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Voorwoord van de voorzitter
Henk Kamperman
Beste leden,
Alweer de 3e editie van ons blad in
dit bijzondere jaar. Ondanks dat het
“gewone” leven grotendeels stil stond,
is de tijd voorbij gevlogen. De zomer is
voorbij, de herfst staat voor de deur.
Als wij terugkijken op de afgelopen
maanden dan is er veel gebeurd. Iets
wat ons, het bestuur, erg heeft geraakt.
De broze, moeizame contacten met
onze zustervereniging VDP zijn zwaar
beschadigd. In de zomereditie van
het blad “Onze Drent” was een artikel
gepubliceerd over de “Normenmatrix
en de Gezondheidsenquête”. Twee
belangrijke punten voor ons mooie ras
waarvoor een samenwerking tussen
beide rasverenigingen van belang is.
Helaas bevatte dit artikel beweringen
die niet stroken met de waarheid. In
een brief aan VDP hebben wij gevraagd
om opheldering en rectificatie. Helaas
is de rectificatie er niet gekomen en

voelden wij ons genoodzaakt om
openheid van zaken aan onze leden te
geven. De situatie is op een nare manier
geëscaleerd. Wij betreuren dit.
Helaas hebben wij moeten besluiten
dat de Nakomelingendag van 12
september jl. niet door kon gaan.
Het bestuur heeft, in samenspraak
met de Commissie Fokkerijzaken,
hiertoe besloten, omdat het virus
op dit moment weer behoorlijk
opleeft. Ondanks dat wij ons strikt
aan de opgestelde regels van het
RIVM houden, vonden wij het niet
verantwoord om de Nakomelingendag
te laten plaatsvinden. Wij vinden het
erg jammer dat wij wederom deze
beslissing hebben moeten nemen,
maar de gezondheid van een ieder
staat uiteraard bovenaan. Op dit
moment is nog niet bekend wanneer
deze dag wel gepland wordt. Het zal
naar alle waarschijnlijkheid volgend jaar
plaatsvinden. U wordt hier te zijner tijd

over geïnformeerd via onze website en
een nieuwsbrief.
Het bestuur is bijzonder ingenomen
met de geheel vernieuwde website.
We hebben inmiddels al diverse
complimenten ontvangen, die
we toe moeten dichten aan onze
penningmeester. Alle lof hiervoor en de
website is zeker een bezoekje waard:
www.dphcn.nl
Wij gaan er vooralsnog vanuit dat de
Jachtdag van 3 oktober a.s. gewoon
doorgaat. Op dit moment wordt er door
de organisatie hard gewerkt om er weer
een geweldige dag van te maken. Er
kan nog worden ingeschreven: https://
www.dphcn.nl/event/jachtdag-2020/
Wacht niet te lang! Ik hoop iedereen
weer “live” te kunnen ontmoeten op
onze Jachtdag.
Voor nu wens ik iedereen veel
leesplezier!
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Paulien
Kraan-Oogjen

Onze Drenten
Eens een Drent?
Onze eerste Drent was een overname
hond. Een prachtige Drenten-meneer
die een nieuw plekje zocht. Zijn baas
had psychische problemen en die
hadden effect op Gijs. Gijs was zeer
goed opgevoed. Hij had diverse
cursussen gedaan, was mee geweest
naar de camping, luisterde goed. Echt
een hond voor ons dachten we. Wij
waren een gezin met twee kinderen van
5 en 6 jaar. Gijs was een prachtige hond.
Hij moest alleen wel direct weg. Dat
was in mei 2006.
Gijs had veel meegemaakt. Hij liet zich
goed door ons leiden, maar wanneer
wij geen leiding namen, nam hij die
over. Dat was niet altijd makkelijk.
Ik heb veel met hem getraind bij de
KNJV. Dat deed hij heel goed, hoewel
er altijd wel iets was waardoor hij geen
diploma’s haalde. Zoek-apport over
water deed hij prima, maar dan een
apport op 6 meter niet. Of hij ging
tijdens het examen keurig over water
en had dan opeens bedacht dat hij wel
terug kon over het bruggetje. Hij was
schotvast en opeens zat hij bibberend
bij de auto. Hij heeft tot op hoge leeftijd
getraind.
Zijn gedrag bleef echter
onvoorspelbaar. Toen hij 4 was hebben
we daarom een teefje erbij genomen.
Ook dit was een overname-Drent. Bizou
kwam bij ons met 8 maanden. Bij het
wisselen van haar gebit bleek dat zij
een onderbeet had, waardoor er niet
met haar gefokt mocht worden. Bij de
fokker was er daardoor geen plekje
meer voor haar. Tussen Gijs en Bizou
was het liefde op het eerste gezicht. Het
is echt een ontzettend hecht koppeltje
geweest. Ze sliepen samen in een
grote bench. Gijs hielp ons Bizou op
te voeden en Bizou hielp Gijs om weer
“hond” te worden.

Bizou is een hele andere Drent,
verschillender kon eigenlijk niet. Bizou
vindt alles en iedereen leuk. Ze was als
jonge hond verschrikkelijk druk. Vloog
overal op af, speelde met iedere hond.
Ooit waren we op het strand van
Renesse en Bizou racete over het hele
strand. Ze kwam een andere Drent
tegen, die net zo druk en chaotisch was
als zij. Samen hebben ze een hele poos
het strand onveilig gemaakt. Het bleek
haar zusje Jet te zijn!
Bizou leerde Gijs goed hondengedrag.
Bizou stuiterde overal op af en Gijs sloot
dan later aan als hij zag dat het veilig
was. Gijs werd daardoor veel zekerder.
Zo mooi om te zien. Het was een
enorme gok, besef ik me achteraf, maar
wat hebben we van dit koppel genoten!
Gijs is uiteindelijk bijna 12 geworden.
Toen Gijs was overleden, wilden we
eigenlijk geen andere hond erbij. We
hadden een oppashondje die overdag
veel bij ons was, dus Bizou was niet
alleen. Ze was niet alleen, maar voor
Bizou voelde het anders. Ze raakte in
een depressie. Nooit geweten dat dit
kon, maar blijkbaar. Ze at niet meer,
wilde niet meer naar buiten en kwam
nauwelijks haar mand meer uit. Alles
na laten kijken bij de dierenarts, maar
ook die kon niks vinden. Hij gaf aan dat
Bizou tijd nodig had om het verlies van
Gijs te verwerken. Na drie maanden
was er weinig verbetering. Wanneer
ons oppashondje er was ging het nog,
maar zodra ze alleen was, was onze
stuiterbal alleen maar sneu. Ze lag in
haar mand en leek opeens alleen maar
oud. De dierenarts raadde ons aan om
of medicatie te gaan gebruiken of er
een hondje bij te nemen.
Wij gingen voor het laatste. We zochten
naar een overname-Drentje, maar dat
lukte op dat moment niet. De tijd drong
voor Bizou. We gingen voor het eerst
van ons leven voor een pup.
Zo kwam Pip bij ons. Pip lijkt qua
karakter heel erg op Gijs. Het
grote verschil is echter dat Pip
niet meegemaakt heeft wat Gijs
had meegemaakt. Het is een heel
leergierig, zacht hondje, met eigenwijze
Drententrekjes.
Ik werk met kinderen die het op de
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een of andere manier niet makkelijk
hebben op school. Binnen onze dienst
was iemand die werkt met honden
voor kindercoaching (Kans-op-pootjes).
Als hondenliefhebber vond ik dit erg
leuk. Hier was veel vraag naar en toen
mijn baas hondjes wilde bijschakelen
om aan de vraag te voldoen, stond ik
vooraan.
In een aantal bijeenkomsten werd
ik opgeleid tot Animal Assisted
Interventions-coach. Pip werd gekeurd
en gecertificeerd als AAI-hond.

Wat doet Pip als AAI-hond?
Pip werkt met mij samen tijdens
therapie-sessies. Ze werkt vrijwillig, er is
dus geen dwang. Misschien kan ik het
best twee voorbeelden geven van wat
Pip doet.
Bijvoorbeeld Bob die zich wat moeilijk
kan concentreren op de uitleg van de
leerkracht. Hierdoor lukt het niet aan
het werk te gaan. Bob wordt onrustig
en de juf boos. Bob wordt boos op haar
en gooit zijn spullen door de klas of
gaat heel hard zingen.
We gaan samen naar buiten met
Pip. Bob wil Pip een kunstje leren. Ik
bespreek met Bob wat nodig is om
Pip een kunstje te leren. Pip stuitert
als een echte Drent in het rond. Als we
iets bedacht hebben, gaan we samen
bedenken hoe we het Pip gaan leren.
Wat heeft Pip nodig om iets te leren?
Wat heeft Bob nodig om iets te leren?
We komen samen tot de ontdekking
dat het op het drukke schoolplein niet
gaat lukken. Dat we een rustigere plek
nodig hebben. Ik vraag Bob of dat bij
hem ook zo is, dat hij makkelijker leert
op een rustiger plek. Is die rustige plek
er in de klas?

Bob besluit dat hij Pip een pionnetjes
parcours wil laten lopen. We zitten
inmiddels op een rustig plekje naast
de school. Bob tekent het uit. Pip ligt er
gezellig bij. Bob is op en top betrokken
en helemaal klaar om te beginnen. Pip
begint te zien dat er wat gaat gebeuren.
Maar??? Waar zijn de pionnen? Die
liggen nog op het schoolplein. “He,
bah!”, moppert Bob. Hij rent terug naar
het schoolplein en haalt de pionnen.
Ik begin een gesprekje over dat het
dus fijn is als je al je spullen bij de hand
hebt om aan het werk te gaan. Bob
vertelt dat dat in de klas bij hem ook
vaak mis gaat. Hij moet dan nog wat
pakken en dan is hij de opdracht van
de juf vergeten. Zo ontstaat op een
hele ontspannen manier een gesprekje
over het leren van Bob. We kijken
samen hoe dat beter kan in de klas.
Dan beginnen we met het parcours.
Pip vliegt alle kanten op. Hoe kunnen
we dat voorkomen? Pip moet een doel
hebben om voor te werken. Er worden
voertjes ingezet. Hoe gaat dat bij Bob
in de klas? Zijn daar ook “Voertjes” voor
Bob? Als Pip eindelijk haar parcours
gelopen heeft, kijken we samen terug.
Wat hebben we geleerd? Een rustige
omgeving, alle spullen bij de hand en
iets om voor te werken, kunnen Bob
helpen om in de klas makkelijker aan

het werk te gaan. Twee dagen later
wordt er op de deur van mijn kantoor
geklopt. Het is Bob met een stralende
glimlach. Hij heeft zijn werk af!
Of Joep die niet meer naar school
wilde. Het was niet duidelijk waarom.
De vraag aan mij is om dit in beeld te
brengen.

gaan zetten, misschien een overnameDrentje als dat gaat lukken. Een nieuw
hondje moet eerst wennen, dan een
jaar bij ons zijn om haar op te mogen
leiden, dus dat is toekomstmuziek. We
staan alvast op de herplaatserslijst…

Ik ga met Joep en Pip naar buiten. Joep
zegt niet veel en we wandelen een
eindje. Ik vertel dat het zo lekker is om
met Pip te lopen, omdat ik er rustig van
word. “Alles beter dan die rotschool”,
moppert Joep. Tijdens de wandeling
krijg ik een prachtig beeld van wat voor
Joep de obstakels zijn om naar school
te gaan. Doordat we in beweging zijn
en Pip altijd geaaid wil worden, of een
snoepje wil, is het makkelijker praten.
Het probleem is bij lange na niet
opgelost, maar wel in beeld.
Hoe vindt Pip dit werk?
Pip wordt enthousiast als ze haar tuig
om mag. Ze vindt het fijn om mee te
mogen naar school. Ze wordt er alleen
wel heel moe van. Ik zet haar dus nog
niet te veel in.
Op termijn wil ik een tweede hondje in
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"De Drent en zijn jachtpassie"
Schroom niet, en laat ons meegenieten/leren van jullie ervaringen met jullie jagende Drent!
Stuur uw kopij naar redactie@dphcn.nl.

Floss helemaal in zijn element tijdens de jachttraining met zijn
dummy fazant
(Ingrid van Iperen/Thomas van der Vlugt)

Zo’n gans is altijd een hele sjouw voor Hannah
(familie Vermeij)

Voorstaande Drenten
In de maart uitgave van dit jaar heb je
in het artikel “Werken met jachthonden”
kunnen lezen dat de Drentsche
Patrijshond valt onder rasgroep 7: de
staande jachthonden. Dit zijn honden
die voor de jager uit, tegen de wind in,
het veld afzoeken naar verwaaiing van
veerwild of haarwild. Onze Drenten
zoeken het veld af met relatief kleine
slagen, en gaan daarbij niet heel ver
van de baas vandaan. Zodra ze het
wild ruiken, staan ze abrupt stil en
wijzen ze het met hun neus aan. Met dit
‘voorstaan’ vertellen ze de jager waar
het wild zit.
Zo ook de Drenten van verschillende
van onze lezers. Zowel tijdens het
wandelen als ook ‘gewoon’ op en om
het eigen erf gaan zij op zoek naar
vogels, zoals fazanten/patrijzen/duiven,
en ook naar konijnen. Zodra ze het wild
ruiken, besluipen ze voorzichtig de
vogels en proberen er zo dicht mogelijk
bij te komen. Eenmaal bij de vogels,
verstrakken ze en komen ‘tot voorstaan’.
De vogels durven nu niet te bewegen
en de hond wacht tot de baas/jager in
de buurt is gekomen.
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Zo zit bijvoorbeeld Speyk van de familie
Büter regelmatig op de uitkijk naast het
veld waar regelmatig de jonge
konijntjes zich laten zien en staat hij
keurig voor om aan te wijzen waar het
wild zich bevindt.
Ook verrassen Speyk en zijn vader
Quinto hun eigenaren door ‘aan te
kloppen’ met een zelf gevangen duif of
konijntje.
Behalve op het land zijn beide
Drenten ook nog eens voortreffelijke
waterratten!

Verder weet ook Sarah van Gabe Olieman al
precies, hoe jong ze nog is, waar het wild zich
verscholen houdt.
Prachtig om te zien

Basis voor succesvol Teamwork

KNJV

Appèloefeningen aan de lijn

Met oefeningen aan de lijn kan elke
voorjager zijn of haar hond in de
juiste stemming brengen om verdere
trainingsopgaven met succes te laten
verlopen. Zelfs onzekere honden kunnen
hierdoor goede prestaties leveren.
Alle voorjagers kennen deze of
vergelijkbare situaties: aan de
lichaamshouding, de oogopslag en het
gedrag van de hond is te zien dat de
voorgenomen training niet plezierig
zal verlopen. Een starre blik in de verte
met gespitste oren duidt op innerlijke
onrust en soms schuimbekt de
viervoeter van energie en dadendrang.
Hij vertoont geen gedisciplineerd
gedrag en springt als een jong veulen
aan de lijn in het rond.
Dwang
In deze gemoedstoestand valt
er met een jonge jachthulp geen
trainingssucces te behalen. Elke
visuele prikkel, elk geluid leidt hem
van het leren af. Ondanks alle gedane
moeite brengen zulke dagen baas
en hond tot vertwijfeling. Dikwijls
wordt op dit onstuimige en weinig
meewerkende gedrag gereageerd
met dwang. De hond wordt gestraft,
waarbij de (lichamelijke) sancties elkaar
opvolgen. Het resultaat: vroeg of laat
slaan de tomeloze levensvreugde en
het gebrek aan concentratie van de
hond om in een volslagen leerblokkade.
Alles, wat nu aan oefeningen volgt,
gaat nagenoeg volledig aan hem
voorbij. Waarom? De hond begrijpt
eenvoudigweg niet waarom hij werd
bestraft. Om niet meer straf te krijgen,
doet hij nu wat hem het beste lijkt,
namelijk helemaal niets meer. Of
hij legt zich met de staart tussen de
benen op de grond en laat alles over
zich heen komen of hij zoekt zijn heil
in de vlucht. Zulke situaties leiden
ertoe dat de belangrijkste grondslag
van de jachthondenopleiding blijvend

de grond in geboord wordt, namelijk
het vertrouwen van de hond in zijn
voorjager. Dit maakt niet alleen het
succes bij de opleiding, maar ook een
harmonisch samenleven van hond en
baas vrijwel onmogelijk.

jachthondenopleiding. Zolang de
basiscommando’s (volg, zit, down of af,
etc.) niet perfect worden uitgevoerd,
volgt er geen verdere opleiding waarbij
opgaven uit de jachtpraktijk aan bod
komen.

Zich uitleven
Sommige voorjagers proberen een
ongeconcentreerde of recalcitrante
hond te ‘genezen’ door hem
voorafgaand aan de training eerst
even flink te laten uitrazen. De hond
schiet ervandoor en nadat hij zich
ontlast heeft, verdwijnt hij uit het zicht.
Het baasje zit tevreden bij de auto,
verheugt zich over de levensvreugde
van zijn vierbenige vriend en hoopt
inwendig dat hij geen wild aan het
hetzen is. Nadat de hond de verre
omgeving heeft verkend en alle wild op
de lopers heeft gebracht, keert hij naar
zijn baas terug. Hij is nu zeker gelukkig,
maar tevens volslagen afgemat en
uitgeput. In deze toestand zullen er
nauwelijks acceptabele prestaties bij
het oefenen geleverd worden. Zeker bij
hoge temperaturen moet de opleiding
dan alleen al op grond van het gezonde
verstand uitvallen. Daarbij bestaat
het gevaar dat de hond de rit naar het
jachtveld of naar de trainingslocatie
gaat associëren met de mogelijkheid
om zich uit te leven en dan is het
blijvend voorbij met de innerlijke rust
en concentratie.

