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Drentsche Patrijshond

ALGEMENE INFORMATIE OVER RASHONDEN

Rasecht Special geeft in kort bestek informatie over

rashonden in het algemeen, over de aanschaf van een ras-

hondenpuppy en verwijst naar adressen waar meer be-

langrijke informatie voor nieuwe eigenaars beschikbaar is.

Behalve algemene info bevat deze Rasecht Special

bijzonderheden over een Nederlands ras: de Drentsche

Patrijshond. 

WAT IS EEN RASHOND?

Een rashond is, kort gezegd, een hond die is geboren uit twee
honden die over een stamboom van de Raad van Beheer op
Kynologisch Gebied in Nederland beschikken. Een rashond heeft,
mits zorgvuldig en volgens de bestaande regels gefokt, een
behoorlijke gezondheid. Het verhaal dat bastaardhonden gezonder
zouden zijn dan rashonden, moet naar het rijk der fabelen worden
verwezen. 

Het grote voordeel van een rashondenpup is dat het vooraf duidelijk
is hoe de hond er, in grote lijnen, als volwassen hond gaat uit
zien. Dat geldt bij voorbeeld voor het formaat, de kleur en de
beharing. Ook karaktereigenschappen zijn erfelijk en honden van
hetzelfde ras hebben over het algemeen hetzelfde karakter en
dezelfde aanleg, met enige variatie.
Bij de aanschaf van een volwassen rashond zijn bovenstaande
eigenschappen meteen te zien; bij een pup blijft het toch een
beetje een verrassing. 

EEN PUP, JA OF NEE?

De aanschaf van een hond brengt een groot aantal verant-
woordelijkheden met zich mee. Jaar in, jaar uit moet er iemand
beschikbaar zijn om voor de hond te zorgen; niet alleen een pup
heeft aandacht nodig, ook honden die oud worden kunnen extra
verzorging nodig hebben. Behalve de aanschafkosten zijn er
jaarlijks dierenartskosten (entingen etc.) en de kosten voor andere
voorzieningen, zoals de voeding, huisvesting, eventueel trimmen,
gehoorzaamheidscursussen, pensionkosten, enz.
Het zindelijk maken, socialiseren en opvoeden van een pup en
opgroeiende hond  gaat niet of nauwelijks samen met full time
werken. Ook daar zullen dus keuzes moeten worden gemaakt of
oplossingen moeten worden gevonden. Kinderen vinden de komst
van een pup in eerste instantie geweldig en willen er van alles
voor en mee doen. Maar: de opvoeding van een pup kan niet aan
kinderen worden overgelaten en als het nieuwtje eraf is, komt de
zorg op de ouders neer. 

WAAR EN HOE KOOPT U EEN DRENTSCHE
PATRIJSHOND?

Kort en goed: nooit ongezien van internet, nooit in een dieren-
winkel en nooit bij een hondenhandelaar! Een verantwoordelijke
fokker zal u ook geen pup via de telefoon verkopen. De zoektocht
naar een verantwoord en zorgvuldig gefokte Drentsche Patrijshond
begint altijd bij de rasvereniging, in dit geval bij de Vereniging
De Drentsche Patrijshond. Deze vereniging is in 1948 opgericht
en organiseert clubmatches, fokdagen, wandelingen en is actief
betrokken bij het fokken, het tentoonstellen en het jachtgebeuren.  

De rasvereniging is bereikbaar via internet: 
www.drentsche-patrijshond.org en de website geeft informatie
over het ras, de vereniging, de fokkerij, jacht en wedstrijdzaken,
het bestuur, dek- en geboorteberichten, herplaatsingen en het
clubblad.

Laat u voorlichten door diverse fokkers en ga hen, indien mogelijk,
bezoeken, zodat u een indruk van de ouderhonden krijgt en van
de wijze waarop de fokkers hun honden huisvesten en verzorgen.
Vraag of u de moederhond kunt zien en of u de gezondheidspapieren
die bij de ouderhonden horen mag bekijken. Stel vooraf een
vragenlijstje op en beslis nooit overhaast: u koopt iets voor 10
jaar of langer!

De zoektocht naar een
verantwoord en zorg-
vuldig gefokte Drent-
sche Patrijshond be-
gint altijd bij de er-
kende rasvereniging,
in dit geval bij de
Vereniging De Drent-
sche Patrijshond.

Logo van de Vereniging De Drentsche Patrijshond

EEN REU OF EEN TEEF?

