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€
5,retour
bij aankoop van
2,5 kg. of 7 kg.

€
10,retour
bij aankoop
van 13 kg.

Geldig tot en met 31-12-2018. Het is niet mogelijk meer dan 1 (één) bon/ kopie in te sturen per adres.

NATUURLIJK HET BESTE!
Best

GOED VOOR HUID,
VACHT EN VERTERING
Bij elke hondenvoeding bepalen de kwaliteit, herkomst en
samenstelling van de grondstoffen de kwaliteit van het product.
BIOFOOD natuurlijke hondenvoeding, geëxtrudeerd, geperst en vleesvoeding,
bevat naast o.a. veel vlees, zalmolie en natuurkruiden, de optimale dagelijkse
hoeveelheid essentiële voedingsstoffen, waaronder eiwitten,vetten, vitaminen en
mineralen, die bijdragen aan een goede gezondheid van uw hond.
BIOFOOD natuurlijke hondenvoeding.......natuurlijk het beste!

GEPERST

geëxtrudeerd

®

VLEESVOEDING

Meer informatie:
www.biofooddiervoeding.nl
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COLOFON
'De Engelse Springer' is het clubblad van de Engelse Springer Spaniël Club Nederland(ESSCN).
De ESSCN is lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
Het clubblad verschijnt 4 x per jaar.
IBAN: NL62INGB0004306092 BIC: INGBNL2A t.n.v. Engelse Springer Spaniël Club Nederland,
Wijmers 16, 1608 HK Wijdenes.
Kamer van Koophandel nr. V122070 te Arnhem.
Kopij voor het volgende clubblad s.v.p vóór 14 mei 2018 naar:
►S.T. Leidner, Nieuwe Laaklaan 9, 3881 MH PUTTEN . Tel: 0648720661/0355417096
e-mail: s.leidner@esscn.nl

BESTUUR EN COMMISSIES
BESTUUR:
Voorzitter
Penningmeester/
Vicevoorzitter
Secretaris
Leden

: René Eckhardt; r.eckhardt@esscn.nl; tel.: 06-53949984
: Leontien Bouchier; l.bouchier@esscn.nl; tel.: 0651478410
: W. de Rooy; info@esscn.nl; tel.; 0229-503272
: S.T. Leidner; s.leidner@esscn.nl; tel.: 035-5417096
: Vacature

Ledenadministratie
COMMISSIES:
Jachtcommissie
Secretaris

: Y. Tuin, Pomonaweg 21 Vreeland; y.tuin@esscn.nl

-

Voorzitter a.i.

Activiteitencommissie
Geschillencommissie
Gezondheidscommissie

Redactie clubblad
Redactie Website/
facebook

: info@jachtcommissiesun.nl
: Peter Tervoort; peter.tervoort@gmail.com
: Marcel Dons; marceldons@gmail.com
: M. Groenewegen; mgroenewegen@outlook.com
: S.T. Leidner, s.leidner@esscn.nl
: Vacature
: H.G.C. Schattenberg, tel. 0342-464483,
: M.W.V. Schoolmeesters
: C.F. Breeuwer-Fuller, c.breeuwer@esscn.nl
: J.W. Boerman, w.boerman@esscn.nl
: Natalie Brons, n.brons@esscn.nl
: S.T. Leidner, s.leidner@esscn.nl
: Vacature

Ingezonden kopij:
Bestuur en redactie zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van advertenties en ingezonden stukken, maar kunnen deze wel weigeren indien de inhoud strijdig is met de
doelstelling en de regels van de Engelse Springer Spaniël
Club Nederland. De redactie behoudt zich het recht voor
om ingezonden stukken, in overleg met de inzender, in te
korten of, als meerdere stukken dezelfde strekking hebben,
niet te plaatsen. Overname van artikelen uit dit blad mag
alleen na toestemming van de redactie

FOTO VOORKANT: Taby (Softail DeLuxe May Of a Quiet
Spot), eig.voorj. Yvonne Knappers: Nederlands
Veldwerkkampioen
Dag Springerbuurvrouw, ik ben je nieuwe overbuurmeisje
Suma.
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
van de Engelse Springer Spaniel Club Nederland
op donderdag 19 april 2018
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Partycentrum Schimmel, Stationsweg Oost 243, 3931 EP
Woudenberg
De agenda voor deze vergadering is als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.




11.
12.
13.
14.

Opening en welkom door de voorzitter.
Behandeling ingekomen stukken en mededelingen.
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 20 april 2017.
Financieel verslag over het jaar 2017; Verslag kascontrolecommissie en verlenen décharge.
Benoeming nieuwe leden kascontrolecommissie.
Begroting jaar 2018.
Jaarverslagen 2017 van: de secretaris, de activiteitencommissie, de redactiecommissie en de
Jachtcommissie.
Benoeming nieuwe leden/bevestiging bestaande leden diverse commissies.
Uitreiking wisselbekers
 Jacht: Theo Brons Trofee, Gerrit Visscher Bokaal, Zilveren Fazant en Dashhill Bokaal.
Winnaar: Taby (Softail DeLuxe May Of a Quiet Spot), eig.: Yvonne Knappers.
 Deze prijzen zijn inmiddels uitgereikt.
 Show: Bradley Trofee (beste reu): Gilroy Lochbride Music man Via Dexbenella, eig.:
Helma van de Brink en Spanhill Trofee (beste teef): Lucetta van het Veense
Springertje, eig.: Helma van de Brink.
Vacatures bestuur:
Volgens het rooster van aftreden zou dit jaar Sandra Leidner uit het bestuur kunnen treden. Zij
stelt zich herkiesbaar.
Voorstellen voor kandidaten dienen conform de statuten (artikel 20) tenminste één week voor
de vergadering schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend.
Resultaten enquête gezondheidscommissie.
Nieuw logo ESSCN: Er zijn 6 mooie ontwerpen voor een nieuw logo ingediend. Aanwezige
leden van de ESSCN kunnen erover stemmen welk logo hun voorkeur heeft.
Rondvraag.
Sluiting.

Stukken voor deze vergadering kunt u vanaf 1 april 2018 opvragen bij het secretariaat:
info@esscn.nl.
Mocht u daar prijs op stellen, dan kunt u de stukken ook per post toegestuurd krijgen. Belt u
in dat geval naar de secretaris, Willemien de Rooy: 0229-503272/06-51465201.
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VAN DE VOORZITTER
IJskoud is het als ik dit voorwoord schrijf, gelukkig zit ik comfortabel binnen bij een warme kachel en liggen mijn honden
om me heen.
Het jachtseizoen op klein wild ligt alweer een maand achter ons en een periode van rust breekt aan.
Even niet trainen, gewoon een uurtje uitslapen op zaterdag dan wel zondag i.p.v. om vijf uur op om bij nacht en ontij te
vertrekken naar een jachtveld.
Naar gelang het jachtseizoen vordert, ga ik daar meer naar verlangen. Helaas, na een twee-tal weken rust denken de
honden daar echt anders over. Gewend geraakt aan elk weekend jagen, hebben ze te veel energie en om de rust in huis
te herstellen gaan we weer aan de slag.
Hoor je me klagen? Nee, want het is mijn passie en ik steek dus met liefde en plezier veel tijd en energie in mijn honden.
Dat is een bewuste keus geweest en ik besefte bij aanschaf van mijn eerste hond en alle die daarna volgden, dat een
hond tijd en energie kost.
Dat dit een beetje uit de hand gelopen is kan ik niet ontkennen, maar daarom is het ook een passie!
Komende Algemeen Ledenvergadering hoop ik zoveel mogelijk mensen met de zelfde passie tegen te komen. We bespreken het afgelopen jaar, en kijken vooruit naar het komende jaar. De gezondheidsenquête wordt besproken, de
ontwikkelingen in het ledenbestand en de financiële situatie van de club krijgen de nodige aandacht.
Het bestuur legt verantwoording af voor het gevoerde beleid en licht zijn plannen toe voor komend jaar.
Als klap op de vuurpijl kiezen we ons nieuwe moderne logo uit de inzendingen die we ontvangen hebben, en stuk voor
stuk van hoog niveau bleken te zijn.
Het bestuur is benieuwd naar uw keuze en heeft voor de winnaar een leuke prijs klaar staan.
Ik hoop u dan ook in grote getale te zien op de ALV om met elkaar een bewuste keus te maken voor ons nieuwe en
moderne logo.
Vriendelijke groet René Eckhardt
Voorzitter ESSCN

WIJ FELICITEREN!
HET SHOWJAAR 2017 ZIT ER WEER OP, EN NA EEN SUCCESVOL JAAR ZIJN DE VOLGENDE REU
EN TEEF ALS BESTEN UIT DE BUS GEKOMEN:
►BESTE REU: Lochbride Music Man Via Dexbenella aka Gilroy, eig.: W. van de Brink-Anbeek. Hij
wint hiermee de 'Bradley trofee', die tijdens de Algemene Ledenvergadering op 19 april zal worden uitgereikt.
►BESTE TEEF: Multi Kamp. Wereldkamp. Lucetta van het Veense Springertje aka Abby , eig.: W van de
Brink-Anbeek. Zij wint hiermee de 'Spanhill trofee', die tijdens de Algemene Ledenvergadering op 19 april zal worden
uitgereikt.

