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NATUURLIJKE

HONDENVOEDING

30 JARIG

JUBILEUM
o.a. gratis puppypakketten

GOED VOOR HUID,
VACHT EN VERTERING
Nederlandse topkwaliteit. Unieke complete natuurlijke premium
hondenvoeding. Met o.a. veel kwaliteit vlees, zalmolie en kruiden.
Zeer smaakvol en gezond. Goed voor huid, vacht en vertering.
Voor alle hondenrassen. Mail of bel voor een gratis proefpakket.
Acties aangaande BIOFOOD’s 30-jarig jubileum zie Facebook
Twitter
en de ACTIES pagina op onze website.

GEPERST

,

geëxtrudeerd

VLEESVOEDING

BIOFOOD premium hondenvoeding……natuurlijk het beste!
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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 14 mei 2019 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

: 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
: Bart Krijgsman,Website beheerder,'website@esscn.nl

E-mail bestemd voor de wedsite graag sturen naar
website@esscn.nl
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: Foto: Jolanda Sijbrandij
Foto: Emmy Breure
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VOORWOORD
Het is 10 maart, de wind giert langs het huis en code oranje is praktisch de gehele
dag van kracht. Toch maar naar buiten, de honden gaan mee, die vinden dit weer
namelijk heerlijk. Met name de beide Chesapeak Bay Retrievers zijn verzot op die
keiharde wind en de harde koude regen die ermee gepaard gaat. De vacht van een
Ches is zo opgebouwd dat water en kou de huid niet bereiken, ze zijn dus goed
bestand tegen de kou.
Hetgeen noodzakelijk was gelet op het oorspronkelijke doel waarvoor deze grote
Retrievers ooit gefokt zijn nl. in barre en en met name koude weersomstandigheden
waterwild apporteren.
De Spaniëls zijn er minder verzot op, in eerste instantie springen ze uitdagend om me heen, maar al snel worden ze nat
tot op hun huid en lopen ze na verloop van tijd trillend naast de het prima naar hun zin hebbende Chessen, die helemaal
in hun element zijn.
Het is het weekend van de grootste en meest prestigieuze hondenshow ter wereld: 'De Crufts'. Ruim 25 jaar geleden
bezocht ik deze show in Birmingham.
Het regende toen ook "cats and dogs" zoals de Engelsen zeggen, net als vandaag. Met dit verschil dat ik nu thuis bij de
houtkachel via een livestream kan volgen wat er in de show ring gebeurt. Rustig en warm met een kop koffie kan genieten van al die prachtige rassen die voorbij komen, waaronder het onze. Wat een enorme diversiteit aan honden bestaat
er toch.
Dat brengt me op het volgende gevoelige onderwerp.
Ieder ras kent zijn specifieke kenmerken, naar aanleiding waarvan het ooit in een ver verleden gefokt is. Binnen elk ras
zijn weer variaties ontstaan voor/door diverse gebruiksdoelen die we als mensen aan onze huisdieren stellen. Zeer zeker
ook omdat de hond in staat is gebleken zich continu aan te passen aan onze eisen. We zien dat terug in de enorme
fenotypische diversiteit van onze rashonden, die ontstaan is vanuit het oorspronkelijke functionele gebruiksdoel van een
ras. (Zie de eerste alinea van dit voorwoord)
De Springer Spaniël en diverse andere rassen zijn er ook een mooi voorbeeld van: De pur sang jachthond, die de
Springer van oorsprong is. Kort gebouwd, functioneel qua beharing en behang, ogen diep achter in het hoofd geplaatst,
herken ik niet of nauwelijks meer in de parmantige teef die door Mrs. K. Keely aangewezen wordt als BOB (best of
breed) tijdens deze prestigieuze show. (Dit is geen kritiek alleen een vast stelling van een feit)
Onze Springer is in de loop der jaren tot geheel verschillend fenotype uitgegroeid als showhond. Beiden zijn echter nog
steeds Engelse Springer Spaniëls, ieder met zijn eigen typische gedrag en uiterlijk, welke binnen de rasstandaard geplaatst
kan worden. Binnen ons ras is dit een onomkeerbaar feit durf ik te stellen.
Natuurlijk zijn er liefhebbers die graag beide type in één type hond verenigd zien als dual purpose hond. Voor ieder wat
wils binnen ons mooie ras, maar dergelijk gefokte honden halen doorgaans niet het podium op een show dan wel tijdens
een veldwedstrijd. Het zijn natuurlijk prima vertegenwoordigers van ons ras!!!
Voor een gezonde en bredere genetische basis wordt vaak door onwetenden verondersteld dat het beter is alle typen
maar door elkaar te gaan gebruiken. Dat lijkt inderdaad de oplossing om op bredere genetische basis verder te kunnen
fokken. Het vraagt echter om concessies die de pur sang liefhebber van de show- dan wel jachtgefokte Spaniël nooit
gaat doen.
Dat is ook niet nodig, immers binnen onze vereniging is met respect voor elkaars inzichten, meningen en prestaties
ruimte voor alle type Spaniëls.
Dat willen we als bestuur ook graag tot uiting brengen en mede daarom organiseren we dit jaar dan ook onze eigen
'Mini-Crufts'.
Op onze Springerdag hoopt het bestuur u allen weer te zien met uw showspringer, werkgefokte Springer of dual purpose Springer.
Verderop in dit blad vindt u meer informatie over deze gezellige dag, alsmede over de mogelijkheid om tijdens deze dag
met korting het ECVO-onderzoek te laten verrichten.
Ik hoop u allen met de springertype van uw keuze op deze dag te ontmoeten.
Hartelijke groet René Eckhardt
Voorzitter ESSCN
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
van de Engelse Springer Spaniël Club Nederland
op donderdag 18 april 2019
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.
15.
16.

Opening en welkom door de voorzitter.
Behandeling ingekomen stukken en mededelingen.
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 19 april 2018.
Financieel verslag over het jaar 2018; Verslag kascontrolecommissie en verlenen décharge.
Benoeming nieuwe leden kascontrolecommissie.
Begroting jaar 2019
Jaarverslagen 2018 van:
de secretaris, de activiteitencommissie, de redactiecommissie en de jachtcommissie.
Benoeming nieuwe leden/bevestiging bestaande leden diverse commissies
Bekendmaking winnaars wisselbekers:
 Jacht: Theo Brons Trofee, Gerrit Visscher Bokaal, Zilveren Fazant en Dashhill Bokaal.
 Show: Bradley Trofee (beste reu) en Spanhill Trofee (beste teef)
Resultaten enquête onder fokkers (toelichting René Eckhardt)
Puppy-lidmaatschap: 15% van de aspirant-leden blijkt ook definitief lid te worden.
Mee doorgaan of niet?
40-jarig jubileum ESSCN 2020: Benoeming jubileumcommissie.
Resultaten enquête onder exterieurkeurmeesters (toelichting Willemien de Rooy).
Algemene Leden Vergadering ESSCN nieuwe stijl.
Rondvraag
Sluiting

Stukken voor deze vergadering kunt u vanaf 1 april 2019 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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SPRINGERDAG ZONDAG 26 MEI 2019
IEDEREEN IS WELKOM, LEDEN VAN ONZE VERENIGING EN NIET-LEDEN.
DEELNAME IS GRATIS.
WAAR: SCHREMMERSTEEG 4, 3882 SE PUTTEN
Van : 10.30 uur tot 16.00 uur.
Het is alweer twee jaar geleden dat we voor het laatst een Springerdag hebben georganiseerd. Het is dus de hoogste
tijd dat er weer een gezellige en leerzame dag voor alle Engelse Springer Spaniëls en hun eigenaren komt. Dit jaar zal
deze dag plaatsvinden op een prachtig terrein in Putten. Bedoeling van deze dag is om te laten zien hoe veelzijdig ons
mooie ras is. We willen dat doen door middel van diverse demonstraties en workshops: Denk bijvoorbeeld aan
showen, ringtraining en vachtverzorging, aan detectie/speurwerk met Springers, aan jachtactiviteiten, zoals
apporteren, of aan agility.
Aan het definitieve programma voor deze dag wordt op dit moment nog hard gewerkt. Zodra er meer bekend is, dan
kunt u dat lezen op onze website: www.esscn.nl en op onze Facebook-pagina. Ook kunnen we u via een mailtje op
de hoogte houden: Stuur dan een bericht naar info@esscn.nl
ECVO-oogonderzoek tegen gereduceerd tarief.
Voor de gezondheid van ons ras is het belangrijk dat zoveel mogelijk Engelse Springer Spaniëls
gecontroleerd worden op o.a. erfelijke oogafwijkingen middels een ECVO-oogonderzoek. Wij
willen u in de gelegenheid stellen om dit onderzoek tijdens deze dag tegen een gereduceerd
tarief te laten verrichten door een daartoe bevoegde dierenarts. Het onderzoek is niet belastend
voor uw hond en duurt maar enkele minuten. De uitslag is meteen na het onderzoek bekend.
Daarnaast zal de mogelijkheid worden geboden om een Gonioscopie-test te laten doen. Door
middel van deze eenvoudige test (hoewel niet 100% betrouwbaar) is te bepalen hoe vatbaar de
ogen van uw hond zijn voor de ontwikkeling van Primaire Glaucoom, een erfelijke aandoening die in veel rassen
voorkomt. Gonioscopie is een eenmalig onderzoek en kan worden uitgevoerd vanaf de leeftijd van 4 maanden.
Omdat wij het belangrijk vinden dat zoveel mogelijk Springers getest worden op mogelijke oogafwijkingen, zal de club
bijdragen in de kosten van het oogonderzoek. Tijdens de Springerdag krijgt u 20% korting op het tarief dat u normaal
in een kliniek zou betalen. (Tarieven in een kliniek bedragen ca. € 55,- voor ECVO-onderzoek en ca. € 35,- voor een
Gonioscopie). Als uw Springer het afgelopen jaar al een ECVO-oogtest heeft gehad, of al eerder een Gonioscopie
heeft gehad, dan is het niet nodig om dat deze dag opnieuw te laten doen. Voor nog niet geteste Springers met een
stamboom is dit een mooie gelegenheid.
Om een bevoegde dierenarts voor deze test uit te kunnen nodigen hebben we een minimum aantal van 20 Engelse
Springer Spaniëls met stamboom nodig. Mocht u mee willen doen dan kunt u dat aangeven door een e-mailtje te
sturen naar info@esscn.nl. Zodra we genoeg deelnemers en een dierenarts hebben, sturen we u een formulier

