes en dekentjes uit de mand kunt
u wassen in heet water. Hoe lager de
temperatuur, hoe langer de inwerktijd
moet zijn: bij water van 45 graden
moet u de materialen tenminste 20
minuten in het water laten, bij wassen
op tenminste 70 graden is 5 minuten
voldoende.
Het kan zinvol zijn om na de
behandeling het dier te wassen om
eventuele cysten uit de vacht te
verwijderen. Als dit echter veel stress
geeft, zoals bij de meeste katten, kan

Ontsmet bij hardnekkig terugkomende
infecties zoveel als haalbaar is de
plaatsen in huis waar de dieren komen
en vergeet ook de auto niet als uw dier
daarin reist. Zorg dat de omgeving na
het schoonmaken goed droogt. Laat
het dier alleen uit zijn bak eten en
drinken en maak deze goed schoon.
Zorg zelf voor een goede hygiëne zodat
u de besmetting niet op andere dieren
of eventueel op uzelf overdraagt. Was
goed uw handen nadat u met het dier
bezig bent geweest en als u ontlasting
heeft opgeruimd. Heeft u jonge
kinderen, let dan op dat hond en kat
niet in contact komen met speelgoed
dat in de mond gestopt kan worden en
maak dit regelmatig goed schoon met
heet water.
Als de Giardia wordt aangetroffen bij
een controle onderzoek zonder dat
het dier symptomen heeft, dan is het
doorgaans niet nodig om de hond of
kat te behandelen. In een enkel geval
kan dit echter wel raadzaam zijn,
bijvoorbeeld als het dier veel kans heeft
om andere dieren te besmetten (als er
bijvoorbeeld andere huisdieren in huis
zijn die een verminderde weerstand
hebben, of als het dier naar een

pension gaat). De kans dat het dier de
besmetting overbrengt op mensen is
erg klein. Als het dier echter regelmatig
in contact komt met mensen met
een sterk verminderde weerstand,
bijvoorbeeld door immunotherapie,
dan kan het te overwegen zijn het dier
toch te behandelen om elk risico op
besmetting te vermijden.
Hoe verloopt een infectie bij de
mens?
De symptomen bij de mens komen
overeen met die bij de hond en kat: er
zijn verschijnselen van een verstoorde
darmwerking. Vaak is er diarree, ook
kan men misselijk zijn, last hebben
van winderigheid en buikkrampen
en van vettige ontlasting. Overgeven
en koorts komt soms ook voor. De
klachten kunnen periodiek optreden en
tussendoor afwezig zijn.
In ernstige of langdurige gevallen
ontstaat er malabsorptie: het slecht
opnemen van voedingsstoffen via de
darmen. Er kan dan ook bloedarmoede
ontstaan en soms lactoseintolerantie,
chronische vermoeidheid en
prikkelbare darm syndroom. Het is
echter ook mogelijk dat men geen of
slechts weinig symptomen heeft. Het
ontstaan van symptomen begint bij
de mens zo’n veertien dagen nadat de
cysten zijn opgenomen.
Hoe vaak komt giardiase voor bij de
mens?
Giardia duodenalis is de meest
voorkomende, ziekmakende
darmparasiet ter wereld. Vooral
kinderen tussen 5 en 14 zijn vaak
besmet. In een onderzoek bij
kinderdagverblijven bleek soms tot
een derde van de kinderen besmet
te zijn. Maar ook bij volwassenen is
Giardia in zo’n 2 tot 14 procent van de
gevallen de oorzaak van langdurige
diarreeklachten. Ongeveer 2 tot
5 procent van de mensen zonder
symptomen draagt de Giardia
parasiet bij zich. Op plekken waar
de infectiedruk hoog is en/of de
hygiëne niet optimaal, zoals in
kinderdagverblijven en tehuizen voor
verstandelijk gehandicapten, komt
Giardia meer voor.
Bij het LICG kunt u terecht voor
onafhankelijke en betrouwbare
informatie over het ‘houden van
huisdieren’. Door het bieden van deze
informatie en het organiseren van
campagnes levert het LICG een bijdrage
aan verbetering van de gezondheid en
het welzijn van huisdieren in Nederland.
Versie: januari 2017

De Drentsche Patrijshond

29

Privacy
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.
Nou, dat was wel even zweten
afgelopen mei. Sinds eind mei is
namelijk de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) van
toepassing. Bang gemaakt met boetes
en rechtszaken zijn we hard aan het werk
geweest om de privacy van de klanten
van MARKdierenarts te waarborgen.
Iets wat we al deden, maar nu in allerlei
protocollen moest worden vastgelegd.
Alles wat er gecommuniceerd wordt
in de spreekkamer, via de mail, over de
telefoon of aan de balie werd altijd al in
vertrouwelijke sfeer gedaan. En nee, wij
verzamelen geen gegevens van huisdier
en eigenaar om daar een marketingslaatje
uit te slaan. Wij willen simpelweg in
contact komen met het ‘baasje van …’ als
dat nodig is. Want de assistentes kunnen
uw hond niet bellen, Minoes geen mail
sturen en Flappie niet appen. Daarvoor
zijn toch echt enkele gegevens van de

eigenaar nodig.
Yep, logisch allemaal, maar wat een
verschrikkelijk saai onderwerp om over te
schrijven zeg. Of toch niet? Want toen ik
met die AVG-toelie bezig was, kwam de
vraag op of dieren geen recht hebben op
privacy. Willen dieren privacy? Snappen
dieren wel wat privacy is?

zij het afgelopen jaar slechts 8.000 liter
melk heeft gegeven? Wil hamster Heppie
wel dat het filmpje, waarin hij - , met
wangzakken vol voer – uit het draaiende
hamsterrad flikkert, op Facebook
komt? Mag ik wel tegen het baasje van
Boris zeggen dat Boris echt ENORME
anaalklieren heeft?

Privacy is ‘het recht op controle over de
mate waarin informatie, gedachten en
gevoelens met anderen wordt gedeeld’.
Een concept dat door de mens is
uitgevonden en door geen enkele andere
diersoort wordt gehanteerd.

Men zegt dat wanneer je een stukje
privacy inlevert, je een evenredig stukje
menszijn inlevert. Oké, dan heeft een
dier dus geen dierzijn, want een dier
heeft helemaal geen privacy. Ik word er
bijna duizelig van als ik dit zo overdenk
en opschrijf. Waar maak ik me nu zo druk
om? Pff, dieren en privacy, het moet niet
gekker worden. Gelukkig zijn dieren niet
al te slim en begrijpen ze het concept
privacy niet eens. Toch?