NEDERLANDS VELDWERKKAMPIOEN 2017/2018
Zaterdag 20 januari 2018 is Taby,(Softail DeLuxe May Of a Quiet Spot), eig.voorj. Yvonne Knappers, Nederlands Veldwerkkampioen geworden.
Tevens kreeg ze de Theo Brons bokaal, deze is voor meest stabiele Spaniël over de gelopen wedstrijden en de Zilveren Fazant voor de best werkende Springer Spaniël.
Deze prijzen zijn inmiddels uitgereikt.
Het Bestuur feliciteert de familie van de Brink en Yvonne Knappers met deze geweldige prestaties!!
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BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER: CONTRIBUTIE 2018
Beste medeclubleden,
Voordat ik uw aandacht ga vragen voor de contributie 2018, blik ik graag samen kort terug op de contributie 2017 en
een aantal opvallende zaken:
►Onze vereniging ontving in 2017 ruim 9.200 euro aan contributieopbrengsten. In de ALV in april zal ik een nadere
uiteenzetting doen van de besteding van deze gelden.
►Mijn dank gaat uit naar de leden die in december of begin januari op eigen initiatief de contributie voor het nieuwe jaar
overmaken. Zonder namen te noemen gaat het om ca. 5 leden die ieder jaar trouw de aftrap doen.
►Helaas heeft nog een relatief laag percentage van onze leden een incassomachtiging afgegeven. In 2017 ging het om
30% van de leden. Van ons huidige ledenbestand van 377 leden hebben 151 leden (40%) een machtiging afgegeven.
►In 2017 besteedden we ca. 200 euro aan postzegels, enveloppen en printkosten voor alleen al het verzenden van de
contributie facturen. Ook in 2018 zullen deze kosten rond de 200 euro bedragen wanneer we niet-incassoleden een
factuur moeten sturen.
►Helaas waren er een paar leden die tijdens het kalenderjaar hun lidmaatschap opzegden. Mede met het oog op
kosten die de vereniging maakt voor het clubblad en de Raad van Beheer blijft de regel dat beëindiging van het lidmaatschap voor het volgend kalenderjaar behoort plaats te vinden vóór 1 december van het lopend kalenderjaar.
►Ons ledenbestand is groeiende: Van 326 leden per 1 januari 2017 naar inmiddels 377 leden in februari 2018. Door
het puppylidmaatschap kunnen nieuwe ESS baasjes op een aantrekkelijke manier kennis maken met onze vereniging.
De contributie betreft de belangrijkste inkomsten van de vereniging. Als penningmeester zie ik het als één van mijn taken
om te bewerkstelligen dat zoveel mogelijk inkomsten gaan naar activiteiten die in het teken staan van onze leden en
honden. En op basis van bovenstaande voelt u het waarschijnlijk al aankomen: Onderdeel hiervan is het verder naar
beneden brengen van vermijdbare portokosten. Helaas ontbreken veel e-mail adressen in ons ledenbestand of zijn e-mail
adressen niet meer geldig waardoor digitale facturering nog (te) veel foutmeldingen geeft.
Oproep aan leden die (nog) geen incasso machtiging hebben afgegeven.
Deze leden wil ik vragen alsnog het afgeven van een incassomachtiging te overwegen.
Een incassomachtiging afgeven kan door een e-mail te sturen naar l.bouchier@esscn.nl met als onderwerp incassomachtiging. In uw e-mail graag vermelding van :
►IBAN nummer;
►Naam rekeninghouder
►Lidmaatschapsnummer (vermeld op het adreslabel van uw clubblad).
Leden die zelf de contributie willen overmaken.
Wilt u geen incassomachtiging geven en zelf de contributie overmaken: Stuurt u mij dan een
e-mail vanaf het e-mailadres waarop u de factuur wilt ontvangen onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer (zie
adres label clubblad). Op basis hiervan kan ik de e-mailadressen in het ledenbestand bijwerken en digitaal de factuur
verzenden.
De afschrijving van contributies op basis van incasso zal plaatsvinden per eind april 2018.
Met vriendelijke groet,
Leontien Bouchier
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EEN NIEUW LOGO!
EEN NIEUW LOGO VOOR DE ENGELSE SPRINGER
SPANIEL CLUB NEDERLAND.
In ons vorige clubblad heeft u kunnen lezen dat we een
prijsvraag hebben uitgeschreven voor het ontwerpen van
een nieuw logo voor onze vereniging. Tot onze grote
vreugde zijn er naar aanleiding van onze oproep zes
prachtige ontwerpen binnengekomen. Het bestuur vindt
het bijzonder lastig om een keuze uit deze ontwerpen te
maken, en we vragen daarom uw hulp.
Op de Algemene Ledenvergadering van 19 april a.s.
zullen de ontwerpen gepresenteerd worden en de op
deze vergadering aanwezige leden kunnen dan hun
voorkeur uitspreken voor een van de ontwerpen.
We houden het dus nog even spannend voor u.... maar
wilt u meedenken en meebeslissen over "het gezicht"
van onze vereniging, kom dan naar de ALV en laat uw
stem horen!
Het Bestuur

VACATURE BESTUURSLID
ACTIVITEITEN
Ook zijn we op zoek naar een bestuurslid voor de portefeuille Activiteiten.
Deze taak houdt o.a. in:
• In samenwerking met overige bestuursleden en activiteitencommissie organiseren van de tweejaarlijkse
Kampioenschapsclubmatch en eventueel andere
show-gerelateerde activiteiten.
• In samenwerking met overige bestuursleden en activiteitencommissie organiseren van de jaarlijkse Springerdag.
• Het (mede) organiseren van wandelingen.

PUPPYKOPERS: EEN JAAR
LANG GRATIS LID!!
Mensen die hebben gekozen voor een zorgvuldig gefokte
Engelse Springer Spaniëlpup, die is gefokt volgens ons
verenigingsfokreglement, willen we graag belonen met een
gratis lidmaatschap voor de duur van één jaar.
Zij kunnen een jaar lang gratis aspirantlid worden van onze
rasvereniging.Dit betekent dat zij 4 x ons prachtige clubblad
ontvangen, en dat ze korting krijgen op de deelnemersprijs
van veldwedstrijden, working tests en exposities van de
ESSCN. Natuurlijk zijn zij ook van harte welkom op alle
andere activiteiten die onze vereniging organiseert, zoals
de gezellige clubwandelingen, de Springerdag en de
Kampioenschapsclubmatch.

Als je lui bent, dan ben je lui!!!

VACATURE BESTUURSLID
PUBLIC RELATIONS
De ESSCN is dringend op zoek naar een enthousiast
bestuurslid Public Relations.
Taken die hieronder vallen zijn o.a.:
• In samenwerking met overige redactieleden verzamelen en redigeren van kopij t.b.v. het 4 keer per jaar verschijnende clubblad.
• Beheer Facebook-pagina ESSCN.
• Bijhouden en verder ontwikkelen van de website van
de ESSCN.
• Ontwikkelen, aanschaf en beheer promotiemateriaa.l
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Wat betekent dit voor fokkers?
Of u nu regelmatig een nestje fokt, of dat u dat eenmalig
doet, maakt niet uit. Als u wilt dat uw puppykopers voor dit
aanbod in aanmerking komen, hoeft u alleen maar een deken/of geboortebericht in te vullen op onze website. De gezondheidscommissie checkt vervolgens of het nestje voldoet aan de eisen van ons fokreglement, en daarna zal het
bericht op onze website worden geplaatst. Zodra bij ons
bekend is dat het nestje is geboren, sturen wij u een brief
en een formulier die u kunt meegeven aan uw puppykopers.
Wanneer u aan onze ledenadministratie doorgeeft om
hoeveel puppy's het gaat, dan zorgt zij ervoor dat u ook
voldoende clubbladen heeft om mee te geven aan uw
puppykopers.
Na één jaar zullen wij de puppykopers vragen of zij hun
aspirantlidmaatschap willen omzetten in een definitief lidmaatschap. De tarieven van een definitief lidmaatschap
vindt u elders in dit clubblad.
We hopen dat u als fokker wilt meewerken om dit aanbod
bekend te maken bij uw puppykopers.
Willemien de Rooy,
secretaris
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SPRINGERDAG 2018
WEGENS GEBREK AAN MEDEWERKERS VOOR DE ACTIEVITEITENCOMMISSIE
GAAT DE GEPLANDE
SPRINGERDAG OP 13 MEI
NIET DOOR!!

VAN DE REDACTIE
Beste Springervrienden
Door gebrek aan actieve leden zijn we genoodzaakt om de
Springerdag, die voor mei gepland stond, niet door te laten
gaan. Het organiseren van deze dag vergt heel wat werk
en dat is voor een of twee mensen alleen niet te doen. Dus
mocht u zin hebben om de handen uit de mouwen te steken,
kom ons helpen en misschien kunnen we in september
alsnog een Springerdag organiseren.

CLUBACTIVITEITEN 2018

19 APRIL: Algemene Ledenvergadering ESSCN,
Partycentrum Schimmel
21 MEI:

Lentewandeling Austerliz

01 JULI:

Midzomerwandeling

Bovenstaande data onder voorbehoud!
De overige activiteiten van de tweede helft van het jaar
volgen nog.

LENTEWANDELING MEI
2018

Ook is het altijd een hele klus om genoeg kopij voor het
clubblad bij elkaar te krijgen. Uw foto’s en verhalen zijn
daarom zeer welkom en het zou fijn zijn als ook nieuwe
leden eens wat in zouden willen sturen, zodat het niet altijd
dezelfde mensen zijn die de kopij aandragen.
Voor een advertentie is nog altijd plaats. Hoe meer advertenties we mogen plaatsen, des te meer pagina’s in kleur
we kunnen maken. De prijzen voor een advertentie vind u
achter in het clubblad.
Het maken van een clubblad is tijdrovend, maar wel heel
leuk werk en voorlopig blijf ik dat nog wel een tijdje doen.
Hulp kan ik natuurlijk gebruiken en als u suggesties, op- of
aanmerkingen heeft, dan hoor ik die graag.
Ik wens u veel lees plezier en iedereen bedankt voor zijn
of haar bijdrage.
Met vriendelijke groet, Sandra Leidner

REDACTIEADRES
Het volgende clubblad zal in juni verschijnen en de redactie maakt de leden
erop attent dat de kopij vóór 14 mei
2018 naar de redactie gezonden moet
worden.
Het redactieadres:
S.T. Leidner, Nieuwe Laaklaan 9, 3881 MH PUTTEN
Tel.nr.: 03554-17096 / GSM: 06 48720661

2e pinksterdag, 21 mei om 13.00 uur gaan we wandelen
bij de Pyramide van Austerlitz.
Boswachterij Austerlitz (835 ha) is een prachtig, uitgestrekt losloopgebied waar honden bijna overal het gehele jaar los mogen lopen.
De bosrijke omgeving leent zich uitstekend voor een
prachtige wandeling. Kinderen kunnen gewoon mee. Na
afloop kunnen de kids zich vermaken in de grote speeltuin, terwijl de ouders lekker een drankje doen op het
terras van het restaurant.
Gratis parkeren kan bij de Pyramide
(evt. Een fooitje voor de parkeerwachters)
Zeisterweg 98
3931 MG Woudenberg
Aanmelden mag bij Ester Senden, e.senden@zonnet.nl
of 0655870630
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RESULTATEN GEZONDHEIDSENQUÊTE ESSCN
Januari 2018
Allereerst hartelijk dank aan alle hondeneigenaren die hun medewerking hebben verleend
door de enquête in te vullen.
Naar aanleiding van analyse bij Raad van Beheer van de inschrijvingen in het NHSB van de
afgelopen 10 jaar, hebben wij een redelijke indicatie van de grootte van de Nederlandse
populatie Engelse Springer Spaniëls verkregen. Deze komt op het aantal van circa 1930
Springer Spaniëls met een stamboom in Nederland.
De response op de gezondheidsenquête bestond uit 163 inzendingen.
5,6% van de inzendingen gebruikt de Engelse Springer Spaniël als showhond, 66,5%
gebruikt de hond als huishond en 53,4 % heeft de hond voornamelijk als jachthond.
De uitslag van de gezondheidsenquête is als volgt:
Gebit:
Er werden geen noemenswaardige gebitsafwijkingen gemeld.
Ogen:
85% van de inzendingen bleek geen oogafwijkingen te hebben. Er werd 1 geval van
glaucoom gemeld, 2 gevallen van distichiasis, en 1 geval van MPP gemeld. Echter, maar
liefst 6 gevallen van Retina Dysplasie.
Oren:
2 gevallen van doofheid gemeld. Het betrof een oud dier en een hond van 1 jaar oud.
Hormonen:
99,4% van de inzendingen meldde geen afwijkingen te hebben aangetroffen.
Hart:
98,1% van de inzendingen meldde geen afwijkingen te hebben aangetroffen. Er werd geen
diagnose genoemd in de 1,9% van de aangegeven hartproblemen.
Huid en vacht:
94,3% van de response noemde geen afwijkingen, 4,5% noemde te maken te hebben met
huidallergie.
Maag-darmstelsel:
95,6% noemde geen afwijkingen, 3,1% liet weten te maken te hebben met voedselallergie,
wat zich tevens kan uiten in huidallergie.
Bloed en afweer:
96,9% noemde geen afwijkingen. Er werd 1 geval van allergie tegen pijnstillers genoemd,
welke niet verder werd gedefinieerd. Er werden 3 gevallen van auto-immuunziekte genoemd,
waaronder in 1 geval te kennen werd gegeven dat het ging om een tekort aan bloedplaatjes,
wat wellicht zou kunnen duiden op IMT (Auto-immune Mediated Thrombocytopenie). Nader
uitgelegd aan het einde van dit artikel.
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Skelet:
Er werd 1 geval van patellaluxatie in beide knieën gerapporteerd, en 1 geval met een afwijkende
stand van de laatste ruggewervels.
Heupen:

Elleboogdysplasie:

Arthrose/gewrichtsslijtage
4 dieren met arthrose werden gemeld. Betrof hier 1 hond van 1 jaar oud, 1 hond van 5 jaar oud en 2
oudere dieren van 9 en 10 jaar oud. Onlangs werd er nog een geval van schouder-OCD
gerapporteerd bij een jonge hond.
Nieren en urinewegen:
Er werd een enkel geval van incontinentie bij een oudere hond genoemd.
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Toevallen (epilepsie):
Er werden 4 gevallen van mogelijke epilepsie genoemd.
Meest genoemde karaktereigenschappen van de Springer:


Levendig



Will to please.

14 honden werden erg druk bevonden, 38 honden werden daarentegen juist als rustig bestempeld. Er
werd geen enkele hond als agressief aangemerkt.

Uitleg meest voorkomende aandoeningen naar aanleiding van de enquête.
Retinale Dysplasie:
Retinale Dysplasie (RD) is een veel voorkomende afwijking in meerdere rassen. Normaal gesproken
is RD een afwijking waarmee een hond goed kan leven, mede omdat niet in alle gevallen een erfelijke
afwijking de basis vormt voor RD (kan ontstaan door infectie van Canine Herpes Virus in de
baarmoeder). In een aantal rassen echter, waaronder ook bij de Engelse Springer Spaniël, kan RD in
ernstiger vorm optreden. Het losliggende netvlies(de retina) maakt de hond blind.
Retina Dysplasie kan autosomaal recessief overerven. Dit houdt in dat het dier vrij kan zijn (beide
allelen normaal), lijder kan zijn (beide allelen afwijkend) of een drager is (1 gezond allel, 1 afwijkend
allel). Dieren worden in het ECVO oog-onderzoek op aanwezigheid van netvliesvouwen
gecontroleerd. Het allel wat de ziekte veroorzaakt is voor de Engelse Springer Spaniël nog niet
bekend. Er is daarom nog geen DNA-test beschikbaar.
Voorkom infectie via de baarmoeder door honden, die gebruikt worden voor het fokken, netjes te
vaccineren.

Het Epilepsie-syndroom:
Het percentage van 2,5% overschrijdt de landelijke incidentie van epilepsie bij de hond van 0,6 tot
0,75% (TvD febr 2017, Mandigers), en is daarom zeker een aandachtspunt in de fokkerij.
Het syndroom epilepsie kent meerdere oorzaken. De belangrijkste daarvan is de rasgebonden
idiopathische vorm met een vermoedelijk genetische oorzaak. Slechts bij enkele rassen is een
genmutatie beschreven. Voor de Engelse Springer Spaniël is er nog geen zicht op de exacte
overerving van deze aandoening, wat de bestrijding van deze aandoening bemoeilijkt. Men moet in
de regel niet fokken met een hond die bij tijd en wijlen toevallen vertoont. Maar soms heeft de hond
zich al voortgeplant, voordat de eerste toeval optreedt. Het is dan wel verstandig de nieuwe
eigenaren van de nakomelingen in te lichten.
OCD:
Osteochondritis Dissecans is een defect in de kraakbeenvorming in het gewricht. Hierdoor is het
botoppervlak binnen het gewricht niet meer glad en soepel, wat voor pijn, irritatie en slijtage zorgt.
OCD kan resulteren in de vorming van een kraakbeenflap, die chirurgisch moet worden verwijderd.
Onbehandelde OCD kan ook bij jonge honden ernstige gewrichtsirritatie veroorzaken. De
verschijnselen treden meestal op op een leeftijd van 4 tot 8 maanden. Het verwijderen van het
afwijkende materiaal uit het gewricht geeft verbetering, maar kan de resterende schade aan het
botoppervlak nooit geheel wegnemen. OCD is een multifactoriële aandoening, waarbij zowel erfelijke
aanleg, als milieufactoren (voeding, belasting) een rol spelen. De betrokken genen zijn niet bekend.
Tot nu toe wordt OCD vaker gezien bij grotere, snelgroeiende rassen.
IMT
Bij Immune-mediated Thrombocytopenia is er sprake van vernietiging van bloedplaatjes
(thrombocyten) door het eigen afweersysteem. Hierdoor ontstaan stoornissen in de bloedstolling. De
verschijnselen zijn ten gevolge van de inwendige bloedingen: puntbloedingen op de kale huid, rode
12
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urine, en zwarte ontlasting (de zwarte kleur wordt veroorzaakt door verteerd bloed). De diagnose IMT
is pas na uitsluiting van alle andere differentiaal diagnoses van bloedstollingsproblemen te stellen.
IMT treft over het algemeen jonge tot middelbare dieren en is de laatste jaren meerdere keren
beschreven in de populatie Engelse Springer Spaniëls in Engeland, met name in de jachthondenlijn.
Over het algemeen reageren patiënten met IMT goed op medicatie (onderdrukking van het
afweersysteem)
De overerving van IMT is niet bekend. De aandoening komt bij teven tweemaal zoveel voor als bij
reuen, hetgeen er op zou kunnen wijzen dat IMT dominant overerft op het vrouwelijke X-chromosoom.
Omdat teven 2 X-chromosomen (XX) hebben en de reuen slechts 1 (XY), lopen teven tweemaal
zoveel kans het defecte dominante gen te bezitten.
Conclusie Gezondheidsenquete 2017:
Uit de afgenomen enquête kwam naar voren dat ook de Engelse Springer Spaniël te maken heeft met
een klein aantal genetisch overervende aandoeningen. In dit geval bleken Retina Dysplasie en het
Epilepsie syndroom het meest voor te komen onder de response van deze enquête. Aangezien het
percentage hondeneigenaren wat de enquête heeft ingevuld slechts ca. 5,6% is van het werkelijke
aantal Engelse Springer Spaniëls aanwezig in Nederland, is het onwerkelijk om een harde conclusie
te verbinden aan de uitkomsten. Wel is het verstandig om de focus op de genoemde aandoeningen
niet te verliezen. Ook is het belangrijk dat u gezondheidsproblemen van uw Springer Spaniël, met
name van erfelijke aard, bij het ESSCN meldt, zodat wij de gezondheid van het ras kunnen blijven
bewaken.
Melden van gezondheidsproblemen kan via het contactformulier van de ESSCN-website of via het
algemene email-adres van het ESSCN: info@esscn.nl
Namens de gezondheidscommissie, Natalie Brons.

Met dè badjassen aan in de vrieskou! Op de markt in hun verwarmde mandjes!
Groetjes, Petra Smits
Maart 2018
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Voor hondeneigenaren een ideaal vakantieadresje naast
een hondenlosloopgebied met strand, bos en bossages.
Helaas zijn de honden alleen niet toegestaan in het restaurant bij de plas.

WINTERWANDELING
REEUWIJKSE HOUT

Vandaag 17 december 2017 was de winterwandeling Op
Het Reeuwijkse Hout.
Twee jaar geleden organiseerde ik mijn eerste Springerwandeling, ook hier op het Reeuwijkse Hout. Toen was ik
ook al zo verbaasd hoe enthousiast alle Springereigenaren
waren, maar vandaag waren er zelfs 27 blije Springers! Ja,
zo noem ik ze tegenwoordig; blije Springers, wat dat zijn ze
ook echt allemaal.

De Reeuwijkse plassen bestaan eigenlijk uit dertien kleinere plassen tussen Bodegraven en Gouda. In de wintermaanden mogen de honden ook los op het strand. In de
zomer ligt het er vol met handdoeken en spelende kinderen
in het water. Ook is er surfschool. Naast het recreatiegebied
heeft Landal hier - sinds dit jaar- een vakantiepark geopend.

14
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Vandaag was er code oranje afgegeven in verband met de
gladheid. Ondanks het zonnetje op zijn tijd, waren sommige paden dan ook spek glad. Vandaar dat we dit keer ook Niet alle hondjes zijn gelijk vertrouwd in zo'n grote groep
met name op de fietspaden zijn gebleven. Het is ook mo- honden. Niet dat dit ras onderling voor veel problemen zorgt,
maar het idee dat het hondje hun vertrouwde baasje even
gelijk om de plas rond te lopen, ook zeker een aanrader.
uit het zicht raakt, kan toch voor wat paniek zorgen.
Prachtige huizen en een mooi uitzicht over het water. Dit
rondje is 11km. De snelwegen waren inmiddels wel goed
te rijden, maar er waren toch wandelaars die behoorlijk lang
in de auto hebben moeten zitten, soms wel anderhalf uur.
Veel vertrouwde gezichten, maar ook nieuwelingen die
nieuwsgierig waren geworden door vorige enthousiaste
berichten op Facebook.

Gelukkig liggen alle hondjes nu weer lekker in hun eigen
mandjes te slapen. Tenminste die van mij wel. Die ligt de
komende uren te dromen van alle lekkere geurtjes die hij
vandaag heeft opgedaan. En morgen Springt hij weer blij
rond.
Bedankt allemaal voor een super gezellige wandeling en
tot een volgende keer!
Groetjes Ester Senden.

Freya 8 mnd en dochter van Knox en Issy. Foto: Ruud Woning.
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NIEUWJAARSPERIKELEN
2018
Ze zeggen dat honden altijd vrolijk en enthousiast zijn. Zal
wel; hond die tot 31-12 nauwelijks hinder had van knallen
veroorzaakt door vuurwerk, besloot dat het aanbod van
knal- en siervuurwerk de grens van het toelaatbare had
overschreden. (Hij heeft daar wel een punt).

