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VOORWOORD
RENE ECKHARDT
VOORZITTER ESSCN

Het einde is inzicht. Nadat alles tot stilstand gekomen was door het Covid-19 virus en de lockdown
ons allemaal in de greep had, ontworstelen we ons
nu langzaam maar zeker aan deze verstikkende
greep van verveling en vereenzaming.
Het betekent weer gezamenlijk trainen, een SWT
om aan deel te nemen en naar uit te kijken, SJP’s
en MAP’s die weer georganiseerd worden en
hopelijk kan ook binnenkort het showen van onze
viervoeters weer doorgang vinden.
Het bestuur heeft afgelopen jaar twee prachtige
nieuwe bokalen aangeschaft voor de beste showreu
en de beste showteef van het jaar en we staan te
popelen om deze op basis van een representatief
aantal shows voor de eerste maal uit te reiken
(voor de duidelijkheid: als representatief beschouwen we een geheel show-seizoen, van januari tot
en met december).

De zomer is in aantocht en dat betekent dat u in
verband met de temperatuur weer op uw viervoeter
moet gaan letten...
Even een reminder:
• Laat geen honden achter in de auto (ook niet
met de ramen open)
• Scheer uw hond niet, de vacht beschermt niet
alleen tegen koude maar ook tegen verbranden
en houdt hem of haar koel
• Ook door overmatig zwemmen kan uw hond
oververhit raken
• Fiets alleen (als het per sé moet) in alle vroegte
met uw hond. Als de temperatuur boven de 20
graden Celsius komt, fiets dan niet. Het asfalt
wordt gloeiend heet met alle gevolgen van dien
voor de poten van uw hond
• Let op teken en ander ongedierte: deze zijn
met hogere temperaturen actief op zoek naar
tussen-gastheren (u en uw hond)
• Zorg ervoor dat er altijd voldoende water aanwezig is voor uw trouwe viervoeter
• Als u deelneemt aan activiteiten, probeer dan
met uw hond zoveel als mogelijk schaduwplekken op te zoeken
• Gaat u op vakantie naar het buitenland, stelt
u zich dan van tevoren goed op de hoogte ten
aanzien van de regels over loslopen, muilkorven etc.
• Zorg dat uw hond op tijd en op de juiste wijze
geënt is, al naar gelang de vereisten van het
land dat u gaat bezoeken
• Als u uw hond in een pension onderbrengt,
maak goede afspraken over voeding, verblijf
met andere honden in één verblijf, benodigde
entingen, schoonmaak van de verblijven, zorg
voor uw viervoeter, wat te doen bij calamiteiten en een up to date registratie bij Amivedie,
en de databank voor honden.

foto Bernadette Puylaert
Woody
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VERSLAG ALV
Verkort verslag Algemene Leden Vergadering van 22 april 2021
•

•

Per 1 juli a.s. treedt de nieuwe WBTR (wet
bestuur en toezicht rechtspersonen) in werking. In deze wet wordt de uitbreiding van de
aansprakelijkheid van bestuursleden geregeld.
Hiervoor zullen wellicht de statuten van de
ESSCN gewijzigd moeten worden en t.z.t. door
een notaris geaccordeerd moeten worden.
Graag zouden we een beroep doen op de juridische kennis die bij onze leden aanwezig is om
hierin met ons mee te denken, en misschien is
er een bevriende notaris onder onze leden bij
wie we t.z.t. terecht kunnen. Suggesties graag
doorgeven aan info@esscn.nl

•

Aantal dekkingen door een reu: wat is acceptabel?
René neemt de geplaatste opmerkingen hierover mee in zijn volgende voorstel.

•

Kunstmatige inseminatie met ingevroren sperma
van een overleden reu: Gelden de eisen die in
het VFR gesteld worden op het moment van afname van het sperma en/of op het moment van
insemineren? Hajo Geervliet stelt voor dat deze
eisen zouden moeten gelden op het moment
van afname.

•

DNA-testen: opgemerkt wordt dat het belang
van DNA-testen afhankelijk is van hoe vaak
een bepaalde ziekte voor komt. Bij ernstige
ziektes in elk geval de lijders uitsluiten van de
fok, maar als ook dragers worden uitgesloten,
dan wordt de genetische genenpool te zeer
beperkt. Bovendien lopen we dan het risico
dat fokkers buiten de rasvereniging om gaan
fokken. Voorgesteld wordt om middels een
financiële bijdrage van de ESSCN in de kosten
van de test fokkers te stimuleren om DNA-testen af te nemen.

•

Concluderend: verplichte DNA-test: nee, wel
aanraden aan fokkers. Gegevens uit deze tests
zijn ook belangrijk voor onze database. Dragers
uitsluiten: nee.

•

René Eckhardt zal alle opmerkingen meenemen in zijn volgende voorstel dat hij aan alle
aanwezigen toe zal sturen.

•

Er zal in het najaar een extra ALV georganiseerd
worden zodra we weer fysiek bij elkaar kunnen komen. In deze ALV kan dan de nieuwe
penningmeester verkozen worden en kan het
Huishoudelijk Reglement en het VFR opnieuw
besproken worden.

Bernadette Puylaert licht toe dat er door de
digitalisering van het ledenbestand en de
privacy-wetgeving aanpassingen in het HHR
nodig zijn. Op het voorliggende voorstel volgen
nog een paar wijzigingen, waarna het Huishoudelijk reglement opnieuw voorgelegd zal
worden aan de eerstvolgende ALV. Vragen en
opmerkingen m.b.t. het HHR kunnen gestuurd
worden naar info@esscn.nl

Aanpassingen Verenigingsfokreglement (VFR):
•

René Eckhardt stelt voorop dat dit een “ruw”
voorstel is en dat alles bespreekbaar is.

•

De normenmatrix is gebaseerd op het format
van de RvB: uitgangspunt is dat de in de normenmatrix opgenomen eisen ook controleerbaar zijn. Voldoen aan deze eisen levert een
stamboom met een groen vinkje op. Binnen de
RvB is er nog discussie of niet voldoen aan de
normenmatrix een rood vinkje oplevert. Bovendien is de invoering van de normenmatrix door
de RvB voorlopig uitgesteld.
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VAN DE REDACTIE
Daar ben ik weer...
(Bart is Back)

Op mijn artikel in het vorige clubblad van maart
2021 kreeg ik verschillende positieve reacties, en
zoals gezegd zou ik in een volgend nummer op dit
artikel voortborduren.
Waar ging het ook alweer over
Even in het kort: we hebben showlijn, werklijn en
huishond. Een groot gedeelte van de nieuwe leden
haakt snel af omdat ze zich met een ‘huishond’
niet thuis voelen bij de Engelse Springer Spaniel
Club Nederland. Nou één ding is zeker: dat willen we niet. Natuurlijk staat de ESSCN voor het
behoud van het ras en daar zijn we ook hard mee
bezig met het VerenigingsFokReglement of te wel
het VFR.
En we houden de informatie over de normenmatrix van de Raad van Beheer goed in de gaten.
Maar er is zoveel meer mogelijk binnen de club
Kijk ik naar de tijd dat ik nog mijn merrie voor
de menwagen galopperend door de hindernissen
stuurde: destijds ging ik wel voor de prijzen, maar
ook voor een gezellige dag.
In het begin heb ik daar zoveel geleerd van de ervaren menners hoe je een hindernis moest nemen of
hoe je de snelheid van je paard moest regelen. Die
van mij stond uiteindelijk steigerend te wachten
voor het startsignaal. Daarna vlogen de graspollen
om je hoofd en daarom had ik ook een cap op.
Kijk ik naar de Spaniel Working Test dan ben je op
zo’n dag lekker bezig met je hond. Een SWT is er
voor iedereen. Iemand die een keer wil meedoen
kan hier gezellig aanschuiven en werken met zijn
of haar hondje. Na afloop is het reuze gezellig als
de dag wordt doorgenomen. Ook hier kun je zoveel
leren van de meer ervaren deelnemers aan zo’n
working test.