Flankerend zoeken
Om de hond zich te leren concentreren
en zich op de voorjager te fixeren, laat
men, zodra men op de oefenplaats is
aangekomen, de hond aan de lange
lijn uit om zich zo nodig te ontlasten.
Men laat hierbij de hond voor zich uit
flankerend (ondersteunend) zoeken.
Deze oefening is geschikt voor alle
rassen. Ook als bijvoorbeeld een
Duitse jachtterriër deze vorm van
zoeken niet hoeft te beheersen, is
het een uitstekend middel om de
hond handelbaar te maken en te
attenderen op een aanmoediging,
een sluitsignaal of een teken met
de hand van de voorjager. Wanneer
de hond zich ontlast heeft, schakelt
men over op de korte lijn en wordt
met de appèloefeningen begonnen.
De commando’s ‘zit’, ‘plaats’, ‘down’ of
‘af’, ‘volg’ en het aan de voet komen,
wisselen elkaar in snel tempo af.
Hierbij mag de hond niet aan de
grond snuffelen of in de verte staren.
Zijn blik moet voortdurend op de
voorjager gericht zijn. Alleen zo bereikt
men de gewenste concentratie bij de
viervoeter. Het looptempo wordt net
zo gevarieerd als de volgorde van de
oefeningen. Anders treedt er als snel
gewenning op (voorspelbaarheid of
‘saaiheid’; zeker bij de Drent!). Laat men

Ongeveer hetzelfde ziet men bij
puppytrainingen en trainingsgroepen
waarbij de cursus begint met een
uitbundig, gemeenschappelijk
ravotten. Voor dergelijke ingeprente
honden betekent de aanwezigheid
van soortgenoten de belofte van spel,
plezier en gestoei. Geconcentreerd
werken is in een dergelijke
gemoedstoestand niet mogelijk.
Appèl
Met oefeningen aan de lijn kun je de
hond op de eigenlijke trainingsarbeid
voorbereiden. Dit lukt alleen als de
viervoeter zich daadwerkelijk op de
bewegingen en aanwijzingen van
de voorjager concentreert. Deze
oefeningen in appèl moeten precies
uitgevoerd worden, totdat ten slotte
een goede werkharmonie ontstaat
tussen voorjager en hond. Het appèl
aan de lijn vormt de basis voor iedere

de hond vijfmaal achtereen vanuit de
volle ren down/af gaan, dan zal hij dit
op het zesde commando vanuit een
vooruitziende gehoorzaamheid weer
doen. Zelfs wanneer nu het commando
‘zit’ gegeven wordt.
De Drentsche Patrijshond
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Concentreren
Bij dit soort oefeningen kan men rustig
creatief zijn. Het lopen van cirkels,
achten en slingerlijnen dwingt de
viervoeter ertoe zich te concentreren
en op elke beweging of aanwijzing
van de voorjager te letten. Het vlot
uitvoeren van de bevelen en toegewijd
samenwerken wordt door afdoend
oefenen snel bereikt. Pas als het appèl
aan de lijn goed is, wordt met de
eigenlijke opleiding begonnen. De nu
aanwezige concentratie bij de hond
vertaalt zich in de hierna volgende
oefeningen, hij leert duidelijk sneller
en opleidingsresultaten worden
eenvoudiger en zonder stress bij zowel
baas als hond behaald.
Vlekkeloos
Over het begrip stress moet nog
worden opgemerkt, dat de gewenste
concentratie alleen dan bereikt wordt
als de oefeningen aan de lijn werkelijk
vlekkeloos uitgevoerd worden. Het
gewenste effect ontstaat niet als reeds
in de ‘opwarmfase’ veel gecorrigeerd of
zelfs berispt moet worden. Het leer- en
opnamevermogen van elke jachthond
is individueel bepaald. Daarom mag
dit onder appèl brengen aan de lijn
voorafgaand aan de training alleen dan

gedaan worden als het zeker is dat zich
hierbij geen tekortkomingen kunnen
voordoen. Met andere woorden: de
hond moet er lichamelijk en mentaal
aan toe zijn.

Dichtklappen
Maar niet alleen ter voorbereiding op
de verdere opleiding is een vaardig
appèl aan de lijn een uitstekend middel.
Ook als het eigenlijk niet zou mogen
gebeuren, kan het toch voorkomen
dat een hond bij een moeilijk deel
van de opleiding overbelast is en dit
niet meer aan kan. Vooral gevoelige
honden vertonen dan de neiging
eenvoudigweg dicht te klappen.
Ze weigeren dan iedere vorm van
samenwerking en verstarren in
hun bewegingen. Dit blijkt uit hun
hele lichaamshouding. Wanneer nu
verder geoefend zou worden, zou
het probleem alleen maar groter
gemaakt worden. Een oefening met een
negatief resultaat afsluiten is voor de

motivatie van hond en baas volslagen
contraproductief. Ook hier is het appèl
aan de lijn uitstekend geschikt om de
negatieve stemming van de hond te
laten kenteren en hem uit zijn blokkade
te halen.
Succes
De op dat ogenblik mislukte oefening
wordt onmiddellijk afgebroken, er
wordt een andere oefenomgeving
opgezocht en enkele appèloefeningen
aan de lijn uitgevoerd waarvan het
zeker is dat de hond die beheerst
en leuk vindt. In veel gevallen
verdwijnt dan snel de innerlijke
blokkade tot wederzijds genoegen
van baas en hond. De onaangename
situatie ontspant zich en de prettige
verstandhouding wordt hersteld. Al
naar gelang de aard van de viervoeter
kan nu of voorzichtig weer met het
opleidingswerk begonnen worden
of de training wordt tenminste
afgesloten met een positief en
succesvol resultaat.
Bron van dit artikel: ‘Richtig einstimmen,
schneller lernen’ door Sascha Schmitt,
Wild und Hund nr. 2/2020 (vertaling Koos
Boer) via de Koninklijke Nederlandse
Jagersvereniging

Voorjagen met vertrouwen
JACHTTRAINING VOOR DRENTSCHE PATRIJSHONDEN
OOK VOOR DE MINDER ERVAREN VOORJAGER
WERKEN AAN ZELFVERTROUWEN VOOR DE COMBINATIE
VAN PUP TOT MAP B, SJP A
KLEINE GROEPEN - MAXIMAAL 4 TOT 6 HONDEN
LOCATIES CENTRAAL IN NEDERLAND

DEJACHTDRENT.NL

nancy@dejachtdrent.nl

Het Drentenvirus deel V
Nog even in het kort wie we zijn: Anita
en Robert Post uit Dronten Flevoland.
Trotse bezitters van kennel Van’t
Hubertusgilde en onze 3 Drenten te
weten: Lynda fan’t Suydevelt ruim 8,5
jaar, Abby van de Olinckhoeve ruim 4,5
jaar en Amber van’t Hubertusgilde nu
ruim 1 jaar oud.
Drenten zijn uitstekende jachthonden
en bezitten een zeer goede neus.
Tijdens onze rondes door het bos staan
ze zeer regelmatig in de jachthouding,
omdat ze weer iets ruiken of gezien
hebben. Gelukkig luisteren ze goed
naar ons en lopen ze verder als wij ze
roepen, echter er is een diersoort welke
ze zeer interessant blijven vinden en
dat zijn vogels.
Hoe jong of oud de Drenten zijn maakt
blijkbaar niet uit, maar wij hebben er
drie die vogels geweldig vinden, of het
nu kleine vogels als mussen of vinken
zijn of zeer grote vogels, tot zwanen en
reigers aan toe, ze vinden ze alle erg
interessant.
Met Abby begon dat al toen we haar
een paar dagen in huis hadden. Wij
een stukje met haar aan de wandel
(gewoon door de woonwijk) en ze
hoort een spreeuw in de dakgoot. Ze
kijkt op, ziet de spreeuw daadwerkelijk
zitten en springt vanuit het niets in een
keer bovenop de heg die voor het huis
staat (deze heg was circa 70 cm hoog!).
Wij een beetje beduusd kijkend; “Waar

haalt ze dat vandaan, het was nogal een
sprong?!!”.

Lynda jaagt op alle vogels die te lang
bij ons in de tuin zijn. Blaffen, rennen,
springen net zo lang tot ze weg zijn. Wij
zijn daar zijn soms best blij mee ,daar
onze vijver erg in trek is bij de reigers.
Zelf vindt Lynda kikkers trouwens nog
leuker dan vogels, ze is een volleerde
jager en heeft onze vaste tuin/vijver
kikker al meerdere keren gevangen om
hem vervolgens ook snel weer los te
laten, want blijkbaar is de smaak niet
wat ze zoekt.
De jongste telg Amber vindt gezien
haar leeftijd alles nog geweldig en
tijdens het uitlaten staan we dan ook
regelmatig samen te kijken naar alle
vogels die voorbij komen en her en
der zitten te rusten. Watervogels zijn
ook erg aantrekkelijk, maar wij zijn niet
bang dat ze daar achteraan zal gaan.
Onze drie dames zijn pootje baders en
geen echte zwemmers, dus die vogels
zijn (vooralsnog) veilig.

Bedankt lieve Floortje		
(Anne) fan 't Suydevelt

Drenten en vogels

Robert
Post

Toen Amber (komend uit het nest van
Abby, 9 pups groot) nog maar 6 weken
oud was, hebben we wat jachttestjes
gedaan met een vogel om een mooie
fotoshoot te maken. Nou we kunnen
zeggen dat het jagen in de genen zit,
al was de een fanatieker dan de ander.
Amber en Angie spanden de kroon, ze
waren niet te houden bij de vogel welke
wij als prooi gebruikten. Angie woont
nu in het mooie Denemarken om haar
baas te helpen in de jacht.

Nu een jaar verder is ze nog steeds erg
geïnteresseerd in alle vogels. Wandelen
door de woonwijk, langs weide, water,
heide en in het bos, ze is altijd de
omgeving aan het scannen om te
zien waar deze gevleugelde beesten
zitten. Dit betekent uiteraard ook dat
een wandeling soms onbedoeld veel
meer tijd in beslag neemt dan gepland,
maar het blijft mooi om te zien hoe een
Drent, jong en oud, zo gefocust kan zijn.

31 oktober 2006 -13 augustus 2020

Vorig jaar juli moesten we afscheid nemen van onze Famke (14 jaar) en wat heb je het daar
moeilijk mee gehad. Na bijna 13 jaar samen de boel op zijn kop gezet te hebben, was je
even volledig het spoor bijster zonder je grote ‘zus’. Na een paar maanden vond je je draai
weer, wat waren wij er blij mee dat je het weer zo goed deed. Je was weliswaar vrijwel doof
geworden, maar we communiceerden met gebaren en voor je vele geknuffel had je geen
woorden nodig. De jaren gingen echter
wel tellen en we pasten ons geleidelijk
steeds weer wat aan. Vorige week was
het moment daar dat de kracht er uit
was. Tijdens je rondje lukt het ineens
niet meer en je gaf ook duidelijk aan, het was genoeg… Samen met de
dierenarts die bij ons thuis kwam, zagen we je heel vredig en tevreden
heen gaan. Nu is de stilte hier in huis overweldigend en we missen je
heel erg, maar zijn dankbaar voor de vele mooie momenten die we
samen mee mochten maken en je liefde en trouw. Dag kameraad.
Harry & Hanneke van Katwijk
De Drentsche Patrijshond
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Welkom op de Kidzzpagina's

Sylvia Bybau
Marjo Timmer

Hallo Drentenvriendjes en vriendinnetjes!
Ik ben zo blij met wat er deze keer allemaal in mijn eigen mailbox zat! We hebbenr
maar liefst 3 verschillende verhalen voor de ‘Voorstelhondjes’; namelijk van Joey,
Roan en van Seth/Lydia en Yaël. Heel leuk en mooi om te lezen, dank jullie wel! Wil jij
misschien ook jouw Drent en jezelf aan ons voorstellen? Dat kan! Schrijf een stukje
over je hond, doe er een paar foto’s bij en mail alles naar maxdedrent@dphcn.nl!
Zelf zal ik nu wat vertellen over mijn eerste keer naar een super grote zandbak met
heel veel water….; hier heeft Bert Sloots trouwens een mooi gedicht bij geschreven!
En tot slot nog een leuke ‘Halloween-knutsel-tip’ voor tijdens de herfstvakantie.
Verder willen wij graag Marjolein en Erick Bouckaert bedanken voor hun inzet voor
de KidzzPagina!

Voorstelhondjes van Joey
Hallo,

Ik ben Joey Hoolwerf. Ik ben 13 jaar.
We hadden vroeger een Drentsche Patrijshond Yara. Dat was echt mijn maatje. Helaas werd Yara ziek, en moest ze worden
ingeslapen op 1 januari 2018. We waren toen heel verdrietig.
Mama kreeg op een dag telefoon, en dat was Lia Franssen. Er was een puppy voor ons. Op 27 januari 2018 hebben we haar
opgehaald. Dat was Lana!
Een dik jaar later gingen we met Lana naar
de nakomelingendag. Daar kreeg Lana haar
eerste uitmuntend. En de keurmeester zei dat
we eens een show met haar moesten lopen.
Toen ging mama dat doen en kreeg Lana weer
een uitmuntend en zeer goed. Mama ging
op ringtraining en dat wilde ik ook wel graag
doen, want ik wilde ook graag shows lopen.
Toen in december 2019 kwam Polleke! En met
Polleke ging ik op ringtraining en daar heb
ik nu 4 shows mee gelopen. Ik ben 2x eerste
geworden, 1x tweede en 1x vierde. Ik vind het
erg leuk om te doen!
Papa en mama hebben Lana laten dekken en
op 23 april 2020 kreeg Lana 6 pups. 4 Teefjes
en 2 reutjes. 8 Weken lang heb ik van de pups
genoten. Toen ze 7 weken waren heeft papa ze in de bolderkar gedaan en gingen ze met Lana en Polleke los op het grasveld
bij het bos. Dat was ontzettend leuk. Het was heel verdrietig toen ze met 8 weken weg moesten. Maar we hebben gelukkig
één pup gehouden. Een teefje, Yuna!
Mama, Jesse en ik gaan met Yuna naar puppy-cursus. Dat is ook erg leuk! Yuna doet het
erg goed! Ze loopt al mooi mee aan de lijn en kan al goed het commando ‘zit’ en ‘wacht’
en ze ging ook al door tunnel-buizen. Ook het op los en op afstand roepen gaat heel
goed, ze rent dan keihard naar me toe.
Ik hoop heel erg dat er snel weer hondenshows komen.
Ik laat Polleke en Lana vaak op skeelers uit. Dat gaat heel goed! Soms ook erg hard. Ik
ben gelukkig nog nooit gevallen. Polleke en Lana luisteren heel goed en trekken niet
aan de lijn. Vaak lopen ze met de duo-riem. Dan heb ik Polleke en Lana samen aan 1 lijn.
Lana gaat ook vaak via de trampoline of het zwembadtrapje het zwembad in. Lana is
gek op water. Maar ze gaat alleen als mijn broer Jesse of ik ook zwemmen.
Groetjes, Joey Hoolwerf
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Voorstelhondje van Roan
Hallo allemaal,
Ik ben Roan en dit is Joep. Joep is 6 jaar en woont ongeveer een jaar bij ons. Joep was van mijn
opa en oma, maar toen opa erg ziek werd en opa en oma niet meer voor hem konden zorgen,
wilden we allemaal niet dat Joep naar een vreemd iemand zou gaan dus kwam hij bij ons
wonen. Joep kan goed samen met de hond die we al hadden, een zwarte labrador, Nero van
bijna 6 jaar. Mama en opa liepen al vaak samen op de dijk met Nero en Joep toen ze nog klein
waren, het zijn eigenlijk beste vrienden! Onze 3 katten (Lady, Bliksem en Pip) moesten even
wennen aan nog een hond erbij maar dat gaat goed. Joep krijgt vaak kusjes van Bliksem dat is
mijn kat.
Het is gezellig druk bij ons in huis zo samen met
mama, mijn broer Aaron en mijn zus Nora en dan
nog 2 honden en 3 katten. Haha ik vind dat erg leuk, ik heb altijd iemand om mee
te spelen en te knuffelen. Joep houdt erg van slikken dat kietelt heel erg. Als we de
ene hond aandacht geven komt de ander ook direct een aaitje halen.
We gaan vaak wandelen op de dijk en spelen dan verstoppertje met de honden.
Mijn broer en zus en ik verstoppen ons in het bos en dan moeten de honden ons
zoeken. Dit deden we al toen Nero klein was en Joep kende het spelletje nog niet
zo goed. Maar gelukkig snapte hij het snel en nu zijn ze allebei de beste zoekers.
Joep is gek op zwemmen en zoeken naar vogels en eenden in het water en in het riet. Hier
moeten we goed om denken. Nero doet dat niet echt, die graaft het liefst grote kuilen overal. Joep
snapt daar niks van en gaat dan vaak zitten kijken wat hij doet.
Ik vind het heel grappig dat Joep z’n hoofd echt
beweegt omdat hij luistert als je iets tegen hem zegt.
Hij "praat" ook vaak terug. Daar moeten we allemaal
dan om lachen. Vaak gaan hij en Nero ook samen
stoeien, dan maakt Nero veel lawaai en Joep springt
dan heen en weer. Ze doen elkaar gelukkig geen pijn.
Ik vind het fijn dat Joep bij ons is, zo is mijn opa
Staartje toch nog een beetje bij mij. Oma is nu ook
ziek, dus als ik Joep zie denk ik ook aan oma. Als ik
verdrietig ben dan knuffel ik met Joep, hij troost me
dan ook ...ik weet zeker dat hij dan ook aan opa denkt.
Hopelijk worden Joep en Nero heel oud en zijn ze nog lang bij ons.
Groetjes van ons allemaal, Roan Nora Aaron Evelien
Nero Joep Lady Bliksem en Pip

Voorstelhondjes van Seth, Lydia en Yaël
Hallo, wij zijn Seth Lydia en Yaël.
Wij vinden het heerlijk om
met Doerak te kroelen.
Doerak is net 1 jaar geworden.
Samen met Kybo van bijna
12 jaar maken wij ook graag
boswandelingen in het
weekend.
We vinden het jammer dat de
clubmatch dit jaar niet door
kan gaan, maar we hopen
volgend jaar weer met ze te
mogen showen met de kindhondshow!
De Drentsche Patrijshond
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Hallo lieve vriendjes en vriendinnetjes, zoals beloofd, vertel ik jullie nu iets over mijn eerste keer naar
een supergrote zandbak met heel veel water.