Maar … wil de slechtvalk in zijn nestkast
wel de hele dag gefilmd worden door
de vogelwebcam? Willen mevrouw en
meneer Vinvis wel dat hun paring fullscreen in de bioscoop te zien is? Wil Bella
42 wel dat Campina Melkunie weet dat

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

World Dogshow Amsterdam
Van 9 tot en met 12 augustus werd er
in de RAI Amsterdam dit jaar de World
Dogshow georganiseerd. We hadden
ingeschreven met Sammy-Flo en
Alexander Stamhuis had zijn Bauke, een
zoon van onze Byke, ingeschreven. Wat
een show is het toch, die wereldshow!
We zaten naast de centrale hal met
alle stands, dus tussendoor konden we
lekker rond lopen en ‘shoppen’. Buiten
voor de deur stonden 3 foodtrucks
en veel picknickbanken waar we
tussendoor ook veel hebben gezeten.
Zo tegen 12 uur waren we aan de
beurt met eerst de reuen uiteraard. In
de Open Klasse stond Bauke tegen 4
andere reuen, maar de keurmeester
beloonde Bauke met een 1 Uitmuntend.
In de Kampioensklasse reuen stonden
wel 7 reuen, dus de concurrentie was
hoog! Bij de beste reuen werd Bauke
totaal onverwacht verkozen tot de
beste reu en kreeg daarmee de titel
Wereld Kampioen met twee prachtige
standaards! Alexander en Christel
wisten niet wat hun overkwam!
Veel tijd om te genieten van deze
overwinning was er in eerste instantie
niet, want het was tijd voor de teven
om zich te showen. Na een aantal
andere klassen was het de beurt
voor de kampioensklasse waar onze
Sammy-Flo in uit zou komen. Na het
staan en het lopen van de ronde koos
de keurmeester voor onze Sammy met
een 1 Uitmuntend en mocht zij nog
lopen tegen de andere teven met 1
Uitmuntend. Uiteindelijk voor de beste
teef koos de keurmeester weer voor
Christel en Sammy-Flo! Dus nu draagt
ook onze eigen Sammy de titel Wereld
Kampioen! Dat zorgde natuurlijk wel
even voor een traan hier en daar.
Dat is toch wel iets heel bijzonders,
om op een wereld tentoonstelling
met zowel de reu als de teef de beste
te worden als fokker zijnde! Maar nu
moest er nog gekozen worden voor de
BOB… Welke van deze twee lieverds
was dan op dit moment volgens de
keurmeester de beste? Christel bracht
haar Sammy nogmaals voor en ik heb
Bauke van Alexander voorgebracht in
de ring. Heel even liet de keurmeester
ons staan en vervolgens moesten we
een ronde lopen.
Om ons heen hoorden we later dat men
dacht dat de keurmeester wel voor
Sammy zou kiezen, maar toch was dit
niet zo. Hij koos voor Bauke als de BOB!
Geweldig voelde het om even met de
kersverse Wereldkampioen te mogen
showen in de ring, maar natuurlijk liet

ik de foto aan mij voorbij gaan. Die
hadden Christel en Alexander samen
verdiend! En later natuurlijk nog naar
de Kynoweb stand voor de gratis foto
die alle BOB’s altijd krijgen op een
show. Aan het eind van de dag heeft
Christel nog even een rondje door de
ere-ring gelopen met Bauke voor de
keuring voor rasgroep 7, maar niet
geheel onverwacht werden ze niet
gekozen voor de top 6. Wat was de dag
geweldig!!!
Op zondag zijn Christel en ik vervolgens
weer terug gereden naar Amsterdam
om deel te nemen aan de Nederlandse
Rassenparade in de ere-ring en om
deel te nemen aan de keuring voor
Beste Nederlandse Rashond. Voor de
parade waren we met de voorzitter
van de DPHCN en nog 2 clubleden die
alle 3 een Drent gingen voorbrengen.
Christel en ik hadden Sammy-Flo en
Freddy meegenomen en mochten ook
mee de ring in. Dat vond ik wel heel

bijzonder, want wanneer sta je nou
met je eigen hondje in de ere-ring?
Tijdens de parade ging het om het
promoten van onze 9 Nederlandse
rassen en De Nationale in juni 2019, een
show in Zutphen speciaal voor deze
9 Nederlandse rassen. We moesten
een (natuurlijk…) oranje T-shirt aan
met het logo en maakten een plan
de campagne. We zouden met 5
naast elkaar oplopen en vervolgens
1 voor 1 aansluiten in de rij. Ik vond
het hartstikke leuk om mee te mogen
lopen met Freddy om ons mooie ras te
promoten!

Susanne
van
Ommen

Op maandag zijn we heerlijk uit gaan
waaien op de heide. We hebben
bijna twee uur gewandeld en samen
nagepraat over het weekend. Wat
was er toch gebeurd!? Het leek zo
onwerkelijk allemaal. Vorig jaar al met
Senna Lynde vd Bezelhonk van Simone
Graver Wereldkampioen en met mijn
eigen Freddy Jeugd Wereldkampioen
(net als haar vader dat ook werd toen
hij in de jeugdklasse show liep). Dan
dit jaar met niet alleen de reu, maar
ook nog de teef Wereldkampioen!
Onbeschrijfelijk…
En toen kwam onze Wereldkampioen
Sammy uit de sloot… Tja, het blijft een
Drent niet waar!

In de keuring voor Beste Nederlandse
Rashond werd een Friese Stabij
verkozen tot de beste, maar alle
deelnemers kregen wel een prachtig
grote (wederom oranje) rozet! Wat
een eer om hier gestaan te mogen
hebben, wat geweldig om ons ras te
promoten en wat geweldig om nu te
kunnen zeggen dat Van De Bezelhonk 3
Wereld Kampioenen en 1 Jeugd Wereld
Kampioen voortgebracht heeft. Een
prestatie om trots op te zijn!
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Honden los in Hondenbos 'Het Leesten'

DRENTELMOMENTEN

Op de facebookpagina Drentenvrienden
had ik al een aantal keren positieve
verhalen over Het Leesten bij
Apeldoorn voorbij zien komen. Ook is
er in de beginjaren van DPHCN volgens
mij al eens een Drentenwandeling
georganiseerd. Reden voor mij om
manlief en onze Drent over te halen
een midweek in de omgeving van Het
Leesten door te brengen. Uiteraard
allemaal in het kader van goed research
verrichten voor ons clubblad. Alles
moet tenslotte proefondervindelijk
verkend worden, voordat je er een
gedegen artikel over kunt schrijven.
Vandaar dat wij begin juli ons kamp
hadden opgeslagen op Landal
Miggelenberg, Hoenderloo, om van
daaruit Het Leesten voor jullie goed in
kaart te kunnen brengen.
Welnu, Het Leesten met de mooie
uitgestrekte Leesterheide is een
prachtig natuurgebied ten zuiden
van Apeldoorn. Speciaal voor de
hondenliefhebbers onder ons is er een
mooi hondenbos tot stand gekomen.
Dit is een geheel omheind stuk
natuurgebied van 10 ha waar jouw
Drent heerlijk los mag lopen en met
andere honden kan spelen of ravotten.
Naast dit hondenbos is er ook nog
de gemarkeerde natte neuzen route;
een wandelroute van circa 3 kilometer
waar de hond ook los mee mag lopen.
De route is gemarkeerd door groene
paaltjes met een witte hondenpoot.
Staatsbosbeheer is druk bezig geweest
met een make-over van dit gebied.
Het hondenlosloopgebied is inmiddels
verlegd en de natte neuzenroute is
vernieuwd; de route loopt nu zowel met
de klok mee als tegen de klok in.
Buiten het hondenbos en de natte
neuzen route dient de hond wel
aangelijnd te zijn, om zo de fauna
binnen het natuurgebied niet te
verstoren.
Centraal op het recreatieterrein ligt
horecagelegenheid Kiosk "De Ugchelse
Berg" (Hoenderloseweg 191, 7339 GG
UGCHELEN). Dit is het perfecte vertreken eindpunt voor alle activiteiten in en
om het natuurgebied "Het Leesten".
Bovendien is er een groot en gratis
parkeerterrein. De horecagelegenheid
is met uitzondering van Kerst en
Nieuwjaarsdag 7 dagen per week vanaf
9.30 uur open en onze honden zijn er
welkom! De sluitingstijd varieert met
het seizoen.
Ook buiten het Hondenbos is Het
Leesten een geschikt en uitgestrekt
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wandelgebied waar meerdere speciale
wandelroutes zijn uitgezet. Vanaf de
Kiosk starten diverse wandelroutes;
op deze routes dient de hond dan wel
aangelijnd te zijn. Volg bijvoorbeeld
de paarse paaltjes voor de cultuur
historische route (ca.6,5 km). De rode
route (5 km) is de zogenaamde BOSpad
route. De route is goed gemarkeerd
door paaltjes en op acht mooie plekken
staat een bank. Elke bank heeft een
eigen tekst afkomstig uit een van de
acht grote religies of levensvisies.
Onderweg brengt het BOSpad rust en
krijgt u inspiratie mee voor Bezinning,
Ontmoeting en Samenwerking.
Speciaal is de gele route. Deze route
is geheel over verharde paden en
geschikt voor minder validen (ca. 1 km).

