
Eigenschappen van de Drentsche Patrijshond

Gezinshond 
In principe houdt de ‘Drent’ van kinderen en zal het 
liefst met ze willen spelen. Niet ieder kind begrijpt de 
taal van honden. We moeten dus de kinderen leren hoe 
zij met de hond om moeten gaan. Niet de hond maar 
uw kind moet aangeven wanneer het spel eindigt. Het 
kind moet immers de meerdere in rangorde zijn en 
blijven. Als de ‘drent’ tijdens zijn dagelijkse wandelingen 
kinderen tegenkomt, is dat een feest voor hem. En 
dan kan het soms zijn dat z’n aandacht niet meer op u 
gericht is en dat hij alleen maar wil spelen.Laat kinderen 
nooit alleen met een hond. De hond zal kleine kinderen 
altijd als zijn mindere beschouwen. Alleen als  de 
eigenaar er bij is kan het kind de hond een bevel geven. 
Kinderen moeten fysiek sterk genoeg zijn om een hond 
te kunnen uitlaten. Maar u bent en blijft altijd eind 
verantwoordelijk voor het gedrag van hond en kind.

Aanhankelijk 
De ‘drent’ is een aanhankelijke hond en wil het liefst bij 
u zijn. Hij houdt u in de gaten tijdens de wandeling. 
U bepaalt immers wat mag en niet mag. In huis zal  
de Drentsche Patrijshond zich het meest op zijn gemak 
voelen als hij dicht bij u in de buurt kan zijn. Hij loopt 
met u mee naar de keuken als u koffie inschenkt. Het 
liefst gaat hij op uw voeten liggen of naast u op de bank 
(als dat mag).Als u tijdens de wandeling een andere 
weg inslaat zultu zien hoe snel de Drent weer bij u is

Vacht 
De vacht van een Drentsche Patrijshond is half-
langharig. Twee maal per jaar zal deze vacht loslaten 
en in de verharing gaan. We noemen dit de rui. Vaker 
stofzuigen en haarvlokken ruimen is dan het gevolg. 
Ook uw kleren blijven in deze periode niet haarvrij. 
Door dagelijks borstelen en kammen vermindert u het 
haarverlies in huis.Als de vacht van een ‘drent’ nat 
en vuil is, zal na droging het vuil vanzelf loslaten. Na 
een borstelbeurt is hij weer schoon. Wassen is dus (in 

de normale omstandigheden) niet nodig. Vaak zie je 
een hond met zijn lijf door de ‘rotzooi’ wentelen. Van 
nature doen zij dit om hun eigen geur te camoufleren. 
Uitwerpselen (van andere dieren) of dode dieren worden 
hiervoor zorgvuldig uitgekozen.Trimmen is niet nodig, 
hooguit mag het haar op de oren af en toe geplukt 
worden. In de winter mag het haar tussen de tenen, 
onder de voetjes geknipt worden om er voor te zorgen 
dat ze minder last hebben van de sneeuw.

Gezondheid 
Per dag in regen en wind een paar flinke wandelingen. 
De gezondheid en conditie van uw ‘drent’ en uzelf 
blijven dan op peil. Ook als de ‘drent’ een dagje ouder 
wordt zijn(kortere) wandelingen belangrijk. Hij is niet 
afgeschrevenmaar hoort er nog bij. Voor u als  eigenaar 
ontstaat, door het contact dat u met uw huisdier 
heeft, een zekere mate van rust. Minder last van hoge 
bloeddruk behoort dan tot de mogelijkheden. We 
noemen dit het aai-effect. Door de wandelingen en de 
ontmoetingen met andere hondeneigenaren ontstaan 
uitlaat groepjes en houdt u de sociale contacten. 
Uiteraard houdt u de gezondheid van de hond goed in 
de gaten. Braken, diaree, geen eetlust en een te hoge 
temperatuur kunnen symptomen zijn van een ziekte, 
een bacterie of een virus. Laat dan altijd de dierenarts 
uw hond controleren.

Eigenwijs 
Soms zal de ‘drent’ u in de maling nemen. Hij doet 
dan dingen waaraan u nooit gedacht zou hebben. 
Terug komen gaat niet recht naar u toe maar met 
een bocht. Uit het water, behalve de dummy, ook nog 
even een paar stokjes meenemen. Uit uw fruitboom 
de laaghangende appels of peren pikken. Als u het 
met humor bekijkt en erom kunt lachen maakt dat het 
allemaal een stukje makkelijker...

Beweging 
De Drentsche Patrijshond is een jachthond en heeft 
daarom regelmatig beweging nodig. Dat wil dus zeggen 

dat, ook als het regent, we toch met de hond naar 
buiten moeten voor een lange wandeling. Het liefst gaat 
de ‘drent’ met u de bossen in of even lekker rennen op 
een open veld. Tijdens de wandeling kan ook getraind 
worden, bijvoorbeeld: het verstoppen van een dummy, 
het leren zwemmen, weer terug komen naar de baas, 
het netjes naast lopen, enz.Niet iedereen heeft dat 
direct in de buurt van zijn huis, dus moet u misschien 
met uw hond de auto in om daar te komen. Ook in de 
herfst en winter kan een lange wandeling op het strand 
geweldig zijn. Uiteraard mag uw hond niet drinken van 
het (zoute) zeewater. 

Jachtneus 
Door zijn goede jachtneus zal de ‘drent’ het wild weten 
te vinden. Ook het vinden van een dummy is geen 
probleem. Maar wat doet u in het bos als een konijn, 
voor hem uit, een veilig onderkomen zoekt? Het is 
mogelijk dat uw lieve ‘drent’ uw ‘ ‘kom hier’, ‘foei’, 
‘blijfffffff’ of andere commando’s zal negeren. Eenmaal 
terug bij zijn baas is straffen te laat, de passie was te 
groot. De ‘drent’ is een jachthond dus dit gedrag hoort 
erbij. Als iemand met de ‘drent’ wil werken is een goede 
jachtneus nodig. Zorg dat u vanaf de puppytijd het 
middelpunt van zijn bestaan bent en dat het komen 
naar de baas het belangrijkste is. Het is mogelijk 
trainingen te volgen met pups v.a. 9 weken. Tijdens 
deze trainingen wordt u geleerd op het gedrag en de 
lichaamstaal van de hond te letten.

Aandacht 
U zult zien dat de ‘drent’ aandacht nodig heeft. Samen 
spelen, samen trainen, samen gaan jagen, lange 
wandelingen maken, allemaal zaken die u niet kunt 
doen als u de gehele dag moet werken. Deze aandacht 
is nodig om een goede band met de hond op te kunnen 
bouwen. Ontbreekt deze aandacht dan zult u dat 
merken aan het gedrag van de hond. Hij gaat dan zijn 
eigen gang en de ‘baas’ interesseert hem dan niet 
zoveel.  (Verstandiger is dan om voorlopig af te zien van 
de aanschaf van een hond tot u voldoende tijd hebt.)
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