De Engelse Springer
Engelse Springer Spaniel Club Nederland

“

Voeding en gezondheid

”

December 2021 | 42 Jaargang nr. 4

INHOUD
Colofon

2

Voorwoord

3

Kort verslag ALV

4

Boerenkool met worst

5

Als je helemaal niet tegen voeding kunt

6

Hondenvoedselbos

7

Een op de drie baasjes vindt tandenpoetsen bj huisdier grote onzin

8

Waarom voeren wj wat we voeren

10

PIP

11

Jeugdveldwedstrjd Vessem

12

Website ESSCN.NL 2.0

15

Veel gemaakte fouten in de voeding van uw hond

16

Certiicaatdag Wolphaartsdjk

20

Een weekend, drie shows

22

Working test voor kinderen

24

Hondenvoeding

27

Spaniel Working Test van Spanielgroep Oost te Lochem

28

Veldwedstrjd Ameland

31

Een kort maar krachtig showjaar

34

Holland Cupshow en Internationaal dogshow Bleiswjk

36

Uitnodiging nieuwjaarswandeling

37

Springer Kerstmenu - 3x wildrecepten

38

Van de ledenadministratie

44

Vacatures bestuur en commissies

44

400ste lid ESSCN

45

Kleurplaat

46

Mutaties ledenbestand

48

Lidmaatschap en contributie

48

Advertentietarieven

48

December 2021 - 4 | De Engelse Springer | 1

COLOFON
De Engelse Springer is het clubblad van de Engelse Springer Spaniel Club Nederland (ESSCN).
Het clubblad verschjnt vier keer per jaar.
IBAN: NL62INGB0004306092
BIC: INGBNL2A t.n.v. Engelse Springer Spaniel Club Nederland, Wjmers 16, 1608 HK Wjdenes.
KVK nr. 40122070
Kopj voor het volgende clubblad inleveren vóór 25 februari naar:
Bart Krjgsman, Karel Doormanweg 60-A, 8309 PD Tollebeek, T. 06 2355464, E. redactie.esscn@gmail.com

Bestuur en commissies
Bestuur
Voorzitter:

Vacant per 1/1/2022

Penningmeester\
Vicevoorzitter:
Marja Verbaas
Secretaris:
Willemien de Rooy
info@esscn.nl
T. 06 51465201
Leden:
Bernadette Puylaert
admesscnl@gmail.com
Bart Krjgsman
krjgsman.bart@gmail.com
Ledenadministratie
Bernadette Puylaert
admesscnl@gmail.com
Jachtcommissie
info@jachtcommissiesun.nl
Peter Tervoort
peter.tervoort@gmail.com
Voorzitter:
Michiel Groenewegen
mgroenewegen@outlook.com
Penningmeester: Elly van Wjngaarden
Leden:
John van Aart
René Smit
Arno Brosky

Activiteiten
Activiteitencommissie vacant
Gezondheidscommissie
Vacant
Database werkgroep
website.esscn@gmail.com
Debby Barnes
Redactiecommissie clubblad
Leden: Bart Krjgsman
Sandra Daems
Diana Smeets
Willemien de Rooy
redactie website/facebook:
website.esscn@gmail.com
Leden: Willemien de Rooy
Bart Krjgsman

Secretaris:

Geschillencommissie
H.G.C. Schattenberg
T. 0342-464483
M.W.V. Schoolmeesters
T. 0342 464483

Foto omslag
iStock
Ingezonden kopij
Bestuur en redactie zjn niet verantwoordeljk voor de inhoud van advertenties en ingezonden stukken, maar kunnen deze wel
weigeren indien de inhoud strjdig is met de doelstelling en de regels van de Engelse Springer Spaniel 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.

December 2021 - 4 | De Engelse Springer | 2

VOORWOORD
Van de redactie
Dit is alweer het decembernummer van ons
clubblad en het leek ons een mooie gelegenheid om ons in huisljke sferen in de keuken
terug te trekken voor het maken van een bjzonder Kerst-diner. Speciaal voor de Engelse
Springer heeft de Jagende Kok, Bert Buitenhuis, een echt Springer Menu voor u samengesteld: de hoofdingrediënten van dit menu
zjn door Springers bejaagbare wildsoorten,
zoals duif, fazant en haas. Maar ook is er in
dit nummer aandacht voor de voeding van
onze hond, want voor een goede conditie is
goede voeding natuurljk onontbeerljk. Uit
alle bjdragen over hondenvoeding bljkt dat
de meningen verdeeld zjn over wat de beste
voeding is voor de hond, maar één ding staat
vast: iedere springer-eigenaar wil alleen het
allerbeste voor zjn trouwe (jacht)maat: trouwe viervoeter
In dit nummer staan ook diverse verslagen
van show-wedstrjden. Dit bljken tevens de
laatste wedstrjden van dit kalenderjaar te
zjn, want vanwege de Covid-maatregelen
kunnen er dit jaar geen shows meer georganiseerd worden. Aan de jacht-zjde van onze
vereniging kan er gelukkig nog wel het een
en ander doorgaan. U vindt verslagen van een
aantal veldwedstrjden en een verslag van de
working test in Lochem die voor de 26e keer
is georganiseerd door de Spaniel Groep Oost.
Ook is er een verslag van een heel bjzondere wedstrjd: de working test speciaal voor
kinderen.

In de laatste uitgave van dit jaar is het goed
om even terug te kjken op wat we allemaal
hebben bereikt. Er valt gelukkig veel positiefs
te melden: er is een nieuw Huishoudeljk
Reglement, het aangepaste Verenigingsfokreglement is door de ALV goedgekeurd, het
clubblad is tegenwoordig volledig in kleur,
en elk nummer staat in het teken van een
bepaald thema. Dat dit in de smaak valt is
terug te zien in de groei van het aantal leden.
In dit nummer kunt u een verslag lezen over
het verwelkomen van ons 400e lid, maar
inmiddels hebben we alweer meer dan 490
leden. Een mooi streven voor 2022 is het
verwelkomen van ons 500e lid! Naast de 129
nieuwe leden dit jaar, waren er ook 18 opzeggingen. Sommige leden beëindigden hun
lidmaatschap omdat ze geen Springer meer
hebben, en anderen omdat de vereniging niet
(meer) aan hun verwachtingen voldoet. Graag
horen we van onze leden dan ook wat zj van
ons verwachten, zodat we ons beleid daarop
kunnen afstemmen.
Vol optimisme kjken we vooruit: hopeljk
kunnen we komend jaar dan eindeljk ons
jubileum vieren, want 40+ is toch echt een
feest waard.
Voor nu wensen we al onze leden gezellige
feestdagen en een heel mooi en vooral ook
gezond 2022!
Namens het bestuur en de redactie,
Willemien de Rooy
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KORT VERSLAG ALV
NOVEMBER 2021
Gelukkig konden we sinds lange tjd weer “echt”
bj elkaar komen in Partycentrum Schimmel in
Woudenberg. We hadden daar de beschikking over
een grote vergaderruimte die voldeed aan de geldende gezondheidseisen en die corona-proof was.
Dit keer betrof het een “bjzondere” ALV, aangezien er een paar punten op de agenda stonden die
niet konden wachten tot de reguliere ALV van april
2022.
Eén van die punten was het goedkeuren van het
aan deze tjd aangepaste Huishoudeljk Reglement.
Na een toelichting door Bernadette Puylaert over
de voorgestelde wjzigingen, volgde de stemming
daarover: unaniem is het gewjzigde HHR aangenomen en deze versie zal op de website gepubliceerd
worden.
Daarna stond het Verenigingsfokreglement op de
agenda: belangrjkste discussiepunt was het maximale aantal dekkingen dat een reu gedurende zjn
leven mag doen. In het voorstel was een maximum
van 20 dekkingen genoemd, maar uiteindeljk is
besloten om het toch op maximaal 10 dekkingen te
houden. Voordat tot een verhoging van het aantal
dekkingen besloten kan worden, zal eerst goed
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onderzocht moeten worden wat de gevolgen daarvan zjn voor toekomstige generaties. De overige
voorgestelde wjzigingen zjn aangenomen en het
VFR zal nu ter goedkeuring worden voorgelegd aan
de Raad van Beheer.
Ook is door de ALV de door het bestuur voorgedragen penningmeester verkozen. Het bestuur is heel
blj dat Marja Verbaas deze taak op zich wil nemen.
Als laatste punt stond het afscheid van aftredende
bestuursleden op de agenda: na heel veel jaren
actief te zjn geweest voor de club heeft Sandra
Leidner afscheid als bestuurslid genomen. Ook
Leontien Bouchier had aangegeven haar taak als
penningmeester neer te willen leggen. Namens het
bestuur heeft de voorzitter hen bedankt voor hun
inzet en kregen zj een welverdiend cadeau.
René Eckhardt gaf vervolgens aan ook zelf zjn
bestuurstaken per 1 januari 2022 neer te leggen.
Onder het genot van een hapje en een drankje
hebben we daarna sinds lange tjd weer met elkaar
kunnen bjpraten.
namens het bestuur, Willemien de Rooy

BOERENKOOL MET WORST
door Henk Schattenberg
Een hilarisch (waar gebeurd) verhaal
Op jachtdagen op het landgoed was het de gewoonte om tussen de middag met alle drjvers en hondenmensen bj de jachtopzichter in de jachtkamer
boerenkool o.i.d te gaan eten.
In deze jachtkamer stond een lange tafel met aan
beide zjden een bank. De boerenkool werd door
een plaatseljk restaurant bezorgd en door een van
de drjvers met een halve rookworst op de borden
geschept. Op een van die dagen waren we met
veel mensen en moesten er wat stoelen bj geschoven worden. Zo kwam ook een van de voorjagers,
Klaas*, op een stoel te zitten met zjn bord op de
knie. Zjn Springer Moos* zat netjes voor hem toen
er even stilte werd gevraagd voor diegenen die dat
wilden. Ook Klaas maakte daarvan gebruik, zoals
gewoonljk. Maar… Toen Klaas na zjn gebed weer
opkeek, was zjn rookworst vakkundig in de maag
van zjn Springer verdwenen…

De drjvers die niet aan het gebed deelnamen,
zagen het gebeuren en konden hun lachen in elk
geval bedwingen tot na het gebed. Of dat was omdat ze Klaas niet wilden storen tjdens zjn gebed
of dat ze stiekem genoten van de streek van de
hond weet ik niet. In elk geval was er nog nooit
zo gelachen na het gebed.
Klaas klaagde niet, kenneljk gunde hj zjn hond
ook wat. De hond van Klaas was niet zo erg goed
onder appél na die rookworst, want in de eerste
drift na de middag was Moos spoorloos verdwenen.
Later op de dag kwam Moos als lifter met de
melkrjder, weer boven water.
*Namen veranderd i.v.m. privacy
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ALS JE HELEMAAL NIET
TEGEN VOEDING KUNT

door Bernadette Puylaert
Als je ljf allergisch reageert op ALLE eiwitten,
kan je heel ziek worden. En juist eiwitten zjn een
bouwstof voor het ljf, niemand kan zonder, ook
een hond niet.
Uiteindeljk was Woody (net 3 jaar) afgevallen tot
12,9 kg. Na twee dagen een onderhuids infuus gekregen te hebben, krabbelde hj een beetje op maar
toch ben ik op woensdag 4 november met hem
naar de spoedafdeling van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht gegaan. Daar schrokken ze van
hem en na gesprekken en onderzoek werd hj opgenomen in de hoop dat hj het weekend zou gaan
halen. Direct werd hj aan een intraveneus infuus
gelegd en kreeg hj prednison toegediend.
Nou, hj heeft het gehaald.
We hebben samen maanden geknokt om er weer
wat kilo’s bj te krjgen. Hj weegt nu tenminste
weer 20 kilo en we doen er alles aan om dat zo te
houden maar meer dan zjn ZD brokken heb ik
niet. Zelfs geen kauwstaaf, kluif of wat voor lekker
bot dan ook, overal zit eiwit in. Hetzj dierljk,
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hetzj plantaardig. Dus echt strak aan de voorschriften houden is van levensbelang.
Ondanks zjn ziekte bleef hj maar een drang
houden om te werken. Waar hj die wil vandaan
gehaald heeft weet ik niet maar het is hem gelukt.
Nu, een goed jaar verder, kan ik alleen maar trots
op hem zjn. Hj is er nog en bljft onverminderd
vragen om te mogen werken, bezig te mogen zjn
en die kans geef ik hem dageljks.