Marjo Timmer

De Kiosk is in de jaren vijftig opgericht
in samenwerking met Staatsbosbeheer
en gemeente Apeldoorn aan het
Harskamper fietspad. Het begon met
een verkoopkar en al snel werd er een
kiosk gebouwd. Door de toename
van het verkeer, en omdat er sprake
was van de aanleg van een vierbaans
autoweg, heeft Staatsbosbeheer een
geheel nieuw parkeerterrein aangelegd
beneden aan de Ugchelse Berg. Een
parkeerterrein dat toen voldeed aan de
toen opkomende recreatiedoeleinden.
Door de vele inbraken en vernielingen
(er reed onder andere een gestolen
auto naar binnen) is in 1985 door
Staatsbosbeheer en gemeente
Apeldoorn fiat gegeven voor de bouw
van de permanente kiosk.
Rond 1992 maakte de huidige eigenaar
Ivo Kamphorst zijn intrede bij de
kiosk. Hij had hiervoor al enkele jaren
als vakantie- en weekendhulp bij De
Ugchelse Berg gewerkt. Door een brand
in augustus 2002 is de zaak geheel
afgebrand en werd deze opnieuw
opgebouwd en het terras vergroot.
In de directe omgeving is de
prachtig gelegen, hoog uitstulpende
Bakenberg, eigenlijk de begrenzing
van drie afzonderlijke gebieden die
beheerd worden door de boswachterij
Ugchelen-Hoenderloo. Het Ugchelse
Bos, Spelderholt en Het Leesten. Samen
met het Hoenderlose bos een gebied
van 3200 hectare fraai natuurschoon
waartoe ook de middeleeuwse
nederzetting Hoog Buurlo behoort. Als
Nederland “vol” is, is het hier in ieder
geval niet te merken.
Het is een gebied waar de geduldige
liefhebber van de in het wild levende
dieren volop aan zijn trekken kan
komen. Reeën, Edelherten, vossen,

wilde zwijnen, sperwer, buizerd en
havik komen er ruimschoots voor. In de
wintermaanden is in dit heuvelachtige
gebied het sleetje rijden zeer in trek.
Overigens ook de eeuwen geleden
gegraven sprengen (koppelsprengen)
(een door mensen gegraven of verlegde
beek/gegraven bron) – die hier hun
oorsprong vinden – zijn door de
aanwezige flora en fauna een lustoord
voor natuurliefhebbers, rustzoekers en
wandelaars.
Wederom een aanrader!

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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Verhaal over twee herplaatste meisjes
Dit verhaal gaat over onze ervaring met
herplaatste honden. Ik wil geen reclame
maken over het adopteren van oudere
honden; belangrijk is dat een ieder
weloverwogen zijn/ haar eigen keuze
maakt in de aanschaf van een hond.
Ik wil ook niemand veroordelen in de
keuzes die iemand moet maken om een
hond weer af te staan, dit zijn veelal
verdrietige tijden.
Vorig jaar april waren we een half jaar
zonder een Drent in ons leven. We
hadden onze Frida (12 jaar) plotseling
moeten laten inslapen vanwege een
ernstige rugblessure. Hierna werd het
wel erg rustig in huis. Sanne, onze
stabij (9 jaar) lag de hele dag in haar
mand of liep een rondje door de tuin.
Omdat deze situatie zich plotseling
voordeed, hadden we eigenlijk nog niet
nagedacht over hoe het zou moeten als
we 1 van de honden zouden verliezen.
Onuitgesproken bleken we allebei
dezelfde wens te hebben, namelijk
weer een Drent in ons gezin!!!
In die periode melde ik mij aan bij de
Drentenvrienden op Facebook en had
Pieter bij dierenpension ’t Suydenvelt
geïnformeerd of de katten daar de
vakantie konden doorbrengen. Los van
elkaar maakten we stappen richting
een nieuwe hond. Maar dan de vraag:
“gaan we voor een pup?”. Bij ons beiden
was er enige twijfel. Tijd en ruimte
was aanwezig, maar ook hebben we 2
pubers waarbij we steeds gekscherend

Sandra
de Vries

zeiden dat onze pup nooit zou leren
lopen. Het eindoordeel was nog niet
volledig geveld of Jaap Hoeksema
vroeg via de website een adoptiegezin
voor een jonge hond van op dat
moment 5 maanden jong. Dit was
rond 23 uur ’s avonds en we hebben
na erg kort overleg direct gemaild en
de volgende dag vroeg gebeld. We
waren de eerste gegadigden en na een
“kruisverhoor” hebben we alles gewikt
en gewogen en is Mia in ons gezin
gekomen.
Met Mia kregen we een grote pup in
huis. Mia was niet zindelijk, moest bij
ons gesocialiseerd worden en had
duidelijke grenzen nodig. Dingen
die haar eerder waren aangeleerd
waren ons niet bekend en onwenselijk
gedrag moesten we naar onze hand
ombuigen. Gelukkig waren moeder
Us Mevrouw en papa Abbe bekend en
konden we dingen gaan herleiden naar
beide karakters. Later hebben we de
1e eigenaar leren kennen en hebben
we iets meer gehoord over haar eerste
weken daar. We onderhouden nog
steeds contact.
Met Mia kregen we ook de eerste
vooroordelen binnen de deur: “wie
doet nu zijn hond weg” en “wat zielig”.
Steeds hebben we moeten uitleggen
dat niet alle pup-adopties goed
verlopen en dat de dierenasiels er vol
mee zitten. Gelukkig is er binnen onze
rasvereniging een goed vangnet bij de