waarop u de gegevens van uw Springer in kunt vullen.
Wij zouden het leuk vinden als ook u met uw Springer komt!
Namens het bestuur van de ESSCN
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
ATTENTIE!

REDACTIEADRES

Bericht van de penningmeester
Beste leden,
De incasso van de contributie 2019 zal
plaatsvinden eind april 2019.
Leden die geen incassomachtiging
hebben gegeven ontvangen een factuur
met het verzoek hun contributie voor
eind april te betalen.
Leontien Bouchier

Het volgende clubblad zal begin juni
2019 verschijnen en de redactie
maakt de leden erop attent dat de
kopij vóór 14 mei 2019 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

CLUBACTIVITEITEN
SPRINGERWANDELING IN
GEESTERAMBACHT

VOORJAARSWANDELING
OP SCHIERMONNIKOOG

Waar: Geestmerambacht, Alkmaar
Wanneer: 31 maart.
Verzamelen: bij het zuid paviljoen,
Klaregroetweg 1,
1723 PW Noord-Scharwoude
Tijd: 13.00 uur

Zondag 28 april Springerdag op Schiermonnikoog.
Om 12 uur verzamelen bij Wagenborgkassa, haven
Lauwersoog. Om 12:30 vertrekt boot.

U wandelt toch ook mee?

De oversteek duurt 45 min. Bij aankomst op Schiermonnikoog pakken we de bus richting dorp en stappen uit bij
hotel Van de Werf en lopen richting strand.
Eenmaal op het strand gaan we rechtsaf en lopen richting
strandtent 'De Merlijn' +/- uurtje lopen langs zee.
Eenmaal aan gekomen bij strandtent ‘De Merlijn’, is er
de mogelijkheid tot een drankje en een hapje en wandelen we weer terug richting dorp over strand.
Kosten boot: Volwassene € 16,25
Hond € 7,25
Kinderen tot 3 jaar gratis
Kinderen 4 t/m 11 jaar € 9,00

SPRINGERWANDELING IN
ZUID-LIMBURG
Wanneer: Zondag 12 mei
Verzamelen : Manege ten Eysden in Geleen, Limburg
Tijd: 11.00 uur, Duur: 1 1/2 uur.

Als mensen langer op Schiermonnikoog willen verblijven,
hotel 'van der Werf' laat honden toe (wel vroegtijdig reserveren).
Vanuit Hoofdstation Groningen vertrekt om 11:11 uur
een bus naar de haven van Lauwersoog (Qbuzz 163).
Deze komt om 12:10 bij het bij Wagenborgkassa haven
Lauwersoog aan.
Voor vragen: Bel Marjan 06-16425713 geen WhatsApp!

WANDELT U MET ONS MEE?
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LOGEERADRES GEZOCHT
Wij zijn op zoek naar een liefdevolle en
huislijke opvang voor onze 3-jarige teef
Leia. Ik las berichten bij de herplaatsingen die zouden kunnen aansluiten,
maar in dit geval is het dus tijdelijk. Wij wonen in Ede
vlakbij bos en hei.
We gaan van 1 tot 20 aug. 2019 op vakantie. Is het
mogelijk om in contact te komen met iemand die affiniteit
heeft met dit lieve ras en als logeeradres voor fungeren
tijdens onze vakantie?
Zou u dan een berichtje willen sturen naar: andreapalm@chello.nl.
Vriendelijke groet,
Andrea Palm

VAN DE REDACTIE
Buiten begint het beter weer te worden.
Zou het dan nu echt voorjaar worden? Het
zou fijn zijn als het clubblad dan klaar is
en ik weer alle tijd heb om in de tuin te
gaan werken. De honden genieten er nu
al van dat ze weer in en uit kunnen lopen
als ze er zelf zin in hebben. De hele winter binnenzitten en
alleen naar buiten kunnen voor een wandeling, vinden ze
behoorlijk saai. Ook de poezen zijn veel meer op pad en
liggen niet meer hele dagen op de bank te slapen. De
kippen vinden het duidelijk gezellig dat al de andere dieren
meer buiten zijn. Er is weer interactie! Alles loopt vrolijk door
elkaar heen. De vogels zijn weer druk met het zoeken naar
een goede nestplaats en vliegen af en aan met nestmateriaal. De voedertafel wordt druk bezocht. Er is duidelijk weer
leven in de brouwerij.
Het clubblad is dit keer weer behoorlijk dik geworden,
dankzij de bijdragen van verschillende clubleden. Hiervoor
mijn dank. Er zijn veel prachtige foto's ingestuurd. Ook een
aantal van Springers, die genoten hebben van de paar
dagen sneeuw, die we gehad hebben. Misschien niet de
juiste foto voor op de voorkant van een voorjaarsclubblad,
maar ik wilde u deze mooie foto niet onthouden. Doordat
er meer foto's dan verhaaltjes waren, heb ik er maar een
paar collages van gemaakt. Een mooie impressie van
hetgeen de honden beleefd hebben de afgelopen maanden.
Helaas hebben een aantal adverteerders aangegeven dit
jaar hun sponsorgelden op een andere manier te willen
inzetten, daarom zijn we naarstig op zoek naar bedrijven of
leden die in het clubblad zouden willen adverteren.
Het uitbrengen van het blad 4 x per jaar is een grote kostenpost en we kunnen dan ook alle steun gebruiken. Het
kostenlijstje voor het plaatsen van een advertentie vindt u
achterin het clubblad. Graag even een mailtje naar:
sandra.leidner@woutworks.nl

Iedereen weer heel hartelijk bedankt voor zijn of haar bijdrage.
Graag uw bijdragen voor het juni-nummer vóór 14 mei
insturen. Ook dan is uw bijdrage weer zeer welkom!
Ik wens u veel leesplezier!
Sandra Leidner (redactie)

MEDISCHE RUBRIEK
DEMENTERENDE HONDEN
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.
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ONZE EERSTE NIEUW
JAARSWANDELING MET DE
CLUB
Na een uurtje rijden, kwamen we aan in Baarn. Wat een
prachtig weer was het al! Voor ons was dit de eerste keer
dat wij mee gingen wandelen. Iedereen was dus nieuw voor
ons. We werden hartelijk ontvangen, dronken gezellig een
kopje koffie (of thee) en we kregen er ook nog eens een
heerlijk gebakje erbij! Super!

Toen de groep compleet was, gingen we wandelen. Toen
de honden eenmaal los waren, begon het feest! Allemaal
blije honden! Een feest van herkenning, zullen we maar
zeggen. Onze Phoebe zoekt toch het meeste contact met
onze Gijs... en Gijs... die vermaakt zich altijd, mèt of zonder
Phoebe .

Geen enkele keer heb ik een grom of een snauw gehoord!
Echt heerlijke honden! Lekker actief, speels, grappig, braaf.
Hoewel er twee bij waren die ook even wilden laten zien
dat ze een eigen mening hadden.

Er was een grote vijver waar ijs op lag, nog te dun om op
te schaatsen, dus ook zaak om de honden daar vanaf te
houden. Dat was gelukt!

Het was prachtig! Gezellig om nieuwe mensen te leren
kennen, mensen die veel weten van het ras, waar wij nog
niet zo heel lang mee bekend zijn, maar waar we wel heel
erg blij en gelukkig mee zijn!
Wij vonden het ook erg leuk om de opa van onze Phoebe
in het echt te zien, Knox en zijn dochter. (dus soort van
tante van Phoebe)
Wij hadden ook nog heerlijk mee geluncht, ook dit was prima
verzorgd! Heerlijk!
Wij willen de organisatie nogmaals hartelijk bedanken voor
deze leuke wandeling! Wij hebben het erg leuk gehad!
Helaas niet iedereen gesproken, maar dat gaan we een
volgende keer gewoon doen! Wij zullen er zeker weer bij
zijn!
Groetjes, Sicco & Jolanda, Gijs & Phoebe
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De lange flaporen en wat hogere poten vinden ze daar in
het noorden "unusual", maar toch ook wel erg mooi.

