De Engelse Springer
Engelse Springer Spaniel Club Nederland

“

De veelzijdigheid
van de Engelse
Springer Spaniel

”

September 2021 | 42 Jaargang nr. 3

INHOUD
Colofon

2

Voorwoord

3

Uitnodiging en agenda alg. ledenvergadering

4

Het team ESS Database zoekt versterking

5

Spaniel Woring Test Vessem

7

Certificaatdag

9

Spaniel Woring Test Brabant Cup Liempde

13

Abby is met welverdiend pensioen

15

Oxy de reddingshond

18

Een luisternd oor

18

Sally de therapiehond

22

Detectiehonden

25

Brownie de PSD hond

29

Agility, speuren, hooper, treibbal en apporteren

31

Canitrailen

33

Dock Diving

36

26ste editie workingstest spaniel groep oost

38

Gezocht leden voor de activiteitencommissie

38

Certificaatdag voor staande honden en spaniels

39

Veldwedstrijden 2021-2022 door jachtcommissie SUN

39

Mutaties ledenbestand

40

Lidmaatschap en contributie

40

Advertentietarieven

40

September 2021 - 3 | De Engelse Springer | 1

COLOFON
De Engelse Springer is het clubblad van de Engelse Springer Spaniel Club Nederland (ESSCN).
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BIC: INGBNL2A t.n.v. Engelse Springer Spaniel Club Nederland, Wijmers 16, 1608 HK Wijdenes.
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Bart Krijgsman, Karel Doormanweg 60-A, 8309 PD Tollebeek, T. 06 2355464, E. redactie.esscn@gmail.com
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Bestuur en redactie zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van advertenties en ingezonden stukken, maar kunnen deze wel
weigeren indien de inhoud strijdig is met de doelstelling en de regels van de Engelse Springer 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.
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VOORWOORD
Dit extra dikke nummer heeft als thema de veelzijdigheid van de Engelse Springer Spaniel. Dat onze
springers inderdaad van vele markten thuis zijn,
kunt u lezen in de diverse artikelen. We zijn erg
blij met de verhalen en de foto’s van onze leden
over de activiteiten die zij ondernemen met hun
springer. Uit deze verhalen blijkt dat springers
dankzij hun uitstekend werkende neus bij uitstek
geschikt zijn voor detectie-werk, maar ook dat zij
door hun zachte karakter heel goed inzetbaar zijn
als therapiehond. En natuurlijk zijn onze showspringers ook erg mooi, en zijn de jacht-springers
erg goed in datgene waar ze voor gefokt zijn: het
werken vóór en na het schot tijdens de jacht. Al
deze facetten komen aan bod in dit nummer.
Dankzij de gestage versoepeling van de Coronamaatregelen kunnen we gelukkig weer aan steeds
meer activiteiten deelnemen. We mogen weer in
groepjes trainen, de shows en de jachthondenproeven gaan weer door, de spaniel working test in
Vessem was een succes, de eerste certificaatdag van
de Jachtcommissie Sun heeft inmiddels plaatsgevonden en ook hebben we elkaar weer kunnen
ontmoeten in Liempde tijdens de fantastisch georganiseerde working test voor spaniels, de Brabant
Cup. Van een aantal van deze activiteiten vindt u
een verslag in dit clubblad. Ook is er een overzicht
van de bij de redactie bekende activiteiten die in
dit kalenderjaar zullen plaatsvinden.

Het bestuur van de ESSCN is momenteel bezig met
het voorbereiden van de Algemene Lendenvergadering in november van dit jaar. De uitnodiging en de
agenda voor deze ALV vindt u verderop in dit blad.
Verder heeft de redactiecommissie een redactiereglement opgesteld om bevoegdheden en afspraken goed te regelen en vast te leggen. Dit reglement is inmiddels besproken in het bestuur en het
reglement zelf kunt u terugvinden op de website.
Enne... leest u vooral ook de oproep in dit clubblad
voor vrijwilligers voor het team Database ESS
Online en voor de activiteitencommissie. Wie
weet bent u na het lezen van die oproepen ook
enthousiast geworden, en wilt u zich aanmelden
bij info@esscn.nl.
Tot slot wensen we alle (voor)jagers onder ons een
mooi jachtseizoen, alle show-handlers een succesvol showseizoen en we wensen al onze leden een
prachtige herfst met veel mooie herfstwandelingen
met onze springers.
namens de redactie,
Willemien de Rooy

NLJ. Ch JW”19 Imagine a great future avendesora (links)
C.I.E., NL. Ch, JW”17 Every beat of my heart avendesora (rechts)
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UITNODIGING EN AGENDA BIJZONDERE
ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE
ENGELSE SPRINGER SPANIEL CLUB NEDERLAND
zondag 21 november 2021
aanvang 13.00 uur
Waar: Partycentrum Schimmel te Woudenberg

De agenda voor deze vergadering is als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening en welkom door de voorzitter
Behandeling ingekomen stukken en mededelingen
Verslag van de (digitale) Algemene Ledenvergadering van 22 april 2021
Huishoudelijk Reglement: bespreking voorgestelde aanpassingen
Verenigingsfokreglement: bespreking voorgestelde aanpassingen
Verkiezing penningmeester ESSCN;
voorgedragen kandidaat namens het bestuur is Marja Verbaas (zie introductie clubblad juni);
voorstellen voor kandidaten dienen conform de statuten (artikel 20) tenminste één week voor de
vergadering schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend.
7. Rondvraag en sluiting
8. Onder het genot van een hapje en een drankje afscheid van aftredende bestuursleden
Stukken voor deze vergadering kunt u opvragen
bij de secretaris: info@esscn.nl of 06-51465201

Phoebe
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HET TEAM ESS DATABASE ONLINE
ZOEKT VERSTERKING
door Bart Krijgsman
Na ruim drie jaar begint de ESS Database Online een begrip te worden binnen de springerwereld. Dit geldt zowel
binnen Nederland als ver daarbuiten.
Met gemiddeld dertig tot vijftig
registraties/updates per week. Uitzonderingen van 100 verzoeken per week
kennen we ook. Daardoor groeit de
database gestaag en zijn er bijna 35000
Springers in de database geregistreerd.
Iedere registratie wordt gecontroleerd op juistheid en bij twijfel of bij
het ontbreken van gegevens wordt
informatie gevraagd bij de indiener.
Hierdoor zijn we erachter gekomen
dat we er niet meer aan toekomen om
stambomen compleet te maken. Dat
zijn namelijk tijdrovende bezigheden.
Daarom zijn we op zoek naar nieuwe
vrijwilligers die willen helpen om
stambomen compleet te maken. Als
je het leuk vindt om informatie op te
zoeken en deze weer te verifiëren, dan
zijn we op zoek naar jou.
In de afgelopen tijd hebben we zeer
veel bronnen vastgelegd die gebruikt
kunnen worden bij deze zoekacties.
Wilt u meer informatie of wilt u zich
gelijk aanmelden, neem dan contact
op met Bart Krijgsman via:
spanieldatabase@gmail.com
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foto’s Eva Roosendaal
en Ad van Oirschot

SPANIEL WORKING TEST (SWT)
VESSEM

Het belooft een prachtige
dag te worden

foto Eva Roosendaal

door Geralda van den Brink
Eindelijk, eindelijk, eindelijk: we mogen/kunnen
weer meedoen aan een Spaniel Working Test! Of de
organisatie van de SWT het had aangevoeld, weet
ik niet, maar juist op deze dag gaan de versoepelingen in van de Corona-maatregelen. Het voelt
dus, op de anderhalve meter na, weer als vanouds.
Heerlijk om iedereen weer te zien en te spreken
en ook de spaniels hebben er allemaal zin in.
Ook het weer is prima en de test wordt gehouden
op een schitterende locatie: de Eurocamping in
Vessem. Hier is alles aanwezig waar je als spaniel
van droomt: dichte begroeiing, bramenproppen,
varens, een vijver, een poel en ook heel belangrijk:
wildlucht. Er moeten dus 4 mooie proeven uitgezet
kunnen worden en dat heeft de organisatie dan
ook zeker gedaan. Elke proef wordt beoordeeld
door een keurmeester en dat zijn deze keer René
Smit, Geert Dieu, Kees Tinga en Bruno de Houwer.
Klinkende namen!

Proef 1 is een proef waar de hond zowel rechts in
de bramenproppen moet jagen en links door de
lichtere dekking. Aan het eind van het pad klinkt
er een schot, waarna de hond uiteraard meteen
moet gaan zitten en waar al een dummy ligt tussen
enkele takken. Een ‘zoek apport’ dus, waarna de
hond de dummy keurig moet brengen en die vervolgens netjes moet afgeven. Daarna weer verder
jagen in lichte begroeiing en na een schot weer
zitten zonder apport.

Ik doe deze proeven met mijn Engelse Springer
Spaniel Fellow (Darcy of the South-West County)
en ondanks mijn trainingen onder de bezielende leiding van Ruud Meerdijk, en ondanks mijn
ervaringen met andere working testen, ben ik toch
weer nerveus.

Tijdens proef 3 is het de bedoeling dat de hond
weer laat zien dat jagen zijn passie is. Echter, niet
jagen voor eigen lol, maar voor de voorjager. Dus
als er dan onverwachts een schietkonijn onder zijn
neus weggaat, volgt de zitfluit en moet de hond
ook meteen gaan zitten. Dat is best pittig….

Proef 2 is vrij jagen door de bramen en de verschillende proppen, waarbij de keurmeester wil zien
wat de hond in zijn mars heeft, zonder dat daar te
veel aanwijzingen van mij, als voorjager, bij nodig
zijn. Na een tijdje klinkt er een schot waarna een
‘markeer apport’ volgt. Vervolgens moet de hond
weer overschakelen naar jagen en eindigt de proef
met een ‘zoek apport’.
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Daarna wordt er weer een stukje gejaagd en vervolgens ligt er over de weg in het bos een apport dat
de hond weer netjes moet binnenbrengen.
Als laatste proef van deze dag is er een mooie
strook dichte begroeiing gevonden die de hond
goed moet uitjagen. Halverwege de proef klinkt
een schot op links, waar de hond natuurlijk op
moet gaan zitten en waarna een ‘markeer apport’
volgt in een poel. De hond geeft de dummy weer
netjes af, schudt zich uit en gaat weer verder met
jagen waarbij hij in het stuk blijft dat de keurmeester voor die tijd heeft aangegeven. Aan het eind
van de proef klinkt weer een schot maar nu op
rechts, gevolgd door een dummy die in de vijver
valt. Ook deze moet hij apporteren en netjes afgeven voordat hij zich uitschudt.
Ik weet dat Fellow al deze proeven kan, maar het
moet er ook net op het juiste moment uitkomen.