Dat geldt natuurlijk ook voor de showlijn. Als
beginner kun je je inschrijven voor een show-wedstrijd. Een ervaren fokker die vaak shows loopt
geeft je advies wat je wel of niet moet doen. Zowel
in de voorbereiding als tijdens de wedstrijd.
En dan het trimmen, kunnen we dat allemaal?
Nou ik niet, maar ik wil het wel graag leren.
Ook dat is iets om misschien in clubverband te
organiseren.
Zo zijn er dus heel veel leerzame en leuke dingen
die we op één dag kunnen uitvoeren.
Het gaat vooral om de gezelligheid en het samen
zijn. Een combi-dag met verschillende speelse
activiteiten. Zoiets noemen we dan bijvoorbeeld
een snertwedstrijd. Een dag waarop allerlei verschillend activiteiten worden gedaan die je uitvoert
samen met je Springer. Probeer maar eens met een
ui op een lepel een parkoers te lopen met je Springer aan de lijn.

Het doel is het organiseren van een clubwedstrijd
voor zowel show- als werklijn, en het gaat dan niet
om het winnen, maar om het leren van anderen en
om het gezellig samen zijn met anderen.

Hierbij is het wel belangrijk dat je onderscheidt
maakt tussen beginners en gevorderden.
Daarbij moeten we natuurlijk ook de wandelingen
niet vergeten. Deze zijn voor iedereen toegankelijk.
Zelfs als er een hond van een ander ras meegaat.
Als de honden maar goed met elkaar omgaan. Deze
wandelingen kun je ook uitbreiden door er een
puzzelrit van te maken, waarbij je in groepjes op
pad gaat.
Volgens mij zijn er voldoende ideeën aanwezig.
Nu de uitvoering
Dat kunnen we niet alleen dus daar hebben we
jullie hulp bij nodig. Dit willen we oppakken zodra
we weer evenementen mogen gaan organiseren.
Als ik kijk naar hoe het nu gaat, zie ik wel een
mogelijkheid om in november of december van dit
jaar een Snertdag te organiseren.
Wat we eten staat al vast. Dat is geen verrassing
en daar wil ik wel een paar uur voor in de keuken
staan.
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GEZOCHT LEDEN VOOR DE COMMISSIE
DEFINITIEF VOORSTEL VERENIGINGS
FOK REGLEMENT
door Rene Eckhardt
Het bestuur is opzoek naar leden die willen deelnemen aan
een tijdelijk te vormen commissie die zich gaat buigen over
het concept Verenigings Fok Reglement (VFR).
De wijzigingen zoals besproken in de laatstgehouden ALV zijn inmiddels verwerkt in het 2e concept.
Om deskundigheid te borgen heeft het bestuur
reeds een aantal leden benaderd, maar we willen
(mede om Haagse toestanden te vermijden) dat
ieder lid in de gelegenheid is om deel te nemen.
Wil je deelnemen, laat dit dan binnen vier
weken weten aan Rene Eckhardt via:
reneeckhardt@icloud.com
De eerste opdracht van de commissie: “fine tune” het
aangepaste concept, mede gelet op de ontwikkelingen omtrent de normenmatrix en kom met een definitief voorstel naar het bestuur dat op een breed
draagvlak binnen de vereniging mag rekenen en
dat daarna in de eerst komende ALV in stemming
gebracht kan worden.

foto Charlotta Karnebeek-Hölzenspies

De normenmatrix beoogd duidelijkheid en helderheid te geven op basis van het VFR over de wijze
waarop een pup gefokt is, wat tot uiting komt op
de toekomstig af te geven stamboom. Kort gezegd:
is de hond wel of niet volgens de afspraken zoals
vastgelegd in de normenmatrix gefokt.

In het kader van de ontwikkelingen rond de normenmatrix is binnen de leden van de Raad een
discussie ontstaan over het wel of niet toevoegen
van een rood kruis op de stamboom. In het ontwikkelingstraject van de normenmatrix is de ALV van
de Raad het erover eens geworden dat het groene
kruis er moet komen. Dat besluit staat vast. Echter,
er is discussie ontstaan over het plaatsen van het
rode kruis bij het niet voldoen aan de normenmatrix (te expliciet, te confronterend, etc.). De stamboom wordt een kenmerkend document behorend
bij het individu, dat weer gaat geven of wel of niet
aan de vastgestelde normen voor de fok is voldaan
(volgens de normenmatrix). In de eerstkomende
ALV zullen de leden van de Raad door middel van
stemming met elkaar bepalen of het rode kruis er
wel of niet komt.

1. Een groen kruis op de stamboom betekent: de
betreffende hond is gefokt volgens de vastgestelde en gecontroleerde nomen zoals opgenomen in de normenmatrix.
2. Een rood kruis op de stamboom betekent: de
betreffende hond is niet gefokt volgens de
vastgestelde en gecontroleerde nomen zoals
opgenomen in de normen matrix.

Tweede opdracht voor de commissie: kom met een goed
onderbouwd advies in de eerstkomende ALV van
onze vereniging, voor wat betreft het expliciet
wel van een rood kruis voorzien van de stamboom
bij niet voldoen aan de vastgestelde normen, dan
wel het niet voorzien van de stamboom van een
expliciet kenmerk wanneer niet is voldaan aan de
gestelde normen.

Rood- of geen kruis toekomstige stambomen
Eveneens vragen we de commissie met een goed
onderbouwd advies te komen ten aanzien van het
wel of niet in de toekomst stambomen te voorzien
van een rood kruis.
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TOEKOMST VAN DE ESS DATABASE
door Bart Krijgsman
De ESS-database is de afgelopen twee jaar gegroeid
tot een volwassen database die goed bezocht wordt.
Als vereniging zijn we daar natuurlijk ook trots op.
De ESS-database wordt veelvuldig gebruikt in
Nederland en tot ver daarbuiten.
En nu staan we voor de volgende uitdaging. Met de
komst van het Verenigings Fok Reglement (VFR)
wordt ook de Engelse Springer Spaniel Stamboom
Database online genoemd.
De vraag is: kan de Database het VFR ondersteunen en kunnen hierin de gezondheidstestuitslagen
worden vastgelegd.
Daar kunnen we als database-team volmondig
ja op zeggen. De ESS Database kan hier zeker in
ondersteunen.
We hebben de mogelijkheid om velden toe te voegen of te verwijderen. We kunnen velden maken
die uniek of verplicht zijn of keuzes maken. Daarnaast is het mogelijk om geleverde documenten
online toe te voegen.
Over dat laatste hebben we als team (database
team dat bestaat uit Debbie Barnes, Annemie
Koolen en ondergetekende) overleg gevoerd.
Kunnen en mogen we zo maar alle documenten
online zetten?
Schenden we dan niet een privacyregel?
We denken van wel. Daarnaast zijn er situaties
denkbaar dat men de documenten niet online wil
hebben.
De volgende vraag was dan ook: wat zijn de opties
die we hebben?

We hadden een paar belangrijke punten: we moeten er alle drie bij kunnen, het moet beheersbaar
zijn en het moet beveiligd zijn. Als we er alle drie
bij moeten kunnen, dan valt de papieren versie
gelijk af, net zoals de optie om het op één PC vast
te leggen. Je blijft dan afhankelijk van één persoon.
Al snel kwamen we uit bij de Cloud-oplossing. Nu
hebben we al Google Drive in gebruik en hier kunnen we alle drie bij. Hiermee is de vraag waar we
de gegevens opslaan meteen beantwoord.
Blijft over dat het beheersbaar moet zijn en we
moeten alle drie dezelfde werkwijze hebben.
We hebben daarom gekozen voor de stamboomnaam met het registratienummer. Op deze manier
kunnen we alles vastleggen en terugvinden.
Met al deze informatie kunnen we het bestuur
toezeggen dat we klaar zijn voor de toekomst met
de ESS Database en het VFR.
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In Memoriam
T. Antonisse-Zijda
door Rob Frederiks

