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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

INHOUDSOPGAVE
Colofoon

4

Van de Voorzitter

5

Mededelingen van het bestuur

6

Van de redactie, redactieadres

7

Herfstwandeling

8

Verslag strandwandeling

8

Dag lieve mensen

9

Een vrolijke Springer

9

Onze nieuwe aanwinst

11

Onze waterrat

11

Cocker Sisi, een super nanny

12

Dementie bij honden

12

World Dog Show

13

World Dog Show 2

15

Boekenrubriek

16

World Dog Show 3

17

Tentoonstellingsverslagen

18

Stand puntentelling showhonden

22

Kunstmatige zoetstoffen gevaarlijk….

23

Verslag SJP Haaften

25

Certificaatdag Zelhem

27

Ledenbestand

29

Lidmaatschap en contributie, enz.

30

September 2018

3

COLOFON
'De Engelse Springer' is het clubblad van de Engelse Springer Spaniël Club Nederland (ESSCN)
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 2 november 2018 naar:
►S.T. Leidner, Nieuwe Laaklaan 9, 3881 MH PUTTEN . Tel: 0648720661/0355417096
e-mail: s.leidner@esscn.nl of sandra.leidner@woutworks.nl

BESTUUR EN COMMISSIES
BESTUUR:
Voorzitter
Penningmeester/
Vicevoorzitter
Secretaris
Leden

Ledenadministratie
COMMISSIES:
Jachtcommissie
Secretaris
Voorzitter a.i.

Activiteitencommissie
Geschillencommissie
Gezondheidscommissie

Redactie clubblad
Redactie Website/
facebook

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

: 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: Flynn “Crackerjanne Court Favour”
foto: Debby de Graaf
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VAN DE VOORZITTER
De World Dog Show is succesvol verlopen en er hebben een aantal Springers mooie successen behaald op dit wereldkampioenschap. Verderop in dit clubblad vindt u een uitgebreid verslag incl. bijbehorende foto’s van dit groots opgezette kynologische evenement.
De Winner Dogshow wordt weer gehouden in de Rai te Amsterdam op 15 en 16 december. U kunt zich nog inschrijven!
De eerste Standaard Jachthonden Proeven (SJP’s) zijn inmiddels afgerond onder de snikhete juli/augustus zon.
Als vanouds zijn deze dagen bedoeld om het niveau van de jachthond te testen en je als voorjager mogelijk te kwalificeren voor de Nimrod.
Onze vereniging organiseert samen met de Vereniging Continentaal Staande Honden al een aantal jaren een SJP.
Dit jaar heeft deze in Haaften plaats gevonden. Er deden 20 Spaniëls mee met wisselend succes.
Als bestuur zijn we blij met deze samenwerking en de mogelijkheid voor onze leden om met voorrang in te schrijven op
deze proef.
Er gebeurt veel in de wereld van de jagende spaniël. Zo heeft u via de facebookpagina kennis kunnen nemen van het
nieuwe Reglement Spaniël Workingtest, wat door de CJ (Commissie Jachthonden), lees Orweja, is vastgesteld en goed
gekeurd.
Als bestuur zijn we blij met dit reglement en we zullen bij het Orweja een vergunning aanvragen om als vereniging, de
SUN te kunnen faciliteren een dergelijke workingtest te houden.
De mensen van De SUN (SPANIEL UNIE NEDERLAND) zijn een groep actieve en gewaardeerde leden van aaneengesloten spaniëlverenigingen, die zich elk jaar weer inspannen om gezamenlijk activiteiten te organiseren voor de leden
van de aangesloten clubs.
Als bestuur van de Engelse Springer Spaniël Club Nederland zijn we zeer blij met deze samenwerking en zullen we de
komende jaren steeds vaker gezamenlijk met de overige spaniëlverenigingen op trekken.
Immers, door de krachten te bundelen hebben we wel handen genoeg om succesvol activiteiten te organiseren.
Onlangs heeft de Cocker Spaniël Club Nederland in zijn laatste vergadering besloten de vereniging op te heffen.
Een spijtig besluit waarmee een einde komt aan 90 jaar kynologische cockerspaniëlgeschiedenis in Nederland.
Cocker Spaniëls behouden wel de mogelijkheid om deel te nemen aan de activiteiten van de SUN.
We zien door steeds verdergaande individualisering in de maatschappij, dat het steeds moeizamer wordt om in clubverband met elkaar commitment te vinden, om gezamenlijk een vereniging levensvatbaar te houden.
Ook binnen onze vereniging doet zich dat fenomeen voor, om maar eens het feit te noemen dat er nog steeds veel
Springers gefokt worden buiten het verenigingsfokreglement om.
Dat is jammer en niet in het belang van ons geliefde ras.
Voor de komende maand september staat de certificaatdag in Goedereede weer gepland, het maximale aantal inschrijvingen voor deze dag komt snel in zicht.
Dus wilt u nog deelnemen aan deze dag, wacht dan niet te lang meer met inschrijven via de website van de SUN.
Komende maanden zal ook de veldwedstrijd kalender via Mijn Orweja worden gepubliceerd.
Ik wens u veel leesplezier,
René Eckhardt, voorzitter ESSCN

Certificaatdag Zelhem. Foto: Bart Krijgsman.
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
DATABASE ZOEKT
BAASJES!

CONTRIBUTIE 2018

Sinds 2017 is onze vereniging in het bezit van een database waarin ruim 24.000 Engelse Springer Spaniëls zijn
vastgelegd. Het betreft hier honden uit de show – en
jachtlijn uit Schotland, Nederland, UK, België, USA,
Denemarken, Duitsland en nog een aantal andere landen. De database geeft inzicht in onder andere stambomen en gezondheidsgegevens en bevat waardevolle
informatie voor iedereen die zich met fokken en de toekomst van de Engelse Springer Spaniël bezig houdt.
Hierbij ligt onze aandacht primair bij:
►Toevoegen van de nieuwe Nederlandse pups (aangegeven bij Raad van Beheer)
►Controleren van gezondheidsgegevens van de Nederlandse honden.
►Toevoegen van gecontroleerde gezondheidsuitslagen
van Nederlandse honden.
Om deze database te onderhouden zoeken we hulp van
mensen die zorgvuldig en handig zijn met data. Liefst
zouden we een kleine werkgroep samenstellen die de
database zo goed mogelijk beheert en verder ontwikkelt.

Dank aan alle leden die hun contributie inmiddels hebben
overgemaakt. Leden die nog een openstaande factuur
hebben wil ik vriendelijk doch dingend vragen deze te
voldoen.
De incasso van contributie via de ING is helaas niet
uitgevoerd, waardoor bij leden die een incassomachtiging hebben gegeven via hun ING rekening de contributie 2018 nog niet is afgeschreven. Ik zal binnenkort de
incasso opnieuw aanbieden bij de ING.
Herhaaldelijk krijg ik bij de contributie te maken met leden
die aangeven hun lidmaatschap te hebben opgezegd.
Graag wil ik een ieder erop attent maken dat opzeggingen
schriftelijk moeten worden ingediend bij de ledenadministratie (y.tuin@esscn.nl). U ontvangt altijd een bevestiging als bewijs voor uw opzegging. Zie berichtgeving
achterin ieder clubblad.
Met vriendelijke groet,
Leontien Bouchier, Penningmeester

Voldoe jij aan het volgende profiel en heb je wat tijd om
hier iedere maand aan te besteden, dan horen we graag
van je!
♦ Handig met databestanden op de computer.
♦ Nauwkeurig en zorgvuldig.
♦ Begrijpt regels rond dataverwerking.
Je kunt dit werk vanaf huis doen met je eigen hond naast
je!
Wij zouden erg blij zijn met wat hulp op dit terrein. Je
wordt ingewerkt.
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Willemien, onze
secretaris (info@esscn.nl).

GEZOCHT EEN BEHEER
DER VAN DE WEBSITE:
Gezocht: Een enthousiaste Engelse springerliefhebber
die het leuk vindt om onze website te perfectioneren.
Het gaat om het up-to-date houden en aanvullen van
onze website.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van activiteiten in de activiteitenkalender en het plaatsen van dekberichten en geboorteberichten. Gegevens worden door de
leden en door de bestuursleden aangeleverd.
Enige ervaring en affiniteit met website beheer is gewenst. De website is opgebouwd in Wordpress, ervaring
daarmee is een pré, maar niet persé noodzakelijk.
Technische ondersteuning kun je krijgen van de ontwerpers van de website, Stichting MEO.
Ben je nieuwsgierig geworden naar onze website, kijk
dan op www.esscn.nl

Certificaatdag Zelhem. Foto: Elly van Wijngaarden.
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Voor meer informatie kun je contact opnemen met de
secretaris, Willemien de Rooy: info@esscn.nl
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VAN DE REDACTIE

Of groter is eventueel ook mogelijk, maar dan zijn er wat
kosten aan verbonden. Voor info: sandra.leidner@woutworks.nl.