Dat houdt hij lang vol, langer dan wij. Bed uit, streng toespreken moest de remedie zijn, want naar boven zal hij niet
meer gaan. Eenmaal beneden bleek zijn volharding, te
meer daar hij het houten benchdeurtje behoorlijk succesvol
aan het versnipperen was. Na de derde keer het warme
bed verlaten te hebben, was de rust weergekeerd.

Ik word niet verwend hoor!
Ik besloot de zeer angstige en ongelukkige hyperhond voor
het eerst in zijn bestaan niet te laten overnachten in zijn
door mij getimmerde bench, maar het ontroostbaar niet
gerust te stellen wanhopig wezentje eenmalig ter geruststelling de gang naar boven naar de slaapkamer te laten
maken.

De 's ochtends nader bestudeerde schade viel niet mee,
de deurspijlen waren nagenoeg vernield. Echtgenote
maande tot onverwijlde actie. De afmetingen van de bench
waren gebaseerd op de hond als puppy en dat moest wel
een van de redenen zijn van de onrust.

Fout natuurlijk, wil je dat je hond gaat zitten en dat 2 minuten vol houdt. Als je zelf uit het zicht bent, dan lukt je dat
alleen door dit tot in den treuren te oefenen en te herhalen.
Je hoeft hem echter maar een keer naar boven naar je
slaapkamer te laten gaan, om de volgende avond als je
hem weer in zijn oude vertrouwde bench de nacht in wilt
laten gaan, getrakteerd te worden op een perfecte imitatie
van de huil van zijn voorvader de wolf.
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Een aanzienlijke grotere bench, dus met nauwelijks verwoestbare spijlen in de deur, zou de remedie zijn. Gezagsgetrouw als ik ben heb ik mijn vrije zaterdag opgeofferd;
auto in, houtjes kopen bij bouwmarkt, hang en sluitwerk,
terug naar huis, zagen, lijmen, schroeven schuren klaar.
Prima resultaat al zeg ik het zelf, groter, robuuster een
sieraad voor de woning.
De hond ging er in, zeker, na een kwartier wilde hij er
echter ook weer uit en dat werd kenbaar gemaakt door te
krassen met zijn poten en met zijn staart tegen de wanden
te slaan. Bleek een prima klankkast, zijn nieuwe huis, maar
slecht voor de nachtrust.
De nieuwe bench staat inmiddels ongebruikt in de woonkamer en de hond mag daar nu ’s-nachts heerlijk vrij rondlopen
of slapen en dat gaat prima. Waarom ooit die bench
eigenlijk?

koffie en nog gekker op taartjes, niet op kwarkgebak en
monchoutaart (dat zou verboden moeten worden, evenals
de wezens die ze aanbieden). Naast het vele andere gebak
lag er nog een laatste hazelnootgebakje, niet verpest door
een overvloed aan mokka créme. Slechte en luie bakkers
gebruiken te veel mokka créme en of slagroom, en dat vind
ik lekker verdorie, wat vind ik dat lekker. Helaas dit gebakje was rommelig in elkaar gedrukt alsof iemand het met zijn
blote handen had zitten na boetseren en ik heb een pitzerig
autistisch kantje dat dat tegenstaat.
Kinderachtig ik weet het, verwend, ik ben er mee bekend.
Edoch ik heb mijn aversie overwonnen en me er aan gewaagd. Hij was heerlijk!
De wandeling? Kon het beter? Het kon niet beter, het weer
was prachtig de omgeving prachtig, de honden goed geluimd, aangenaam menselijk gezelschap, en ik had geen
last van mijn voeten want daar was u natuurlijk bang voor.

Ze zeggen dat honden aan je merken dat je niet lekker in
je vel zit. Zal wel, mijn hielspoor steekt de kop weer op en
veelvuldig wandelen verminderen de klacht niet. Hond heeft
daar geen boodschap aan. Medeleven? Hij weet het goed
te verbergen. Baarn dat zou hem worden vandaag, en voor
hond heb je dat over. Hou me te goede, ik vind wandelen
heerlijk met hond en andere honden en hondenbaasjes,
maar momenteel.
Het vooruitzicht op de beloofde koffie en gebakjes verlichten de mogelijke smart. Nu moet u weten dat ik gek ben op

Na een wandeling van een uur of 2 besloten we de dag,
samen met een deel van het gezelschap, met een verkwikkende verlate lunch met een heerlijk wijntje en naast vele
andere versnaperingen ook een heerlijk kroketje met brood,
want ik ben dol op kroketjes met brood, maar dat dacht u al.
De left-over gebakjes van die middag waren ook niet te
versmaden!
Dank voor deze heerlijke dag, we kijken uit naar de volgende wandeling.
Tekst Luc Burgmans, foto's: de zoon van Aukje Beijer en
Sandra Leidner
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EBBY, ONZE SPEUR/DETEC
TIEHOND IN OPLEIDING
Wij zijn Veronique Guit en Fred Guit
samen zijn we getrouwd en runnen we
een eigen bedrijf met speurhonden in
Geldrop( K9 STES.)
Mijn man Fred Guit heeft gewerkt bij de
politie met politiehonden en in oorlogsgebieden met speurhonden die zochten
naar explosieven. Bij de politie heeft hij al ervaring op mogen
doen met de Engelse Springer Spaniël die getraind was
voor verdovende middelen. Daarna heeft hij vele andere
rassen mogen begeleiden, opleiden en mee mogen werken.

Ik (Veronique Guit) heb gewerkt als hondengeleidster in de
beveiliging op de luchthaven met een explosieven detectiehond en met een surveillancehond bij de Nederlandse
spoorwegen. Ik heb van jongs af aan altijd de wat stoerdere rassen gehad, waaronder de Mechelse herder, welke
toch echt bij mijn favoriete ras behoord. Maar sinds de komst
van Ebby, moeten ze die plek toch echt delen met de Engelse Springer Spaniël.
In december 2017 hebben wij een zeer leergierige en
vrolijke Engelse Springer Spaniël pup gekocht bij Clyde
Valley.
Haar naam is Ebby Eilean of Clyde Valley, ze wordt opgeleid als speur/detectiehond.
Ze is naast onze vier andere honden (Mechelse Herders)
echt het zonnetje in huis. In huis zet ze graag de boel op
zijn kop, en is ze altijd in voor een potje stoeien met de
Herders.
Ebby Eilean of Clyde Valley

Na het stoeien met de Mechelse Herders is een zacht mandje heerlijk om in uit te rusten.
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Ebby hebben wij gekocht, omdat we met speurhonden
werken binnen ons bedrijf K9 Scent Training Education &
Service (K9 STES).
We werken met onze eigen speurhonden die naar elektriciteitsstoringen, explosieven, diesellekkages, verdovende
middelen en mensen zoeken. Ebby zal ook worden opgeleid als speur of detectiehond. En net als onze andere
honden gaan werken als speur/detectiehond. Via onze
website en Facebook pagina zijn al onze honden inclusief
Ebby te volgen.

Ebby Eilean of Clyde Valley
We hebben voor haar nog geen keuze gemaakt, welke geur
we haar gaan aanleren, omdat we eerst willen dat ze pup
kan zijn.
Natuurlijk oefenen we wel al spelenderwijs het zoeken en
speuren, zodat het aanleren van een geur straks heel
makkelijk gaat.
Tijdens de trainingen is ze erg enthousiast, leergierig en
grappig. Ze verbaasd ons iedere keer weer tijdens de
training.
Omdat wij beretrots op haar zijn, vinden wij dat ze een
plekje in het clubblad van maart 2018 verdient.
Verder staan we altijd open voor interviews of het schrijven
van een artikel over de veelzijdigheid van een Engelse
Springer Spaniël. Want ze hebben veel meer kwaliteit dan
alleen maar de jacht bedrijven.
We hopen dat Ebby Eilean of Clyde Valley leuk genoeg is
om in het blad te mogen staan.
Met vriendelijke groet,
Veronique en Fred Guit

VAN PUP NAAR JEUGD
KAMPIOEN, EEN WEG DIE
JE NIET DOOR IEDEREEN
GEGUND WORDT.

Every Beat of My Heart Avendesora (vader: CharlesCroft
Cover Up, moeder: Klovstamons In The Air Tonight ),
beter bekend als Eddy.
Zomer 2016, tijdens een glaasje wijn in Frankrijk besloten
wij dat het tijd was voor een pup.
"Maar wel een Engelse Springer" zei ik.
Ik ben zelf opgegroeid bij ouders die een Golden Retriever
kennel hadden en als 'grapje tussendoor' een Engelse
Springer Spaniël. Gekocht bij Marion Dingley. Onze Britt
deed het super op de show en op de een of andere manier
heeft deze hond meer indruk achter gelaten op mij dan alle
Goldens.
Dus het werd een Springer, thuis gekomen gelijk bellen met
Marion en ook met twee fokkers hier in Nederland. Goede
informatie en tips gekregen, maar ik bleek een bepaald type
te zoeken die er op dat moment niet was in Nederland. Tot
er ineens in Polen bij Justyna Kaminska een nest geboren
was met zowel vader als moeder uit een Zweedse lijn.
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Het is en blijft een jurysport. Was het een teleurstelling? Ja
dat was het, maar wat mij nog meer teleurstelde, was het
commentaar en het (uit)gelach van sommige mede exposanten aan de kant.
Show 7: de Amsterdam Winnershow, Jeugd klasse, uitslag
1 uitmuntend, Jeugd Winner titel, beste jeugdhond en reserve CAC .
Een goed begin en een super afronding van het 2017
showjaar met Every Beat of My Heart Avendesora, Nederlands Jeugdkampioen en Jeugd Winner 2017. Wat ben ik
ongelofelijk trots op mijn Eddy.
Ik wens (ook namens Eddy) iedereen een geweldig 2018
showjaar toe, met veel successen en plezier.
En ik zou graag zien dat we elkaar in elk geval een hand
geven bij het behalen van geweldige successen. Ik weet
zeker dat de jongere garde hier allemaal achter staan, nu
de rest nog!
Annemiek de Vries