Op 3 april 2021 kwam een
einde aan het leven van
Tineke Antonisse-Zijda.
COVID-19 had zijn slopende
werk weer verricht. Het is
niet erg waarschijnlijk dat
voorjagers van Spaniels die de
laatste twee decennia actief
zijn geworden Tineke op een
certificaatdag, SWT of veldwedstrijd hebben ontmoet.
Misschien dat een enkeling
haar wel kende via de verhalen van andere mensen of de
door haar geschreven handleiding Opvoeding en africhting
van een Spaniel. Wie was zij
en wat is haar betekenis voor
de werkende Spaniel in het
algemeen en de Nederlandse
Spanielverenigingen in het
bijzonder?
Aan het eind van de jaren zestig
van de vorige eeuw was het in
Nederland niet al te best gesteld
met de reputatie van de
Spaniel als jachtgebruikshond.
Al vanaf de jaren vlak na de Eerste Wereldoorlog maakten steeds
minder (voor)jagers gebruik van
een Spaniel omdat de in dit land
vrijwel uitsluitend op exterieureigenschappen gefokte exemplaren als weinig effectief voor het
werk werden beschouwd. Bovendien was hier veel kennis over
en ervaring met de Spaniel als
gebruikshond verloren gegaan.
Ruim een halve eeuw geleden
ontplooiden enkele leden van de
Nederlandse Spaniel Club (NSC,
destijds alle variëteiten omvat-

tend, in 2018 opgeheven) activiteiten om het ras als werkhond
aan de vergetelheid te onttrekken. Samen met haar vroeg overleden echtgenoot behoorde
Tineke tot de pioniers die
Spaniels uit fieldtriallijnen
importeerden. In die jaren moest
in ons land nog veel worden
uitgevonden of opnieuw worden
geactiveerd: wat kan je wel of
niet verwachten van een
Spaniel in het jachtveld, over
welke eigenschappen moet een
goed jagende Spaniel beschikken, waar vind je zo’n hond
en hoe leid je die op, hoe zorg
je ervoor dat belangstellenden
beschikken over kennis van en
ervaring met adequate trainings
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methoden, wat zijn geschiktewedstrijdvormen, hoe organiseer
en reglementeer je die, et cetera.
In het kader van de hierboven
geschetste problematiek heeft
Tineke een grote, met name
adviserende en stimulerende rol
gespeeld bij de kwaliteitsverbetering van de jagende Spaniel, in
het bijzonder als het gaat over
kennis en vaardigheden voor het
africhten en voorjagen daarvan.
Met haar zeker voor die tijd
vooruitstrevende inzichten en
trainingsmethoden, grotendeels
afkomstig uit Angelsaksische
landen, heeft zij op de voor haar
kenmerkende enthousiaste,
passievolle manier passievolle
manier menig beginnend (voor)

jager en trainer op het juiste spoor gezet. Het
nut van een puppytest, de voorkeur voor een op
werkcapaciteiten gefokte hond met ‘will to please’,
het gebruikmaken van de ‘kritieke periode’ bij de
opvoeding, het stimuleren van het gewenste en het
voorkomen van het ongewenste gedrag bij de training: het zijn allemaal voorbeelden van uitgangspunten die tot op de dag van vandaag door trainers
en (voor)jagers worden doorgegeven.		

eeuw werd Tineke benoemd tot veldwedstrijdkeurmeester voor Spaniels, een functie die zij, deskundig en (wederom) passievol, tot het begin van deze
eeuw vervuld heeft. Zij besloot toen te stoppen met
alle officiële functies in de kynologie -zoals het
lidmaatschap van het Field Trial Comité- om zich
verder professioneel bezig te kunnen houden met
instructie en training. De Spaniel was voor Tineke
niet de ‘core business’.

“EEN BEVLOGEN
HONDENMENS”
Door haar jarenlange lidmaatschap van de jachtcommissie heeft de NSC en later de SUN (door het
ontstaan van de ESSCN en de WSSC) ruimschoots
gebruik gemaakt van haar expertise, inspanningen
en bijdragen op het gebied van het organiseren van
instructiedagen, certificaatdagen en veldwedstrijden. Halverwege de jaren zeventig van de vorige

Het aantal Golden Retrievers dat zij heeft voorgejaagd en gefokt overstijgt ruimschoots dat van
haar Spaniels. Dat neemt niet weg dat haar betekenis voor de ontwikkeling van de jagende Spaniel
zoals die zich de laatste vijf decennia in dit land
heeft gemanifesteerd als aanzienlijk moet worden
gekwalificeerd.
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EVEN VOORSTELLEN
Marja Verbaas
penningmeester in spe...

Marja met Femke 3
In 1953 ben ik in Rotterdam
geboren en na studie rechten in
Leiden en opleiding en werk als
Officier van Justitie in Amsterdam kwam ik in 1988 in Maastricht te werken en ben ik met
man Frank Boom, kunstschilder,
gaan wonen in een van de mooiste dorpen van Nederland, in
Mheer, gelegen aan de Belgische
grens, in het Zuid-Limburgse
heuvelland. Daar maakten we
kennis met onze eerste springer
Femke. Haar baas, jager, leerde ons de vele aspecten van de
jacht kennen, we hielpen oa met
ree-tellingen, verzamelden de
zaadbollen van paardenbloemen
en verspreidden die op reerijke

jachtpercelen en we mochten
meedoen met drijfjachten.
Femke 1 kwam in 1989 definitief bij ons en werden wij haar
adoptie-baasjes. In het najaar van
1997 hebben we op 12 1/2 jarige
leeftijd afscheid van haar moeten
nemen, wat was dat een gemis.
Gelukkig waren wij met de
komst in augustus 1999 van Femke 2 met de kennelnaam From
Orionsfield van Dik en Marian
van der Tuin uit Pijnacker. En uit
dit nest kreeg mijn oudste zus
Yolanda haar pup Sofie. Onder
de bezielende leiding van Dik en
Marian trainden we elke twee
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weken op vrijdagavond op het
oude Floriadeterrein, bij Zoetermeer, samen met de broers en
zussen van Sofie en Femke. Voor
ons vanuit Mheer een hele reis,
maar we hadden het er graag
voor over en konden zo ook
familiebezoek combineren. In
maart 1993 heeft eerst Sofie een
nest van 7 pups geworpen en in
oktober 1993 kreeg Femke 2, na
een dekking door Just Joey van ‘t
Kwaakerswijd uit Arnemuiden,
zes pups, waar we Quiqui van bij
ons hielden. Wat een belevenis,
een nest krijgen en de eerste
weken meteen met de pups aan
de slag en ze trainen in de hoop
dat ze goed door de puppytest

Frank met Quiqui
komen! Overigens kwam Quiqui als moeilijkste en
drukste uit de test maar dankzij de geduldige training door man Frank werd het een aardig volgzame hond. We raakten gewend aan twee honden in
huis, want toen Femke 2 eind augustus 2014 ging
hemelen, waren we blij dat we begin april 2015
een teefje uit het nest van Gregory Pope konden
ophalen in Beers. Haar naam : Woodview Jacobite
Rebellion werd door ons omgedoopt in Femke 3.
Met grote kennis en kunde en de juiste aandacht
heeft Gregory Pope vanaf de zomer 2015 bijna twee
jaren Femke 3 en andere jonge springers opgeleid

in bos en veld bij Tilburg. De Springer-eigenaren,
die ook trainingen volgen, weten dat het opleiden
van de honden in feite het opvoeden van de baasjes
betreft. Als die het goed doen, volgt de hond de bevelen van het baasje vanzelf! Voor mijn man en mij
waren deze trainingen tweewekelijkse weekendui�tjes! Inmiddels hebben we alleen nog Femke 3. Quiqui overleed kort na een voor haar en ons heerlijke
sneeuwvakantie in januari 2019. Sinds maart 2020
ben ik met pensioen en kan ik meer naar buiten
met man en hond en genieten van het buitenleven
en de mooie natuur hier in het heuvelland.
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29 maart 2021