Dat is dus niet alleen hard werken voor de hond,
maar ook voor mij. Telkens moet ik de keuze
maken: zal ik de hond influiten of nog even laten
gaan, moet ik de zitfluit gebruiken of niet, zal ik
de hond aanwijzingen geven of lukt het hem zelf,
loop ik niet te snel of te langzaam….
Maar oh, wat een ongelooflijke trots voel ik als
voorjager wanneer Fellow goed jaagt, de dichte
begroeiing niet schuwt, de markeer-, water- en
verloren apporten keurig bij me brengt en ook
nog eens steady is op het springkonijn! Dan maakt
mijn voorjagershart een grote sprong, want het
lukt gewoon allemaal vandaag. Dankzij Fellow ga
ik naar huis met de 1e prijs in de Open klasse!
Dank aan de hele organisatie, dank aan de vier
keurmeesters, dank aan de helpers. Mijn trofee
staat te pronken in de woonkamer.

Het was een prachtige dag!
De top 3 Open Klasse:
1. Darcy of the South-West County - Engelse
Springer Spaniel - Geralda van den Brink
72 punten
2. Choco - Engelse Springer Spaniel - Anja Simons
71 punten
3. Nanda - Engelse Springer Spaniel - Natalie
Brons 70 punten
De top 3 Novice:
1. Puma - Engelse Cocker Spaniel - Inge Rempkens
66 punten
2. Joey - Engelse Springer Spaniel Denise Thoonsen 64 punten
3. Aandacht Edge - Engelse Springer Spaniel Arie Heistek 62 punten

foto Geralda van den Brink met Fellow

De top 3 Starters:
1. Aandacht Duck - Engelse Springer Spaniel Mike Schoutese 72 punten
2. Spot - Engelse Springer Spaniel - Bram Schepers
67 punten
3. Eddie The Eagel Floating Current - Engelse
Cocker Spaniel - Bjorn Wesselink 66 punten

Fotograaf Eva Roosendaal (www.thedutchgundoggallery.com) maakt portretten van gepensioneerde top
jachthonden en interviewt de voorjagers. Ze wil deze beelden en verhalen bundelen zodat ze niet vergeten
worden.
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4 SEPTEMBER 2021

CERTIFICAATDAG

VRAGENDER

door Diana Smeets
De weersvooruitzichten zijn voor
zaterdag 4 september zeer positief. Na een periode met kwakkelweer zijn we wel toe aan een
lekker zonnetje, en als je dan de
hele dag buiten kunt zijn met de
honden, dan is dat al een cadeautje. We hebben er echt zin in.
Rond 8 uur rijden we het terrein
op van het Openluchttheater
Lichtenvoorde in Vragender. Een
nieuwe locatie, want voorgaande
jaren werd deze dag georganiseerd in Zelhem, maar vanwege
de lage waterstand viel deze
locatie af.
We worden hartelijk begroet
door de organisatie en de andere
deelnemers en ik zie al een paar
bekende gezichten van vorige
wedstrijdjes. Toch redelijk wat
nieuwe mensen, hoorde ik achteraf, die allemaal met een kleine
portie spanning aan deze dag
beginnen. Na een kort koffie-

momentje met wat lekkers luidt
het fluitsignaal van Elly en daarmee trapt zij de certificaatdag af.
We lopen met z’n allen naar de
eerste 2 proeven, die gehouden
worden op loopafstand van de
plek van samenkomst, dus dat is
gunstig. We beginnen met volgen
aan de lijn gevolgd door komen
op bevel.
Ik ben als 2e aan de beurt met
Binte en meteen daarop snel even
wisselen met Sari. Gelukkig is
Sandra mee als helpende hand.
Iedereen wacht geduldig zijn
beurt af. Het is op dat moment
best nog wel fris en de oefening
verloopt voor iedereen succesvol.
De kop is eraf en de spanning
zakt al wat weg.
Daarna lopen we een klein stukje
verder voor de 3e proef: jagen
in dichte dekking, steadynes na
schot en apport van konijn. Ik
ben met Binte weer als 2e aan de

beurt. Geert legt de proef uit en
we gaan aan de slag. Het terrein
is een ruig bosje waar je met
moeite zelf doorheen kunt lopen.
Je moet opletten waar je loopt
en tegelijkertijd moet je je hond
in de gaten houden. Het jagen is
matig – Binte had er denk ik niet
zoveel zin in – maar steadynes
en apport gaan perfect. Daarna
met Sari, die als een raket door
de dekking gaat. De keurmeester
geeft af en toe wat commentaar:
“mooie snelheid, wat meer naar
rechts, perfect, jaagt mooi”. Ze
is mooi steady en brengt na wat
zoekwerk ook het konijn binnen.
Ik ben helemaal in mijn nopjes.
De zon breekt halverwege de
proef door en het wordt al lekker
warm. Van een flink afstandje
kunnen we de proef van de andere deelnemers een beetje volgen.
Ik heb mijn camera meegenomen dus ben ik in het veld gaan
liggen om wat foto’s te maken.
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Helaas vallen bij dit onderdeel
wel een aantal deelnemers af.
Na deze proef is het tijd voor
een korte pauze alvorens door
te gaan naar het apport uit diep
water.
Het waterapport is op 400 meter
lopen. Inmiddels is het al best
warm geworden dus een frisse
duik ging er bij de hondjes wel
in. Ik ben weer snel aan de beurt
met Binte. Apportjes uit water is
nooit een probleem bij haar. Op
het schot is ze steady, waarna
het commando apport volgt. Ze
brengt de eend netjes binnen.
Daarna moet ik weer snel wisselen met Sari. Ook hier gaat het
perfect. Sari is verzot op water
en met name apportjes uit het
water zijn favoriet. Ze gaat al in
de starthouding staan, wachtend
op het commando. Maar eerst
het schot afwachten. Ze knalt
het water in, racet naar de eend
en keert direct terug met de
eend. Ze geeft de eend ook maar
net achter de streep af. Pffft. Ook
deze is binnen.

“Wie mogen er door
voor het
jachtgeschiktheidscertificaat?”
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Vervolgens ga ik langs de kant in
de struiken liggen en maak nog
wat foto’s van de overige deelnemers. Wat ben ik blij met de
hulp van Sandra die zich ontfermt over Binte en Sari. Zo kan
ik de prestaties van de overige
deelnemers mooi vastleggen.
En dan is het spannende moment
aangebroken: weer pauze en
overleg tussen de keurmeesters.
Wie mogen er door voor het
jachtgeschiktheidscertificaat?
Heerlijk genietend van het zonnetje wachten we in spanning af.
Tot ineens weer het fluitsignaal
van Elly klinkt: de uitslag is bekend! Van de 17 deelnemers mogen er 10 door voor de proeven
voor het jachtgeschiktheidscertificaat: jagen in zware dekking
met steadiness op (opgaand) wild
en een verloren apport uit dichte
dekking. Sari is door!
Nu wordt het echt spannend. De
afgelopen tijd had ik samen met

Theo Ariaens intensief hierop
getraind en had ze een enorme
boost gekregen. Ik had haar
veel onder wild gebracht en de
inprenting in haar kopje laten
doormaken waarvoor ze daadwerkelijk bedoeld is!
Het kwartje was gevallen.
We lopen naar het terrein en
wachten in spanning onze beurt
af. Ik ben al als 2e aan de beurt.
Het terrein is een groot stuk bramen, volledig dichtgegroeid en
zonder pad, alleen bramen omgeven met struiken en bomen.
Ik geef Sari het commando om
te gaan jagen en ze duikt direct
onder de bramen. Ik zie haar
niet meer, het enige wat ik zie,
zijn bewegende struiken. Ik moet
haar wat meer naar rechts sturen
en dat lukt. Ze jaagt het terrein

af en ineens volgt een schot en
opvliegend wild. Bij de zitfluit
gaat Sari meteen zitten. Ze negeert het konijn en op commando komt ze netjes voor. Missie
geslaagd. Ik kan mijn geluk niet
op dat deze proef zo goed is verlopen. Zo trots op dit hondje!! Nu
nog 1 onderdeel te gaan.
Na mij volgen nog 8 deelnemers
en het is elke weer spannend als
we kort na het horen van het
schot de deelnemers uit de bosjes
zien komen. Aandachtig kijken
we naar de gezichtsuitdrukkingen. Zouden ze geslaagd zijn voor
de proef ? Helaas is het voor 1
deelnemer niet voldoende.
Degenen die het hebben gehaald hoeven nu nog maar één
onderdeel: verloren zoek. Hier
wordt in zware onoverzichtelijke

dekking een stuk wild weggelegd
dat de hond netjes binnen moet
brengen. Ik denk bij mezelf, dat
is ‘appeltje – eitje’ voor Sari. In
de training was het altijd goed
gegaan. Ze had tot nu toe alles
gevonden en netjes teruggebracht. We zijn aan de beurt en
ik zet Sari in: “zoek apport” en
ze stormt het bos in. Ik zie haar
naar links schieten en ineens
staat ze stil. Ze heeft het konijn gevonden. Nu nog binnen
brengen. “Apport….” Ze pakt het
konijn en loopt me tegemoet…
YES… ze heeft hem! In mijn
enthousiasme roep ik “hou vast”
en zodra ze me ziet staan, laat
ze het konijn vallen… ”ja baas,
en nu?…. is het zo goed?” zie ik
haar denken… Na een hoop entertainment van mijn kant pakt
ze opnieuw het konijn op YES ...
om hem vervolgens zo’n 3 meter
voor me weer te laten vallen. En
op dat moment hoor ik Geert
roepen, “ja het is klaar, ze heeft
hem 2 x opgepakt”.Ik kan wel
door de grond zakken en de tranen schieten me zowat in mijn
ogen. Ik loop teleurgesteld terug
en iedereen kijkt verbaasd naar
ons: ze had hem toch, hoe kan
dat nou? Ja ze had hem, maar
liet hem voor mijn voeten vallen
en bracht hem niet binnen…
niks “appeltje – eitje”.
Zwaar teleurgesteld probeer ik
de moed erin te houden en kijk
ik gespannen naar de pogingen
van de overige deelnemers. Ik
heb nog net genoeg zin om nog
wat foto’s te maken. Uiteindelijk
brengen 5 van de 10 honden
het konijn binnen en behalen
daarmee het jachtgeschiktheidscertificaat. Zelfs de honden
waarvan iedereen verwacht had
dat dit “appeltje – eitje” zou zijn,
haalden hem niet binnen en ook
hier is de teleurstelling groot, de
gezichten spreken boekdelen en
bij het zien hiervan herbeleef ik
de teleurstelling keer op keer.
Het is stevig balen voor de afvallers, maar grote blijdschap bij de
succesvolle honden! Het con-
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trast van emoties is die dag niet
eerder zo goed voelbaar geweest
als op dit moment. De spanning
valt weg en maakt plaats voor
verdriet of blijdschap. Moe van
alle indrukken worden de honden verzorgd en drinken we er
in het zonnetje maar een wijntje
op, wachtend op de definitieve
uitslag: 11 africhtcertificaten en
5 jachtgeschiktheidscertificaten.