Even uitwaaien!
Voor mij is alles nieuw en spannend. Vinden jullie ook alles wat je voor het eerst doet zo fijn? Nou ja, niet helemaal fijn, want
er gebeuren altijd wel wat minder leuke dingen.
Goed, als klein hondje, geboren in een keuken en opgegroeid in de stal, is lekker spelen met je zusjes en broertjes alles wat je
doet. Maar nu ga ik iedere keer uit wandelen, eerst gewoon aan de overkant in een parkje waar veel andere honden komen.
De eerste keer was dat ook reuze eng, toen piepte ik al heel hard als een hond aan me rook. Maar de tweede keer is dat veel
minder eng en nu speel ik met honden die 3 keer groter zijn dan ik. Goed hé! En ik mag veel!!!! Ik hap graag in oren, poten,
een zwaaiende staart, eigenlijk alles wat beweegt. Grote honden zijn dan minder eng dan kleintjes, die kleine zijn zelfs bang
voor mij. Dat geloof je zeker niet. Nou, die keffen en blaffen echt wel als ik eraan kom! Nu loop ik samen met Charlie steeds in
een ander bosje, leuk joh!
Laatst ben ik voor het eerst in een grote zandbak met allemaal water geweest. Houden jullie ook zo van zand? Aan de lijn
liepen we door allemaal zandbergen. Charlie netjes naast en ik voor, achter en om de vrouw heen. Ze is wel bijna gestruikeld
over de riem. Er was ook zoveel te ruiken en te beleven. Toen mochten we los, overal was zand en in de verte bewoog er van
alles in de wind en zag ik water. Man, wat kan je daar lekker rennen. Mijn oren in de wind, en ik huppelde naar het water (nou
ja eerst was ik wat bang, maar Charlie rende, dus ik deed maar mee).
Charlie is supersnel en echt mijn grote broer. Ik doe gewoon wat hij doet. Meestal
gaat dat wel goed. Hij sprong in het water van zandeiland naar zandeiland. Dat
moet ik ook kunnen!! Hij nam een reuzesprong en hup stond aan de andere kant.
Dus ik zette flink af, sprong ook, vloog door de lucht… Jippie!! Plons! Midden in het
water, helemaal koppie onder. Hoe kan dat nou!? Het vrouwtje stond er gewoon bij
te lachen!
Daarna heb ik nog gespeeld en gerend, maar toen werd ik moe, en ik was zo nat.
Dan is het niet meer leuk op het strand. Het vrouwtje heeft me toen opgetild en in
haar jas verstopt. Kon ik lekker een beetje warmer worden. En zij een beetje nat…

Gedicht van
Bert Sloots

Volgende keer wil ik jullie vertellen over
wat ik allemaal niet mag. Mag jullie
hond ook zo weinig? Vertel even jouw
verhaal, vind ik leuk! Mail jullie verhalen
naar maxdedrent@dphcn.nl, dan komt
het helemaal goed!
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"Halloween met je Drent"

Maak een spookje!
Samen met je hond leuke spelletjes doen? Maak daarvoor een spookje van fleecestof! Zo maak je het spookje:
Verzamel je benodigdheden en knip je fleecestof op maat: 99 Fleecestof, spookjes zijn wit maar kies de kleur die je leuk vindt!
99 Schaar
99 Meetlint
99 Watervaste zwarte stift om het spook(je) oogjes te geven
Knip een vierkant stuk witte fleece van ongeveer 30 x 30 centimeter. Je kunt het spookje naar wens natuurlijk ook iets groter
of kleiner maken, afgestemd op het formaat van je hond. Leg in het midden van het vierkant een propje fleece, je kunt
hiervoor restjes gebruiken. Dit is de hoofdvulling van je spookje.
Trek het vierkante stuk fleece over het propje heen en bind het zo
ontstane ‘hoofdje’ van het spookje af door een los reepje fleece in een
andere kleur een paar keer stevig rond het ‘nekje’ te wikkelen en daarna
als een sjaaltje vast te knopen. Geef het spookje naar wens oogjes of een
gezichtje. Klaar!
Maak er ook eentje voor jezelf. Vergroot hiervoor de maat van de lap
fleece van 30 x 30 centimeter naar 100 x 100 centimeter. Dan heb je voor
jezelf een superleuk groot knuffelspook!

Het is niet de bedoeling dat je hond het spookje kapotmaakt, speel altijd alleen als er een volwassene in de buurt is die jullie
kan helpen en begeleiden. Komt er tijdens het spelen per ongeluk een gaatje in het spookje? Geen probleem, je maakt zo
weer een nieuwe!

Speltips:
99 Spookje vangen. Gooi het spookje in een rustige boog naar je hond toe, zodanig dat hij het

99

99

99

makkelijk kan vangen. Let op: het is niet de bedoeling dat de hond hierbij zulke rare sprongen
maakt dat hij zichzelf kan blesseren! Zorg dat het spookje altijd voor je hond neerkomt, niet
boven of achter hem. Kan je hond nog niet vangen? Leer hem dat dan door hem het spookje
eerst vanuit je hand aan te geven, en houd het daarna boven zijn bek zodat hij het rustig kan
aanpakken.
Spookje zoeken. Verstop het spookje ergens in huis, in de tuin of buiten tijdens de wandeling:
eerst nog een beetje zichtbaar, dan steeds wat moeilijker. Extra leuk: laat het sprookje buiten
eens in de struiken ‘zweven’! Kan je hond zijn fleecevriendje dan weer vinden? En kan hij netjes
even blijven wachten, terwijl jij het spookje voor hem verstopt? Zo heb je meteen een mooie
blijf-oefening! Je kunt ook meerdere spookjes maken en verstoppen voor extra speurpret.
Spookje negeren. Gebruik het spookje voor een
zelfbeheersingsoefening: gooi het spookje daarvoor in een lege
emmer, terwijl de hond netjes moet blijven zitten. Dit kan vanuit
verschillende posities, bijvoorbeeld met de hond naast je terwijl je
het spookje in een emmer voor je gooit, met de emmer tussen jou
en de hond in of, nog iets moeilijker, met de hond tussen jou en de
emmer in, waarbij je het spookje over de hond heen in de emmer
gooit. Blijft je hond netjes zitten? Dan mag hij het spookje op jouw
signaal pakken om mee te spelen!
Spookje, spookje. Een variant op het balletje, balletje-spel:
spookje, spookje! Zet drie grote bloempotten neer op een rij en
verstop onder één ervan het spookje. Kan je hond aangeven onder
welke bloempot zijn spookje zit? Je kunt het spel moeilijker maken
door meer bloempotten te gebruiken.
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.
99 Gehele jaar geopend!
99
99
99
99
99
99
99
99
99

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

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

Herfsttips voor je hond
Je kunt je hond in het begin helpen en
begeleiden met behulp van een brokje.
Pas daarbij wel op dat de hond zich
niet al te veel op het lekkers richt, want
dan kan hij vergeten waar hij zijn poten
neerzet en misstappen.
Herfsttip!
Let tijdens boomstambalans eens
goed op de staart van je hond. Aan
de (zwiep)bewegingen die de hond
met zijn staart maakt, kun je zien of en
hoeveel moeite het hem kost om zijn
evenwicht te bewaren.
Heerlijk, (bijna) herfst!
Hopen bladeren, omgewaaide bomen
en vaak nog een heerlijk goudkleurig
zonnetje: de herfst biedt je allerlei
mogelijkheden om buiten lekker met
je hond bezig te zijn. Lees onze leuke
en handige herfsttips voor je hond!
Herkenbaar?
Herfstblad, wandelpad
En een gouden ochtendstond
Je ruikt de geur van paddenstoelen
En een vleugje natte hond
Giftig!
Herfst is prachtig, maar pas op met
eikels, kastanjes en dennenappels:
eikels zijn giftig voor honden en
kastanjes en dennenappels kunnen
bij inslikken leiden tot gevaarlijke
verstoppingen.
Boomgymnastiek
Op zoek naar een
behendigheidsparcours voor je hond?
In het bos liggen de bomen soms
letterlijk voor het oprapen! Durft
jouw hond op de stronk van een
omgezaagde boom te gaan zitten? Met
zijn voorpoten op een boomstam te
gaan staan? Onder een grote tak door
te kruipen? Of over een op de grond
liggende stam heen te lopen?

Happy herfst
Hier word je vrolijk van:
99 Net op tijd binnen zijn voor de bui
99 De haren (of oren) van je hond in
de wind zien wapperen
99 Mooie herfstbladeren vinden
Belangrijk
Springen van en over bomen kan
er spectaculair uitzien, maar zorg er
wel altijd voor dat het veilig blijft.
Controleer, voordat je de hond
ergens op of af laat springen, altijd de
omgeving op bijvoorbeeld scherpe
uitsteeksels van afgebroken takken.
Rustig aan…
Hoe rustiger je de hond over de
stammen begeleidt, des te beter hij
leert zijn lichaam te gebruiken en te
beheersen.
Uitdaging
Kan je hond in plaats van met zijn
voorpoten ook met zijn achterpoten
ergens op leren staan? Laat de
hond met alle vier zijn poten op de
boomstam staan en begeleid hem
dan iets naar de grond, zodanig dat

Prins
Petfoods
hij zijn voorpoten op de grond zet,
maar met zijn achterpoten op de stam
blijft. Benoem en beloon nu wat hij
doet: goed zo, knappe hond, dat is
‘achterpootjes op’! Let op, deze vorm
van boomgymnastiek vergt veel
spierkracht van je hond!
Herfstbladpret
Niets mooiers dan bergen
herfstbladeren! Je kunt die gebruiken
om het speeltje van je hond in te
verstoppen. Doe daarbij alsof je op
meerdere plekken wat verstopt. Je
hond moet dan echt zijn neus goed
gebruiken om de juiste verstopplek en
zijn speeltje te vinden. Geen speeltje bij
je? Kijk eens in je zakken. Daar zit vast
wel een voorwerp in, bijvoorbeeld een
zakdoek/een handschoen/muts, dat je
voor een speurspelletje kunt gebruiken.
Verstopvariatie
In plaats van laag bij de grond kun
je een voorwerp ook iets hoger in de
struiken verstoppen, tussen een paar
stammetjes klemmen of aan een lage
tak hangen. Dat is voor je hond weer
een geheel nieuwe uitdaging, want
vaak is hij alleen gewend om met zijn
neus de grond af te speuren. Leg het
voorwerp altijd eerst op een makkelijk
bereikbare plek in het zicht: de hond
mag bij het verstoppen in het begin
gewoon toekijken, dat maakt hem
gemotiveerd om te gaan zoeken.
Daarna kun je het zoekwerk stapje voor
stapje moeilijker maken.

Herfsttip!
Ook voor oude en/of mindervalide
honden kun je wat van buiten mee
naar binnen nemen: vul bijvoorbeeld
een mand met droge herfstbladeren
en verstop daartussen iets wat de hond
vervolgens kan zoeken.
www.prinspetfoods.nl/careteam
De Drentsche Patrijshond
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"Je Drent in het zonnetje..."
Heeft u een leuk verhaal over uw Drent en wilt u uw Drent ook in het zonnetje zetten? Stuur uw
kopij naar redactie@dphcn.nl, zodat we uw verhaal in een van de volgende clubbladen kunnen
plaatsen

Jean-Pierre
Verrooten

Maral
En toen kwam… nummer 3… Maral!
Ja zeker, wij zijn zeer toegewijd aan dé
Drent en bovenal aan onze Drenten!
In een vorig nummer beschreven we
reeds dat het niet bij Hadise en Jago
alleen is gebleven. Hadise en Cartouche
Tjieke van ’t Jasperspad (van mevrouw
Jeanny Bustin) kregen samen 5 puppy’s.

Zo kwamen ze op “Le Wallon” voor
Mazzel, “Moeki” voor Mito, "Prinsesje
Mini-muis" voor Maxima, “Motzer"
voor Malko en “Mouchke" of "Mien
Dobbelsteen" voor Maral.

Wat keken we er naar uit; het was ons
eerste nestje, een eerste belevenis en
wat keken we er naar uit!
Vanaf de geboorte hebben we 8 weken
lang zwaar over hen gewaakt… In
het begin sliepen we korte dutjes
op 2 matrassen op de vloer in de
woonkamer, heel dicht bij de werpkist.
Bij ieder zuchtje en bij ieder piepje
werden we wakker en gingen bezorgd
kijken wat er loos was.
Maar Hadise kende haar taak; om de
twee uur ging ze trouw de kleintjes
voeren en verzorgen, zij week geen
minuut van hun zijde.

wilden een reutje, de meisjes natuurlijk
een teefje!

Voor alle namen was er een uitleg:

99 Le Wallon werd onderweg in
99
99
99
99

Wallonië in onze VW Caddy
geboren;
Moeki de troetelbeer werd gekozen
door Lars onze kleinzoon;
Unaniem werd het Prinsesje Minimuis voor Maxima, omdat ze bij de
geboorte maar 120 g woog;
Motzer (uit het Duits) voor Malko,
hij was steeds aan het mopperen
en was ook een pestkop;
En Maral die had vier zwarte
plaatjes op haar rug, zoals op een
dobbelsteen en kreeg daarom de
naam "Mien Dobbelsteen".

Voor Lina, onze toen 8-jarige
kleindochter, was het alle dagen feest;
haar eerste gang was steeds naar de
werpkist. Zij kon het niet afwachten om
de kleintjes mede te mogen verzorgen.
Samen met Axel en Lars heeft ze ook,
met heel wat gekibbel, koosnaampjes
voor de pups bedacht.
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Uiteindelijk kozen we voor Maral
die ondertussen, omwille van haar
onverschrokkenheid “lady Boombastic”
genoemd werd.

Het was natuurlijk feest toen de
beslissing eindelijk viel om zelf een pup
te houden. Dagenlang werd er heel wat
heen en weer bekeken… De jongens

Een teefje dat onder de regie van Ute
uitgegroeid is tot een volwaardige
stoere, koppige en toch oh zo lieve
Drentenmeid met prachtige resultaten
op jachtwedstrijden en shows in
binnen- en buitenland!

R

De compleet samengestelde en microbieel
verantwoorde, rauwe dieetvoedingslijn

Rauwvleesmaaltijden blijven voeren ook als je
hond een speciale voeding nodig heeft? Dat kan!
NIEU
ALL LIFE BALANCE

W!

HYPOALLERGENIC

MONO PROTEIN HORSE

HYPOALLERGENIC INSECT

MONO PROTEIN BALANCER

JOINT BALANCE

Made by:

RENAL BALANCE
WEIGHT BALANCE
URINARY BALANCE

Exclusief verkrijgbaar bij uw dierenarts.

www.rawveterinarydiets.com

Is jouw hond bang voor bepaalde prikkels?

Deze simpele oefening kan jullie helpen!

Een spaarpotje voor je hond. Het klinkt
misschien gek, maar blijf er even bij.
Als jouw hond ergens angstig voor is
(andere honden, mensen, bepaalde
objecten, geluiden) dan probeer je
om die prikkel leuk te gaan maken.
De associatie van je hond moet
veranderen. Het liefst positief, maar in
ieder geval neutraal.
Mijn Faye was toen ze bij mij kwam
doodsbang voor harde klappen zoals
onweer, jachtschoten, vuurwerk... noem
maar op. Ze is afkomstig van een jager
die haar in het asiel heeft gedumpt. Als
hij schoot, dan rende zij de andere kant
op, zeg maar. Zo bang was ze voor het
geluid van dat geweer.

Natuurlijk zat die angst er heel diep
in toen ze bij ons kwam.
We hebben hier prachtige
buitengebieden waar we kunnen
wandelen maar ja, het wemelt er van
de jagers. Er klinken nogal eens wat
schoten. Oh joh, zodra ze er eentje
hoorde, kroop ze in elkaar en lag ze
trillend op de grond. Die angst voor die
jachtschoten is zich bij Faye uit gaan
breiden. Ze was niet alleen bang meer
voor die schoten, maar voor ieder hard
geluid. Als ik een keukenkastje te hard
dicht liet vallen was het al prijs en lag ze
direct onder tafel. Dat is iets dat ik in de
praktijk vaak zie gebeuren overigens.
Angst begon met één bepaalde
prikkel en die angst breidt zich uit
naar meerdere prikkels.
Bij Faye ging het dus om harde
geluiden. Het is begonnen met die
jachtschoten en het resulteerde in
angst voor zowat álle harde knallen en
harde geluiden. Natuurlijk wilde ik daar
wel wat mee doen. Super sneu voor
haar en harde geluiden kan je in een
woonwijk nu eenmaal niet voorkomen.
Wel zo fijn wanneer ze daar dus
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Nina
van Tilbeurgh

helemaal niet meer zo angstig op zou
hoeven reageren.
Wat ik met haar heb gedaan, noem
ik altijd “de spaarpotjes” training.
Ik zorgde dat ik altijd kleine snackjes
gereed had. Ook in huis. Allereerst ben
ik begonnen met het aanleren van een
markeerwoordje. In ons geval is dat
een gezellige “boemie!” geworden. De
eerste dagen heb ik haar meerder keren
bij me geroepen. Ik zei op een vrolijke
toon “boemie!” en ze kreeg direct erna
een snackje. Na een paar dagen trainen
had ze dus door dat die “boemie!”
betekende dat er lekkers aan kwam.
Ze stond aan de andere kant van de
kamer, ik riep vrolijk “boemie!” en
roetsjjj… daar kwam ze aangestormd
voor haar snackje.
Vervolgens zijn we dit gaan oefenen
met de harde geluiden. Ook hier weer
geldt; trainen gaat van makkelijk naar
moeilijk. Ik ben dus niet direct met
de geweerschoten begonnen. Eerst
de makkelijke prikkels. Zo werd Faye
angstig als ze in huis een hard geluid
hoorde (keukenkastje te hard dicht, iets
laten vallen, etc.). Ook buitengeluiden
waren eng. Een eindje verder waren ze
aan het verbouwen en daar kwamen
nogal eens harde geluiden vandaan.
Dat zijn de prikkels waar we eerst
mee zijn gaan oefenen.
Faye hoorde verderop een kruiwagen
die omviel, ik zag dat ze het geluid
registreerde en ervan schrok en ik
pakte mijn moment direct. “Boemie!”
en ze kreeg een snackje. Dit hebben
we herhaald, herhaald en nog eens
herhaald. Bij ieder hard geluid van
binnen of buiten was het “boemie!”
en ze kreeg een snackje. Je zag dat ze
op een gegeven moment echt de link
prachtig gelegd had. Hard geluid =
"boemie!" = snackje.
Tegen het einde van het jaar zijn we
vuurwerk mee gaan pakken.
Hier steken ze het twee maanden
voor de decembermaand al af, dus bij
elke knal die we hoorden hebben we
dit gedaan. In no time had ze ook die
link gelegd en merkten we een groot
verschil in haar gedrag. Als ze nu een
hard geluid hoorde, keek ze direct naar
ons van: “Hey hallooo… waar blijft mijn
snackje?”.