VERLIEFD!
Maar goed in Polen, en nu dan? Na veel foto’s en video’s
over en weer had ik de keus uit twee reuen. Weer advies
gevraagd aan Marion Dingley en die zei: “Volg je gevoel”.
Dus het werd Eddy. Dus bij de juiste leeftijd zijn we naar
Polen gereden en hem gaan ophalen. Zowel vader als
moeder hebben we gezien, en nog 4 nest pups die ook
allemaal naar het buitenland gegaan zijn. Was een bijzondere ervaring en alle verweren om zo een pup te halen in
de wind geslagen.
En daar was hij dan, een klein hondje met enorme flaporen.
Mee naar kantoor, in de auto, naar school hij deed het allemaal alsof het de normaalste gang van zaken was. Maar
alleen thuis zitten was een probleem. Eddy is een hond die
graag onder de mensen is. Maar goed aan deze tijd moest
een eind komen, per slot van rekening wilde ik hem gaan
showen. Dus uit met de pret; En naar ringtraining en inschrijven.
Zijn eerste show was Hazerswoude, puppy klassen, uitslag
veel belovend.
Show 2: Oss, Jeugd klasse, uitslag 2 uitmuntend.
Show 3: Echt, Jeugdklasse, uitslag 1 uitmuntend en reserve CAC.
Show 4: KampioensClubmatch (ESSCN) Jeugd klasse,
uitslag 1 uitmuntend, beste jeugd hond en reserve CAC.
Show 5: Maastricht dag 1, uitslag 1 uitmuntend en reserve CAC, Nederlands Jeugd Kampioen!
Maastricht dag 2, uitslag 3 uitmuntend
Show 6: Zwolle was een bijzondere en brengt mij ook gelijk
tot een belangrijk punt.
Dag 1 krijgt Eddy een 2 uitmuntend in de jeugd klasse, dag
2 kreeg hij een Zeer Goed. Kan de beste overkomen, toch?
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Het vrouwtje vindt dat ik getrimd moet worden, maar hoe
wel Helma heel lief is en het zachtjes doet, vind ik er eige
lijk helemaal niets aan!
Foto: Sandra Leidner
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TOP HOND VAN HET JAAR
SHOW 2017
Dit is een show waar de hond voor gekwalificeerd moet
worden en zodoende een uitnodiging moet verdienen.
Dit kan door eerste, tweede of derde in onze rasgroep te
worden ( fci rasgr.8) of de titel Clubwinner van het betreffende ras te behalen.
In 2017 wisten maar liefst 4 Engelse Springers zich te
kwalificeren voor deze show en dat is voor een numeriek
klein ras als het onze een hele mooie prestatie.
Wij zijn dan ook heel trots dat 3 van de vier in ons eigendom
zijn en ons mooie ras mochten vertegenwoordigen op deze
show.
Als eerste onze Schotse Import reu Kamp. Lochbride
Music Man Via Dexbenella aka Gilroy. Hij behaalde
meerdere tweede en derde plaatsen in de rasgroep ook
werd hij beste reu op de Clubmatch van de ESSCN.
Diesel van het Veense Springertje

Abby-BPB
'Lucetta van het Veense Springertje'
GILROY
'Lochbride Music man Via Dexbenella'
Onze reu NL., Bel. Kamp. Diesel van het Veense
Springertje Njk L.jk. Hij behaalde 2 plaatsingen in de groep
dit jaar (en een paar in het buitenland maar ja die tellen
natuurlijk voor deze show niet mee)
Als laatste Multi Kamp. Wereldkamp. Lucetta van het
Veense Springertje aka Abby ook zij behaalde diverse
plaatsingen in de groep waaronder een eerste plaats en de
titel Clubwinster 17.
Abby behaalde op de Top Hond van het jaar show ook de
selectie in de groep.

Al met al een top jaar voor onze Springers.
Ieder jaar hebben wij wel een of twee springers gekwalificeerd voor deze show.
Drie Springers is ons een keer eerder overkomen toen
stonden wij daar met Kamp. Peasblossom Caress de
moeder van Abby, met Kamp. Zilja van het Veense Springertje de moeder van Diesel en met Multi kamp. Whisborne
Viking Voyager de opa van Diesel.
Heel mooi om te beleven dat volgende generaties het
stokje overnemen.
Helma en Daphne vd.Brink
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GGW HEUPDYSPLASIE-ONDERZOEK
Datum
onderzoek
16-03-2016

NHSB

Naam hond

2987468 MACALBA
Botafwijking 0

05-04-2016

25-02-2016

28-04-2016

28-07-2016

19-07-2016

10-01-2017

2969775 SPROET
Botafwijking 3

Norberg-waarde -11

2929197 MAGGY

16-01-2017

25-01-2017

03-02-2017

05-02-2017

07-02-2017

31-01-2017
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25-06-2015
Onvold. aansluiting HD A

01-12-2015
Onvold. aansluiting HD A

12-01-2016

Norberg-waarde 40

Onvold. aansluiting HD A
01-11-2014

Norberg-waarde 27

Onvold. aansluiting HD A
06-11-2012

Norberg-waarde 30

3003659 ROMY V.D. HAZELBERG

Onvold. aansluiting HD A
05-05-2015

Norberg-waarde 36

3062067 CASTLEGAL ATHENA

Onvold. aansluiting HD A
02-01-2016

Norberg-waarde 35

ANGEL ELZA OF THE
3026605 VELUWSE SPRINGER
Botafwijking 0

Onvold. aansluiting HD A

Norberg-waarde 40

2904459 QUITA V. ZOUDTLAND

Botafwijking 0

Onvold. aansluiting HD A

Norberg-waarde 38

2983979 ECOSIA V. PHENROLA

Botafwijking 0

HD A

14-04-2014 slechte aansluiting, HD D
Ondiepe kom

Norberg-waarde 40

BUSHMILLS BOUNCER V.
3029931 PHENROLA

Botafwijking 0

Onvold.aansluiting

01-09-2014

ATTICUS OF THE VELUWSE
3026604 SPRINGER

Botafwijking 0

Onvold. aansluiting HD A

Norberg-waarde 38

3009554 DENZEL V.D. PEELBAAN

Botafwijking 0

06-07-2012

21-06-2013

2978096 BINT

Botafwijking 0

Onvold. aansluiting HD A

30-01-2014
Norberg-waarde 40

Botafwijking 0

HD A

10-02-2015

Norberg-waarde 35

Botafwijking 0

Botafwijking 0

aansluiting

Norberg-waarde 35

3014444 SKY LYNX

Botafwijking 0
27-07-2016

Norberg-waarde 35

2889964 ANGEL V.D. PEELBAAN
Botafwijking 0

19-04-2016

15-08-2014

2994500 ALISTAR OF CLYDE VALLEY
Botafwijking 0

Eindbeoordeling

Geb. datum

Norberg-waarde 40
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Onvold. aansluiting HD A

01-12-2015
Onvold. aansluiting HD A

Datum
onderzoek

NHSB

14-02-2017

Naam hond

3029590 BAXTER OF CLYDE VALLEY
Botafwijking 0

20-02-2017

Botafwijking 0

Botafwijking 0
07-08-2017

Botafwijking 1

10-10-2017

10-10-2017

Botafwijking 0
19-10-2017

19-10-2017

Botafwijking 0
19-10-2017

19-10-2017

Botafwijking 0
17-10-2017

24-10-2017

27-11-2017

27-11-2017

05-12-2017

5-12-2017

5-12-2017

06-12-2017

6-12-2017

Norberg-waarde 40

HD B

Onvold. aansluiting

HD A

Onvold. aansluiting

HD A

aansluiting

HD A

Onvold. aansluiting
ondiepe kom

HD C

Onvold. aansluiting

HD A

Onvold. aansluiting

HD A

Onvold,aansluiting

HD A

Onvold. aansluiting

HD A

04-07-2016
Norberg-waarde 20

21-10-2016

Norberg-waarde 30

ALIX OFF THE HUNTING
3050826 COTTAGE

Botafwijking 0

Onvold. aansluiting

07-07-2016

Norberg-waarde 24

CASPER FRIENDLY CHOST
3074537 AITHUSA

Botafwijking 0

HD A

03-08-2015

3050520 NOA

Botafwijking 0

05-12-2017

Norberg-waarde 38

SIR LANCELOT OF THE
3050585 WETLANDCLAN

Botafwijking 0

Onvold. aansluiting

24-03-2016

3014084 IMKE

Botafwijking 1

HD A

11-07-2016

Norberg-waarde 22

3038739 PIPA

Onvold. aansluiting

01-07-2016

Norberg-waarde 30

3050834 DIXY SKOGAHOLMS

HD A

05-06-2015

Norberg-waarde 30

QUEENS BORO V.H.
3050251 DINTELS SAS

Onvold. aansluiting

06-01-2016

Norberg-waarde 40

3079262 ROBIDEN JUNIPER

HD A

18-10-2015

Norberg-waarde 40

BRACKEN OF CLYDE
3029593 VALLEY

20-07-2017

Onvold. aansluiting
17-02-2016

Norberg-waarde 27

GOLDENEYE V.H. VEENSE
3021874 SPRINGERTJE

21-02-2017

06-01-2016

Norberg-waarde 38

3057252 CRISPICO DALLAS
Botafwijking 0

Eindbeoordeling

Geb. datum

Norberg-waarde 24
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EVCO OOG ONDERZOEK
Datum
Onderzoek

NHSB

Naam Hond

Geboorte datum

10-02-2017

2983980

IXQUICK V. PHENROLA

VRIJ
01-11-2014
10-02-2017 Fibrae latae 25%

08-03-2017
08-03-2017

3026753
2934393

MADDY
KYRA

06-12-2015
02-08-2013

18-01-2017

2983979 ECOSIA V. PHENROLA
01-11-2014
L.pectinatum abn. NIET VRIJ LAMINAE , Commentaar: gonio-> deels vernauwde kamerhoek OU

06-01-2017
06-01-2017

2926349
2819197

NERO

19-12-2016
08-02-2017
17-02-2017
23-12-2016
10-01-2017

2939867
2987468
3057252
3003659
3026604

OCEAN PITFAL LOOP DE LOOP
MACALBA

14-02-2017
17-02-2017

3029590
2904459

06-01-2016
06-11-2012

26-1-2017
08-03-2017

3026306
3030232

BAXTER OF CLYDE VALLEY
QUITA V. ZOUDTLAND
RYDANLUE SCINTILLATE
CAIRN OF CLYDE VALLEY

04-07-2014
16-01-2016

VRIJ
VRIJ
VRIJ
VRIJ

08-03-2017
08-03-2017
08-03-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017

2952982
3030230
2994505
3067887
3067888
3067889
3067890
3067891
3067892

SGURR FUAR THOLL
CARDHU OF CLYDE VALLEY
AVA OF CLYDE VALLEY
ARY
ALEX
ARTHUR
ANDY
ABBEY
ALBA

08-06-2013
16-01-2016
10-02-2015
28-12-2016
28-12-2016
28-12-2016
28-12-2016
28-12-2016
28-12-2016

VRIJ
VRIJ
VRIJ
VRIJ
VRIJ
VRIJ
VRIJ
VRIJ
VRIJ

24-01-2017
07-03-2017

JISKA

VRIJ
VRIJ

VRIJ
21-05-2013
29-11-2010
(MPP) NIET VRIJ IRIS, OD: MPP iris-iris gering
VRIJ
19-02-2012
VRIJ
15-08-2014

CRISPICO DALLAS
VRIJ
17-02-2016
ROMY V.D. HAZELBERG
VRIJ
05-05-2015
ATTICUS OF THE VELUWSE SPRINGER
01-12-2015
L.pectinatum abn. NIET VRIJ FIBRAE LATAE, commentaar : OU: op OD om 21.00 uur
en OS op 15.00 gebied met enkele laminae, verder enkele fibrae latae
3062067 CASTLEGAL ATHENA
02-01-2016
RD: NIET VRIJ (MULTI) FOCAAL
VRIJ
3007378 CEDAROSE AUTUMNS BLUSH
10-07-2014
07-03-17 OD bruine stippels op voorste lenskapsel

