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COLOFON
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VAN DE REDACTIE
2022 wordt het jaar waarin
we hopeljk heel veel uitgestelde activiteiten kunnen
gaan inhalen. We hopen op
weer een volledig show-jaar
en natuurljk hopen we ook
dat alle veldwedstrjden en
working tests gewoon door
kunnen gaan.
Want één ding is wel gebleken in de afgelopen twee
Corona-jaren: het is belangrjk
dat we elkaar weer kunnen
zien! Bjvoorbeeld op zondag 26
juni a.s., wanneer we ons uitgestelde jubileum gaan vieren.
Vanwege ons ruim 40-jarige
bestaan duiken we in dit
nummer de historie in. We
hebben gesproken met de
mensen van het allereerste
uur die ons vertelden over
het ontstaan van de ESSCN
en over de Engelse Springer
Spaniels die aan de wieg hebben gestaan van veel succesvolle show- en jachtspringers.
Verder hoorden we enthousiaste verhalen over allerlei
activiteiten die destjds werden georganiseerd.
Iets minder ver in het verleden zjn er ook vermeldens-

waardige activiteiten
geweest. U leest hierover in de verslagen van
de Jeugdveldwedstrjd in
Grathem en van de druk
bezochte Nieuwjaarswandeling over de Ginkelse heide.
En heeft u al een kjkje
genomen op onze compleet
vernieuwde website? Deze
ziet er echt prachtig uit. In
het artikel van Marianne
Coppelmans kunt u lezen
hoe u alle informatie over
de ESSCN makkeljk kunt
vinden.
Mocht u overigens nog
inspiratie op willen doen
voor een heerljk Paasdiner:
onze jagende kok, Bert
Buitenhuis, heeft weer een
heerljk recept voor u uitgezocht.
Natuurljk is het niet goed
om alleen maar achterom te
kjken: ook de toekomst van
de ESSCN komt aan bod. Er is
een artikel van de hand van
Maas de Quaj. Het bestuur is
blj om hem voor te kunnen
dragen als nieuwe voorzitter
van de ESSCN. Onze leden
kunnen hierover hun stem
uitbrengen tjdens de komen-

de ALV van 24 april a.s. De
agenda voor deze ALV vindt u
verderop in dit blad.
Ondertussen is Bart
Krjgsman hard bezig geweest
met het werven van nieuwe
leden voor de gezondheidscommissie. In een apart
artikel stellen zj zich voor.
Terwjl ik dit voorwoord
schrjf, is het stralend weer
en ook de toekomst van de
ESSCN ziet er, dankzj een
groeiend ledenaantal, zonnig
uit. Hopeljk wilt u met ons
meedenken over deze toekomst en daarom hopen we
u te mogen verwelkomen op
onze ALV op zondag 24 april
in Woudenberg en op onze
jubileumdag op zondag 26
juni a.s. in Putten.

namens de redactie
Willemien de Rooy
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING
VAN DE ENGELSE SPRINGER SPANIEL CLUB
NEDERLAND
OP ZONDAG 24 APRIL 2022
LOCATIE: PARTYCENTRUM SCHIMMEL, WOUDENBERG
AANVANG 13.00 UUR

De agenda voor deze vergadering is als volgt:
1. Opening en welkom
2. Behandeling ingekomen stukken en mededelingen
3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 22 april 2021 en 21 november 2021
4. Financieel verslag over het jaar 2021. Verslag kascontrolecommissie en verlenen décharge
5. Benoeming nieuwe leden kascontrolecommissie
6. Begroting jaar 2022
7. Jaarverslagen 2021 van:
de secretaris (inclusief ledenadministratie, website en database)
jaarverslag 2021 van de jachtcommissie SUN
8 Vacatures bestuur: vacature voorzitter
• stemmen: het bestuur draagt Maas de Quaj voor als voorzitter van de ESSCN
• voorstellen voor kandidaten dienen conform de statuten (artikel 20) tenminste één week
voor de vergadering schrifteljk bj het bestuur te worden ingediend.
9. Benoeming nieuwe leden/bevestiging bestaande leden van de diverse commissies
10. Voorstel verhoging contributie per 1 januari 2023
• €32,50 (nu € 30,-) en € 30,- bj automatische incasso (nu: € 27,50) per kalenderjaar
11. Bekendmaking winnaars jacht en show over 2021:
• show: uitreiking wisselprjs Beste Teef en Beste Reu in Show
• jacht: winnaar(s) Veldwedstrjden Jeugd
12. 40+-jarig jubileum ESSCN: zondag 26 juni 2022, stand van zaken
13. Rondvraag
14 Sluiting
Stukken voor deze vergadering kunt u vanaf 10 april opvragen bj het secretariaat: info@esscn.nl.
Mocht u daar prjs op stellen, dan kunt u de stukken ook per post toegestuurd krjgen. Belt u in dat geval
naar de secretaris, Willemien de Rooy: 06-51465201
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ONZE NIEUWE VOORZITTER STELT ZICH VOOR
Beste leden van de Engelse
Springer Spaniel Club
Sinds 1 jaar heeft ons huis een
nieuwe bewoner. Altjd blj,
altjd dankbaar en vol energie.
Voor de kat, die al jaren eerder
hier kwam wonen, was het
natuurljk even wennen en nog
is het geen grootse vriendschap,
maar men duldt elkaar. Na jaren
“hondloos” te zjn geweest gelukkig weer een Springertje.
De tweede Spaniel. De eerste was
een jachtcocker rond de negentiger jaren van Janny en Rokus
van Stuyvenberg. Bj hen
getraind en heel vaak met
erg veel plezier gejaagd. Vaak
hoorde ik bj een uitnodiging
voor een jacht: “we zjn vooral
verlegen om jouw hond, meer
dan om jou!”. Dat zei dus wel
wat over zjn kwaliteiten of over
die van de jager?!?!
Nu aan het trainen bj Gregory
Pope en al een keer een
wedstrjd mee gedaan.
Natuurljk ook lid geworden van
de ESSCN en daar hoorde ik dat
de voorzitter voornemens was te
stoppen. Dat viel precies samen
met mjn (verlate) pensioen.
Waarom niet de stoute schoenen
aan trekken en mj verkiesbaar
stellen voor deze taak? Vandaar
dit schrjven.
Iets over mjzelf. Ik ben 74 jaar
en oud huisarts. Gepraktiseerd
in een kerkdorp van de Gemeente Raalte (Heeten) gedurende
25 jaar. Daarna huisarts in
Zuid-Afrika en West Australië
en ruim 15 jaar werkzaam als
Verpleeghuisarts in Zeeland en
Brabant. Enige bestuurljke