AAF BRANDT CORSTIUS
Het is algemeen bekend dat de mensheid, nu in coronatijd is, zich fulltime is
gaan hullen in wandeltenue. Op Zoom ziet toch niemand wat je aan hebt en
je wandelt de rest van de dag. En – dit is meer een psychologische reden – ik
denk dat je door middel van een goed paar laarzen en een donkergroene waxjas het gevoel krijgt dat je steviger in het leven staat. Corona is niet de tijd
voor zijden blouses en wiebelige hakken. Die tijd komt nog wel eens.
Hierbij moet worden aangemerkt dat dit wandeltenue liefst niet het standaard
Hollandse windjack met verschrikkelijk primaire kleuren is; we streven naar
een adelijker uitstraling, denk prins Charles in de jaren zeventig bij een jachtuitje, denk The Queen als ze de corgi’s uitlaat.
Om die reden hang ik vaak rond voor de etalage van de Amsterdamse winkel
The English Hatter, de enige winkel die ik ken waar ze vlinderdasjes van
tweed verkopen. Dit is dus een winkel vol tweed, geruite sjaals, sokken van
goede stevige wol, en vele, vele waxjassen.
Dit weekend stuitte ik ineens op een foto die mij precies vertelde hoe ver wij
er, als wereldbevolking, idealiter zouden moeten uitzien tijdens deze crisis.
Het was de omslagfoto van de website van de Engelse Springer Spaniel Club
Nederland (het zou kunnen dat ik heel af en toe nog loop te zoeken naar een
hondje).
Een groep Engelse springerspanielbezitters was erop afgebeeld, in het bos.
De hondenbezitters stonden aandachtig naar iemand te luisteren, ik neem aan
een hondoloog die in de vrije natuur en uit de losse pols een referaat hield
over de stamboom van een belangwekkende springespaniel.
Allen waren ze gekleed in schakeringen van mos- en donkergroen. Geen
fluorescerende streep of harde kleur in zicht. Velen droegen een hoed of een
pet, één iemand droeg een wollen pet met ruiten. Iedereen was voorzien van
een hond, die braaf naast zijn of haar baasje zat.
Heel sexy was het allemaal niet, maar het was ongelofelijk geruststellend.
Hier stond een groep mensen met een roedel honden tussen de bomen. Ze
waren gekleed op welke weersomstandigheid dan ook (met laagjes). Na een
stevige wandeling gingen ze straks vast naar het café, en daar zouden ze
een donker biertje bestellen en een goede portie bitterballen. Hun honden
zouden moe maar tevreden bij het vuur in slaap vallen. Aan de muren van het
café zouden opmerkelijk goed geschilderde olieverfschilderijen van honden
hangen.
Met een waxjas en een platte pet ga je het redden deze tijd. En met een
trouwe jachthond aan je zijde. Gewoon alsmaar doorwandelen.
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HET GEBIT VAN DE HOND
door Linda van Rossum
Een hond heeft net als de mens
een gebit om mee te eten. Toch
zit er een groot verschil tussen
het gebit van een hond en het
gebit van een mens. Een hond
heeft anders dan een mens tanden en kiezen om een prooi mee
te vangen en te verscheuren. Dit
komt omdat een hond afstamt
van de wolf.
Elke hond (ieder ras) heeft in de
basis hetzelfde gebit, toch kan
het gebit van een hond met een
korte snuit (brachiocephalen;
zoals bijvoorbeeld een Franse
of Engelse Bulldog, Mopshond,
Boxer) er op het oog anders uitzien dan het gebit van een hond
met normale snuit lengte, zoals
bijvoorbeeld een Duitse staande
langhaar. Door de veranderde vorm van de schedel van
honden met een korte snuit,
staan de tanden en kiezen vaak
scheef. Dit komt meestal door
een tekort aan ruimte voor alle
tanden en kiezen.
Het gebit van de hond bestaat
uit grote hoektanden en scheurkiezen, zo kan een hond een
prooi vangen en verscheuren.
Waaruit bestaat het normale
gebit van de hond?
Het gebit van een hond bestaat
uit 12 snijtanden, 4 hoektanden
en 26 kiezen (16 premolaren
en 10 molaren). Een hond heeft
net als een mens een melkgebit (met alleen premolaren) en
een blijvend gebit (met premolaren en molaren). Een hond
wordt geboren zonder tanden
en kiezen. Tussen de derde en
twaalfde week komt het melkgebit door. Vanaf 3 maanden
leeftijd begint het wisselen van
het melkgebit naar het blijvende gebit, dit kan tot 7 maanden
leeftijd duren.

Tandenpoetsen zin of onzin?
Voedselresten veroorzaken niet
direct een probleem, maar door
bacteriën en onder invloed van
het speeksel kan er tandplak en
tandsteen ontstaan. De dagelijkse plak valt bij honden niet
meteen op, maar na een tijdje
komen er gelige vlekjes op de
tanden en kiezen.
Als daar niks aan gedaan wordt,
loopt het snel uit de hand.
Eerst gaat de hond erg uit zijn
bek stinken. Na verloop van
tijd krijgt hij pijn, waardoor hij
minder goed gaat eten. Vervolgens kunnen tanden en kiezen
ontstoken raken, waarna ze los
gaan zitten en uiteindelijk zelfs
kunnen uitvallen. Door het
zachte tandvlees kunnen deze
ontstekingen makkelijk in het
bloed komen, waardoor ze scha-

de aan hart en nieren kunnen
veroorzaken. Een hond kan daar
zelfs aan overlijden.
Maak van tandenpoetsen een
routine, bijvoorbeeld elke avond
na de laatste uitlaat ronde.
Er bestaan speciale honden tandenborstels en tandpasta. Een
gewone tandenborstel kan ook,
maar doe voorzichtig bij het
tandvlees.
Als je de tanden van jouw hond
nog nooit gepoetst hebt, introduceer dan eerst de smaak van
de pasta en laat hem daarna rustig aan de borstel wennen. Het
is wel belangrijk dat je NOOIT
een tandpasta voor menselijk
gebruik neemt, daar zit fluoride
in en dat is giftig voor honden.

“Een hond
heeft net als
een mens een
melkgebit.”
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Waarom is het kauwen op botten goed voor het
hondengebit?
De hond geniet echt van het kauwen op een bot.
Bij het kauwen komt er endorfine vrij waarvan de
hond een tevreden gevoel krijgt.
Maar de hond voelt zich er niet alleen goed door,
het is ook goed voor zijn gebit. Het kauwen op botten zorgt er namelijk voor dat het gebit gereinigd
en sterker wordt.

Dental Impressed
Een Dental Impressed is ook gemaakt van rawhide.
Maar de Dental Impressed komt in de vorm van
een bot. Het bot is extra taai en daar heeft je hond
een hele kluif aan.

“Laat je hond nooit
zonder toezicht op
een bot kauwen.”

Reiniging: Door de wrijving tussen de tanden en
het bot wordt tandplak verwijdert. Geef je hond
een bot om op te kauwen en voorkom tandsteen.
Botten voor een gezond hondengebit
Rijststang
Deze natuurlijke kauwstang is gemaakt van groenten en rijst.
Kophuid
Met een taai en hard stuk kophuid is je hond uren
zoet. Omdat het even wat werk kost om kophuid
zacht te kauwen, wordt zijn gebit ontdaan van
tandplak.
Gemaakt van 100% rund.
Rawhide met gedroogde vlees
Rawhide met gedroogde vlees kun je in verschillende soorten krijgen. Zo heb rawhide met eend, vis
en kip.
Voor welk soort je kiest maakt niet zoveel uit. Je
viervoeter kan natuurlijk wel een voorkeur hebben...
Met een rawhide kan je hond lekker kauwen en
tegelijkertijd zijn gebit reinigen.
Dental Roll
De Dental Rolls zijn gemaakt van rawhide, in een
mooie gerolde vorm. Ook de Dental Roll zorgt ervoor dat je hond een schoner gebit krijgt.
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Hoe herken je gebitsproblemen bij jouw hond?
Het kan zijn dat jouw hond al last van zijn gebit
heeft. Gebitsproblemen kunnen worden opgemerkt door de volgende symptomen;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Een stinkende adem
Bloedend tandvlees
Bruine aanslag op tanden en kiezen
Eenzijdig kauwen
Niet meer op hard voedsel willen kauwen
Loszittende tanden of kiezen

Het is belangrijk om te zorgen voor een gezond
hondengebit, omdat gebitsproblemen kunnen
leiden tot grotere problemen. Een aantal gevolgen van een slechte tandverzorging zijn; pijn in
de mond, ontstekingen van het tandvlees en/of
het kaakbot, loszittende en uitvallende tanden en
kiezen. Wanneer er ontstekingen in de mond aanwezig zijn, kunnen deze bacteriën ook problemen
elders in het lichaam geven. Zelfs in de organen.
Raadpleeg de dierenarts voor advies.