Al met al een zeer leerzame en
gezellig dag waarvan we in ieder
geval niet met lege handen terug
naar huis gaan. Twee africhtcertificaten rijker en met een nieuwe
inschrijving voor een herkansing
rijden we terug naar ons weekend adres. Ik houd mezelf maar
voor dat het misschien maar goed
is dat we het niet meteen hebben
gehaald. Overmoed ligt dan op de

loer en dat kan ik in dit stadium
niet gebruiken. We zijn er nog
lang niet en hebben nog een weg
te gaan. Maar ik heb de dag voor
mezelf goed kunnen afsluiten en
me erbij neer kunnen leggen.
Sari heeft de aanleg, alleen moet
ik haar als voorjager nog in de
goede richting weten te sturen.

Uitslag Certificaatdag ESS of ECS
Woodhaydown Ciare (Isla)
Hunting Fire Manchester Triage
Chloe
Endless Spirit Thunderbird Power
Aandacht Edge
Tracey
Cara
Aandacht Fjall
Nithvalley Sadhguru
Woodview Orlebar Brown
Tochka

Adèle Struyck-Ismay
Jean Geurts
Diana Smeets
Diana Smeets
Arie Heistek
Mirelle Luijks
Hendrik Nagelhoud
Henk van den Ouweland
Marianne Coppelmans
A.J.P. Verstraaten
Maschja Spekle
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Africht
Africht
Africht
Africht
Africht
Africht
Jachtgeschiktheids
Jachtgeschiktheids
Jachtgeschiktheids
Jachtgeschiktheids
Jachtgeschiktheids

SPANIEL WORKING TEST – BRABANT CUP
LIEMPDE
10 SEPTEMBER 2021

foto’s Eva Roosendaal

door Anja Simons
Vrijdag 10 september werd door Henk van de Ouweland en Nol Bots de alweer 6e Spaniel Working
Test (SWT) georganiseerd. Deze keer niet zoals alle
voorafgaande keren in Alphen maar in Liempde,
gelegen in de Meierij van ’s Hertogenbosch en hier
in het gebied De Geelders van jachthouder Jan van
Erp en rentmeester Thomas Houwen.
Tijdens de SWT moet de hond laten zien dat hij in
staat is om vlot te kunnen schakelen tussen het
werken voor het schot èn na het schot. Dit betekent dat de hond na gepassioneerd jagen moet
kunnen overgaan tot geconcentreerd apporteren.
Voor een Spaniel regelmatig een lastige opgave
maar hij moet deze overgang wel kunnen maken.
De Spaniels worden op beide onderdelen beoordeeld, wat betekent dat je per proef maximaal 20
punten kan krijgen, 10 punten voor het jagen en
10 punten voor het apporteren.
Het afwisselende terrein in Liempde leent zich bij
uitstek voor dit doel. De 5 proeven vinden plaats in
allerhande struikgewas, varens, riet, bos en water. Ook moet een arsenaal aan wild geapporteerd
worden. Kraai, fazant, haas, konijn, duif, eend en
nijlgans, de hond krijgt het allemaal voor zijn kiezen. En als bonus…, enfin U leest het later wel.
Onder de 28 deelnemende honden deden 6 Working Cocker Spaniels, 21 Engelse Springer Spaniels
en 1 Ierse Water Spaniel mee. Hieronder waren 11
Jeugdhonden (honden tot 2 jaar) en 17 honden in
de Open Klasse. Er werd in alle vroegte verzameld
in Café ’t Groene Woud, waar na het kundig aanblazen van de wedstrijd op de jachthoorn en een
korte uitleg van de wedstrijd het startsein voor de
proeven werd gegeven.
Ik begon met mijn hond Bodey (Choco) aan een
proef, waarin de hond moest jagen in de biezen en
achtereenvolgens een kraai en een fazant apporteren. Beide in principe markeerapporten op niet
al te grote afstand maar als de hond net op het
moment van het schot en werpen van het wild
achter een struik zit kan het toch lastig zijn om
dit binnen te krijgen. Later bleek uit de woorden
van keurmeester René Smit dat sommige honden
hier op het kraai-apport insprongen en er daardoor
nullen uitgedeeld moesten worden.
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een geschoten kraai negeren en een apport van
een duif, gevallen achter een hek van schapengaas,
waarmee het zelfoplossend vermogen van de hond
getest werd. Het mooist zou zijn geweest als de
hond in een rechte lijn over het hek zou springen
en dan het wild oppakt. Bodey koos ervoor om met
grote vaart om het hek te rennen, de duif op te
pakken en deze daarna weer om het hek heen bij
mij te brengen. Einde proeven.

In het bos met bramenstruiken en varens vonden
de volgende twee proeven plaats. Hier werden
sommige honden wederom verrast, nu door een
Springkonijn respectievelijk Springhaas waar zij
op op hun beurt weer achteraan sprongen… Het
apport daarna leverde volgens keurmeester Marcel
Dons aardig wat problemen op, daar de haas in een
andere greppel lag dan de greppel waar de Springhaas heen was gegaan.
De vierde proef bestond gedeeltelijk uit waterwerk,
een apport van een eend uit de lieflijke Dommel,
en een markeerapport op wat grotere afstand in
een gevarieerd gebied. Maar daarmee was deze
proef nog niet ten einde. In het kader van de schadebestrijding moest een muskusrat geapporteerd
worden wat een bonuspunt zou kunnen opleveren.
Bodey trok in eerste instantie hier zijn neus voor
op en bewoog er straal langs. Volgens keurmeester
Jolanda Kroot had hij de rat echt wel geroken. Na
een ietwat dwingend commando bracht hij deze
tenslotte toch. Bonus binnen!
De laatste proef begon met jagen op redelijk open
terrein langs een spoorlijn en werd bemoeilijkt
door de inmiddels met bakken uit de hemel vallende regen, waardoor ikzelf het schot van de helper
nauwelijks hoorde. De hond heeft gelukkig wel
goede oren en apporteerde met veel plezier een
nijlgans uit een danig stinkende poel. Daarna verder jagen door zware dekking langs een grasveld,

September 2021 - 3 | De Engelse Springer | 14

Tijdens de borrel vol Brabantse gezelligheid vond
de prijsuitreiking plaats. Eerst werden alle helpers
van de dag uitvoerig bedankt evenals de sponsors
Hubertus Gold en Brouwers Quality Petfood. Ook
werd een oproep gedaan om je eens aan te melden
als helper, iets dat leuk èn leerzaam is. Na uitdeling van de certificaten en prijzen voor de winnaars en het afblazen van de wedstrijd stond er een
uitgebreide barbecue klaar met als vanouds een
muzikale omlijsting op niveau van keurmeester
Jan Luijendijk.
Al met al was het een mooie wedstrijd, een groot
compliment voor de organisatoren Henk en Nol en
al degenen die geholpen hebben om deze SWT tot
een succes te maken. Hopelijk volgend jaar weer!

Uitslag SWT Liempde
Open klasse
1. Kees Kodde - Moelfamau Dutch, ECS (98 punten)
2. Anja Simons - Choco, ESS (96 punten)
3. Mario Geens - Ringo van het Bramendal, ESS
(93 punten)
Jeugdhonden
1. Mike Schoutese - Aandacht Duck, ESS
(90 punten)
2. Hendrik Erik Nagelhoud - Cara, ECS (56 punten)
3. Harm-Jan Mooiweer - Pat of Clyde Valley, ESS
(56 punten)

ABBY IS MET WELVERDIEND PENSIOEN
door Daphne van den Brink
Na 10 jaar showen was het moment daar: Abby is
met welverdiend pensioen!

Op de Clubshows van de ESSCN heeft Abby ook
verschillende keren succes gehad. In 2012 werd
Abby reserve-teef achter haar moeder Mattie. In
2014 en 2016 werd zij beste van het ras en kreeg zij
de titel Clubwinnaar.

Abby begon haar showcarrière al vroeg als 4 maanden oude baby op de EDS in Leeuwarden in 2011.
Zij werd hier beste baby van het ras. Dit was de
perfecte start van haar fantastische showcarrière.
Wij hebben heel mooie momenten mogen meemaken en wij zullen er een aantal uitlichten:
Amsterdam Winner 2011: beste puppy van het ras
en in de ere-ring werd zij geselecteerd bij de laatste
6 puppy’s van de dag.
Eindhoven 2012: net 9 maanden oud en voor het
eerst in de jeugdklasse. Zij behaalde hier haar allereerste jeugdpunt, maar daarnaast werd zij vervolgens beste van het ras. Boven alle verwachtingen
in werd Abby vervolgens ook nog eens 5e best in
groep. Wat een droom start!
Abby behaalde haar Nederlands jeugdkampioenschap in 3 shows! In deze 3 shows werd zij 2 keer
beste van het ras en 1 keer reserve beste teef.
Na haar eerste show jaar in 2012 mocht Abby zich
de beste Engelse Springer Spaniel teef van Nederland noemen. Ook in 2013 en 2014 was zij de beste
van Nederland!
Op de show in Echt in 2013 was Abby precies 27
maanden en dus oud genoeg om haar Nederlands
Kampioenschap te behalen. Dit deed zij in stijl
onder een Amerikaanse keurmeester. Abby werd
beste van het ras en vervolgens 3e best in groep.
Zij was vanaf dit moment dus een Nederlands
kampioen!