Allereerst wil ik iedereen bedanken voor
zijn of haar bijdrage voor het tot stand
komen van dit clubblad. Over de World Dog
Show, die in augustus gehouden is in de
Rai in Amsterdam is er veel geschreven en
zijn er mooie foto's gemaakt. Een belangrijke gebeurtenis
waarvan het de moeite waard is om er aandacht aan te
schenken.
Ook zijn er weer showuitslagen gepubliceerd, en is de stand
puntentelling zoals hij tot nu toe is, opgenomen. In het
volgende clubblad zullen de nu ontbrekende uitslagen gepubliceerd worden.
De jacht is weer begonnen en op de valreep heb ik het
verslag van de Certificaatdag in Zelhem kunnen plaatsen
met bijbehorende foto's. Waarvoor dank voor de snelle
inzending!
Zoals ieder najaar is het weer mogelijk om een leuke fokkersadvertentie met bijbehorend Kerstgroet te plaatsen, die
in het decembernummer zal verschijnen.
Deze advertentie is gratis in zwart/wit op kwart A4 formaat.

Graag uw bijdragen vóór 2 november insturen.
Laten we er met elkaar weer een vrolijk Kerstclubblad van
maken!
Ik wens u veel leesplezier.
Sandra Leidner (redactie)

REDACTIEADRES
Het volgende clubblad zal begin december verschijnen
en de redactie maakt de leden erop attent dat de kopij
vóór 2 november 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
E-mail: sandra.leidner@woutworks.nl

Scout en Bodey op de working test in Lochem, foto Leontien Bouchier.
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HERFSTWANDELING
Waar: Herfstwandeling te
Putten op Landgoed Schovenhorst. (info:www.schovenhorst.nl)
Adres: Garderenseweg 93
3881 GK Putten. We verzamelen op het grote parkeerterrein.
Tijd: Zondag 28 oktober om
12.00 uur.
Lekker wandelen over zandpaden door de vallende
blaadjes van het bos! We
parkeren bij Landgoed Schovenhorst aan de Garderenseweg 93 in Putten.
Houdt er rekening mee dat hier wild kan lopen, dus de
neuzen moeten wel onder controle kunnen blijven.

VERSLAG STRANDWANDE
LING 5 AUGUSTUS 2018
Op 5 augustus was er een strandwandeling in Kijkduin
gepland. Het was prachtig weer, dus je verwacht dat er toch
wel wat mensen komen wandelen. Niet iedereen is meer
met vakantie en zo heerlijk langs het stand lopen is voor
mens en hond een genot.
Helaas waren er maar drie mensen op komen draven en
met z'n vijven en evenveel honden hebben we toch heerlijk
gewandeld. De honden waren niet uit het water weg te
slaan. Wat hadden die een plezier! Na afloop hebben we
nog wat gedronken en de zon in de zee zien zakken. Een
prachtige zonsondergang was het wel.
Wat jammer dat er zo weinig mensen waren! Op deze
manier is het niet meer de moeite waard om nog iets te
organiseren. De vraag is waar we de moeite nog voor doen.
Misschien dat een ander het stokje wil over nemen, want
om eerlijk te zijn vind ik het zonde van de moeite.
Ik hoop dat u wel komt naar de wandeling die Ester Sender
organiseerd in Putten op 28 oktober!
Sandra Leidner

Bij vragen; 0642683311
Groetjes, Ester Senden
U wandelt toch mee?

Na de wandeling is er gelegenheid voor een drankje
bij Brasserie Schovenhorst (voorheen restaurant
Hop-Eest).
Hazel, foto: Daphne v.d. Brink.
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DAG LIEVE MENSEN,
In het zonnige Zeeland woont Zhela, een pup uit ons allereerste nest van Kayleigh RIP. Zhela is een driekleur (tan)
die al wat aan het verbleken is, grijs om de snuit en stram
in de pootjes. Maar toch haalt ze alle ballen uit de zee bij
Arnemuiden. Ze woont samen met Poolse Ziko, papa van
een aantal van onze nazaten.
Op dit moment heeft Zhela, Jazz, Pruts en mij een weekje
op bezoek en dansen ze gedrieën op het strand. Pruts,
(haar ‘zondagse’ naam is Jane) is niet haar normale spicey
zelf, ze stormt 2x de bal achterna om vervolgens een lange
neus te trekken. Ik vind het niet erg, want ik denken/hoop
en verwacht, dat ze in verwachting is van haar vriendje
Diesel van het Veense Springertje.
Binnenshuis is Pruts is al een tijdje in diepe trance, waarbij
ze amechtig met gekruiste voorpootjes op de hoek van de
bank hangt en in zich zelf verzonken.
Maar helaas, inmiddels is duidelijk geworden dat ons
feestje niet doorgaat, jammer maar zo gaat het soms.
Op naar het bos maar weer! Een volgende keer misschien?
Leidy van der Velde

Phoebe.

De familie van der Velde aan zee.

EEN VROLIJKE SPRINGER!
We hebben Phoebe nu bijna 10 maanden. We hebben al
enkele shows met haar gelopen, wat voor ons beide nieuw
en dus ook spannend was om te doen. Het leuke van shows
is om meerdere eigenaren van Engelse Springer Spaniëls
te ontmoeten. Helaas waren er steeds niet heel veel, maar
wij hebben toch al enkelen mogen ontmoeten, zelfs uit het
buitenland! Gelukkig allemaal vriendelijk en behulpzaam en
verliefd op hun hond(en).

Phoebe heeft al 3 x in de erering gestaan, als beste pup en
elke keer wisten we steeds beter wat en hoe we het moesten
doen. Ik moet zeggen dat ik het niet gemakkelijk vind! Het
lopen, mooi en goed staan. Blijven staan vooral ook, haha...
Stond ze net goed, verzet ze weer minimaal 1 poot. Maar
ach! De keurmeesters waren allemaal even lief en geduldig
voor haar en mij. Nu kan ik even niet mee doen, in verband
met een schouderoperatie, maar ik ga zeker weer shows
lopen! Zeker nu al die ophef er is over de hondenshows!
Wij hebben altijd gezegd dat wanneer we merken dat
Phoebe het niet leuk gaat vinden, dat we dan niet gaan,
maar in onze ogen vindt ze het allemaal super gezellig! Ze
gaat zo gemakkelijk in de bench liggen wachten, gezellig
samen met onze andere hond Gijs. Ook de andere springers
liggen geduldig op hun beurt te wachten. Soms zelfs op
schoot, want dat ligt natuurlijk wel het aller fijnste! Iedereen
mag zijn of haar eigen mening natuurlijk hebben over het
onderwerp "show", maar als ik naar de Engelse Springer
Spaniëls kijk, die ik tegen kom, hebben zij er echt geen
hinder van dat zij mee op show moeten. Die staarten blijven
maar heen en weer zwiepen!!!
Alle andere dagen is Phoebe een hond, zoals wij vinden
dat een hond moet zijn. Lekker mee wandelen, zwemmen,
naar "school", knuffelen, borstelen, tanden poetsen (ja, dat
moet echt bij haar! En ze vindt het allemaal prima!) samen
met Gijs en vaak met teckel Jack! Phoebe is een heel
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Ik heb even op haar moeten wachten, maar wat ben ik nog
steeds verschrikkelijk blij met haar!!! Het was op de hondenshow in Eindhoven dat we voor het eerst kennis hebben
gemaakt met het ras. De reu George, was de eerste die we
hebben gezien en we hebben enkele keren met de eigenaar
van hem gesproken en zo raakten wij er nog meer van
overtuigd dat dit onze volgende hond zou worden. Zowel
het uiterlijk, als het karakter van het ras paste helemaal bij
wat we zochten. We hebben nog altijd een heel gezellig en
fijn contact met de fokkers van Phoebe, die ons ten alle
tijden helpen en advies geven. Ook hebben we met de eigenaren van het nestje een app. groep. Deze is nog steeds
actief en zo volgen we elkaar nog steeds en ook hierin
worden vragen gesteld. Echt super leuk! Over een maandje worden ze al weer 1 jaar. Ik hoop dat we het geregeld
krijgen om een soort van reünie te organiseren, dan heb ik
voor de volgende keer wel weer een leuk verhaaltje, met
de nodige leuke foto's, hoop ik.
Jolanda Sijbrandij

Altijd in voor een spelletje!
aanhankelijk hondje. Ze volgt me overal en wacht geduldig
onderaan de trap tot ik weer naar beneden kom. Wanneer
ik opsta, heb ik meteen oogcontact met haar. Ze kan niet
praten, maar haar blik zegt me nu al meer dan genoeg! Ze
is helemaal verzot op knuffelbeestjes en op ballen apporteren!!! Daar kan ze ook echt niet mee stoppen! Ze komt
ze steeds weer terug brengen, laat netjes los, maar weet
echt van geen ophouden! Ik moet haar spulletjes echt opbergen. In ruil daarvoor krijgt ze een kluifje. Dat werkt goed
en dan hebben we ook zeker wel eens een rustmomentje
in huize Sijbrandij...haha!