ONS GELIEFDE LAKE DIS
TRICT
Al jaren komen mijn (Engelse) man, zoon en onze 2
Springers George en Jolly in het Lake District in Engeland.
Wij huren altijd een “dog-friendly” huis met een lekkere tuin
en genieten 2 weken van vooral veel wandelen. De honden
vinden het fantastisch.

George is tijdens de wandelingen geobsedeerd door het
stromende water en de vele meren waar hij induikt. Zijn
halfzus Jolly is helaas vooral geintesseerd in de schapen.
De honden moeten dus wel vaak aan de lijn als we “hoge”
wandelingen gaan maken omdat de schapen in de heuvels/bergen vrij rond lopen.
Wat ons altijd weer opvalt in het noorden van Engeland is
dat we zo ontzettend veel Engelse Springers zien. Vaak
worden we aangesproken op onze "showlijn", omdat je daar
voornamelijk "workingspringers" tegenkomt.

Engeland blijft sowieso een hondenland bij uitstek. Je kunt
je hond altijd meenemen naar de pub. Het bord “muddy
paws welcome” zorgt ervoor dat je zonder schroom een
“pint” kunt drinken met 2 vieze, natte Springers aan je
voeten.

Afgelopen zomer heb ik zelfs 18 holes meegelopen op de
golfbaan mét de honden. Kon ik eindelijk mijn 11-jarige zoon
eens zien spelen. De Springers vonden het fantastisch om
ballen te zoeken die in het hoge gras waren geslagen. Wel
aan de lijn natuurlijk.
Wij hopen van harte dat de naderende Brexit niet resulteert
in het aan banden leggen van vrij reizen met de hond.
Wandelvakanties zonder onze Springers zijn namelijk ondenkbaar en we zijn nog lang niet uitgewandeld in één van
de mooiste gebieden van Engeland.
Tekst en foto's: Marjolein Hardy-Kruider
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DE LOGEERPARTIJ
In Januari/februari is onze Tristan een maandje komen logeren. Hopelijk heeft deze logeerpartij een positief gevolg
in april. Nieuwe v.d. Jorishoeve pupjes!
Tristan is ook al 11 jaar, een heerlijke Springer, altijd
vriendelijk en altijd goed willen doen. Ik heb jaren met veel
plezier jachttraining met hem gedaan, wat resulteerde in
KNJV: C en B diploma, Ook op shows heeft hij heel veel
gewonnen, is dan ook Multi Kampioen, Multi Winner en
Internationale Kampioen.

Waterpret, foto: Jolanda Sijbrandij

Vier jaar geleden is Tristan bij goede vrienden gaan wonen.
Een roedel hoeft voor hem niet zo nodig, en waar hij nu
woont, heeft hij maar 1 andere hondgenoot: Toby, en 8
handen om te aaien.
Paul en Annemie Koolen
ESS v.d. Jorishoeve

CLOË DOET HET GOED OP
DE SHOWS
Regelmatig komen door ons gefokte hondjes logeren of
gewoon een dagje op bezoek. Altijd dikke pret! De voorste
(zwart / wit is Lara ”I’m so Fathful v.d. Jorishoeve”, zij is
van het I’m nestje uit 2018. Een echte puber. Ze kan het
goed vinden met haar moeder, haar oudere zus en Sisi,
ons cockermeisje.
Paul en Annemie Koolen
ESS v.d. Jorishoeve

Op 13 januari waren we op de internationale hondenshow
in Genk. We showden daar onze Chloë "Evening Primrose
v. d. Jorishoeve". Ze deed het weer met veel plezier. Ze
kreeg 1 uitmuntend CAC / CACIB en werd beste van het
ras! Op een klein jaar showen is ze inmiddels Nederlands
en Belgisch Jeugdkampioen en heeft ze al genoeg punten
voor Nederlands kampioen, maar daar moet ze 27 maanden voor zijn. Dat duurt nog even.
Paul en Annemie Koolen, ESS v.d. Jorishoeve
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IK STEL GRAAG EVEN VOOR
“Eddy” EVERY BEAT OF MY HEART AVENDESORA
Geboorte datum: 02-07-2016
Nederlands Kampioen, Nederlands jeugd kampioen, Jeugd Winner 2017
Heup uitslag: HD-A
Ogen PRA/ CAT. uitslag: Vrij
Ogen gonioscopie uitslag: Vrij

In het voorgaande clubblad stond vermeld dat er weinig animo is op de shows. Dat klopt, er zijn
een handvol Engelse springereigenaren die met hun honden in de ring verschijnen. Maar dat wil
niet zeggen dat er geen noemenswaardige resultaten behaald worden. Wij mogen trots zijn op
al onze Springers die in de ring staan.
Ik kan alleen voor mijzelf spreken en wil jullie op de hoogte houden van de showresultaten van
mijn hond Eddy. Begin 2018 heb ik een stukje geschreven over ‘de weg van Pup naar Jeugd
Kampioen’. Het is een interessant weg met up’s en down’s, maar als alles op de juiste plaats
valt gaat er een wereld voor je open.
Inmiddels is Eddy 30 maanden en staat hij aan het begin van zijn volwassen showcarrière en
moet hij ingeschreven worden in de Open klasse. De laatste show successen in de Tussen
klasse waren dan ook gelijk 4 grote successen. En dan gelijk eerste keer Open klasse weer een
BOB.
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9 juni Tilburg: 1 Uitmuntend tussenklasse, Best of Breed, reserve (2de) in de
groepskeuring.
23 juni Zwolle IJselshow: 1 Uitmuntend tussenklasse, Best of Breed, 4de in de
groepskeuring
24 juni Zwolle Hanzeshow: 1 Uitmuntend tussenklasse, reserve reu
1 juli IDS Genk (Belgie): 1 Uitmuntend tussenklasse, Best of Breed, 1ste in de
groepskeuring, 4de Best in Show!!
4 november Hazerswoude: 1 Uitmuntend Open klas, Best of Breed en 3 de in de
groepskeuring

Dit zijn resultaten die je op een wolk zetten, alle tijd die je er in stopt met trainen, verzorgen,
trimmen, komt op dat moment bij elkaar. Het is onbeschrijfelijk wat er dan door je heen gaat.
Het is teamwork en ik heb het geluk dat Eddy het ontzettend leuk vindt in de showring.
Wij staan nu op het punt een nieuwe protegé kennis te laten maken met de showring, naast
Eddy start dit jaar ook onze nieuwe pup Maurits (Imagine a great future Avendesora) zijn show
carrière.
Ik houd jullie op de hoogte…

Imagine a Great Future Avendesora

Every Beat Of My Heart Avendesora

Tekst en foto’s: Annemiek de Vries
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DIESEL EN ZIJN SHOWSUC
CESSEN!
Op zondag 23 december vond de laatste show van het jaar
2018 plaats. Zoals altijd is dit de kerstshow, ditmaal georganiseerd in Venray.
Wij kozen ervoor om alleen Diesel in te schrijven onder
keurmeester Tineke Pillement-Heijden. Tineke had een
mooi aantal inschrijvingen van 10 Engelse Springers.
Diesel werd beste reu en later beste van het ras met een
prachtig keurrapport!
De rasgroep werd deze dag gekeurd door de enige echte Gundog man Frank Kane uit Engeland.

Gilroy
Int.Ch.Lochbride Music Man Via Dexbenella – Gilroy heeft
zich weten te kwalificeren door tweede in de Rasgroep in
Rotterdam te worden.

Diesel wordt gekeurd door Frank Krane.
Na flink wat rondes gelopen te hebben werd Diesel BESTE
VAN DE RASGROEP!
WAUW, wat een resultaat onder zo’n welbekende keurmeester! Diesel en ik verlieten de ring met een paar mooie
complimenten van Dhr. Frank Kane. ‘'You really get the best out of him’' SUPER TROTS!
Wat een fantastische afsluiter van een succesvol 2018!
Daphne van de Brink

HOND VAN HET JAAR
SHOW 2018

Diesel

Op zondag 13 januari stond de eerste show alweer voor de
deur. De hond van het jaar show 2018.
Dit is een show waar de hond alleen aan kan deelnemen
als hij zich heeft weten te kwalificeren door middel van een
eerste, tweede of derde plek in de rasgroep of het winnen
van de kampioensschapsclubmatch. Alleen de honden die
op naam staan van een Nederlandse eigenaar kunnen
deelnemen. Dit betekent dus dat de Nederlandse ‘'Creme de la Creme’' aanwezig is op deze show.
Wij waren dit jaar aanwezig met onze twee mannen, die wij
het afgelopen jaar maar minimaal geshowd hebben.
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Int.Ch.Diesel van het Veense Springertje – Diesel heeft
zowel de Rasgroep op de kerstshow in Venray gewonnen,
als in Rotterdam. Daarnaast werd hij ook tweede in
de Rasgroep in Zwolle.
Annemiek de Vries was ook aanwezig met haar Ch.Every
Beat of my heart Avendesora - Eddy
Rasgroep 8 werd dit jaar gekeurd door Dhr. Hans Stigt,
die de zware taak had om van de 30 ingeschreven honden
de beste te kiezen. Beide heren hebben hun best gedaan,
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maar het was Diesel, die de show stal op deze dag!