HONDENVOEDSELBOS
door Evalien Smit
Over voeding kun je eindeloos praten: ik ben één
van de gelukkigen die de jaaropleiding voedingsadviseur voor honden bj Lotte Botter nog heeft
kunnen volgen. Ze stopt daar nameljk mee. In het
grote hondenvoedselbos was het voor mj zoeken
naar de de juiste voeding voor één van mjn springer spaniels uit de showljn. Hj wilde niet genoeg
aankomen en bleef wat schraal. Gaf ik hem meer
voer te eten dan kreeg hj weer diarree. Ziek of
lusteloos was hj niet, hj was een energieke grote
intacte reu van 4 jaar in de kracht van zjn leven.
Na veel soorten voer proberen kwamen we op gemengd voeren uit, dit werkte super voor hem.
‘s Morgens brokken met hoog vet en eiwit en
‘s avonds vers of hoogwaardig voer uit blik. Dat
was voor mj wakker worden, we bljven veel te
veel hangen op één soort voer en blik heeft een
negatief imago, terwjl er nu zulke hoogwaardige
blikvoeding te koop is. En variatie kan ook geen

kwaad, wj eten tenslotte tegenwoordig ook zeer
gevarieerd en bewust. Ook in mjn werk als Hondenmasseur kom ik steeds meer honden tegen die
allerlei klachten hebben die toch wel voer-gerelateerd zjn, en daarom is kennis over voer en de
spjsvertering onmisbaar, je krjgt de hond veel
beter in beeld. Voor mj is het hondenvoedselbos
er niet kleiner op geworden maar de paden die
bewandeld kunnen worden zjn wel duideljker.
Tip: geen één hond is geljk, kjk naar het individu,
factoren die van belang zjn zoals leeftjd, activiteit, castratie, ras, grote, vacht enz enz. Houdt hier
rekening mee met wat u u w hond gaat voeren.
Zelf heb ik drie honden die allemaal verschillend
te eten krjgen. Iets wat bj ze past.

Foto iets: springers Bram, Dirk en mopshond Mopar.
Allen van Dik en Ruud Woning

December 2021 - 4 | De Engelse Springer | 7

EEN OP DE DRIE BAASJES VINDT
TANDENPOETSEN BIJ HUISDIER
GROTE ONZIN
door Henk Schattenberg
Bjna 60% weet niet dat slecht gebit nummer 1ziekte bj honden en katten is
• 30% vindt poetsen grote onzin, 54% vindt het
te veel gedoe
• 83% van de katteneigenaren en 51% van de
hondenbaasjes poetst nooit
• 64% voelt zich wel eens schuldig dat ze niet
consequent poetst
• 61% is wel eens bang dat hun dier (ernstig)
ziek wordt

onderzoek naar gebitsverzorging van huisdieren
onder ruim 1.100 huisdiereigenaren in opdracht
van AniCura, uitgevoerd door het Nationaal Huisdierpanel.

Tandenpoetsen bj je hond of kat? Grote onzin
aldus 30% van de huisdiereigenaren van honden
en katten. En meer dan de helft van de baasjes
vindt het te veel gedoe. Terwjl een slecht gebit de
nummer 1-ziekte is bj honden en katten. Kennis is
hier de missende factor want bjna 60% weet niet
dat een slecht gebit bj honden en katten bovenaan
de ljst staat van ziektes. Gevolg? Veel klachten
zoals pjn en een stinkende bek. Zo bljkt uit recent

Gelukkig is er ook een lichtpuntje te noemen: het
poetsgedrag bj honden is met 14% gestegen en
bj katten met 8% ten opzichte van 2019. Maar
het gebeurt nog steeds te weinig en dat heeft een
pjnljke uitkomst voor het dier en uiteindeljk
het baasje. Net als bj mensen komen de meest
voorkomende gebitsproblemen bj huisdieren door
tandplak. Tandplak bestaat voor bjna 100% uit
bacteriën. Als dat niet wordt verwjderd, ontwik-
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Tandenpoetsen bj onze huisdieren is nog steeds
geen gewoonte. Dat bljkt ook uit de cjfers. Bjna
2 miljoen honden en katten ljden in stilte pjn*.
Daarom vragen dierenartsen in februari hier aandacht voor tjdens de Maand van het Gebit.

kelt er tandsteen en kan het tandvlees ontstoken
raken. Het tandvlees zwelt op, kleurt rood en zal
gemakkeljk gaan bloeden.
Door bloedend tandvlees tjdens het eten kunnen
er bacteriën in de bloedbaan terechtkomen met
ontstekingen in het lichaam als gevolg. Lies Paardekooper, tandheelkundig dierenarts bj AniCura:
“Door dageljks de tanden van je dier te poetsen
voorkom je pjn en een stinkende bek. Je krjgt er
weer een vroljk en gezond dier voor terug. Bovendien voorkom je problemen met de gezondheid
van je dier op de lange termjn.”
Waarom poetsen baasjes dan niet?
Ons eigen gebit poetsen we dageljks en is helemaal ingesleten in ons leven. Waarom lukt het
dan niet bj onze huisdieren? Een reden dat er
getwjfeld wordt over het tandenpoetsen is omdat
men denkt dat het dier zal tegenstribbelen (47%).
En baasjes die het helemaal niet doen zjn er zeker
van dat het dier het toch niet toelaat (34%). Lies
Paardekooper, tandheelkundig dierenarts bj AniCura: “Een nieuwe gewoonte aanleren duurt lang,
gemiddeld kost het 66 dagen voordat het automatisme wordt. Door onzekerheid over de aanpak van
tandenpoetsen bj dieren komen mensen vaak niet
in actie. Daarom ondersteunen wj met uitleg en
instructies.”

Goede voorlichting is nodig
Dat dageljks tandenpoetsen een must is voor huisdieren zou al in voorlichting meegenomen moeten
worden. Paardekooper: “Nu starten de baasjes te
laat met poetsen, vaak pas als er klachten zjn.

“Februari is
uitgeroepen tot
maand van het
gebit”
Het zou al veel eerder aangegeven moeten worden
door bjvoorbeeld de dierenarts. Eigenljk al bj de
kennismaking met het dier. De maand februari is
daarom uitgeroepen tot Maand van het Gebit om
extra aandacht te vragen voor het belang van poetsen. Zo hopen we niet alleen bj de huisdierbezitter
onder de aandacht te komen maar juist ook bj de
experts zoals dierenartsen.”

Het onderzoek is afgenomen onder ruim 1.100 hondeneigenaren via het Nationaal Huisdierpanel in de
maand december 2020.
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WAAROM
VOEREN WIJ
WAT WE
VOEREN?
door Annemie Koolen
Het was zomer 2007, onze jongens kregen hondenvoer van een
bekend merk. Onze oudste springer Lanci begon het met lange
tanden te eten, maar hey … niet
zeuren: eten.
We gingen naar de Eurodogshow
in Zagreb en bleven vakantie
vieren in het huis van een springerfokster in Kroatië. Wat een
heerljke vakantie, we werden
opgenomen in hun familie.
Na anderhalve week werd onze
cocker Joepie erg ziek, Koorts,
overgeven, echt ziek.
Marina, de fokster, belde haar
dierenarts en die kwam. Hj
dacht dat Joepie Babesiose had en
ging hem daar ook voor behandelen. We snapten er niets van.
Hj had een Scaliborhalsband en
we hadden hem nog Stronghold
druppels gegeven, en dan toch

gebeten door zo’n rot teek, die
we helemaal niet gezien hebben.
Joepie bleef ziek, maar na een
dag of 3 kregen we eindeljk
groen licht om de thuisreis te
aanvaarden.

“Joepie was
Joepie en
at die vieze
brokjes niet”
Onderweg hadden we al een
afspraak gemaakt bj onze eigen
dierenarts. Daar aangekomen
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werd er geljk bloed geprikt en
opgestuurd naar een lab. Wj
moesten bj de universiteitskliniek in Utrecht 2 ampullen
met speciaal vloeistof halen. Dit
moest 1x per 2 weken gegeven
worden, uiteraard was de vloeistof na openen niet 2 weken
houdbaar.
Ook kreeg hj dieetbrokjes, want
zjn lever en nieren werden slechter en slechter.
Maar Joepie was Joepie en at die
vieze brokjes niet. Wat nu?
Ik kwam uit bj een Belgische
irma die KVV maakte (complete
verse voeding, oftewel rauw).
Via een dierenwinkel daar wat
van gehaald en hj at, met smaak.
Tegen de dierenarts niets gezegd
en na 2 maanden kreeg hj de OK

stempel op zjn billen, Toen vertelde ik de dierenarts dat ik hem
al die tjd vlees had gegeven. Zjn
mond viel nog net niet open. Hj
was verbaasd en zei: “een hond
met nierproblemen zou ik nooit
vlees aanraden vanwege de eiwitten”. Nou bj onze Joepie had het
goed uitgepakt.
Ik denk dat het goed uitpakte
omdat het geen bewerkte eiwitten zjn, maar ik ben geen
voedingsdeskundige of arts. In
ieder geval had onze oude man
het gered!
Toen gingen we nadenken: wat
doen we, de rest ook over op kvv
of op brok? We besloten ze over

te zetten op kvv en sindsdien
voeren we alleen rauw. De pupjes
die hier worden geboren, worden
erop afgespeend en de nieuwe
eigenaar krjgt kvv mee, aan hun
de keus.
Sommige nieuwe eigenaren vinden het vreemd, lastig, maar als
ze de hoeveelheid ontlasting zien
en vooral ook de stank, gaan ze
soms toch weer over op kvv.
Lastig is het als je op vakantie
gaat. Soms zit je in een gebied
waar niet (of niet goed) aan rauw
te komen is, maar zelf eet je ook
niet altjd de schjf van 5. Kjk
naar gestoomd vlees, of koop een
kippenpoot enz enz.