Met oud en nieuw zelf was het nog
teveel voor haar en konden we deze
oefening dat jaar nog niet inzetten
(logisch ook, dan is er nauwelijks
een rust pauze tussen de knallen en
komen ze van alle kanten), maar ik had
inmiddels wel een flinke “spaarpot”
opgebouwd met positieve associaties.
Want zo kan je dat zien. Iedere keer
wanneer het je lukt iets positiefs aan
het enge te koppelen, gaat er als het
ware een muntje in die spaarpot. Die
spaarpot moet zo vol mogelijk worden.
Want wat gebeurt er dan? Als je eens
geconfronteerd wordt met een knal die
te dichtbij of te hard is dan schrikt je
hond er wellicht van en is de stress te
hoog om de oefening te kunnen doen,
maar ze herstellen er beter en sneller
van.
Faye heeft het op oudjaarsavond
bijvoorbeeld heel moeilijk gehad. Maar
waar ze een jaar daarvoor maandenlang
nog compleet van de leg is geweest,
was het nu 2 weken en we konden de
“boemies!” weer op gaan pakken met
andere geluiden.
Dat had het jaar daarvoor echt een
no go geweest.
Haar spaarpotje hebben we dus
zodanig gevuld dat er door de stress
en angst van oudjaar wel een flinke
hand uit is gegaan, maar niet alles
was op. Het spaarpotje met positieve
ervaringen was nog voldoende gevuld
om na die stresssituatie weer verder te
kunnen en het spaarpotje weer tot aan
de nok toe vol te vullen.
Stapje voor stapje zijn we de
moeilijkere geluiden en situaties erbij
gaan nemen. Denk aan onweer en ook
de jachtschoten. Dit hebben we een
aantal jaar gedaan met haar. En dus niet
eventjes, maar heel consequent en het

hele jaar door. Hard geluid? Boemie!
+ een snackje. Ook met de makkelijke
harde geluiden (waar ze eigenlijk al
geen angst meer voor had) bleven we
dit consequent doen. Vullen maar die
spaarpot!
Het jaar daarop ging oud en nieuw
waanzinnig goed. De hele avond is
ze niet over de top bang of gestrest
geweest en konden we dit “spelletje”
regelmatig met haar doen. Tussendoor
lag ze gewoon lekker bij ons te slapen.
Fantastisch!
Hetzelfde met de geweerschoten. We
zijn nu 5 jaar verder en het zal haar een
zorg zijn. Hoe dichtbij een jager ook
is. Natuurlijk geeft ze soms wel even
een reactie en kijkt ze waar het geluid
vandaan komt, maar daar is niks geks
aan. Het belangrijkste is dat ze niet
meer in die allesomvattende angst en
stress belandt. In plaats daarvan roepen
we “boemie!” en staat mevrouwtje
in no time bij ons. Of ze komt zelf al
aangerend van: “Woohooo… snack
time!”
Dus… heb jij een hond die bang is
voor bepaalde geluiden of andere
prikkels?

Ga bouwen aan dat spaarpotje. Kies
een markeerwoord dat helemaal bij
jullie past en probeer op deze manier
die spaarpot te vullen met positieve
associaties. Hoe meer muntjes er in die
spaarpot komen, hoe minder heftig een
terugval is als het een keertje misgaat
en hoe sneller je je training weer op kan
pakken.
Dit kan je dus ook doen als jouw
hond bang is voor vuurwerk.
Je hoeft niet te wachten tot er
daadwerkelijk vuurwerk afgestoken
wordt. Je kunt nu al gaan oefenen met
je hond, zodat hij het markeerwoordje
door gaat krijgen en de link legt dat het
horen van dat woordje betekent dat er
wat lekkers of leuks aankomt. Dit ga je
oefenen met andere (harde) geluiden.
Ook als je hond er niet bang van is. Het
gaat ervoor nu om dat hij het spel eerst
door gaat krijgen. Dat hij de link gaat
leggen; geluid horen = boemie (of welk

ander woord je ook kiest) = lekkers.
En als je straks de eerste vuurwerk
knal hoort bij je in de buurt zet je deze
oefening in. Eerst in huis en als dat
goed gaat eens tijdens je wandeling. Je
hond heeft inmiddels geleerd dat dát
woordje betekent dat er lekkers komt.
Het kan zijn dat het het eerste jaar nog
moeilijk gaat, maar hou dit consequent
vol en wie weet kan je je hond het jaar
daarop al veel makkelijker door die rot
maanden heen helpen.
Vuurwerkangst is complex en heftig
voor een hond, dus verwacht niet dat
dit dé gouden oefening is die alles
helemaal oplost. Daar is vaak veel meer
voor nodig (blijf dan niet aanmodderen
maar schakel hulp in). Alleen... het kan
wel degelijk zo zijn dat je het zelf al een
stuk draaglijker kunt maken voor je
hond op deze manier.
En het is daarnaast ook gewoon heel
leuk om zo met je hond bezig te zijn.
Zet hem op!
Dit artikel is geschreven door Nina van
Tilbeurgh, hondengedragscoach
https://www.ninavantilbeurgh.nl

Kennel van ' t Hubertusgilde - Eens een Drent, altijd een Drent

JD Dogdesign

Onze woning , gelegen dicht bij het bos geeft onze honden de mogelijkheid veel
te genieten van de natuur in de omgeving.
Het in huiselijke kring opgroeien van de pups is een vanzelfsprekendheid, betere
socialisatie bestaat er niet.

Anita en Robert Post
Sint Hubertusgilde 7

Fokken doen we uiteraard conform de regel s van onze ras-vereniging, waarbij goed

8253 KE Dronten

gekeken wordt naar specifieke ras-kenmerken, gezondheid en karakter.

www.hubertusgilde.nl
info@hubertusgilde.nl

Heeft U interesse in onze kennel of een pup, neemt U dan gerust contact met ons op.

tel: 0321-849847 of 06-13900100

Zomervakantie 2020

Alberta
Roodzant

Dit jaar hebben we de zomervakantie
doorgebracht in onze eigen tuin te
Valthermond. Zowel onze kinderen als onze
senior Drent Finn hebben genoten. Het
was net alsof we op een ‘echte’ camping
stonden.

Kennel van
de Enkstaete

Fam. de Vries
Dwingeloo
info@vande-enkstaete.nl
www.vande-enkstaete.nl
06-15118325

Hoe honden je kunnen blijven verbazen

Exloërveen 29-04-2020

Vanaf de tijd dat ik nog in een katoenen
luier rondkroop (ja, waar blijft de tijd)
‘zit’ ik al in de honden. Thuis opgegroeid
met eerst een ‘kruising’ en later Duitse
Herdershonden; het ras waar mijn vader
zo gek op was.
Toen ik op eigen benen kwam te
staan en een relatie met Froukje (mijn
echtgenote) kreeg, was er voor mij
eindelijk plek voor een Drentsche
Patrijshond; het ras waar ik zo gek
op ben en waar Froukje haar hart
ook aan verloor. Een ras met streken
en eigenaardigheden waar je tegen
moet kunnen en die je steeds weer
doen verbazen met hun gedrag en
intelligentie.
Sinds zo’n 40 jaar fokken Froukje en ik
nu dit ras en hebben we veel gezien en
meegemaakt wat typetjes en karakters
van deze doerakken betreft. Ontiegelijk
veel mensen ontmoet en veel pups
gefokt in de loop der jaren.
Maar toch weten ze ons telkens weer
te verbazen met iets waar we u graag
deelgenoot van maken. (Ik heb van
een van onze pupkopers begrepen,
dat zij ook zo’n ‘eigenaardigheid’ heeft
meegemaakt met haar Drent en dat
zij hier ook een stukje over heeft
geschreven; zie elders in deze uitgave
van het clubblad).
Wat overkwam ons als fokkers nu?!
Onze Milly werd loops en zou gedekt
worden door de reu Blitz van Milou
Jansen uit Limburg. Tegelijkertijd werd
ook de teef Lana loops van de familie
Hoolwerf-van Ham uit Bellingwolde,
beginnende fokkers van ons ras. Ook
Lana zou gedekt worden door Blitz.
Aangezien alles nieuw is voor de
betreffende familie en wij elkaar goed
hebben leren kennen in de loop der tijd
tijdens shows etc., was het voor ons als
geroutineerde fokkers een eenvoudige
stap hen te helpen met alles wat bij
het fokken komt kijken. Iets wat we
met veel plezier bij meerdere fokkers
hebben gedaan.
Denk hierbij aan het begeleiden
bij shows, hulp bij het maken
van afspraken en het regelen van
onderzoeken voor de ogen, heupen;
het zoeken naar een geschikte dekreu
die voldoet aan de fok-eisen van de
club. Het begeleiden bij de aanschaf
van spullen die nodig zijn bij de
bevalling, het uitlenen van een werpkist
en nog vele andere dingen. Kortom te

Jaap en Froukje
Hoeksema

veel om op te noemen.
De beslissing voor de dekreu was
genomen en Blitz had de beste kaarten
op dat moment voor in dit geval Lana.
Dus Milou Jansen verwittigen en het
allemaal zo kunnen regelen dat Blitz
hier in Exloërveen komt om te dekken.
Afgesproken met de familie Hoolwerfvan Ham dat de bevalling bij ons
thuis zou geschieden, aangezien het
voor hen nog heel spannend was en
zij helaas nog niet in de gelegenheid
waren geweest om bij een bevalling
van één onze teven aanwezig te zijn en
e.e.a. te bekijken c.q. te leren. Immers,
er kan van alles gebeuren en dan is
het mooi om een bevalling van nabij
meegemaakt te hebben, zonder stress.
Wie had gedacht dat de Corona-stress
zou toeslaan en dat wij als familie
beide teven zelf moesten begeleiden,
omdat er niemand anders bij mocht zijn
volgens de toen geldende quarantaineregels van de overheid.
Jammer, maar helaas. Maar we draaien
onze hand er niet voor om. ‘Komt tied,
komt roat’ op zijn Drents gezegd.
Gelukkig is er de mogelijkheid om alles
te volgen via social media en wat dies
meer zij en dat is dan ook gebeurd.

99 Beide dezelfde verdeling in
99

99

geslacht, namelijk 2 reuen en 4
teven elk.
Beide op exact hetzelfde moment
water drinken op meerdere
momenten, terwijl zij elkaar niet
konden zien. Wel horen. Voor ons
zo’n aparte ervaring.
Beide hun eerste nest.

Maar wat verbaasden deze beide
dames ons als geroutineerde fokkers
toch nog.

99 Beide op dezelfde dag loops.
99 Beide op dezelfde dagen gedekt.
99 Beide qua werphouding hetzelfde
bevallen (en dat is bijzonder) en
beide een makkelijke bevalling.

99 Beide op dezelfde dag bevallen,

99

namelijk 23 april 2020 en bij de
laatste pup van Lana startte Milly
met de bevalling, nadat zij veel
gevolgd had van Lana’s bevalling
via de halve deur die hen scheidde
van elkaar. Alsof zij elkaar wilden
zeggen ‘kop d’r veur mien wicht,
deurzett’n.’
Beide hetzelfde aantal pups.

Hoeveel toevalligheden kun je nog
hebben? Misschien zit er nog meer in
het verschiet met beide dames, wie zal
het zeggen.
We wachten het wel af, maar vonden
het leuk om dit vermelden door middel
van dit stukje aan u gericht.
NB: Wellicht dat u ook iets geks/bijzonders
heeft meegemaakt wat het vermelden
waard is? Welnu, denk er eens over na om
het ons te vermelden door middel van een
stukje in ons clubblad?
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Drenten en hun slaapposes:
ze blijven je verbazen en
vertederen…
Dank voor jullie bijdrage: Anneke Scholten, Enno
Timmer, Marjo Timmer, Hans Vermeij, Jan Westera
Karin Zwartjes, Lia Franssen, Marjolein Bouckaert,
Sandra de Vries, Sandra Rolink, Tineke van der
Laan, Vivian Liebers, Caroline de Haardt
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De Dracht

Vervolg Babs en Brox (deel 1 in maart uitgave 2020)

De eerste weken na de dekking zijn
altijd spannende weken. Zal deze
dekking tot een dracht uitgroeien? Dat
is dan de vraag. We zijn dan ook erg
ongeduldig naarmate dag 28 dichterbij
komt. Dan is het eindelijk zover. Dag 28
is aangebroken.
We zien op de echo een heel klein
stipje en een vochtblaasje, en nog
een, en nog een. Babs is drachtig! We
zien meerdere pupjes, maar hoeveel
er uiteindelijk worden geboren is een
verrassing. Je kunt ze lastig tellen en
zien op echobeelden. Dus dat aantal
blijft even afwachten.

nakomeling te dragen en vervolgens te
baren. Een proces van 9 maanden, 280
dagen om precies te zijn, oftewel 40
weken. Een baby wordt net als een pup
geboren als nestblijver. Dat betekent
dat er intensieve zorg en verzorging
nodig is om te kunnen groeien.
Zonder deze zorg is een pup (en baby)
hulpeloos. Ze sterven zonder deze zorg.
Des te wonderbaarlijker is het hoe
een bevruchte eicel van een teefje in 9
weken kan uitgroeien tot een compleet
hondje.
De baarmoeder van een hond heeft
twee lange hoornen. Daardoor is
het mogelijk meerdere bevruchte
eicellen te laten innestelen en te
laten uitgroeien tot pupje. Dit maakt
het tellen van meerdere pups in de
baarmoeder ook wel weer lastiger.
Wij vinden het altijd genoeg om te
weten of er een dracht is ontstaan
of niet. Deze bevestiging kregen we
natuurlijk volop met de echofoto van 18
november 2019.

Honden hebben anatomisch een
geheel andere baarmoeder dan
mensen. Mensen zijn erop gebouwd 1
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We waren natuurlijk heel erg blij! Brox,
bij ons geboren, zou de vader worden
van dit nestje. Voor Babs zou dit haar

Lia
Franssen

2e nest gaan worden. Dat was voor ons
best wel spannend. Tijdens haar vorige,
eerste nest, hield Babs het na 4 weken
zogen, zorgen en verzorgen, voor
gezien. Wij begonnen rond die tijd haar
pups bij te voeren met papmaaltijden.
Babs vond toen dat we dan ook de
rest goed voor onze rekening konden
nemen. Dat was wel heel vroeg en
vervolgens werd Babs, of ze er nu zin
in had of niet, elke paar uur in de kist
gedirigeerd om haar pups te laten
drinken. Pups van 4 weken oud hebben
dat nog hard nodig. Maar zover was
het nu nog niet. Eerst genieten van de
dracht en ervoor zorgen dat alles goed
verlopen gaat.
De eerste drachtweken verlopen
nog normaal. Het eten en drinken is
hetzelfde en ook de uitlaatbeurten
veranderen niet; Babs sjouwt ook
gewoon met ons en de rest van de
roedel mee richting bos of hei. Na
4 weken dracht is ze wat sneller
geïrriteerd door het wilde gedrag van
de jonge honden in de roedel. Deze
pubers rennen en springen rond zonder
rekening te houden met een drachtige
aanstaande moeder!
Op dag 42 van de dracht, maken
we nog een keer een echofoto. De
pups zijn nu heel goed zichtbaar en
herkenbaar als pup. Ook zien we nog
steeds meerdere pups, maar is het niet
helder hoeveel. De buik van Babs is al
aardig aan het groeien.

Het blijft toch verleidelijk om steeds
met de echo te blijven kijken. Zeker
omdat het echo-apparaat binnen
handbereik is! (note redactie: Lia
is verloskundige) Voor Babs is het
echter niet heel fijn om daarvoor op
de rug te moeten liggen en dus is het
verstandiger het niet nog meer te doen.

Onze Babs is een dame, die als je
daarvoor zou gaan zitten, de hele dag
gekroeld en geaaid zou willen worden.
Dominante aanhankelijkheid is dan
zeker aan de orde, als je niet oppast.

even draaien en drentelen voordat ze
haar ‘lig’ heeft gevonden. In rust kunnen
we de pups voelen bewegen in de buik.
Als je geluk hebt, is het ook zichtbaar
vanaf de buitenkant.

Het contact met de eerste mensen
die in een pup van dit nest zijn
geïnteresseerd is ook al gelegd. Dat
vinden wijzelf als fokkers altijd erg
fijn. Vroeg contact betekent dat je de
mensen kunt meenemen in het hele
proces van dekking, dracht, geboorte
en vervolgens het opgroeien in de
eerste 8 weken na de geboorte van de
pups.

Babs is heel erg aanhankelijk. Dat was
ze al, maar dat is nu anders aanhankelijk
geworden. Waar ik ook ga of sta, daar is
Babs of komt Babs zitten of liggen.

Ook is het erg fijn om mensen en hun
gezinnen alvast te leren kennen, zodat
het voor ons makkelijker is een pup
te matchen aan een nieuw gezin. We
hebben al met 5 potentiële gezinnen
contact, waarvan er 2 al bekend zijn
met het ras of een soortgelijk ras. Eén
van de pups van dit nest zal hulphond
worden (Aafke, zie elders in dit blad) en
een pup zal zijn of haar nieuwe thuis in
het buitenland gaan krijgen, namelijk in
Luxemburg.
Babs groeit gestaag door en haar buik is
al echt dik en groot
Babs kan niet meer goed liggen en blijft

we daarmee begonnen. De pups
moeten nog groeien en Babs moet
voldoende voedingsstoffen krijgen
in de voeding; o.a. eiwitten om zelf in
een goede conditie te kunnen blijven
en tegelijkertijd om de pups te laten
groeien, in deze laatste drachtfase.
Op dag 53 van de dracht gaat Babs nog
fit en vrolijk mee met alle uitlaatrondes.
Ze heeft buiten de dikke buik, weinig
last van de dracht. De werpkist is alvast
klaargezet in het halletje, zodat Babs er
zo af en toe kan gaan kijken.
Niet dat ze daar persé moet bevallen,
want tot nu toe zijn in die kist niet
veel pups geboren… Bij ons in de
woonkamer wel, dichtbij het vrouwtje,
op de grond of in de grote mand die
daar staat. De werpkist is de veilige
plaats voor na de bevalling.
Dag 58 komt langzaam in zicht en deze
belangrijke dag geeft aan dat als er
vanaf dan pups geboren gaan worden,
ze levensvatbaar zullen zijn.
Het wachten op de eerste tekenen van
de aankomende geboorte is begonnen.

Het bijvoeren van meer voer en
meer eiwitrijke voeding is ook deze
laatste drachtweken van belang.
Zo vanaf de tweede drachthelft zijn

To be continued!
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De waarde van Liefde
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.
Meneer De Vries komt aan de balie
bij MARKdierenarts. Hij heeft net een
doosje heerlijke bonbons gekocht bij
Panino di Pino en wil nu graag een zak
dieetvoer voor zijn kat. Ik zie het doosje
bonbons en vraag wat het gekost heeft.
‘€ 12,50’, zegt hij. Ik bied direct € 20,-voor het doosje bonbons. Meneer kijkt
me aan, pakt het briefje van € 20,-- aan
en loopt terug naar Panino di Pino om
nog een doosje te halen. €7,50 winst in
the pocket.
Direct daarna loopt mevrouw Janssens
de kliniek in. Bij de balie legt ze het
boek van Rutger Bregman, De meeste
mensen deugen, naast de pinautomaat,
zoekt haar pinpas en rekent het
ontwormingsmiddel voor haar hond
af. Op mijn vraag waar ze dat boek
gekocht heeft en voor welke prijs, zegt
ze: ‘Bij Boekhandel KEES, volgens mij
voor € 25,--.’ Bam, ik bied voor datzelfde
boek handje contantje € 50,--. Verbaasd
gaat mevrouw ermee akkoord en
verlaat de kliniek. Op naar Boekhandel
KEES om nogmaals het boek te halen.