ervaring heb ik, met
name als voorzitter van
de toenmalige regio van
de KNJV en als
initiatiefnemer van
een van de eerste
Wildbeheerseenheden
in ons land.
Mjn speerpunten voor
onze Vereniging zouden
verbinding, gesprek en
activiteiten zjn. De
belangen van de verschillende leden kunnen divers
en soms ook tegengesteld
zjn. De kunst is om met
elkaar in gesprek te zjn
en te bljven, door te
luisteren, goede argumenten aan te dragen en
bereid te zjn concessies
te doen, soms voor een
individueel lid met best
verstrekkende gevolgen.
In dat geval heeft de Vereniging
de plicht dit lid te steunen en te
adviseren. Dit alles ten dienste
van een prachtig hondenras.
Tevens is de vereniging een
prachtige plek om elkaar te ontmoeten, beter te leren kennen
en activiteiten te ontwikkelen.
Een laatste punt van aandacht
en zeker niet de minste, is om
eens te proberen meer buiten
onze landsgrenzen te kjken en
contact te zoeken met zusterverenigingen in de ons omringende
landen.
Zoals u inmiddels wel hebt
begrepen heb ik geen enkele
ervaring met de showhonden.
Dat wil niet zeggen dat ik hen
geen warm hart toedraag, integendeel, alleen zal ik mj daar in
moeten verdiepen. Ook zj zjn
een belangrjk onderdeel van

onze Vereniging. Dan zjn er nog
tal van leden die geen show- of
werkhond hebben, maar gewoon
een fjne huisgenoot en kindervriend. Met name ook voor hen
is deze vereniging. Zj mogen
activiteiten, ondersteuning en
adviezen van ons als vereniging
verwachten.
Kortom, wj vormen een divers
gezelschap met soms verschillende belangen. Het is m.i.
vooral de taak van de voorzitter
samen met het bestuur om al
die leden met elkaar te verbinden waardoor een levendige en
gezonde vereniging bljft
bestaan.
Maas de Quaj
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INTERVIEW
HENK EN JERNA BRUGGINK
door Willemien de Rooy, Henk en
Jerna Bruggink
Een gesprek met de mensen van het
állereerste uur: Henk Bruggink, erelid
van de ESSCN en Jerna Bruggink.
Onder het genot van een kop
kofie met koek vertellen Henk
en Jerna wat er aan de oprichting van de ESSCN vooraf is
gegaan. Vóór de oficiële oprichtingsdatum van de ESSCN, was
er nameljk al een groep Engelse
Springer Spaniel -eigenaren
actief. Henk Bruggink kwam op
het idee om een rasvereniging
voor de Engelse Springers op
te richten, omdat er wel 1000
springers in Nederland waren en
er maar enkelen lid waren van
de NSC, de Nederlandse Spaniel
Club. Dus concludeerde hj dat
een aparte rasvereniging levensvatbaar zou zjn. Henk enthousiasmeerde een aantal outsiders
(geen lid van een spanielvereniging): Gerard Heinen, Marcia
Heinen en Mieke Kremer. De
initiatiefnemer Henk Bruggink
ging in 1979 samen met
Gerard en Marcia Heinen naar
de notaris en de oprichting van
de ESSCN i.o. was een feit!

Bart Boers geeft op de clubdag uitleg
over het jagen met Springers

Maar… dat was natuurljk een
lege vereniging. Het doel van het
4-tal was een actieve vereniging
met veel leden, dus gingen zj in
november 1979 naar de Winner
in Amsterdam. Ze wilden de
exposanten met Engelse Springer Spaniels aldaar ontmoeten
en informeren over de ESSCN
i.o. en natuurljk vragen of ze lid
wilden worden. Dat viel tegen,
in het algemeen werd er nogal
gereserveerd op hun plannen
gereageerd. Gelukkig waren er
een paar exposanten die positief
meedachten en zich aansloten,
onder wie Jerna Verdonk (nu

Janny en Rokus op de clubdag in 1981

Jerna Bruggink). Zj vond het een
goed initiatief en moest lachen
om Henk’s opmerking “de wjzen uit het Oosten”. De initiatiefnemers kregen bovendien
goede adviezen van Ria Hörter
van de Welsh Springer Spaniel
Club Nederland (WSSCN) en Mr.
en Mrs. Muirhead uit Engeland,
die op de Winner de spaniels
keurden. Ria Hörter had bj de
oprichting van de WSSCN dit
hele traject reeds meegemaakt.
Gerard en Henk reisden vervolgens naar de Raad van Beheer in
Amsterdam voor informatie en
overleg.
Daar was het enthousiasme niet
erg groot en kregen zj te horen
dat ze voor een erkenning door
de Raad van Beheer in overleg
moesten gaan met de NSC. Deze
club behartigde oorspronkeljk
de belangen van alle spanielvariëteiten. Een afspraak met de
NSC had een historische bespreking in Utrecht tot gevolg.

Het eerste oprichtings (voorlopige) bestuur
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Een lange tafel in de zaal met
aan de ene kant het voorlopige
bestuur van de ESSCN i.o. (Henk
Bruggink, Marcia en Gerard

Rokus Stuyvenberg op z’n eerste diplomadag bj Ank ter Kuile en Tineke Antonisse

Heinen, Mieke Kremer en Jerna
Verdonk) en aan de andere kant
van de tafel het bestuur van de
NSC, o.a. Cor Couzjn, mevrouw
Langhout en mevrouw Gerritsen.
De NSC had bovendien eigenaren
van Engelse Springer Spaniels
uitgenodigd: te weten Anton
Viergever, Bart Boers, Mevr.
Kingma, Rob Frederiks en Theo
den Drjver. Er was bj de NSC natuurljk een zeker ongenoegen.
Daarom was er in eerste instantie
toch enige weerstand tegen
de plannen van de oprichting van
de ESSCN. Toch ontstond tjdens
dit gesprek een constructief overleg. Dit was mede te danken aan
het voorlopige bestuur van de
ESSCN omdat zj inzagen dat
hun expertise m.b.t. de Engelse
Springer Spaniel te kort schoot.
De eis van de NSC en de Raad
van Beheer om een aantal deskundige mensen van de NSC in
het bestuur van de ESSCN i.o.
op te nemen wilden zj daarom
zeker honoreren. Uiteindeljk
werden op de eerste oficiële
Algemene Ledenvergadering van
de ESSCN i.o. van 14 juni 1981 de
volgende bestuursleden gekozen:
Henk Bruggink (voorzitter),

Marcia Heinen (secretaris),
Gerard Heinen (penningmeester), Jerna Verdonk (show-belangen) en namens de NSC: Anton
Viergever (vice-voorzitter en
show-belangen), Bart Boers en
Rob Frederiks (beide jachtbelangen). In de statuten van
de ESSCN werd toen de regel
aangehouden dat het aantal
bestuursleden voor de show- en
jachtbelangen elkaar in evenwicht hielden(!).