Clubmatch2016
In 2015 hadden wij 2 grote shows op de planning
voor Abby. Dit was de Crufts (GB) en de Wereld
Show in Milaan. Onze reis naar Crufts had wat
obstakels, maar het was het allemaal waard. Abby
stond hier in de open klasse ingeschreven en deze
bestond uit 22 inschrijvingen. Zonder verwachtingen, maar met ontzettend veel plezier stonden
Daphne en Abby hier op het beroemde groene
tapijt. Onder de welbekende keurmeester Frank
Kane behaalde Abby in deze grote en sterke klasse
een fantastische tweede plaats. Ze mochten zelfs
nog terug de ring in voor de keuze voor de reserve
beste teef. Zonder verdere plaatsing vertelde de
keurmeester dat Abby zijn keuze was geweest voor
3e beste teef.
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Abby World Winner
Wij gingen op een roze wolk terug naar huis.
Op de Wereld Show in Milaan werd een droom
werkelijkheid: Abby won hier de kampioensklasse,
werd beste teef en BOS. Hiermee behaalde Abby de
titel Wereld Kampioen. Onze tweede zelf gefokte
wereldkampioen, een dag om nooit meer te vergeten!
Na al haar mooie successen was er nog één wens,
namelijk het behalen van haar Nederlands Veteranen Kampioenschap. In 2019 is Abby 8 jaar geworden en dus oud genoeg voor de veteranenklasse.
Zij begon in stijl aan haar veteranencarrière. Op
de Kerst Winner Show (vervanging van de Amsterdam Winner show) werd Abby beste van het ras en
beste veteraan van het ras. Zij vervolgde deze dag
met het behalen van reserve best in show veteraan
en in groep 8 bij de laatste 6 in de groep. Met deze
resultaten behaalde zij haar eerste veteranen punt.
Nog twee te gaan!
Groningen 2020: net voordat alle Corona-ellende
begon, behaalde zij haar tweede veteranen punt.
Jammer genoeg gooide Corona flink roet in het
eten rondom de plannen die wij nog hadden met
Abby. Na 1,5 jaar wachten, mochten wij eindelijk
weer de ring in. De eerste show was in België op de
dubbele Spaniël show. Ondertussen is Abby alweer
10 jaar oud, maar zij wist op deze show twee keer
best in show veteraan te worden!
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Maar op zondag 8 augustus was het moment dan
echt daar: Abby haar allerlaatste show was een
feit. Op de uitgestelde Pinkstershow in Gorinchem
werd Abby boven alle verwachtingen in beste van
het ras. Hiermee sloot zij haar showcarrière in stijl
af en behaalde zij haar allerlaatste titel en werd zij
Nederlands Veteranen Kampioen!

Abby heeft door de jaren heen verschillende
titels verzameld:
Internationaal Kampioen, Nederlands Jeugd Kampioen,
Nederlands Kampioen, Nederlands Veteranen Kampioen,
Belgisch Kampioen, Luxemburgs Kampioen, Winner 2013,
2016, 2017 & 2019, Clubwinner 2014 & 2016, Belgisch
Winner 2015, Wereld Kampioen 2015, Benelux Winner
Nederland 2015, Benelux Winner België 2015.
Haar officiële naam is dan ook:
INT. NLCH, BECH, LUXCH Lucetta van het Veense
Springertje NJK, W’13, ‘16 ‘17 & ‘19, CW’14 & ‘16,
BW’14, BWBE’14, BWNL’14, WW’15, VW’19

In deze 10 jaar is ze altijd met een uitmuntend
beoordeeld, dat mag best benoemd worden. En wat
dit alles extra bijzonder maakt, is dat Abby zelf
gefokt is! Wat zijn wij ontzettend trots, woorden
schieten te kort om dit te omschrijven.

Maar naast alle successen, titels en
mooie momenten is Abby vooral
gewoon Abby gebleven. Een hond
uit duizenden, die met haar charmes heel wat harten heeft weten te
veroveren. Thuis weet ze je altijd
te vinden met haar favoriete gele
bal: met haar vragende ogen blijft
zij je net zolang aankijken totdat
je de bal eindelijk gooit. Ook vindt
ze het heerlijk om samen lekker op
de bank te hangen en gaat ze graag
een dagje mee naar het strand. En
heel stiekem, heel soms, mag ze
ook wel eens op bed slapen. Je bent
niet voor niets ‘’ The Queen of the
house’’.
Wij hopen nog vele jaren te mogen
genieten van dit fantastische meisje. Ze heeft dit pensioen dan ook
meer dan verdiend!

REBEL
door Geralda van den Brink
Eind juni mochten Jan en
ik onze 3e Engelse Springer
Spaniel ophalen, deze keer
vanaf Ameland. Het is een
enthousiaste pup uit het nest
van Elodie of the South West
County en Basil. We hebben
hem Rebel genoemd en die
kleine heeft al helemaal zijn
plek gevonden tussen Fellow
en Hunter.
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OXY DE REDDINGSHOND
door Kris Hemmeryckx
Ik zal mezelf even voorstellen: ik ben Kris Hemmeryckx,
werkzaam als O.Officier bij de
brandweer. Mijn grote passie is
het werken met honden. Ik ben
al verscheidene jaren bezig met
het trainen en opleiden van reddingshonden. Momenteel werk
ik met mijn diensthond Oxy Van
het Land van Loon, een Engelse
Springer Spaniel van net zes jaar
oud.
Ik ben met Oxy reeds als pup
begonnen aan de opleiding tot
reddingshond. Hiervoor kon ik
terecht bij de hondensteundienst
van de Federale Politie. Ik had als
brandweerman de exclusiviteit
om daar de opleiding te volgen.
Het was een jaar van zeer intensief trainen. Ik heb veel nieuwe
mensen leren kennen uit de hondenwereld en vooral veel geleerd
over het werken met honden.
Waarom ik gekozen heb voor een
Springer?

“Een hond
die zeer
wendbaar
is in het
puin”
Dit was op aanraden van mijn
opleider die zelf met een Springer werkte. Volgens hem een
hond die zeer wendbaar is in het

puin, niet te groot, een sterke
will to please heeft en vooral een
grote aaibaarheidsfactor heeft,
wat niet onbelangrijk is bij het
zoeken naar vermiste kinderen.
Het opleiden tot reddingshond
heeft ongeveer een jaar geduurd.
Tijdens de opleiding kwamen
verscheidene zaken aan bod:
socialisatie naar mens en dier,
gehoorzaamheid, behendigheid,
werken onder tijdsdruk, kaartlezen, radiocommunicatie, geurstromen, enz., enz. Hij slaagde
met glans in de discipline vlakterevieren, hierbij moet de hond in
bossen en velden naar vermiste
of verdwaalde personen op zoek
gaan. Eveneens behaalden we
het diploma reddingshond: hier
zal de hond ingezet worden
om levende personen terug te
vinden bij ingestorte gebouwen
ten gevolge van bijvoorbeeld
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gasontploffingen of aardbevingen. Bij beide disciplines zal de
hond het vinden van de vermiste
kenbaar maken door het aanblaffen. Ik herinner mij één van de
trainingen die doorging in een
kinderboerderij. Het zogenaamde slachtoffer had zich verstopt
tussen de kippen, eenden en andere neerhofdieren (pluimvee),
en zonder ook maar één blik
te gooien naar al deze dieren
verwees Oxy door luid te blaffen
naar waar het slachtoffer zich
bevond in het kippenhok. Niet
evident voor een jachthond...
maar tijdens zijn opdracht heeft
hij duidelijk enkel maar oog om
de vermiste persoon terug te vinden. Oxy heeft er ondertussen al
een aantal interventies opzitten,
helaas is het zo dat in België niet
echt snel naar de inzet van een
reddinghond wordt gevraagd.

Daarom overweeg ik om met
Oxy ons bezig te gaan houden in
de sportdiscipline van het reddingswerk, dit omdat een Engelse
Springer nu eenmaal een hond is
die absoluut wil werken.
Mantrailen, een sport die mijn
echtgenote al een tijdje met grote
passie uitoefent en waar de hond
volop zijn neus kan gaan gebruiken en zo zijn energie kwijtraakt
(alhoewel kwijtraakt?). Het is
prachtig om te zien hoe een hond
een spoor kan uitwerken.
Als team werken en vertrouwen
hebben in je hond is het belangrijkste in deze discipline en
natuurlijk veel fun hebben als
team.
Graag wil ik van dit forum gebruik maken om mijn vrouw Sandra Campbell te bedanken voor al
haar expertise over honden die ze
met mij heeft gedeeld en voor de
vele gezamenlijke trainingen die
we doen.
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EEN LUISTEREND OOR

door Marijke Geuens
Ons leven met de Engelse Springer Spaniel begon
zo’n 8 jaar geleden: We waren op zoek naar een
opvolger van onze Labrador Retriever als therapiehond, maar vanwege de ervaringen die we met
andere Labradors hadden, besloten we naar een
andere ras op zoek te gaan. Een ras dat goed over
weg kan met kinderen, dat een lief uiterlijk heeft,
en dat ons aansprak. Zo kwamen we bij de Engelse
Springer Spaniel uit. We hebben ons verdiept in
het ras en zo ontdekten we dat er 2 “verschillende”
soorten ESS bestaan: het show-model en het jachtmodel. Om ons echt goed te informeren over het
ras, vroegen we aan Annemie Koolen-Notten of we
eens mochten komen kennismaken met het ras.
Zij heeft ons geweldig geholpen. Ook raadde ze ons
aan om voor het show-model te kiezen, omdat deze
over het algemeen rustiger zijn dan het jacht-model en dus beter geschikt voor het therapie-werk.
Maar... we vonden het jacht-model veel mooier en
het sprak ons meer aan dan het show-model. Toevallig kwamen we een keer op een hondenweide
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iemand tegen met een jacht-springer en nadat zij
ons vertelde dat haar ESS in huis super rustig was,
maar buiten vol energie, wilden we toch proberen
ons hart te volgen en voor een jacht-springer te
gaan. Een tijdje later vonden we een fokker die
nog 2 pups ter beschikking had. We gingen kijken,
stelden duizenden vragen en testten de 2 pups op
stress en recuperatie-vermogen. En we maakten
een keuze. De papieren werden ingevuld en we
hadden een ESS in ons leven!
Vanaf dat moment waren we helemaal verkocht.
De training tot therapie-hond begon al op dag één:
de zoon opvoeden zodat hij niet in huis speelde
met de pup, maar buiten! ;-) Na twee jaar opleiding, een aantal stages onder het toeziend oog
van onze Labrador en Duitse Dog en een externe
stress-test was onze eerste ESS Matu (Eskimo voor
“opent deuren”) klaar om “full-time” aan de slag te
gaan als therapie-hond. We waren zo gelukkig met
haar dat we besloten een goede reu te zoeken. We

hebben Matu haar ogen en heupen laten testen, en
we hebben haar laten meelopen in een show zodat
ze een foktoelating kreeg.
Uiteindelijk werd onze Matu de trotse mama van
11 pups. Van dit nestje hielden we uiteindelijk één
pupje: Onyx. Ook zij kreeg een opleiding tot therapie-hond. Meer specifiek zijn onze honden opgeleid
tot “Leeshonden”. Dit houdt in dat kinderen de
honden komen voorlezen. Omdat de honden geen
commentaar geven en het dus niet erg is als het
kind een fout maakt tijdens het lezen, krijgen de
kinderen meer zelfvertrouwen om te durven lezen.