€ 25,-- winst, hupsakee.
Rond lunchtijd stapt meneer Klasman
de wachtkamer binnen. Direct vallen
me zijn mooie, strakke schoenen op.
‘Gekocht bij Klabbers. Met de hand
gemaakt in Italië, 399 pieterballen.
Maar ze zitten als gegoten.’ Zonder
te aarzelen bied ik € 600,-- voor de
schoenen (juiste maat en juiste smaak).
Hij kijkt mij aan alsof het een grap is,
maar gaat akkoord met mijn voorstel.
Ik de schoenen, hij het geld. Meneer
maakt rechtsomkeert, op naar Klabbers,
nogmaals die schoenen bestellen.
€ 200,-- winst, gekkenhuis.

en zie de schattigste puppy-ogen.
‘Misschien een beetje een vreemde
vraag, ‘zeg ik, ‘maar mag ik vragen wat
Bender gekost heeft?’ ‘Bender heeft
€ 1.200,-- gekost. Hoezo?’ ‘Nou, dan wil
bij deze graag € 5.000,-- bieden. ’Mama,
Jitse en Ralf lachen me uit en geven
aan dat dat no way gaat gebeuren
(papa rekent zich rijk). ‘Oké, en als ik
€ 10.000,-- bied?’ Weer is het antwoord
no way, nooit, jamais, nunca. Zelfs mijn
bod van € 20.000,-- wordt standvastig
weggewimpeld. Bender is NIET te koop!
Uiteindelijk zegt Jitse: ‘Echte liefde is
niet te koop, die is onbetaalbaar!

In de wachtkamer zit de familie Blaak.
Papa, mama, zoon Ralf en dochter Jitse.
Op de schoot van Jitse ligt Bender. Een
8 weken oude Drentsche Patrijshond.
Vanochtend opgehaald bij de fokker
en linea recta doorgereden naar
MARKdierenarts voor een algehele
gezondheidscheck. Ik buk me en
knuffel de zachtste oren die ik ooit
gevoeld heb, ruik de lekkerste nestgeur
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Geluid van honden

Een nieuwe beoordelingsrichtlijn vanuit de NSG

Honden en andere huisdieren kunnen een
bron van hinder zijn. Normen ontbreken
voor het omgaan met huisdieren. De
Nederlandse Stichting Geluidshinder
(NSG) heeft een nieuw kader ontwikkeld
om met die Lacune om te gaan.

betekenis voor soortgenoten, voor
andere dieren en voor mensen. Maar
voor de laatste categorie is het signaal
niet altijd duidelijk, of ook niet relevant
en blijft alleen het verstorende, overlast
gevende karakter over.

Nederland kent geen wettelijke normen
voor burenlawaai. In geschillen tussen
buren is hier wel behoefte aan. (Het
kan zijn, dat in de gemeentelijke APV
eisen zijn geformuleerd over het houden
van huisdieren in relatie tot hinder en
overlast). Met het geven van richtlijnen
heeft de Nederlandse Stichting
Geluidshinder (NSG) een standpunt
ontwikkeld voor één van de meest
voorkomende geluidshinderzaken
met betrekking tot dierengeluiden
in woongebieden, te weten: geblaf
van honden. Doel hiervan is om voor
bewoners en overheden handvatten te
bieden hoe hiermee om te gaan.

Sommige dierengeluiden halen je uit
je slaap, andere maken het onmogelijk
om rustig in je tuin te zitten. Een haan
moet nu eenmaal veelvuldig kraaien
bij het krieken van de dag. Onder

Samen met muziek en loopgeluid staan
huisdieren in Nederland in de top 3 van
bronnen van burenlawaai. De meest
voorkomende bron is het geblaf van
honden. Dat heeft niet alleen te maken
met de aard van het geluid, maar ook
en vooral met het grote aantal mensen
met een of meer honden. Er zijn
meer dan 2,2 miljoen honden in ons
dichtbevolkte land. Dat neemt niet weg
dat ook andere huisdieren flink harde of
op z’n minst storende geluiden kunnen
veroorzaken, zoals hanen, ganzen, (valk)
parkieten, maar ook eenden, pauwen,
duiven en zelfs blatende schapen.

De brave beesten kunnen er zelf niets
aan doen. Hun eigenaren zijn wettelijk
verantwoordelijk en dus aanspreekbaar
op de te treffen maatregelen. Veel
dieren maken geluid omdat het past
in hun sociale gedrag. Hun geblaf,
gekraai, gefluit, gekrijs of geblaat heeft

verschillende omstandigheden kan
een hond maar blijven blaffen. De
daarbij geproduceerde geluidniveaus
zijn niet voor de poes. Een kraaiende
haan of blaffende hond produceert op
korte afstand (circa 1 meter) al snel een
niveau van meer dan 100 dB(A). Dit is te
vergelijken met het geluidniveau van
een drilboor op 1 meter afstand.
De meeste dierenliefhebbers en de
baasjes van hond en haan vinden dat
vervelend. Aan de andere kant zijn de
buren die er last van hebben beslist
niet allemaal dierenhaters. Sterker nog:
die buren ergeren zich vaak ook en
juist, omdat ze te doen hebben met
het dier van hun buur blijkt uit eigen
(NSG) onderzoek. Het is een probleem
dat veelal in goed overleg kan worden
opgelost. Uitgangspunt is dat de
eigenaar verantwoordelijk is voor
zijn huisdier en ook daar waar nodig
maatregelen neemt. Zo horen dieren in
een woonwijk ’s nachts binnen, hetzij
in huis, hetzij in een goed afgesloten
nachthok. Maar ook overdag kunnen
er restricties nodig zijn om de hinder
zoveel mogelijk te beperken.
Hondengeblaf
Veruit de meeste klachten over
geluidshinder door huisdieren gaan
over blaffende honden. Honden zijn
sociale dieren. De huishond ziet het
gezin als zijn roedel. Zijn gedrag
tegenover gezinsleden, bezoekers en
passanten wordt in hoge mate bepaald

Erik Roelofsendirecteur NSG

door zijn natuur als roedelgenoot.
Daarom: laat honden niet onnodig
lang alleen thuis. Vaak gaan honden
janken en blaffen bij afwezigheid van
hun baas of bazin, vooral als er iemand
aan de deur komt. Sommige honden
blaffen voortdurend. Vaak weet de baas
of bazin dat niet. Vertel het als buren
daarom aan de eigenaar, ook omdat de
eenzame hond vaak doodongelukkig is.
Laat de hond niet onnodig alleen thuis
en informeer bij buren als dat wel het
geval was, of ze de hond gehoord
hebben. Sommige honden voelen zich
onzeker in een stil huis. Vaak helpt het
dan hem een veilig onderkomen te
geven in een afgesloten bench waarin
zijn kussen en wat eten en drinken
staan (en wellicht helpt het ook om de
radio zachtjes aan te laten staan terwijl
u weg bent).

Er zijn anti-blaf-halsbanden in de
handel. Ze geven een elektrische
prikkel als de hond blaft. Die dingen
blijken inderdaad te werken, maar ze
zijn feitelijk zeer dieronvriendelijk en
daarom ongewenst.
Een andere minder onvriendelijke
methode is het gebruik van een
apparaat dat een hoge pieptoon
geeft bij het waarnemen van geblaf.
Het kan een laatste redmiddel zijn als
je je hond niet op een gebruikelijke
wijze kan controleren. Bespreek al
deze zaken met een gekwalificeerde
gedragsdeskundige van honden. Een
goede hondentrainer kan je vertellen
hoe je het geblaf van je hond afleert.
Beoordeling hinderlijkheid
Uit vele tientallen geluidsmetingen
blijkt dat het geluid van een blaffende
hond kan worden aangemerkt als een
piekgeluid met een impulscomponent
(korte snelle toenames in de
De Drentsche Patrijshond
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geluidsdruk die significant
uitkomen boven het heersende
achtergrondgeluidsniveau).
Als het geluid van een blaffende
hond net zo wordt beoordeeld als het
impulsgeluid van een bedrijf, dan is een
toeslag van 5 dB van toepassing. Op
basis van onderzoek naar burengeluid
is er echter wel enige ruimte om een
hogere toeslag dan 5 dB toe te passen.
Volgens het rapport van de
Gezondheidsraad uit 1997 kan
voor impulsachtig geluid, waarbij
het geluidsniveau binnen een
fractie van een seconde met enkele
tientallen decibellen toeneemt, een
aanpassingsfactor tussen 5 en 12 dB
worden gebruikt om de verwachte
extra hinder wegens schrik- of
aandachtsreacties tot uitdrukking te
brengen. Dit komt ook overeen met
de voorgestelde aanpassingsfactoren
in de Internationale norm ISO 1996-2
Annex 1, waarin wordt aangegeven dat
voor een ‘adjustment’ van 5 dB voor
‘regular impulsive’ tot 12 dB voor ‘highly
impulsive’ aangehouden kan worden.
Bij het beoordelen van industrielawaai
in Nederland ligt de impulstoeslag
van 5 dB aan de onderkant van deze
bandbreedte. De bovenkant van
de bandbreedte, de 12 dB, wordt
toegepast bij schietgeluid.
Een toeslag van 8,5 dB zit precies in
het midden van deze bandbreedte en
is verdedigbaar. Een hogere toeslag
zou suggereren dat hondengeblaf
voor wat het impulskarakter betreft,
lijkt op schietgeluid, wat niet het geval
is. Mogelijk zijn er naast impulsgeluid
andere aspecten bij het geluid van
blaffende honden (de zogeheten nonakoestische factoren) die van invloed
zijn op de hinderlijkheid (zoals angst
voor honden), maar hiervoor bestaat
geen breed geaccepteerde toeslag.
Hoe lang mag een hond blaffen?
Hoe langer en hoe harder een
hond blaft des te meer hinder. Voor
hondengeblaf is echter niet specifiek
onderzocht hoeveel mensen er
(ernstige) hinder ervaren gerelateerd
aan een bepaalde hoeveelheid geluid.
Met redelijke maatregelen kan echter
het blaffen zo veel mogelijk worden
verminderd en worden beperkt
met name op de meest hinderlijke
tijdstippen.
Om enig houvast te krijgen voor
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hoeveel geluid acceptabel is, kan
gebruik worden gemaakt van
de geluidgrenswaarden die voor
bedrijven gelden. Op basis hiervan
kan een maximale tijdsduur worden
bepaald, gerelateerd aan het (relatief
gemakkelijk te bepalen) maximaal
optredende geluidniveau in een
bepaalde situatie. Deze blaftijd is
de duur waarin het geblaf gehoord
wordt, dus inclusief de tijd tussen
de afzonderlijke blaffen door. De op
deze wijze gedefinieerde tijdsduur
is dan min of meervergelijkbaar met
de sociale norm voor het ervaren van
loopgeluiden van buren (orde grootte
van enkele minuten overdag).
Blaftijd buiten

Voor bedrijfsmatige activiteiten mag
het gemiddeld geluidsniveau bij de
gevel van woningen overdag (07.00 19.00 uur) niet meer bedragen dan 50
dB(A), ’s avonds (19.00 - 23.00 uur) niet
meer dan 45 dB(A) en ’s nachts (23.00
- 07.00 uur) niet meer dan 40 dB(A),
en het maximale geluidniveau niet
meer dan respectievelijk 70, 65 en 60
dB(A). (In situaties waarin hondengeblaf
wordt beschouwd vanuit het kader
van een goede ruimtelijke ordening,
bijvoorbeeld voor hondenkennels,
kunnen strengere normen van toepassing
zijn). Het maximale niveau kan in het
algemeen redelijk gemakkelijk worden
bepaald en getoetst. Uitgaande dat
het maximale geluidniveau van het
blaffen van de hond 65 dB(A) op de
gevel van de woning bedraagt, kan
een maximale tijdsduur voor blaffen
worden bepaald op basis van de norm
voor het gemiddelde geluidsniveau in
de betreffende beoordelingsperiode
(dag/avond/nacht).
Dit resulteert erin dat een hond, die
overdag in een buurtuin langer blijft
blaffen dan 3 en een halve minuut, een
zekere grens overschrijdt. In de avond
is iets meer dan 20 seconden al te lang
en ’s nachts is een paar keer blaffen te
veel. Dus houdt een hond ’s avonds en

’s nachts binnen en zorg ervoor dat ’ie
dan zo min mogelijk blaft.
Blaftijd bij geluid in huis (aanpandige
situatie)
De grenswaarden voor binnen liggen
15 dB(A) lager dan die voor buiten
(bij gesloten ramen en deuren). Dus
overdag is dat een waarde van 35 dB(A),
’s avonds 30 dB(A) en ’s nachts 25 dB(A).
In een gestoffeerde woonkamer komt
een blaffende hond over een korte
periode aan een gemiddeld maximaal
geluidniveau van zo’n 95 dB(A) (deze
waarde kan verschillen per soort hond.
Een grote hond kan harder blaffen dan
een klein keffertje. Is meer exactheid
gewenst, dan moet er ter plaatste
gemeten worden). De geluidisolatie
tussen woningen ligt in de orde grootte
van 50 dB(A). Als wordt uitgegaan
van deze waarden dan bedraagt het
blafniveau in de buurwoning 45 dB(A).
Het over de tijd gemiddelde kan
worden teruggebracht door de blaftijd
te beperken.
Dit komt erop neer dat een hond, die
overdag in een buurwoning langer
blijft blaffen dan 10 minuten, een
zekere grens overschrijdt. In de avond
is meer dan 1 minuut al te lang en ’s
nachts is een paar keer blaffen te veel.
Dus zorg dat een hond ’s avonds en ’s
nachts zo min mogelijk blaft.
Dierenasiels en kennels
De honden in de asiels en kennels
kunnen aanhoudend blaffen. Als een
bezoeker langs de hokken loopt, begint
de ene hond na de andere te blaffen
en worden er geluidniveaus (op circa 1
meter van de hond) geregistreerd van
95 tot 112 dB(A). Bij een kennel met
een buitenhok werd op vijfentwintig
meter afstand een geluidniveau van
75 tot 78 dB(A) gemeten. Gelukkig
komt dit alleen overdag voor. Ook als
de honden alleen binnen blaffen, zal
via de ventilatie-openingen geluid
in de omgeving nog 45 dB(A) zijn op
honderd meter. Om hinder voor de
omgeving te voorkomen moet de
minimale afstand tot de dichtstbijzijnde
woonbebouwing, volgens de VNGuitgave Bedrijven en milieuzonering,
minimaal honderd meter zijn (in de
praktijk moet dit volgens eigen (NSG)
onderzoek minimaal het dubbele zijn).
Staat het dierenasiel dichter bij de
bebouwing, dan dienen akoestische
maatregelen te worden getroffen zoals:

99 Absorptie aanbrengen in de
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dierenverblijven; Meestal zijn de
dierenverblijven uitgevoerd met
betegelde vloeren en wanden,
omdat ze dan gemakkelijk te
reinigen zijn met de waterspuit.
Door de geluidsabsorberende
omgeving zullen de honden ook
minder lang achter elkaar blaffen.
Geluidisolatie van het gebouw
waarin de dierenverblijven zijn,
verhogen; Meestal betekent dit dat
de ventilatie gemechaniseerd moet
worden.

Mensen met meerdere honden

met zo nu en dan een nestje zullen
ook rekening moeten houden met
mogelijke overlast. Dat betekent dat
de honden niet voortdurend buiten
kunnen zijn, dat er een plek wordt
gekozen waar de honden niet worden
gestoord door passanten, dat de
buitenkennel afgeschermd ligt van
buurwoningen e.d.
Slot/aanbeveling
Door de hiervoor beschreven “richtlijn”
toe te passen, wordt de kans op
geluidshinder van blaffende honden
minder. Wel moet met gezond

Wandelen en klimmen in het Stubaital
Zoals jullie in de maart uitgave van
dit jaar hebben kunnen lezen, zijn wij
onderweg in de bergen van Tirol, beter
gezegd in het Stubaital. Velen van jullie
zijn waarschijnlijk al eens de ingang van
het dal voorbij gereden op weg naar
Italië, want daar waar de Brennerpas
begint, ligt het Stubaital. Vanaf de
Europabrug heb je een erg mooi zicht
op de Serles, dat is de eerste grote
bergtop van de Stubaier Alpen.
Maar de Serles was niet het doel
van onze wandeling. Wij wilden
namelijk naar de Zulzenauerferner.
Ferner is een Oostenrijks woord voor
gletsjer, dus moeten wij onze zware
wandelschoenen aantrekken en
krijgen de honden nog een zalfje op
de pootjes om de kussentjes lekker
soepel te houden. Het goede aan het
Stubaital is dat men afhankelijk is van
het toerisme en daardoor ligt er een
goede infrastructuur; parkeren is dus
geen probleem.
Het startpunt van vandaag is geweldig,
daar waar we de auto laten staan,
hebben we zicht op de mooiste
waterval van heel het dal. Vanaf de
parkeerplaats steken we de grote beek
over. Vanaf daar gaat onze weg door
een behoorlijk dicht naaldbos; nog wel
even de honden aan de lijn houden,
want hier lopen zoals gebruikelijk is
in Oostenrijk, de koeien en geiten
gewoon los. Hierop zijn wij natuurlijk
voorbereid en we hebben de honden
een tuigje met een vijf meter lange
lijn aangedaan. Hierdoor hebben zij
genoeg bewegingsvrijheid en wij
genoeg controle.