fokkers en zorgen zij voor een goede
herplaatsing. En zielig zijn ze zeker niet.
Wel moet er rekening mee gehouden
worden, dat de hond moet wennen
aan en moet socialiseren binnen de
nieuwe omgeving. In de lectuur staat
hier 6-8 weken voor, maar tel hier maar
een aantal weken bij op voor onze
lieve eigenwijze, gevoelige Drenten.
De stelregel is, wees duidelijk en
consequent.
Met Mia is de wens om te fokken ook
weer aangewakkerd. Deze was al lang
aanwezig, maar door omstandigheden
is er niets van gekomen. Ons plan was
om een pup uit het eerste nest van Mia
te houden. Onze Sanne was inmiddels
10, maar in goede gezondheid. Echter
het gedrag van Sanne veranderde snel
en Sanne viel uit naar kleine kinderen
en uiteindelijk ook naar Mia. In overleg
met de dierenarts is Sanne in maart dit
jaar ingeslapen.
In die periode was Puck, een hond van
Jaap en Froukje te logeren en toen
deze weer terug ging werd het weer
stil in huis. Mia was alleen en miste
haar “maatjes”. Ze werd onzeker, zocht
doorlopend contact en was “anders”.
Dit merkten ook andere mensen
op. Daarbij ging ze huilen, hoog
aanhoudend jankend blaffen. Hierop
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heeft het laatste woord.
Met Nova ben ik naar ringtraining
bij een gedragsdeskundige gegaan.
Ze pakt stapje voor stapje het
zelfvertrouwen van Nova aan. Andere
mensen vindt ze nog erg spannend,
maar met 2 begrijpende keurmeesters
heeft ze nu 2 maal een Uitmuntend
gehaald op een show.

hebben we contact gezocht met Jaap
en Froukje en de situatie uitgelegd. Ze
herkenden het en na uitgebreid beraad
is Nova in ons leven gekomen. Nova
was terug gekomen uit een gezin en op
dat moment 14 maanden jong. Nova
is in eerste instantie gekomen om Mia
weer op eigen benen te laten staan,
weer “normaal” hondengedrag te laten
vertonen.
Maar de klik was zo goed, dat we
door hebben laten schemeren dat
Nova in ons gezin mocht blijven en zo
geschiedde. Van Nova weten we qua

opvoeding niets. Gelukkig is het de
halfzus van Mia van vaders kant en is de
moeder Kirsi bij Jaap.
Nova heeft veel steun aan Mia, maar
daarbuiten is ze heel onzeker en
angstig. In het begin was het net een
sirene waar we mee gingen lopen. Alle
prikkels van mensen, andere honden en
de hele omgeving vindt ze spannend
en dan druk ik me nog zachtjes uit.
Nova is heel lief en aanhankelijk en
in de haar inmiddels vertrouwde
omgeving is het een pittige tante. Nova
heeft overal een weerwoord op en

Als ik dit schrijf is Nova inmiddels 12
weken bij ons en zitten we nog midden
in ons socialisatie-proces. We genieten
enorm van beide dames en zien ze per
week veranderen. De dames verschillen
maar 4 maanden in leeftijd en zijn
allebei in hun 2e pubertijd. Inmiddels
zijn ze beide tegelijkertijd loops
geweest en gierden de hormonen door
het huis. Lekker druk dus.
Als je mij 1,5 jaar geleden had gezegd
dat ik 2 herplaatste honden zou
hebben, had ik je voor zot verklaard,
maar onze omstandigheden hebben
anders beslist. We hebben geen
moment spijt van onze keuze al is het
erg arbeidsintensief om een jonge
herplaatser in huis te nemen. We doen
het zo weer!!!

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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Arts&Dier Hoofdweg 26a 7871 TC Klijndijk 0591-513151
www.artsendier.nl - www.facebook.com/artsendier
Klijndijk Bears Emmen Klazienaveen Stadskanaal Ter Apel

Anja
Lamboo

Freya
Bij ons, Ferry en Anja Lamboo, woont
Freya van de Stiphoutse Velden. Freya
is onze derde hond, maar eerste
Drentsche Patrijshond. De eerste keer
op bezoek bij de fokker, Dorothe van
der Laar, gaf ons direct de doorslag en
het vertrouwen om voor een Drentje te
gaan.
Op 27 december 2015 is Fré geboren
en 21 februari 2016 mochten wij haar
ophalen. Wij hadden aangegeven een
hondje te willen waar wat pit in zit. Fré
was aanhankelijk/dominant getest,
nou draai die twee woorden op zijn
tijd maar om. Het klopt helemaal. Ze
heeft zo af en toe haar buien, dan wil
ze spelen en dan moeten we spelen.
Is daar op dat moment even geen
mogelijkheid voor, dan kan ze in de
stand 'zeer dringend' blaffen schieten.
Ze wordt dan even afgezonderd en is
het over.
Wij wonen in de randstad met een
mooi uitlaatgebied, waar het helaas
wel voor zo’n 60 procent verplicht is
de hond aan te lijnen, anders dreigt er
een fikse boete, gelukkig zijn er genoeg
alternatieven. Maar een jonge hond
is niet uit te leggen dat je aan de ene
kant van het slootje los mag lopen en
aan de andere kant niet. Vooral als er
veel hazen en konijnen lopen en de
waterkippen zich ook prominent laten
zien. We hebben er al menig uurtje
geduldig wachten op zitten. Freya
heeft vooral de neiging om constant
achter de waterkippen aan te blijven
zwemmen, dan lijkt het wel of ze in

een waas zit, je kunt fluiten wat je wilt,
ze is niet bereikbaar. Maar dat zal bij
velen wel herkenbaar zijn. Toch begint
de (jacht)training zijn vruchten af te
werpen, af en toe breekt ze nog uit,
maar komt dan uiteindelijk na wat
ronddrentelen weer aan de voet.
In en om huis is Freya een vrolijke,
kalme maar ook zeer allerte waakse
hond. Wij vinden dat alleen maar fijn.
Ze blaft als de bel gaat of iemand
aan de achterpoort rommelt. Als de
deur opengedaan wordt, stopt ze met
blaffen en begroet degene met veel
enthousiasme. Soms wat te enthousiast,
dan blijft ze even verplicht in de gang
tot alles weer rustig is. De tuin is haar
gebied, elke ochtend moet ze, weer of
geen, weer naar buiten. Even kijken of
alles nog wel klopt. Sinds kort hebben
we nieuwe buren en zij maken andere
geluiden, dat houdt ze zeer goed in de
gaten. Ze dreigde zelfs door een klein
gaatje te kruipen. Daar hebben we
maar even wat aan gedaan.
Freya houdt van spelletjes, de knuffels
verstoppen en weer opzoeken,
hetzelfde met brokjes. Lekker speuren
naar het lekkers. Ze heeft al haar
knuffels en ander speelgoed nog, zij
heeft totaal niet de intentie om te
slopen, ook niet in huis. Sinds kort werk
ik op invalbasis, maximaal 16 uur. Soms
een halve dag en ook wel hele dagen.
Tussen de middag heb ik wel even de
tijd om haar uit te laten, maar dat moet
dan snel. Maar wij zijn trots op Freya,
met op zulke dagen s’ morgens en s’
avonds een lange wandeling doet ze
het fantastisch!
Met kinderen is het wel even
goed opletten, ze ziet kinderen als
speelkameraatjes, wil tegen ze op
springen. Dit kan onze kleinzoon van
1,5 jaar zelf nog niet handelen, maar
ook hier boekt 'consequent zijn met
zachte hand' steeds meer resultaat. Al
zal ik haar en de kleine voorlopig niet
alleen samen in een ruimte laten om
beiden te beschermen.
Al met al zijn we heel blij met onze
Freya, ze is onze grote vriendin.
Lief, gezellig aanwezig en heerlijk
uitdagend. Maar……………..ik zeg
maar zo “Niets zo eigenwijs als een
Drentsche Patrijs”.
De Drentsche Patrijshond
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En toen waren er opeens twee