Ze gaan meer oefenen en dan volgt het technisch
lezen vanzelf. Het is altijd zo leuk om te zien hoe
blij de kinderen zijn als ze weer voor de honden
mogen lezen.
Er zijn zoveel succesverhalen die we kunnen vertellen, dat we blij zijn dat we dit mogen/kunnen
doen. Ook zijn we super-blij dat we dit ras hebben
ontdekt. In onze ogen hebben ze nog meer “will-toplease” dan de Labradors.
Ze zijn zo veelzijdig... Gewoon in twee woorden:
ZALIG RAS!!! Maar je moet ze wel opvoeden! ;-)
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SALLY DE THERAPIEHOND
door Saskia Munzer
Voor de eerste editie van dit jaar was ik gevraagd
om een stukje over mijn ESS Sally te schrijven
omdat ze mij als therapiehond leert bijstaan in
mijn praktijk BodySoulutions, waar ik verschillende
vormen van traumatherapie aanbied. Super vereerd natuurlijk! En nu werd ik benaderd voor een
update!
Hoe gaat het met Sally?
Sally is in juli 1 jaar geworden en ontwikkelt zich
tot mijn steun en toeverlaat in de praktijk, mijn
grote vriendin, clown, moddermonster, maar boven alles tot grote liefde van ons gezin.
We zijn al ver gekomen met het verkennen van
elkaars karakter, leren samenwerken, balans in
werk, plezier en rust. Ik zeg bewust ‘ver gekomen’,
want een springer is zo veelzijdig dat ik denk dat
ik op haar 15e nog nieuwe dingen kan ontdekken
aan het leven met haar.
Op dit moment viert de pubertijd hoogtij. Dan
merk je dat je met een heel ander ras te maken
hebt dan onze twee langhaar Weimaraners, die wel
onder de indruk zijn wanneer ik ze streng toespreek. Alles waarvan we dachten dat we dat al
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wel onder de knie hadden, vliegt zij vervolgens
volkomen anders aan. Ze is ontzettend grappig,
ontwapenend, stronteigenwijs, lief, knuffelkont,
maar ze kan ook heel goed nadenken, en dat zie je
gebeuren, en dan precies datgene wat je wilt vooral
NIET doen.
Natuurlijk botsen we in deze tijd ook, niet alleen
zij is koppig.
Het maakt de trainingen op dit moment een stuk
pittiger, vandaar dat we nu meerdere korte, en
dan praat ik echt over 5 minuten, trainingen doen
op de dag. Dat werkt voor ons allebei veel meer
ontspannen. De druk is niet hoog voor haar, ze verveelt zich niet en ik leer precies zien wanneer het
wel of geen zin heeft de opdracht te vragen. Het
hoort uiteindelijk allemaal bij het leren kennen
van elkaars karakter, het accepteren van elkaars
grenzen, loslaten en genieten.
Er zijn dagen waarin ik me afvraag of we niet
beter in bed hadden kunnen blijven. Altijd in voor
een koekje en dan op die dag denkt ze: “Daahaag
vrouwtje, succes met je koekjes he?!” … en dan dat

hoofd van haar, die blikken! Je gaat direct denken
dat je ergens een afslag hebt gemist als leidinggevende.
Toch is ze al onmisbaar in de praktijk, ze is een
graag geziene afwisseling op scholen, in het verzorgingshuis, in de praktijkruimte en tijdens de
wandelcoaching.

“Sally werkt
erg graag
met kinderen”
Sally werkt niet elke dag en ook niet de hele dag
door, er zijn bepaalde cliënten waarbij ik haar inzet
graag toevoeg. Ook heeft ze zelf haar voorkeuren,
dan geeft ze zelf aan mee te willen werken.
Sally werkt erg graag met kinderen. In onze praktijk zien we een aantal hoogbegaafde kinderen die
moeite hebben met sociale structuren, waarbij zij
een brug slaat tussen de cliëntjes en de omgeving,
tussen broertjes en zusjes, op school en in vriendschappen.
Ook werken we met cliënten en cliëntjes die te
maken hebben met een vorm van trauma. Dit kan
op allerlei fronten zijn. Trauma is een ander woord
voor letsel, dit kan letsel van het lichaam, of van
de ziel/psyche zijn. Trauma betekent ook rouw.
Rouw in de breedste zin van het woord, alles wat
anders gelopen is dan je had verwacht, gehoopt
of gewenst en waar je de routekaart bent verloren
voor jezelf.

Vaak vragen mensen aan mij, maar wat doet ze
dan allemaal? En hoe leer je haar dat dan?
Sally voelt, observeert en reageert, dat hoef ik
haar niet te leren. Ze legt een enorm empathisch
vermogen aan de dag waar menig mens jaloers
op kan zijn. Ik heb haar beloond wanneer zij het
gedrag aanbood wat ik graag wilde zien, passend
bij zo’n moment. En ik heb er een commando aan
verbonden.
Andere dingen leer ik haar actief. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat ze de boterhammen uit
de handen van cliënten op school of bij thuisbegeleiding grist. De oefening ‘refuse my food’ was
daar heel belangrijk bij: daarbij lag er zichtbaar
een koekje op mijn knie of op de grond en mocht
zij deze niet pakken tot ik dat aangaf.
Ook de oefening respect voor mijn hand: een
koekje laten zien, in de gesloten hand voorhouden
en langzaam de hand openen tot de hand helemaal
open is. Ze mag dan niet het koekje eruit grissen,
niet krabben of bijten aan de hand en niet janken.
Pure impulscontrole tot de hand rustig opent en ze
na een ‘ja’, of ‘pak maar’ het koekje mag pakken.
Ook een belangrijke, steeds terugkerende oefening
van impulscontrole is de kleedjesoefening. Het is
heel erg fijn dat Sally, wanneer ik stil sta, sta te
praten of bezig ben, gewoon gaat liggen en blijft
wachten tot ik klaar ben. En wanneer ik bijvoorbeeld ergens op een locatie haar kleedje neerleg (of
een zakdoek, dat maakt dan niet uit) dat ze daarop
gaat liggen.
Sally is druk aan het trainen om kinderen zittend
te begroeten in de praktijk. Hiervoor werkt de oefening dat wanneer ze op een kind af komt lopen, ik
haar aandacht vestig op iets lekkers in mijn hand.
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Ik ga dan langzaam met mijn hand met lekkers
over haar kop en wanneer ze gaat zitten, krijgt ze
haar beloning. Bij volwassenen mag zij staan maar
niet opspringen. Omdat ze heel uitbundig kan
zijn, heb ik dat op de volgende manier aan haar
geleerd: wanneer ze aangestormd kwam, gooide
ik een balletje de andere kant op en dan sjeesde ze
direct achter het balletje aan en vervolgens werd
ze pas begroet als ze het balletje rustig terug kwam
brengen. Zomaar wat oefenvoorbeelden, voor wie
dat leuk vindt.

“haar werk
bestaat veel
uit spiegelen”

toch allemaal in praktisch dezelfde fase zitten en
dezelfde streken op verschillende manieren uitvoeren. En daarnaast toch hartstikke goed meedoen
met de oefeningen, maar ook allemaal met kolder
in de kop proberen een ererondje met de dummy
te maken. Het is fijn dat we kunnen lachen samen
en elkaar begrijpen.
Er ligt met het opvoeden van een pup ontzettend
veel gratis, ongevraagde kritiek op de stoep. Ook
met het trainen van een therapiehond. Je laat trots
iets zien en er is altijd wel iemand die de oefening
overbodig vind, of stom uitgevoerd, of je kent je
hond niet, je snapt het ras niet, je moet ingrijpen
in je roedel want… en ga zo maar door. Niet alles
van wat je wilt of traint gaat goed, het kan frustrerend of moeilijk zijn met je pup en we hebben geen
van allen de wijsheid helemaal in pacht. We willen
wel allemaal het beste voor onze honden.

En een belangrijke toevoeging van haarzelf is de
‘hug’. Deze heeft ze zelf spontaan aangeboden en
ik heb hier alleen maar een commando en een
beloning aan verbonden. Bij verdriet voelt zij dat
al voor er uiting aan gegeven wordt door de cliënt.
Sally komt dan aanlopen, observeert en kiest een
moment waarbij ze haar pootjes op je schoot zet,
wacht tot je naar haar toe buigt en dan legt ze
haar koppie in je nek. Ze laat haar lijfje omhelzen
en knabbelt of snuffelt wat in je haar. Ontzettend
veel troost en liefde ervaren mijn cliënten naar
eigen zeggen hierbij. Wij zelf natuurlijk ook, en ik
ben gezegend met een heerlijke ‘hug’ zodra ik, na
afwezigheid, weer in beeld kom.
Verder bestaat haar werk veel uit spiegelen. Ben jij
bijvoorbeeld erg druk laat zij hetzelfde gedrag zien
en kan dan ook lomp zijn in haar spel. Ben je boos,
dan zal ze je niet benaderen, ze blijft op afstand en
kijkt alleen maar. Voor kinderen is dit heel duidelijk gedrag en de consequentie, hoe komt jouw
gedrag over op een ander, is dan ineens zichtbaar
geworden. Lichaamstaal en communicatie worden
ook zichtbaar. Zeker ook voor volwassenen op
het gebied van leidinggeven maakt een sessie met
Sally veel duidelijk. Het is een bijzondere vorm van
ervaringsleer.
Natuurlijk moet je, wanneer je van je hond dingen
vraagt, ook iets terug geven. Ze moet kunnen ontspannen, veel rusten, lekker snuffelen, knuffelen,
zwemmen, vies worden en we hebben ontzettend
veel plezier tijdens de jachttraining bij Gentle
Jachthonden training. Ze traint o.a. samen met
haar zusje Nora en diverse andere leeftijdsgenootjes. Fantastisch om te zien hoe verschillende rassen
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Ik kan nog uren doorvertellen over hoe leuk de
dagen met haar zijn en wat we allemaal beleven.
Hoeveel ze mij alleen al heeft geleerd. Haar liefde
is onvoorwaardelijk, zo vriendelijk, zonder oordeel
en zo ontzettend warm.
Dit malle, lieve grietje verrijkt elke dag mijn leven,
ik ben zo dankbaar voor haar liefdevolle inzet,
haar hulp die ik niet had kunnen inschatten. Een
kleine, eigenwijze, hartverwarmende Springer
met haar ontplofte kuif en intense blikken, ik ben
zwaar verliefd.