Het heeft de laatste dagen behoorlijk
geregend hier hoog in de bergen
en daardoor zijn de weggetjes een
beetje modderig en de stenen glad.
Zoals gezegd, is de infrastructuur
goed in orde en zijn de wegen goed
onderhouden. Het grappige aan de
weg door het bos is dat we een groot
deel over een soort van ‘ladders’ lopen.
Deze ladders zijn natuurlijk voor
mensen gemaakt en daardoor moeten
de honden extreem goed oppassen dat
de afstand van hun stapjes past. Zoals
ze hier lopen, zien ze er een beetje uit
als geitjes.
De hele tijd dat wij door dit bos lopen,
kunnen we de waterval horen en af en
toe komen we op een klein platform
waar je een blik op deze waterval kan
werpen. Na een goed uur gewandeld
te hebben, wordt het bos steeds een
beetje lichter, totdat we eigenlijk alleen

(akoestisch) verstand blijvend worden
nagedacht over elke specifieke situatie.
Ook in de nabije toekomst als de
Omgevingswet in werking treedt.
Want dan kunnen gemeenten met hun
beleidsvrijheden over dit soort zaken
regels stellen in het Omgevingsplan.
Dat is extra belangrijk gezien het
feit dat de geluidsnormen voor
piekgeluiden behoorlijk wijzigen.
Bron: blad Geluid, juni 2020. Dit artikel
is hier en daar iets ingekort, mocht u het
gehele artikel willen lezen, kunt u dit per
e-mail aanvragen: redactie@dphcn.nl

Deel 2

Jurien
Joksch

nog maar tussen een paar struiken
lopen. Hier kunnen we af en toe een
paar bosbessen of frambozen plukken
die we dan ook met de honden delen.
We maken een korte pauze op een
grote rots en drinken een slok water.
Vanaf hier gaat het verder op een smal
pad of beter gezegd, een richel. Rechts
van ons een steile wand en links van
ons een afgrond. Alhoewel dit een
beetje gevaarlijk klinkt, valt dat wel
mee. Het pad is breed genoeg en wij
en de honden passen goed op. Na
een tijdje komen we bij een beek aan
(eigenlijk de waterval, maar die kunnen
we van hier niet zien, omdat we al te
hoog zijn). Vanaf hier hebben we het
een beetje makkelijker. Het pad wordt
een weggetje en het is hier een stuk
vlakker, zodat we de honden ook weer
los kunnen laten; helaas van korte duur,
want om de hoek gekomen lopen daar
een heleboel geiten. Geiten en Drenten
zijn blijkbaar toch niet zo verschillend,
want de geiten kijken naar de honden
en zien er uit alsof ze denken: “wat zijn
De Drentsche Patrijshond
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van Innsbruck en ligt hier toch al snel
een kilometer of 40-50 vandaan.

dat voor rare geiten”. En Neill en Luna
kijken naar de geiten onder het motto:
“wat zijn dat voor rare honden”...
Na 3 kronkels in de weg en 40 geiten
later, moeten we over een klein
bruggetje om aan de andere kant van
het beekje te komen en daar krijgen
we dan ook een mooi uitzicht over
het plateau. Hier kan je goed zien dat
de bergen en dalen door gletsjers
gemaakt zijn, steile wanden en een
bijna spiegelglad dal waar een mooie
delta is ontstaan. Een groot feest voor
de honden en vooral Luna is in haar
element en rent als een wilde door het
water.

Helaas voor ons is de vlakte toch niet zo
lang als die er uitziet en hebben we de
volgende steile etappe voor de boeg.
Voor het gevoel wordt het iedere 100
meter een beetje warmer, steiler, de
rugzak een beetje zwaarder en trekt
Luna iets meer; tijd dus voor een kleine
pauze.
Terwijl je een kleine pauze maakt op
een bergtop is het altijd verstandig om
daarheen te kijken waar je vandaan
komt, en niet daar waar je naartoe
moet. Vanaf hier heb je namelijk een
geweldig uitzicht over het bovendal/
plateau met de mooie delta en in de
verte tussen twee bergen door kan je
in het eigenlijke dal kijken en heel ver
weg kan je zelfs de Nordkette zien. De
Nordkette is de bergketen ten noorden
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Na een slokje water voor ons en de
honden, een kaminwurzl voor de
baasjes en een handje brokjes voor de
honden kunnen we gesterkt aan de
laatste etappe beginnen. We komen
helaas niet zo snel vooruit als dat we
zouden willen, omdat de honden hier
en daar blijven staan om een paar
bosbessen te plukken. Natuurlijk lopen
ook hier weer enkele geiten die de
honden moeten bekijken. Een paar

bochten verder komen we dan aan bij
ons doel van de dag, de Zulzenauhütte.
Na een tour die van begin tot het eind
ongeveer drie en een half uur duurt
inclusief pauzes, heb je in ieder geval
het middageten verdiend. Natuurlijk
krijgen de honden ook een paar stukjes
Kaiserschmarn bij het middag eten,
zodat ze ook nog een beetje energie
hebben voor het middagprogramma.
Wat de honden nog niet weten,
is dat om de hoek een heel mooi
meertje met de naam Blaue Lacke
ligt. Ik zou geen toepasselijkere naam
kunnen bedenken, want wat is dit
meertje blauw. Dit zie je normaal
gesproken alleen op ansichtkaarten
van de Caribische zee. Luna neemt
een aanloop en ligt al snel lekker te
spartelen in het water. Neill is een
beetje terughoudender en probeert
eerst of je het meer leeg kan drinken en
dat je daarna dan droog kunt wandelen.
Na een boze blik van Luna en het
inzicht van Neill dat dat niet gaat

lukken, geeft hij het op en loopt eerst
maar eens naar een stapeltje stenen om
een pootje op te tillen en het meertje
weer wat terug te geven….
Ik kan uit eigen ervaring zeggen dat
het best raar is dat Luna zo lang in
het water blijft. We zijn hier op bijna
2.300 m en ook in de zomer wordt
het water niet veel warmer dan 10°c.
Mensen die niet toe willen geven dat
zo’n duik in een bergmeertje eigenlijk
gekkenwerk is, geven het dan zo’n rare
term als verkwikkend... Ik zeg zelf na
zo’n heerlijke afkoeling, dat je je daarna
als herboren voelt. Voor ons gevoel
was de nacht kort, maar wel erg rustig.

Gelukkig konden de honden goed
slapen, alhoewel ze op de terugweg
wel van uit zichzelf al braaf achter ons
lopen en geen rare dingen meer doen.
Zelfs de geiten die wij op de weg naar

de auto hier en daar tegenkomen, zijn
vandaag niet interessant. Ik geloof
dat ze blij zijn als we beneden zijn
aangekomen en ze in de kofferbak een
beetje kunnen slapen.

Aafke in opleiding
‘Pootje Power’ zullen jullie denken, nog
nooit van gehoord. Dus laat ik me eerst
even voorstellen.
Ik ben Sandra van Beers, getrouwd
met Ad en we hebben 2 volwassen
zonen. Ik ben al 13,5 jaar werkzaam
als Pedagogisch Medewerker in de
kinderopvang. Ik houd van afwisseling
en daarom werk ik ook met veel plezier
als vaste allrounder op zowel het
dagverblijf als de bso (buitenschoolse
opvang).
Sinds september 2012 ben ik (na 10
jaar hondloos) weer in het gelukkige
bezit van een Friese Stabij, Sietske.
Een kleine meid die heel sensitief,
lief en betrouwbaar is. Ze heeft een
duidelijke voorkeur voor het contact
met mensen en vooral met kinderen.
Via vrijwilligerswerk als Dierbaar Maatje
bij Contour de Twern ontdekte ik hoe
waardevol een wekelijks bezoekje
kan zijn met een hond en wat voor
ontwikkelingen er plaats kunnen
vinden bij volwassenen en kinderen.
Daar wilde ik professioneel wel iets
mee gaan doen!! Bij Pets4Care heb
ik verschillende cursussen gevolgd
om als een gecertificeerd A.A.I.team met Sietske als gecertificeerde
therapiehond aan de slag te kunnen
gaan. Ik vond het heel belangrijk dat
ik een goede basis had, waarbij ik
vooral ook leerde om naar het welzijn
van de hond te kijken. Wat laat mijn
hond zien aan kalmerende signalen,
wanneer geeft ze aan dat het genoeg
is, hoe vaak mag ik haar laten werken,
hoe laat ik haar weer ontspannen? Het
is belangrijk om hiervan op de hoogte
te zijn en dit wordt nu ook landelijk op
de kaart gezet door AAIZOO met hun
kwaliteitsregister.

als co-trainer bij Pootje Power
Natuurlijk kon ik niet zomaar ergens
aan het werk met mijn Sietske, dus
ging ik naast mijn baan mijn eigen
bedrijf starten, een hele stap voor mij!!
Kinderen in de basisschoolleeftijd
kunnen bij mij terecht voor
Weerbaarheidstrainingen, Angst
voor Honden of Voorlezen aan de
hond. Ik ben ook R.E.A.D.-team (READ
Nederland) voor Stichting AAI-maatje,
waarbij we scholen en bibliotheken
bezoeken waar kinderen dan kunnen
voorlezen aan de hond. Dit is nog volop
in ontwikkeling en ik ben daar nu ook
nog niet voor ingezet. De kinderen
komen gewoon bij mij thuis aan Sietske
voorlezen in een ongedwongen,
ontspannen en warme sfeer en
vergroten hiermee hun leesvaardigheid.

Maar mijn lieve Sietske is in juli 8 jaar
geworden en zal dit werk niet zo heel
lang meer mogen doen. Het vraagt
nogal wat van haar en haar welzijn staat
natuurlijk voorop!! Het werd dus tijd om
alvast op zoek te gaan naar een tweede
hond die eventueel geschikt zou
kunnen zijn voor het werk als co-coach.
Ik ging wel op zoek naar een ras wat iets
steviger op haar poten zou staan dan
Sietske, maar wel goed met kinderen
zou zijn. Op de hondenschool was ik al
in aanraking gekomen met Charlie, een
lieve, vrolijke Drentsche Patrijshond die
mij liet zien hoe lief en geduldig zij kon

Sandra
van Beers

zijn met kinderen. Zij was afkomstig
van de Kennel van Zoterbék en precies
op het juiste moment kwam daar een
nestje pups van Babs en Brox, dus snel
contact opgenomen met Lia om kennis
te maken. Ik heb mijn wensen bij haar
neergelegd en 15 februari mocht ik
Renée (Aafke) Roxy Babs van Zoterbék
op gaan halen. Wat een rijkdom, een
pup in huis!! Iedereen was natuurlijk
meteen verliefd op haar! Sietske moest
er even aan wennen en vond haar
vaak veel te druk, maar langzaam aan
vond ze weer haar eigen plekje in onze
roedel. Ik had een paar weken vrij en
zou een tijdje halve dagen werken,
maar alles verliep anders dan gepland.
Na 1 normale week kwam er een
overlijden in de familie en meteen erna
de Corona-tijd en was ik zelf ziek thuis.
Totaal geen ideale omstandigheden
om een pup te socialiseren, maar het
was niet anders. Uiteindelijk ben ik
16 april pas weer voor het eerst gaan
werken en neem ik alle tijd om Aafke
nog met nieuwe dingen kennis te laten
maken. Wat ik nu heel belangrijk vind,
is dat ze een goede hechting krijgt
met mij. Dat ze op kan groeien met zo
min mogelijk stress, zelfvertrouwen
opbouwt en dat ik haar signalen leer
lezen. We zijn samen op cursus waarbij
we vooral aan onze band bouwen en
basisvaardigheden leren. En Aafke
maakt ook al voorzichtig een beetje
kennis met de kinderen die bij ‘Pootje
Power’ komen. Ze is op dit moment
7 maanden, lief, vrolijk en lekker
ondeugend, zoals een pup hoort te
zijn. Over een jaar mag ze eventueel
gecertificeerd worden als therapiehond
dus we hebben nog alle tijd om te
kijken hoe ze zich ontwikkeld. Ik houd
jullie op de hoogte!!
Groetjes, Sandra en een poot van
Sietske en Aafke
De Drentsche Patrijshond
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Nina

Mag er misschien wat meer nuance komen in hondenland? van Tilbeurgh

Om maar direct met de deur in huis te
vallen; ik val af en toe van mijn stoel af
vanwege de stellingen en meningen in
hondenland als het gaat om goed en
fout. Ik mis in sommige stukken zoveel
nuance, dat ik haast aan mezelf zou
gaan twijfelen of ik wel bekwaam ben
om überhaupt een hond te hebben.
Brokken zijn slecht, vers vlees is goed.
Een halsband is slecht, een tuigje is
goed. Een vaste lijn is goed, een flexi
lijn is slecht. Een gentle-leader is al
helemaal een ‘no go’ en als je een bench
gebruikt ben je onderhand een eerste
klas hondenmishandelaar. Ik zou graag
willen dat ik dit allemaal een tikkie
overdreef, maar het tegenovergestelde
is waar. Als het gaat om zaken die
als “goed” en als “fout” bestempeld
worden, lijkt het in hondenland steeds
extremer te worden. Hetzelfde met de
twee kampen met aan de ene kant de
dominantie-theorie aanhangers en aan
de andere kant de positiviteits-training
aanhangers.
Laat ik vooropstellen; ik werk niet
volgens de dominantie theorie,
maar volgens moderne inzichten.
Beloningsgericht en positief dus. Maar
ik zie het ook aan deze kant (tot mijn
verdriet) wel steeds vaker compleet
doorslaan en dat vind ik doodzonde.
Want het is schitterend dat er steeds
meer wetenschappelijk onderbouwde,
moderne kennis en bewustwording
komt over honden en hun gedrag, maar
dat wil niet zeggen dat dit allemaal de
enige, echte waarheid is in hondenland.
Zo kwam mij recent een stuk onder
ogen waarin letterlijk de zin stond dat
als je van je hond houdt, je hem niet in
een bench stopt. Wauw… oké… die zin
heb ik denk ik 20x opnieuw gelezen om
mezelf ervan te overtuigen dat ik het
echt wel goed las.
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Dit is zo ongenuanceerd neergezet.
Om nog maar niet te spreken hoe
kwetsend dit is voor de mensen die dus
een bench gebruiken. Als er nu had
gestaan: “Als je van je hond houdt, dan
stop je hem niet meerdere uren achter
elkaar in een bench”, dan was ik al iets
meer mee geweest. Want ja... een hond
voor langere tijd in een bench opsluiten
vind ik zelf ook niet oké. Helaas gebeurt
dit namelijk ook. Er zijn mensen die een
hele dag werken en dus ook hun hond
al die tijd in een bench opgesloten
hebben. Het is geen hogere wiskunde
om te bedenken dat dit voor het welzijn
van de hond niet de beste optie is. Wat
de reden ook is dat je dit doet (slopen?
niet zindelijk? ander ongewenst
gedrag?). Tja… ga dan aan de slag met
de werkelijke oorzaak en los het op. Wel
zo prettig en eerlijk naar je hond toe.
Maar dat is niet wat er stond. Het
stond er letterlijk zo ongenuanceerd.
Misschien was het zo niet bedoeld,
maar hey… kijk dan eerst even kritisch
naar je tekst voor je het de wereld in
slingert. Want kom op zeg, als je hond
de bench als een prima plekje ervaart
en stel dat je het deurtje inderdaad af
en toe dicht doet om te managen…
Zolang het geen hele dag is, zolang de
hond zich er prettig voelt, zolang de
bench op een goede en fijne plek staat
in de beleving van je hond en zolang de
bench groot genoeg is… what’s the big
deal? Als argument wordt nogal eens
aangehaald: “Ja, maar dat hij zich erbij
neerlegt komt omdat het aangeleerd
is”. Ja, en? Is dat niet met heel veel
dingen die wij onze honden leren om
goed mee te kunnen draaien in onze
maatschappij?
Ik hou zielsveel van mijn Faye en ik
heb hier toch echt een bench staan.

Als ik de woonkamer ga dweilen, dan
gaat Faye toch ook mooi even de bench
in met een Kong en gesloten deurtje.
Anders krijg ik van die Assepoester
taferelen. Je weet wel, die Disney-film.
Dat Assepoesje aan het dweilen is en
die kat Lucifer met zijn modderpoten
de hele boel weer smerig maakt. Dat
presteert Faye dus ook. Ik ben lekker
aan het dweilen en madame is achter
me aan het tapdansen op de natte
vloer. Dus ja... dan gaat ze welgeteld
25 minuten even de bench in met haar
Kong tot de vloer droog is. Oehhh... de
horror. Ook als we onbekende mensen
over de vloer krijgen (de verloskundige,
de loodgieter, de cv-ketel meneer,
straks de isolatie-mannen), ook dan
zal ze echt even de bench in gaan. Ik
zie dat ze zich daar in die situaties veel
prettiger voelt. En mijn vriend en ik
leven met haar samen. Niemand anders.
Dus wij vertrouwen op wat wij zien aan
Faye. Punt.
Hetzelfde met het gebruik van een
gentle-leader.
Twee jaar geleden heb ik met mensen
een traject gedaan die een kalf van
een hond hebben. Hij is echt huge!
En wat een kracht zit er in dat lijf.
Deze mensen waren al bij meerdere
hondenprofessionals geweest, omdat
de hond soms ineens een zeer heftige
schrikreactie kon krijgen en het dan
op een rennen kon zetten. Dit bleef
zo af en toe de kop opsteken en heeft
al meerdere malen gezorgd voor hele
gevaarlijke situaties. Die hond is zó
ontzettend sterk. Ik heb het zelf mee
mogen maken. We liepen in het bos en
er leek voor ons geen enkele aanleiding,
maar BAM!!! Daar ging ‘ie hoor! Ik liep
met de vrouw des huizes en met hun
zoon. De vrouw had de lijn vast en kon
zich nog net aan een boom vastgrijpen.
Al snel moest de zoon er ook bij komen
en tenslotte greep ik die lijn en de
boom ook nog eens vast om de hond
te kunnen houden. Hingen we daar
met zijn drieën aan een boom. Zie je
het voor je? Ik denk dat we hem anders
serieus niet hadden kunnen houden.
Deze mensen zijn ontzettend begaan
met hun hond. Ze lezen ieder nieuw
hondenboek dat uitkomt. Ze volgen
bijna iedere hondenprofessional op
Facebook die je maar kan bedenken.
Ze gaan naar seminars, lezingen en

workshops. Deze mensen willen het
allemaal zo ontzettend goed doen
en hebben inmiddels een enorme
rugzak aan moderne kennis. De hond
is helemaal onder de loep genomen.
Door een reguliere dierenarts, door een
holistisch dierenarts, door iemand die
gespecialiseerd is in pijn bij honden en
probleemgedrag… er kwam allemaal
niets uit. Als mensen tegen me zeggen;
“Ik heb alles al geprobeerd!” dan
neem ik dat vaak met een korrel zout.
Het komt maar zelden voor dat men
letterlijk “alles” al geprobeerd heeft.
Maar deze mensen… ja, die hebben
echt veel gedaan. Ik geloof tegen het
“alles” aan. Toch blijven die explosieve
reacties zo nu en dan komen en dat
is met dit formaat hond gewoon
bloedlink.