Bij de Drentsche Patrijshond is er niet zoveel temperament-
verschil tussen een reu en een teef. Reuen kunnen ten opzichte
van andere reuen dominant gedrag vertonen. Ze zijn ook enkele
centimeters groter dan de teef en krachtiger en zwaarder gebouwd.
Teven worden gemiddeld 2x per jaar loops; dat duurt circa 3 we-
ken. Belangrijk is dat de nieuwe eigenaar goed past bij zijn keuze
– en andersom. Wie moeite heeft met een strakke opvoeding, kan
beter geen reu nemen. Wie loopsheid lastig vindt, moet liever
niet voor een teef kiezen. Overleg uw (woon)situatie en wensen
met de fokker. 

WAAR MOET U OP LETTEN?

Als eerste: is de fokker gecertificeerd en dus gerechtigd om het
speciale logo te voeren? Geen logo betekent: NIET gecertificeerd.
Een gecertificeerde fokker voldoet standaard aan een aantal eisen
ten aanzien van o.a. het welzijn van de moederhond en gezond-
heidseisen van de ouderhonden. Een gecertificeerde fokker ver-
koopt de pups niet voor de leeftijd van 8 weken en altijd met een
koopovereenkomst, waarin ook de belangen van de koper zijn
vastgelegd.  

Bij het zien van het logo ‘gecertificeerd fokker Raad van Beheer’
kan de koper van een rashondenpup er zonder enige twijfel van
uit gaan dat bij alle nesten van deze fokker alle regels en afspraken
onverkort zijn uitgevoerd.

NOG MEER INFORMATIE 

Zijn er plannen om een rashond te kopen, dan is het belangrijk
om daaraan  voorafgaand zoveel mogelijk informatie te vergaren.
Bij de aanschaf van een Drentsche Patrijshond hoort ook een boek
over het ras en/of een boek waarin nuttige hondenzaken zijn te
vinden.
Aanbevolen worden:
• De Drentsche Patrijshond in verleden en heden…

door Janny Offereins-Snoek* 
• De Drentsche Patrijshond – Basisgids dierenverzorging 

door Diana van Houten
• De Drentsche Patrijshond – serie Over Dieren
• De Nederlandse Hondenrassen 

door Rietje Lentjes
• De Nederlandse Rassen 

door Bas Bosch
• De Drentsche Patrijshond 

door Ruud Haak (niet meer in de handel)
• Medisch Handboek Honden 

door Dr. Bruce Fogle
• Toepoels Puppywijzer 

door Gwen Bailey
• Een pup in huis – Basisgids dierenverzorging 

door Esther Verhoef
• Spelenderwijs opvoeden van uw pup 

door Peter Beekman
• Pups opvoeden 

door Marcel Nijland

* niet in de winkel verkrijgbaar; alleen bij de rasvereniging en de auteur

(winkel@drentschepatrijshond.org en vanGroevenbeek@hetnet.nl

Het grote voordeel van een rashondenpup is dat het vooraf duidelijk is
hoe de hond er, in grote lijnen, als volwassen hond gaat uit zien. 
(Foto: Jaap Hoeksema)

De opvoeding van een pup kan niet aan kinderen worden overgelaten.
(Foto: Rob Key)

Het volgen van een jachtcursus betekent eigenlijk het in goede banen
leiden van zijn aanleg. (Foto: Arie Booij)
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Een rashond brengt uiteraard ook veel plezier; hij of zij kan een
kameraad voor het leven zijn, een fijne vriend en een trouwe
metgezel.    

WELK RAS PAST BIJ U?  

Bij iedere rashond horen specifieke eisen die aan de eigenaar
worden gesteld. Ieder ras heeft zijn voor- en nadelen. Sommige
rassen eisen veel vachtverzorging of een sterke leiding en een
zeer consequente opvoeding, andere hebben (heel) veel beweging
nodig of kunnen niet worden losgelaten. Er zijn rassen die ruim
80 centimeter hoog worden of 75 kilo wegen. Rassen met jacht-
instinct of met waakeigenschappen. Zet dus, voordat u een rashond
gaat kiezen, al uw wensen en beperkingen op een rijtje en kijk
goed of het ras van uw keuze daaraan kan gaan voldoen.

Uw huisvesting en omgeving spelen bij de keuze voor een ras
zeker mee. Gaat het om een flat of een boerderij? Moeten er veel
trappen worden gelopen? Is er een tuin? Bos, strand of heide in
de buurt? En, is een hond wel toegestaan in uw woning?    

Ook de gezinssituatie speelt een rol. Is er niemand allergisch?
Zijn de kinderen niet te klein? Zijn de ouders het eens over de
komst van een hond en wie gaat de dagelijkse verzorging op zich
nemen? Een hond moet naar buiten, ook al is het hondenweer!