ECVO WAAROM EN HOE WERKT HET?
In het Verenigingsfokreglement van de ESSCN is opgenomen dat het verplicht is om een onderzoek op
erfelijke oogafwijkingen te laten uitvoeren. Dit geldt voor beide fokdieren (reu en teef). Het oogonderzoek
wordt in Nederland op diverse locaties uitgevoerd door een aantal dierenartsen, die samen het Nederlandse
ECVO Oogpanel vormen. Dit panel is door de European College of Veterinary Ophthalmologists erkend. De
registratie van de uitslagen is in handen van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied.
Indien u het onderzoek laat uitvoeren dient u de stamboom en het registratie/eigendomsbewijs mee te
nemen. Als het ECVO oogonderzoek reeds eerder is uitgevoerd, neem dan altijd de eerdere uitslag(en) mee.

door Linda van Rossum

HOE VERLOOPT HET OOGONDERZOEK
Om het gehele oog goed te kunnen bekijken worden oogdruppels toegediend waardoor de pupil
open gaat staan. De druppels werken na ongeveer
20 minuten, de pupil blijft daarna circa 4 uur
wijd. De hond wordt in een verduisterde ruimte
bekeken. Voor het onderzoek wordt het “rapport
oogonderzoek” ingevuld en ondertekend door
de eigenaar/houder, waarmee deze toestemming
geeft om de uitslag door te geven aan de Raad
van Beheer. De Raad geeft de uitslag door aan de
Rasvereniging als er een overeenkomst tussen deze
twee partijen is. Ook wordt voor het onderzoek de
identificatie (transponder of tatoeage) van de hond
gecontroleerd. Het oogonderzoek gebeurt zonder
enige sedatie (“roesje”) en is beslist niet pijnlijk. De
uitslag is gelijk bekend en wordt op het “rapport
oogonderzoek” vermeld.
Voor een persoon die zich niet bezighoud met de
fok van dieren is dit een formulier dat niet voor
iedereen te begrijpen is. Daarom trachten wij het
uit te leggen en ook aan te geven waar u op moet
letten als u een nest wilt fokken met honden die
getest zijn. Een ooguitslag is 12 maanden geldig
en het is dan ook noodzakelijk dit elk jaar te laten
doen, immers een oogafwijking is niet altijd bij de
geboorte te zien en kan op latere leeftijd optreden.

In dit periodiek willen we de belangrijkste punten van het ECVO onderzoek naar voren halen en
uitleggen.

Het ECVO Formulier
Gegevens van de hond
1. gegevens hond
2. gegevens eigenaar
3. controle oogarts
4. veld waarin afwijkingen in getekend worden
5. onderzoeksgegevens
6. gegevens oogspecialist
De belangrijkste blokken zijn 4 en 5 hier staat het
resultaat in van de oog uitslag.
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De oogspecialist zal in 4 de oog doorsnede intekenen wat deze heeft geconstateerd en ook de plek
waar het zich bevindt maar ook de mate waarin
het zich bevindt.
Nu het belangrijkste en voor de meeste mensen en
fokkers het moeilijkst te begrijpen blok 5. Dit blok
staat vol met allerlei moeilijke namen: dit zijn de
oog afwijkingen/ziektes.

CATARACT (CONGENITAAL)

Cataract of grauwe staar (abnormale troebeling
van de lens)
WAT IS GRAUWE STAAR?
Achter pupil en iris (regenboogvlies) bevindt zich
de lens, waarmee het binnenkomende beeld wordt
scherpgesteld op het netvlies. De lens behoort
daartoe helder te zijn. De normale lens kent
echter wel een verouderingsproces, waardoor de
honden-/kattenlens vanaf circa 6-jarige leeftijd
in het centrale deel een grauwe waas (sclerose)
gaat vertonen. Dit is normaal en veroorzaakt géén
blindheid. Een abnormale troebeling van de lens
en/of de lenskapsel wordt cataract of grauwe staar
genoemd. De afwijking komt regelmatig voor, bij
mens en dier. Cataracten kunnen aangeboren of
verkregen zijn. De belangrijkste groep van de verkregen cataracten is die van de erfelijke vormen.
Het komt ook voor dat het cataract het gevolg is
van een andere ziekte. Het bekendste voorbeeld is
suikerziekte. Vandaar dat het bij een patiënt met
cataract van belang is te weten of deze veel drinkt
en dat bij twijfel het bloedsuiker gehalte wordt
bepaald. Cataract door suikerziekte verslechtert in
het algemeen snel. De dieren kunnen dan binnen
enkele weken blind zijn. Als een klein deel van
de lens door cataract troebel is geworden kan het
gezichtsvermogen nog redelijk goed zijn. Helaas
breiden bijna alle vormen van cataract zich uit,
totdat de lens geheel ondoorzichtig is geworden.
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Het dier registreert met dat oog dan nog wel licht
en donker, maar ziet geen beeld meer (kijkt door
matglas). Grauwe staar of cataract is voor veel
honden en katten geen onoverkomelijk probleem.
Cataract doet geen pijn. Bovendien is het oog
voor de meeste huisdieren een minder belangrijk
zintuig dan voor bijvoorbeeld de mens. Honden en
katten leven in een wereld van geuren en geluiden
en van voelen. De ogen geven aanvullende informatie. Daarom kunnen huisdieren zich doorgaans
ongelooflijk goed aan een verminderd gezichtsvermogen aanpassen. Slechtziende honden blaffen ‘s
avonds soms wat sneller of zijn wat angstiger. Zelfs
als zij geheel blind zijn, zullen zij het meubilair in
huis prima blijven ontwijken en enthousiast blijven spelen. Ook met de bal en met de stok. Als ze
plotseling blind worden hebben ze meestal enkele
maanden nodig om zich aan te passen. Natuurlijk
moet ook een blinde hond in het verkeer aan de
lijn, en in het veld of bij zwemmen binnen gezichtsafstand blijven. In huis is het beter de mand
zó te plaatsen, dat de hond bij wakker schrikken
weet, dat hij achteruit weg kan.
Een hond die zich bedreigd voelt kan gemakkelijk
uit angst bijten, ook al is het een heel lieve hond!
Als er kleine kinderen in de buurt zijn moet een
blinde hond dus wakker blijven of buiten het
bereik van de kinderen worden gehouden. Maar op
zich is blindheid bij een huisdier geen reden voor
euthanasie.
Dr. F.C. Stades, Dierenarts, specialist oogheelkunde, Diplomate ECVO
“Congenitaal” cataract staat voor aangeboren
cataract, d.w.z. ontstaan voor of net na de
geboorte, tot ongeveer de 6-8ste levensweek.

LIGAMENTUM PECTINATUM
ABNORMALITEIT

WAT IS LIGAMENTUM PECTINATUM ABNORMALITEIT?
Ligamentum pectinatum abnormaliteit, vroeger
ook goniodysplasie of dysgenese (Engels:PLD)
genoemd. Net buiten en achter het hoornvlies
bevindt zich de kamerhoek. Deze wordt begrensd
door het Ligamentum pectinatum. Dat vormt de
begrenzing van de “zeef” waardoor het oogwater het oog weer verlaat. Bij deze afwijking is dit
“zeef”-systeem afwijkend aangelegd. Er worden
drie types onderscheiden. De vezeltjes (vergelijkbaar met een druipsteengrot) kunnen te kort en
te breed zijn (fibrae latae), of uitwaaierende plaatvormige delen vertonen (laminae). Bij de meest
afwijkende vormen zit de “zeef” rondom nagenoeg
dicht (occlusio). Bij de oogonderzoeksuitslagen
wordt in principe ook de ernst van de desbetreffende vormen vermeld.