“In 1981 werd
de eerste
Springerdag
georganiseerd”
Een tweede vereiste van de Raad
van Beheer was dat er minimaal
50 betalende leden waren. Aan
die laatste voorwaarde heeft
Jerna heel hard gewerkt: diverse
maanden heeft zj vele telefoontjes gepleegd om eigenaren van
Springers te bewegen om lid te
worden van de nieuwe club: de
ESSCN. Het lukte zelfs om ruim

100 leden te werven, dus werd
er op tjd aan deze voorwaarde
voldaan. Het eerste clubblad van
de ESSCN i.o., gestencild,
verscheen al eind 1979.
In 1981 werd de eerste Springerdag georganiseerd in de buurt
van Amerongen. Dat was nogal
behelpen, want er was geen cent
in kas. Mevrouw Viergever gaf
trimles en voorlichting over de
verzorging van de Springers en
ook werd er toen al een scurry
(apporteerwedstrjd) georganiseerd. In 1982 werd de eerste
diplomadag (later certiicaatdag)
van de ESSCN gehouden in de
duinen bj Overveen. Op 15 mei
1983 volgde de eerste Kampioenschaps Clubmatch.
When East meets West: het
begin van de 1e Engelse Springer
Spaniel in Nederland.
Jerna (wiens 1e springer een
Larkstoke was uit de UK en haar
2e springer Randolph Van Duin
en Kruidberg) was goed bevriend
met Sophie Kingma, die destjds
secretaris was van de NSC. De familie Kingma woonde en werkte
op het landgoed Duin en Kruid-
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Fietje Kingma met een van de Duin en Kruidberg Springers op de clubmatch

berg van de familie Cremer. Dit
landgoed was gelegen in het
westen des lands in de buurt van
Santpoort. De familie Kingma
fokte Engelse Springers die
zowel in shows als in de jacht
zeer succesvol waren. De kennelnaam die ze gebruikten was Van
Duin en Kruidberg (waar ook de
eerste springers van Rob Frederiks en van Bart Boers vandaan
kwamen. Henk Bruggink begon

met een Van ’t Kruisselt springer Sheila x Dandy Van Duin en
Kruidberg).
In het oosten des lands woonde
op landgoed ‘t Zand de familie
De Fremery. Nog steeds een
bekende naam in de spanielwereld, want een van de nazaten
van de familie De Fremery stelde
tot voor kort het landgoed in de
buurt van Zelhem altjd beschik-

Johan en Mieneke Steenbergen
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baar voor de certiicaatdagen.
De eigenaar van landgoed
’t Zand, Piet de Fremery, wilde
met zjn Engelse Springer Frikka
(dochter van Nora van de
Ulenpas, landgoed in Hoog
Keppel GLd.) een nest fokken en
hj kende de heer Cremer goed,
want zj hadden beiden een kantoor in Amsterdam. De familie
de Fremery had een jachtopzichter in dienst, Johan Steenbergen,
die in de jachtopzichterswoning
‘t Kruisselt woonde. Johan
Steenbergen moest met
Frikka naar het landgoed Duin
en Kruidberg in Santpoort om
de hond te laten dekken. In 1964
werd uit de combinatie Frikka
x Banko Van Duin en Kruidberg
op landgoed ’t Zand in Hengelo
(Gld) Flicka Van ‘t Kruisselt geboren. Deze Flicka van ’t Kruisselt
ging als pup naar Duin en Kruidberg, waar zj later voor heel wat
Van Duin en Kruidberg-springers
heeft gezorgd. Zo begon de
belangrjkste fokkerj van
Engelse Springer Spaniels in
Nederland met als kennelnamen

“het Kruisselt”

Van ’t Kruisselt en Van Duin en
Kruidberg. Het waren Engelse
Springers van een link formaat
(sommige Duin en Kruidberg
Springers hadden een linke
schofthoogte van ca. 52 cm., dat
is de rasstandaard) die zowel in
de jacht als bj de shows werden
ingezet.

De toekomst…
Van 2012 tot 2015 was Henk
opnieuw voorzitter van de
ESSCN en nog altjd is hj actief
in de jachthondensport met zjn
Jachthondenschool Kynora. Hier
komt Henk af en toe springers tegen die zo op passie zjn
gefokt, dat ze niet hanteerbaar
zjn voor onervaren voorjagers/
eigenaren.
Hj waarschuwt dat door de
continue selectie op passie in de
fokkerj deze springers zo gepassioneerd zjn dat zj als huishond
niet te hanteren zjn en ook
voor praktjkjagers niet meer
trainbaar zjn. Hiervoor zou, net
zoals Rob al zegt, meer aandacht
moeten komen en deze passievolle honden niet meer als huishond aan te bieden. Al pratend
kwamen we automatisch op
het onderwerp “Wat waren de
oorspronkeljke doelstellingen
van de ESSCN”. En wat zjn de
toekomstwensen van Henk?
Henk (en ook Jerna) brachten
een aantal onderwerpen ter
sprake die hun zeer aan ’t hart
gaan:
1. In het fokreglement van de
ESSCN dient meer aandacht te
zjn voor de psychische gezondheid van het ras, met name
de jachtaanleg en overmatige
passie, waarbj de trainbaarheid
wordt vergeten! Er wordt te veel
en alleen op jachtaanleg en passie geselecteerd. De selectie gaat
ten koste van de trainbaarheid.
Het resultaat is onbestuurbare
springers…

Flicka van het Kruisselt

2. Er zou meer gedaan moeten
worden voor de minder bekende
spanielrassen.

qua motoriek en anatomische
gebreken maar een kwartier kan
volhouden.

3. Erkenning door de ORWEJA
van de waterhonden als jachthond, zoals bjvoorbeeld de
Franse, Spaanse, Italiaanse en
Portugese waterhonden. Deze
kunnen nu aan geen enkele
jachthondenwedstrjd deelnemen (bovendien doen zj hetzelfde werk als spaniels wat veel
jachthondentrainers niet weten)

5. De exterieurkeurmeesters
zouden minimaal kennis moeten
hebben van het theoretische gedeelte van de jachtopleiding en
zj moeten weten wat er van een
jachthond in het veld gevraagd
wordt.

4. De veldwedstrjd- en proevenkeurmeesters zouden minimaal
de kynologische kennis moeten
hebben van de jachthondeninstructeursopleiding.