Stefanie Joksch
(Duitsland)

5 Jaar geleden zijn wij begonnen met
onze eerste hond, Neill. Het begin was
heel moeilijk; wij wisten nog helemaal
niet hoe wij met een hond en in het
bijzonder met een pup moesten
omgaan. Daarom hebben we veel
hulp van de fokker, een trainer en van
vrienden nodig gehad, maar we wisten:
“We hebben bewust voor een pup
gekozen, dus het gaat ons lukken!”.
Onze vriendin heeft zelf een heel
rustige hond en dus kwam zij met haar
hond bij ons en haar hond heeft ook bij
ons gelogeerd. Van deze dagen heeft
Neill genoten, dus daarom wisten wij,
als er bij ons een hond bij komt, dan
zeker een oudere hond.
Na twee jaar waren we dan zo ver dat
wij met de therapiehonden opleiding
zijn begonnen. Hierdoor is de relatie
tussen Neill en mij nog beter geworden
en is hij ook rustiger geworden. De
fokker van Neill hadden we al laten
weten, dat als er een hond zou zijn
die bij Neill en ons zou passen, we ons
aanbevolen hielden.
Na de opleiding mocht ik Neill naar
mijn werk meenemen. Dus er zou met
mijn werk geregeld moeten worden
dat er een tweede hond bij zou mogen.
Zou dit niet mogen, dan zouden wij een
andere oplossing moeten vinden voor
de honden wanneer wij gaan werken.
Ik heb de ‘stoute schoenen’
aangetrokken en heb met mijn chef
gesproken. En …
Wanneer de hond ook het
therapiehonden certificaat heeft, mag
zij ook mee naar mijn werk! Dus dat was
ook geregeld. Verder hebben wij altijd
het geluk gehad, dat we hele aardige
buren hebben, die gelukkig geen
problemen met honden hebben en ook
nog eens graag met de honden gaan
wandelen. Zij hebben ook tegen ons
gezegd: “of we nu met één of met twee
honden onderweg zijn, dat maakt ons

niets uit!”.
Het moet ook duidelijk zijn, dat je
dubbelde kosten gaat hebben. En je
moet weten dat een hond vies kan
worden en dat de hond dat ook mee
naar binnen kan nemen. Maar wij
hebben vaker logeerhonden gehad.
En ik vond niet dat er een verschil
tussen één of drie honden was en
je hebt natuurlijk een stofzuiger en
schoonmaakspullen, dus dat was voor
ons geen probleem.
Voor ons is het vanzelfsprekend, dat
de honden mee op vakantie gaan:
omdat we allebei werken, willen we
graag onze vrije tijd met onze honden
doorbrengen. Meestal is het geen
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probleem als je sowieso al één hond
hebt, om dan ook een tweede hond
mee te nemen.
Twee jaar geleden was het dan zo
ver: Luna is bij ons komen wonen.
En een half jaar later heeft ze haar
therapiehonden certificaat gehaald. En
sinds die tijd, mag ze officieel ook mee
naar mijn werk.
Met het trainen van de honden is het
ook leuk, omdat mijn man en ik dan
elk met een hond kunnen trainen, dus
we hoeven niet meer alleen naar de
training te gaan. We zijn helemaal blij
en gelukkig met onze twee Drenten!
Hier nog even wat 'voors en tegens' op
een rijtje:

Pro

Contra

- ze spelen met elkaar
- ze willen minder van jou
- ze oriënteren zich op elkaar
- in een relatie heeft iedereen zijn ‘eigen’
hond

- dubbelde kosten
- oppas regelen voor 2 i.p.v. 1 (werk/
vakantie)
- (grotere) auto
- meer haren/viezigheid…

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!

Asjemenou … (fam. Hoeksema)

Geen idee wat dit is, maar ik blijf gewoon liggen!
(familie Poel)
Joep houdt de overtocht Travemunde - Malmö goed
in de gaten (fam. Jonkers)

Ons “kroosmonster” … Meneer moest en zou even
een baantje trekken (fam. Bouckaert)
Super trots op onze BOB Lara (It’s Mareike uit de
Drentsche Streek)! (Fam. Buikema)
Super trots op Joep! Zijn eerste BOB is binnen en wel
tijdens de Group Speciality op de World Dog Show
Amsterdam (Fam. Roode)

Mannes heeft het te warm (Digna Ruthenkolk)
Onze hond Bodhi met Lieke en Elin Buijink uit
Hendrik Ido Ambacht
Onze Joep v.d. Olinckhoeve heeft op 21 juli de
Noordkaap bereikt. Voor een hond uit Goes een
echte wereldreis. Natuurlijk wil Joep zoals altijd over
ieder hek kijken. (Walter Jonkers)

Na een middagje op pad met oma legt Noami even
haar hoofd te rusten bij Hannah! (Fam. Van den
Hoeven)

De dames maken gezellig samen huiswerk. (familie
Poel)

Midsummernight dream van Joep v.d. Olinckhoeve
(fam. Jonkers)
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Nieuwe verkoop techniek, succes verzekerd! Op de
rommelmarkt gestaan met 2e hands spulletjes en
een grote reiskoffer. Onze Drent Sarah dook meteen
de koffer in en trok daarmee veel publiek. Helaas
voor de kopers was de reiskoffer alleen zonder de
inhoud te koop …. (Thea Speelman)

Joep in de joepmand (fam. vd Berg)

Opgestaan is hier blijkbaar plaats vergaan… En
waar kan ik nu zitten? (Gabe Olieman)

Onze “Rodeo”-Drent Siena (fam. Timmer)
Miauw KIEKEBOE (Fam. vd Berg)

Onze dondersteen Puck Jeugd Wereldkampioen!
(fam. Hoeksema)

Sigaar uit eigen doos (Fam. vd Berg)

De honden hebben nog niet helemaal door dat de
zwembadjes zijn om in af te koelen en geen vergrote
drinkbakken zijn … (Antoinette Link)

Onze eigen tochtstopper (Fam. Timmer)

Ruben en Bart, vrienden voor het leven (Fam. Jonker)

Laat me met rust baas ik ben moe (Michael van der
Burg)

Fantastic 4 (familie Joksch & Post)
Het monster van Loch Ness! Oh nee, het is onze
waterrat Iwan onder water in zee (fam. Bouckaert)

Wij zetten graag de bloemetjes buiten (fam Buter)