Phoebe; "een bad nemen is ook fijn"!
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ONZE NIEUWE AANWINST
Wij zijn hartstikke trots op onze nieuwe Zweedse aanwinst,
“Barecho Hallelujah Moment”. Ze luistert naar de naam
Lyndi. Wat een spannend proces is het toch altijd weer om
een pup uit het buitenland te halen. Wij waren op zoek naar
nieuw bloed, zodat we een nieuwe lijn kunnen opzetten
waar we in de toekomst verder op willen gaan. Binnen de
Engelse Springer Spaniëls zijn er zo veel verschillende
types, dat je voorzichtig moet selecteren wat je wel en niet
aanspreekt en wat conform de ras standaard is.

Lyndi komt uit een mooie succesvolle bloedlijn, haar vader
is kampioen Westaway Stop Press (beste ESS Noorwegen
2017) en haar moeder is meervoudig kampioen Barecho U
Must Be The One (beste ESS Zweden 2017). Lyndi is een
heerlijk hondje met een klassiek springerkarakter: Enthousiast, leergierig, aanhankelijk en intelligent. Ze heeft haar
plekje bij ons thuis gevonden en onze harten veroverd.
We hopen haar regelmatig op shows uit te brengen en
kijken nu al uit naar haar eerste nestje over een jaar of
twee/drie met onze Flynn, “Crackerjanne Court Favour”
(import uit Engeland). De pupjes zullen de start zijn van een
nieuwe periode, een nieuwe bloedlijn waar we volledig
achter staan en hopelijk een mooie toekomst!
Maar voor nu, gaan we eerst genieten van ons nieuwe
dametje!
Debby de Graaf

ONZE WATERRAT!
Op 20 juni werd ons ‘v.d. Jorishoeve I’m so’ Nestje geboren,
2 teefjes en 4 reutjes. Een van de reutjes, Ozzy, is een
echte waterrat, slapen met 1 poot over de rand van de
waterbak en het zwembadje was echt zijn ding. Ozzy woont
nu samen met zijn oom Winner in Nieuwegein.
Paul en Annemie Koolen
ESS v.d. Jorishoeve

Lyndi (Barecho Hallelujah Moment)
Wij kwamen bij de Familie Björkman in Zweden uit, van de
kennel Barecho. De mooie combinatie van Scandinavisch
en Brits bloed spreekt ons erg aan. Wij zijn dan ook hartstikke blij met de kans die zij ons hebben gegeven door een
van hun pups aan ons toe te vertrouwen.

Ozy, een echte waterrat. Foto: Annemie Koolen
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REUNIE
Op 28 juli kregen we ontzettend leuk bezoek. Onze Chad
is 12 en een half jaar oud en 2 van zijn broers kwamen op
bezoek helemaal uit Duitsland. Broer Olsen zien we sinds
een jaar regelmatig omdat de eigenaren ook een pup van
ons hebben (Elmo “Canterbury Bell v.d. Jorishoeve”). Broer
Pepper (de grijze op de foto), hadden ze niet meer gezien
sinds ze 8 weken jong waren. Wat een geweldige dag! De
3 oude mannen konden het super met elkaar vinden. Of ze
weten dat ze broers zijn? Denk het niet, maar een band was
er zeker.

DEMENTIE BIJ HONDEN

Paul en Annemie Koolen,
ESS v.d. Jorishoeve

De drie Broers! Foto: Annemie Koolen.

COCKER SISI, EEN SUPER
NANNY!
Op 20 juni is ons "v.d. Jorishoeve I’m so" nestje geboren.
Ons Cockertje Sisi liep al vanaf dag 1 te 'zingen' ach wat
wilde ze graag spelen met de puppies. Van moeder Bindi
was ook zij en de rest van de roedel welkom in de werpkist
vanaf dag 1, zo lief!
Ze was de koning te rijk toen ze eindelijk kon spelen, wat
is ze lief en geduldig, haar poten en oren worden “doodgeschud”, aan haar staart wordt gehangen, maar je hoort nooit
een brom. Ze geniet met volle teugen, en de puppen vinden
hun Nanny ook geweldig!
Paul en Annemie Koolen,
ESS v.d. Jorishoeve

Cocker Sisi geniet van de puppen. Foto: Annemie Koolen.

Net als mensen kunnen oude honden dement worden. Ook
bij dieren kunnen de hersenen minder goed gaan werken
naarmate ze ouder worden. Dit uit zich in gedragsveranderingen en verwarring bij het dier. In dit artikel aandacht voor
dementie bij honden.
SYMPTOMEN
In het begin is dementie niet altijd goed te herkennen. Je
merkt vaak alleen dat je hond een beetje slomer is dan dat
je gewend bent. Niet zo gek, het dier wordt immers ook een
dagje ouder. Maar in sommige gevallen kan dit een voorstadium zijn van een vervelendere ontwikkeling.
Wanneer de hersenen van je hond verder achteruit gaan,
treden meer gedragsveranderingen op. Zo kan het zijn dat
je hond bijvoorbeeld zijn omgeving niet goed meer herkent,
gaat blaffen tegen bekende dingen of zijn mand niet meer
terug kan vinden. Daarnaast worden honden vaak ongehoorzaam of kribbig.
Ook het dag-nachtritme van het dier raakt vaak in de war.
Je hond gaat midden in de nacht rondlopen of blaffen en
slaapt overdag heel veel. Soms wordt de hond onzindelijk
of is hij ineens bang voor dingen waar het hij voorheen nooit
problemen mee heeft gehad.
RAADPLEEG EEN DIERENARTS
Omdat de symptomen langzaamaan kunnen ontwikkelen
is het vaak moeilijk dementie te herkennen. Het gaat in
stapjes, maar wordt meestal steeds erger. Vermoed je dat
je hond vergeetachtig wordt of herken je veel van bovenstaande symptomen, dan is het verstandig een dierenarts
te raadplegen.
Alle veranderingen in gedrag kunnen namelijk ook een lichamelijke oorzaak hebben. Een hond die pijn heeft kan
veranderingen in gedrag vertonen, maar is vaak met de
juiste zorg goed te helpen. Maar ook wanneer je hond echt
dementie blijkt te hebben, kan de dierenarts soms iets doen.
Er bestaan medicijnen en voedingssupplementen die
kunnen helpen om je hond zo lang mogelijk fit te houden,
ook geestelijk.
VERZORGING DEMENTE HOND
Wanneer je hond dementie heeft, kan het dier wel een
beetje hulp gebruiken. Zorg bijvoorbeeld voor een vast
dagschema en verander zijn omgeving liever niet. Blijf altijd
met het dier wandelen en doe eenvoudige spelletjes, zodat
hij zijn hersenen een beetje traint. En heb er vooral ook
begrip voor als hij iets niet snapt of ineens niet meer durft!
Zo maak je jullie laatste jaren samen zo fijn mogelijk.
Bron: www.dierennieuws.nl
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WORLD DOG SHOW 2018
AMSTERDAM RAI
4 Dagen Show (Benelux Winner, WDS Specialties, World
dog Show) in de Rai Amsterdam.

Er stonden 35000 ingeschreven honden uit 74 verschillende landen, waarvan Engelse Springer Spaniëls uit 12 verschillende landen. Er waren ruim 40000 bezoekers, en meer
dan 200 keurmeesters om de honden te keuren.