Voorbeeld: de exterieur keurmeester roept “dat is de mooiste
van de show”. Alleen ziet hj niet
dat die hond fysiek niet in staat
is om te werken door te veel aan
beharing en te lange oren en ook
anatomisch niet gebouwd is voor
het werk van een spaniel.

Voorbeeld: de veldwedstrjdkeurmeester roept “dat is een
fantastische jachthond”. Alleen
ziet hj niet dat de hond het
Maart 2022 - 1 | De Engelse Springer | 9
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HOE HET BEGON...
door Bart Krijgsman en Janny van Stuyvenberg

Een andere bekende naam uit die tjd is Kentoo
Donald: Jos Brouwer was de trotse eigenaar van
deze springer.

Dan komen de
plakboeken op tafel
Geljk valt mjn oog op een uitslag: het gaat om de
veldwedstrjd op Europees niveau Coupe d’Europe
voor Spaniels in oktober 1988 op Texel. Het verhaal is prachtig, maar de uitslag is nog mooier.
De wedstrjd was verspreid over drie dagen en
werd gewonnen door Bonny van Janny en Rokus.
Andere winnaars uit die tjd waren Cy of Gwibernant (staat vermeld in de database als Int. Ned.
werkkampioen CY OF GWIBERNANT) van Joep van
de Vlasakker, Hauk’s Donald (Ned.,Int.,Belg. werkkampioen. HAUK’S DONALD ) van Gerrit Visscher,
en de al eerder genoemde Kentoo Donald (Int.
werkkampioen Kentoo Donald) van Jos Brouwer en
als laatste Jos Biemans met Snootie Ian (Ned.,Int.
werkkampioen Snootie Ian).

Het is zondagmiddag in Hulshorst en er staat een
afspraak gepland met Janny van Stuyvenberg. Het
clubblad van maart 2022 staat in het teken van het
40-jarig jubileum en bj wie kun je dan beter aan
tafel zitten dan bj Janny? Mjn verwachting was
dat het ongeveer anderhalf uur zou duren, maar
uiteindeljk hebben we drie uur zitten praten over
vroeger.
De eerste vraag: hoe begon het allemaal voor jullie
met de springers in Nederland?
Janny en Rokus zjn in 1982 begonnen met een
show-springer met KNJV-proeven. Hiermee kwamen ze niet verder dan een C-diploma.
In Maarsbergen ontmoetten ze een van de grondleggers van de Engelse Springer Spaniels in
Nederland, Bart Boers. Rokus was meteen verliefd
op de Engelse Springer Spaniels uit Barts werkljn: Hauk’s Be Lucky werd hun eerste hond uit
de werkljn. Hierna kwam er een Engelse import
genaamd Bonny of Cilcraig en daarmee begon de
Dashhill-kennel.
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Je kunt niet ontkennen dat we hier te maken hebben met voorjagers en Engelse Springers Spaniels
die van een apart kaliber zjn. De ogen van Janny
stralen bj het opnoemen van deze namen van
zowel de voorjagers als de springers.

De veldwedstrjd op Texel was toch wel apart, vertelt Janny. ‘Het wild’, de konjnen en de fazanten,
waren nog volop aanwezig. Tegenwoordig is de
wildstand in Nederland een groot probleem en de
veldwedstrjden bj onze buurlanden worden daarom drukker bezocht. Dat zal de komende jaren
alleen maar toenemen.

Terug naar
vroeger
Rokus en Janny van Stuyvenberg zjn met springers
van de werkljn gaan fokken onder de kennelnaam
Of Dashhill. Een prachtig fokprogramma is er door
hen neergezet: in de database van de Engelse Springer Spaniel staan 121 Dashhill-springers vermeld.
Meerdere honden hiervan werden werkkampioen.
Nu we aan het terugkjken zjn, kunnen we constateren dat we als vereniging een hoop te danken
hebben aan de grondleggers zoals Bart Boers,
Henk Bruggink, Rob Frederiks en Rokus en Janny
van Stuyvenberg. Ook voorjagers als Joep van de
Vlasakker en Gerrit Visscher mogen niet vergeten
worden.
Door de inzet en passie van deze mensen kunnen
wj ook nu nog volop genieten van onze springers.
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KAMPEERWEEKENDEN VAN TOEN
door Bart Krijsman
Echt logisch was het niet dat ik met deze zoektocht uitkwam bj Helma van den Brink. Ik was op
dat moment nameljk bezig met het uitzoeken van
de stambomen van de Engelse Springer Spaniels
van de kennel Van Duin en Kruidberg.
In de ESS database staan er een aantal vermeld. Via
mjn vriend Google kwam ik uit op de site van het
Veense Springertje en daar vind ik Ashly Van Duin
en Kruidberg.
Niet veel later had ik Helma van den Brink aan de
telefoon, want ik wilde meer te weten komen over
de stamboom van Ashly.
Het gesprek al ging snel over naar het fokken van
honden en naar de vereniging.
Helma is van jongs af aan opgegroeid met honden.
De eerste was een Heidewachtel en later heeft ze
zelf voor een cocker spaniel gekozen.
Een keus werd gemaakt toen ze besloot om met
haar man Rudo verder te gaan. Hj had een Ierse
Setter. Voor Helma was deze iets te groot en de
cocker werd als iets te klein gezien.
Uiteindeljk werd het een Engelse Springer Spaniel
uit de showljn: Ashly Van Duin en Kruidberg,
gekocht bj mevrouw Kingma.
Met Ashly gingen ze naar de Jonge Honden-dag van
de Engelse Springer Spaniel Club Nederland, met
daaraan gekoppeld een Algemene Ledenvergadering. De voorzitter destjds was Henk Bruggink.
De vraag van Helma en Rudo aan Henk was simpel:
informatie om te gaan fokken. Alle vereiste theorie
was al binnen, maar nu nog de praktjk.
Die uitleg kregen ze van Henk, maar meteen werd
Helma ook overgehaald om binnen de vereniging
mee te helpen. De activiteitencommissie was de
eerste stap.
Er werden wandelingen georganiseerd, maar wat
iedere keer terug kwam was het kampeerweekend
op de Paalberg in Vierhouten. De mensen van het
eerste uur waren daar aanwezig, zoals bjvoorbeeld
Janny en Rokus van Stuyvenberg, etc.
De camping was perfect voor verschillende activiteiten voor zowel show-, jacht- als ook huishonden.
Iedereen deed mee aan de oefeningen. Show lopen,
jacht-oefeningen en vooral ook een hoop plezier.
De honden mochten daar loslopen. Het was er dus
erg rustig, want springers zjn van nature echt héél
rustig...