Onze honden hebben weinig ontlasting die nauweljks ruikt. Een
dierenarts zien ze zelden, vaak
alleen voor hun APK 1x per jaar.
Inmiddels eten ze een ander
merk KVV, wat er ook uitziet als
vlees.
Het zjn plakken vlees, een soort
hamburgers. Wat we nu voeren
zjn gewoon stukjes vlees/bot.
Onze Joepie heeft nog 7 jaar geleefd en de mooie leeftjd van 16
jaar 3 maanden behaald.

Paul en Annemie Koolen

PIP
Dan krijg je een telefoontje waar je als fokker
bang voor bent en nu nog helemaal niet
verwacht had
Lieve vlindertje Pip “Painted Lady v.d.
Jorishoeve” is veel te vroeg de
regenboogbrug overgegaan.
Pip is 8 jaar lang een geliefd gezinslid geweest van Manon, Frank en kinderen. Ze is
verwend en er werd veel van haar gehouden. Pip was echt onderdeel van het gezin.
Vele mooie wandelingen, ietsen, mee op
vakantie en noem maar op.
Pip is een keer moeder mogen worden.
Goede reis lieve Pip, je oompje, opa, en
overgroot opa zullen je opwachten.
Manon, Frank en kinderen, bedankt voor
de liefde en goede zorgen die jullie “onze”
Pip gegeven hebben, we hadden geen beter
thuis kunnen wensen.
Pip bleek helaas vol te zitten met die rot K.
Paul en Annemie Koolen
ESS v.d. Jorishoeve

Pip 24-09-2013 * 05-11-2021
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9 OKTOBER

JEUGDVELDWEDSTRIJD VESSEM
door Henk van den Ouweland
Na een lange periode worden er weer wedstrjden
georganiseerd. Eindeljk, we kunnen en mogen
weer! Heb het eens nagekeken, maar 25 januari
2020 was de laatste veldwedstrjd in Tholen. Gelukkig hebben we nog wel een aantal workingtesten
kunnen organiseren. Maar wat toch uiteindeljk
ons doel is, zjn de veldwedstrjden.

Hier kunnen we, denk ik, de spaniels het beste beoordelen op hun jachtkwaliteiten, omdat we hier
met echt warm wild te maken krjgen en waar hun
jachtdrift of passie nog meer tot uiting komt. Als
je aan dit soort wedstrjden wilt gaan deelnemen
met je viervoeter, zal je de hond wel eens onder
het wild moeten brengen. Je zult dan ook op pad
moeten gaan om te trainen op een locatie waar
wild zit. En dat valt niet mee, want de wildstand
is niet meer wat het geweest is. Gelukkig hebben
er zich nog genoeg deelnemers met hun trouwe
viervoeter ingeschreven in Vessem. Wordt er
bljkbaar toch nog genoeg en goed getraind met de
Springer Spaniels en Cockers. Vandaag zjn we bj
de Euro Camping te Vessem, waar al 2x een Spaniel
Working Test heeft plaats gevonden. Mooie biotoop
met bramen en varens. En gelukkig nog een veld
met konjnen. Ik denk van alle wedstrjden nog
het enige veld waar de punten gemaakt kunnen
worden op konjn.
Voor mj is het de mooiste jacht die er is: op de konjnen met een spaniel. Alleen al om dat het zulke
slimme beestjes (de konjnen of de honden??) zjn.
Vanaf 10 jaar ging ik al met mjn vader mee op pad
om te gaan jagen en fretteren op konjnen. Nu, 50
jaar later, verassen de konjnen mj nog steeds.
Maar nu even op de dag zelf terugkomen. Het
beloofde een stralende dag te worden volgens de
weergoden en die hebben altjd geljk. Aangekomen in de vroege ochtend, omringd door een dichte mist werden we harteljk ontvangen door
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beurt. Nummer 5, dat ben ik
zelf, samen met Fjall. Ik krjg
een mooi stuk met links en
rechts bramen en aan het eind
varens. Voor Fjall een geschikt
terrein om te laten zien wat ze
kan. Fjall laat dan ook zien wat
ik van haar verwacht. In een
goed tempo met passie maakt
ze na enkele minuten een punt
op een konjn en is steady (wat
nogal eens een probleem is
bj haar). Gelukkig hebben de
keurmeesters en de jagers het
ook gezien. Zo die is binnen.
Was zelf ook tevreden over deze
loop. Carolien met haar cocker
had geen wild in de varens. Erg
Jammer.
Na Carolien was het de beurt
aan Arie en Edge. Arie kwam terug met Edge van zjn loop met
Edge helemaal onder het bloed
en de staart kapot, maar geen
punt kunnen maken.
Elly van Wjngaarden en Peter Tervoort. Onder het
genot van een heerljk kopje kofie of thee kregen we van de keurmeesters Marcel Dons en Jan
Biemans enige uitleg over wat ons te wachten staat
deze dag. Dan de loting!! Elly gaat met de pet rond,
meestal moet je er iets ingooien, maar nu moet je
er een lootje uit halen. Het lot bepaalt wanneer je
loopbeurt is. Na de trekking wordt er gevraagd wie
er een stukje wil schrjven voor in het clubblad.
Het is muisstil... dus wordt er besloten dat degene
die eerste wordt het stukje mag schrjven. De spanning is eraf, iedereen weet nu wanneer hj/zj aan
de beurt is om te lopen.
Als eerste start Ron met Gamble. Ron en Gamble
beginnen hun loop in een mooi stuk, waar altjd
wel een konjn zit. Maar Gamble wil bljkbaar niet
graag de bramen in, en dan kun je geen punt maken. Zo gaat het ook met de volgende deelnemers
Rob en Marianne. Hun honden laten niet zien wat
ze enkele weken terug nog wel hebben laten zien
op de certiicaatdagen. Zo zie je maar weer dat een
dag of terrein steeds anders is voor de voorjager en
zjn hond. Daarbj komt dat het nog jonge honden
zjn die nog heel veel kunnen leren van hun baasje.
Inmiddels is de mist opgetrokken en heeft plaats
gemaakt voor de zon die volop schjnt. Nu is het
de beurt aan Machja met Tochka. Hier zien we een
cocker die wel aardig jaagt, maar helaas geen wild
krjgt. Misschien later nog een kans bj een tweede

Maar jagen dat deed Edge wel. Annelot met Wellans Run hadden een mooie loop, maar Annelot
moest de hond nog te veel sturen. Ze hadden wel
een mooi apport op een geschoten konjn.

“De mooiste jacht
die er is:
op de konjnen
met een spaniel”
Na een korte pauze gaan we de camping op, waar
prachtige stukken liggen en waar we zeker konjnen zullen zien. Het is inmiddels al middag,
tjd voor de lunch. Onder het genot van de zon,
die hoog aan de hemel staat, zitten we allemaal
gezellig bj elkaar in het gras aan een vjver en
hebben we wat gegeten en gedronken. De sfeer zit
er goed in. Daarna komen er nog 4 deelnemers aan
de beurt.
Als eerste Jean met zjn hond. Zj krjgen een mooi
gedeelte met bramenproppen. Er wordt twee keer
op een konjn geschoten, maar de hond stoot geen
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Eerste kwaliicaties voor de jonge honden zjn
binnen. Na een zeer gezellige, sportieve, gemoedeljke en mooie dag gaan we terug naar de kantine.
Onder het genot van een drankje worden de honden besproken en vindt de prjsuitreiking plaats.
Keurmeesters en jagers hebben mooi werk gezien
van de honden. Met drie kwaliicaties en twee
eervolle (EV) vermeldingen. Met dank aan de keurmeesters Marcel en Jan en de geweren/jagers. Grote
dank aan Toon Spoorenberg die voor het veld heeft
gezorgd, en voor de overheerljke worstenbroodjes
na aloop.

Kwaliicatie:
- 1e een U. Henk van den Ouweland met
Aandacht Fjall.
- 2e een Z.G. Baukje Voskuilen met Apple
van de Blossomhof.
- 3e een Z. G. Ben Harmsen met Wetlands Skye.
- E.V Machja Spekle Met Tochka.
- E.V Mirelle Lujks met Tracey.

konjn op. Helaas geen punt. Nummers 10 en 11,
Mirelle met Tracey en Ben met Skye, en nummer
12, lest/best Baukje met Apple. Alle drie de voorjagers hadden bramen, takken en varens. Helaas had
niemand wild in hun eerste loop. Na enig overleg
door de keurmeesters mogen er nog vier een tweede loop lopen. Machja met Tochka, Ben met Skye,
Mirelle met Tracey en Baukje met Apple.
Als eerste Marchja met Tochka; een lange loop,
goed gejaagd, maar helaas geen wild. Wanneer
Ben met Skye loopt, wordt er geschotenen een
punt gemaakt. Konjn wordt geapporteerd en mooi
binnengebracht. Kwaliicatie is binnen. Nu Mirelle
met Tracey in de bramen, jaagt als de beste. Laat
veel passie zien. Maar ook haar derde loop levert
geen wild op. Dit is erg jammer, want Tracey was
zeker een terechte winnaar geweest. Maar geen
punt, helaas geen kwaliicatie. Zo zie je maar weer
dat geluk en pech vaak heel dicht bj elkaar zitten.
Als laatste is Baukje met Apple aan de beurt. Apple
is loops en is de hele dag al achterna gezeten door
de reutjes, dus… die wil wel lopen. Maakt een konjn los in de bramen, punt binnen.
Nu nog een koud apport voor Fjall en Apple.
Spannend!!!. Het apport moet, na een stukje jagen
en steady zjn, nog wel binnen gebracht worden.
En dat bleek voor beide honden geen probleem te
zjn.
December 2021 - 4 | De Engelse Springer | 14

Al met al een mooie dag om op terug te zien. Maar
dat is het altjd als je de winnaar bent. Ook als je
2ewordt!! Baukje appte me na een paar dagen: ik
ben nog steeds blj en jj? Het was een mooie rit
naar huis. Terugdenkend aan deze dag ben ik trots
op Fjall. Nu klaarstomen voor Ameland. Wj zjn
hiervoor ingeloot met twee honden: Scott en Fjall.
Ik ben dan al tevreden als ik een ZG loop met één
van mjn hondjes. Want hier doen echt alleen de
Nederlandse Top Springers en Cockers aan mee.
Maar ja, zonder geluk vaart niemand wel.

WEBSITE ESSCN.NL 2.0

door Bart Krijgsman
De website van de ESSCN is al een aantal jaren online. Het wjzigen van de data op de site was goed te
doen, maar de inhoud (content) van de site veranderde niet en daar was hj wel aan toe.

En hoe ver zjn we nu? De site ESSCN 2.0 is in de
testfase. We zjn alle pagina’s aan het doornemen.
Foto’s worden geplaatst en de verhalen en berichten zjn overgenomen.

Redder in nood Marianne Coppelmans gaf aan dat ze
zou kunnen helpen met de opzet van de nieuwe
site en dit aanbod hebben we met beide handen
aangepakt.

“De site ESSCN 2.0
is in de testfase”

Al snel had Marianne een opzet gemaakt. Want
zoals gezegd: we hebben een website die online
moet bljven en die we niet kunnen stoppen voor
langere tjd.
De oplossing lag bj de hosting partj Downdjk.
Daar konden ze de site ESSCN 2.0 bouwen.
Snel daarna zjn er afspraken gemaakt en is
Marianne zeer gedreven aan de gang gegaan.
Een ander voordeel bleek te zjn dat de hostingpartj Downdjk veel goedkoper bleek te zjn tegen
dezelfde voorwaarden als de huidige hostingpartj
MEO. Daarmee hadden we in één keer twee
trajecten lopen: de bouw van de nieuwe site en
de overgang naar de nieuwe hosting partj.