FLYNN

Hans moest 6 honden selecteren die door zouden gaan
naar de volgende ronde. Diesel was één van deze honden
en mocht nog een keer op en neer over de wel begeerde catwalk.
Hij werd uiteindelijk RESERVE BEST IN GROEP!
Beide heren hebben in 2018 prachtige en speciale momenten gebracht! Tweede worden in de groep op de hond van
het jaar show, was voor ons de kers op de taart en een
prachtig begin van 2019.
Daphne van de Brink

Onze Flynn, Crackerjanne Court Favour, is Internationaal
Kampioen geworden! Zie foto. Hij werd in Douai, Frankrijk,
Beste Reu met CAC + CACIB en werd ook nog Best of
Breed. Hij sloot de dag af door de top 5 van rasgroep 8 te
halen in de erering.

Een dikke knuffel voor Diesel na dit geweldige succes!

Groetjes,
Debby de Graaf

WIJ FELICITEREN ALLE DAMES
MET DEZE GEWELDIGE
SHOWRESULTATEN!

STAND PUNTENTELLING BESTE CLUBSHOWHOND
V/H JAAR 2018
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

Every beat of My Heart Avendesora, NHSB 3072085
Crackerjanne Court Flavour NHSB, 3055709

Shows
4
4

Punten
31
23

Shows
4
1

Punten
29
9

TEVEN

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

Noot redactie:
Helaas waren tijdens het maken van dit clubblad nog niet alle showuitslagen bekend. De uitslag is dan ook nog niet definitief.
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TENTOONSTELLINGSVERSLAGEN
Tentoonstelling: Zwolle- IJsselshow, 23-06-2018
Keurmeester: Angela Hancock (IE)
TUSSENKLASSE REUEN
969
Every Beat Of My Heart Avendesora NHSB 3072085.
Lovely head and correct earplacement. Good front with good feathers ,very good neck and topline, good
shoulderplacement and excellent depth, nice turn of stifle, very good mover, excellent coat.
1 Uitmuntend, CAC + Beste Reu + BOB
OPENKLAS REUEN
970
Birchwood’s Zadkin’s Flights Of The Condor, NHSB 3061468 imp USA
Lovely head and expression, very good earset, good front, well placed shoulder, good topline, very good depth,
angulations excellent, in very lush coat, moves very well
2 Uitmuntend.
971
Crackerjanne Court Flavour NHSB 3055709
Very nice head and placement, good neck and shoulder, very good topline, good angulations, luxurious coat, very
good mover but a little bit wide in front
1 Uitmuntend
972
Lizziardhs Laphroaig, SE 33340/2012
Good head and expression, good front, good shoulderplacement and topline, very good depth of chest, well
angulated, in very good coat, moves very well, but a little close in front.
3 Excellent
KAMPIOENSKLAS REUEN
973
Lizziardhs Valention, SE 22794/2014
Very nice head, correct earplacement, good front, nice clean neck, topline and tailset, very good depth, well angulated,
very good coat.
1 Excellent, Rec. CAC+ Rec. CACIB
JEUGDKLAS TEVEN
974
All For Us Von Kicejara, VDH/SCD/ES 17/080
Lovely head, nice clean front, good neck and shoulderplacement, good topline, good turn of stifle, lovely coat, very
nice on the move.
1 Uitmuntend, Rec. CAC
JEUGDKLAS TEVEN
975
Phoebe, NHSB 3097413
Lovely head, good front, good depth of rib, good shoulder and topline, excellent tailset, lovely coat, and good mover.
2 Uitmuntend
TUSSENKLAS TEVEN
976
Lordsett American Beauty
Nice kind expression, good head, very good front, excellent clean neck, shoulder and topline, well angulated, excellent
coat, good on the move, a little bit close in the front.
1 Uitmuntend, Rec. CACIB
KAMPIOENSKLAS TEVEN
977
Bareho Whirl Of Luck. SE 175792016
Lovely dog, excellent head and expression, well placed ears, very good front, well placed shoulder, good depth, good
topline and tailset, well angulated, very good on the move, very good coat.
1 Uitmuntend, CAC + CACIB + Best opposite sex
VETERANENKLAS TEVEN
978
Cosmopolitan Lady Von Kiceara
Good head, excellent earplacement, good front, good shoulder but carrying a bit of weight on the shoulder, good
topline and tailset, very well angulated, very good coat, and a very good mover.
1 Uitmuntend, Beste Veteraan.
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Tentoonstelling: Maastricht, 29-09-2018
Keurmeester: Dhr. D. Mc. Coy
OPENKLAS REUEN
523
Crackerjanne Court Flavour NHSB 3055709, imp VK.
Very good quality, a balanced head, balanced body, good depth neck and topline, well made front and quarters. For
2 ½ year I wish to see more of him. Movers well both directions but would prefer more dog.
1 Zeer Goed
JONGSTE PUPPYKLAS TEVEN
524
Barecho Hallelujah, moment, SE aangevraagd. Imp. Zweden
Lovely feminine Young puppy. At this time she has everything she needs, good balanced head and body. She has a
terrific front. Very well made behind. If she continues with all these parts she will be a very nice specimen when she
is finished. Moves well enough for her age.
1 Veel belovend, Best Jongste Pup
JEUGDKLAS TEVEN
525
Evening Primrose v.d. Jorishoeve NHSB 3081092
Feminine head, good earset and carriage, good neck and topline at this time loose in shoulder and elbow. I would
prefer generally she needs more strength, moves very well.
Goed
30 september 2018, Keurmeester Mw. D. Rocchi
JONGESTE PUPPYKLAS REUEN
1011
Lordsett Ender Game, PKR aangevraagd, imp. Polen
5 ½ month. Very nice type and size. Beautiful head and expression. Correct bite. Very well balanced for the age. God
bone. Correct angulations, lovely coat texture. Beautiful movement with plenty of reach and drive. Nice temperament.
1 Veel beloved, Beste jongste Pup
TUSSENKLAS REUEN
1012
Sieger’s Run Baby Run, DK 03386/2017, imp. Denemarken
2 years. Nice type and size. Correct head and bite. Well balanced. Would like a better shoulder placement and more
for chest. Good bone. Correct back angulations and top line. Good coat texture. Nice mover. Low in temperament.
1 Uitmuntend, CAC + CACIB + Beste REU + BOB
OPENKLAS REUEN
1013
Crackerjanne Court Flavour NHSB 3055709, imp VK.
2 ½ years, A bit feminine. Good head, correct bite. Nicely angulated with lovely forchest. Would like a bit better
topline. Good movement and temperament.
1 Uitmuntend, Res. CAC + Rec. CACIB
JONGSTE PUPPYKLAS TEVEN
1014
Barecho Hallelujah, moment, SE aangevraagd. Imp. Zweden
5 months. Nice baby. Sweet head and expression. Good bone. Lovely front and back angulations. With plenty of for
chest already. Good coat. Very nice movement.
1 Veel belovend.
JEUGDKLAS TEVEN
1015
Sieger’s Madly Monday DK 195526/2017
11 months. Very nice type and size. Lovely head and expression. Good angulations with lovely for chest.
Good coat texture. Well ribbed and top ine. A bit insecure. Tail carriage too low. Needs more showers experience.
2 Uitmuntend, res. CAC
1016
Evening Primrose v.d. Jorishoeve NHSB 3081092
17 month. Lovely type and size. Very nice feminine expression. Missing 1 tooth with veterinary document. Lovely
front and back angulations with good bone. Nice ribs. Very nice movement and temperament.
1 Uitmuntend, CAC + Beste Jeugdhond
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Eddy, foto Annmiek de Vries
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Tentoonstelling: Bleiswijk, 03-11-2018
Keurmeester: Dhr. R. Oliveira
OPENKLAS REUEN
817
Every Beat Of My Heart Avendesora NHSB 3072085, imp. Polen
Well balanced head. Nice bone and feet, Nice top line and corpus. A bit too short in back. Good movement. Would
like more length of upper arm.
2 Excellent, Res. CAC + Res. CACIB
818
Elmo, NHSB 3050517
Well balanced head. Nice bone and neck. Good shoulder and top line. Good length upper arm. Nice ribcage. Good
moves in front acceptable in …..
1 Excellent, CAC + CACIB + BOB
819
Crackerjanne Court Flavour NHSB 3055709, imp VK
Acceptable head, a bit female. Good length of back, Nice corpus. Acceptable ribcage, a bit too short. Good
movement.
3 Excellent
PUPPYKLAS TEVEN
820
Barecho Hallelujah Moment, SE aangevraagd. Imp. Zweden
Nice feminine head. Nice body shape. Good front and corpus. Excellent top line. Good shoulder and neck.
Nice bone and feet. Good movement.
1 Veel belovend, Beste Pup
JEUGDKLAS TEVEN
821
Sieger´s Madly Monday DK19526-2017
Nice feminine head. Good silhouette. Good shoulder and neck. Good corpus. Acceptable movement.
1 Zeer goed
TUSSENKLAS TEVEN
822
Bungee Jumper´s A Sound Of Melody, VDH JR80240SS
Very nice head. Good ribcage. …heavy in shoulder. Would like longer shape. Nice corpus. Nice bone and feet. Good
movement. Good tail carriage and action.
1 Excelllent, CAC + CACIB + Beste teef
BLEISWIJK: 04 november 2018
Keurmeester: Dhr. S. Jobse
JEUGDKLAS REUEN
252
Amos, NHSB 3089500
16 months. A Young boy who needs a lot of time. Nice head and expression. Good ear set, very nice neck, strong
top line. Very straight and narrow in front. Deep enough in chest but needs lots more volume. >Good hindquarters. At
the movement he is all over the place and not in the best coat.
Zeer goed
OPENKLAS REUEN
253
Absent
254
Crackerjanne Court Flavour NHSB 3055709, imp VK
2 years. Vey compact male. Masculine head, but needs more stop. Good expression. Excellent set of neck. Good top
line. Balanced in angulations. Good spring of ribs. Moves with good reach and drive and could do with a bit more
style. Enough coat today.
2 Uitmuntend
255
Every Beat Of My Heart Avendesora NHSB 3072085, imp. Polen
28 months. Lovely type. Correct size and proportions. Beautiful head and expression. Excellent neck and top line.
Enough front angulations, good back end. Good depth of body. Strong bone. Lovely mover with correct strive. Very
nice coat and condition. Just needs to settle a bit in front.
1 Uitmuntend, CAC + CACIB + BOB