Vrjdag was de aankomst, zaterdag de Jonge Honden-dag, en de clubmatch werd op zaterdag en
zondag gehouden.
Destjds was het nog toegestaan om een kampvuur
te maken. Vuur en mannen dat gaat nu eenmaal
heel goed samen. Hoe hoger hoe mooier. Dat gebeurde daar ook. Het resultaat was dan een prachtig kampvuur met tot laat een hoop gezelligheid.
Na Vierhouten werd het kampeerweekend verplaatst naar Ermelo.

“Er was geen
internet”
Met name één opmerking van Helma vond ik zo
mooi: er was geen internet. Het weekend fungeerde als het ware als social media van die tjd.
Geljk moet ik denken aan mjn kinderen. Telefoonboek, wat is dat, pap? Ja zo’n opmerking.
Gedurende het weekend stonden de springers
centraal, maar tjd voor bjpraten en elkaar de
hand schudden was zeker een nummer twee in
de hitljst. Verslagen in oude clubbladen geven dit
duideljk weer.
Al met al was het gezelligheid troef tjdens deze
weekenden.
Oh ja, ik vond nog een artikel in het clubblad van
december 1989: de uitslag van de scurry die werd
gehouden tjdens het kampeerweekend: 1e werd
Ashly van Helma en Rudo van den Brink, 2e werd
Bonny van Rokus en Janny van Stuyvenberg.
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MOEDER EN
DOCHTER
MET HUN
NIEUWE
TITELS
door Daphne van den Brink

Abby

Abby is ondertussen al een tjd aan het genieten
van haar welverdiende pensioen. Echter heeft zj
toch nog een nieuwe titel weten te behalen!

“Dutch Grand
Champion”
Eind december bracht de Raad van Beheer naar
buiten dat er een nieuwe titel te behalen is, nameljk ‘’Dutch Grand Champion’’. Om deze titel te
krjgen moet je de volgende titels behaald hebben:
Nederlands Jeugd Kampioen – Nederlands
Kampioen – Nederlands Veteranen Kampioen.
Abby heeft tjdens haar showcarrière alle 3 de
titels weten te behalen en mag zich nu een Dutch
Grand Champion noemen! Uiteraard zjn wj super
trots op onze Abby en is dit een mooie afsluiting
van haar carrière.
Op dit moment geniet Abby met volle teugen van
haar pensioen. Ze slaapt heel wat uurtjes lekker op
de bank of in haar luffy donutkussen. Daarnaast
is ze buiten nog altjd actief met haar favoriete bal.
Wj hopen nog heel wat jaren te mogen genieten
van dit speciale meisje!
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Waar Abby nu van haar rust geniet, staat haar
dochter Flame in de startblokken van haar showcarrière. Door corona heeft Flame maar minimaal
deelgenomen aan de hondenshows. Na bjna een
jaar thuis te hebben gezeten, mocht zj begin
november weer mee naar de dubbele show van
Bleiswjk. Dit keer een speciale editie met de
Holland Cup Winner en de Jubileum show van KC
Dordrecht. Tjdens dit weekend wist Flame twee
nieuwe titels te behalen. Zj werd in dit weekend
Nederlands Kampioen en mocht de Holland Cup
Winster’21 titel in ontvangst nemen. Op beide
shows was zj de beste teef.
Ondanks dat 2021 een rustig showjaar was en er
maar 7 shows werden georganiseerd in Nederland.
Wist Flame met twee shows voldoende punten te
verzamelen om zich de Beste Show Engelse Springer Spaniel Teef van Nederland te mogen noemen.
Deze prjs mag zj in april in ontvangst nemen
op de ALV van de Engelse Springer Spaniel Club
Nederland.
Wj hopen dat 2022 weer een redeljk ‘’normaal’’
show jaar mag worden en dat wj weer van onze
hobby kunnen gaan genieten.

DAG LIEVE DARWIN

Op 17 december 2021 hebben wj afscheid genomen van onze lieve Darwin. Hj heeft een mooie
leeftjd van 14 jaar mogen bereiken.
In 2007 kwam Darwin met het vliegtuig vanuit
Zweden naar Nederland toe. Er waren mooie en
spannende plannen voor hem gemaakt. Samen
met Meredith Miller uit Amerika waren wj de
eigenaren van deze speciale hond. Darwin zou in
Nederland bljven tot hj Nederlands Kampioen zou
zjn en daarna zou hj voor een aantal jaren naar
Amerika gaan. Door omstandigheden is dit nooit
doorgegaan, maar hj heeft zich hier in Nederland
van zjn beste kant laten zien. Darwin is gefokt
door de welbekende Wishborne kennel in Zweden.
Darwin begon zjn show carrière met succes en is
daarna eigenljk nooit meer gestopt. Wj zullen een
aantal hoogtepunten hieronder uitlichten.
Eindhoven 2008, de allereerste keer in de jeugdklas, amper 9 maanden oud. Darwin werd beste
van het ras en vervolgens werd hj 5e best in
groep! Wat een droomstart voor deze jonge hond.
In datzelfde jaar werd hj vanuit de jeugdklas ook
Clubwinnaar op de clubmatch van de ESSCN. Wat
een jaar was dit!
5 jaar achter elkaar van 2008 t/m 2012 was Darwin
de beste show-springer van Nederland. In 2009,
nog geen 3 jaar oud, wist hj de Eukanuba Award
te winner voor rasgroep 8 en was hj de nummer
2 van alle rassen in Nederland! In 2009 was hj de
nummer 2 van rasgroep 8.
Darwin was een hond voor de erering, hj wist zjn
baas link te laten rennen en aan het werk te zetten. Hj heeft verschillende keren rasgroep 8 weten
te winnen en hj is daarnaast ook meerdere keren

tweede en derde best in show geworden op de
grote internationale tentoonstellingen.
Door de jaren heen heeft hj verschillende mooie
titels weten te behalen:
Nederlands Jeugd Kampioen, Nederlands Kampioen, Luxemburgs Kampioen, Internationaal Kampioen, VDH Kampioen, Bundesjugendsierger’08,
Bundessieger’08, Clubwinner’08, Winner’08, ’09
& ’11, Brussels Winner’11, De beste show ESS van
Nederland’08. ’09, ’10, ’11 & ’12 en hj is een Eukanuba Award Winner.
Hj is dan ook bekend als:
Wishborne Vinking Voyager
NLJCH. NLCH. LUXCH. VDHCH. INT.SH.CH.
BJW’08. BSSG’08. CW’08. W’11. BW’09
Beste Engelse Springer ’08 ’09 ’10 ’11 & ‘12
FCI Groep 8 Winnaar en #2 van alle rassen in
Nederland
Naast al zjn mooie successen in de showring, was
Darwin vooral een heel fjne hond om thuis te
hebben. Wanneer er sneeuw lag, was hj helemaal
in zjn element. Lekker sneeuwballen gooien en
deze dan proberen te vangen, hier kreeg hj echt
geen genoeg van. Ballen gooien vond hj ook leuk
om te doen, maar om de bal terug te krjgen was
een grotere uitdaging. Vaak moesten wj hem omkopen met een bak voer, zodat hj uiteindeljk na
lang twjfelen de bal los zou laten. Darwin was een
hond die graag voor je wilde werken en hj was dan
ook de grootste vriend van zjn baas! Een hond uit
duizenden.
Bedankt voor alle mooie momenten en herinneringen
lieve Darwin!
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NIEUWE WEBSITE ESSCN
IS ONLINE GEGAAN