Een compleet overzicht van alle rassen, met een korte beschrijving,
vindt u op de website van de Raad van Beheer: www.raadvanbeheer.nl
> Rashonden. In de openbare bibliotheek zijn diverse hon-
denencyclopedieën beschikbaar met foto's en beschrijvingen en
ook op internet is veel informatie te vinden, bijvoorbeeld op
www.derashond.nl en www.doggynet.nl 

WAAR VINDT U DE ERKENDE RASVERENIGING 
EN EEN GOEDE FOKKER?

Voor het vinden van goede
fokkers zijn de erkende ras-
verenigingen hét start-

punt. Daar is bekend welke fokkers pups beschikbaar hebben of
nesten verwachten. De erkende rasvereniging is herkenbaar aan
het logo hierboven. Op de website van de Raad van Beheer zijn
alle erkende rasverenigingen (met een link naar hun website)
vermeld: www.raadvanbeheer.nl > Verenigingen en activiteiten >
Rasverenigingen.

Een goede fokker is een fokker die
de fokregels van zijn of haar
rasvereniging respecteert en die
door de rasvereniging is gecer-
tificeerd. Gecertificeerde fokkers
fokken hun nesten op een ver-
antwoorde en zorgvuldige wijze
volgens vooraf vastgelegde cri-
teria. Een gecertificeerde fokker
is herkenbaar aan het logo rechts.

BELANGRIJK!

De Raad van Beheer heeft een aantal gratis folders en brochures
beschikbaar, waarin dieper wordt ingegaan op de aanschaf van
een rashond en de verdere mogelijkheden. De folder ‘Een ras-
hond aanschaffen… ja en nee’ kan worden gedownload van
www.raadvanbeheer.nl Dit geldt ook voor de brochures: 
• ‘Certificering van Rasverenigingen en Rashondenfokkers’
• ‘Wat is en doet een Rasvereniging?’
• ‘Wat is en doet een Kynologen Club?’

RASECHT SPECIAL: DE DRENTSCHE PATRIJSHOND

KORTE GESCHIEDENIS

De Drentsche Patrijshond heeft waarschijnlijk de 16de-eeuwse
Spioen als voorvader. De Spioen is een oud type hond, dat ook
aan de wieg van diverse andere jachthondenrassen staat. Al
honderden jaren komt de Patrijshond in Drenthe voor en het ras
ontwikkelt zich dan ook voornamelijk in deze provincie, waar hij
bijna raszuiver is bewaard. Van oorsprong is dit ras populair bij
boeren, die de gelegenheid hebben om te jagen op patrijzen,
fazanten, hazen, enz. Afbeeldingen op oude schilderijen en oude
foto’s tonen de voorouders van de huidige Drentsche Patrijshond.
Wat het uiterlijk betreft is het ras in de afgelopen honderd jaar
weinig veranderd.  

Dankzij de inspanningen van diverse liefhebbers, wordt het ras in
1943 officieel erkend door de Raad van Beheer op Kynologisch
Gebied in Nederland. Vanaf die tijd vindt de Drentsche Patrijshond
zijn weg door heel Nederland en zelfs daarbuiten. Fokkers doen
hun best om de Drent te behouden waarvoor hij ooit is gefokt,
maar zij houden er zeker rekening mee dat dit ras vandaag de dag
ook geschikt moet zijn als huishond en/of erfbewaker. De Drentsche
Patrijshond is één van de 9 nationale hondenrassen in ons land. 

HOE ZIET EEN DRENTSCHE PATRIJSHOND ERUIT?

De schofthoogte (gemeten vanaf de schouder tot de grond) ligt
tussen de 55 en 63 centimeter. Hij heeft een tamelijk breed hoofd
met ovale, amberkleurige ogen, die goedmoedigheid en intel-
ligentie uitstralen. Deze hond heeft een dichte beharing; de kleur
is wit met bruine of oranje platen, met of zonder spikkels. Op de
oren zit lang, gegolfd haar, net als op de voor- en achterbenen
en de broek (billen). De lichaamsbouw van een Drentsche Patrijs-
hond verraadt kracht en het vermogen om snelheid te kunnen
ontwikkelen. Allebei noodzakelijk bij een werkhondenras. 

Als we de Drentsche Patrijshond wat uiterlijk betreft vergelijken
met andere jachthondenrassen, dan komen de Duitse Staande
Hond Langhaar en de Heidewachtel het meest in aanmerking.   

WAT IS HET KARAKTER VAN EEN 
DRENTSCHE PATRIJSHOND?