Maart 2019

21

KAMPIOENKLAS REUEN
256
Diesel Van Het Veense Springertje, NHSB 2966248
4 years. Very strong and powerful male. Shown in a too heavy condition. Very strong masculine head. Good
expression. Excellent neck. Solid top line. Very balanced in angulations. Deep in body. Powerful mover. Not in the
best coat today.
1 Uitmuntend, Res. CAC + Res. CACIB
PUPYKLAS TEVEN
257
Barecho Hallelujah Moment, SE aangevraagd. Imp. Zweden
6 months beautiful puppy. Correct type. Beautiful head and expression. Well set ears. Excellent neck and top line.
Balanced in angulations. Lovely body and substance. Very striking on the move. Beautiful coat and codition. I´m sure
we will see and hear more of her in the future.
1 Veel belovend, Beste pup
JEUGDKLAS TEVEN
258
Sieger´s Madly Monday DK19526-2017
12 months very stylish young bitch with beautiful outline. Gorgeous head and expression. Long neck and strong top
line, Balanced angulations. Enough body and substance for her age. Moves with good reach and drive. I would just
like to see her a bit more animated. Good coat … today.
1 Uitmuntend, CAC + Beste teef
TUSSENKLAS TEVEN
259
Jumper´s A Sound Of Melody, VDH JR80240SS
16 months. Compact bitch. Quite strong in head, good expression. Very good neck and top line. Enough angulations
in front, strong back end. Good spring of rib with maximum substance. Moves with good drive but quite erratic in
front. Good coat.
1 Uitmuntend, Res. CAC + CACIB
Tentoonstelling: Nijmegen, 23-12-2018
Keurmeester: Mevr. T.A. Pillement-Heijden (NL)
PUPPYKLAS REUEN
1170
Rocket man von der Millpond-ranch
5 ½ maanden. Puppy nog volop in ontwikkeling. Mooie maat. Correcte lichaamsverhoudingen. Mooi reuenhoofd met
vierkante voorsnuit. Diepe vang. Prima gedragen oor. Mooie vacht. Nog erg speels in gangen. Leuk ringgedrag.
1 Veel belovend, Beste pup
OPENKLAS REUEN
1171
Crackerjanne Court Flavour NHSB 3055709, imp VK
Bijna 3 jaar, zeer goed rasbeeld. Kleinere reu. Voldoende mannelijk reuenhoofd, zag de stop graag duidelijker.
Schaargebit. Passende oogkleur, vriendelijke expressie. Voldoende vierkante voorsnuit. Heeft keelhuid. Prima borst
en voorborst. Correct bone. Hoekingen in balans. Correcte vacht en kleur. Toont een vlot gangwerk met stuwkracht.
Prima temperament en ringgedrag.
2 Uitmuntend.
1172
Ludwig Vom Belauer See, VDH SpZB0403/16
Mooie ras typische reu. Mannelijk totaalbeeld. Heel harmonisch opgebouwd. Fraai reuenhoofd. Schaargebit. Mooie
zachte expressie. Fraai behang. Mooie vierkante voorsnuit. Prima hals/rugbelijning. Heel mooi ontwikkeld lichaam.
Prima bone en voeten. Toont een typisch gangwerk. Prima temperament.
1 Uitmuntend, Res. CAC + Res. CACIB
KAMPIOENKLAS REUEN
1173
Diesel Van Het Veense Springertje, NHSB 2966248
4 jaar. Prachtige harmonisch opgebouwde waardige kampioen. Mooie maat. Hele mooi lichaamsverhoudingen.
Schitterende borstpartij. Fraai en krachtig reuenhoofd. Hele mooie expressie. Schaargebit. Fraaie hals/rugbelijning.
Prima bone en voeten. Prachtige verzorgde vacht. Toont super gangwerk. Mooie presentatie.
1 Uitmuntend, CAC + CACIB + Beste reu + BOB
1174
Absent
PUPPYKLAS TEVEN
1175
Barecho Hallelujah, moment, SE aangevraagd. Imp. Zweden
7 maanden. Heel mooi ontwikkeld teefje. Fraai vrouwelijk totaalbeeld. Harmonieus opgebouwd. Mooi vrouwelijk
hoofd. Zachte expressie. Mooi lobvormig oor. Prima borstpartij. Mooie vachtconditie. Mooie krachtige bespierde
billen. Toont een evenwichtig gangwerk voor deze leeftijd. Fijn ringgedrag.
1 Veel belovend, Beste Puppy
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1176
Okka Vom Belauer See, VDH/JSPK/ESS002
7 maanden. Fraai teefje, mooi ontwikkeld voor haar leeftijd, maar nog erg los. Tevenhoofd, wel wat keelhuid. Zachte
expressie. Schaargebit. Krachtige lichaamsverhoudingen. Goed bone. Mooie vacht. Toont goed gangwerk, nog wel
wat los. Blij temperament. Prima gehandeld.
2 Veel belovend
JEUGDKLAS TEVEN
1177
Phoebe, NHSB 3097413
16 maanden. Rastypische teef, die qua totaalbeeld nog niet af is. Prima maat. Hoogte/lengte verhouding niet
optimaal. Tevenhoofd. Zachte expressie. Mooi lobvormig oor. Schaargebit. Moet in borst verder gaan ontwikkelen.
Onderbelijning loopt wat snel op. Zag graag iets meer kniehoeking. Goede vacht. Keurig gangwerk, maar moet
krachtiger worden. Leuk temperament.
1 Zeer Goed
TUSSENKLAS TEVEN
1178
Bungee Jumper´s A Sound Of Melody, VDH JR80240SS
1 ½ jaar. Zeer fraai en rastypisch teefje. Mooie maat en heel harmonisch opgebouwd. Schitterend tevenhoofd. Mooie
verhouding voorsnuit/schedel. Mooie diepe vang. Schaargebit. Mooi ontwikkeld lichaam. Prima bone. Gangwerk
volledig in balans. Super presentatie.
1 Uitmuntend, CAC + CACIB + Beste Teef
OPENKLAS TEVEN
1179
Jolanthe Vom Belauer See, VDH SpZB00151/15
3 jaar. Zeer fraaie verschijning, Prima maat. Heel mooi opgebouwd. Schitterend tevenhoofd. Schaargebit. Zeer fraai
lang oor. Mooie zachte expressie. Fraai luxueuze vacht. Heel mooi gangwerk. Super temperament.
1 Uitmuntend, Rec. CAC + Res. CACIB

We moeten nodig getrimd worden, maar eerst nog een plons in het water.
Foto: Marjolein Kruider
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bezig te zijn. En het succesvol oplossen van problemen
zorgt ervoor dat je je beter voelt.