CATARACT (NIET CONGENITAAL)
Dit is jeugdstaar, in de lens zijn troebelingen
aanwezig, dat kunnen kleine troebele plekjes zijn
die lange tijd stabiel zijn en niet of nauwelijks een
vermindering van het gezichtsvermogen geven.
Maar ze kunnen ook in ernstige mate voorkomen
en/of uitbreiden en daarbij blindheid van het aangetaste oog veroorzaken. Cataract kan aan één oog
voorkomen, of beiderzijds. Het komt bij veel rassen
voor. De term jeugdstaar is wat misleidend. Bij veel
rassen treedt het op in de eerste levensjaren, maar
het kan ook nog op latere leeftijd optreden. Het
onderscheid met het normale verouderingsproces
van de lens (de bekende blauwe waas bij oudere
honden) is meestal goed te maken. Later ontstane
cataract heet “niet congenitaal”.

ENTROPION/ TRICHIASIS

Entropion: is een afwijking waarbij het ooglid naar
binnen krult. Zowel in het gehele onderooglid,
delen daarvan, het bovenooglid of binnenooghoek
kan Entropion voorkomen. Entropion komt bij veel
rassen voor.
Trichiasis: zijn haren die zich op een normale plaats
bevinden maar die door een afwijkende stand de
bindvliezen en/of het hoornvlies irriteren. Komt
vooral voor bij de neusplooi en bij het buitendeel
van het bovenooglid.

ECTROPION/ MECROBLEPHARON
ECTROPION / MECROBPHARON: het naar buiten
openhangen van de onderste oogleden, (bv. bij
Bloedhond), het rode slijmvlies is dan goed zichtbaar.

foto Linda van Rossum
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foto Robert-Jan Asselbergs Sari

DNA-TEST BIJ DE HOND,
HOE ZIT DAT OOK ALWEER?
door Drs. J. Geervliet
Voor bepaalde aandoeningen is een DNA-test
ontwikkeld, ook voor onze Engelse Springers.
Dit zijn autosomaal recessief overervende ziekten.
Dit betekent dat de ziekte door één gen bepaald
wordt en het gezonde gen overheerst over het
ziekmakende gen.

“Elk dier heeft
twee genen”
Dit betekent dat als je een dier test op een bepaalde
ziekte, dat je dan de volgende uitslag kunt hebben:
Vrij (Clear), Drager (Carrier) of Lijder (Affected).
Vrij: betekent dat de hond twee gezonde genen
heeft voor deze ziekte.
Drager: betekent dat de hond één gezond en één
ziekmakend gen heeft, maar omdat het gezonde
gen overheerst, is deze hond niet ziek. Hij draagt
wel een ziekmakend gen, en deze kan hij doorgeven aan zijn nakomelingen.

DNA

Voor de fok betekent dit dat bij de onderstaande
combinaties de volgende verhoudingen ontstaan
bij de nakomelingen van Vrij, Drager en Lijder.
Vrij xVrij geeft dat alle nakomelingen Vrij zijn van
deze ziekte. Vrij x Drager geeft bij de nakomelingen 50% Vrij en 50% Drager van deze ziekte.
Drager x Drager geeft bij de nakomelingen 25%
Vrij, 50% Drager en 25% Lijder van deze ziekte.
Lijder x Lijder geeft dat alle nakomelingen deze
ziekte hebben. Vrij x Lijder zorgt dat alle nakomelingen drager zijn van deze ziekte. Drager x Lijder
geeft dat 50% van de nakomelingen Drager is en
dat 50% Lijder is van deze ziekte.
Voor een goed en gezond beleid, kun je ervoor
zorgen dat je dus geen Lijders fokt.
Aangezien Dragers zelf niet ziek zijn of worden,
kun je gerust Dragers inzetten in de fokkerij, mits
je dit op een verantwoorde manier doet.
Dit betekent dat je een hond die Drager is, altijd
kruist met een Vrije om geen Lijder voor die kwaal
te krijgen.
Onderstaand schema geeft duidelijk aan hoe de
vererving van autosomale recessief overervende
ziekten gaat.

Lijder: betekent dat de hond twee ziekmakende
genen heeft en dus deze ziekte heeft.

Wat betekent dit voor de fokkerij?
Elk dier heeft twee genen, deze genen krijg je van
de ouders. Één van de vader en één van de moeder.
Elke ouderdier geeft dus één gen door aan zijn
nakomeling.
Dit betekent dat een Vrij ouderdier altijd een
Vrij-gen geeft aan zijn nakomeling.
Een dier wat drager is, heeft een Vrij-gen en een
Ziek-gen. Dit betekent dat een nakomeling een
Vrij-gen kan krijgen of een Ziek-gen. De kans is
50/50.
Een Lijder heeft twee Ziekmakende genen, dus
kan alleen een Ziek-gen doorgeven aan zijn
nakomelingen.
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OSTEOPATHIE
VOOR DE HOND
door Mirjam Oosterhoff
In onze e-mail lezen we een
oproep voor input voor het
clubblad van de ESSCN met dit
keer als thema ‘gezondheid’.
Best een lastig onderwerp als
je kijkt naar de vele reacties in
de Facebook-groep voor Engelse
Springer Spaniels. Hier blijkt dat
er veel verschillende meningen
zijn over wat wel of niet gezond
is. Wij zijn een gezin waarbij we
altijd (actieve) honden hebben
gehad, en daar ook veel mee
doen. Sinds 1,5 jaar hebben we
nu onze Springer Puzzle. Met
zo’n actief ras als de Springer
is de gezondheid erg belangrijk
wat betreft blessure-gevoeligheid.
Onze Puzzle is ondertussen een
zeer gespierde dame, en we
proberen haar altijd eerst een
warming-up te geven alvorens
we haar loslaten in het loslaatgebied waar ze dan ‘helemaal
los’ kan gaan. Zoals gezegd
door de onstuimigheid en hoge
drive is een blessure makkelijk
opgelopen.

Enige tijd geleden hadden wij
dan ook de pech dat ze na een
lange wandeling kreupel liep.
Hoe ze het precies heeft opgelopen, weten we niet. Maar na een
enige dagen ‘lijnrust’ was het
helaas nog niet weg. Dus toch
naar de dierenarts voor onderzoek en foto’s laten maken. Op
de foto’s was niks geks te zien,
dus toch nog wat langer lijnrust
en pijnstillers was het advies en
anders naar de orthopeed.
Aangezien wij zelf ook sportieve
mensen zijn en dus in de loop
der jaren ook wel eens blessures
hebben opgelopen, hebben wij
zeer positieve ervaringen met
de osteopaat (nog meer dan met
een fysiotherapeut). En ook met
onze vorige hond zijn wij bij een
sportblessure met haar naar een
osteopaat geweest. Toentertijd
moesten we daar nog een flink
aantal kilometers voor rijden
om er één te vinden. Tegenwoordig zijn er (gelukkig) veel meer
dierenosteopaten.
Aangezien de dierenarts ons alleen kon doorverwijzen naar een
orthopeed, zijn we nu ook eerst
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Puzzle

te rade gegaan bij een dierenosteopaat. In dit geval een praktijk
die gericht is op osteopathie
voor paarden en honden.
Tijdens de behandeling bleek al
snel dat onze dame op diverse
plekken ‘vast zat’, en dat het
dus zeker niet verwonderlijk
was dat ze last had. Een osteopaat bekijkt het gehele plaatje
van de hond, en behandelt dus
niet alleen de symptomen. Ze
stellen geen officiële diagnoses
bij bijvoorbeeld een hernia of
iets dergelijks, maar ze kunnen
het zeker signaleren, behandelen en indien nodig naar de
dierenarts verwijzen. Een goede
samenwerking tussen osteopaat
en dierenarts is dan ook zeker
fijn. Bij Puzzle was het logisch
dat er op de foto’s niks te zien
was vanuit het stilstaande beeld
dat ze dan beoordelen, maar
vanuit de beweging was duidelijk dat bepaalde wervels geblokkeerd zaten en dat bepaalde
pezen/spieren te veel spanning
hadden. Ik ga in dit artikel niet
volledig in op wat zij had, maar
ik kan jullie verzekeren dat
binnen 24 uur er al een groot

verschil merkbaar was na de
behandeling. Haar gespierde lijf
voelde soepeler aan, haar vacht
werd weer zachter, ze sliep in
andere houdingen, haar ontlasting was weer helemaal goed. Na
die eerste behandeling hebben
we na enkele weken een herhaalafspraak gehad, en vanaf nu
zijn we van plan om ongeveer 1x
per half jaar langs te gaan. Voor
zo’n actieve hond is een preventieve behandeling geen overbodige luxe vinden wij. Daardoor
kan ze weer ongestoord mee
wandelen, fietsen, hardlopen en
naar de jachttraining.