Donderdag BeneluxShow:
Ingeschreven Engelse Springers Spaniëls: 54
Keurmeester: Pichard Laurent (Switzerland)

BOB Worlddogshow
Plaatsingen/ uitslagen Nederlandse inschrijvingen**:
Zeer Goed- Crackerjanne Court Favour (eig. Joop De
Graaf, handler Debby de Graaf)

BOB: Sieger’s Money talks (Vibe Borregaard Madsen,
Zweden)
BOS: Milka de la Tete De Fellering (Simonin Laurent,
Frankrijk)
Best Working Dog: Adamant's Fortune Is Future (Sari
Kangaslampi, Finland)

Crackerjanne Court Favour (eig. Joop De Graaf, handler
Debby de Graaf)
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Vrijdag Specialties:
Ingeschreven Engelse springers Spaniels: 38
Keurmeester: Hochstenbach Will (Netherlands)
BOB: Fire'n Ice Rhythm Divine (Lise-lotte Claeson,
Zweden)
BOS: Cacique De Los Tres Robles (Elena Stohr, Spanje)
Best Working Dog: Fire'n Ice Magic Rhythm (Lise-lotte
Claeson, Zweden)
Zaterdag WORLD DOG SHOW 2018:
Ingeschreven Engelse Springers Spaniëls: 92
Keurmeester: Catalan Luís Manuel Calado (Portugal)
BOB: Sieger’s Money talks (Vibe Borregaard Madsen,
Zweden)
BOS: Milka de la Tete De Fellering (Simonin Laurent, ,
Frankrijk)
Best Working Dog: Adamant's Fortune Is Future (Sari
Kangaslampi, Finland)
Plaatsingen Nederlandse inschrijvingen **:
Kampioen Klasse: 3 Uitmuntend- Diesel Van Het Veense
Springertje (eig. Helma Van Den Brink, handler Daphne
Van Den Brink)

Diesel Van Het Veense Springertje (eig. Helma Van Den
Brink, handler Daphne Van Den Brink)
Open Klasse:
4 Uitmuntend- Lochbride Music Man Via Dexbenella (eig.
Helma Van Den Brink, handler Daphne Van Den Brink)

Lochbride Music Man Via Dexbenella (eig. Helma Van
Den Brink, handler Daphne Van Den Brink)
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Uitmuntend- Crackerjanne Court Favour (eig. Joop De
Graaf, handler Debby de Graaf)
Voor de rest van de uitslagen kijk op www.onlinedogshows.
eu/nl/
**(Niet iedereen heeft toestemming gegeven om met naam
en of foto in dit clubblad te staan, wil deze personen wel
complimenteren met de behaalde uitslagen.)
Zaterdag ben ik voor de verandering alleen wezen kijken,
Eddy had ik niet ingeschreven.
Nederland was vertegenwoordigd door 3 deelnemers met
in totaal 4 honden. Alle honden hebben in de 3 dagen dat
ze gekeurd werden uitmuntende uitslagen behaald en zelfs
geplaats in hun klasse, wij mogen trots zijn op onze Nederlandse show delegatie.

Wat mij wel opviel is de uitzonderlijke kwaliteit van de ingeschreven werkhonden. Hier mogen wij in Nederland wel iets
meer aandacht aan gaan besteden om de beide types meer
naar elkaar toe te krijgen. Deze honden waren een goed
voorbeeld. (zie foto blz.14)
Aan de kant van de ring kan je veel beter zien hoe de
honden bewegen, voor gebracht worden en gedragen in en
buiten de ring. De Engelse Springer is een fantastische
verschijning, stuk voor stuk vrolijk, het verschil in typ is goed
te zien en dit blijft een persoonlijke voorkeur, ik heb zeer
goede typische Springer gangwerken gezien maar vooral
de lol die de honden hadden. Wij hebben echt een prachtig
ras.

Adamant's Furtue is Future: Best working dog.
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WORLD DOGSHOW 2018
AMSTERDAM (2)
Sinds het een aantal jaar geleden bekend werd dat de
Wereldshow in 2018 naar Amsterdam zou komen, hebben
wij uitgekeken naar deze grote hondenshow. Het is altijd
weer leuk om op dit soort evenementen zoveel verschillende springers uit veel verschillende landen bij elkaar te zien.
Er waren voor deze show 33.500 honden ingeschreven,
verdeelt over 4 dagen in de Amsterdam Rai. Dit was dan
ook met recht de grootste show van de wereld.

Mijn algemene indruk van de WORLD DOG SHOW was
dat de kwaliteit van alle honden in elke klasse hoog was en
zowel de jeugd-, open- en kampioensklasse sterke competitie hadden.
Wat ik jammer vond was de eindkeuring (BOB en BOS).
De keurmeester had hier andere ideeën over dan de ringsteward, daardoor werd eerste de BOB toegekend aan
Sieger’s Money talks, vervolgens werden beste Working
Dog, Beste Veteraan en Beste Pup/ Jongste Pup toegewezen. De hoeveelheid honden in de ring maakte het voor
bezoekers lastig wat er nu gaande was en dit bracht enige
verwarring. Het BOB moment was hierdoor niet het hoogtepunt van de keuring.
Na de raskeuring heb ik nog plaats genomen op de tribune
van de erering waar ik nog de keuring van de koppelklasse
en de nakomelingenklasse heb bekeken. De Zweedse
kennel Barecho was deelnemer van ons ras in deze grote
klasse, waar de vader of moeder met 3 tot 5 nakomelingen
de ring betreden, Ze hebben een knappe 3de plaats behaald. (Zie foto)
Kortom een erg leerzame en gezellig dag voor mij en voor
alle deelnemers een ervaring die onvergetelijk is.

De springers werden dit jaar gekeurd door de heer Luis
Manuel Calado Catalan uit Portugal, wat zorgde voor een
inschrijving van 92 Springers. Voor Nederlandse begrippen
is dit een flink en mooi aantal inschrijvingen.
Wij hadden deze keer de twee reuen Diesel en Gilroy ingeschreven. Om de beide heren klaar te maken voor deze
show gaan er weken aan voorbereidingen vooraf, maar ze
zagen er op de dag zelf dan ook tip top uit!
Op een regenachtige zaterdagmorgen vertrokken wij
zonder al te hoge verwachting richting de Amsterdam Rai.
Wat uiteraard betekende dat de beide heren nat aankwamen op de show, gelukkig waren ze weer op tijd droog en
klaar voordat we de ring in moesten!
Gilroy (Ch.Lochbride Music Man Via Dexbenella) was als
eerste aan de beurt in de openklas. Deze klas had een
inschrijving van 10 reuen. Na de individuele keuring
maakte de keurmeester een selectie van 4 reuen. Girloy
was één van deze reuen. De keurmeester liet ons behoorlijk wat rondjes lopen voordat hij zijn besluit had genomen,
Gilroy werd uiteindelijk 4e in deze klasse!

Groep Barecho
(**Foto’s mogen onder geen beding elders gebruikt worden
zonder toestemming van de eigenaar van de hond, ik heb
hier persoonlijk toestemming voor gevraagd voor plaatsing
bij dit verslag)

Annemiek de Vries (tekst en foto's)

Gilroy (Ch.Lochbride Music Man Via Dexbenella) werd
uiteindelijk 4e in deze klasse!
Next was Diesel (Ch.Diesel van het Springertje). Hij stond
ingeschreven in de kampioensklasse waar 11 reuen stonden ingeschreven. Ook hier werd na de individuele keuring
een selectie gemaakt van 4 reuen,
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Ook Diesel zat nu in de selectie. Dit betekende weer een
hoop rondjes lopen voordat de keurmeester zijn besluit
nam. Diesel werd uiteindelijk 3e in deze klasse.

Diesel (Ch.Diesel van het Springertje) werd uiteindelijk 3e
in de Kampioensklasse.
Wij zijn meer dan tevreden met de resultaten van de jongens! Beiden wisten ze zich staande te houden in twee
zware klasses, waar de kwaliteit erg hoog lag.
Ik (Daphne) heb genoten van de tijd in de ring op de World
Dog Show met de twee mannen. Beiden vinden zij het
ontzettend leuk om mee te gaan en hebben zij echt plezier
in het showen. Daarnaast is er altijd iets speciaals om aan
zulke grote evenementen deel te nemen. Nu we dit weer
achter de rug hebben, gaan we ons weer voorbereiden op
volgende evenementen!
Gilroy en Dahne vd. Brink enthousiat over het behaalde
resultaat!

Daphne vd.Brink

BOEKENRUBRIEK

HOE DENKT JE HOND?
HOND & CO. SCHEURKA
LENDER 2019
De beste tips over voeding en gezondheid, karaktertrekjes van je trouwe viervoeter, opvoeding van je hond en weetjes
over hondenrassen.
Wie een hond heeft is gewend aan in ieder
geval één terugkerend dagelijks ritueel,
die van de hond uitlaten.
Voor de enthousiaste hondenliefhebber is er ook in 2019
nog een dagelijks ritueel; het lezen van de nieuwste tips in
de nieuwe Hond & Co Scheurkalender 2019!
Samengesteld door een team van echte hondenexperts uit
zowel Nederland als Vlaanderen
ISBN / EAN 9789492920102
Taal: Nederlands
Uitvoering: Paperback
Jaar 2018
Prijs: € 14,95
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Nieuwe inzichten om je viervoeter beter
te begrijpen
Hoe denkt je hond? van Bo Söderström
bevat actuele wetenschappelijke bevindingen over het opvoeden van honden en
het sociale samenspel tussen hond en
mens. Welk gedrag van wolven en honden is aangeboren en wat is de invloed
van de omgeving waarin ze opgroeien op
ze? Het onderzoek naar hondengedrag is de laatste jaren
in een stroomversnelling geraakt en met dit boek ben je op
de hoogte van fascinerende nieuwe feiten. Het helpt je de
signalen van je hond beter begrijpen en verbetert de relatie
tussen jou en je trouwe viervoeter!
ISBN: 9789021569062
Auteur: Bo Söderström
Uitgave: Kosmos Uitgevers
Jaar van uitgave: 2018
Taal: Nederlands
Prijs: 20 euro
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WORLD DOG SHOW 2018
AMSTERDAM (3)
Begin augustus was het dan eindelijk zo ver, de World Dog
Show in Amsterdam! Doordat de grootste show van de
wereld dit jaar in Nederland werd gehouden was het voor
ons een mooie kans om te gaan. Er waren maar liefst 92
Engelse Springer Spaniels ingeschreven, een mooi aantal
als je bedenkt dat er op een show in Nederland gemiddeld
vaak maar drie tot tien Springers ingeschreven zijn. De
meeste Springers kwamen van ver, zo kwamen er honden
uit Rusland, Scandinavië, Engeland en Portugal.
Zo’n grote show vergt veel voorbereiding. Ik ben weken
bezig geweest om de vacht van mijn hond in tip top conditie te krijgen en de dag van te voren moesten de puntjes
op de I gezet worden en moest er worden gewassen. Onze
Flynn vindt alle aandacht heerlijk en is altijd weer enthousiast als hij merkt dat we naar een show gaan.