Dus… zij wandelen met een gentleleader. Op deze manier kunnen ze de
hond, zichzelf en de omgeving veilig
houden als het weer gebeurt. Want
nu hebben ze wel meer controle en
kunnen ze voorkomen dat de hond
ze ineens voor een auto trekt en dat
er serieuze ongelukken gebeuren.
Ze wandelen zoveel mogelijk in
buitengebieden, maar ze moeten
vanuit huis toch echt een stukje langs
een vrij drukke weg om bij hun eigen
auto te komen.
Allereerst zijn ze al door een aantal
professionals afgewezen. Toen ze bij
hun hulpvraag aangaven dat ze met
een gentle-leader liepen, werd er
botweg gezegd dat het kiezen of delen
was. Of die gentle-leader weg of ze
konden niet in begeleiding komen.
Maar ook in Facebookgroepen zijn
deze mensen voor van alles en nog
wat uitgemaakt. Het toppunt van de
opmerkingen vond ik nog dat ze de
hond maar beter konden herplaatsen.
Zelf waren ze namelijk duidelijk totaal
onbekwaam. Nou geloof me… als er
één hond is die het goed heeft, dan is

het deze hond wel. En als er baasjes zijn
die zo ontzettend hun stinkende best
doen en continu bij blijven leren, dan
zijn zij het wel. Ik zou zelfs mijn Faye
aan hen durven toevertrouwen. En dat
wil wat zeggen.
Overigens zijn ze inmiddels heel erg
goed geholpen door een veterinair
gedragsdeskundige en zijn deze
explosieve reacties zo goed als verleden
tijd. Alleen het stuk tot aan de auto
lopen ze nog met een gentle-leader. Ik
zou hetzelfde doen. Ze moeten immers
nog steeds een stukje langs die drukke
weg. Kan een gentle-leader zorgen voor
schade bij je hond? Yep, dat kan het
zeker. Dat is een feit.
Maar wat is schadelijker? Even een
gentle-leader gebruiken of samen
voor een auto belanden en met z’n
allen aan gort gereden worden?
Het wandelen aan een lange lijn is
ook zo’n dingetje. Ik schrijf daar ook
regelmatig over en raad het zelfs
aan. Voor heel veel honden is het
veel prettiger om wat meer ruimte te
hebben aan de lijn en zelf keuzes te
mogen en kunnen maken. Ik zeg expres
“heel veel honden”. Niet allemaal. Want
wat nu als jouw hond dit om wat voor
reden nog niet aankan? Dat hij ‘all over
the place’ raakt en helemaal niet weet
wat hij met al die ruimte aan moet?
Want die honden zijn er gewoon. Die
ervaren de buitenwereld bijvoorbeeld
als enorm overspoelend of reageren op
ieder prikkeltje wat ze zien. Nou… ik
geef het je te doen met zo’n lange lijn.
Dat werkt niet! Nog niet althans. Dat
komt misschien wel in de toekomst,
maar voor nu is begrenzen en werken
aan het vertrouwen veel belangrijker
dan ruimte geven. En ik hoor dus wel
eens terug van mijn klanten dat ze
bijvoorbeeld deel wilden nemen aan
een leuke workshop met hun hond,
maar niet welkom waren als ze geen
tuigje en lange lijn zouden gebruiken.
Terwijl de hond in kwestie dat gewoon
echt nog niet aan kon. Dat soort
dingen vind ik toch wel heftig om te
horen. Zeker omdat de betreffende
workshop voor die specifieke hond
echt heel waardevol had kunnen zijn...
Er was er eentje bij waar het ging om
hersenwerken in de natuur met allerlei
natuurlijke objecten die men tijdens de
wandeling tegen kwam. Waarom zou
dit niet kunnen met een wat kortere
lijn? Ze staan toch bij de hond en ze
kunnen tijdens het hersenwerken

zorgen dat de hond alle ruimte krijgt en
er geen spanning op de lijn staat? Maar
nee hoor, ze waren echt niet welkom.
Dus alsjeblieft zeg… kan het allemaal
wat minder zwart/wit? Mag er wat
meer nuance komen?
Een hart onder de riem voor jou als jij
hier iets in herkent (je doet iets waarvan
je al meerdere malen gelezen hebt dat
het hartstikke fout is), durf op je eigen
intuïtie te vertrouwen. Jij kent je eigen
hond het beste. Niemand anders. En
als jij goed naar je hond kijkt, hem
kent, hem leest en weet wat hij op dit
moment nodig heeft… prima! Ook al is
half hondenland het daar absoluut niet
mee eens. Het is jouw hond. Niet hun
hond.
Hetzelfde met “methodes”. Dat woord
geeft mij altijd een beetje de rillingen.
Als je kijkt naar wat de definitie is van
een methode dan komen we uit op
iets in de trant van “een vaste manier
van handelen/werken om een bepaald
doel te bereiken.” Hmmm… interessant.
Ik denk niet dat je hondengedrag of
probleemgedrag in een vast formatje
kan gieten. Ik denk niet dat er één
methode is die altijd alles op kan
lossen. Misschien is dit een beetje mijn
ding en zit het woord “methode” in mijn
allergie, maar ik krijg er echt de kriebels
van. Ik geloof gewoon niet dat er zoiets
bestaat als een vaste methode die altijd
werkt.
Als dat zo zou zijn had er allang iemand
een boek geschreven met mega
concrete oplossingen (geen inzichten
of management tools, maar echt
trainingen) voor ieder probleem dat
voor iedere hond werkt en dan zou die
persoon nu miljonair zijn. Ik lees me een
ongeluk, maar ik ben dit boek echt nog
niet tegengekomen. Mocht ik hem wel
tegenkomen, dan hoor je het natuurlijk
gelijk. Promise.
Kijk naar mijn artikelen. Ik weet zeker
dat als jij er eentje leest (misschien
zelfs wel deze), dat er dingen in zullen
staan waarvan je denkt: “Hey, dat is
interessant, dat zou wel eens bij ons
kunnen passen.” En in datzelfde artikel
zullen ook dingen staan waarvan jij
direct voelt: “Nope, dit is niets voor
ons.” Dat is prima! En helemaal logisch!
Iedere hond is toch anders? Ieder
baasje is toch anders? Het belangrijkste
is dat jullie samen je weg vinden op een
manier die bij jullie past. Dit is ook wat
De Drentsche Patrijshond
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ik altijd zal adviseren. Ga lekker veel
hondenprofessionals volgen en doe
inspiratie op. Kijk wat je aanspreekt,
kijk wat voor jullie werkt en ja, dan heb
je onderaan de streep misschien een
allegaartje van tips en tools.
Maar als je ziet dat het werkt voor jullie
en je hebt een gelukkige hond in huis
en jij voelt je er prettig bij… Wat wil je
nog meer? Top toch?

top om met de tijd mee te gaan en je
bezig te houden met het welzijn van je
hond. Maar er is niks mis mee om alles
wat je leest ook kritisch tegen het licht
te houden en aan te voelen of het voor
jullie klopt. En klopt het niet? Voel je dat
het niet bij jullie past? Dan klik je dat
artikel of die tekst weg en ga je gewoon
verder op je eigen pad. Laat je niet
bang, onzeker of gek maken.

Moraal van het verhaal: probeer dat
goed/fout eens wat los te laten en
wat meer in grijs te denken.
Het is allemaal niet zwart of wit. Durf
op je eigen buikgevoel te vertrouwen.
En natuurlijk; het is supergoed om je te
blijven verdiepen in hondengedrag en
lekker veel kennis op te doen. Want de
inzichten die we vandaag de dag over
honden hebben zijn ook gewoon goud
waard en we weten nu veel meer dan
30 jaar geleden. Dus natuurlijk is het

Dit artikel is geschreven door Nina van
Tilbeurgh, hondengedragscoach
https://www.ninavantilbeurgh.nl

Lia
Franssen

Column van Lia
In de rumoerige omgeving van een
grote industriële hal zit ik in mijn
tuinstoeltje.
Ik scan mijn directe omgeving waar
zielsverwanten in soortgelijke stoeltjes
ook rustig rondkijken.
Hier en daar wordt koffie geschonken
en er blijven mensen voorbij komen.
Ze zijn duidelijk zoekende.
Met hun handen overvol kijken ze rond.
Trolleys volgeladen! Stoelen, tafels,
tassen, dekens, honden groot en klein.
Zo lopen ze voorbij. Hier en daar zie ik
dat de gezochte plaats is gevonden en
dat alles wordt uitgeladen, neergezet
en gepositioneerd.
Mensen begroeten elkaar. Hartelijk, op
afstand of innig. Dat zijn duidelijk de
mensen die elkaar heel goed kennen,
allang of korter kennen en elkaar
wellicht een hele poos niet hebben
gezien en/of gesproken.
Hun ontvangst en weerzien is
ontzettend hartverwarmend om te
zien. Ze sluiten aan bij ‘hun’ groepje. Het
is een ander groepje als dat van ‘ons’.
Buiten stoelen om op te zitten, komen
er ook tafels tevoorschijn.
Die hebben ‘wij’ enkel om koffie of thee
met lekkers erbij op te zetten.
Blijkbaar zijn ze ook nodig voor ander
gebruik.
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Niet door de kennis die ik deel en
ook niet door de kennis die anderen
delen.
Niemand heeft De Wijsheid in pacht
en er zijn altijd uitzonderingen op de
regel. Het gaat erom wat voor jullie
werkt. Niet wat voor de rest van de
wereld werkt. Ik begrijp het heel goed
dat hondenbaasjes af en toe echt niet
meer weten waar ze goed aan doen. Als
het om hondengedrag gaat, worden
er zoveel verschillende meningen en
visies gepresenteerd als de enige, echte
waarheid.
Laat je niet gek maken. Zie alles wat
op het internet staat als mogelijke
inspiratie. Niet als dé waarheid. Vind
jouw eigen waarheid.
Dat scheelt je echt een heleboel
onzekerheid.

Ook verschilt ‘hun’ groepje met ons qua
kleding.
Ik waan me op een of andere deftige
bijeenkomst, waar de heren in colberts
gekleed gaan en de dames in een
mantelpakje of jurkje.
‘Ons’ groepje draagt spijkerbroeken,
laarzen en voornamelijk kleding in de
kleuren bruin en groen. Jacht-achtige
kleding en kleuren.
Als ik de andere kant uitkijk, zie ik weer
een ander soort mensen zitten.
Flinke dames en nog flinkere heren.
Grote stoelen, maar ook geen tafels.
Leren jasjes, vestjes, gespen aan
laarzen.
Mensen die veel ruimte nodig hebben
voor zichzelf en hun honden en dit ook
nemen.
Dan klinkt de stem door de microfoon
dat het feest gaat beginnen.
Het volkslied klinkt en alle groepjes
gaan staan, zingen mee, inclusief ikzelf.
Daarmee is de tentoonstelling voor
honden van alle rassen geopend.
Onze directe buren borstelen, kammen
en poederen erop los, voordat ze met
hun viervoetige vrienden de ring in
gaan.

‘Ons’ groepje aait de hond over zijn of
haar bolletje en geeft hem of haar een
bemoedigend klopje op de achterhand
en stapt vervolgens de ring in.
Zo ziet elke 10 m2 er vandaag anders
uit.
Andere mensen, andere gewoonten,
andere voorbereidingen en alles is
goed.
Maar voor iedereen geldt vandaag
hetzelfde: Respect voor de anderen en
vooral veel succes in de ring!

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

Elza met haar grote vriend Zepp
(Fam. Joling)

Mila in actie!
(Karin Zwartjes)

Kenzo is helemaal zennnnn
(Monike Vos)
Leuk dat je links een XXXL-handdoek voor mij
neerlegt, maar ik lig altijd rechts!
(Fam. Wolters)

Boyka ‘opgevouwen’ op de tuinstoel; het past
echt wel baas…
(Sandra Rolink)

Joes met zijn “grote” kleine kameraad Jens. Na
weken elkaar niet te hebben gezien, eindelijk
weer samen. Jens was benieuwd of Joes ook
blij was om hem te zien en hem ook gemist
had; foto’s spreken voor zich …
(Colinda de Regt en fam. Van Geel)

Onder het mom van ‘jong geleerd, oud
gedaan’, dan wel ‘je kan niet vroeg genoeg
beginnen’ …. Onze Coen en pups; hij kan er
geen genoeg van krijgen
(Esther Dofferhoff-Hoeksema)

Onze meiden Nala en Izzy houden een
theekransje bij hun ‘vakantieverblijf’
(Manon Dijkstra-Peters)

Het ultieme vakantiegevoel
(Anneke Scholten)
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Altijd gezellig thuiskomen met Bliksem en
Storm (Peter Kooij)

Ruby in een veld vol wilde bloemen; daar past
onze wilde meid prima tussen
(fam. Haegeman)
Joep houdt goed in de gaten wie er uitgelaten
wordt (Aletta Sloot)

Opgestaan… is plaats vergaan! Nala was er
als de kippen bij
(Manon Dijkstra-Peters)

Die droge akkers word je behoorlijk stoffig van.
Een douche is dan wel lekker. Hoewel??? Of
Puzzel er ook zo over denkt …
(Willy vd Meer)
Ik heb echt een grote stretcher gekregen!
(Anneke Scholten)

Hmmmm… best nog moeilijke (vermoeiende)
kost die tips voor de duivenjacht
(Teresa Kouwenhoven)

Joepie, een mol in de tuin! Maar… waar is nou
gebleven?? (Paulien Vermij)

Ik zou je het liefste in een doosje willen doen …
(Willy vd Meer)

Baloe vraag zich af of zijn baasjes wel weten,
dat deze mand toch echt te klein is…
(Kitty en Rob van Brug)

“Ben ik nou zo gekrompen…?!”
(Corrie van den Hoeven)

Geen trouwere hond, dan een bedelhond… De
baas zaagt grote botten tot hapklare brokken
(José Boom)
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Waar het vaak misgaat met ....

het lezen van honden lichaamstaal

Honden communiceren met hun
hele lichaam. Niet slechts met één
lichaamsdeel. Hoe vaak hoor je niet:
“Hij heeft zijn staart hoog, dus hij is
zelfverzekerd!”. Of bij de mensen die
nog niet mee zijn in (of op de hoogte
zijn van) moderne inzichten: “Hij is
dominant met die hoge staart!”
Nog zo’n typische: “Hij kwispelt dus hij
is blij!” Tja, dat kan inderdaad zo zijn,
maar even heel bot gezegd: een hond
die op het punt staat jou aan te vliegen
en op te vreten zal ook kwispelen. De
kwispel zal dan waarschijnlijk strakker
zijn, zijn ogen staan hard, er is heel veel
spierspanning, zijn neus zal wellicht
gerimpeld zijn, hij staat op zijn tenen
naar voren... en zo is er nog een waslijst
aan lichaamstaal op te noemen wat
je kan waarnemen. Aan alleen de
staartdracht of alleen een kwispel kan
je helemaal niet met zekerheid aflezen
hoe je hond zich voelt.
Zo heb ik ooit eens een opvang-pup
in huis gehad. Zalig ding, hartstikke
vrolijk. Er kwam een vriendin binnen en
het eerste wat ze zei was: ”Zooo jeetje,
die is dominant! Kijk die staart hoog
staan!” Ehh lieve schat, dat is gewoon
zijn neutrale staartdracht. Zijn dan
veel terriërs volgens jou ook allemaal
dominant? Of andere rassen die van
nature een hoge staartdracht hebben in
standje neutraal? En veel windhonden
rassen... wat zijn die dan met hun vaak
lage staartdracht?
Op het dominantie gedoe ben ik
verder maar niet teveel in gegaan. Ik
heb haar een artikel toegestuurd met:
“Alsjeblieft... lees dat maar eens door.
Heel dat dominantie gedoe, de manier
waarop veel mensen het nog steeds
zien, is zo achterhaald als wat.”
Meer lezen hierover en wil jij
leren hoe dit dan wel in elkaar zit?
Wat is dominantie bij honden en
waarom wordt de plank hier zo
vaak misgeslagen? Check dan dit
duidelijke artikel van collega ‘Paws in
Touch’ https://www.pawsintouch.be/
dominantie/
Terug naar het onderwerp
Bij het juist interpreteren van honden
lichaamstaal is het belangrijk om naar
het totale plaatje te kijken. Hoe staan
zijn ogen? Zachte blik? Harde blik? Hoe

staan zijn oortjes? Wat doet hij met de
rest van zijn lichaam? Dat is de enige
manier om lichaamstaal correct te
interpreteren.
Het op de rug draaien is ook een mooie.
Veel hondenbaasjes denken dat hun
eigen hond altijd lekker op zijn buik
gekriebeld wil worden als hij op zijn
rug gaat liggen. Maar ook hier ontstaan
nogal eens vervelende situaties. Wist jij
dat je hond hier ook mee kan vertellen
aan jou dat hij afstand nodig heeft? Dat
hij echt gewoon tegen je zegt: “Back
off!” Veel hondenbaasjes weten dit dus
niet...
“A belly up doesn’t necessarily mean a
belly rub” Veel baasjes gaan hun hond
direct volle bak over hun buik aaien en
kriebelen als hij op zijn rug rolt. En ja...
het kan absoluut een uitnodiging van
je hond zijn, omdat hij daar zalig van
geniet. Het tegenovergestelde gebeurt
echter ook vaak en daar zijn veel
mensen zich niet van bewust. De hond
rolt helemaal niet op zijn rug, omdat
hij over zijn buik geaaid wil worden.
Integendeel... hij zegt “back off!” tegen
je. Hij vraagt om ruimte...
Hoe kan je nu aan zijn lichaamstaal
zien of hij het inderdaad fijn vindt of
juist niet?
Allereerst een stukje nuance. Geen
hond is hetzelfde en er zijn honden
die gemengde signalen laten zien. Ze
vinden het een beetje spannend, maar
genieten er wel van. Aan jou de taak om
daar dus rustig mee om te gaan. Dan zal
het vertrouwen vanzelf groeien.
Dan... wanneer wel?

99 Het lijf van je hond is relaxt en

Let op! Bij die laatste is het ook weer
belangrijk om naar de spanning te
kijken én naar het gehele plaatje. Zie je
meer signalen zoals hier omschreven en
strekt de hond de poten stijf en recht
uit? Dan heb je waarschijnlijk een backoffje te pakken.
Is het juist ook weer lekker los met die
poten (Faye pakt bijvoorbeeld serieus
mijn armen vast haha) en is de rest
ook ontspannen en vrolijk? Dan nodigt
je hond je waarschijnlijk uit voor een
heerlijke aai-me-over-m’n-buikje sessie.

Dus... de volgende keer dat je hond zijn
buik laat zien, ga de uitdaging eens aan
en probeer objectief te kijken naar wat
hij je vertelt.

zachtheid uit. ·

Anyway... plak niet zomaar een labeltje
op een hond naar aanleiding van wat
je ziet aan één apart lichaamsdeel.
Kijk naar het volledige plaatje om
te zien wat je hond daadwerkelijk
communiceert en hoe hij zich voelt. Dit
voorkomt heel veel misverstanden en
onterechte labeltjes en aannames over
de hond.

ontspannen en vaak is de bek
open.
Alles ziet er heel rustig, ontspannen
en vrolijk uit.

Wanneer niet?

99 Je kan veel spierspanning

99

hun poten op afstand proberen te
houden.

Aaien? Of vraagt hij juist ruimte?

99 De gezichtsuitdrukking is

99

laten ze oogwit zien.

99 Het kan zijn dat ze je letterlijk met

losjes.