De verwachting is dat we in januari 2022 met de
ESSCN 2.0 live gaan. Daar krjgt u tegen die tjd
nog een mail over.
Want naast een nieuwe site komen er ook nieuwe
e-mailadressen.
We hopen dat we u nieuwsgierig hebben gemaakt
en dat u, net zoals wj, uitkjkt naar de nieuwe site
van de ESSCN.
Graag wil ik Marianne Coppelmans harteljk bedanken voor al het werk dat ze heeft gedaan. Met
het overzetten van de data en het verzamelen van
foto’s en die plaatsen op de site heeft zj een puik
stukje werk geleverd.
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VEEL GEMAAKTE FOUTEN IN
DE VOEDING VAN UW HOND

Bj het voeren van uw hond kunnen er verschillende
dingen fout gaan. Er worden een aantal zaken
aangegeven waar u op moet letten.
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Hoeveelheden
Fouten die gemaakt worden bj het voeren van
honden hebben vaak te maken met de hoeveelheid
voer die gegeven wordt. Problemen die hierdoor
ontstaan kunnen vaak voorkomen worden. De
hond wordt te dik waardoor onder andere de
gewrichten extra belast worden door het toegenomen gewicht.
Sommige rassen hebben sneller last van hun
gewrichten, zoals Labradors en Golden
Retrievers(GB), of komen
van zichzelf al snel aan.
Bj deze honden moet er
extra op gelet worden
dat ze niet te dik
worden.

Maagtorsie
Een maagtorsie is, zoals de naam al doet vermoeden, een draaiing van de maag. Dit is een gevaarljke situatie voor de hond en kan deels voorkomen
worden door de hond meerdere porties per dag
te geven, de porties niet te groot te maken en de
hond rust te geven na het eten. Ga dus niet wandelen nadat de hond net gegeten heeft. Als u meer
informatie wilt lezen over een maagtorsie, lees dan
het Praktische document ‘Maagtorsie bj de hond’
(PDF: op www.licg.nl.).
Supplementen
Het geven van supplementen bj het voer
kan voor problemen
zorgen. Doe dit dan
ook alleen in overleg
met een dierenarts
of voedingsdeskundige om fouten te
voorkomen. Wanneer
compleet voer gegeven
wordt, hoeven er normaal gesproken geen
supplementen bjgegeven te worden. Meestal
worden supplementen gegeven als er een tekort
is aan een bepaalde voedingsstof. Maar sommige
supplementen bestaan uit meerdere ingrediënten,
terwjl het supplement aangeschaft is om één tekort aan te vullen. Een supplement is aangeschaft
om bjvoorbeeld meer calcium aan het voer toe
te voegen, maar het bevat ook vitamine A terwjl
dit al voldoende in het voer zit. Een overdosis van
een voedingsstof is dan niet ver weg. In sommige
gevallen kan dit gevaarljk zjn, bjvoorbeeld bj
vitamine A en D. Een overdosis vitamine A kan
voorkomen wanneer men dieren supplementen,
veel rauwe lever of visolie uit vislever geeft. Bj
overdosering van vitamine A kunnen zowel bj
honden als bj katten symptomen ontstaan zoals
verlies van tanden, tandvleesontsteking en een
botziekte waarbj de lichaamsuiteinden zoals poten
en staart gevoelig zjn.

“Supplementen
bj het voer kan
voor problemen
zorgen”

Op de verpakking van
het voer wordt in veel
gevallen een aanbevolen
hoeveelheid voer
vermeld. Deze hoeveelheid is erg algemeen,
bedoeld voor de
‘gemiddelde’ hond en houdt geen rekening met
verschillen tussen honden. De ene hond heeft
meer of minder voer nodig dan de ander, afhankeljk van ras, activiteit, leeftjd en andere zaken. Ga
dus niet klakkeloos uit van de hoeveelheid die de
fabrikant adviseert!

Het is beter om de hond in combinatie met de
richtljnen op de verpakking, ‘op het oog’ te
voeren. Dit houdt in dat de conditie van de hond
in de gaten gehouden wordt (door te kjken en te
wegen), en aan de hand daarvan de hoeveelheid
voer aangepast wordt. Wordt de hond wat te dik
dan geeft u minder voer, wordt de hond te dun dan
geeft u wat meer voer.
Bovendien moet rekening worden gehouden met
extraatjes en trainingsbrokjes. Traint u veel met
uw hond en gebruikt u voer als beloning, gebruik
dan een deel van zjn dagrantsoen hiervoor.
Onderzoek heeft aangetoond dat honden die pas
gecastreerd zjn vrjwel meteen minder voer moeten krjgen.
Op de website van het LICG vindt u meer informatie over dit onderwerp. Hoe u kunt controleren of
uw dier overgewicht heeft, leest u in het Praktische document ‘Overgewicht bj dieren’ op licg.nl.
Met het document ‘Voeding van uw hond – normen en hoeveelheid’ kunt u voor uw eigen hond
berekenen wat hj of zj per dag nodig heeft aan
voer.

Wanneer er te veel vitamine D3 wordt gegeven
leidt dit uiteindeljk tot verkalking van de zachte
weefsels zoals longen, nieren, maag en misvormingen van het gebit en kaken. Wanneer er heel veel
vitamine D wordt gegeven kan dit zelfs sterfte tot
gevolg hebben. Ter illustratie: vitamine D3 wordt
ook gebruikt als bestrjdingsmiddel tegen knaagdieren.
Naast overdoseren, is het scheef raken van de
verhoudingen tussen de voedingsstoffen een gevolg
van verkeerd supplementeren. De calcium-fosfor
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verhouding hoort over het algemeen 2 : 1 te zjn.
Wanneer deze verhouding uit balans raakt, kan
dat bjvoorbeeld ontkalking van de botten veroorzaken.
Eieren
Eieren zjn een goede bron van eiwitten. Rauwe eieren bevatten echter het enzym avidine dat ervoor
zorgt dat vitamine B8 (biotine) slecht opgenomen
wordt. Dat kan leiden tot een slechte huid en
vachtproblemen. Naast het enzym kunnen rauwe
eieren Salmonella bevatten. Als eieren boven 70
graden Celsius worden verhit wordt de avidine afgebroken en kunnen eieren vaker gegeven worden.
Het is dus verstandiger om een gekookt ei te geven.
Chocolade
Chocolade bevat theobromine. Dit is giftig en tast
het hart en het zenuwstelsel aan. De gehalten verschillen per type en merk. Gemiddeld bevat pure
chocolade per gram
4,6-16 mg theobromine,
in melkchocolade is dit
per gram 1,5-2,2 mg
en in witte chocolade
zit per gram 0,001 mg
theobromine. Als uw
hond chocolade heeft
gegeten, kan het dier
rusteloos worden, veel
moeten plassen,
braken, rillen en zelfs
epilepsie kan voorkomen.
Een dierenartsbezoek is dan meestal snel nodig.

De giftige stoffen die vrjkomen als een hond
ui-achtigen eet, zorgen voor schade aan de rode
bloedcellen en bloedarmoede.
Symptomen van een vergiftiging ontstaan door
bloedarmoede, dit is te zien doordat de hond sloom
wordt, een snelle ademhaling en hartslag, bleke
sljmvliezen (tandvlees, binnenkant van de oogleden) en donkergekleurde urine heeft. Daarnaast
zal de hond niet willen eten en niet lekker zjn.
Symptomen kunnen binnen een dag maar ook
binnen een paar dagen ontstaan, afhankeljk van
de ingenomen hoeveelheid.
Sommige rassen zoals de Akita Inu en Shiba Inu
zjn gevoeliger voor vergiftiging door Allium soorten dan andere honden.
Sommige mensen gebruiken knolook als huistuin- en keukenmiddel tegen wormen, vlooien of
ander kwalen, maar
dit is zeer af te
raden.

“Chocolade bevat
theobromine, dat
is giftig voor de
hond”

De symptomen zjn te zien bj een dosis vanaf 20
mg theobromine per kilogram lichaamsgewicht.
Lichtere honden krjgen sneller problemen dan
zwaardere honden als zj eenzelfde reep chocolade
op zouden eten. Dit komt doordat ze in verhouding
per kilogram lichaamsgewicht meer theobromine
binnenkrjgen. Neem contact op met de dierenarts
als uw hond chocolade heeft gegeten.
Uien en knolook
Verschillende Allium soorten zoals uien, bieslook,
prei en knolook zjn niet goed voor honden door
stoffen die in de planten voorkomen en omgezet
worden in schadeljke stoffen.
Ook verhitte en gedroogde vormen zjn schadeljk
voor honden. Waar mensen in staat zjn om deze
stoffen te verteren kunnen honden dat niet. Knoflook ljkt wat minder schadeljk te zjn dan uien.
In babyvoeding kan uienpoeder zitten en dit zou
daarom niet gegeven mogen worden aan honden.
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Druiven en rozijnen
Druiven zjn giftig
voor honden bj een
hoeveelheid van
ongeveer 20 gram
per kilogram (kg)
lichaamsgewicht,
rozjnen zjn giftig
bj 3 gram per kg
lichaamsgewicht.
Rozjnen zjn droger en daarom zitten er in verhouding meer giftige stoffen in dan in druiven
waar nog veel vocht in zit.
Het plotseling stoppen van het werken van de nieren (acuut nierfalen) is gezien bj honden die ongeveer 3 gram rozjnen per kg lichaamsgewicht op
hadden. De eerste symptomen verschjnen binnen
een paar uur en zjn braken, niet willen eten, rillen
en sloomheid. Binnen 24 tot 72 uur na het eten
van druiven en rozjnen kan het gebeuren dat de
nieren ophouden met werken, dit is erg gevaarljk.
Neem contact op met de dierenarts als uw hond
druiven of rozjnen heeft gegeten.
Rauw vlees en vis
Rauw vlees (zowel van zoogdieren en vogels als vis)
is een mogeljke bron van bacteriën en parasieten
die gevaar kunnen opleveren voor de hond en de
eigenaar. Vooral zwangere vrouwen, kinderen, zieken en ouderen moeten goed op de hygiëne letten
als ze vaak in aanraking komen met rauwe producten. Onderzoek heeft aangetoond dat veel commercieel en zelf samengesteld rauwvoer schadeljke

bacteriën bevatten. Daarnaast is het tot nu toe nog
niet bewezen dat het voeren van rauw voer beter is
dan het voeren van brokken of blikvoer.
Het vaak voeren van rauwe vis kan ervoor zorgen
dat het enzym thiamine (vitamine B1) gesplitst
wordt. Hierdoor ontstaat een gebrek aan thiamine
wat ervoor kan zorgen dat er veel gewicht verloren
wordt en aandoeningen aan de zenuwen ontstaan.
Zelf samenstellen
Zelf eten samenstellen, rauw of gewoon, is mogeljk ongezond voor de hond aangezien de juiste verhoudingen van voedingsstoffen niet gegarandeerd
kunnen worden. Zeker bj jonge honden is het af
te raden om zelf een dieet samen te stellen zonder
advies van een voedingsexpert. Verkeerde voeding
kan veel ernstige gevolgen hebben zoals een slechte ontwikkeling van het skelet, slappe botten door
een verkeerde calcium/fosfor verhouding, spiersamentrekkingen door te weinig calcium en verschillende hartproblemen door te weinig taurine.
De ontstane problemen kunnen op hun beurt weer
zorgen voor nieuwe problemen. Wanneer u zelf
een dieet samen wilt stellen, doe dit dan in samenwerking met een voedingsexpert om tekorten in de
voeding te voorkomen.