Sunny Spain (Joke Naert)

Hey baas, wat eten we vanavond ik heb honger?
(Kennel van de Bezelhonk)
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De voor- en nadelen van een ﬂexlijn
Wat is een flexlijn?
Een flexilijn bestaat uit een kunststof
kastje waar een katrol in verwerkt zit
om een lijn in en uit te laten schuiven.
Ze zijn er in veel varianten met dunne
lijnen en platte lijnen erin verwerkt.
Ook diverse afmetingen qua lengte
zijn verkrijgbaar: 3, 5, 7, 8 en 10 meter.
Tegenwoordig kan je de flexlijn zelfs
‘pimpen’ met bijvoorbeeld een extra
voerbakje, lampje, poepzakhouder of
verschillende bevestigingslijntjes.
Er zit een remknop op, waardoor de lijn
stopt met uitrollen als je erop drukt en
vaak zit er een schuifje, waardoor je de
lijn vast kunt zetten op de gewenste
lengte.
Er

zijn voor- en tegenstanders van
het gebruik van deze lijnen t.o.v.
de gebruikelijke hondenlijn. Zoals
elk product, dat voor de hond is
uitgevonden (of is het voor de
gebruiker uitgevonden?) kent ook de
flexlijn zijn voor- en nadelen. Wat zijn de
do’s & don’ts? Waar moet je op letten?
Voordelen
1. De lijn schuift in en uit, de hond
blijft dus minder snel met de poten
erin hangen en de gebruiker hoeft
de lijn niet telkens zelf korter of
langer te maken.
2. De hond heeft meer
bewegingsvrijheid qua aantal
meters en kan de omgeving
besnuffelen, of de behoefte doen
zonder dat de gebruiker de bosjes
mee in hoeft te lopen.
3. In een aanlijngebied kan de hond
meer bewegingsvrijheid geboden
worden.
4. Loopse teven, revaliderende, blinde
of dove honden kun je met een
flexlijn meer bewegingsvrijheid
bieden, zonder controle te
verliezen.
5. Laten zwemmen aan de flexlijn en
controle kunnen houden.
6. Bij juist gebruik, kun je de flexlijn
inzetten voor oefeningen in
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apporteerwerk of een oefening
hierkomen.
Nadelen
1. Is de stopknop ingedrukt terwijl de
lijn op volle lengte is, dan kan de
hond zonder blikken of blozen de
weg op rennen en zichzelf en het
verkeer in gevaar brengen.
2. Het kastje in de hand is zwaar
(zeker bij de grote uitvoeringen) en
een handje vol.
3. Als het uit de hand glipt, dan schiet
het kastje naar de hond toe en
kan een schrikreactie opleveren
of tegen de hond aan schieten en
pijn veroorzaken. Knapt de lijn of
begeeft de musketon het, dan kan
de lijn terugschieten richting de
gebruiker en letsel veroorzaken.
4. De lijnen van kleine uitvoeringen
zijn van dun nylon. Als deze om
de poten of andere delen van het
lijf van de hond gedraaid worden,
dan kan afknelling plaatsvinden of
kunnen er wondjes ontstaan. Ook
bij de gebruiker kan de snijdende
lijn brandwonden veroorzaken
of kan de lijn afknellen indien
deze om hand, vingers of benen
gedraaid is.
5. Loopt de hond door de bosjes, dan
kan de lijn om takken of bomen
vast komen te zitten.
6. Indien gebruikers elkaar
tegenkomen, waarvan beide
honden aan een flexlijn lopen en
gaan spelen met elkaar, kan men
een nieuwe versie van Chinees
vlechten uitproberen als de lijnen
in elkaar gewikkeld raken.
In 2007 zijn er in de Verenigde
Staten 16.564 ziekenhuisincidenten
gerapporteerd die te maken hadden
met hondenlijnen: bij ongeveer 10,5%
waren jonge kinderen betrokken,
bij 23,5% van de gevallen betrof het
verwondingen aan de vingers. In de
cijfers staat niets vermeld over het
type hondenlijn, maar het is zeer
waarschijnlijk dat het hier om flexlijnen
gaat.
Gebruik van een flexlijn
Bij het gebruik van een flexlijn is het
belangrijk om rekening te houden
met een aantal zaken en na te denken
wanneer je een dergelijk hulpmiddel
inzet.
Waar bevestig je de flexlijn aan?
De beste optie is een normaal tuig,
dus geen anti-trektuig. Mocht er
onverhoopt toch spanning op de lijn
komen, dan blijft de schade beperkt.

Liesbeth
Hogendoorn

Tweede optie is een zachte halsband.
Sommige gebruikers bevestigen
een flexlijn aan een anti-trektuig
of hoofdband. Eigenlijk is dit een
beetje vreemd. Wel de vrijheid willen
geven, maar toch beperken in de
bewegingsvrijheid.
Onbedoelde correctie
Mocht de hond gaan rennen of
wegschieten aan een flexlijn, en hij zit
aan het einde van de lengte, dan krijgt
de hond wel een correctie. En die kan
extra hard aankomen als de hond dan
een corrigerend middel draagt, zoals
een hoofdband, slipketting, e.d. En wat
denk je van de gebruiker. Die krijgt ook
een klap in hand, arm en schouder.
Bewegingsvrijheid
Als je de hond bewegingsvrijheid
wilt geven, geef die dan ook. Ga dan
niet constant op het knopje van de
rem drukken. Daarmee krijgt de hond
telkens een correctie.
Leren lopen aan de flexlijn
Ben je toch gecharmeerd van een
flexlijn, dan geldt net zoals voor het
lopen aan de normale lijn, dat hiermee
geoefend dient te worden en dat het
duidelijk moet zijn voor de hond en de
gebruiker waar de grenzen liggen.
Afhankelijk van de soort flexlijn is er
natuurlijk de lengte, die de mate van
bewegingsvrijheid aangeeft. Daarnaast
is het van belang dat je hond al weet
dat er aan de lijn niet getrokken dient te
worden, anders vlieg je met de flexlijn
alsnog als een vlaggetje achter de hond
aan, alleen nu op meerdere meters
afstand. Zorg dus eerst dat de hond
kan lopen aan een ontspannen lijn in
normale situaties en oefen eerst eens
met een iets langere lijn, alvorens een
flexlijn in te zetten.
Daarnaast moet de hond ook leren
tot waar de bewegingsvrijheid gaat
en dat er nu ook niet wordt getrokken
aan het einde van de flexlijn. Schiet
je hond snel alle kanten op dan is het
zeker niet aan te raden om direct een
flexlijn in te zetten. Door de hond
meer bewegingsvrijheid te geven door
middel van de flexlijn, kan het een
hulpmiddel zijn om trainingsmomenten
in te bouwen tijdens de wandeling.
Denk hierbij aan hierkomen of
terugkomen voor aandacht. En een
speeltje weggooien en ophalen op
korte afstand.
Heb je een loopse teef, een dove
hond of een slechtziende hond of
misschien een hond die revalideert,

puzzelen om de lijn en hond weer uit
de knoop te halen.
Bij foutief gebruik van de flexlijn kan
het veel verwarring opleveren voor de
hond. Steeds vrijheid schenken en dan
op het knopje drukken en terugtrekken
is niet de fijnste manier van samen
een wandeling maken. Je leert je hond
dan eerder verzet bieden en loopt
vervolgens alsnog alleen maar trekkend
en sjorrend buiten. Bezint dus eer je
begint.