Een osteopaat
bekijkt het
gehele plaatje
van de hond
Dus, voor een ieder die eens te
maken heeft met een blessure
van de hond, denk ook eens
aan een dierenosteopaat naast
de behandeling van een dierenarts: het kan wellicht een hoop
oplossen!

Puzzle

foto Annemie Koolen
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PUP KANE
UIT POLEN
Laat ik mij eerst even voorstellen: ik ben Ali van der
Veen en sinds maart van dit
jaar ben ik lid geworden van
de Engelse Springer Spaniel
Club.
Wij wonen in Drenthe in een
heerlijke woonboerderij en
om het verhaal te beginnen:
het was nogal eenzaam zonder hond.
Vooral als je weet dat wij
in het verleden 4 Engelse
Cockers, 6 Ierse Setters en
1 Berner Senner hebben
gehad.

door Ali van der Veen
Vorig jaar Hemelvaartsdag hebben wij onze laatste setter moeten laten inslapen en dat was nogal
een klap. Toen maar even geen hond meer, ook
al omdat we net verhuisd waren naar Dwingeloo,
waar we nu wonen, en er was nogal wat werk te
doen om de boerderij te verbouwen. Maar ja, als
dan alles zo’n beetje klaar is, begint het toch weer
te kriebelen en omdat we nogal wat pech hebben
gehad met de Ierse Setters hebben we wel besloten
om geen setter meer te nemen. We wilden wel
weer een hond, maar welk ras?
Na rijp beraad is het een Engelse Springer Spaniel
geworden.
Wel grappig trouwens, want ik hoorde van mijn
setter vrienden dat veel mensen die setters hebben
gehad, vaak overgaan op springer spaniels.
Dat wist ik niet maar de zoektocht kon beginnen.
Ik had wel wat verhalen gehoord over een run op
puppy’s in verband met Covid-19, maar toen ik
eenmaal begon met een aantal fokkers af te bellen
met de vraag of ze ook een nestje hadden liggen of
dat er een nest op komst was, begreep ik wat dat
betekende: er was geen pup meer te krijgen, ook
geen herplaatsing, helemaal niets. Iedereen had
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een wachtlijst en werd helemaal gek gebeld.
Okay, dat vereiste speurwerk, want ik wilde wel
een goede gezonde pup hebben.
Om een lang verhaal kort te maken, ik vond in
Polen de kennel Avendesora en heb meteen
gemaild, ook al om te checken of ze onderzoek
deed naar puppy-klanten
Ik heb vrienden in Polen die Ierse Setters en Ruwharige Teckels fokken en daarnaast ook beiden studeren voor keurmeester. Hen heb ik aan de fokster
doorgegeven als referentie-adres.
Gelukkig werd er meteen door de fokster gebeld
met de vraag of ik wel een goede hondenbezitter
zou zijn en na bevestiging daarvan is alles in gang
gezet.
Er waren nog twee reutjes over, waarvan ze er
één zelf wilde houden (ze heeft al 14 honden en
allemaal blijven ze tot hun dood bij haar). De ander
wilde ze wel aan mij verkopen omdat ze gelukkig
goede referenties over mij had gekregen.Dan duurt
wachten lang, want mijn pup was nog maar net
geboren.
Uiteraard wilde ik hem zelf ophalen uit Polen, no
way dat ik dat door iemand anders zou laten doen.

Alles geregeld en samen met de vriendin van mijn
zoon naar Polen gereden, beiden in het bezit van
een negatieve PCR test, om puppy “Lord of de Rings
Kane Avendesora” op te halen.We konden bij mijn
vrienden slapen, dus het was één dag heen en de
volgende weer terug.
Kane is een schitterende reu met een geweldig
karakter. De lange autorit was helemaal geen probleem voor hem. We hebben de tijd genomen om
vaak te stoppen zodat hij zijn plasje kwijt kon.

Tussendoor hebben we gezorgd voor eten en drinken en meteen al ontzettend van hem genoten.
Inmiddels is hij in de 20ste week en hij doet het
geweldig goed. We maken al heel fijne wandelingetjes in het bos en hij hoort er vanaf het begin al
helemaal bij. Hij slaapt gezellig bij ons in de slaapkamer en gaat overal mee naar toe. Ik kan me nu
al geen leven meer voorstellen zonder Kane.
Heel blij dat ik - ondanks de Corona puppy-hectiek
- toch nog zo’n fijne reu heb gevonden.

Woodview Emma
16-11-2006 - 04-04-2021

Na 14 mooie jaren als jacht- wedstrijdmaatje en gezinshond
is onze lieve Emma helaas van ons heen gegaan.
We hebben prachtige momenten met haar beleefd
op de wedstrijden en mooie prijzen behaald. Jagen was
haar grote passie.
Ook zijn we trots op de geweldige nakomelingen
die ze heeft nagelaten.
We zijn enorm dankbaar voor al die mooie jaren
die we hebben beleefd met haar en zullen
die mooie herinneringen koesteren.
Het is stil in huis nu, we zullen haar vreselijk missen
maar ze kan nu weer doen wat ze het liefste deed;
gaan jagen op de eeuwige jachtvelden.

Hartelijke groet, Wendy van den Kieboom
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SPIJKER OP ZIJN KOP
door Natalja ter Haar
Bart Krijgsman schreef in het maart-nummer precies waar mijn twijfels over gaan:
lid blijven of niet? Ik ben namelijk inderdaad zo iemand die helemaal niets met
shows heeft en ook niet echt iets met de
jacht. Wat heeft dit clubblad dan voor toegevoegde waarde, voeg ik me af ? Zo’n 3
jaar geleden hebben wij ons eerste hondje
gekocht bij Kennel Aandacht. Waarom
een Springer als je niets met de show of
jacht hebt? Dit was een weloverwogen
keuze en we zijn nog altijd superblij.
Na alle hondentrainingen bij één van de plaatselijke hondenscholen succesvol te hebben doorlopen,
liepen we toch nog wel eens tegen een paar dingetjes aan. Wij hebben bijvoorbeeld veel combinatiepaden, zoals een fiets/wandelpad in losloopgebied.
Ik kan niet fluiten en ik wil niet brullen zoals
velen doen als er een fietser aan komt. Dus toen
we de workshop “werken met de hondenfluit” bij Clyde
Valley tegenkwamen waren wij meteen van de partij. Onze boef op afstand kunnen laten zitten, zou
dit haalbaar zijn voor ons? Het was een heel leuke
en informatieve workshop die smaakte naar meer.
Daarnaast is Bandit best wel een ballenjunk. Weet
heel vaak tennisballen te vinden die anderen hebben verloren. Rent als een malle achter de bal aan,
pakte deze, rent dan een ere-rondje en verstopt
vervolgens de bal. Daarna komt hij keurig naast
ons zitten en kijkt ons aan zo van: zoek maar. De
omgekeerde wereld dus. Met de apporteerlessen bij
Iain Barnes zijn we inmiddels best ver gekomen.
We volgen nog steeds met enige regelmaat lessen
om wéér een stap verder te komen en lekker bezig
te zijn met de hond, daar hebben we de reis van
meer dan een uur echt voor over.
Kortom, een aantal skills die je kan leren bij een
jachttraining kunnen ook in het dagelijks leven
van een huishond goed van pas komen. Bijna
wekelijks krijgen we complimenten van voorbijgangers dat onze hond zo goed luistert en veel
willen ook “zo’n fluitje”. Dan heb ik wel wat uit te
leggen.
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Waar mijn man de apporteerlessen doet (ik ga mee
want ook ik leer er van), doe ik wat detectiewerk
(zie foto) dan kijkt hij mee. Ook dit met een rustige
frequentie van ca 1x per maand. Hier leer je ook
goed naar je hond te kijken en ben je op een leuke
manier samen bezig. Hij wordt hier moeier van
dan van 2uur rennen.
Terug naar het clubblad. Het is aan de redactiecommissie welke kant ze op willen met het blad
maar als jullie het maartnummer verder uitbreiden blijf ik zeker lid. Het item over bijvoorbeeld
“veel gemaakte fouten bij hondentraining” vond ik
leuk om te lezen. Zoals hierboven beschreven kunnen de ”huishondjes” ook wat hebben aan enkele
jacht skills en vanuit de show zijn er misschien
ook wel tips&tricks die gedeeld kunnen worden.
Kortom, trek het breder zou ik zeggen. Wie weet
krijg je hiermee nieuwe leden nieuwsgierig of zelfs
enthousiast voor jacht of show.
Naar mijn mening kan het clubblad dus naast verslaglegging van diverse jacht- en showwedstrijden
en evenementen, ook gebruikt worden om meer
informatie te geven. Algemene informatie bijv.
over castratie, waar veel onwetendheid over heerst.
Informatie over andere leuke bezigheden als
detectie, speuren, rescue etc. Het delen van deze
informatie, het kennis maken met, komt uiteindelijk ook ten goede aan het welzijn van de hond. Ik
zal dan zeker lid blijven en wie weet meer mensen
met mij. Maar goed, ik kom maar net kijken, het is
aan jullie.