Koolhydraat- of granenvrij
Een trend van de laatste tjd is het voeren van een
koolhydraat- of granenvrj voer. Mensen denken
dat de hond geen koolhydraten nodig heeft en
willen een voer waar dit niet in zit. Een hond kan
inderdaad in principe ook zonder koolhydraten.
Maar ze zjn wel een goede leverancier van energie
en vezels. Honden zjn genetisch aangepast aan
het eten van koolhydraten en kunnen dit beter
verteren dan wolven. Voor drachtige en lacterende teven kunnen koolhydraten helpen om aan de
verhoogde behoefte aan glucose te voldoen.

Met toestemming ingekort overgenomen van het
LICG. Het LICG (Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren) geeft onafhankelijke, betrouwbare
informatie over het houden van huisdieren en alles
wat daarmee te maken heeft. De informatie is
beschikbaar via www.licg.nl.
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25 SEPTEMBER

CERTIFICAATDAG WOLPHAARTSDIJK
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Foto’s Marianne Coppelmans
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1 WEEKEND
3 SHOWS…

IT’S SHOWTIME!
door Annemiek de Vries

International Dogshow Genk, België
11 september 2021
De eerste show sinds 12 maanden, spannend! Voor mj en ook voor mjn honden.
Je traint wel door, maar niet zoals
normaal (wat een raar woord is dat nu
eigenljk ... normaal ...).
Beide mannen ingeschreven, Maurits in
de openklasse en Eddy in de Kampioensklasse.
Maurits vond het best spannend en was
nog een beetje onwennig. Eddy had daarentegen zo veel zin in deze dag, dat hj
de mooi boy uithing. Met zjn gigantisch
mooie gangwerk stapte hj sierljk door
de ring. En dat werd beloond.
Uitslag van deze show:
Openklasse, Keurmeester Mr. Dusan
Paunovic (RS)
“Maurits” NLJ. Ch, JW’19 IMAGINE A
GREAT FUTURE AVENDESORA
1 Excellent, reserve Male, RCAC, RCACIB
Kampioensklasse, Keurmeester
Mr. Dusan Paunovic (RS)
“Eddy” C.I.E., NL.Ch, NLJ.Ch, JW’17 EVERY BEAT OF MY HEART AVENDESORA
1 Excellent, CAC, Best Male, BOB, CACIB
en CRUFTS Qualiied (maar dat was hj al
i.v.m. zjn CIE)
Maar het alles belangrjkste is dat hj
vanaf vandaag BELGISCH KAMPIOEN is!
En toen moesten we best lang wachten
voor de erering, Door de COVID’19 zjn
alle shows een beetje anders: binnenkomen volgens een tjdsslot en na de
keuring ook weer z.s.m. weg. Maar wj
mochten bljven.
De Groepskeuring voor groep 8 werd
gekeurd door mevr. Viviane Boermans.
Eddy liep de sterren van de hemel en is
door mevrouw Boermans dan ook link
beloond met een res. Best in Group.
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In de ochtend hadden wj eerst Mevrouw
I. Hectors.
Openklasse:
“Maurits” NLJ. Ch, JW’19 IMAGINEA GREAT
FUTURE AVENDESORA
1 Excellent, reserve Male, RCAC
Kampioensklasse:
“Eddy” C.I.E., NL.Ch, BE.Ch, NLJ.Ch, JW’17 EVERY
BEAT OF MY HEART AVENDESORA
1 excellent
En dan show 2 resetten, nieuwe show ... nieuwe
kansen.

Jullie kunnen begrjpen dat dit wel een beloning
voor het harde werken is en ik ben echt oprecht
super trots op mjn beide honden.
Spanielshow SSA (CAC)
12 september 2021
Keurmeester Mevr. I. Hectors
Beide mannen weer ingeschreven, ze waren al
show klaar dus waarom niet.
De Belgische Spaniel clubs SSA en BscB organiseren
altjd gezamenljk 2 CAC shows op 1 dag.

In de middag werden we gekeurd voor meneer
J. de CUYPER.
Openklasse:
“Maurits” NLJ. Ch, JW’19 IMAGINE A GREAT
FUTURE AVENDESORA
1 Excellent, CAC, Best Male, BOB
Kampioensklasse:
“Eddy” C.I.E., NL.Ch, BE.Ch, NLJ.Ch, JW’17 EVERY
BEAT OF MY HEART AVENDESORA
1 excellent, RCAC, res. Best Male.
In de erering heeft Maurits mj wederom verrast.
Meneer de Cuyper heeft Maurits extra beloond met
een Res. BEST in SHOW! Een zeer geslaagd weekend, 2 dagen 3 shows is veel, voor mj maar ook
voor de honden. Maar ze hebben het top gedaan
met uitmuntende resultaten.

Best Male en Res. BEST Male
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2 OKTOBER

WORKING TEST
VOOR KINDEREN
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EEN TOPDAG MET PANNENKOEKEN

Foto’s Hannah Verhoeven en Sarina Lammerts

door Bart Krijgsman
Een WTC voor kinderen, ja u hoort het goed. Een
echte working test voor kinderen samen met hun
tophond.
De wedstjd werd dit jaar voor de zesde keer gehouden: een lustrum is het niet, maar trots mag men
er wel op wezen.

Andere keurmeesters zjn: Gerard van Beek,
Natascha Ripzaad, Femme de Boer en Marie Louise
Withara.
Bj deze wedstrjd moet de organisatie eigen keurmeesters vragen. Het is nameljk geen oficiële
Orweja-wedstrjd, maar daar zal verandering in
komen. Daarover later meer.

Hoe is het zes jaar geleden begonnen?
Eigenljk zoals veel activiteiten ontstaan: door een
spontane actie van iemand die dacht: dat is leuk
om te doen. En kjk wat er van gekomen is.
Ik kwam hiermee in contact door een bericht op
Facebook: “Vrjwilligers gezocht voor de WTC
kinderen”.
Nadat ik mj had opgegeven werd ik niet veel later
gebeld om wat zaken af te stemmen.
Op de dag zelf vroeg op en snel op pad en ondanks
wat omleidingen toch op tjd aangekomen. Wat
geljk opviel waren de kinderen die lekker gespannen waren.
Pure gezelligheid en kinderen waar het enthousiasme vanaf straalde. De eerste keurmeesters komen
al binnen lopen. Eentje die je niet over het hoofd
ziet: Piet van Iperen met zjn vrouw.

Prachtig om te horen dat verschillende keurmeesters al vanaf het begin erbj betrokken zjn. Dan
moet het toch iets aparts wezen. Waren er kwaliteitseisen aan de keurmeesters? Ja zeker:
Zet de proef zo op dat het kind er plezier aan
beleeft samen met zjn of haar trouwe viervoeter
Mogen ouders helpen? Nee, dat is zeker niet de
bedoeling. Het kan de kinderen zelfs punten kosten. De organisatie wil nameljk bereiken dat het
kind met zjn of haar hond echt bljft. Op de vraag
“waarom mogen ouders niet ingrjpen?” werd
geantwoord: “Waarom wel? Als wj ingrjpen wordt
het onze wedstjd en niet die van het kind”. En dat
is geljk de kracht van deze WTC voor kinderen.
Het is echt georganiseerd voor kinderen.
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Eerljk gezegd vind ik het prachtig wat zj hebben
neergezet. En wie zjn die mensen die dit mogeljk hebben gemaakt? Drie enthousiastelingen te
weten: Judith Sabels, Sabelis Vermeulen en Lenny
Kamphuis. Zelf stond ik bj proef vjf, de proef met
verleiding. Moeiljk? Volmondig ja. En wat waren
de criteria voor ons als helpers? Laat de deelnemer de proef doen, kjk naar de hond hoe hj zich
gedraagt en bekjk of er hulp nodig is. Bj sommigen was het totaal niet nodig. Anderen hadden een
beetje hulp nodig.
Wat kunnen we hiervan leren? Dat we eigenljk
heel blj moeten zjn dat er mensen zjn die deze
wedstrjd opzetten. Want we hebben het hier over
de toekomst van de hondensport.
Het grote verschil bj deze wedstjd is dat niet de
gehoorzaamheid van de hond voorop staat, maar
de samenwerking tussen voorjager en hond.
Ik ben van mening dat we heel blj moeten zjn
dat zo’n wedstrjd er is en dat er ook meer van
dit soort wedstrjden mogen komen, want qua
inschrjving zat deze wedstrjd helemaal vol.
Inmiddels heeft ook de Orweja interesse getoond
in deze WTC. Ook zj zien in dat hier de toekomst
rondloopt. Als bewjs kregen alle deelnemers een
aandenken mee van Orweja.
Kjk ik naar onze vereniging dan moeten we blj
zjn met iemand Lenny Kamphuis die zich hiervoor
inzet. En misschien kunnen we in de toekomst
met de kennis van Lenny iets opzetten voor onze
toekomst.
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HONDENVOEDING
Hj bleef aan de zeer slanke kant, maar meer voeren was geen optie omdat hj deze brokken zelfs na
4 uur in z’n geheel uitspuugde als hj aan het rennen of zwemmen was. Zo zou hj nooit aankomen.
Op aanraden van een kennis hebben we eens
graanvrje brokken met hoog vleesgehalte geprobeerd. Eerst een kleine zak, maar deze brokken
zjn favoriet! Hj eet er graag van, heeft een prachtige glanzende vacht, geen dunne ontlasting en
poept normaal 2-3 x per dag.
Om hem wat meer body te geven, krjgt hj vers
schapenvet door zjn vlees en af en toe een rauw ei.
Al heeft het bj mj de voorkeur om de honden op
vers vlees te zetten, soms zjn brokken gewoon
handiger wanneer je bjvoorbeeld een dag op stap
gaat.

door Linda van Rossum
Hondenvoeding... tja vaak geef je wat de fokker al
gaf aan de pups, of als je van iemand hoort dat de
hond het goed doet op een bepaald merk, dan ga je
dat geven. Totdat je hond het er toch niet zo goed
op bljkt te doen.
Zo stond onze Binky op hetzelfde voer als onze andere hond. In de ochtend brokken en in de avond
vers vlees. Toen er meer ontlasting uit Binky kwam
dan dat er aan voer in ging (8 x per dag poepen) en
hj erg mager bleef, zjn we verder gaan kjken. We
hebben een ander soort brok geprobeerd, maar nog
steeds een koud geperste brok. De ontlasting ging
naar 6x per dag en vaak aan de dunne kant.
Toen ontstond het probleem van volle anaalklieren. Na deze in een vrj korte periode 3x te hebben
laten uitknjpen bj de dierenarts zjn we op zoek
gegaan naar ander voer. Heel internet afgespeurd
en uitgekomen op een brok met een hoog vlees
gehalte (>85%). Dat hebben we geprobeerd en ja
dat ging stukken beter. De ontlasting werd harder
en hj moest minder vaak.