99 De ogen van je hond stralen

99

Nina
van Tilbeurgh

waarnemen in het lichaam van je
hond.
Zijn bek is gesloten en zijn
gezichtsuitdrukking is hard en
gespannen.
Vaak bewegen ze heel langzaam en

Be wise and fair.
Dit artikel is geschreven door Nina van
Tilbeurgh, hondengedragscoach
https://www.ninavantilbeurgh.nl
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Ik geef het stokje door aan...
In deze 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.
Met dank aan Fokke en Joke voor het
doorgeven van het stokje.
We zijn vereerd dat wij als fokkers van
de Drentsche Patrijshond ons verhaal in
het clubblad mogen delen.
Eerst even onszelf voorstellen:
Wij zijn Gabe Olieman en Antoinette
Link. Inmiddels bijna 30 jaar samen
en na veel omzwervingen gesetteld
op het platteland in de Achterhoek.
Naast onze honden hebben we ook
katten, schapen, kippen en pony’s.
Daarnaast hebben we nu ruim 11 jaar
pleegkinderen in huis, waarvan een
aantal tot hun 18e blijven en anderen
tijdelijk worden opgevangen.
Dit alles zorgt ervoor dat ik (Gabe) mijn
werkzaamheden volledig thuis doe
en dat Antoinette een fulltime baan

buitenshuis heeft, met genoeg
flexibiliteit om alles te kunnen
combineren.
Het begon allemaal in oktober 2002
toen wij onze eerste Drentsche
Patrijshond Joep in huis kregen. Joep
was een pup uit de lijn van kennel Van
de Flevomare (Marjan de Raad).
Joep was een hele blije, drukke ADHD
hond en in het begin hebben we vaak
met onze handen in het haar gezeten,
omdat we niet goed wisten of het
wel goed zou komen met hem... Met
deze ervaring in de pocket kunnen
wij huidige pup-kopers dan ook
goed adviseren over wat ze kunnen
verwachten in een eerste jaar en dat
het met veel geduld en de juiste aanpak
wel goed gaat komen.
Uiteraard werd hij in de tijd wat rustiger
en gelukkig gingen wij verhuizen naar
een boerderij in de achterhoek waar
Joep zijn energie heel goed kwijt kon.
Na onze verhuizing hadden we ruimte
voor een maatje voor Joep en zo kwam
Bram in ons leven. Ook Bram kwam van
Marjan de Raad en Brammetje was in

Gabe Olieman
en
Antoinette Link
tegenstelling tot Joep de meest rustige,
stabiele Drent, die we ooit hebben
gehad. Samen waren ze echt een hecht
stel.
Naar mate de jaren voorbij gingen
werd onze roedel uitgebreid met
nog 2 honden: Jessie en Lot, beide
herplaatsers en oh zo lief. Helaas waren
beide dames niet geschikt voor de fok
en ging het steeds vaker kriebelen om
toch een keer zelf een nestje te fokken.
Zo kwam Tessel in ons leven. Tessel,
een pup uit een nestje bij Bart van de
Pol. Haar moeder is een nestgenoot
van Bram en Lot. Ze groeide erg goed

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

Kennel van de Olinckhoeve
Beenekussteeg 12
7263 SB Mariënvelde
+31 (0) 544 35 24 61
+31 (0) 6 233 174 19

op en na 2½ jaar hebben we haar laten
dekken. Wat was het eerste nest een
heerlijke beleving: alles ging volgens
het boekje, geen complicaties en een
prachtig nest van 7 pups. Zeker als
bij een eerste nest alles goed gaat, de
dekking gelijk succesvol is en de pups
zonder noemenswaardige problemen
groot worden in het nest, dan sta je er
niet bij stil dat het ook anders kan zijn.
Dat hebben we daarna bij meerdere
nesten en dekkingen ook wel
geweten. Alles klopt om je teefje op
tijd te laten dekken, en dan toch leeg.
Een teefje dat veel te vroeg begint met
werpen, waardoor het grootste deel
van het nest het niet redt; fokken heeft
vele mooie onvergetelijke momenten,
maar ook hele verdrietige.
Uiteraard wilden we uit de eerste
combinatie zelf ook een pup houden
om onze kennelnaam door te kunnen
gaan geven. Jessie kwam erbij en ook
Jessie heeft ons verblijd met een aantal
prachtige nakomelingen.
De geest was inmiddels uit de fles en
in de afgelopen jaren zijn er aardig wat
‘Olinckboefjes’ geboren. Naast Tessel
en Jessie hebben we nog 7 honden,
namelijk Joni, Norah, Jesse, Amy,
Binck, Billie en last but not least Sarah!

Allemaal even lief en allemaal met een
eigen karakter.
In de loop van de jaren hebben we veel
geleerd over de Drentsche Patrijshond
en het fokken van deze prachtige
honden.
We hebben in de jaren, zoals hiervoor al
even belicht, veel pieken maar ook een
aantal dalen meegemaakt, waarbij het
verlies van onze Ella wel het meeste
impact heeft gehad. Ella had een

terugkrijgen. We doen het dan ook
vanuit de passie voor het ras en het
plezier wat we andere mensen geven
wanneer zij een pup bij ons komen
ophalen.

prachtig nest geworpen van maar
liefst 12 pups en overleed na 5 weken
heel plotseling. De oorzaak is nooit
gevonden, het verlies is nog steeds
groot. Gelukkig hebben we ook van Ella
een aantal prachtige nakomelingen
waardoor we haar toch iedere dag nog
om ons heen hebben.
We houden ons tegenwoordig niet
meer alleen maar bezig met af en toe
een nestje fokken.
Vanuit de nieuwe eigenaren van
de pups kregen we steeds vaker de
vraag of we ook aan opvang deden
tijdens vakanties. Het begon met
incidenteel een hondje en het is
inmiddels uitgelopen tot een fulltime
baan annex hondenpension tijdens
de vakantieperiode. Het vertrouwen
wat we krijgen van onze pup-kopers
is echt fantastisch! Zeker als honden
hier regelmatiger terugkomen, hebben
ze al snel een blik van herkenning
en lopen ze hier rond alsof het nooit
anders is geweest, prachtig. Tot nu
toe staan we alleen nog open voor
Drentsche Patrijshonden, maar wellicht
in toekomst ook voor andere rassen.
Het fokken van honden vergt veel van
de fokkers. Gelukkig groeit de groep
mensen, pup-kopers, die in meer
geïnteresseerd zijn dan alleen in de
pup. Ze zien ook hoeveel werk je eraan
hebt. Vanaf geboorte, “gaat alles wel
goed”, tot aan het moment waarop je
ze met acht weken laat gaan. Zeker
wanneer de kleine hummels gaan
spelen, hun wereldje groter moet
worden, wanneer er vaker een maaltijd
klaar moet staan, wanneer ze met mooi
(maar ook met minder mooi weer) naar
buiten gaan, spelen met mama, maar
ook met andere honden uit de roedel,
dan ben je van de vroege ochtend tot
laat in de avond met zo’n nest bezig. En
iedereen wil natuurlijk zo vaak mogelijk
de pups zien voordat de 8 weken om
zijn. We doen het met liefde, zoals alle
andere fokkers, maar het zijn bijzonder
intensieve tijden. We merken dan ook
dat we er heel veel waardering voor

23 Augustus is het precies tien
jaar geleden dat ons eerste nest is
geboren, waaruit wij Jessie hebben
aangehouden. We zijn zeker van plan
om door te gaan. Door persoonlijke
omstandigheden en de Corona crisis
hebben wij voor deze zomerperiode
een nestje moeten overslaan. Heel
jammer, maar er zijn ergere dingen op
dit moment. Er zijn wel weer mooie
plannen voor Norah en Billie in het
najaar. En we hebben natuurlijk uit
ons laatste nest van Amy, ondeugende
Sarah aangehouden. Ze is bij schrijven
van dit stuk alweer 7 maanden oud.
Wat gaat het snel. Genoeg mooie
vooruitzichten!

We willen voor het volgende clubblad
graag het stokje doorgeven aan Manon
en Jacco Dijkstra-Peters van Kennel
van het Drentsettershof.
Kennel Van de Olinckhoeve
Gabe Olieman en Antoinette Link
Tel: 06-23317419
E-mail: info@olinckhoeve.nl
www.olinckhoeve.nl
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Tips voor nu en na de coronacrisis
Een hond aanschaffen tijdens de
coronacrisis? Door de coronacrisis heb je
nu misschien alle tijd voor een hond. Veel
thuis, lekker wandelen, wat gezelschap
en gezelligheid en natuurlijk ook een
beetje troost. Maar hoe moet dat later,
als je weer een heel ander ritme moet
oppakken? Hoe bereid je een hond van nu
voor op het leven van straks?
Hondentrainster Judith Lissenberg, zelf
eigenaar van een junior, een volwassen
hond en een senior en nu al wekenlang
in lockdown met haar drie honden
thuis, geeft je graag wat tips!
Heel lastig de coronacrisis…
Om te beginnen: we leven nu in
ongekende tijden. Een situatie als
deze hebben we nog nooit eerder
meegemaakt en we weten niet hoe het
allemaal verder zal lopen. Dat maakt
het heel lastig om gerichte adviezen te
geven. Maar we kunnen natuurlijk wel
proberen onze hond op die toekomst
zo goed mogelijk voor te bereiden.

Heb je nu een puppy?
Dan heb je geluk en pech. Geluk, omdat
je nu waarschijnlijk meer tijd hebt om
een fantastische band met je nieuwe
vriendje op te bouwen. Maar ook pech,
omdat je door de coronacrisis minder
mogelijkheden hebt om hem te laten
kennismaken met de wereld waarmee
hij vertrouwd moet raken. Gelukkig heb
je ook in huis veel mogelijkheden om
dingen te doen. Bovendien zijn er heel
veel hondenscholen die jou kunnen
begeleiden via online cursussen en
telefonische spreekuren. Maak daar
gebruik van!

Kun jij dat?
Beschik jij over de discipline en
structuur om de zorg voor je hond een
vast onderdeel van je leven te laten
zijn? Niet alleen nu, maar jarenlang?
Dat is best een taak. In de eerste weken
van de lockdown zag je ontzettend veel
honden en mensen buiten. Allemaal
lekker aan de wandel! Maar nu we
een klein beetje gewend lijken aan de
nieuwe situatie, zijn dat er alweer een
stuk minder. Iedere dag aan de wandel
zijn, dat moet wel passen bij je leefritme
en levensstijl. Denk dus goed na of een
hond echt in en bij je leven past.
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99 Je hondje ziet nu misschien

A dog is for life, not just for the
coronacrisis
Heb je nog geen hond?
Dan lijkt het nu, met veel tijd en
mooi zomerweer voor de boeg,
erg verleidelijk er eentje aan te
schaffen. Maar… ‘A dog is for
life, not just for Christmas’, is een
bekende uitspraak van de Engelse
hondenbeschermingsorganisatie Dogs
Trust. Je zou daar nu ook van kunnen
maken: ‘A dog is for life, not just for the
coronacrisis’. Een hond vergt niet alleen
tijd, maar ook veel discipline. De nu zo
felbegeerde frisse neus halen, moet je
met een hond ook als het regent, ook
als het koud is. Iedere dag.

99 Het hoeft ook allemaal niet

Socialisatietips voor crisispuppy’s

99

niet zo veel andere honden en
mensen. Maar ieder nadeel heeft
zo zijn voordeel. Een pup kan nu
misschien niet optimaal aan andere
honden en mensen wennen,
maar er anderzijds ook niet van
schrikken en dus ook geen nare
ervaringen opdoen. Jij bent er
natuurlijk voor de broodnodige
sociale interactie door met hem te
spelen en te knuffelen.
Om ergens mee vertrouwd te
raken, hoef je er niet per se direct
mee in aanraking te komen. Ook
op afstand kan je puppy door te
luisteren, kijken en vooral ook
te ruiken heel veel informatie
van de buitenwereld opnemen.
Laat je puppy bijvoorbeeld via
het open autoraampje wennen
aan koeien in de wei, het geluid
van bouwvakkers, de bellen van
een spoorwegovergang en een
passerende trein.

Prins Petfoods
Care Team

99

groot(s). Kermissen, dierentuinen,
markten en drukke winkelcentra
doen vanwege de enorme
hoeveelheid prikkels die pups
daar opdoen vaak meer kwaad
dan goed. Zoek het nu vooral
in het kleine. Het horen van een
grasmaaier, klauteren over een
paar stenen of zien zitten van een
broedende eend kunnen ook al
heel waardevolle prikkels zijn!
Binnenshuis heb je ook allerlei
mogelijkheden om je puppy te
laten wennen aan allerlei prikkels.
Doe dat stap voor stap en eerst
heel rustig. Het is de bedoeling dat
je puppy went, niet schrikt! Maak
geluid met een pannendeksel,
klap eens een paraplu uit en strooi
daar een paar brokjes in die de
pup er uit kan eten, zet een gekke
hoed op, gooi een handdoek
over je hoofd, doe net alsof je
mank loopt, laat je pup eens
ruiken aan een sinaasappelschil,
klapper met een lege vuilniszak,
verrijd de afvalcontainer of zet de
keukenmixer aan.
De wereld in huis halen gaat
tegenwoordig heel makkelijk.
Zoek via internet naar filmpjes
met allerlei geluiden die je puppy
straks in real life kan tegenkomen:
gillende kinderen, kraaiende
hanen, sirenes, vuurwerk, onweer,
deurbellen, scheepstoeters… je
kunt het zo gek niet bedenken of je
vindt het online.

Alleen leren zijn
Wat nu lastig is voor honden om te
leren, is alleen zijn, en het kan zijn
dat je hond dat straks meer moet.
Of weer moet, want oudere honden
moeten na de crisis ook weer een
nieuw ritme zien op te pakken. Wen je
hond er daarom nu al aan dat hij niet
altijd in dezelfde ruimte in huis is als
jij bent. Bijvoorbeeld door als jij boven
thuiswerkt hem beneden te laten, of als
je kookt hem in de kamer te zetten. Of
haal ook eens een keer een frisse neus
zonder je hond. Ga je na de coronacrisis
op een andere tijd opstaan? Moet je
hond dan een bepaalde tijd alleen
blijven? Dat kun je nu allemaal al
oefenen, ook als je thuis bent.
Vaste rituelen
Heel belangrijk bij het alleen leren zijn

is dat je hond zich veilig en vertrouwd
voelt op de plek waar hij is. Honden
houden van vaste rituelen die voor
zekerheid zorgen en hun leven
voorspelbaar maken. Ga je even weg,
ook al is dat in het begin alleen naar
een andere ruimte? Een standaard
signaal dat je later ook kunt gebruiken
kan dan fijn zijn, zoals een aai over de
bol en een ‘even op het huis passen,
tot straks, ik ben zo weer terug’. Je
kunt het even alleen moeten zijn ook
voorspelbaar maken door je hond dan
een lekkere bezighouder te geven,
zoals ‘peuterworst’ in een Kong (je
kan dit holle stuiterspeeltje van stevig
rubber vullen met wat lekkers om je
hond lekker lang bezig te houden).

Je weet nu hoe het is…
Je weet nu door het verplichte
thuisblijven als geen ander hoe dat is
en voelt, lang alleen thuis zijn. Je kunt
je nu dus waarschijnlijk ook heel goed

raam.

99 Een plek voor zijn hobby’s, zoals

een zandbak in de tuin waarin hij
lekker kan graven of een hoop
bakstenen waartussen hij lekker
kan zoeken naar koekjes die jij daar
voor hem hebt verstopt.

voorstellen hoe dat voor een hond
moet zijn. En dan mogen honden van
ons vaak ook nog niet eens doen wat
ze eigenlijk wel graag zouden willen:
liggen op de plekjes waar wij graag
zitten, zoals op bed of het bankstel, met
hun poten in de vensterbank staan om
naar buiten te kunnen kijken of graven
in de tuin.
Maak je hond blij!
Kijk daarom eens of je jouw hond
misschien wel blij kunt maken met
wat aanpassingen in je huis, zodat het
ook voor hem meer een thuis wordt.
Vergeet niet dat hij vaak degene is die
er straks weer de meeste tijd moet
doorbrengen! Denk bijvoorbeeld eens
aan:
99 Een eigen ligstoel of -bank voor je
hond, liefst precies zo eentje als wij
hebben.
99 Een uitkijkpost in huis en tuin van
waaraf hij kan kijken en waken,
bijvoorbeeld een stoel voor het

Diego at the beach

Verlatingsangst
Wil je hond je overal in huis volgen,
tot in de wc aan toe? Is hij heel erg
onrustig en luidruchtig als hij in een
andere ruimte even alleen moet zijn?
Gaat hij krabben en vernielen en wil hij
het lekkers dat je voor hem achterlaat
niet eten? Dat zijn aanwijzingen voor
verlatingsangst. Slopen doet een hond
dan niet zozeer omdat hij zich verveelt,
maar omdat dit hem een uitlaatklep
voor zijn angst biedt. Neem zodra je
een van deze signalen waarneemt
contact op met een gedragstherapeut
die jou en je hond kan helpen, zodat je
huis voor je hond weer een veilige basis
wordt waar je niet bang hoeft te zijn.

Floris van
Ender en
Colette Saraber
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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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Evenementenkalender
2020
Kijk voor de actuele en meer informatie op https://www.houdenvanhonden.nl/activiteitenagenda

12/13 september			
26/27 september			

Outdoor Zwolle
Dogshow Maastricht			

Zwolle
Maastricht

3 oktober			

Jachtdag				

De Waltakke in Lochem

Terwijl wij dit clubblad samenstellen gaan wij er nog steeds van uit dat de geplande DPHCN jachtdag op zaterdag 3 oktober
wel doorgang zal kunnen vinden. Tijdens deze jachtdag worden er proeven uitgezet, die vergelijkbaar zijn met de officiële
jachtproeven van de KNJV. Men kan komen kijken en aanmoedigen, maar het is nog veel leuker om samen met je Drent mee te
doen. Onze leden kunnen zich inschrijven voor deze jachtdag via onze website: https://www.dphcn.nl/event/jachtdag-2020/
14/15 november			
19/20 december			
			

2021
26 juni

Dogshow Bleiswijk
Kerstwinnershow

"De Nationale"

Hazerswoude-Dorp
Gorinchem		

		

Zutphen

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/

Kennel Advertenties

Kennel van Klein Elsholt
We wonen in de Achterhoek, in
het prachtige buitengebied van
Hummelo. Onze honden hebben
in en om het huis veel ruimte om
te groeien en te stoeien.

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

We fokken met als belangrijkste
doel het behoud van de gezondheid
en het vriendelijke karakter van de
Drent.
De pups die bij ons geboren worden
groeien op in huiselijke kring.
Wilt u meer weten over onze Drenten of heeft u
belangstelling voor een pup, neem dan contact op.
Kennel van Klein Elsholt

www.vankleinelsholt.nl
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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