Flynn “Crackerjanne Court Favour” kreeg een mooie uit
muntend als kwalificatie.

De open klasse van de reuen, met Flynn in het midden.
We hebben Flynn “Crackerjanne Court Favour” uitgebracht
en zijn trots op hoe hij zich staande hield in een sterke open
klasse van tien honden. Hij kreeg een mooie uitmuntend
als kwalificatie maar werd helaas niet geplaatst in de top
vier. Het leukste van de dag waren toch alle gesprekken
met andere Springer mensen.
Zo was het super om onze kennissen en vrienden uit Engeland en Zweden weer te zien! Ook was het interessant
om te zien hoe er gejureerd werd en wat er voor Engelse
Springer Spaniels van de showlijn rondlopen.

Flynn aan het “showen”.

Wat ik echter wel jammer vond was dat de Nederlandse
Springers alleen door familie Van den Brink van ’t Veense
Springertje en door onszelf, van de Engelse Springer
Hoeve, vertegenwoordigd werden. Het was een mooie kans
geweest om te zien hoe de Nederlandse Springers zich
standhouden op het wereldtoneel. Desalniettemin denk ik
dat ’t Veense Springertje en de Engelse Springer Hoeve
trots kunnen zijn op onze bijdrage aan en resultaten van
deze editie van de World Dog Show!
Debby de Graaf (tekst en foto's).

Crackerjanne Court Favour (eig. Joop De Graaf, handler
Debby de Graaf). Fpto Annemiek de Vries
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TENTOONSTELLINGS VERSLAGEN
Tentoonstelling: Eindhoven, 03-02-2018
Keurmeester: Dhr. H. Boelaars (NL)
JEUGDKLASSE REUEN
831
Sieger’s Run Baby Run DKK DK 03386/2017
4 maanden jonge reu uitmuntend type, flink formaat. Goede lichaamsverhoudingen. Fraai hoofd met correcte details.
Prima hoekingen, stevige benen en voeten. Stabiel karakter, dito gangwerk.
1 Uitmuntend, CAC + Beste Reu + BOB
KAMPIOENSKLAS REUEN
832
Spuffing Barolo NHSB 2934605
Reu van bijna 5 jaar. Uitmuntend type, keurig formaat, goede lichaamsverhoudingen. Tamelijk onhandige handler maakt
het niet beter. Prima hoofd met correcte details. Hoeking voor en achter in orde maar wat los in elleboog. Tijdens de
keuring wordt de hond vrijer en laat mooi beeld zien. Toont vlot gangwerk.
1 Uitmuntend. Res. CAC
JONGSTE PUPPYKLAS TEVEN
833
Phoebe NHSB 3097413
Prachtige pup met super fijn karakter. Solide benen en voeten, prima lichaamsverhouding. Mooi hoofd met correcte
details. Gebit in ontwikkeling. Toont keurig gangwerk met sterke solide achterhand
1 Veel Belovend, Beste Baby.
JEUGDKLAS TEVEN
834
Evening Primrose v.d. Jorishoeve NHSB 3081092
Solide jeugd teef van 9 maanden. Uitmuntend type. Wat klein tevenhoofd met goede details. Correcte lichaamsverhoudingen. Solide benen en voeten, goede substantie in lichaam, toont vlot en goed getraind gangwerk.
1 Uitmuntend, CAC, Beste teef.
Tentoonstelling: MartiniDogshow 03-03-2018
Keurmeester: Mevrouw I v.d. Veen
708
Small Talk Von Kicejara NHSB 3020896
3 jaar bruin/wit. Mannelijk masculine reu met bijpassend hoofd en lichaam. Prima oog en uitdrukking Correct aangezet
en gedragen oor. Nog net scharend gebit. Voldoende hoeking voor. Moet in borst nog dieper en breder worden. Correct
aangezet en gedragen staart. Goede achterhand hoeking. Gangwerk moet nog vaster worden en rastypisch uitgrijpend
1 Zeer Goed
KAMPIOENSKLAS REU
709
Absent
Tentoonstelling: MartiniDogshow 04-03-2018
Keurmeester: Mevrouw E. Boermans
OPENKLASSE REUEN
642
Small Talk Von Kicejara NHSB 3020896
Prima formaat mooi rastype. Mannelijk hoofd. Goede lengte. Goede stop. Goed oog met vriendelijke uitdrukking. Fractie
breed over…….Goed gedragen en geplaatst oor. Mooi aangesloten lippen. Droge hals. Scharend gebit. Voorhand matig
gehoekt. Uimuntend lichaam. Mooie voeten, Goede achterhand. Prima lengte verhouding. Gaat vlot. Voor fractie wijd.
1 Uitmuntend, Cac + CACIB + Beste Reu + BOB
Tentoonstelling: Leiden Rijnland 17-03-2018
Keurmeester: Dhr. B. Lundgren (Polen)
JEUGDKLAS REUEN
577
Sieger’s Run Baby Run DKK DK 03386/2017
13 month very good proportions, masculine head, good stop, well set on ears, nice neck and topline. Enough angulations in front, well bodied for age, good hind angulations, moves with a lot of drive, a bit unsteady in front, good bone and
coat.
1 Excellent, CAC + Beste Reu + BOB
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TUSSENKLAS REUEN
578
Every beat of My Heart Avendesora NHSB 3072085
Good proportions, masculine head, good depth of muzzle, enough neck, straight in front, very good spring of ribs, weak
in his topline, good hind angulations, a bit short in his moves, good bone en coat, today a bit heavy.
1 Very Good
Tentoonstelling: Goes 01-04-2018
Keurmeester: Mevrouw S. Nordin
OPENKLAS REUEN
792
Crackerjanne Court Flavour NHSB 3055709
Masculine dog. Very nice type and balanced. Very good head and expression. Normal angulations. Very good feet. Nice
length of ribcage. Good ridge in thigh’s but could have some more muscles. Moves with good reach and drive, but could
show a bit more power. Good coat and nice temperament.
1 Uitmuntend, CAC + CACIB + BOB
PUPPYKLAS TEVEN
793
Phoebe NHSB 3097413
Pretty girl with very good proportions, nice head and expression. A bit upright in shoulder and straight upper arm. Normal
angulations in hind quarters. Very good ribcage. Good feet. Still very narrow in front. Moves with good reach, when she
wants to. Still very lose in front, but nice stability in hindquarters. Very good coat for age. Happy outgoing temperament.
Just needs a bit more ring training.
1 Belovend
Tentoonstelling: Utrecht 14-04-2018
Keurmeester: Dhr. W. Wellens
PUPPYKLAS TEVEN
430
Phoebe NHSB 3097413
7 maanden aantrekkelijk teefje. Driekleur. Fraai hoofd. Lobvormig oor. Mooie zachte expressie. Schaargebit. Evenredig
gehoekt. Moet in lichaam nog uitzwaren. Staat goed op de benen. Zijdeachtige vachtstructuur, Prima ringgedrag.
1 Veelbelovend, beste pup