ALGEMENE LEDENVERGADERING 19 APRIL 2018
Stukken voor deze vergadering kunt u vanaf 1 april 2018 opvragen bij
het secretariaat: info@esscn.nl.
Mocht u daar prijs op stellen, dan kunt u de stukken ook per post toe
gestuurd krijgen. Belt u in dat geval naar de secretaris, Willemien de
Rooy: 0229-503272/06-51465201.
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Datum
Onderzoek
20-07-2017

NHSB

Naam Hond

2938910 FELICITY'S AMAZING GIFT

Geboorte
Datum
06-07-2013

VRIJ

02-08-2017

ONBESLIST FIBRAE LATAE L.pectinatum abn
20-07-17 OS Lateraal een dikke fibrea latea
3061468 BIRCHWOOD´S ZADKIN´S FLIGHTS
14-06-2016
OF THE CONDOR
Cataract (niet-congenitaal), VOORL NIET VRIJ CORTICAAL
20-7-2017 Circulaire, ''vlakke'', niet-homogene troebeling in anteniore cortex os
2966248 DIESEL V.H. VEENSE SPRINGERTJE
VRIJ
18-05-2014

02-08-2017

enkele littekens oude CRI
VRIJ
09-03-2014

20-07-2017

02-08-2017

2971422 LOCHBRIDE MUSIC MAN VIA
DEXBENELLA
2833416 LUCETTA V.H. VEENSE SPRINGERTJE

09-08-2017

01-04-2011

VRIJ

3017107 ADA CIGANLIJA

14-03-2014

VRIJ

13-06-2017

2961380 MIRABELLE OF SHELLYCOAT

23-10-2013

VRIJ

24-05-2017

13-06-17 OU: dorzale gedeelte van de retina volledig hyperreflexie
gevolg van choriorehinutis - subretinaal – PRA? progressie
3044586 DAISY OF THE SOUTH-WEST COUNTY
VRIJ
19-05-2016

04-07-2017

2919473 DARCY

07-04-2013

VRIJ

10-07-2017

2925701 GAMBLE OF THE SPRING COTTAGE

23-05-2013

VRIJ

07-07-2017

3042843 ACE

04-05-2016

VRIJ

21-07-2017

3029593 BRACKEN OF CLYDE VALLEY

06-01-2016

VRIJ

08-08-2017

3050824 ADAYA OFF THE HUNTING COTTAGE

07-07-2016

VRIJ

21-07-2017

3086300 BANDIT OF THE VELUWSE SPRINGER

08-06-2016

VRIJ

21-07-2017

3086301 BOOSTER OF THE VELUWSE SPRINGER

08-06-2016

VRIJ

21-07-2017

3086302 BULLIT OF THE VELUWSE SPRINGER

08-06-2017

VRIJ

21-07-2017

3086303 BAZOOKA OF THE VELUWSE SPRINGER

08-06-2017

VRIJ

21-07-2017

3086304 BRAVA OF THE VELUWSE SPRINGER

08-06-2017

VRIJ

21-07-2017

3086305 BAILEYS OF THE VELUWSE SPRINGER

08-06-2017

VRIJ
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24-10-2017

26

12-10-2017

2938434 NYSA JEZEBEL V.D. JORISHOEVE
20-09-2013
Membrana Pupillaris Persisitens (MPP) NIET VRIJ IRIS.
Commentaar: 2 kleine MPP-stränge Iris to Iris
3050834 DIXY SKOGAHOLMS
11-07-2016
VRIJ

13-09-2017

3057694 WOODVIEW LEGION OF THE NINTH

12-09-2016

VRIJ

03-10-2017

3050251 QUEENS BORO V.H. DINTELS SAS

01-07-2016

VRIJ

24-11-2017

3014444 SKY LYNX

30-01-2014

VRIJ

26-09-2017

2978181 WARLORDS BLACK BEN

15-05-2014

VRIJ

26-09-2017

3089912 MAJESTIC SWIFT

09-12-2015

VRIJ

24-10-2017
24-10-2017

2969718 MOJO
24-01-2013
VRIJ
Commentaar: 24-10-17 heel veel myeline rondom de pupil OD ("zonnestraal")
3050826 ALIX OFF THE HUNTING COTTAGE
07-07-2016
VRIJ

13-10-2017

3007747 LEX VAN 'T LAND VAN LOON

24-03-2012

VRIJ

07-11-2017

2851784 ISA

24-08-2011

VRIJ

13-10-2017

3050248 BLACK FRIARS V.H. DINTELS SAS

01-07-2016

VRIJ

08-11-2017

3002951 FLOOR

03-05-2015

VRIJ

26-09-2017

3092993 WOODVIEW MASTER GEORGE

05-08-2017

VRIJ

26-09-2017

3092994 WOODVIEW MISTER ROBERT

05-08-2017

VRIJ

26-09-2017

3092995 WOODVIEW MISTER TOM

05-08-2017

VRIJ

26-09-2017

3092996 WOODVIEW MISTER HAROLD

05-08-2017

VRIJ

26-09-2017

3092997 WOODVIEW MISS EDITH

05-08-2017

VRIJ

26-09-2017

3092998 WOODVIEW MISS MARY

05-08-2017

VRIJ

26-09-2017

3092999 WOODVIEW MISS ROSE

05-08-2017

VRIJ

26-09-2017

3093000 WOODVIEW MISS SYBIL

05-08-2017

VRIJ
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VOOR U GELEZEN

Wilt u zich als fokker onderscheiden?
Investeer in uzelf en word een nóg betere fokker
Voor iedereen die het fokken met honden en katten serieus neemt, verzorgt
EduVet/EduPet in Veenendaal de unieke vijfdaagse cursus ‘Fokkerij Hond’. Een must
voor bewuste hondenfokkers die veel tijd, zorg en aandacht in hun dieren willen
investeren en met beleid een nestje willen fokken.

Je hebt een moederdier, zoekt een
vaderdier en krijgt een nestje: zo simpel
is het tegenwoordig niet meer. Als fokker
wordt er van u verwacht dat u goed bent
voorbereid op de toekomst en alles weet
over deskundig fokken, dierenwelzijn en
het voorkomen van problemen. Neemt
u het fokken van honden serieus? Met
de vijfdaagse fokkerijcursus van EduVet/
EduPet kunt u zich onderscheiden als
professional. Investeer in uzelf en schrijf u
in via www.edupet.nl

HONDENKUSSEN
Hou jij van stoer, natuurlijk, onderscheidend? Ga jij voor
kwaliteit? Gun jij je hond het allerbeste? Dan ben je bij
AJPLeer aan het goede adres. Grondlegger Annette
Peereboom ontwerpt en vervaardigt lederen hondenkussens. Praktische eigentijdse hondenkussens van een
mooie kwaliteit leer. Door en door getest door haar eigen
honden heeft Annette leer kunnen laten ontwikkelen dat vuil
en water afstotend is en een waxfinish laag heeft. Het leer
is sterkt, is makkelijk met water schoon te houden en is
teken en vlooien vrij.

► Voor

wie?
Bewuste hondenfokkers, dierenartsen en
paraveterinairen

► Wanneer?

Vijf zaterdagen in het voorjaar van 2018
► Waar?

EduVet/EduPet
Accustraat 3-5
3903 LX Veenendaal
► Deelnameprijs

Bezoek
www.edupet.nl
voor meer
informatie!

595 euro, inclusief btw
► Accreditatie

Credits aangevraagd bij het Collectief
Praktiserende Dierenartsen (CPD)

De kussens zijn in twee modellen en drie kleuren leverbaar.
Ze worden met schapenwol gevuld en kunnen op maat
geleverd worden. Makkelijk schoon te houden met stofzuiger en schoon water.
Het leer is ecologisch gelooid met plantaardige stoffen of
mineralen. Ook voldoet het aan het PCP verbod en wordt
zonder AZO-kleurstoffen geproduceerd.

Edu

Hét educatiecentrum voor alle
dierenliefhebbers | www.edupet.nl

Kijk op www.ajpleer.nl mail met annette@ajpleer.nl of bel
naar 06-53319187

Dag van de Hond
Sinds 2011 heeft de hond een eigen dag met
landelijke bekendheid: de 'Dag van de Hond'.
Tijdens deze dag kunnen alle (potentiële)
hondeneigenaren op diverse plaatsen in het land
terecht voor informatie, demonstraties en activiteiten op het gebied van (ras)honden en alle vormen van lekker
bezig zijn met je hond en hondensport. Ieder jaar bezoeken vele duizenden bezoekers een of meer locaties. Dit
jaar is de Dag van de Hond op zondag 27 mei 2018 met het thema 'Sport & Spel'. Kijk vanaf maart bij het
overzicht van de locaties waar je terecht kunt voor een bezoek.

De Dag van de Hond heeft ieder jaar een thema waar specifiek aandacht aan geschonken wordt.
Dit jaar is het thema 'Sport & Spel'.
Andere thema's zijn 'Hond & Ras' en 'Kind & Hond'.
De thema's komen om de drie jaar terug.
Op de hoogte blijven van alle actuele zaken rond de Dag van de Hond? Hou dan
onze facebook pagina in de gaten!
Bron: www.raadvanbeheer.nl, Info: www.dagvanhond.nl
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ZWEMMEN EN ZO…
Veel hondeneigenaren gaan er van uit dat zwemmen goed is voor hun hond, maar dat is niet altijd het geval. Het is
goed om je van te voren een aantal dingen af te vragen voordat de hond te water gaat. Wat is belangrijk ?

