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Welkom bij Fokken zonder Gokken
http://www.fokkenzondergokken.com/
https://www.facebook.com/groups/1666808220257430/
In bovenstaande links kan je recente nieuwtjes blijvend raadplegen, de site en de facebook
pagina zijn daar speciaal voor ontworpen. Graag heten we jullie hier welkom en laten jullie
de kans om je achter ons project te scharen, en een reactie achter te laten.

Toelichting van ons project bij de Vereniging “De Drentsche Patrijshond”
http://www.drentschepatrijshond.org/
Op maandag 22 februari 2016 trok een delegatie van de initiatiefnemers van Fokken
zonder Gokken naar Woudenberg. Daar zouden ze op uitnodiging van de vereniging een
uiteenzetting presenteren aan het bestuur en een afvaardiging van de fok beleid
commissie van de vereniging.
Onze delegatie bestond uit Evy Beckers, assistente aan de Ugent die in het kader van haar
doctoraatsthesis de test om epilepsie op te sporen gaat ontwikkelen. Jan Faes die samen
met Evy optrad als woordvoerder en Marian Willemsen en Frans Van Dorp.

Wij vonden bij het bestuur en de FBC geïnteresseerde toehoorders voor de uiteenzetting
die Evy en Jan naar voor brachten. Jan nam de uiteenzetting van de werking en
doelstelling van het project voor zijn rekening terwijl Evy de werking aan de Ugent , de
medische kant en de geboden mogelijkheden voortreffelijk toelichtte. Voor het bestuur
had Evy nog een primeur te vertellen, zij en de Ugent zou in het kader van de ontwikkeling
van de test ook nog gaan samenwerken met de Universiteit van Luik. Op dit moment
werken er dus twee Belgische universiteiten aan de toekomst van de Drentsche
Patrijshond.
De delegatie verliet de vergadering met een goed gevoel en we wachten op antwoord van
de vereniging na hun volgende bestuursvergadering.

De eerste bloedcollecte krijgt navolging
De bloedcollecte van oktober / november, om het project aan de Ugent op te starten krijgt
navolging.
In eerste instantie werd ons gevraagd om uit minimum 10 nesten waar epilepsie in
voorkwam een bloedstaal aan te leveren van een lijder aan de ziekte en één of meerdere
vrije (niet zieke) Drenten aan te leveren. In vorige nieuwsbrief kon je lezen dat we dat
huzarenstukje in zes weken juist, konden klaren.

Enkele dierenartsen werkten volledig belangloos mee voor ons project, maar er waren er
ook die 75 euro per bloedafname vroegen. En dan kom je niet ver met 1400 euro.
Aan al diegene die zich hebben opgegeven om mee te werk aan de volgende bloedcollecte
vragen we dus van nog even geduld te oefenen tot na 15 mei 2016. Dan hebben we onze
Drentenfamiliedag achter de rug en kunnen we hopelijk terug over de nodige fondsen
beschikken om de bloedcollecte te financieren (zie volgend item).

De Drentenfamiliedag op pinksterzondag 15 mei 2016

Om fondsen te verzamelen om onze volgende bloedcollecte te financieren houden we op
15 mei een Drentenfamiliedag . Het evenement gaat door te Oud Turnhout op de terreinen
van de Hondenschool “samen sterk” Kinschotsebaan 1 2360 Oud Turnhout.
De hondenschool ligt vlakbij de uitrit 25 van de E34 snelweg Antwerpen- Eindhoven op
enkele kilometer van de Nederlands grens. Bij de leden van de Belgische Drenten
vereniging is de hondenschool bekend van de clubmatch van drie jaar geleden.

Wij zorgen voor een heel aangename dag met een programma voor elk wat wils, voor
baasjes en hun Drentjes ( n.b. andere rassen zijn ook welkom). Aan het programma wordt
momenteel hard gewerkt maar we voorzien in elk geval al een streekwandeling langs
bossen, velden, vooral zandwegen én als klap op de vuurpijl een heuse beek. Als dat geen
gevarieerde wandeling is ! Ook zal er een workshop “schilder je Drent” geleid worden door
Jeanny Bustin waar je in geen tijd ingeleid gaat worden in de schilderkunst, en je uw eigen
meesterwerk met uw Drent als onderwerp op doek brengt. Uiteraard denken we ook aan
iets in de sfeer van de jachtopleiding, een informatiestand over ons project, en ook aan de
innerlijke mens is gedacht met een uitstekend verzorgde BBQ. Drentenbaasjes die al daar
waren ter gelegenheid van de clubmatch of Faesroedel reünie weten dat een BBQ daar ter
plaatse een fijne en lekkere belevenis is.

Graag zullen we alle die zich op zondag 15 mei kunnen vrij maken en met plezier ons
“Fokken zonder Gokken” willen steunen verwelkomen. Moesten we er inspraak bij kunnen
krijgen op het weer, dan zorgen we voor de stralendste zonneschijn van het jaar, maar
waar we wel vat op hebben is de sfeer van het gebeuren, en die gaat TOP zijn.
Het volledige programma maken we zo snel mogelijk begin april kenbaar met een
volgende nieuwsbrief en op de site http://www.fokkenzondergokken.com/
Maar alvast kunnen we deze raad geven… “Zorg dat je er bij bent”
Voor het “Fokken zonder Gokken” team, Jeanny, Marian, Willeke, Frans en Jan
Jan Faes