Met ingang van 4 januari 2022 kan ieder van u
genieten van de nieuwe website van de vereniging.
Er is véél aandacht besteed aan de gebruiksvriendeljkheid van de site voor u als bezoeker.
In de afgelopen jaren is er ook wetteljk veel veranderd en met deze nieuwe opzet voldoet de site
weer aan de nieuwe eisen.
U kunt de site zowel op uw laptop en/of mobiel
gemakkeljk bekjken.

Bovenin ziet u een zoekfunctie-mogeljkheid en
verschillende menuknoppen staan die onderverdeeld worden in submenu’s.
In de opzet van de site is gekozen om het laatste
nieuws – activiteiten en clubbladinfo - voor de vier
hoofdrubrieken te zetten, zodat u een duideljk
overzicht heeft over de laatste gebeurtenissen.
In de rubriek “ESSCN” vindt u alles terug over de
organisatiestructuur.
De emailadressen van de bestuursleden zjn
gewjzigd. Ze zjn aangepast aan functie van de
bestuursleden.
In de rubriek “pup zoeken” vindt u, voor zover
door de fokkers aangeleverd, een overzicht van te
verwachten nesten en geboren puppy’s van fokkers die lid zjn van de ESSCN en die voldoen aan
het verenigingsfokbeleid. De aankondiging wordt
gedurende vier maanden gepubliceerd, zodat u als
bezoeker dit overzichteljk kunt terugvinden.
De rubriek “fokkers”: op de fokkerspagina kunt u
alle aangesloten fokkers van de ESSCN bekjken.
Dit zjn leden van de ESSCN en zj fokken volgens
het verenigingsfokreglement en het Kynologisch
Reglement van de Raad van Beheer.
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Deze rubriek is opgedeeld in show en jacht en de
presentaties van de logo’s worden in willekeurige
volgorde gepresenteerd. Hierin heeft niemand een
vaste plaats maar is iedereen geljk. De werking
gaat als volgt: na iedere menuklik wordt er een
ander logo zichtbaar.

Alle formulieren zjn verzameld onder een daarvoor speciale knop in het menu bovenin de website: “formulieren”. Zo kunt u daar in één oogopslag alles terugvinden. De formulieren worden
automatisch naar het daarvoor bestemde mailadres doorgestuurd.

Bj de logo’s van de aangesloten fokkers ziet u de
mogeljkheid om de website te bekjken (mits deze
aanwezig is) en u kunt de fokker rechtstreeks een
email sturen. U wordt doorgelinkt naar het juiste emailadres van de fokker van wie u meer info
wenst.

In de rubriek “foto” staan foto’s van verschillende
activiteiten die al hebben plaatsgevonden. Ook
foto’s van activiteiten die in de toekomst zullen
plaatsvinden, zullen in deze rubriek worden gepubliceerd.

Zjn er onder de leden nog kennels die zich willen
aanmelden voor de website dan bent u van harte
uitgenodigd om uw gegevens en logo (.PNG, .JPG,
.PDF, .EPS) door te sturen naar
webmaster@esscn.nl
Dan worden uw gegevens op de ESSCN site
geplaatst.
De rubriek “dekreuen”: op deze pagina worden
dekreu(en) gepresenteerd van leden van de Engelse
Springer Spaniel club Nederland. De aangeboden
springers voldoen aan het huidige fokreglement.

Wanneer u op een foto klikt, dan vergroot deze
zich in het scherm. Aan de rechterkant bovenin in
het menu komen er een aantal functies te staan
(zie foto op de volgende pagina).

Mocht u in het bezit zjn van een reu die u als
dekreu wilt inzetten vul dan bj de rubriek formulieren het daarvoor bestemde formulier in en stuur
een foto door van uw reu mee. De foto graag in
groot bestand via We Transfer sturen naar
webmaster@esscn.nl
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Daar kunt u de slideshow starten (als u op het pjltje dat naar rechts staat klikt) en indien gewenst
kunt u de foto’s full screen bekjken door op het
open vierkantje te klikken.
De ESSCN-site is in samenwerking met Adan van
de irma “Downdjk” ontwikkeld. Kennis, kunde
en diensten zjn hier aanwezig om maatwerk-websites en webshops te laten maken die W3c, zoekmachine-geoptimaliseerd, goed beveiligd en AVG/
GDPR Proof zjn. Downdjk ziet problemen eerder
als een uitdaging om tot oplossingen voor de klant
te komen. U kunt daarom het beste uw website of
webshop laten maken in Weert door Downdjk.
Downdjk is gespecialiseerd in maatwerk-websites,
webshops en online applicaties waarbj het webdesign volledig gemaakt en aangepast wordt aan de
huisstjl van uw bedrjf en producten. Het webdesign wordt in Weert dan ook standaard bj iedere
website, webshop en online applicatie geleverd.
Klanten kunnen rekenen op gedegen vakkennis
en jarenlange ervaring. Sinds de start in 2008 van
Downdjk hebben zj maatwerk-websites en webshops gemaakt.
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Adan is de eigenaar van Downdjk en hj leverde
het hostingpakket van de ESSCN-site. Het was zéér
prettig samenwerken met hem. Een korte ljn en
alles was mogeljk.
Via deze weg wil ik Adan harteljk danken voor de
fjne samenwerking en hoop ik dat u zult genieten
van deze nieuwe ESSCN site.
Met vriendeljke groet,
Marianne Coppelmans
webmaster ESSCN

WANDELEN OP DE GINKELSE HEIDE
MET HÉÉL VEEL SPRINGERS
door Bart Krijgsman
Eindeljk was het dan zover op 13 februari 2022:
de eerste ESSCN-wandeling van dit jaar was een
feit. We hadden te maken met een grote groep van
49 deelnemers die 27 springers hadden meegenomen. De parkeerplaats bj de Ginkelse Heide was
de verzamelplaats. Kofie, thee, chocolademelk en
cake stonden er klaar voor de deelnemers. Het was
echt heerljk om weer zoveel springers bj elkaar te
zien. Dat was ook te merken aan de mensen. Iedereen straalde, net zoals de zon. De weergoden waren ons goed gezind: zon, en geen wind of regen.
Er waren twee routes uitgezet, maar uiteindeljk
hebben we allemaal de korte route gelopen. De
schuld daarvoor lag bj de Springers die hun best
deden om onze aandacht te trekken.