Phoebe, eig.: Jolanda Sijbranbij. (Foto: Roland Sloots Photography)
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JEUGDKLAS TEVEN
431
Evening Primrose v.d. Jorishoeve NHSB 3081092
12 maanden. Rastypisch, substantie, volle compacte teef. Fraai hoofd, goede stops. Mooi lobvormig oor. Schaargebit.
Goede hals/rugbelijning. Goedgewelfde ribben. Correcte hoekingen. Goede vachtstructuur en bevedering. Vlot gangwerk.
Prima temperament
1 Uitmuntend, CAC + Beste jeugdteef + BOB
Tentoonstelling: Arnhem 20-05-2018
Keurmeester: Dhr. J. DeCuyper (Be)
TUSSENKLAS REUEN
281
Sieger’s Run Baby Run DKK DK 03386/2017
Stevig gebouwde reu, zwaar silhouet. Mannelijk in hoofd. Kon droger (keelhuid). Stevige toplijn met stevige diepte.
Goed bone, goede hoeking. Iets hellend gangwerk.
1 Uitmuntend, CAC + CACIB + Beste reu + BOB
OPENKLAS REUEN
282
Small Talk Von Kicejara NHSB 3020896
3 jaar. Wat langere bouw, mannelijk hoofd. Toplijn moet steviger, voldoende diepe borst. Goed geribt, goed bone, voor
’t ras goed gehoekt. Vacht kon meer conditie tonen. Beweegt ….. stuwing.
1 Zeer goed
GEBRUIKSHONDENKLAS
283
Nickey Nevill van het Land van Loon NHSB 2991829
4 jaar. Gebruikstype. Teruggetrokken type. Geheel moet meer substantie hebben. Overhoeked in voorhand. Goede
vachtconditie en laat wit zien in ogen. Goede staartactie, goede beweging.
1 Zeer goed
PUPPYKLAS TEVEN
284
Phoebe NHSB 3097413
8 maanden, mooi silhouet, tricolor. Vrouwelijk in hoofd. Goed gebit, zwakke ruglijn. Staart laag aangezet. Kon beter
gehoekt zijn. Diepe borst, voldoende. Goede vachtconditie. Typisch puppy gangwerk.
1 Veelbelovend, Beste pup
JEUGDKLAS TEVEN
285
Bungee Jumper’s a Sound of Melody JR 80240SS
11 maanden. Mooi type. Vrouwelijk hoofd. Goed gepimenteerd. Kon droger zijn. Goede toplijn, goede staartaanzet.
Goede borstlijn, uitstekend gehoekt. Sound in gangwerk.
1 Uitmentend, CAC Beste teef
Tentoonstelling: Arnhem GUNDOGSHOW 27-05-2018
Keurmeester: Dhr. J. Schepers (NL)
TUSSENKLAS REUEN
431
Sail with Me Kaladan SHSB 751840
2 jaar, sterke reu. Mooi mannelijk hoofd. Goed opgevuld onder de ogen. Laag aangezet oor. Sterke hals, strakke rug.
Goed aangezette staart. Prima ribben, goed bone. Goede hoeking achter. Goede vacht, goede staartactie. Goed
gangwerk voor en achter. Goed temperament.
1 Uitmuntend, Res. CAC
KAMPIOENSKLAS REUEN
432
Lochbride Music Man in Dexbenella, NHSB 2971422
4 jaar. Fraaie reu. Prachtig type. Heel mooi totaalbeeld. Heel mooi mannelijk hoofd. Prima expressie. Strakke rechte rug.
Prima staartaanzet. Prima hoekingen. Rechte benen. Prima voeten, prima bespierd. Uitmuntende vacht. Prima conditie.
Heel gemakkelijk gangwerk. Prima temperament.
1 uitmuntend, CAC + Beste Reu + BOB
JEUGDKLAS TEVEN
433
Evening Primrose v.d. Jorishoeve NHSB 3081092
13 maanden. Teef in alles er onaf. Mooi vrouwelijk hoofd. Goed aangezet oor. Mist 1 snijtand boven. Goede rugbelijning.
Staartaanzet mocht iets hoger. Goede voorborst en ribben. Goede vacht. Gangwerk nog erg jeugdig. Weinig staartactie.
Heeft iets meer temperament nodig.
1 Zeer goed
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OPENKLAS TEVEN
434
Goldeneye van het Veense springertje, NHSB 3021874
2 jaar. Prachtige teef van prima type. Prima verhoudingen. Mooi vrouwelijk hoofd. Sterke onderkaak. Laag aangezet oor.
Goede hals, strakke rug. Prima staartaanzet. Prima hoekingen. Prima vacht, showt goed. Loopt goed.
1 uitmuntend, CAC + Beste teef
435
Alessia Fly te Black Mystery, SHSB 737947
3 jaar. Goed gebouwde teef. Mooi vrouwelijk hoofd. Donker oog. Laag aangezet oor. Sterk gebit. Goede hals/ruglijn.
Goede staartaanzet. Iets hoogbenig, goede hoekingen, goede vacht, goede stuwend gangwerk, goede staartactie.
2 Uitmuntend, Res. CAC
Tentoonstelling: Tilburg 09-06-2018
Keurmeester: Dhr. N. Deschuymere
TUSSENKLAS REUEN
637
Every Beat of My Heart Avendesora
Schaargebit, mooi mannelijk hoofd, zeer goede proportie schedel/voorsnuit, goed ogen. Correct ooraanzet. Mooie hals,
compact lichaam, strakke rug, iets afvallend kruis. Goede borst en voorborst. Correcte hoekingen. Goed bot, iets te veel
keelhuid. Moet iets meer massa krijgen in zijn geheel. Correct gangwerk. Correct staartdracht, iets rolling back.
1 Uitmuntend, CAC +CACIB + Beste Reu + BOB
638
Sieger’s Run Baby Run DKK DK 03386/2017
Schaargebit, mannelijk hoofd. Correcte schedel. Krachtige voorsnuit die niet korter mag worden. Correcte ooraanzet,
mooie hals, kon iets meer compact zijn in lichaam. Strakke rug die niet langer mag zijn. Goede borst en voorborst. Goede
hoekingen. Goed bot, iets te veel keelhuid. Moet nog meer massa ontwikkelen in zijn geheel. Gangwerk wat los in ellebogen. Rolling back.
2 Uitmuntend, Res. CAC + Res. CACIB
JEUGDKLAS TEVEN
639
Bungee Jumper’s a Sound of Melody JR 80240SS
Schaargebit. Vrouwelijk hoofd. Goede schedel en voorsnuit. Correct oog, goede ooraanzet. Compact lichaam en mooie
hals, strakke rug, iets afvallend kruis. Goede borst, kon iets meer voorborst hebben. Goede hoekingen. Correct bot.
Correct gangwerk, goede staartdracht. Nog wat los in front.
1 Uitmuntend, CAC + Beste Teef

Hazel heeft het erg naar haar zin in haar zwembadje, ze doet graag een duikboot na!
Foto Daphne v.d.Brink.
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STAND PUNTENTELLING BESTE CLUBSHOWHOND
V/H JAAR 2018/2019
Voor de bepaling van de stand zijn de uitslagen van vier shows genomen waar de
hond de beste resultaten had, onder verschillende keurmeesters.
Bij gelijk aantal punten gaat de vijfde show meetellen, weer gelijk, de zesde enz.
1 U = 6 punten, 2 U = 5 punten, 3 U = 4 punten en 4 U = 3 punten, losse U = 2 punten.
ZG = 1 punt, G = 0 punten, M = 0 punten.
Beste reu of teef = 3 punten extra, reserve beste reu of teef = 2 extra punten.
Beste van het ras = 1 punt extra
Winner en kampioenschapsclubmatch leveren nog 1 punt extra op.
De puntentelling geldt voor de uitslagen zover die in het clubblad van de ESSCN tot nu toe vermeld zijn.
REUEN

Small Talk Von Kicejara, NHSB 3020896
Every beat of My Heart Avendesora, NHSB 3072085
Crackerjanne Court Flavour NHSB, 3055709
Lochbride Music Man in Dexbenella, NHSB 2971422

Shows
3
2
1
1

Punten
12
11
10
10

Shows
3
1

Punten
20
9

TEVEN

Evening Primrose vd. Jorishoeve, NHSB 3081092
Goldeneye vh. Veense springertje, NHSB 3021874

Daphne v.d. Brink met Gilroy (Ch.Lochbride Music Man Via Dexbenella)
Gilroy werd beste van het ras op de show in Den Bosch.
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KUNSTMATIGE ZOETSTOFFEN GEVAARLIJK VOOR HONDEN
Je kent het vast wel: je laat wat eten vallen en je hond is er als de kippen bij om de vloer al smakkend schoon te
vegen. Of je hond zit lief en braaf te wachten op een hapje van jouw eten. De neiging om je huisdier even snel iets toe
te stoppen is groot. Maar in beide situaties kan in een klein hapje een groot en zelfs levensgevaarlijk risico schuilen
voor jouw hond.