dan kun je de flexlijn gebruiken om
bewegingsvrijheid te creëren voor je
hond, maar wel met de zekerheid dat ze
niet weg kunnen lopen.
Leer je hond de lijn terug te volgen.
Bijvoorbeeld als deze graag ontlast
ergens in de bosjes en je niet zelf het
bos in wilt lopen, dan kan een flexlijn
uitkomst bieden. Het is dan wel handig
als de hond leert om dezelfde route van
de lijn terug te lopen, zodat de lijn niet
om takken en bomen heen gewikkeld
wordt en je zelf alsnog moet gaan

Optioneel gebruik
Is het uitlaatgebied een stukje lopen
van huis af, dan is het een optie om 2
lijnen te gebruiken. Hiermee bedoel ik
dat je van huis naar het uitlaatgebied
de normale lijn gebruikt. Zodra je de
hond de vrijheid wilt bieden van een
flexlijn kun je deze omwisselen. Bij het
einde van de uitlaatronde kun je dan
de normale lijn weer aankoppelen en
terug naar huis wandelen. Voor de
hond is het dan ook duidelijk wanneer
er netjes naast gelopen dient te worden
en wanneer hij meer vrijheid heeft om
te bewegen.

Tot slot
Zoals voor elk hulpmiddel geldt, is
het ook belangrijk met de flexlijn te
oefenen voor het gewenste gedrag.
Houd rekening met andere mensen,
honden en verkeer tijdens je wandeling.
Door de gegeven bewegingsvrijheid
kan het gevaarlijk zijn in de stad als ze
de weg op kunnen lopen en andere
mensen zijn misschien niet gediend van
een hond die op ze af loopt. Daarnaast
kan de lange lijn ook zorgen voor
ongewenste situaties als de lijn om een
voorbijganger of andere hond komt te
zitten bij contact met diegene.
En niet alleen bij het gebruik van de
flexlijn, maar in alle gevallen geldt:
houd rekening met elkaar onderweg.
Respecteer anderen tijdens je
wandeling of uitlaatronde.
Bij hondenscholen is het overigens
meestal niet toegestaan met een flexlijn
te trainen.
Dit artikel komt van doggo.nl en is
geschreven door Liesbeth Hogendoorn.
Liesbeth is gediplomeerd en gecertificeerd
hondeninstructeur en oprichter van
Kynologisch Gedrags Centrum Delphi

Impressie van de kind & hondshow tijdens de Kampioenschaps Clubmatch
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Onze eigen roedel
Als ik vanaf mijn ligbedje in de tuin
van het hotel naar boven kijk, zie
ik de gondels van de Sonnenbahn
voorbijkomen. Het is pas de tweede
keer dat we hier in Fiss zijn. Maar gek
genoeg voelt het als thuiskomen.
De prachtige omgeving met zijn
frisgroene almweides, de bergen, die
er op elk moment van de dag weer
anders uitzien, de frisse berglucht, de
aangename temperatuur en de goede,
degelijke, keuken. Overdag een stevige
wandeltocht door de bergen met een
goede lunch en een drankje bij één van
de vele mooie almhutten, daarna even
wat lezen of een spelletje doen met de
kinderen, even de sauna in, om tot slot
weer fris en fruitig aan het avondeten
te verschijnen. Echt vakantie dus! Toch
mis ik onze twee hondenvriendjes best
wel….
Sinds een paar maanden hebben we
twee Drentjes in huis. Onze eigen
roedel. Na lang wikken en wegen of
we er een tweede hond bij wilden,
namen we begin april het besluit om
toch voor een tweede Drent te gaan.
Misschien moest het ook wel zo zijn. Op
dat moment waren er twee nesten bij
het logeeradres van onze Maras, Kennel
van de Olinckhoeve. De pups waren
toen net een maand oud. Gelukkig
konden we al snel terecht om de pups
te bekijken. Ik kon haast niet wachten
om weer lekker met die kleine pups te
knuffelen. Net als bij het op kraamvisite
gaan in de mensenwereld heeft het
toch iets magisch. En ongelofelijk om
te zien hoe snel die kleine pups zich
ontwikkelen. Van kleine schepsels die
alleen maar liggen en niks kunnen
horen en zien tot ondeugende rakkers
die met hun broertjes en zusjes stoeien
en allerlei hondenkwaad uithalen op
hun ontdekkingstocht door de grote
wereld. Maar vreugde en verdriet
liggen ook in de hondenwereld dicht
bij elkaar. Tijdens ons eerste bezoek
werd één van de moederhonden, Ella,
heel ziek. Na een paar dagen kregen
we het verdrietige nieuws dat Ella er
niet meer was. Wat kan het leven hard
zijn….. Gelukkig hadden de pups een
goede start gehad en nam de roedel
de zorgtaken een beetje over. En alle
respect voor de grote inspanningen van
Gabe en Antoinette.
Met lood in de schoenen gingen we
vrij snel opnieuw op bezoek. Het was
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goed om te zien dat het goed ging met
de pups, al bleef het verdrietig dat zij
hun moeder (en Gabe en Antoinette
één van hun honden) moesten missen.
Raar om te bedenken dat één van deze
(19) pups binnenkort met ons mee
naar huis zou gaan. Echter wel pas na
een al lang door ons geplande rondreis
door Japan. Maar zoals bijna altijd heeft
ieder “nadeel” ook weer zijn voordeel.
Aangezien Maras tijdens onze vakantie
bij Kennel van de Olinckhoeve zou
logeren, kon Gabe kijken welke pup het
beste bij Maras zou passen (wat wij het
belangrijkste vonden). En Maras en de
pup konden al mooi twee weken aan
elkaar wennen. Wel wilden we graag
weer een reu, aangezien we reuen vaak
toch wat imposanter vinden. En om een
teefje in huis te halen en “de kat op het
spek te binden” leek ons niet zo handig.
Tijdens onze vakantie dachten we
vaak aan Maras en onze nieuwe
pup. Gelukkig kregen we met enige
regelmaat een foto of een filmpje
toegestuurd. In één van de filmpjes
konden we in ieder geval zien dat Maras
heel lief was voor de pups. Dat was een
zorg minder. Met spanning zaten we op
het moment te wachten dat we zouden
horen welke pup het zou worden. En
eindelijk waren daar de foto’s en het
filmpje van onze nieuwe pup, die naar
de naam James (misschien afgekort
tot Jim of Jimmy) zou gaan luisteren
(hopelijk na wat oefenen dan). En weer
een bewijs dat toeval niet bestaat;
achteraf bleek dat de stamboomnaam
van James al Jim was.