Sommige Springers wilde zeker weten dat er geen
achterbljvers waren en liepen de verkeerde kant
uit. Die moest je even zachtjes in hun oor luisteren dat zj de laatste waren.

De wandeling ging dwars over de heide. De wegen
waren breed, waardoor we onder lopen ook nog
ruimte hadden om bj te kletsen. Want dat is ook
heel erg belangrjk als je springerliefhebbers bj
elkaar brengt.
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Weer terug bj de parkeerplaats bleek dat we geen
springers waren kwjtgeraakt en begaven we ons
naar het pannenkoekenhuis. Daar werden we om
13:00 verwacht. Het bleek dat we honger hadden,
want al snel had iedereen een plekje gevonden.
Vrjwel meteen werden de pannenkoeken geserveerd.
Was het gezellig? Ja het was heel erg gezellig en
dat was ook te merken aan de reacties die we na
aloop kregen.
Daarbj wil ik iedereen bedanken voor het helpen.
Claudia Burgers voor het helpen met de wandeling
en de dames van het bestuur voor de kofie en de
thee.
Gezien de reacties gaan we meer wandelingen organiseren en zjn we op zoek naar mogeljkheden.
Noordwjk hebben we al op de ljst staan.
Heb je een idee voor een wandeling? Geef dat door
aan de activiteitencommissie, dan kunnen we dat
gaan organiseren. Wj zorgen voor kofie en thee
met cake. Pannenkoeken helaas niet, dat doen we
maar eenmaal per jaar.
De activiteitencommissie
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ONS LEVEN MET SPANIELS
door Janny van Stuyvenberg
In 1968 kregen wj onze eerste
show-cocker, Jonkheer Dandy
Pieter van Soetheem. Gevolgd
door show-springer Billy van de
Dongemond. Maar we waren in
die tjd toch vooral druk met
zeilen.
Tjdens de Winner in 1980 is de
gedachte over een springerclub
geboren, met Henk Bruggink als
oprichter. Wj wilden zeker ook
actief zjn in deze vereniging.
Er kwamen steeds meer werkhonden en we zjn toen verhuisd

van een woonwjk in Harderwjk naar het buitengebied van
Hulshorst. Een huis midden in
het bos is dan perfect.
13 spaniels, zowel cockers als
springers hadden we op een
gegeven moment. In de winter
bjna iedere dag op jacht en in
de zomer trainingen en een nestje cockers of en springers.
Wat heeft ons leven met spaniels
ons veel plezier gegeven. Zoveel
fjne contacten met spaniel-

mensen. Zo genoten van het
werk met de spaniels in de praktjk. Zo genoten van de spanieltrainingen en veldwedstrjden.
Waarbj de sfeer en de sportiviteit in het spanielwereldje nog
altjd heel erg belangrjk zjn.
Laten we dat zo houden. Ik ben
dankbaar voor ons prachtige
leven met spaniels en hoop nog
jaren hiervan te genieten.
Ook nog veel goede jaren voor de
ESSCN!
Janny en Rokus
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DE MENSEN VAN HET
EERSTE UUR: ONS ERELID

ROB FREDERIKS

door Bart Krijgsman, Willemien de Rooy en Rob Frederiks

In de statuten van de ESSCN staat vermeld dat de
vereniging is opgericht op 15 december 1980. Dit
betekent dat er een geschiedenis van ruim veertig
jaar achter ons ligt. Reden voor de redactie om een
gesprek aan te gaan met ons erelid Rob Frederiks,
één van de eerste bestuursleden van de club en nog
steeds actief als keurmeester tjdens veldwedstrjden en working tests.
Wat was er vóór 1980, vragen we aan Rob
De Engelse Springer Spaniel kwam op zjn pad in
1974 door de aanschaf van een reu uit de kennel
‘Van Duin en Kruidberg’. De toenmalige secretaresse van de Nederlandse Spaniel Club (NSC), Sophie
Kingma-Boele, was niet de eigenaresse, maar in
de praktjk wel de persoon die deze kennel runde. Haar fokproducten vertoonden destjds nog
combinaties van zowel show- als werkljnen. Op
het landgoed bj Santpoort verzorgde mevrouw
Kingma voor de NSC ook training voor spanielvoorjagers. Daar is de vrouw van Rob met de springer
jachttraining gaan volgen. Als geïnteresseerd
toeschouwer bj deze bjeenkomsten deed Rob zjn
eerste indrukken op om, zich verder oriënterend,
uiteindeljk terecht te komen in de wereld van
veldwedstrjden voor spaniels.

De wedstrjden werden georganiseerd door de
in 1926 opgerichte NSC, de vereniging waar alle
spaniel-variëteiten oorspronkeljk onder vielen.
In 1976 besloten enkele Welsh Springer Spanieleigenaren zich af te scheiden van de NSC en een
eigen vereniging op te richten. Na een eerste initiatief van enkele outsiders (niet bj de NSC aangesloten ESS-bezitters) volgden de Engelse Springers in
1980. Het bestuur van de NSC wilde wel bj de
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied een positief advies geven over een oficiële erkenning van
deze nieuwe rasvereniging, maar adviseerde met
klem enkele NSC-leden met ESS-deskundigheid in
het bestuur op te nemen. Aldus geschiedde en eind
van dat jaar werd de Engelse Springer Spaniel Club
Nederland opgericht met als eerste bestuursleden
Henk Bruggink, Gerard en Marcia Heinen, Jerna
(Bruggink)- Verdonk, Bart Boers, Rob Frederiks en
Anton Viergever (de laatste drie waren afkomstig
uit de enkele jaren geleden opgeheven NSC).
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Zowel de jacht- als de showljn waren met deze
bestuursleden vertegenwoordigd in de vereniging.
Tussen 1975 en 1980 was het niveau van de ESS op
veldwedstrjden fors toegenomen. De import van
werkgefokte springers uit de UK en de toegenomen
kennis over africhten en voorjagen zorgden voor
een toenemende belangstelling van (voor)jagers
in de jaren erna. Dat had ook gevolgen voor de
samenstelling van het ledenbestand van de nieuwe
vereniging.