NIET VOOR HONDEN
Waarschijnlijk ben je wel bekend met een aantal soorten voedsel dat gevaarlijk is voor honden:
 Chocolade, druiven, krenten en rozijnen
 Paddenstoelen (champignons etc.)
 Alliumsoorten (uien, knoflook, bieslook en prei)
 Noten
 Avocado
Wat je misschien niet wist, is dat ook kunstmatige zoetstoffen, zoals xylitol, levensgevaarlijk kunnen zijn voor
honden. De zoetstoffen aspartaam, acesulfame, sorbitol en malitol staan als ongevaarlijk te boek, maar deze
zoetstoffen worden wel vaak gecombineerd met xylitol. Een kleine dosis xylitol kan bij je hond al leiden tot een
zoetstofvergiftiging. Zoetstoffen, die we ook wel zoetmakers of synthetische suikervervangers noemen, zitten
bijvoorbeeld in 'light'- en 'zero'-producten, maar ze worden ook steeds vaker gebruikt in standaard producten. Dit
kan van alles zijn, van koekjes en yoghurt tot sapjes. Eigenlijk kun je er daarom het best van uitgaan dat voedsel
dat voor mensen gemaakt is, nooit goed is voor jouw hond.
HOE JE ZOETSTOFVERGIFTIGING HERKENT
Wanneer een hond slechts een kleine dosis xylitol binnenkrijgt, reageert zijn lichaam hier al op met een sterk
verhoogde insulineproductie. Hierdoor verlaagt zijn bloedsuikergehalte enorm. De symptomen hiervan kunnen al
binnen een uur optreden:
 Braken
 Zwakte/slapte van het lichaam
 Toevallen (epilepsie)
 Leverfalen
 Bloedstollingsstoornissen
 Coma
Reageer je hier niet snel genoeg op, dan kan je hond zelfs aan een zoetstofvergiftiging overlijden.
WAT JE MOET DOEN WANNEER JE HOND ZOETSTOFFEN HEEFT BINNENGEKREGEN
Neem wanneer je vermoedt dat je huisdier kunstmatige zoetstoffen heeft binnengekregen, zo snel mogelijk contact op
met de dierenarts. Er is geen remedie tegen de zoetstofvergiftiging zelf, maar de dierenarts kan wel de gevolgen van
de vergiftiging behandelen. Neem bij het bezoek aan de dierenarts ook altijd de productverpakking mee, zodat precies
duidelijk is wat je huisdier heeft binnengekregen.
DE EHBO APP VOOR KAT EN HOND
Bij Royal Canin vinden we dat gezondheid verder gaat dan alleen gezonde voeding. Daarom ontwikkelden we samen
met dierenartsen de unieke EHBO App. Met deze app heb je in geval van nood:
 Snel de juiste EHBO-instructies;
 Snel de gegevens van de dichtstbijzijnde dierenarts;
 Direct contact met de hulpdiensten;
ALLE BELANGRIJKE GEGEVENS BIJ DE HAND.
Lees welke handige functies de app 'EHBO voor Kat en Hond' nog meer heeft, of download de app meteen gratis in
de App Store (iPhone) en de Google Play Store (Android).
VOORKOMEN BETER DAN GENEZEN
Je staat er vaak niet bij stil in hoeveel producten voedingsstoffen zitten, die je huisdier niet mag hebben. Geef daarom
je hond echt alleen voeding die speciaal voor hem bedoeld is. Zo loopt je huisdier geen onnodig risico.
Houd er overigens rekening mee dat jij misschien strikt bent in wat je jouw huisdier te eten geeft, maar dat je hond
altijd stiekem ergens van kan snoepen. Bewaar daarom al je eten en drinken op plekken waar je huisdier niet bij kan,
en houd goed in de gaten dat je hond geen gemorst voedsel opeet.
Zo houden we samen alle honden gezond en fit. Zodat ze de meest prachtige dieren worden die ze kunnen zijn. Elk
op hun eigen, uitzonderlijke manier.
Bron: www.royalcanin.nl
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Tina in Whales, foto The Spring Cottage.
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VERSLAG SJP TE HAAFTEN
Zaterdag 4 augustus, de dag van een SJP te Haaften waar
ik mij met mijn Engelse Springer Spaniël voor had aangemeld. Niet alleen voor mij was deze inschrijving als deelnemer een niet gebruikelijke gebeurtenis, maar ook voor de
organisatie was dit een nieuwe samenstelling. Dit jaar heeft
de Continentaal Staande Honden Vereeniging een samenwerkingsverband gesloten met de Jachtcommissie SUN.
Dit resulteerde meteen in een mooie inschrijving van maar
liefst 20 Spaniëls. Ondanks het wel extreem warme uitzonderlijke zomerweer hebben er toch nog uiteindelijk 13
spaniëlvoorjagers meegedaan.

passievolle jagende Spaniël die een apport snel, netjes en
natuurlijk wel in de hand binnen brengt om vervolgens weer
zijn hoofdtaak, het vinden en opstoten van wild, te volbrengen.
Natuurlijk is dit weer zo’n discussiepunt waar veel meningen

De locatie in Haaften was voor mij een niet onbekend terrein

over zijn en waar ik op zo’n SJP dag ook wat verontwaardiging over heb mogen ontvangen. Je doet tenslotte mee
aan een wedstrijd waar de puntentelling wel degelijk een
belangrijk onderdeel is. Het is vanuit mijn visie dan ook
jammer dat er geen punten toegekend kunnen worden aan
passievolle en snelle apporteurs, die het wild zonder verder
gerommel oppakken en binnen brengen. Maar de beoordeling en puntentelling van zo’n dag zijn zoals ze zijn en je
kiest ervoor als deelnemer wat je doel is en waarnaar je wilt
streven.
vanwege de jaarlijks gehouden CAC-IT veldwedstrijd voor
Spaniëls. Dit is dan ook de discipline waar ik mijn Spaniëls
voor train. Natuurlijk zet ik ze ook in op de praktijkjacht,
maar voornamelijk dan ook alleen voor het jagen voor de
voet. Een Spaniël is in mijn ogen een veelzijdige jachthond
en kan ook heel goed getraind worden in de onderdelen die
voor een SJP nodig zijn. De basis onderdelen van zowel
appèl als apport behoren in het beginsel thuis bij elke goed
opgeleide jachthond.

Mijn doel voor die dag was het behalen van een B-diploma

Zelf leg ik echter als deelneemster niet de nadruk op de

maximaal te behalen punten bij alle proeven met als doel
het op zak hebben van het A-diploma. Ik zou dan als basis
voor mijn honden een andere trainingsmethode moeten
gebruiken. Het is maar waar je zelf de nadruk op wilt leggen
en welke tak van sport je met je hond wilt uitoefenen.
Voor mij is het model apport dus geen vereiste en zal ik dus
ook nooit als basis training aanleren. Ik zie graag een

met het liefst allemaal mooie achten en negens als resultaat.
Een niet geheel onhaalbare doelstelling, was het niet dat ik
mijn wens bij het eerste onderdeel gelijk in rook zag opgaan.
Mijn eerste proef was het markeer apport waarvan alle
vooruitzichten op een succesvol resultaat binnen handbereik lagen, was het niet dat …… de steadyness bij dit eerste
onderdeel niet zo succesvol bleek te zijn. Mijn trouwe
jachtmaatje verraste mij volledig en voor dat ik maar met
mijn ogen kon knipperen was het markeer apport, verder
prachtig en in volle snelheid afgewerkt, binnen. Ik wist in
ieder geval gelijk aan het begin van de dag dat ik mijn B-diploma wel op mijn buik kon schrijven.
De keurmeester hoorde ik alleen nog de reeds bekende
mededeling verkondigen, “dat is dan wel een nul, maar hij
werkt verder wel prachtig”.
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mededeling verkondigen, “dat is dan wel een nul, maar hij
werkt verder wel prachtig”.

Het was hoogstwaarschijnlijk een negen geweest, ware het
niet dat de keurmeesters het niet nodig vonden de honden
te laten zitten in een dikke vieze modderpoel die als startplaats ook de enige mogelijke aangewezen plek bleek te
zijn. Ongeacht het cijfer wat als resultaat hieraan gegeven
werd, het compliment van de keurmeester gaf mij die dag
meer waarde dan welk rapportcijfer dan ook. Hij had genoten van de gedrevenheid en passievolle uitvoering van mijn
hond en het kippenvel liep hem over zijn armen. Dit compliment kreeg ik bijna bij elk onderdeel waarvan één keurmeester volmondig uitriep, “je hond werkte als een tien,
maar ik kan je toch echt maar een acht en negen geven”.
Hij wilde mij nog bemoedigend uitleggen waarom hij dan
toch niet die tien zou kunnen geven, waarop ik geruststellend knikkend antwoordde niet teleurgesteld te zijn en weet
hoe de puntenregeling in elkaar steekt.