SNUFFELENDE HONDEN
ZIJN OPTIMISTISCHER
Honden houden van snuffelen, van het gebruiken van hun
neus. Niet alleen ruiken ze veel beter dan ons mensen, het
is voor honden een methode om hun sociale wereld te leren
kennen, wie is er langs gewest, wat heeft hij gegeten, is ze
loops? Tijdens een normale wandeling, zonder onze sturing, is een hond zo rond de 33% van de tijd bezig met
snuffelen en ruiken. Nu vinden we dat lang niet altijd leuk,
zeker niet als we haast hebben, het flink regent of het bijzonder koud is, om maar een paar voorbeelden te noemen.
Maar toch is het beter om ze wel te laten snuffelen, want
honden krijgen er een veel optimistischer kijk op de wereld
mee. Dat blijkt uit een recent onderzoek van Prof. Alexandra
Horowitz en Drs. Charlotte Duranton.
Het onderzoek maakte gebruik van een optimisme-test ook bekend als cognitieve bias - waarbij honden eerst werd
geleerd dat een kom op één bepaalde locatie altijd voedsel
bevatte, terwijl een kom op een andere locatie nooit voedsel had. Vervolgens werd op een plek ergens precies tussen
die locaties een lege kom geplaatst. Daarbij is het idee, dat
je als je de tijd meet die een hond neemt om bij die nieuwe
kom te meten, die al dan niet voedsel bevat, een optimistische hond dat sneller doet dan een pessimistische hond.
20 volwassen honden van verschillende rassen namen deel
aan het onderzoek, waaronder Australian Shepherds,
Huskies, Cocker Spaniels en kruisingen. De helft van de
honden deed thuis veel “neuswerk”, mocht veel snuffelen,
de andere helft deed “hielwerk”, moest dus meelopen met
de baas en mocht veel minder snuffelen. De honden namen
deel aan een groepsles met hun eigenaar (neuswerk of
hielwerk), daarna oefende de eigenaar één keer per dag
een week lang thuis met zijn hond. Daarna volgde een
tweede les, gevolgd door een tweede oefenweek thuis.
Onmiddellijk voor en na de twee weken van de activiteit
nam elke hond deel aan de cognitieve bias training en test.
Voorafgaand aan de activiteiten waren er geen verschillen
tussen de twee groepen honden in de cognitieve bias-test.

Een andere reden zou kunnen zijn vanwege de kans die ze
krijgen om hun neus te gebruiken. Geur is het belangrijkste
gevoel voor honden en het is belangrijk om hun omgeving
te vergroten door ze de gelegenheid te bieden om hun
belangrijkste zintuig te gebruiken en normaal gedrag te
vertonen.
Een derde reden zou kunnen zijn dat honden het doen van
neuswerk an sich al als beloning zien, en dus gelukkiger,
optimistischer zijn. Dan biedt dit experiment meerdere beloningen, namelijk het voedsel, maar ook de kans lekker te
snuffelen.
Dit onderzoek toont aan dat het belangrijk is om onze
honden keuzes te geven, mogelijkheden om zelf beslissingen te nemen en kansen om hun neus te gebruiken. Dit
doen is goed voor hun welzijn, wat waarschijnlijk de reden
is waarom de training in het neuswerk tot betere resultaten
leidde dan bij het hielwerk.
De bottom line is simpel: Laat een hondenwandeling echt
voor de hond zelf zijn, en als ze je hier en daar naar voren
of achteren trekken met hun neus op de grond en af en toe
snuiven, laat ze het dan doen. Het niet toelaten voor honden
om te snuffelen en hun neusgaten en andere zintuigen te
oefenen zou een vorm van sensorische deprivatie kunnen
zijn. Wanneer honden bij het uitlaten haast moeten maken,
krijgen ze niet de gelegenheid om verschillende geuren te
proeven en te verwerken en wie weet wat dit met ze doet.
Deze vorm van sensorische deprivatie kan verwoestend
zijn, omdat ze gedetailleerde informatie verliezen over hun
sociale en niet-sociale werelden.
Auteur: Andre Heuzer
Bron: Let me sniff! Nosework induces positive judgment
bias in pet dogs

Aan het einde van de twee weken was de tijd die de honden
uit de neuswerk-groep nodig hadden om de “ambigue” kom
te bereiken heel wat korter dan bij de eerste test, aan het
begin van de twee weken. Voor de “hielwerk”-honden was
de tijd echter precies gelijk gebleven. Honden die werden
getraind om te genieten van het neuswerk, na een periode
van slechts twee weken, waren meer bereid om een stimulus met een onzekere uitkomst te onderzoeken. Deze resultaten suggereren dat neustraining de honden aanmoedigde om zelfstandig te werken, om zelfstandig keuzes te
maken en om iets met autonomie uit te zoeken. Misschien
ervoeren ze ook iets dat leek op optimisme. Deze resultaten
suggereren dus dat honden in de neuswerkgroep optimistischer waren. Maar waarom het verschil?
Een van de redenen kan zijn dat honden die neuswerk
deden veel keuze hebben in wat ze doen, ze kunnen zich
vrijer verplaatsen en leren zo beter probleemoplossend
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Snuffelende honden.
Foto: Leo Rieksen (Plakfotografie)
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Foto: Emmy Breure (Tekstvaart photography)

Foto: Emmy Breure (Tekstvaart photography)
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JACHTINSTRUCTIEDAG VOOR SPANIELS
JACHTCOMMISSIE SUN
9 MAART 2019
Op zaterdag 9 maart 2019 organiseert de Jachtcommissie SUN bij voldoende belangstelling een Jachtinstructiedag
voor Spaniëls. Op deze dag zullen twee ervaren sprekers u, aan de hand van een PowerPointpresentatie en een
demonstratie met getrainde honden van verschillende spaniëlvariëteiten, uitleggen wat er van een Spaniël
verwacht wordt bij het werken in het veld.
Deze dag wordt gehouden in het midden van het land en duurt van ca. 09.00 tot uiterlijk 16.00 uur. Bij binnenkomst
ontvangt u een uitgebreide samenvatting (Reader), waar u eventueel aantekeningen in kunt maken.
De kosten voor deelname aan deze dag bedragen slechts € 39,50 p.p.;
dit is inclusief de Reader, koffie/thee en een uitgebreide lunch.
Aanmeldingen dienen uiterlijk 28 februari 2019 door ontvangen te zijn door de Jachtcommissie SUN.
Inschrijven of vragen: info@jachtcommissiesun.nl of jachtinstructiedag@jachtcommissiesun.nl
Uiteraard kunt u ook contact opnemen met Elly van Wijngaarden (jacht@wssc.nl)
Elly van Wijngaarden, commissie Jacht
NOOT REDACTIE: Deze dag heeft inmiddels plaatsgevonden.

Na het netjes zitten, rennen in het bos . Heerlijk stel! Foto: Janny v, Stuyvenberg
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WORKING TEST VOOR SPANIELS IN BRABANT.
Een werktest voor Spaniëls en naar goed Nederlands gebruik noemen wij dit een working test. Ik kan mij voortstellen
dat er spaniëleigenaren zijn die zich afvragen wat hiermee nu wordt bedoeld. Immers Spaniëls worden behoorlijk veelzijdig ingezet om voor de baas te werken. Zoals het opsporen van drugs, het speuren naar vervelende bacteriën in het
ziekenhuis of als hulphond voor een baasje, die wat minder valide is.
Heeft de baas echter affiniteit met/of kennis van de jacht, dan kan hij zich al heel wat meer voorstellen bij een working
test. En daar gaat het in deze working test om: Het gebruik van de Spaniël bij de jacht. Als jachthond die het wild uit de
dekking drijft en zodra het geschoten is, dit wild apporteert voor zijn baas.
In ons land wordt een Spaniël vaak gebruikt voor de praktijkjacht. Veel bosjachten met dekking in de vorm van kreupelhout, buntproppen, varens en bramenstruiken zijn het geschikte terrein voor een Spaniël. Dit geldt ook voor de begroeide wallen in een polderlandschap.
Een klein gedeelte van de Spaniëls wordt door voorjagers gebruikt om deel te nemen aan de veldwedstrijden. Een pittige discipline die niet voor iedere voorjager en/of hond is weggelegd. Een Spaniël is een goede jachthond, maar daarmee
nog geen wedstrijdhond. En niet elke jager heeft iets met hondenwedstrijden.
Het organiseren van veldwedstrijden en het deelnemen voor voorjagers kent zijn beperkingen. Als eerste is er het vinden
van velden met voldoende kleinwild, vooral wat betreft het konijn. Je wil eigenlijk een veldwedstrijd houden waar iedere
hond kans krijgt op wild en dat is erg lastig. Als tweede is er veel belangstelling bij voorjagers om deel te nemen en dit
leidt tot overinschrijving. Dit is een van de aanleidingen geweest tot het organiseren van working tests, zoals die al enkele jaren met veel succes worden gehouden. Zo ook in het Brabantse Alphen.
Deze wedstrijdvorm is sinds 2018 gereglementeerd via ORWEJA en in Vessem, in de Brabantse Kempen, zal de eerste
officiële Spaniël Working Test (SWT) plaatsvinden met benoemde keurmeesters. Het SWT reglement is te vinden op de
website van ORWEJA (www.orweja.nl ) en van de Jachtcommissie SUN ( www.jachtcommissiesun.nl )
Het doel van een SWT is het beoordelen van het werk van een Spaniël.
Het jagen onder het geweer (hagelgeweer wel te verstaan) en het wild uit de dekking drijven. Als het wild uit de dekking
komt, dient een Spaniël steady te zijn en dat wil zeggen op de plaats blijven en het wild niet achtervolgen. Als het wild
is geschoten, moet het door de hond worden geapporteerd. Bij de SWT wordt echter niet gewerkt met wild, maar met
dummy’s.
Working tests in Brabant
Dit jaar worden er in het zuiden van ons land onder de vlag van de Jachtcommissie SUN (JC SUN) twee working tests
georganiseerd. In januari hebben we hierover overleg gehad met Michiel Groenewegen en Peter Tervoort van de JC
SUN. Gezamenlijk hebben we ook meteen een punt kunnen maken, om in goede Spaniël termen te blijven.
De eerste working test is op 13 april 2019 in Vessem en dat is, zoals hiervoor al staat aangegeven, een officiële SWT.
Inschrijving gaat daarom via de website van ORWEJA (MyOrweja).
De tweede working test is er een die voor het 3e jaar wordt gehouden in Alphen (Noord Brabant) op 22 juni 2019 en is
vergelijkbaar met de SWT. Er zijn twee verschillen, namelijk; de working test in Alphen is niet officieel volgens ORWEJA
en in tegenstelling tot de dummy’s bij de SWT, wordt er in Alphen bij het apport met wild gewerkt.
Bij beide working tests willen we leuke en uitdagende proeven uitzetten die voorjagers met hun hond veel plezier geven.
Vanzelf leidt dit dan tot een gezellige dag met veel bekenden en gelijkgestemden.
Mede namens Jachtcommissie SUN:
Henk van den Ouweland
Nol Bots
Toon Spoorenberg