De graanvrje brokken met hoog vleesgehalte zjn
duurder dan een koud geperste brok en eigenljk
net zo duur als vers vlees, maar de gezondheid van
de hond staat voorop. Liever een hogere rekening
voor voer dan een hoge dierenartsrekening. Wj
zjn sinds hj deze brokken krjgt, nooit meer bj
de dierenarts geweest om volle anaalklieren uit te
laten knjpen.
Ondertussen is ons hele viertal over op de graanvrje brokken in de ochtend en in de avond vers
vlees (ook graanvrj).
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SPANIEL
WORKING
TEST
VAN SPANIEL
GROEP OOST
TE LOCHEM

Foto’s Anthoinette Tanis
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16 OKTOBER

door Anthoinette Tanis
Op 16 oktober werd een working test georganiseerd te Lochem. Een bjzondere WT omdat hier
altjd veel verschillende rassen aan mee doen.
De verschillende spaniels worden binnen hun eigen ras gekeurd. Dat maakt het leuk voor iedereen.
Er deden dit jaar dan ook tien Engelse Springer
Spaniels, zeven Engelse Cocker Spaniels, vier
Welsh Springer Spaniels, twee Ierse Waterspaniels,
twee Wetterhouns, een Field Spaniel en een Sussex
Spaniel mee. Heel leuk om te zien. De proeven zjn
verder onderverdeeld in twee moeiljkheidsgraden:
één voor de ervaren honden en één voor de jonge
honden.
Ook mag je bj elke proef zelf kiezen of je een dummy of een stuk wild wil apporteren.
Ik doe mee met Raven (Brae of Clydevalley). We
trainen zelf niet het echte spanielwerk, maar met
zo’n dag is het leuk om te kjken in hoeverre we
mee kunnen komen.
Ik begin met Raven met een appel-proef. Deze
bestaat uit een stukje volgen, een bljf-oefeningetje
en een kort apport. Niet al te moeiljk, maar lekker
om te beginnen. Bj Raven vergeet de helper een
geluidje te maken bj het apport waardoor ze geen
idee heeft waar ze moet zjn. Omdat daarna bj
de andere honden wel een geluid wordt gemaakt
om het markeren makkeljk te maken, mag ze dat
overnieuw doen. Ja, met een geluid erbj is het

super makkeljk en komt het duifje netjes binnen.
Bj de andere Engelse Springers gaat deze oefening
met wisselend succes, niet iedereen is gewend zjn
hond te laten zitten, down te laten liggen of netjes
te laten volgen.
Hierna gaan we naar de verloren zoek. We hebben
inmiddels met vier springers een leuk groepje
gevormd en bj allemaal gaat het zoeken zonder
problemen. Iets te goed volgens de keurmeester.
Volgende stop is het jagen in lichte dekking. We
moeten een smalle strook langs een vjver uitjagen,
steady gaan zitten op een schot en ergens in de
dekking ligt ook nog een konjn om mee te nemen.
Raven vindt deze proef wat lastig, af en toe denkt
ze “wat doe ik hier eigenljk”. Maar toch nog
mooie punten en een paar tips van de keurmeesters hoe ik dingen kan verbeteren.
De andere drie in onze groep laten mooi werk zien.
De vierde proef is waterwerk. Best een lastige voor
de gevorderde honden. Vanaf een eilandje wordt
een eend in het water gegooid die ze mogen halen,
dan klinkt een schot terwjl ze terug zwemmen en
dan ligt er nog een blinde op het eiland.
Raven kiest na wat geaarzel voor een creatieve route: ze zwemt eerst naar het eiland en kiest daarna
de kortste zwemroute naar de eend.
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Het beestje heeft de grond niet geraakt en ze kon
hem niet ontwjken, hahaha, niet helemaal de
bedoeling om zo te gooien. Dit had de keurmeester
ook nog nooit meegemaakt.
Nou een stukje verder maar in de herkansing. Het
werpen ging beter. Broer konjn landde nu twee
meter naast haar en ze bleef keurig zitten.
Een leuke proef en hoewel ik van de anderen niets
kon zien, kwam iedereen hier met een big smile
van terug.
Al met al een leuke dag. Een gezellige groep mensen, vriendeljke keurmeesters die hun best doen
om je ook vooruit te helpen en we boften ook nog
met het weer.

Ook terug gaat ze via het eiland. De tweede eend
komt rechtstreeks binnen. Uit ons groepje gaat
Fellow (Darcy of South-West Country) het beste:
zonder aarzelen een rechte ljn heen en terug.
Paco (Peat of Clydevalley), het jonge hondje, krjgt
de variant waarbj alleen een eend in het water
wordt gegooid. Geen probleem.
Na de lunch hebben we nog een proef op het programma: jagen in dichte dekking. De keurmeester
legt uit welk stuk we moeten uitjagen en vertelt
dat er een schot zal komen, dat de hond daarop
moet gaan zitten en dat er dan een konjn gegooid
zal worden maar dat de hond die niet mag apporteren, maar steady moet bljven.
Prima, Raven jaagt enthousiast door de struiken
en bramen, gaat keurig zitten op het schot en de
helper gooit het konjn... zo in haar bek.
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Bj de uitslag bleek ons groepje behalve gezellig het
ook nog heel goed gedaan te hebben: de beste bj
de jonge honden en de eerste drie bj de ervaren
honden.
Uitslag jonge honden:
1. Vincent Slingerland met Paco (Peat of
Clydevalley) 113 punten
(winnaar van de dag)
2. Rick Visschedjk met Tess 96 punten
3. Maureen Roelofs met Muk 89 punten
Uitslag bij de ervaren honden:
1. Geralda van den Brink met Darcy (South
West Country) 112,5 punten
2. Anthoinette Tanis met Brae (Clydevalley)
102 punten
3. Jan van dan Brink met Bob (Marlinkshof)
99 punten

23 OKTOBER

VELDWEDSTIJD AMELAND
door Mirelle Luijks
Dagje veldwedstrjd op Ameland … laten we er
maar meteen een week van maken!
Dat is wat we tegen elkaar zeiden na de wedstrjd
van het seizoen 2019-2020. Toen verbleven we er
een weekend met de camper en wisten meteen
dat we er de volgende keer een week van zouden
gaan maken. Het eiland is het walhalla voor de
Springers en er wonen dan ook veel exemplaren
op het eiland. Ook voor ons als baasjes, die iedere
keer weer mee mogen, is het een heerljke plek om
uit te waaien en te genieten van de natuur. Helaas
moesten we de trip een jaar uit stellen vanwege
Corona, maar nu kwam het er toch van. De eerste open veldwedstrjd van dit nieuwe seizoen die
werd ingeluid met een gezellig gezamenljk etentje
op de avond voor de wedstrjd.
Na een hele week prachtig droog weer waren de
voorspellingen voor de wedstrjddag iets minder
droog. Lichte paniek trof mj dan ook toen ik hoorde dat we met een open kar naar de plek werden
gebracht waar de wedstrjd plaats vond. Maar het
heerljke gevoel van even één met het eiland zjn
door met een open kar over het indrukwekkende
brede strand van Ameland te rjden, maakte veel
goed. We reden zo’n 3,5km naar de Westpunt van
het eiland waar je bjna geen mens ziet. Eenmaal
aangekomen stond daar een privé terras op ons
te wachten en een paardentrailer als schuilplaats
voor de regen. Helaas had Henny van den Ouweland binnen een half uur al pech. Terwjl ze een
mooie foto van ons probeerde te maken, stapte
ze in een konjnenholletje en kwam ongelukkig
terecht. Na een tjdje te hebben gewacht tot de pjn
hopeljk zakte, werd er besloten om toch maar

naar een huisarts te gaan en liep voor haar de dag
toch anders dan gepland. Gebroken enkel, bleek
dus later!
15 deelnemers, de keurmeesters Marcel Dons en
Rob Frederiks en de geweren Martin en Arjan,
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trotseerden het weer en het ruige landschap van
de uitgestrekte duinen. Voor alle honden was er
wild in hun loop, soms niet in de eerste loop maar
dan zeker wel in de tweede loop. Zowel fazant als
konjn werden regelmatig gelusht (hond maakt
neuscontact met wild zodat het wild zich verplaatst of opvliegt).
Er waren plekken bj waar je de honden best goed
kon zien werken en duideljk te zien was dat ze
de wind goed gebruikten om hun werk te doen.
De meeste voorjagers waren dan ook tevreden
over de prestatie van hun spaniel. Ikzelf was ook
redeljk tevreden over de loop met mjn hond Elza
waarin zj een konjn wist los te maken in een prop
van duindoorns en bramen. Na de lunch kregen
5 honden een 2de loop omdat er in de 1ste loop
geen wild was voor hen. Uiteindeljk was er voor
hen ook wild. Daarna nog het koud apport en het
waterapport, wat door alle honden werd binnengehaald.
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Alles kon weer worden ingepakt om terug te keren
naar de herberg waar we ’s morgens waren
samengekomen. Opwarmen en opdrogen terwjl
de keurmeesters de kwaliicaties bepalen vanuit
hun verregende administratie. Altjd weer even
spannend wat er uit gaat komen! In totaal waren
er 8 kwaliicaties van G naar U. Er zjn 3 lopen
beoordeeld met een U, waaronder een terecht
troste Geralda van den Brink met Darcy (3de
plaats), Nol Bots met Fleur van de Peelbaan (2de
plaats) en Anja Simons met Choco (1ste plaats).
De gewerenprjs werd toegekend aan Anja
Simons met Choco
Na de prjsuitreiking stond er nog een heerljke
maaltjd op ons te wachten en kwam er zo langzaamaan een einde aan een geslaagde en supergezellige dag in goed gezelschap.
Ik zeg “hopeljk tot volgend jaar weer!”
Foto’s Mirelle Lujks

December 2021 - 4 | De Engelse Springer | 33

EEN KORT MAAR KRACHTIG SHOWJAAR
door Debby de Graaf
2021 bleek een kort maar krachtig showjaar voor ons te zjn. Er
werden meer shows afgelast dan
er daadwerkeljk zjn gehouden,
maar we zjn blj dat we ondanks
het geringe aantal toch fantastische
resultaten hebben behaald.
We beginnen met de resultaten
van onze debutanten, onze Bliss
“Edowin’s Ephinity” en onze Grace
“Favours Blaze Of Glory”. Beide
echte “covid-pups” - we zjn blj dat
we ze toch nog op relatief jonge
leeftjd met shows hebben kunnen
introduceren.
Grace is naar zes shows geweest, en
werd op alle shows Best Of Breed
Baby! Op de Spaniel show in België
werd ze zelfs BEST IN SHOW BABY!
Ook mocht ze mee op reis naar de
World Dog Show in Brno, Tsjechië,
waar ze wederom BOB Baby werd
en de titel FCI World Promise 2021
kreeg!
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Bliss is naar vjf shows geweest,
en werd alle vjf de shows Best
Of Breed Puppy, en op de Spaniel
show in België ook nog eens
BEST IN SHOW PUPPY!
Voor beide jonge dames hadden
we ons geen betere start kunnen
wensen.