ORWEJA SPANIEL
WORKING TEST
De door de Jachtcommissie Sun georganiseerde
officiële Orweja Working Test voor Spaniels vindt
dit jaar plaats op zaterdag 26 juni a.s. in Vessem.
Opgeven voor deze working test kan via MyOrweja
(www.orweja.nl). Op de website van de Jachtcommissie Sun kunt u meer lezen over de inhoud van
zo’n SWT (https://jachtcommissiesun.nl/nieuws).
Certificaatdagen
In september vinden er ook weer twee certificaatdagen plaats:
• 4 september in Vragender
• 25 september in Wolphaartsdijk
Nieuwsgiering wat zo’n Certificaatdag inhoudt?
Kijk op de website van de Jachtcommissie Sun.
Opgeven voor deze dagen kan via MyOrweja (www.
orweja.nl).

foto Peter L’ami
Uth en Muk

PUP MUK

foto Peter L’ami

foto Robert-Jan Asselbergs
Binte
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WORKINGTEST
BRABANT CUP
10 september 2021 Liempde
Vanaf 2016 organiseren Henk van den Ouweland en
Nol Bots de working test Brabant Cup. Voorgaande
jaren was de working test in Alphen, maar helaas is
dit terrein niet meer beschikbaar.
Daarom zijn we op zoek gegaan naar een nieuw
terrein met succes, ditmaal in Liempde.
Wij nodigen voorjagers met hun spaniel van harte
foto Robert-Jan Asselbergs Binte
uit om in 2021 deel te nemen aan de working test
welke plaats vindt op vrijdag 10 september 2021. Deze working test zal plaatsvinden onder auspiciën van
de Engelse Springer Spaniel Club Nederland. Wij gaan er met deze datum vanuit dat de besmettingen door
het coronavirus zodanig onder controle zijn dat het organiseren van deze working test is toegestaan.

Wat is een working test?
De bedoeling van een working test is dat een spaniel laat zien dat hij op een ras typische manier kan jagen
en steady is als het wild opgaat, op schot en/of op de fluit. Op commando dient een spaniel het wild te
apporteren en dus laten zien dat hij kan schakelen van het jagen naar het apport. Zodra het wild binnen is
moet de spaniel in staat zijn om door te jagen. Wij denken dat wij vijf uitdagende proeven hebben uitgezet
met bij elke proef dubbele apporten. De apporten zijn met koud wild van bejaagbare soorten. Bij de
proeven wordt rekening gehouden met de leeftijd van de honden qua moeilijkheidsgraad. Loopse teven
kunnen helaas niet deelnemen.
Het maximum aantal deelnemers bedraagt 30 honden. Voorjagers die met twee honden hebben
ingeschreven, kunnen bij over inschrijving maar met één hond deelnemen.
Voor koffie en cake wordt in de ochtend voor gezorgd.
Het inschrijfgeld bedraagt € 45,- dit is inclusief 3 consumpties.
Na de prijsuitreiking is het mogelijk om deel te nemen aan een BBQ.
Kosten hiervoor zijn € 16,50 p.p. (drank is voor eigen rekening)
Partners en gasten zijn uiteraard ook van harte welkom.
Hiervoor zijn de kosten ook € 16,50 euro (drank voor eigen rekening)
Inschrijven kan tot 1 augustus 2021
Inschrijfformulier kunt u opvragen via workingtestnolhenk@gmail.com
Verdere gegevens volgen zo spoedig mogelijk.
Wij hopen jullie graag op deze dag te zien!
Met vriendelijke groeten,
Henk en Nol
Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met:
Henk van den Ouweland T. 06- 31 69 32 37
Nol Bots T. 06- 14 38 00 79
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Inschrijfformulier
Workingtest Liempde
10 september 2021
Naam van de hond:
Ras:
Geboortedatum:
Geslacht:
Vader:
Moeder:
Fokker:
Eigenaar:
Voorjager:
Adres:
Postcode + woonplaats:
Telefoonnummer:
e-mailadres:

Retour sturen vóór 1 augustus 2021 naar workingtestnolhenk@gmail.com.
Het inschrijfgeld voor deze working test moet uiterlijk 15 augustus 2021 zijn bijgeschreven
op de rekening van Brenda Bots NL23RABO0170823431, onder vermelding van de naam van
uw hond vermelden.

Secretariaat:

Organisatie:

Brenda Bots
Henk van den Ouweland T. 06-31693237
Hoekseweg 6
Nol Bots T. 06-14380079
5757 SK Liessel					
workingtestnolhenk@gmail.com
T. 06-50271237

Juni 2021 - 2 | De Engelse Springer | 27

MUTATIES LEDENBESTAND 12-03 T/M 08-06
Nieuw leden
Comform 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

PLAATS

NAAM

PLAATS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MIJDRECHT
POPPEL (BELGIË)
AMERSFOORT
UTRECHT
KLUNDERT
GOIRLE
WIJK BIJ DUURSTEDE
ERMELO
STROE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SCHINVELD
HULSHORST
DORST
DEN DUNGEN
ROTTERDAM
VUGHT
ZEVENAAR
GOUDSWAARD
LANGENBOOM
WIJNANDSRADE
TOLDIJK
LELYSTAD
PUTTEN

Mevrouw A.C. Vianen
Mevrouw C. Eijkemans
Mevrouw G. Jilderda
Mevrouw L. Hermeling
De heer H. van Dam
De heer J. van Dommelen
Mevrouw C.A.A. Hissink
De heer V. Slingerland
De heer J.W. Schouten
Mevrouw A.J. Driessen Dikkescheij
De heer P.E.A. Klinkert
De heer H. van Bemmel

KOOG AAN DE ZAAN
LOENEN AAN DE VECHT
MONTFOORT

Mevrouw N.J.L. Peters
Mevrouw E.J.A. Taylor
Mevrouw C.J.M. Brooimans
De heer E.F.M. de Quaij
De heer M. van Kuilenburg
De heer R. Koetje
De heer T.G.W. Vreman
De heer A. Heistek
Mevrouw M. Kuijs-Smits
De heer D. van Harn
De heer J.H.M. Berentsen
Mevrouw L. Rohlof
De heer A.J. van Es

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

foto Brenda Bots
Hailey van de Peelbaan

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

Jaaradvertentie zwart/wit
inclusief logo/banner op de ESSCN-website

Hele pagina €165 | Halve pagina €70 | Kwart pagina €35

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

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

Losse advertentie zwart/wit
inclusief logo/banner op de ESSCN-website

Hele pagina €75 | Halve pagina €40 | Kwart pagina €20
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foto Annemiek de Vries
Maurits
NLJ. Ch JW’19 IMAGINE A GREAT FUTURE AVENDESORA

“

Volgend nummer:
De veelzijdigheid
van de Springer

”

foto Annemiek de Vries

foto Annemiek de Vries

Maurits

Eddy

NLJ. Ch JW’19 IMAGINE A GREAT FUTURE AVENDESORA

C.I.E., NL.Ch, NLJ.Ch, JW’17 EVERY BEAT OF MY HEART AVENDESORA