ALGEMENE LEDENVERGADERING 18 APRIL 2019
Stukken voor deze vergadering kunt u vanaf 1 april 2019 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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DEELNEMEN AAN DE WORKING TEST IN ALPHEN (NB)
ZATERDAG 22 JUNI 2019
Daar digitale inschrijving via de website van Orweja voor deze working test niet mogelijk is, hierbij
aanvullend enige informatie hoe u zich kunt inschrijven.
Indien u wilt deelnemen of als u nog vragen heeft over de working test, kunt u een e-mail sturen naar
workingtestnolhenk@gmail.com
Voor vragen kunt u ook rechtstreeks telefonisch contact opnemen met Henk of Nol.
Ze zijn te bereiken op:
Henk 06-31693237
Nol
06-14380079
Op uw verzoek sturen wij u een inschrijfformulier toe met daarbij ook het programma van de dag en
informatie over de uitgebreide catering waarvan u als deelnemer gebruik kunt maken.
Deze catering betreft ’s morgens koffie + cake en tussen de middag broodjes met soep (inclusief
drankjes) en is bij het inschrijfgeld inbegrepen (“all inclusive”).
’s Avonds wordt er voor de deelnemers en vrijwilligers een BBQ georganiseerd. Indien u wilt blijven meeeten, kunt u zich hiervoor opgeven via het inschrijfformulier.
De kosten voor de BBQ zijn € 15,- per persoon (drankjes inbegrepen).
Uiteraard mag u ook uw partner en/of supporter(s) meenemen.
Als zij ook gebruik willen maken van de lunch en/of BBQ zijn de kosten voor alleen de lunch € 10,- en
lunch + BBQ € 15,- per persoon.
Het inschrijfgeld voor de WT bedraagt)
Deelname aan de BBQ kost
Maximum aantal deelnemers:
Inschrijven uiterlijk voor:

€ 40 ( all inclusive
€ 15,- per persoon
30
15 mei 2019
Nol Bots, Henk van den Ouweland en Toon Spoorenberg
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VERSLAG VELDWEDSTRIJD
HULST 5 JANUARI 2019
De wedstrijd in Hulst Nieuw-Namen staat ook alweer een
tijd op de wedstrijdagenda. Ik meen dat ik zelf nog het
eerste contact daarvoor tot stand heb gebracht, dat zal toch
al gauw 10 jaar geleden zijn. Zaterdag 5 januari 2019 was
het weer zover. Ik mocht al redelijk wat wedstrijden keuren
dit seizoen (en er staan er nog een paar op het programma),
maar dit keer had ik mij als deelnemer ingeschreven. Naar
mijn idee is het goed om af en toe ook wel eens aan de
'ontvangende' kant van de microfoon te staan en niet alleen
aan de 'uitdelende' kant. Mijn hondje Gaby is dan wel 9,5
jaar oud, maar ze ziet er – net zoals haar baas- nog een
stuk jonger uit. Bovendien wil ik mij dan ook nog wel eens
een keer competitief meten met de huidige generatie
honden en voorjagers.
Samenkomst bij het vertrouwde hotel Van Leuven in
Kloosterzande, alwaar Marloes voor de koffie had gezorgd.
Wedstrijdleider John van Aart heette de 12 deelnemers
welkom en stelde de keurmeesters Jolanda Kroot en Chris
van Geit (België) voor. Uiteraard wordt dan ook gastheer
Rene van Loon alvast een beetje in het zonnetje gezet,
tenslotte moeten we zuinig zijn op zulke gulle gastheren.
De loting is een formaliteit die niet vergeten mag worden
en het is dan altijd weer de vraag wie zo 'gelukkig' is om als
nummer één te mogen starten. Die eer viel te beurt aan een
relatieve nieuwkomer in het gezelschap, Jaap mocht het
spits afbijten. Het is een stukje rijden om in het veld te
komen, maar dat is geen straf. Het landschap van Zeeuw-Vlaanderen spreekt mij zeer aan. Er is altijd wild te zien en
met een beetje geluk staan de reeën buiten. Vorig jaar zag
ik daar een paar stuks zwart reewild en ook nu was dat weer
het geval.
De wedstrijd begint bij de zogenaamde konijnenberg, een
lastig te bejagen stuk dijk waarin altijd wel wat konijnen

Foto: Emmy Breure (Tekstvaart pfotography)
zitten. Zo ook nu, de eerste hond kan al snel scoren op een
konijn. Daarna wordt het wat moeilijker, de konijnen zijn er
wel, maar werken niet erg mee. De hond van Femme weet
te scoren op een konijn tegen de volkstuinen en dan ben ik
aan de beurt. Een dijktalud met niet al te veel dekking en
naar mijn inschatting ook geen konijnen. Maar een haas of
een fazantenhaan kan er altijd op liggen, dus voorzichtigheid is geboden. We jagen tegen de wind in, ik kan de hond
netjes haar slagen laten maken en in een rustig tempo er
achteraan lopen. Gaby werkt de dijk mooi uit en als er dan
een stukje dekking is, dan pakt ze dat ook spontaan aan.
Het zal wel wat meer dan 10 minuten zijn dat ik gelopen
heb, maar het besef van tijd is niet al te groot als ik aan het
voorjagen ben. Geen wild, maar toch ook niet ontevreden
en ik schat in dat er best eens een herneming aan zit te
komen.
Er moet natuurlijk wat tijd doorgebracht worden met wachten. En dan komt het deel van de wedstrijd waar ik als
deelnemer aan spaniëlwedstrijden veel plezier aan beleef.
De versnaperingen komen uit de auto's tevoorschijn en het
was weer een lust voor het oog, de smaakpapillen en de
maag. Mandjes van metaal, riet of biezen (!) stonden geduldig in de auto's te wachten tot ze aan de beurt waren.
Niet alle lekkernijen zijn mij bijgebleven, maar iets van worst
met truffel, stinkkaas en whisky staat mij toch nog wel bij.
En zo breekt al snel de lunchtijd aan. Toch wel trek gekregen van zo'n ochtend in de buitenlucht! De lunch in de
schuur bij Ben gaat genoeglijk voorbij, de gastheer maakt
zich toch wat zorgen over de wildstand en zo gaan we in
de middag weer op pad. Al snel blijkt dat de rietkraag een
prachtige fazantenstand herbergt. Kansen voor elke hond
en ook de hernemingen (waaronder Gaby) komen snel tot
scoren. Het koud apport levert voor de meeste honden geen
probleem op en er moet zelfs nog waterwerk worden gedaan door een paar honden.