DETECTIEHONDEN

door Megin Mastenbroek
Ik werk met assistentie- en detectiehonden en sinds juli van dit jaar
ben ik de genietende eigenaar
van mijn derde Engelse Springer
Spaniel pup genaamd Gijs en ben
ik lid van de Engelse Springer
Spaniel Club Nederland.
Gijs woont samen met ESS Sjors
van 2 jaar. Mijn eerste ESS Sproet
hebben we helaas vorig jaar
op jonge leeftijd moeten laten
gaan. Sinds Sproet ben ik totaal
verliefd op de Engelse Springer
Spaniel. Met haar heb ik de wereld van de hondensport verkend
en ook met Sjors en Gijs is het
super om samen bezig te zijn, de
wereld te ontdekken, mogelijkheden te verkennen en grenzen
te verleggen. Ik vind dat honden
vooral bezig moeten kunnen zijn
met wat past bij hun natuurlijke
zijn, met waarvoor ze “bedoeld”
zijn.

Met Sproet heb ik, naast haar
training als assistentiehond, een
paar jaar jachttraining gedaan. Ze
was mijn eerste jachthond en ze
kwam uit een werklijn, dus jachttraining volgen lag voor de hand.
Sproet vond het heerlijk om te
apporteren, te zwemmen en om
haar neus te gebruiken. Vanwege haar gepassioneerde gebruik
van haar neus ben ik me gaan
oriënteren op wat er naast de
jachttraining nog meer te doen
was met de neus van de hond. Zo
kwam ik terecht bij het detectiewerk. Sproet bleek super goed
in het detecteren van verborgen
stoffen. Een heerlijke uitdaging,
ook voor mij als eigenaar. Sproet
leerde supersnel en het kostte
mij soms moeite om haar tempo
bij te houden. De signalen van
een ESS gaan snel, ze vragen een
vriendelijke en duidelijke aansturing met steun en voldoende
zelfstandigheid.

Ze zijn super gevoelig voor jouw
spanningen en elke vorm van
druk zorgt ervoor dat ze blokkeren. Als je daar mee kunt werken
dan is de wereld te klein.
Apporteren als beloning blijkt
voor al mijn ESS super motiverend. Zo kan ik in de jachttraining geleerde vaardigheden, assistentie-hond taken en detectie
met elkaar combineren. De kunst
van het wachten, zoals in de
jacht erg belangrijk is, komt ook
bij de andere disciplines van pas:
wachten tot je een sok uit mag
trekken, tot je een spoor mag
gaan lopen, rust tussen de oefeningen in. Maar ook stabiliteit in
de verwijzing bij het verwijzen en
aangeven van de verborgen stof:
het komt allemaal neer op wachten en focus houden. Target- en
focustraining zet ik bij mijn ESS
standaard in om hen te leren hun
energie beter te richten.
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Toen Sproet haar voorpoot
verloor, kon zij de opleiding tot
assistentiehond niet afronden
en ook het zoeken naar mensen
werd een te grote belasting voor
haar lichaam.
Detectie hielp haar om haar
gepassioneerde energie beter te
richten. Bij detectie is er contact
met de geuren in de omgeving,
is er de drive om te zoeken en
te vinden en er is naar binnen
gerichte aandacht die nodig is om
geuren te verwerken. Die combinatie vind ik mooi om te zien.
De detectietrainingen kon ze met
wat kleine aanpassingen tot een
hoog niveau blijven doen. En dat
was voor haar als gepassioneerde
werker een must om met haar
beperkingen op fysiek niveau om
te kunnen gaan. Bij detectie leer
je zoeken naar een verborgen
stof, maar je leert ook hoe je dat
doet, wat het effect is van diverse
omstandigheden, hoe de geurverwerking van de hond werkt en
hoe stoffen zich gedragen in een
ruimte. Zo is het ook voor jou als

handler een (mentale) uitdaging,
waarin je steeds verder door kunt
leren en (hobbymatig) kunt professionaliseren.
Sjors wordt getraind als detectiehond en het speuren zit bij
hem in het bloed. Ook Gijs zal
hierin worden getraind als blijkt
dat het bij hem past. Dat het bij
hem moet passen, is voor mij
een waardevol uitgangspunt. Ik
vind het belangrijk dat je een
activiteit doet, hobbymatig of
professioneel, die past bij jou en
bij je hond en die je zonder druk
en met veel plezier en wederkerigheid kunt vormgeven. Ik
ben benieuwd waar de reis met
hen me nog meer heen brengt.
Vooralsnog gaat Sjors binnenkort
zijn eerste workshop Dogdiving
volgen, een discipline die we nog
niet ontdekt hebben. Ik denk dat
de ESS vanuit zichzelf en binnen
een harmonieuze samenwerking
met mij als handler overal voor
in is en daarom passen we bij
elkaar.

“BIJ DETECTIE IS ER CONTACT MET
DE GEUREN IN DE OMGEVING”
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Detectie met een jachthond?
door Bernadette Puylart
Tijdens de beurs Jacht- en Buitenleven in september 2017, nog voordat Woody bij ons kwam wonen,
zag ik een detectie demonstratie van Wesley Visscher, van Scent en Imprint for Dogs, met een paar
Engelse Springer Spaniels. Zij werken professioneel
met deze honden bij de douane op vliegvelden en
in havens. Ook leiden zij honden voor het speurwerk op in andere landen. De honden worden op
diverse geuren getraind, zo zijn er die drugs of
geld opsporen, maar in Azië worden ook honden
gebruikt die bijvoorbeeld beschermde dieren opsporen. Heel divers dus. We hopen dat Wesley een
demonstratie en meer uitleg komt geven over zijn
bedrijf tijdens het 40 jarig jubileum van de club!
Ik ga geen verhandeling houden over de professionele kant van detectie of de werking van de
neus van de hond of over hoe geur door de lucht
verspreid wordt, daar zijn deskundigen voor.
Ik wil het hebben over lekker bezig zijn met je
hond.
Met Woody ben ik eerst de puppy-jachtcursus
gaan doen, maar toen hij 4 maanden was, gingen
we ook kennis maken met detectie. Bij “Werken
met je hond” had Krista Kamphuis een bakje met
voertjes open op de grond gezet en zo begon de
les. De hond moest leren zijn neus door het gat
van het deksel te steken om zo de geur waar te
kunnen nemen. Hoe enthousiast je hond wordt als
hij het door heeft en beloond wordt. Woody was
een snelle leerling en na een paar lessen koos ik
voor wiet als zijn detectie geur. Ik was nog nooit
in een coffeeshop geweest, maar toch maar de
stoute schoenen aangetrokken en naar de Oude
Gracht in Utrecht gefietst en daar gevraagd naar
sterk ruikende wiet. Minimale afname was € 7,00.
‘Hoeveel krijg ik daarvoor?’ vroeg ik nog en het
bleek 0,78 gram te zijn. Met mijn heel kleine zakje
White Angel weer naar huis gefietst, de wiet in
twee grote potten gedaan en er wattenschijfjes en
wattenstaafjes bij gestopt. Die nemen de geur aan
en gebruik je als geurbron. De geurbron kan verstopt worden in kleine hoekjes en gaatjes.
De lessen werden gevarieerd gegeven. Er was een
muur met allemaal gekleurde plastic rondjes

Woody

waar een wattenschijfje of wattenstaafje met geur
achter was verstopt. Daar moet de hond dan langs
geleid worden. Als baas neem je wat afstand van je
hond, die moet tenslotte het werk doen. Weer een
andere keer werd de geurbron verstopt in de ruimte, of in koffers, of in plastic tassen, die maken veel
lawaai en leiden de honden af.
Afhankelijk van de leslocatie kunnen geurbronnen overal verstopt worden. Bij de een betreft de
locatie een boerderij met diverse ruimtes, bij de
ander betreft het misschien een eigen bedrijf met
zowel binnen als buiten veel mogelijkheden. Zo lag
er bij Dianca van de Ven, een andere trainer, een
grote berg potgrond voor de deur. Nou gelijk werd
deze gebruikt om de honden te laten speuren. Of
de trainer vraagt bij een grondverzetbedrijf in de
buurt of we daar mogen trainen, weer een andere
locatie met andere uitdagingen. Of mag je met zijn
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allen gaan speuren bij de Pets Place. Hoe leuk en
uitdagend is dat voor je hond. Heel veel verleiding!
Het is erg leuk om je hond langs en tussen alle
machines en door de ruimtes te leiden. Als begeleider leidt je de hond en zorg je ervoor dat alles
afgezocht wordt. Je kijkt naar je hond en als hij
ergens langer blijft speuren zonder resultaat, neem
je hem mee naar de andere kant, want mogelijk
komt de geur van die andere kant. Luchtstroom is
iets wat wij nauwelijks waarnemen, maar de stroming neemt wel de geur mee.
Woody is zo’n hond die het werken met de bakjes
en tassen of dozen niet zo leuk vindt, daar is hij
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iets té ongeduldig voor, maar het zoeken buiten of
binnen bij grote machines e.d., daar ligt zijn passie.
De ene keer pakt hij de geur laag bij de grond op
en een andere keer zie je hem zijn neus omhoog
steken en gericht ergens naar toe lopen. Dan zie
je een verhoogde zoekactiviteit bij hem en hoor
je zijn neus werken. Hij moet dan nog uitwerken
wáár de geurbron precies verstopt ligt. Eenmaal
gevonden moet hij een verwijzing geven en gaan
liggen of blijven staan met zijn neus ernaar verwijzend. Dan vraag je als begeleider of de melding
correct is en als je ja krijgt dan mag je de hond
belonen. En daar gaat het om, lekker samen bezig
zijn!