De grootste ster van ons showjaar is toch echt Lyndi “Barecho
Hallelujah Moment”, ze wist
in een maand tjd vjf (!!) titels
binnen te slepen! Na haar nestje
eerder dit jaar kwam ze in augustus in topvorm weer terug in
de ring, waar ze in Gorinchem
Internationaal Show Kampioen (C.I.E.) werd! Vervolgens
mocht ze mee naar Zwitserland
waarna ze zichzelf ook Zwitsers
Kampioen en Alpensieger 2021
mocht noemen. Op de Outdoor
Show in Zwolle maakte ze haar
Nederlandse Kampioenschap
af, en een week later werd ze
Belgisch Kampioen en Best Of
Breed. Ze mag zich nu “C.I.E.,
NL CH, BE CH, SLO CH, CH CH,
NL JCH, BE JCH, AJW-19, ASGR21 Barecho Hallelujah Moment”
noemen. Ook heeft ze wederom
een Crufts kwaliicatie binnengesleept. We zjn enorm trots op
haar!

Cosby “Barecho Choose Me Or
Lose Me” is dit jaar weer meerdere keren Best Of Breed geworden, en mocht na de trip naar
Zwitserland samen met Lyndi
ook de titels van Zwitsers Kampioen en Alpensieger 2021 aan
zjn naam toevoegen. Een week
later werd hj Best Of Breed

en Nederlands Kampioen op de
Outdoor Show in Zwolle. Hj
mag zichzelf nu “C.I.E., SE U(U)
CH, NL CH, SLO CH, CH CH,
JWW-18, AW-19, BEW-19, ASGR21 Barecho Choose Me Or Lose
Me” noemen.

En tot slot onze nieuwe man
Spencer, “Barecho Show Must Go
On”. Geboren aan het begin van
de pandemie (april 2020), had
hj slechts twee keer een kleine
buiten show gehad in Zweden.
Amper drie weken bj ons,
vonden we het een leuk idee om
hem zjn debuut te laten maken
in Zwitserland. Hj had onze
harten al lang gestolen, maar
dat hj ook de show in Genève
zou stelen, hadden we nooit
verwacht! Met mooie competitie
en onder specialisten en gerespecteerde keurmeesters werd hj
vier keer beste reu en drie keer
Best Of Breed!! We hadden ons
geen mooier debuut voor hem
kunnen voorstellen. Hj mag
nu ook de titels van Zwitsers
Kampioen en Alpensieger 2021
aan zjn naam toevoegen, en is
gekwaliiceerd voor Crufts 2022.
We kjken uit naar de volgende
show met hem!
Al met al hebben we dus vier geweldige show maanden in 2021
gehad! Een korte opsomming
van onze resultaten: 13 nieuwe
titels; 18x Best Of Breed; 9x Best
Opposite; 21x CAC; 12x CACIB;
3x Crufts 2022 kwaliicatie.

Bibi “Sense And Sensibility Tamaam” heeft in mei haar eerste
nestje gehad, en is de moeder
van Grace. Een half jaar na haar
nestje, ruim anderhalf jaar na
haar laatste show, maakte ze
haar come back in de ring. Ze
mocht samen met onze nieuwe man Spencer mee naar de
welbekende Genève Dog Shows.
Ze werd alle vier de shows beste
teef, en zondags zelfs Best Of
Breed! Ze mag nu de titels van
Zwitsers Kampioen en Alpensieger 2021 aan haar naam toevoegen, heeft zich gekwaliiceerd
voor Crufts 2022, en is begonnen
aan haar C.I.E. titel!
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HOLLAND CUP SHOW
EN INTERNATIONAL
DOGSHOW BLEISWIJK
door Annemiek de Vries
Wat we toen niet wisten, maar wat
tjdens het schrjven van dit stukje wel
duideljk werd, is dat dit de laatste show
in Nederland van 2021 was. Een show
met voor mjn Maurits grote successen
die ik toch graag met iedereen wil delen
die er niet bj kon zjn vanwege de abrupte inschrjfstop.
Er waren op de zaterdag 5 ESS ingeschreven en op de zondag 4. Helaas heeft 1
van de exposanten ervoor gekozen niet
deel te nemen aan beide dagen, waardoor er op beide dagen dus 2 ESS minder
waren. Tja daar sta je dan….Ik kan je
zeggen dat zo showen niet echt leuk en
spannend is.
Zo ging ik ook de ring in. Beide dagen
is Maurits BOB geworden. Maar wat er
beide dagen in de ere-ring gebeurde was
voor mj des te meer waardevol.
Maurits- NL Ch, NLJ. Ch, JW’19 IMAGINE
A GREAT FUTURE AVENDESORA is op
de HOLLAND CUP Show reserve BEST IN
GROUP geworden en op de zondag op
de Int. Dogshow Bleiswjk 3de BEST in
GROUP geworden.
Deze waardering is zo ontzettend fantastisch, vooral na een showdag met zo
weinig inschrjvingen. Dat is met geen
pen te beschrjven.
In dit showweekend hebben Eddy en
Maurits dan ook een hele rj aan kwaliicaties binnengehaald.
Zie de foto voor deze hele wasljst.
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UITNODIGING NIEUWJAARSWANDELING
Zondag 23 januari 2022 is er weer een Nieuwjaarswandeling op de Ginkelse Heide te Ede

door Bart Krijgsman
We verzamelen om 11:00 uur bj de parkeerplaats
Driebergen aan de Verlengde Arnhemse weg.
Hier biedt het bestuur van de ESSCN u kofie/thee
aan met cake. We vertrekken rond 11:30 voor een
gezellige en mooie wandeling. Het is een open
gebied, dus bj lekker winters weer kan het daar
koud wezen.
De honden mogen de gehele wandeling loslopen.
De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur waarna we
ons verplaatsen naar het pannenkoekenrestaurant
Pannenkoekenhuis De Langenberg. Daar willen wj
als bestuur van de ESSCN u graag uitnodigen om
een pannenkoek te eten met warme chocomelk
(eventueel met slagroom). Vanwege de lastige
tjden die we meemaken, hebben we als bestuur
besloten om u dit gratis aan te bieden.
Wilt u deelnemen aan de wandeling met een
pannenkoek aan het einde, dan horen we dat graag
van u. Wanneer u zich opgeeft, dan vragen we u
om daarbj ook uw e-mailadres en uw gsm-nummer door te geven. Dit kan nodig zjn als er op het
laatste moment wjzigingen worden doorgevoerd
vanwege het Corona-beleid. Let op: het restaurant
volgt de richtljnen van het RIVM.

Graag opgeven vóór 15 januari 2022.
Opgeven kan bj Bart Krjgsman
website.esscn@gmail.com
Heeft u vragen die niet kunnen wachten, neem
dan telefonisch contact op: 06 23554641

Route naar de parkeerplaats Driebergen
Vanaf de A12:
Afslag Oosterbeek (nummer 25).
U neemt daar de N224 richting Ede. Na ruim
7 kilometer komt u een rotonde tegen. Daar
ziet u een de Parkeerplaats en het Pannenkoekrestaurant.
Vanaf de A30:
Afslag Ede-Noord (nummer 2). Aan het einde van
de afslag gaat u de N224 op richting Ede. Na ongeveer 5 kilometer komt u bj een rotonde. Daar ziet
u de Parkeerplaats en het Pannenkoekrestaurant.

U komt toch ook?
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1
SPRINGER KERSTMENU
3X WILDRECEPTEN
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DUIVENBORST MET GEBAKKEN VIJG,
ZOET-ZURE WIJNAZIJN, SESAMZAAD
EN PECAN NOTEN
Door Bert Buitenhuis
AANTAL PERSONEN

BEREIDING

Als voorgerecht 2 duivenborsten per persoon
Als hoofdgerecht 4 duivenborsten per persoon

•
•

TOTALE BEREIDINGSTJD

15 min

•

BENODIGDHEDEN IN DE KEUKEN

•

•
•
•
•
•
•
•

Braadpan of BBQ
Vleestang
Keukenmes
Aluminiumfolie
Lichte oljfolie
Kwastje
Kommetje

INGREDIENTEN 4 PERSONEN

•
•
•
•
•
•

Aantal duivenborsten naar wens
Per duivenborst halve vjg
Scheut zoet-zure wjnazjn*
Peper en zout
3 eetlepels sesamzaadjes
Goede handvol pecan noten

•

•
•

Peper de duivenborsten met zwarte peper uit
de molen.
Snj het “stokje” van de vjg en dan door of in
4 partjes.
Bak de sesamzaadjes en de pecan noten in een
droge pan tot ze van kleur veranderen.
Doe een scheut oljfolie in de braadpan en
verhit deze.
Bak de borsten rondom bruin en doe het vuur
wat lager en laat de borsten met regelmatig
keren 5 minuten doorgaren. Haal ze uit de pan
en zout de borstjes met zeezout (grof of uit de
molen) en wikkel ze in de aluminiumfolie.
Braad de vjg in het braadvocht voor 1 minuut.
Je kan de duivenborst doorsnjden voor de
presentatie. De azjn kan je in het kommetje
doen en dan met het kwastje besprenkelen
over de duivenborst en vjg. Zo ook met de
sesam en de pecan ernaast

* je kan ook cherry of witte of rode azjn gebruiken of
balsamico
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FAZANT UIT DE OVEN
MET ROZENBOTTELSAUS
AANTAL PERSONEN

BEREIDING FAZANT

2

•
•

TOTALE BEREIDINGSTJD

40 minuten

•
•

BENODIGDHEDEN IN DE KEUKEN

Voor de fazant:
• Oven
• Braadslee
• Braadpan, bj voorkeur geen telon
Geen telon omdat je met de garde de smaken
los wil schrapen van de bodem.
Telon is giftig, dus als je de bodem stuk
schraapt kan dit gevolgen hebben voor je
gezondheid.
•
•
•
•
•

Soeplepel
Ovenhandschoenen
Kerntemperatuur meter
Keukenmes
Snjplank

•

TIP: Je kan de borsten tegen de ronding van de rand
houden zodat deze egaal bruin worden.
En je kan de pan schuin houden en met een lepel het
braadvocht over de poten scheppen.
•
•
•
•
•
•

Voor de saus:
• Sauspannetje
• Sausgarde (-)
• Bakje
• Theelepel
(-) je kan een normale zachte garde gebruiken, deze
gaat vervormen als je hard over de bodem roert, wat
nodig is om de smaken van de pan goed los te
schrapen, daarom adviseer ik een sausgarde.

INGREDIENTEN

•
•
•
•
•

1 Fazant
60 gram roomboter
Peper en zout
200 gram rozenbotteljam
175 ml wildfond

Verhit de oven op 200 C.
Peper de fazant rondom met zwarte peper uit
de molen.
Verhit de braadpan.
Doe de roomboter in de ban en wacht tot deze
bruin wordt.
Braad de fazant rondom bruin.

Druk de kerntemperatuurmeter in het dikste
gedeelte van de borst, tegen het borstbeen aan.
Stel deze in op 55 C.
Vuur van de braadpan kan uit, laat het braadvocht in de pan.
Haal de fazant uit de oven als deze op
temperatuur is.
Laat deze omwikkeld met aluminiumfolie tot
rust komen.
Je kan nu met de saus beginnen.