Foto: Emmy Breure (Tekstvaart Photography)

Terug bij Van Leuven handelen de organisatie en de
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keurmeesters de formaliteiten af en doet de Belgische
keurmeester de bespreking. Allereerst wordt de gewerenprijs uitgereikt en tot mijn verrassing was die voor Gaby. Ik
krijg echt vrijwel nooit de gewerenprijs en het ging ook niet
helemaal van harte voor de gastheer, maar dat maakt het
in ontvangst nemen van de prijs alleen maar zoeter. De
keurmeesters kwamen tot 8 honden met een kwalificatie op
een veld van 12, dat geeft wel aan dat er met de wildstand
niks mis was. Een allervriendelijkste bespreking van Gaby
leidde tot een 4e plaats met de kwalificatie Uitmuntend.
Daar was ik echt wel blij mee, het echte spectaculaire is er
met een hond van deze leeftijd wel af, gelukkig maak ik dat
zelf nog een beetje goed... Een voor hemzelf wat onverwachte winnaar in de persoon van Kees Kodde met zijn
cocker spaniel, leuk om die verrassing op zijn gezicht te
zien. De tweede en derde plaats waren voor de springers
van Anja en Yvonne, die het hele seizoen al sterk werk laten
zien. Vier honden met een ZG maakten het plaatje compleet. Een fijne bespreking door de keurmeester van alle
honden wordt gevolgd door de afsluiting door de wedstrijdleider. De avond wordt voor de meesten afgesloten met een
eenvoudige doch voedzame maaltijd, een paar volhouders
maken het uitgaansleven van Kloosterzande onveilig en zo
komt een einde aan een prachtige dag. Erg leuk om deel
te nemen aan deze wedstrijd, ik had al snel weer dat vertrouwde spaniëlgevoel. Dank aan alle deelnemers en organisatie daarvoor. Of Gaby volgend jaar dit nog een keer zal
kunnen betwijfel ik, maar we zullen zien!
Jan Luijendijk

VERSLAG VELDWEDSTRIJD
THOLEN 2019
Aangekomen in Tholen bij Brasserie “de Deux-Braek” in
Sint Annaland waar we na een kop koffie met worstenbrood
of een plakkerige Zeeuwse bolus konden kiezen, die bolussen zijn overigens wel verdomd lekker .
Na een welkomstwoord door John van Aart en het voorstellen van de gastheren en de keurmeesters in ons geval Jan
Luijendijk en Rob Frederiks werd er aan de loting begonnen
en ik mocht deze dag als nummer 3 aan de wedstrijd beginnen.
Omkleden en daarna richting jachtveld achter de auto van
jachtopzichter Arné van Vossen aan die zijn prachtige
jachtveld weer ter beschikking stelde.
Zoals verwacht mochten we de Thoolse dijken weer af gaan
jagen bekend om zijn zware tot zeer zware dekking.
Nadat Henk van de Ouweland en Nol Bots hun loop hadden
volbracht mocht mijn maatje Floor zijn kunsten laten zien.
Floor nam zoals ik van haar gewend ben de dekking heel
goed aan en nu ook maar hopen dat ze naast een mooie
loop ook een punt kon scoren het tempo zat er lekker in. Ik
had weinig tot geen fluit nodig maar helaas ze had geen
wild kunnen scoren dus ook geen punt kunnen maken.

Foto: Emmy Breure (Tekstvaart photography)
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Daarna Floor nog even gesoigneerd door haar nog wat te
laten eten en drinken en met Henk en Nol onder het genot
van wat “appelsap” en een hapje onze loop nog even
geëvalueerd.
Terwijl er nog 6 deelnemers hun loop mochten afwerken
hebben we met Nol Bots en Peter Tervoort nog een bezoek
gebracht aan Iain Barnes en zijn vrouw Debbie op zijn
nieuwe boerderij die hij helemaal aan het verbouwen is.
Onder het genot van weer een schots “appelsapje” werden
we rondgeleid door zijn boerderij. Na afscheid genomen te
hebben van Iain en Debbie zijn we gaan lunchen met lekkere Hamburgers erbij die door Yvonne Knappers bereid
werden.
Tijdens de lunch werd ik door Rob Frederiks benaderd en
vertelde dat ik voor een tweede loop in aanmerking kwam.
Nadat de laatste deelnemer de eerste beurt had afgewerkt
werd er naar een nieuw terrein gereden, een veld met twee
brede rietkragen met daartussen van voor tot achter een
gemaaid pad van een meter of 8 breed.
De bedoeling was dat we aan de achterkant begonnen met
jagen dus buitenom rechts van de rietkraag er naar toegelopen halverwege sloot overgesprongen en via het gemaaide pad naar achteren gelopen al lopende naar het eindpunt
vlogen er al een 5 tal fazanten en spurtte er een ree uit dus
Floor hing al half in de riem.
Er werd mij door een van de jagers ingefluisterd dat ik aan
de rechterzijde de meeste kans zou maken om een punt te
maken, dus werd mijn hond ingezet aan de rechterkant.
Maar na 50 meter nog niets, ik besloot toch de linkerkant
mee te pakken omdat er voordat mijn loop begon ook fazanten op kwamen. En al snel werd daar het verlossende
punt gemaakt op een hen.
Daarna met nog 4 andere deelnemers het apport van het
konijn afwerken. Dat deed Floor netjes op het schot steady,

Foto: Emmy Breure (Tekstvaart Photography)
en daarna 30 meterdieper op rechts tegen het riet lag het
konijn. Ik stuur haar naar rechts, dat commando nam ze te
serieus, gaat door het riet daarna een sloot over maar kreeg
voordat ik haar wilde corrigeren op dat kale veld lucht van
het konijn, terug over de sloot en door de rietkraag pakte
ze het konijn en bracht het mooi binnen.
Een deelnemer miste helaas het konijn en daardoor helaas
ook zijn kwalificatie. Zo zie je maar weer je hondje kan de
sterren van de hemel lopen maar dit hoort er ook bij. Heel
jammer dus want je gunt iedereen een kwalificatie.
Terug naar de Brasserie waar we na een uurtje te horen
krijgen wat de keurmeesters van de deelnemende honden
vonden en wat voor kwalificaties er gevallen waren.
Maar eerst werd er de gewerenprijs uitgereikt. Een van de
jagers nam het woord en vertelde dat het hondje wat hem
het meest aansprak, het hondje was dat zich in de dekking
zo goed manifesteerde, en hij daar het meest van genoten
had, en dat was mijn Floor. Super vereerd natuurlijk!
Maar dat de gewerenprijs meestal niet strookt met de
zienswijze van de keurmeesters had ik het winnen van deze
wedstrijd al uit mijn hoofd gezet.
Nadat Jan Luijendijk eerst de deelnemers die geen kwalificatie hadden behaald had uitgelegd waarom ze helaas
geen kwalificatie hadden behaald, kwamen de gekwalificeerde aan de beurt. Niet 4e, niet 3e, spannend, niet
tweede, maar toch gelukt eerste.
Vorig jaar was het me hier ook gelukt om eerste te worden,
ik ben een superblije voorjager.
Yvonne Knappers werd weer veldwedstrijdkampioen bij de
Springer Spaniëls en Rene van Nederpelt bij de Cocker
Spaniëls, beiden gefeliciteerd met deze prachtige prestatie.
Allen bedankt organisatie, keurmeesters, veldeigenaren,
jachtcommissies en natuurlijk alle deelnemers die er weer
een fantastisch seizoen van gemaakt hebben.

Foto: Emmy Breure (Tekstvaart photography)

Gr. Hans Mathijssen en een poot van Floor
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IMPRESSIE VELDWEDSTRIJDEN EN DE WINNAARS 2018/2019
(Foto’s Janny van Stuyvenberg)

Kloosterzande

Kloosterzande: Winnaar John van Aert

Nieuw bergen: Winnaar Jean Geurts
Grathem: Winnaar Anja Simons

Haaften
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Nieuw bergen
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WINNAARS VELDWEDSTRIJDEN 2018/2019

Vlnr: Beste Jeugdhond: Anja Simons.
Beste Cocker: René van Nederpeld.
Beste Springer: Yvonne Knappers.
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MUTATIES LEDENBESTAND TOT 31 MAART 2019
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
G.
Dieu
Linkhoutstraat 318
3560
LINKHOUT
BELGIE
S.
Kroon
Jol 171
1186 SJ
AMSTELVEEN
J.C.
Hagen
Inlaagdijk 13
1689 WC
ZWAAG
A.H.M.
Sprangers
Dorpstraat 74
4851 CN
ULVENHOUT
M.
Simons
Lissabonerf 24
3067 ZP
ROTTERDAM
C.
Borsboom
Mr. Iman Caustraat 19
3251 AL
STELLENDAM
K.L.D.
Hermanns
Drieerweg 124
3852 MD
ERMELO
S. ten
Velde
Wieldrechtpad 11
6843 MV
ARNHEM
C.J.J.
Wientjes
Concordiaweg 29
4206 BA
GORINCHEM
D.G.M.
Roest
Varenstraat 14
4941 XG
RAAMSDONKSVEER
T.B.
Das
Boswegje 4
5507 RH
VELDHOVEN
E.A.T.T.
Ekering
Willem Nagellaan 39
3054 BW
ROTTERDAM
J.A.
Bosch
Hoplaan 1
2111 AD
AERDENHOIUT
H.J.M.
Kuenen
Ollandseweg 4A
5481 VC
SCHIJNDEL
C.E.M.
Lemaire
Duivenstraat 22
6261 NT
MHEER
R. de
Booij
Molenlaan 19
2964 HJ
GROOT AMMERS
C.B.
Woets
Coxstraat 18
4421 DA
KAPELLE

OPZEGGING
LIDMAATSCHAP

LIDMAATSCHAP EN
CONTRIBUTIE
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

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.

De advertentietarieven zijn voor 2019 als volgt:
Jaaradvertentie Full-colour,
inclusief logo/banner op de ESSCN-website

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

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 logo/banner op de ESSCN-website
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€195
€ 95
€ 45
€165
€ 70
€ 35
€ 95
€ 55
€ 25
€ 75
€ 40
€ 20

Hunter (Bob van Marlinkohof) in de eerste sneeuw.
Foto: Jan en Geralda van de Brink

Foto: Emmy Breure (Tekstvaart photography)

Luuk en George genieten van de zomer.
Foto: Marjolein Kruider

Foto: Ester Senden
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