Vivian
Liebers

En zo kwam de dag dat we niet met
één, maar met twee Drentjes naar huis
gingen. Vanaf nu twee benches in huis,
twee standaards met voerbakken en
twee lijnen (eigenlijk een heel arsenaal).
Even waren we vergeten hoe het was
om een pup in huis te hebben. We
moesten echt weer op zoek naar een
nieuw ritme. Qua voertijden, maar ook
voor het uitlaten en rusten/slapen. Waar
Maras bijvoorbeeld nog maar twee
keer per dag eten kreeg, moest James
aanvankelijk nog vier keer per dag eten.
En we kwamen erachter dat we James
het beste even apart konden zetten
als Maras ook eten kreeg, anders ging
James nadat zijn bakje leeg was, vrolijk
verder met die van Maras. En James kon
ook nog niet zo ver lopen als Maras en
moest uiteraard nog leren om netjes
naast te lopen. Dus het was best een

uitdaging als we de mannen samen
uit wilden laten. Maras liep dan vaak
netjes naast, terwijl James constant
van kant wilde wisselen (en de lijnen
dus verstrikt raakten) en in Maras zijn
oren zat te bijten. Gelukkig gaat dit nu
al een stuk beter. Aangezien Maras wat
meer beweging nodig heeft, neem ik
Maras in ieder geval een keer per dag
alleen mee voor een flinke wandeling
te voet of bij mij naast de fiets. En als
we dan weer terug komen worden
we uitbundig begroet door James.
Want hij gaat natuurlijk het liefst met
“zijn grote broer” mee. Ook bij James
hebben wij ons aangewend om hem na
iedere wandeling/na het spelen even
in de bench te doen, zodat hij zijn rust
kan pakken. Wat dat betreft lijkt het
net alsof die pups Duracells hebben,
het gaat maar door! De eerste dagen
waren eigenlijk het pittigste. Terwijl
we zelf nog last hadden van een flinke
jetlag, moesten we er ’s nachts toch
nog even uit om James een plasje te

laten doen. Alhoewel “we”. Ik heb een
hele lieve man eigenlijk…. En ondanks
dat het voorjaar/de zomer voor de
beginperiode van een pup heel prettig
is (behalve voor het gras in de tuin),
blijkt het toch wat lastiger te zijn om
de pup zindelijk te krijgen. Buiten zie je
tenslotte niet precies wanneer hij moet.
Op dit moment is James alweer vijf
maanden. En ondanks dat het best
hard werken is, is hij vanaf dag één niet
meer weg te denken uit ons gezin. Ook
Maras lijkt het (meestal) leuk te vinden
dat hij “een broertje” heeft. Altijd een
speelmaatje in de buurt om een lekker
potje te stoeien. Bovendien valt het
ons echt op dat hij een stuk rustiger is
geworden. Je zou bijna gaan denken
dat hij zich ervan bewust is dat hij
zich als “grote broer” moet gedragen.
Regelmatig krijg ik de vraag waarom we
persé een tweede hond wilden. “Nog
meer hondengeluk in huis” zeg ik dan
meestal. Ik kan echt eindeloos kijken

Rex de circus Drent
Dat Rex een veelzijdige Drent is, is al
wel duidelijk. Jachttraining, canicross,
dogscooter, suppen, poseren, praktijkspeuren, balanstraining,… hij doet
het allemaal. Hij had eerder dit jaar
zelfs de eer om voor één dag Sinthond
te zijn en alle kinderen op school te
verwelkomen.
Maar circushond was hij nog nooit
geweest…
Daar kwam op 11 juni 2018
verandering in. De kleuterjuffen van
de school waar ik les geef, werkten in
hun klas rond het thema ‘circus’. Om de
kleuters het begrip ‘dierentemmer’ uit
te leggen, leek het ze wel fijn om Rex
even circushond te laten zijn. En dat
zag Rex ook helemaal zitten.
Het weer zat ons mee, de zon straalde
en het was aangenaam warm. Alle
kleuters zaten netjes rond het podium
op de speelplaats. Op dat podium
mocht Rex zijn ding doen. Hij werd
onthaald met ‘Ooooh’s!’ en ‘Aaaah’s!’ en
‘Kijk daar, een hond!’.
Na de intro van één van de
kleuterjuffen toonde mijn Rexie het
beste van zichzelf. Hij sprong door
een hoepel, rolde een matje open,

als die twee mannen met elkaar lopen
te stoeien. Daar kan ik als baasje niet
tegenop!
En voor de volgende vakantie gaan we
op zoek naar een leuk vakantiehuisje,
waar onze beide kanjers welkom zijn.
Want zonder honden voel ik me toch
niet echt compleet.

Joke
Naert

liep door een tunnel, draaide rond
zichzelf, gaf pootjes en high-five’s,
blafte op commando, wandelde
tussen mijn benen, demonstreerde
een evenwichtsoefening, … Op de
vraag van de directeur of hij ook
salto’s kon maken, moesten we nog
‘nee’ antwoorden. Wel haalde hij een
knuffel die ik opgooide, met een
spectaculaire sprong, uit de lucht.
Afsluiten deed hij met een buiging.
’s Middags mocht hij mee naar de
tweede school waar ik werk, daar
herhaalde hij zijn optreden. Omdat ik
op deze school geen klas-juf ben, maar
de functie heb van zorgcoördinator,
kon hij de hele middag in mijn
klasje vrij rondlopen, terwijl ik er
besprekingen had. Hij charmeerde dan
ook iedereen die binnenkwam.
De kinderen en juffen waren laaiend
enthousiast! Rex had een ‘dag uit
duizenden ’en kan nu ‘circushond’
afvinken van zijn lijstje. En ik… ik was
natuurlijk ontzettend trots op mijn
allerliefste en allerflinkste deugniet
Rexie!
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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
2018
29 september
28 oktober
3 november
14, 15 december
22 december

Dogshow Maastricht
DPHCN Najaarswandeling 2018
Dogshow Bleiswijk
Winner Amsterdam
Kerstshow

Maastricht
Gieten/ Borger
Hazerswoude Dorp
Amsterdam
Venray

DPHCN Jachtdag
de Nationale

Lochem
Zutphen

2019
maart
29 juni

Alle Nederlandse showuitslagen staan gepubliceerd op de website: https://www.dphcn.nl/activiteiten/showuitslagen/

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/

Najaarswandeling Gieten
Op 28 oktober 2018 organiseren we
voor onze leden een Drentenwandeling
in de boswachterij van Gieten – Borger
in Drenthe.

We verzamelen om 10:40 uur op de
parkeerplaats aan het Staatsbos te
Gieten en starten de wandeling om
11:00 uur.

Het is een gebied waar de honden
lekker kunnen rennen, spelen
en zwemmen in de driehoek
Gieterveldweg, Verlengde Asserstraat
en Staatsbos tot aan het bungalowpark
De Kremmer.

Deelname is kosteloos.
Na de wandeling is het mogelijk om
met elkaar te gaan lunchen bij DinerCafé Bussemaker in Exloo. Een kleine
lunch met soep en een broodje kroket
voor ongeveer € 8,00 (dit is voor
eigen rekening). Dieetwensen graag

doorgeven. Onze Drenten mogen mee
naar binnen.
Opgeven voor deze wandeling kan
via de site: https://www.dphcn.nl/
drentenwandeling-najaar-2018/
Wij hebben er alvast veel zin in!
Sandra de Vries en Diana Buikema
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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