BROWNIE
DE PSD HOND
(PASSENGER SCREENING DOG)

door Rachel v.d. Hengel
Hallo, wij zijn Rachel en Brownie, samen als team
werkzaam op Schiphol Amsterdam Airport.
Brownie is een Engelse Springer Spaniel van 2 jaar
oud en sinds een paar maanden gecertificeerd
Passenger Screening Dog. Dit houdt in dat Brownie
explosieven zoekt op passagiers en hun handbagage in de beveiligde zone van Schiphol Amsterdam
Airport. Dit is achter de paspoortcontrole.
Ons examen is afgenomen door de Koninklijke
Marechaussee, waarna Brownie officieel gecertificeerd naar explosieven mag zoeken op Schiphol.
Vanaf het moment dat Brownie 13 weken oud was,
is hij op mijn pad gekomen. Op dat moment deed
ik hetzelfde werk met mijn Duitse Staande Blue.
Ik was op zoek naar een leuke veelzijdige hond
om mijzelf meer te ontwikkelen in mijn werk en
om mijn detectiekennis te vergroten. Zo kwam ik
uiteindelijk bij de kennel Skogaholms terecht waar
Brownie nog te vergeven was. Wat een heerlijk

hondje om mee te werken, met een enorme
will to please. Ik ben eerst detectietraining
met hem gaan doen op de manier van het
SWDI uit Zweden en daar bleek Brownie erg
goed in te zijn. Dit hebben we uitgebreid met
een aantal detectie-seminars en beiden bleken
we hier enorm veel lol in te beleven.
Naarmate de tijd verstreek en er een kans
kwam om met mijn eigen kleine vriendje
Brownie te kunnen gaan werken, zijn we hard
aan het werk gegaan om hem voor het serieuze werk klaar te maken. Uiteindelijk hebben
we hem op explosieven leren zoeken en zijn
we hem door gaan trainen voor PSD. En dat is
met een goed resultaat gelukt, tot voor twee
weken geleden was Brownie de enige gecertificeerde PSD in Europa.

Op dit moment hebben we zelf nog een Springer Spaniel teefje met de naam Sunny: zij is in
opleiding tot Narcotica-hond. Hopelijk is ook
zij binnenkort klaar voor het echte werk.
Ik kan eigenlijk maar één ding zeggen over de
Engelse Springer Spaniel: dat het geweldige
veelzijdige honden zijn.
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AGILITY, SPEUREN,
HOOPER, TREIBBAL
EN APPORTEREN
(SCURRY)
door Tineke Kome
Hallo, ik ben Tineke Kome en ik heb momenteel 3
Engelse Springer Spaniels (jacht): Luna van 13 jaar,
Maiden van 11 jaar en Ruby van 3 jaar. Hiervoor
had ik ook al een Engelse Springer Spaniel: Lork,
hij is bijna 14 jaar geworden.
Ik ben van mening dat je met dit ras niet per sé
hoeft te jagen. Er zouden anders wel heel veel
jagers zijn, en met een Border gaat men toch ook
niet alleen maar schapendrijven?
Voor een Engelse Springer Spaniel is het belangrijk
dat je wel iets doet met de hond. Dit ras is zo veelzijdig, je kunt ze echt van alles aanleren.
Met Luna heb ik agility, speuren, hooper, treibbal
en apporteren (scurry) gedaan en nog steeds vindt
ze het prachtig om de post en de boodschappen te
brengen. Verder geniet ze ook van het speuren. Ze
is nu 13,5 jaar en is eigenlijk al met pensioen, maar
ze wil nog zo graag.
Dan Maiden: die houdt niet zo van het apporteren.
Wel de bal, maar daar houdt het mee op. Met haar
doe ik nog steeds agility, speuren en binnenkort
waarschijnlijk detectie erbij. Ook obedience is ze
heel goed in.
Luna en Maiden zijn lang samen geweest en ik
zag vooral het verschil in karakter. Luna is van de
spelletjes en met haar hoofd bezig zijn. Hersenwerk-spelletjes zijn helemaal haar ding. Maiden
houdt meer van lekker rennen. Als er een holletje
of berg of wat is, vindt ze het heerlijk om erop en
eraf te sjezen. En dan tig keer achter elkaar. En het
liefst zo steil mogelijk. Daarom is agility echt een
sport voor haar en doet ze het nog steeds met veel
plezier. De sprongen zijn alleen lager en de belastbare toestellen mag ze ook niet meer tig keer doen.
Luna heeft agility niet zo lang gedaan. Toen ze 5
was ben ik daarmee met haar gestopt. Ze had niet
de goede sprongtechniek: ze sprong als een soort
vlo met als gevolg blessures.

“Dit ras is zo
veelzijdig, je
kunt ze echt van
alles aanleren”
Ruby is 3 en vindt agility erg leuk. Verder ben
ik vooral met obedience met haar bezig en met
apporteren, want dat vindt ze ook helemaal het
einde. Ook heb ik een cursus body&coördinatie
gedaan. Hiermee worden ze zich beter bewust van
hun achterhand en van het onafhankelijk bewegen
van hun voorpoten t.o.v. hun achterpoten. Een
opsteker voor ons beiden.
Mensen vragen mij weleens: maar jagen ze dan
helemaal niet? Ja natuurlijk wel, dat zit in hun
bloed en dat haal je er dus zeker niet uit, maar een
jachthond moet onder appèl staan, anders kunnen
ze nergens los lopen. Ik wil graag dat ze los lopen,
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maar dan ben ik zeker ook met hen bezig. Alle
drie luisteren ze goed naar het fluitsignaal. Ik heb
ze dat zelf aangeleerd: het terugkom-, kom hier-,
nee- en het zit-signaal. Ik moet eerlijk zeggen dat
het zit-signaal het moeilijkste is. Niet omdat ze
niet gaan zitten, maar omdat ze de neiging hebben
om eerst naar mij toe te komen en dan pas te gaan
zitten. Vooral bij Ruby ben ik erg aan het trainen
om op afstand te gaan zitten. Voorkomen dat ze
achter het wild, vooral watervogels, aan zitten,
lukt aardig met het nee-signaal.
En ja, je maakt met een springer altijd wel wat
mee. Daarom ben ik zo gek op dit ras, het zijn
vriendelijke clowns en vooral van alle markten
thuis.
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CANITRAILEN

MET EEN ENGELSE SPINGER SPANIEL

door Diana Smeets
Binte en Sari zijn heel actieve honden, welke Springer Spaniel is dat niet? hoor ik
je denken. Als jachthond lopen ze natuurlijk vrijwel altijd met hun neus óf op de
grond óf in de lucht om geuren op te nemen en achterna te gaan. Ze zijn altijd mega
enthousiast om mee aan het werk te mogen of om überhaupt met mij mee te gaan.
Ze hebben er dan ook best wel moeite mee om samen thuis te moeten blijven en nog
vervelender vinden ze om helemaal alleen thuis te blijven.
Ik hou van gezonde, gespierde en beweeglijke honden en daarom ben ik ook zo verzot
op dit ras, want volgens mij is dit wel de ‘top–of–the–bill’ qua beweging. Zelf zit ik
ook zelden stil, dus dat is een goede match.
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Zolang ik honden heb, neem ik ze mee als ik ga
hardlopen. Ik doe regelmatig triathlons en tijdens
mijn looptrainingen neem ik ze gezellig mee. Zo
krijgen ze hun beweging en houd ik ze krachtig en
fit voor wanneer ze weer de jacht in kunnen. Vooral in deze periode waarin Corona roet in het eten
gooit en veel jachtactiviteiten zijn geannuleerd, is
de fysieke beweging erg belangrijk voor mijn springers, ze breken anders de tent af.
Vroeger ging ik gewoon hardlopen; halsbandje om,
riem in de hand en zodra ik in het veld aankwam
ging de riem er vanaf. Van opbouwen, speciale voeding en tuigjes was toen nog geen sprake.
De laatste jaren is het trailrunnen ontstaan: het
lopen op de onverharde paden, (single) tracks.
Cani-“trailen” is niks anders dan dat. Echter bij
canitrailen ben ik met mijn honden verbonden
door middel van een heupgordel, een elastische
lijn en een harnas voor de honden. Het gaat om de
beleving, het samen met je honden genieten van de
natuur en de rust.
Je hoort ook wel eens de term “canicross”.
Canicross gaat over korte afstanden (2-4 km) op
sprintsnelheid, terwijl canitrail over echt langere
afstanden (vanaf 7,5 km en meer) gaat in duurloop
tempo.
Ik vind het heerlijk om met de honden in de natuur te gaan lopen om daarbij ook zelf aan mijn
conditie te werken. Ik ben niet afhankelijk van
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iemand of van een groep. Wanneer ik wil gaan,
pak ik de auto, ga het bos in op zoek naar allerlei
leuke uitdagende paden om samen overheen te
rennen en de bossen te verkennen! Ik ben samen
met de honden bezig.
Maar er is natuurlijk wel heel wat aan vooraf
gegaan. Ik ben niet van de ene op de andere dag
gaan canitrailen. Ik heb veel gelezen zodat ik de
basisbeginselen wist, ik heb lezingen bijgewoond
en adviezen gevraagd aan ervaren canitrailers. De
algemene trainingsprincipes en de voedingsleer
die voor mezelf gelden als fanatiek sporter zijn
ook toepasbaar op sporthonden. Omdat een tuig
voor de hond heel belangrijk is, heb ik me ook
hierin laten adviseren. Het belangrijkste bij het
canitrailen is het aannemen van een juiste loophouding voor jezelf: je moet rekening houden met
het recht achter je hond blijven lopen in verband
met de drukverdeling van het tuig, het aanleren
van commando’s en je hond moet dus leren voorop
te lopen met lichte spanning op de lijn. Ook is het
heel erg belangrijk dat je leert te kijken naar de
signalen van je hond: is ze vermoeid, heeft ze pijn,
loopt ze wel goed, vindt ze het toch spannend of
raakt ze toch oververhit?
Doordat de hond moet trekken in een tuig is de
sport pas vanaf de leeftijd van 1 jaar te beoefenen.
De hond moet eerst uitgegroeid zijn. Ik ben met
Binte en Sari begonnen met opbouwen en wennen

aan het tuig vanaf 10 maanden met soms een klein
stukje hardlopend. Dat heb ik steeds verder doorgevoerd. Met de leeftijd van 14 maanden liepen ze
dan al stukken van 6-7 km.

“Na de loop
krijgen ze
een heerlijke
massage”
Pas na 18 maanden ga ik de afstand verder opvoeren. Wanneer ze aan de lijn zitten moeten ze het
tempo van mij volgen en dat is toch best wel lastig
en inspannend. Wanneer een hond los loopt, kan
hij zijn eigen tempo bepalen en tussendoor even
rust nemen wanneer dat nodig is, maar aan de lijn
kan dit niet. Het is dus belangrijk om het uithoudingsvermogen (duurvermogen) rustig en gedegen
op te bouwen, maar ook is het belangrijk om te
werken aan core-stability en souplesse.
De meeste honden die in goede gezondheid zijn,
vinden het heerlijk om te rennen! Zeker een Springer die zo de nodige energie kwijt kan. Belangrijk
is ook om die gezondheid goed te houden.