BEREIDING SAUS

•

•
•

•
•
•
•

Wees voorzichtig als je de saus wil indikken
met bjv. maïzena, door de suikers van de jam
kan het heel snel te stroperig worden.
Giet het braadvocht van de braadslee in de
braadpan.
Verhit de pan en schraap met de sausgarde
over de bodem van de pan zolang je voelt dat
deze glad is.
Voeg de fond toe.
Verhoog het vuur en voeg de jam toe.
Klop met de garde langzaam zodat het een
geheel wordt.
Het vuur mag wat lager, niet te dik laten
worden anders wordt het stroop.

Van het karkas zou je nog een soep kunnen
trekken.
Wjn advies
Maison Didier Joubert GSM
Mooie vol rode kleur. Een peperige neus met extreem veel rjp fruit. Dit vind je ook terug in de overweldigende smaak waar balans
voorop staat. Kruidig, stevig met een aromatische afdronk. Een wjn welke bj uitstek door zjn fruit tonen magniiek combineert
bj dit gerecht en het nog beter doet uitkomen.
Deze wjn is te bestellen met kortingscode, dit kan via mjn mailadres: buitenhuis@de jagendekok.nl
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HAZENRUGFILET WELLINGTON
AANTAL PERSONEN

4
TOTALE BEREIDINGSTJD

70 minuten
BENODIGDHEDEN IN DE KEUKEN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oven
Bakplaat
Vershoudfolie
Blender
Braadpan
Soeplepel
Eierkwast
Heel scherp keukenmes
Snjplank
Spatel
Vormsteker
Weegschaal met grammen
Kom

INGREDIËNTEN

•
•
•
•

2 hazenrugilets
1 grote rol bladerdeeg
70 gram roomboter
200 gram kastanjechampignons
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•
•
•
•
•
•
•

4 gram bieslook
6 gram platte bladpeterselie
1 grote sjalot
1 teen knolook
150 gram parmaham
1 eidooier
Peper en zout

BEREIDING

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Zet de oven op ovenstand op 200 graden.
Verhit de boter in de braadpan.
Peper de ilets rond om, en snj in tweeën.
Braad deze aan elke zjde 3 minuten.
Haal de ilets uit de pan en zout naar smaak,
laat deze tot kamertemperatuur afkoelen.
Haal de steeltjes van de champignons en snj
ze in plakjes, als de roomboter bruin is dan
kastanjechampignons in de pan en deze op
laag vuur bakken.
Snj de bieslook, peterselie (ook de steeltjes),
sjalot en knolook fjn.
Doe de champignons als deze mooi zjn
gebruind in de blender.
Fruit de bieslook, peterselie, sjalot en knolook
en doe dan ook in de blender.
Blend dit tot het een mooi fjn mengsel is.

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

•
•

Doe dit terug in de braadpan en bak tot dat het
meeste vocht eruit is (niet super droog)
Doe dit vervolgens in de kom.
Leg de vershoudfolie zo dat het bladerdeeg
erop kan liggen en de folie in de breedte en
lengte ruim uitsteekt.
Leg daar het bladerdeeg op
Verdeel de parmaham, als dezelfde van de
breedte van de ilets, in het midden van het
bladerdeeg. Het beste is als de plakjes parmaham elkaar overlappen.
Smeer hier het mengsel van bieslook, peterselie, sjalot en knolook overheen.
Leg hierop de ilets in het midden
Je kan nu met behulp van de vershoudfolie het
bladerdeeg dicht rollen, zodat het bladerdeeg
aan de zjkanten en de bovenkant overlapt.
Verwjder de vershoudfolie
Snj het overtollige bladerdeeg aan de zjkanten
weg, het pakketje moet aan de zjkanten dicht
gevouwen worden.
Draai de rol om en leg deze op bakpapier op de
bakplaat
Het bladerdeeg wat over is kan gebruikt worden om vormpjes uit te steken, de uitgestoken
vormpjes leg je op het bladerdeeg pakket.

•
•
•
•

Smeer het pakket in met de eierdooier, en
plaats deze in de oven.
Na 20 minuten uit de oven.
5 minuten laten rusten.
Snj de hazenrugilet Wellington met het mes
in gewenste plakken.

Wjntip: Antinori 2 Bruciato
GENIET ERVAN!

bj vragen mail of bel je even naar:
buitenhuis@de jagendekok.nl
06-51494910
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Van de ledenadministratie
Woody heeft diepgravend onderzoek gedaan naar
e-mailadressen, maar het bljkt dat er een aantal
adressen niet meer correct is, of ontbrekend.
Indien u per mail de uitnodiging om kopj aan te
leveren voor het clubblad niet ontvangen heeft,
dan hebben wj niet uw juiste e-mailadres. Wj
willen ook uw bjdrage niet missen in het blad dus
we vernemen graag het juiste e-mailadres.
Gaat u verhuizen of bent u al verhuisd? Laat het
ons ook weten, dan komt het blad op het juiste
adres.
Graag mailen aan: admesscnl@gmail.com
Harteljke dank alvast voor de moeite.
Woody en Bernadette

Vacatures bestuur
en commissies
Voorzitter
De huidige voorzitter, René Eckhardt, heeft
aangegeven per 1 januari 2022 zjn taak als
voorzitter neer te leggen. Inmiddels heeft
het bestuur een gesprek gehad met een
kandidaat voor deze functie. Beide partjen
hebben dit gesprek is als prettig ervaren en
het bestuur wil deze kandidaat tjdens de
ALV van april 2022 dan ook graag voordragen voor het voorzitterschap. In het clubblad van maart zullen we deze kandidaat
uitgebreid introduceren.

Activiteitencommissie
Ook is het bestuur op zoek naar enthousiaste leden voor de activiteitencommissie:
langzaam maar zeker beginnen de plannen
voor de uitgestelde jubileumviering vastere
vorm te krjgen en helpende handen zjn
daarbj meer dan welkom. Ljkt het u leuk
om daar samen met ons een groots feest
van te maken? Stuur dan een e-mail naar:
info@esscn.nl
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VIERHONDERDSTE LID ESSCN
door Bernadette Puylaert
Zjn jachtvrienden hebben allemaal óf een Labrador óf een Springer. Er bleef dus niet zo heel veel
keuze over welk ras hond hj kon nemen. Het
wachten op een Labrador duurde veel langer dan
verwacht, dus dan toch maar gekozen voor een
Springer.
Gervraagd naar het waarom hj lid is geworden van
de vereniging kwam het antwoord dat hj eigenljk
op zoek is naar een platform c.q. een vraagbaak
om ervaringen in het trainen te kunnen delen. Als
je ergens tegenaan loopt in de training is het fjn
wanneer je van anderen een terugkoppeling kunt
krjgen hoe zj het opgelost/aangepakt hebben. Dit
kan een mooi item worden voor het bestuur en de
redactie van het blad.
Tjdens het gesprek was Charlie weer in zjn bench
gelegd maar wist hj precies hoe hj de aandacht
moest trekken. Wat een druif, zoals hj daar met
zjn neus tegen de tralies aanlag. Zoals iedere
eigenaar van een Springer zegt: wat een heerljke
honden zjn het.
Dank aan Wieco voor de ontvangst en wj wensen
hem en Charlie een mooie toekomst.
Halverwege dit jaar bereikte de club een mjlpaal:
het 400e lid meldde zich. We begonnen het jaar
2021 met 384 leden, dus was de hoop op een 400e
aanmelding wel degeljk aanwezig.
Wieco Liebrand is met zjn hond Charlie ons 400e
lid. Met een bos bloemen en wat lekkers voor Charlie togen wj, mjn man moest mj rjden, naar Oss.
Charlie zit duideljk in de pubertjd en heeft, net
als alle andere puberhonden, bananen in de oren.
Charlie is een heel enthousiaste Springer, die gewoon bj mj op schoot sprong. En dat terwjl mjn
hond dat jammer genoeg niet doet. Charlie kreeg
wat lekkers en ging de baas helpen om het uit het
zakje te halen
De baas van Charlie, Wieco Liebrand, is een jager.
Door zjn schoonvader ermee in contct gekomen
en er niet meer van af te brengen. Wieco was altjd
al gefascineerd door het spel van de honden tjdens
de jacht. Zo boeiend wat een hond kan en hoe ze
getraind kunnen worden voor het werk.
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KLEURPLAAT
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Het bestuur en de redactie van de
Engelse Springer Spaniel Club
wenst u allen mooie feestdagen
en een gezond Nieuwjaar.
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MUTATIES LEDENBESTAND 22-09 T/M 05-12
Nieuw leden
Comform het Huishoudeljk Reglement zjn nieuwe leden eerst aspirant-lid. Binnen twee weken na verschjning van dit clubblad kunnen leden bezwaren tegen toelating van aspirant-leden aan het bestuur
kenbaar maken. Het bestuur overweegt vervolgens deze bezwaren bj zjn beslissing omtrent toelating.
NAAM

PLAATS

NAAM

PLAATS

De heer J.N.M. Houben
De heer L.M.J. Logister
Mevrouw G.E.P. Vrenssen-Meerpoel
Mevrouw C.G. Burgers
Mevrouw Y. Huikeshoven
Mevrouw G. Bos
De heer H.J. Mooiweer
Mevrouw M. Cordenier
Mevrouw C.H. Gulikers
Mevrouw M. Janssens
De heer J. van Djk
Mevrouw E. Voorman

TILBURG
GELEEN
ENGELEN
WJCHEN
ALMERE
NJKERK
NUNSPEET
OOSTBURG
BUNDE
OOSTHUIZEN
APELDOORN
NUENEN

Mevrouw G.J. Ardesch
Mevrouw S.S. Baksteen
De heer K. Vanopstal
Mevrouw J.P.T. Drouen
Mevrouw S.G.J.J. Hamers-Helgers
Mevrouw J. Brown Altena
De heer B. de Warle
De heer F.A.J. de Wjs
Mevrouw A.J.C. van Gaalen
Mevrouw S.C. Vink
De heer T.H. Huisman
Mevrouw C.J.M. van der Ploeg

DEN HAM
OUD-BEJERLAND
BERLAAR (BELGIË)
HELMOND
SITTARD
KOEKANGE
BORGER
KAPELLE
LATTROP-BREKLENKAMP
HARDERWJK
DOORN
EINDHOVEN

LIDMAATSCHAP EN CONTRIBUTIE
Lidmaatschap:
€30,00 per kalenderjaar
€27,50 bj automatische incasso
€15,00 lid vanaf juli voor de rest vanhet kalenderjaar
Gezins- en jeugdleden:
€20,00 per kalenderjaar
€17,50 bj automatische incasso
€10,00 lid vanaf juli voor de rest vanhet kalenderjaar

Bram van Evalien Smit

ADVERTENTIETARIEVEN
De advertentietarieven zijn voor 2021 als volgt:
Jaaradvertentie full-color
inclusief logo/banner op de ESSCN-website

Hele pagina €195 | Halve pagina €95 | Kwart pagina €45

Losse advertentie full-color
inclusief logo/banner op de ESSCN-website

Hele pagina €95 | Halve pagina €55 | Kwart pagina €25
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