Mijn teleurstelling was in het begin toch wel groot, omdat je
jezelf van alles verwijt. Vooral omdat het juist op een onderdeel gebeurt waar je het op het minst verwacht. Tijdens
het gezamenlijk verkassen naar de volgende proef klets je
zo nog wat na met de andere deelnemers. De één nog
euforisch van het behaalde positieve resultaat, terwijl de
ander peinzend en ook nog wat gedesillusioneerd van teleurstelling met zijn hele hebben en houden naar het volgende onderdeel slentert. De zon brandde inmiddels al
dusdanig, dat je weer blij was als je je schouders en rug
van de bepakking kon verlossen, om vervolgens verder
kletsend je weer in de wachthouding te installeren. Dit was
toch wel de leidraad van de dag, veel en lange wachttijden
met de zoektocht naar dat ene schaduwplekje.
Mijn dag kon niet meer stuk, ondanks het niet behaalde
B-diploma, maar wel behaalde mooie C-diploma. Het plezier van mijn Spaniël met mij en voor mij te willen werken
is meer waard dan elk rapportcijfer
Een vriendelijke groet van een enthousiaste spaniëlvoorjager,
Alexandra de Haas
(Foto's zijn gemaakt door Marjo Hagoort)

Bij de volgende proef, het apport over water, werd mijn nog
te verwerken teleurstelling ruimschoots weer goed gemaakt. Het was geen makkelijk onderdeel, mede omdat door het aanhoudende warme weer niet veel watermogelijkheden aanwezig waren. De organisatie was aangewezen op een sloot bedekt met een laag kroos die zelfs met
alle voorgangers geen ruimte liet voor een zichtbare
zwemgeul. Het kroos was een dik en dicht tapijt dat zich al
zwemmend rond de hond weer dichttrok als was er geen
water aanwezig. De afstand was niet gering te noemen en
aan de overkant aangekomen moest er een klein walletje
overwonnen worden om de eend vervolgens te kunnen
vinden. Ik stond dit schouwspel van mijn hond blij en ook
licht verrast vol trots gade te slaan. Zijn hele houding, gedrevenheid en moeiteloze uitvoering van deze proef werd
dan ook beloond met een dikke tien.
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Ik ben Paddy en broertje van Asja en zoon van Tessy van
Fam van der Heijden die net lid zijn geworden. Foto: Ma
deleine van der Wyck
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CERTIFICAATDAG 1 SEP
TEMBER TE ZELHEM.
Het was mijn eerste kennismaking met de certificaatdag
van de Sun Jachtcommissie.
Sinds 2 jaar ben ik in het gelukkige bezit van mijn eerste
hond, een Engelse Springer Spaniël die vanaf pup bij ons
is. En ik vind het leuk mijn eerste ervaring met jullie te delen.

In colonne reden we naar “ De Wulp”. Alleen was dat nog
niet zo makkelijk, bleek achteraf. We volgden elkaar in een
mooie rij, alleen dacht iedereen dat de auto voor hem de
weg wel wist.
Dat was natuurlijk niet het geval. Gelukkig ging Elly voorop
rijden om ons naar de veldplek te leiden.

Uitleg wat er moet gebeuren. (foto: Elly van Wijngaarden)
Na aankomst en kort overleg tussen Elly en de keurmeesters begonnen we gelijk aan de volgproef met daarna uitsturen. Dat ging bij iedereen goed tot super goed.
Richting het bos rook het toch schijnbaar wel heel lekker,
omdat een paar honden daar een blokje om gingen, voordat
ze terugkwamen.
Tijd voor koffie, en we kregen bezoek. De eigenaresse van
De Wulp, Hélène Victorine de Fremery kwam gezellig langs,
en na een korte uitleg wenste zij ons veel succes.
Foto: Bart Krijgsman.
De uitvoering van de proeven bleek dit jaar gescheiden te
zijn.
Vanwege de droogte moest er uitgeweken worden naar de
Slinge Lebbenbruggedijk 25 te Borculo. Daar was tevens
ook de eerste verzamelplaats.
Prachtig om zoveel Spaniëls met hun voorjagers te zien,
die dezelfde hobby en passie hebben.
De plek was mooi voor het waterwerk.
Sommige honden lieten al gelijk zien dat ze hier goed in
waren.

Foto: Elly van Wijngaarden

Foto: Elly van Wijngaarden

Na de koffie de proef lichtedekking.
Hiervoor zijn onze Spaniëls gemaakt. Tijdens de proef was
de stadiness-zitfluit inbegrepen. Daarna verder jagen tot
het schot en de konijn viel, dan mocht de hond direct zitten
en op commando het konijn ophalen. Geen van de Spaniëls
had hier moeite mee. Het was prachtig om te zien hoe de
dieren hun werk deden. Sommige iets beter dan de anderen.
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Hierna was het tijd voor onze hongerige magen en die van
de keurmeesters en helpers. En natuurlijk was er wat tijd
om bij te praten.
Na de lunch kwam de bespreking wie wel en wie niet
doorging. Voor mij was duidelijk dat ik niet bij de gelukkigen
hoorde.

Van de 11 die de dichte denken hadden gedaan, gingen er
5 door naar de verlorenzoek.
Jammer dat 1 voorjager met zijn hond het net niet haalde,
de andere vier Spaniëls deden het prachtig.
Daarna gingen we in groep op weg naar de auto en het
restaurant. Daarbij kan ik alleen maar zeggen dat het gezellig was. De uitreiking van de certificaten was het volgende onderdeel. Wat ik als zeer prettig ervoer was de uitleg
van de keurmeester. Hij gaf aan hoe hij graag ziet, hoe de
proeven gelopen zou gelopen moeten worden. Dat gaf mij
weer meer inzicht van wat er verwacht wordt.
Na nog wat napraten en drinken gingen enkelen naar huis
en de anderen schoven later aan tafel aan. Na een dag
buiten ging die maaltijd er goed in. Hierna scheiden onze
wegen en hopelijk tot een volgende keer.

Foto: Elly van Wijngaarden
Van de 16 aanwezigen gingen er 11 door naar de dichtedekking. Als toeschouwer kon ik nu mooi zien wat er gevraagd werd voor deze proef. Je train er wel voor, maar ik
had het nog nooit in wedstrijdverband gezien.
Daar zag je het verschil tussen de voorjagers met hun
Spaniëls. Jammer dat ik niet mee kon doen, maar ik heb
wel veel gezien en geleerd hoe andere voorjagers het
aanpakken.
Johan Cruijf zou gezegd hebben “ Ieder nadeel heeft een
voordeel” .

Foto: Bart Krijgsman
Conclusie van mij over deze dag: Vroeg op en laat thuis,
maar een ervaring rijker.
Daarbij wil ik nog benadrukken dat we dankbaar zijn met
de mensen die hierbij op uitnodiging aanwezig waren; namelijk de helpers en keurmeesters. En Elly voor de organisatie, die super was!
Zelf heb ik mij weer ingeschreven voor Goedereede.
Nieuwe poging, nieuwe kans. En anders verder trainen en
volgend jaar weer verder.
In ieder geval heb ik, en de andere, een hele mooie dag
gehad.

Foto: Bart Krijgsman
Wel opmerkelijk was dat een Springer niet één, maar twee
konijnen achter de helper vandaan haalde en in één keer
naar de baas bracht.
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Tekst Bart Krijgsman en foto’s Bart Krijgsman en Elly van
Wijngaarden.
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MUTATIES LEDENBESTAND TOT 1 SEPTEMBER 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
.
Voorletter
Naam
Woonplaats
A.G.
Kriegsman
CULEMBORG
J.H.M. van
Rijswick
TIENRAY
B.I. van
Steen
APELDOORN
H. van
Hooften
s' GRAVENPOLDER
T.
Minnee
KATWIJK
H. van
Lamoen
VOGELENZANG
M.
Smits- Kuijs
LANGENBOOM
C.
Hoogenboom
ZWAANSHOEK
E.
Nederstigt
HEERHUGOWAARD
G. ter
Horst
HULST
D.
Leonards
MIDDELBURG
J.G.
Rietkerk
DE BILT
D.W.
Schakel
AMERSFOORT
D.M. van
Dam
LEIDEN
J.
Jansen
ZWARTSLUIS
C.W.
Christianen
ZUNDERT
L.
Pieters
S HERTOGENBOSCH
J.
Kortleven
VREMDE
N.
Greve
EINDHOVEN
H.A.J.F.
Fonteijn
MAASTRRICHT
A.
Wendt
UITHOORN
R.
Boerdam
ROTTERDAM
C.O.J.M.
Smetsers
OIRSCHOT

SJP Haaften. Foto gemaakt door Marjo Hagoort.
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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

ADVERTENTIETARIEVEN
De advertentietarieven zijn voor 2018 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

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.

Hele pagina
Halve pagina
Kwart pagina
Hele pagina
Halve pagina
Kwart pagina
Hele pagina
Halve pagina
Kwart pagina
Hele pagina
Halve pagina
Kwart pagina

Phoebe met Gijs, onder water met de koppies om de stenen te zoeken.
Foto: Jolanda Sijbrandij
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€195
€ 95
€ 45
€165
€ 70
€ 35
€ 95
€ 55
€ 25
€ 75
€ 40
€ 20

Groep Barecho tijdens de World Dogshow in Amsterdam.
Foto: Annemiek de vries

Gijs

Kussens

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

info@ajpleer.nl / www.ajpleer.nl

· Runderleer kussen of matras

Ik ben Paddy en broertje van Asja en zoon van Tessy van
Fam van der Heijden die net lid zijn geworden.
foto: Madeleine van der Wyck
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