Trouw, intelligent, geduldig, nieuwsgierig, aanhankelijk, opgewekt
en gevoelig zijn de steekwoorden die bij het karakter van dit ras
passen. Omdat hij in zijn oorspronkelijke functie – jagen in wis-
selende terreinen – initiatief moet tonen, kan een Drent ook wat
eigengereid zijn. Het ras is waaks, zonder echter veel te blaffen,
en sommige Drenten zijn wat gereserveerd ten opzichte van
vreemden. 

De opvoeding en eventuele trainingen moeten met zachte hand
gebeuren; dressuur met harde hand is funest voor een Drentsche
Patrijshond; hij kan er angstig van worden of zich tegen zijn baas
gaan verzetten. Wees liever zeer consequent en duidelijk in wat
u toestaat en wat niet. Goed gedrag belonen heeft meer resultaat
dan slecht gedrag bestraffen.  

De meeste Drenten zijn van nature zeer gericht op hun baas en
het is aan te bevelen in ieder geval een puppycursus en/of gehoor-
zaamheidscursus te volgen. Daarmee beginnen als de hond nog
een pup is, is een must.

IS EEN DRENTSCHE PATRIJSHOND HET GESCHIKTE
RAS VOOR U?

Deze hond heeft – als jachthond – uiteraard behoefte aan vol-
doende beweging, ook los van de riem, en voor volwassen honden
is dat minimaal een uur per dag. Niet voldoende lichamelijke (en
geestelijke) uitdaging betekent dat een Drent zich gaat vervelen,
met alle gevolgen van dien. Het volgen van een jachtcursus bete-
kent eigenlijk het in goede banen leiden van zijn aanleg en zijn
erfelijke eigenschappen. Een Drent die goed onder appèl staat zal
in onze maatschappij geen problemen opleveren en gaat ook niet
achter wild, joggers of fietsers aan jagen. 

Een hond – en dus ook een Drent – is een roedeldier, dat niet on-
beperkt alleen kan blijven. Werkende eigenaren doen er goed aan
extra na te denken of dit ras de voor hen geschikte huisgenoot
gaat worden. Overleg dat ook met de fokker van uw hond en regel
in ieder geval vooraf een goede oppasmogelijkheid.

In de puppytijd, tot circa 6 maan-
den, wordt er een beroep gedaan op
het incasseringsvermogen van de
nieuwe eigenaar; een pup heeft da-
gelijkse verzorging nodig en gaat
bij het opgroeien, net als kleuters,
alles doen wat verboden is. 

WELKE ACTIVITEITEN ZIJN GESCHIKT VOOR DE
DRENTSCHE PATRIJSHOND?

Net als bij alle honden is de eerste activiteit het volgen van een
puppycursus en daarna één of meer gehoorzaamheidscursussen;
wel allemaal met een positieve trainingsmethode. Dan natuurlijk
de jachttraining; daarvoor is de Drent immers ‘gemaakt’. Ook
behendigheid, speuren, Breitensport, zwemmen, met de fiets mee
(mits ouder dan 16 maanden) en flinke wandelingen zijn sportieve
bezigheden, voor hond en baas, waarmee u de hond een plezier
doet. Dit ras tentoonstellen is, bij gebleken geschiktheid, ook
mogelijk en actieve bazen kunnen een aantal activiteiten
combineren. 

Kiest u voor de jacht, dan kan de website www.knjv.nl u voorlichten;
informatie over gehoorzaamheidscursussen etc. vindt u op
www.cynophilia.nl en ook op de site www.raadvanbeheer.nl is
veel te vinden over gezondheid, gedrag, tentoonstellingen en
hondensport. 

Huisvesting en omgeving spelen bij de keuze voor een Drentsche
Patrijshond zeker mee. (Foto: Alice van Kempen)

Voor het vinden van goede fokkers zijn de erkende rasverenigingen 
hét startpunt. (Foto: collectie Janny Offereins-Snoek)

De schofthoogte van een Drentsche Patrijshond ligt tussen de 55 en 
63 centimeter. De dichte vacht is wit met bruine of oranje platen. 
(Foto: collectie Janny Offereins-Snoek)

Trouw, intelligent, geduldig, nieuwsgierig, aanhankelijk, opgewekt 
en gevoelig passen bij het karakter van de Drentsche Patrijshond. 
(Foto: Alice van Kempen)

De Drentsche Patrijs-
hond is graag een lid
van de familie en voelt
zich thuis bij kinderen
en andere huisdieren.
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Waarschuwing: koop nooit zo maar een rashond via internet,
maar bezoek vooraf altijd de fokker van uw keuze, zodat u
weet hoe de honden eruit zien en hoe ze zijn gehuisvest.
Een gecertificeerde fokker voldoet automatisch aan een
aantal eisen ten aanzien van gezondheid, huisvesting,
aflevering en nazorg.