Kan de hond zwemmen?
Niet iedereen staat er bij stil maar niet iedere hond kan zwemmen. Het wordt dus eerst proberen onder veilige
omstandigheden. Ook zijn er gevallen beschreven waarbij de vacht van de hond tijdens het zwemmen “volloopt” met
water en dat de hond op deze manier steeds meer moeite krijgt om de kop letterlijk en figuurlijk boven water te
houden.
Ook honden die goed kunnen zwemmen kunnen in de problemen komen als de omgeving niet echt veilig is. Uit mijn
eigen kliniek ken ik een praktijkgeval waarbij een hond die goed kon zwemmen in de jachthaven tussen twee boten
viel en kansloos verdronk door gebrek aan ruimte om te kunnen zwemmen.
Verder is het natuurlijk net zoals bij mensen, er zijn lichamelijke condities die zwemmen niet verstandig zo niet
levensgevaarlijk maken. Bepaalde spier- en / of skeletaandoeningen kunnen verergeren door zwemmen, het mag
tevens duidelijk zijn dat honden met epilepsie niet mogen zwemmen.
Wat zijn de gevolgen voor de gezondheid?
Zowel het zwemmen in gechloreerd-, zout of zoetwater kunnen gevolgen hebben voor de gezondheid.
In die gevallen waar de hond zwemt in zwembadachtige omstandigheden zal het water gechloreerd zijn. Opname via
de bek van de hond, zal net als bij de mens, diarree kunnen veroorzaken omdat darmbacteriën negatief beïnvloedt
kunnen worden door het chloor. Hierdoor verschuift het evenwicht van de darmflora met een dunne darm diarree
tot gevolg. Meestal herstelt dit zich spontaan binnen een aantal dagen als er niet meer gezwommen wordt. Bij
warme omstandigheden en jonge dieren is waakzaamheid geboden omdat uitdroging hier relatief snel kan optreden.
Zwemmen in zoutwater geeft niet zo veel problemen. Slijmvliezen van de ogen kunnen wat geïrriteerd raken en een
enkele hond zal misschien braken na opname van (te) veel zout water.
Zoetwater kan microbiologisch behoorlijk ziekmakend zijn. Meest bekende ziekte is botulisme. Als het een beetje
warmer wordt dan is ondiep water snel besmet. Watervogels raken verlamd, komen met de kop onder water en
verdrinken. Laat NOOIT een hond zwemmen in water waar je een dode vogel in ziet drijven of waar deze recent
gevonden zijn. In principe zal voor botulisme gewaarschuwd worden omdat het ook gevaarlijk is voor de mens maar
het is niet ondenkbaar dat commerciële belangen tot enige vertraging kunnen leiden.
Blauwalgen lijken mensen niet zo snel ziek te maken maar honden zijn er gevoeliger voor. Het water kan stinken of er
troebel uit zien. Meest voorkomende reacties zijn huidklachten en diarree, het precieze mechanisme is nog niet
bekend. Bacteriën en andere micro-organismen in het water kunnen diarree veroorzaken die meestal vanzelf
overgaat.
Voor alle wateromstandigheden geldt dat de temperatuur van het water voldoende hoog moet zijn. Het is beter voor
het skelet en de spieren als het water niet te koud is. Ook is bekend dat honden na de opname van koud water
een maagkanteling kunnen ontwikkelen, dus let ook op bij het drinken van koud zeewater ’s winters tijdens de
strandwandeling!
Honden die daar gevoelig voor zijn kunnen van regelmatig zwemmen een verstoring oplopen van hun talgproductie.
De vacht gaat vettig aanvoelen en de hond gaat een geur bij zich dragen die misschien het best te vergelijken is met
oud nat wasgoed of sokken na een week….
28
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Met name Duitse Herders die toch al een wankel evenwicht hebben qua gezondheid van de huid en vacht is het
oppassen geblazen. Als een hond dit ontwikkelt dan is de enige remedie om te stoppen met zwemmen.
Specifieke blessures
Bij het zwemmen maakt de hond bewegingen die totaal anders zijn dan bij het normale voortbewegen. De
“zwembelasting” zal dus geleidelijk aan opgevoerd moeten worden om blessures te voorkomen, ook een “warmingup” is aan te bevelen.
Een specifieke blessure kan ontstaan als de hond op een hogere wal moet klauteren om het water te verlaten.
Schouderblessures ontstaan omdat de hond veel kracht moet zetten en bij een natte (langharige) vacht kan het
gewicht fors toegenomen zijn! Beter is het om een plek te zoeken waar de hond het water uit kan lopen of de hond
te helpen zonder hierbij aan zijn voorpoten te trekken.
Oververhitting
Als zwemmen bedoeld is om af te koelen bij warm weer is het voldoende om er in en
er uit te gaan. Het vocht zal verdampen en daarmee voor afkoeling zorgen. Zwemmen
op zich lijkt verkoelend maar door de arbeid van de spieren tijdens het zwemmen
ontstaat veel warmte. Zodra de hond uit het water komt kan hij deze warmte
moeilijker kwijt en stijgt de temperatuur.
Heeft uw hond last van de hitte? Leg hem of haar op een koele plaats, eventueel op
een natte handdoek. Als u bang bent voor oververhitting neem dan de temperatuur
op. De normale temperatuur van een hond is tussen de 38 en 39 graden Celsius.
Wanneer de temperatuur boven de 42 graden Celsius uitkomt, wordt het bloed
stroperig en kan het niet meer goed rondgepompt worden waardoor diverse organen
zuurstoftekort krijgen. Bij een dergelijke hoge temperatuur is de schade onomkeerbaar. Is uw hond te warm begin
dan met afkoelen. Als de temperatuur onder de 40 graden Celsius komt dan mag het afkoelen iets minder rigoreus,
de kans is groot dat de hond anders doorschiet naar een ondertemperatuur. Neem voor advies gerust contact op
met de dierenarts.
Oververhitting voorkomen is natuurlijk het beste, hier volgen enkele tips:
Wandel ’s ochtends vroeg en ’s avonds laat, niet tijdens de heetste uren van de dag.
Laat uw hond niet naast de fiets lopen. Niet alleen zorgt de arbeid van de spieren voor veel warmte het wegdek
wordt snel warm.
Laat uw dier NOOIT achter in de auto! Ook niet voor eventjes, ook niet als de auto in de schaduw staat en ook niet
me een raampje open.
Voorkom stress en verzorg verkoeling en schaduw.
Wees extra alert bij oudere honden, jongere honden, honden met overgewicht, hartproblemen en rassen met korte
neuzen zoals de Engelse Bulldog.
Zwemmersjeuk
Zwemmersjeuk zoals bekend bij mensen wordt veroorzaakt door parasieten van vogels. Het is niet duidelijk of
dit ook bij honden voorkomt. Bij mensen geeft het jeukende rode pukkels.
Cold water tail
Onder deze benaming staat een aandoening van de staart te boek. Na een heftige inspanning van de staart bij het
zwemmen kan in de dagen daarna de staart slap zijn en het bewegen ervan pijnlijk. Het lijkt erop dat de staartspieren
geïrriteerd zijn of zelfs ontstoken ten gevolge van de overmatige inspanning. Rust en eventueel ontstekingsremmers
verhelpen de aandoening.
Watervergifitiging
Sommige honden krijgen bij het zwemmen met een bal of stok in de bek erg veel water binnen. Zo veel water kan de
zoutbalans in het bloed verstoren. Dit kan ervoor zorgen dat de cellen gaan zwellen, dus ook de hersencellen, wat
kan leiden tot een coma en sterfte.
Tot slot
Voor de meeste honden kan zwemmen een leuke bezigheid zijn mits de baas goed oplet. Dat is natuurlijk in feite
altijd zo maar je moet het maar net weten. Veel plezier!
Bron: www.dierenkliniek-ermelo.nl
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VERSLAG THOLEN 20
JANUARI
Vandaag om 06.00 uur het bed uit gedreund door mijn
wekkerradio met een hardrocknummer op deze zender,
mooier kun je de dag niet beginnen toch.
Snel douchen, ontbijten, krantje lezen en vandaag gezellig
samen met mijn vrouw Janny naar de volgende wedstrijd
in twee dagen, gisteren in Kloosterzande gelopen alwaar
Floor voor de derde keer dit seizoen de gewerenprijs won
met nu de Gerrit Visscher wisselbokaal als beloning.

Dus 1 groep naar het jachtveld in St. Annaland en 1 groep
naar Oud-Vossemeer.Ik mocht als eerste aan de loting
beginnen voor de groep St. Annaland het werd no.4.
De wedstrijd kan beginnen in zeer dichte dekking op een
van de vele dijken in dit jachtveld.De eerste 2 deelnemers
hadden de linker kant van de dijk afgejaagd en de derde
de rechterkant in zijn geheel. Ik mocht beginnen na Nol Bots
die de dijk in mijn ogen prima afjaagde maar helaas geen
punt kon maken.
Floor met fazant.
Ik heb Gerrit helaas te kort mogen meemaken maar dat het
een persoonlijkheid vol passie en vooral humor en gezelligheid was is mij in de afgelopen jaren wel ter ore gekomen,
deze bokaal krijgt natuurlijk een mooie ereplaats in mijn
kamer.
Aangekomen in Tholen waar we gelijktijdig aankomen met
de wedstrijdleider John van Aert na het begroeten en even
bij babbelen koffie met natuurlijk een Zeeuwse bolus.

Nu was het mijn beurt en kon Floor haar kunstje laten zien
in de zware dekking van bramenstruiken en afgewaaide
takken. Jolanda Kroot aspirant keurmeester sprak me aan
en zei ik heb al mooie dingen gehoord van jou hondje dus
laat ons maar genieten. En dat deed ze.
Ze nam de dekking prima aan zowel boven als onder de
dijk. Na een kwartier gaat er een haan op onder de dijk die
prima wordt geschoten door het geweer. Ik krijg haar
steady en kan daarna het apport netjes binnen brengen.
Ik mag mijn loop afmaken en ga met mijn gehavende

Nadat alle deelnemers, keurmeesters en gastheren gearriveerd en begroet waren werd na het openingswoord van
John begonnen met de loting.
Op deze dag was er een wedstrijd gepland voor alleen
Cockerspaniëls en een voor Springer Spaniëls, maar
doordat de inschrijving van de Cockers niet aan de minimaal
aantal deelnemers voldeed, en er bij de Springers een over
inschrijving was is er besloten om er 1 wedstrijd van te
maken met 2 series van twaalf honden waarbij in allebei de
series een CACT behaald kan worden.
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hondje waarvan de flanken onder het bloed zaten zeer
voldaan naar de auto om wat doorns uit het ranke lijf te
plukken en weer een beetje toonbaar te maken.
Daarna nog even gezellig nagepraat met wat deelnemers
bij de auto van Iain Barnes die heel toevallig nog een
flesje geestverruimend water bij had en me daarvan een
aanbood in combinatie van wat kaasblokjes werd er weer
op hoog nivo nagekletst.

Mijn beoordeling kwam als laatste dat betekende een 1e
plaats met een kwalificatie U super blij natuurlijk een pracht
afsluiting van een mooi seizoen.
De keurmeesters hadden graag hadden graag een echte
flush gezien bij het punt dat Floor had gemaakt dus miste
daardoor het CACT, dus weten we waar de verbeterpunten
zitten, maar daardoor niet minder blij met de prestaties van
mijn maatje Floor.
Om 13.00 uur naar de schuur van een van onze jachtheren
voor de kop snert en waar Michiel Groenewegen weer
overheerlijke hamburgers bakte en op de achtergrond
muziek van de onze diskjockey keurmeester Jan Luijendijk.

Na de lunch waren nog enkele honden die hun eerste loop
nog moesten afwerken. Daarna kwamen er nog 4 combinaties in aanmerking voor een tweede loop die voor alle 4
succesvol waren door alsnog een punt te scoren. De 4
koude apporten kwamen ook alle 4 mooi binnen.