Ik voer mijn honden barf gecombineerd met
geperste brok met aanvullende supplementen.
Tijdens de langere lopen (nu alleen nog met Binte)
neem ik altijd extra water en extra voeding mee,
voor mezelf, maar ook voor de hond. Na de loop
krijgen ze een heerlijke massage.
Omdat canitrailen nogal veel eist van het lichaam
overschrijden honden (en vooral Engelse Springers) regelmatig hun fysieke grenzen. Als ze op dat
moment dan ook nog met blokkades zitten, gaan
ze op andere plaatsen compenseren en ontstaan
er allerlei klachten. Niet alleen de gewrichten zijn
belangrijk maar ook de spieren. Hiervoor ga ik 2 x
per jaar naar Ellen Martens van het Waterhof voor
een check-up! Ik wil er snel bij zijn als er iets niet
goed zit.
Ik train elke week, maar zodra de temperatuur
boven de 15 graden uit komt, dan train ik niet. In
de zomer betekent dit dan vaker vroeg uit de veren
en loop ik een route waarbij ze even het water in
kunnen. Afstanden variëren van soms een korte en
snelle 5 km tot een lekkere lange loop van minimaal 10 /15 km. Af en toe doe ik mee aan trail-evenementen, maar ook hier gooide Corona roet in
het eten.
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DOCK DIVING
door Sicco Jolanda Sijbrandij
Dockdiven is in Nederland een nog ietwat onbekende sport, maar daar hopen we in de toekomst
verandering in te brengen.
Phoebe vond het in het begin ook best een beetje
eng om van het Dock af te springen. Onze andere hond, Gijs, deed het ontzettend graag en die
hebben we het “spelletje” niet uit hoeven leggen.
Phoebe was een echte waterrat, maar van het Dock
afspringen ging haar toch echt even te ver. Toch
namen we haar elke keer weer mee en lieten we
haar kijken hoe Gijs het deed. Ze was langs de kant
erg enthousiast en liet dat ook goed horen: alles
wat Gijs doet, wil Phoebe uiteraard ook doen! Dus
kreeg ze elke keer toch de kans om het eens te
bekijken. Toen ze het de eerste keer gedaan had,
had ze een heuse fanclub! Phoebe sprong!!! En ze
kreeg er steeds meer plezier in. Nu is ze inmiddels
zo ver, dat ze alle onderdelen beheerst en ze geeft
zich echt voor de volle 100 procent.
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De 4 onderdelen bij Dockdiving zijn:
- Big Air = ver-springen (handler gooit de dummy
voor de hond het bad in)
- Extreme Vertical = hoog-springen vanaf het
Dock. De dummy hangt in een extender boven
het bad.
- Speed Retrieve = zo snel mogelijk de dummy
aan de overkant van het bad apporteren en
- Fetch It = een dummy uit de extender springen
(ver-springen)

Het leuke van deze sport is de diversiteit in rassen
die je voorbij ziet springen. Van de kleine Working
Cocker Spaniël, tot Oud Duitse Herdershond, van
Staffords tot Nova Scotia Duck Tolling Retrievers,
van Jack Russels tot Whippets en dus ook onze
Phoebe.
Erg leuk! Om een beeld te krijgen, kijk op de facebook-pagina van Dockdiving Academy Nederland
of kijk op onze website:
www.dockdivingacademy.nl

Phoebe
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26STE
EDITIE WORKING TEST
SPANIEL GROEP OOST
Op zaterdag 16 oktober 2021 wordt deze workingtest voor de 26e keer georganiseerd door de Spaniel
Groep Oost. De workingtest is toegankelijk voor
alle spanielvariëteiten.

Locatie: de Waltakke, Bolksbeekweg 7
7241 PH Lochem
De workintest is een laagdrempelige wedstrijdvorm voor hond en eigenaar/voorjager. Deelnemers
zijn in de jacht geïnteresseerde spaniel-eigenaren,
beginnende en doorgewinterde jagers/voorjagers.
Deze dag is een uitgelezen mogelijkheid om te
beoordelen hoever je in je training met je hond
bent.
De workingtest wordt gehouden onder auspiciën
van de Welsh Springer Spaniel Club, die van het
begin af aan dit initiatief heeft ondersteund. Het
bestuur van de Spaniel Groep Oost verheugt zich
erop om zoveel mogelijk spanielvariëteiten aan het
werk te zien.
Wacht niet en schrijf je in: vol is vol!
Voor meer informatie en inschrijving voor deze 26e
workingtest, zie de website: spanielgroepoost.nl
Phoebe

Gezocht: leden voor de activiteitencommissie
Hopelijk hebben de vele artikelen over de veelzijdigheid van de Engelse Springer Spaniel u zo
geïnspireerd dat u nu allerlei activiteiten met uw eigen springer wilt gaan ondernemen. Die
activiteiten moeten natuurlijk wel worden georganiseerd en daarvoor zoeken we enthousiaste leden
die het leuk vinden om daarmee aan de slag te gaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren
van springer-wandelingen, of aan een leuke Springer-dag waarop springers en hun baasjes van alles
kunnen beleven, van jacht tot show, van sport tot spel.
Kortom: alle ideeën zijn welkom en iedereen die wil helpen om deze ideeën uit te voeren, is meer
dan welkom.
Lijkt het u leuk om samen met anderen activiteiten te organiseren?
Geef dat en uw eventuele ideeën voor activiteiten dan door aan het bestuur:
info@esscn.nl
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CERTIFICAATDAG VOOR
STAANDE HONDEN EN SPANIELS
Datum: Zondag 17 oktober 2021
Waar: Oostvoorne, Zuid-Holland
Voor wie: voor alle Staande hondenrassen en spaniels
Inschrijfgeld: € 40, inclusief koffie / thee en onbeperkt soep na afloop van de wedstrijd.
Wat is een Certificaatdag?
Op een Certificaatdag worden de honden tijdens het afleggen van een aantal vooraf vastgestelde proeven
beoordeeld op het niveau en bruikbaarheid van de hond, voor het werk ná het schot. De proeven zijn
ingedeeld in 3 niveaus. Voor het C en B certificaat wordt enkel gebruik gemaakt van dummy’s. Voor de
proeven voor het A certificaat wordt gebruik gemaakt van duiven en gans.
C

certificaat:

1.
2.
3.
4.
5.

Aangelijnd en los volgen, onder verleiding van een schot
Uitsturen en komen op bevel
Houden van de aangewezen plaats
Apport te land
Apport uit diep water

B

certificaat:

6.
7.
8.

Verloren apport te land
Markeer apport te land
Apport over diep water

A

certificaat:

9.
10.

Dirigeer apport te land
Apport van verre loper (sleep)

Voorrangsregels zijn van toepassing: 1. Leden van de Nederlandse Vereniging Langhaar met een Duitse
Staande Langhaar 2. Leden van de Nederlandse Vereniging met een ander ras 3. Niet leden van de Nederlandse Vereniging Langhaar met een Duitse Staande Langhaar 4. Niet leden van de Nederlandse Vereniging Langhaar met een ander ras.
Voor informatie en opvragen inschrijfformulier: vwc@nedverlanghaar.nl

Veldwedstrijden seizoen 2021-2022 georganiseerd door de Jachtcommissie Sun
9 oktober 2021 Vessem Jeugd
30 oktober 2021 Ameland CAC
19 november 2021 Haaften CACIT
27 november 2021 Vessem CAC
2 december 2021 Tilburg Jeugd
10 december 2021 Koewacht CAC

13 december 2021 Grathem Jeugd
8 januari 2022 Hulst/NwNamen CAC
14 januari 2022 Kloosterzande CACIT
15 januari 2022 Zuidzande CAC
22 januari 2022 Tholen CAC

Inschrijven voor deze veldwedstrijden gaat via orweja.nl: MyOrweja
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MUTATIES LEDENBESTAND 10-06 T/M 10-09
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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De heer P. van Eeten
Mevrouw M. de Boer
De heer B. van Dessel
De heer L.C.C. Cornelissens
De heer L. Thissen
De heer W.J. Liebrand
De heer D. Kiers
De heer R.P. Tannemaat
De heer F.F. Schoonebeek
De heer J.W.K. Peters
De heer J.T.A. van Luijk
De heer R.H.M. Ingenbleek
De heer F.J.L.W. Geraats
De heer M.P.A. Zandbergen
De heer J.J.C. van Dijk van ‘t Velde
De heer S.T.P. Hendrickx
Mevrouw L. Burgmeijer
Mevrouw W. Dekker
De heer B.F.R. de Vries
De heer M.A. van der Kloot
De heer P. Hoekstra
De heer J. Goedegebuur

NAAM

PLAATS
RIEL
APELDOORN
EDEGEM (BELGIË)
VOGELWAARDE
MAASBREE
OSS
ERMELO
NIJMEGEN
AARLE-RIXTEL
EINDHOVEN
ZWARTEMEER
SIEBENGEWALD
METEREN
OEGSTGEEST
GARDEREN
GRONINGEN
DEN HAAG
HANK
AARLE-RIXTEL
ZEVENBERGEN
HILVERSUM
ROTTERDAM

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PLAATS

Mevrouw M.M. Verweij
Mevrouw H.M.A. Willems
Mevrouw M. Brussee
Mevrouw D. Goeman
De heer L.N. Rottier
Mevrouw M. Mastenbroek
Mevrouw T. Klop
De heer M. Hasselo
Mevrouw C. Kome
De heer J. Nijkamp
Mevrouw J.M. Beurskens
Mevrouw M. Alken
De heer J.C.D. Gideonse
Mevrouw C.M.P.B. Mommersvan Biezen
De heer H. de Vreede
Mevrouw N. Davits
De heer R. Broeksema
De heer S. SmallBone
De heer S. de Voogt
De heer P.W. Jansen
De heer H.K. van der Wielen
De heer R. Schiefelbusch

CAPPELLE AAN DEN IJSSEL
EPSE
OOSTBURG
HOEILAART (BELGIË)
BODEGRAVEN
DORDRECHT
AMSTERDAM
EIBERGEN
MAASSLUIS
TILBURG
ROGGEL
GROESBEEK
VEERE
OOSTERHOUT
BERKENWOUDE
VALKENSWAARD
SOEST
HILVERSUM
GENK (BELGIË)
OUDERKERK A/D IJSSEL
BAAIDUINEN
DORSDRECHT

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

ADVERTENTIETARIEVEN
De advertentietarieven zijn voor 2021 als volgt:

Paco

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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“

Volgend nummer:
Voeding en gezondheid

”