Bij deze wil ik natuurlijk ook Yvonne Knappers feliciteren
met haar overwinning in de groep Oud-Vossemeer en haar
overwinning als het beste hondje seizoen 2017. En alle
andere deelnemers die deze dag een kwalificatie gehaald
hebben.

Nu terug naar de plaats van samenkomst voor de prijsuitreiking en natuurlijk benieuwd naar de kwalificatie en de
bevindingen van de keurmeesters over het werk van je
hondje.

Na de prijsuitreiking werd er door de uitbaters van Brasserie “de Deu-Braek” een superheerlijk warm/koud buffet
voorgeschoteld.

Jolanda Kroot deed het woord namens onze keurmeesters
Jan Luijendijk en René Smit van elke deelnemer ongeacht
of ze een kwalificatie hadden gelopen of niet en dat deed
ze meer dan voortreffelijk.

Gastheren, keurmeesters, organisatie en alle deelnemers
bedankt voor de supergezellige wedstrijddagen.
En bij deze op zijn Brabants houdoe en bedankt.
Groeten, Hans Mathijssen
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DE LAATSTE VELDWED
STRIJD VOOR DE SPA
NIËLS, SEIZOEN 2017/2018.
Zaterdag 20 januari 2018:
Weer spannend wat de dag ons gaat brengen en wie de
veldwerk kampioen van dit seizoen zal gaan worden. Het
belooft een mooie dag te worden, het weer is ons gunstig
gezind.
Na samenkomst in de brasserie volgt de loting voor de
wedstrijd. Vandaag zijn er, zoals gewoonlijk, twee wedstrijden, één in Sint Annaland en één in Oud Vossemeer.
Anders dan andere jaren is dat beide wedstrijden gemengd
zijn, Engelse Springers Spaniëls en Engelse Cocker Spaniëls door elkaar.
Bij ons, in Oud Vossemeer, in het jachtveld van Dhr. Wim
van Doorn, waren de keurmeesters Dhr. Bruno de Houwer
en Dhr. Marcel Dons. Han van Vossen en Jan van Doorn
waren de officiële geweren die deze wedstrijd compleet
maakten.
Het terrein was een prachtige dijk met mooie bramen
proppen afgewisseld met buntgras. Na onze auto’s geparkeerd te hebben, werden de eerste deelnemers met een
busje naar de dijk gereden. Daarna werden andere deelnemers opgehaald om zo ook mee te kunnen kijken met de
deelnemer die mocht lopen.
Iedereen leeft altijd erg met elkaar mee. We gunnen elkaar
alle kansen op succes!
Van de eerste deelnemers waren er een paar die een punt
hebben kunnen maken maar nog geen apport. De punten
waren gemaakt op een houtsnip en fazantenhen, deze
mogen niet geschoten worden.
Na de korte pauze was ik aan de beurt, ik had een gezonde spanning. In de eerste minuut maakte mijn Taby een
mooi punt op een haan, deze werd geschoten en belandde
na een verre landing in het water.

komen. Deze hadden namelijk goed gelopen en mochten
proberen een punt op wild te maken. Voor één van hen was
dit gelukt. Dit hield in, dat er 4 deelnemers waren die een
punt hadden, waarvan er 3 nog een koud apport moesten
doen. Eenmaal alles binnen, was de wedstrijd voor die dag
klaar. We hebben nog gezellig in de schuur bij de boer wat
gedronken om daarna naar de brasserie te rijden waar we
die ochtend de dag begonnen waren.
De sfeer was zoals altijd gezellig en de keurmeesters waren
druk in overleg.
In de wandelgangen kreeg ik al een beetje te horen dat er
een prijs in zou zitten voor mij met Taby.
Toen was het zover…….de uitslag.
Voor 3 honden was er een non classe, geen kwalificatie.
Dan nu de kwalificaties:.
Kees Tinga heeft met zijn jeugd Cocker Spaniël een kwalificatie kunnen lopen. Dit hondje maakte een mooi punt op
een houtsnip, echt super goed. Hij werd beloond met een
Goed.
Nog 3 deelnemers over….
Op de derde plaats met een Uitmuntend was Henk van den
Ouweland met zijn Engelse Springer Spaniël.
Nummer 2 met een Uitmuntend was….John van Aart met
zijn Cocker Spaniël.
De stand is 2-1 voor de Cocker Spaniëls .
Nummer 1 met een CAC is …….ik, met mijn Taby??!!
Super geweldig!!
Wat hield dit in…..
Taby (Softail DeLuxe May Of a Quiet Spot) bleek niet alleen
de winnaar van deze wedstrijd te zijn, ze is ook:
- BESTE SPANIËL VAN 2017/2018,
- MEESTE CONSTANTE SPANIËL 2017/2018 en
- NEDERLANDS VELDWERK KAMPIOEN 2017/2018.
Echt ongelooflijk voor een hondje van nog geen 2,5 jaar oud!
Iedereen bedankt voor dit seizoen, we zien elkaar volgend
seizoen vast en zeker weer.
Geschreven door Yvonne Knappers

Mij werd gevraagd om deze door mijn hond binnen te laten
brengen. Taby luisterde goed, ik kreeg haar over de sloot,
langs het water. Na een meter of 40 naar rechts en ja hoor,
Taby bracht de haan binnen.
Ik kreeg complimenten van de Belgische keurmeester. Ik
was best trots op dat moment, maar niet minder zenuwachtig.
We zetten de wedstrijd voort, ik stuurde Taby de bramen in
en heb haar niet meer gezien. Ze kamde alles super netjes
uit en maakte daar ook nog een punt op een konijn. Mijn
dag kon niet meer stuk.
Na de lunch mochten nog 2 deelnemers. We hadden
vandaag maar een kleine groep deelnemers. Zij hadden
helaas niet zoveel geluk als ik, en geen punt kunnen maken.
De keurmeesters besloten om nog 2 honden terug te laten
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MUTATIES LEDENBESTAND TOT 31 MAART 2018
NIEUWE LEDEN
Conform het Huishoudelijk Reglement zijn nieuwe leden eerst aspirant-lid. Binnen twee weken na verschijning
van dit clubblad kunnen leden bezwaren tegen toelating van aspirant-leden aan het bestuur kenbaar maken.
Het bestuur overweegt vervolgens deze bezwaren bij zijn beslissing omtrent toelating.
Naam
Adres
Postcode Woonplaats
Land
C.P.G.G.
Heusschen
Zandhagedis 52
5658 AT
EINDHOVEN
F.
Wentzel
Zandweg 58
1531 AP
WORMER
C.H.W.
Heusdens
Voshollei 43
2930
BRASSCHAAT
BELGIE
P.B.
Blaauboer
Heumensebaan 23
6561 CJ
GROESBEEK
A.M.
Piest
Kamvaren 61
2498 CL
DEN HAAG
K.J. van der Mije
Vliegheiweg 16
1272 PK
HUIZEN
A.F.E.M.
Groenendael
Sint Jansstraat 8
5211 DL
S HERTOGENBOSCH
L.G.M.
Slagter
Helmondseweg 35
5751 GA DEURNE
DRIEBERGENP.V.
Molenaar
Koningin Wilhelminalaan 7 3972 EX
RIJSENBURG
O.
Strijker
Kapelweg 124
3818 BS
AMERSFOORT
R.J.G.
Oude Engberink
De Montestraat 11
7651 BG TUBBERGEN
T.
Schmidt
Am Burgwall 12a
23899
GUDOW
DUITSLAND
C.L.
Pickard
Van polanenlaan 21
1901 JR
CASTRICUM
WIJK BIJ
D.W.A.
Bok
Remus 8
3962 KT
DUURSTEDE
L.
Hutchinson
Roswinde 155
2496 WH DEN HAAG
M.J.M.
Konings
Deckerslaan 15
2910
ESSEN
BELGIE
I.L. de
Korne
Raadhuisstraat 31
4431 AH
S GRAVENPOLDER
A.A.
Zweep
Camphuysenstraat 172
9721 KL
GRONINGEN
M.J.
Haseldonckx
Werkhovensestraat 1A
B 2321
MEER
BELGIE
ADRESWIJZIGINGEN:
J.C.C.R.
Antonissen
Galderweg 6
4836 AG
BREDA
D.
Fens
Prinsenstraat 22
4881 VB
ZUNDERT
EINDE LIDMAATSCHAP:
A. van
Buren
Pauwenstein 7
2289 BT
RIJSWIJK
DE
K.
Zwarts
Voorstraat 58
9271 KJ
WESTEREEN
Y.
Janssen Rademakers Sitterskampweg 105
5927 NJ
VENLO
J.C.A. v. d. Krugten
Peckiuslaan 5
5652 XP
EINDHOVEN
D.
Jansen
Loenhorsterweg 7E
6999 DT
HUMMELO
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LIDMAATSCHAP EN
CONTRIBUTIE

OPZEGGING
LIDMAATSCHAP

Lidmaatschap € 30,00 per kalenderjaar
€ 27,50 bij automatische incasso
€ 40,00 na 1 september voor het lopende
en het volgende jaar
€ 37,50 bij automatische incasso
€ 20,00 per kalenderjaar
Gezins- en
jeugdleden
€ 17,50 bij automatische incasso
€ 25,00 na 1 september voor het lopende
en het volgende jaar
€ 22,50 bij automatische incasso

Opzegging van het lidmaatschap
moet schriftelijk aan de ledenadministratie geschieden voor 1 december.
Als u uw lidmaatschap beëindigt,
dan wel per post dan wel per email,
ontvangt u altijd van ons een bevestiging. Deze bevestiging dient als
bewijs van uw opzegging.
Uw opzegging dient voor 1 december voorafgaand
aan het nieuwe contributiejaar bij ons binnen te zijn.
Na 1 december wordt automatisch uw lidmaatschap
verlengd en bent u de contributie voor het volgend
jaar verschuldigd.

ADVERTENTIETARIEVEN
De advertentietarieven zijn voor 2017 als volgt:
Jaaradvertentie Full-colour,
inclusief logo/banner op de ESSCN-website
Jaaradvertentie zwart/wit,
inclusief logo/banner op de ESSCN-website
Losse advertentie Full-colour,
inclusief logo/banner op de ESSCN-website
Losse advertentie zwart/wit,
inclusief log/banner op de ESSCN-website
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Hele pagina
Halve pagina
Kwart pagina
Hele pagina
Halve pagina
Kwart pagina
Hele pagina
Halve pagina
Kwart pagina
Hele pagina
Halve pagina
Kwart pagina
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€195
€ 95
€ 45
€165
€ 70
€ 35
€ 95
€ 55
€ 25
€ 75
€ 40
€ 20

Gijs

Kussens

· Runderleer kussen of matras
· Vuil en water afstotend
· Wax finish laag
. Teken en vlooien vrij
. Onderhoudsvriendelijk
. Verkrijgbaar in diverse kleuren

Abby&Chanel, foto: Daphne van de Brink

info@ajpleer.nl / www.ajpleer.nl

De honden van de familie Bouchier liggen samen lekker in
het zonnetje.