“Het is moeilijker
geworden om
geschikte velden
te vinden”
Opgemerkt moet worden dat het bestaan van de
twee ljnen al sinds de jaren twintig van de twintigste eeuw kan worden beschouwd als een gegeven
waar je moeiljk omheen kan: het is een erfenis
waarin het land van oorsprong een leidende rol
heeft gespeeld. Gelukkig is het bestuur van de
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ESSCN er vanaf het begin in geslaagd dat, zonder
grote incidenten, er een vereniging bestaat waarin
adepten van show-, huis- en werkhond in grote ljnen elkaar respecteren. Vanaf de aanvang heeft de
ESSCN tenslotte de zorg gedragen van de organisatie van clubmatches, springerdagen, wandelingen
en -in het verband van de Spaniel Unie Nederlandals VWOV (oficiële veldwedstrjd organiserende
vereniging) certiicaatdagen en veldwedstrjden.
Is er veel veranderd sinds die tijd?
Er is wel iets veranderd, volgens Rob. Omdat de
wildstand tegenwoordig minder is en het ook
moeiljker is geworden om geschikte velden te
vinden voor veldwedstrjden, gaan mensen voor de
praktjkjacht of om deel te nemen aan wedstrjden
vaker naar het buitenland, waar nog wel voldoende mogeljkheden zjn, zoals in België. De working
tests die de jachtcommissie sinds enkele jaren in
Nederland organiseert zjn een nuttige aanvulling,
maar wegen toch niet op tegen de echte praktjk.
Wat is belangrijk om de kwaliteit van het ras te behouden?
In de afgelopen crisisperiode was de vraag naar
pups extreem groot. Toch moet voor fokkers en
zeker ook voor de vereniging de kwaliteit van het
ras altjd belangrjker zjn dan de kwantiteit, waarschuwt Rob.

Daarnaast is het ook belangrjk dat jachtgefokte springers (jacht)training krjgen om
zo hun sterk ontwikkelde jachtpassie in goede banen te leiden. Te vaak horen en lezen
we dat jachtspringers waarmee niet op een
of andere manier wordt gewerkt voor problemen zorgen. Volgens de eigenaren luisteren
ze niet wanneer ze los lopen, waardoor ze
hun springer alleen maar aangeljnd durven
uit te laten. Hier is een rol weggelegd voor
fokkers die goede informatie moeten geven
aan de kopers van hun pups, maar ook de
vereniging kan hierin iets betekenen: de
vereniging krjgt vaak vragen van mensen die
op zoek zjn naar een pup. Als deze mensen
aangeven dat ze een leuke gezinshond willen
en niet van plan zjn om met hun springer te
gaan jagen of iets anders aan aanzienljke fysieke en geesteljke activiteit kunnen bieden,
dan zou het goed zjn als hen geadviseerd
wordt om een springer uit de showljn of een
hond van een minder actief ras te overwegen.
Uiteraard staat de gezondheid van het ras
voorop. Erfeljke ziektes en afwjkingen zjn
bj iedere rasvereniging een onderwerp tot
aanhoudende zorg. Mocht het ooit nodig
bljken te zjn om de genenpool te vergroten,
dan zouden de jachtspringers en de showspringers elkaar nog wel eens nodig kunnen
hebben.
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JEUGDVELDWEDSTRIJD
13 DECEMBER IN GRATHEM
door Henk Hoogenkamp
Wonen in het prachtige Friesland is in vele opzichten een voorrecht, behalve als je interesse hebt
om met je spaniel mee te doen aan wedstrjden en
proeven. Voor mj zjn deze dan toch vaak aan de
andere kant van Nederland (dit natuurljk vanuit
mjn perspectief gezien, want mensen in Zeeland
of Limburg zullen Friesland wel de andere kant
van Nederland vinden). Maar de uitnodiging om
mee te mogen doen aan de jeugdveldwedstrjd
van de SUN in Grathem in Limburg op 13 december nam ik graag aan. Voor mj was het de eerste
keer om deel te nemen aan een veldwedstrjd voor
spaniels. Met mjn Golden Retrievers heb ik wel
deelgenomen aan veldwedstrjden, maar dit is toch
een heel andere tak van sport.
Wat heb je nodig voor een veldwedstrijd?
Als eerste een geschikt veld met mooie dekkingen
en hopeljk ook het nodige wild. Dat is op deze
dag aanwezig, meneer Corbjn heeft zjn erf en
veld beschikbaar gesteld en het is zondermeer een
prachtig veld met dekking waar het werk van de
spaniel goed te beoordelen is. En het wild is deze
dag ook in voldoende mate aanwezig. Om hiermee
te beginnen: dankzj jachthouders als meneer Corbjn kunnen wj dit soort dagen hebben, waarvoor
grote dank!
Als tweede geweren die ook raak kunnen schieten,
anders valt er weinig te apporteren. Nou betere
schutters hadden we niet kunnen hebben: waar ze
een kans kregen werd die ook benut.
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Als derde keurmeesters, zonder het deskundig
oordeel van keurmeesters is er geen wedstrjd. In
eerste instantie zou Chris van Geit uit België samen met Jolanda Kroot keuren. Echter bj Jolanda
Kroot was corona in haar familie een spelbreker,
maar Geert Dieu, ook uit België, was bereid om op
het laatste moment in te vallen. Geweldig dat dit
gelukt is.

En dan ook nog een organisatie zoals de SUN en
hun vrjwilligers. Vele uren voorbereiding zjn
nodig om een dag als deze te organiseren. Peter
Tervoort heeft tjdens deze dag als wedstrjdleider
hard gewerkt. Al die voorjagers die hj de hele dag
bj de les heeft gehouden en het programma heeft
laten lopen zoals het moet, het ging onder zjn
leiding van een leien dakje.

“De gezelligheid
onder voorjagers
was groot”
En dan nog de honden,
vandaag dus allemaal
jonge honden met meer of
minder ervaren voorjagers.
Vandaag deden er 7 cockers mee en 5 springers.
Nu naar de dag zelf: Peter
trok de lootjes en daarmee was de startvolgorde
vastgesteld. Ik had nummer 1 en had dus de eer
om te mogen starten. De
wedstrjd is verder vrj
simpel: er wordt gejaagd
en jj mag met je hond de
dekking afdrjven gelankeerd door de geweren. De
keurmeesters beoordelen
hoe jj dit samen met je
hondje ervan afbrengt en
als je geluk hebt stoot de
hond een stuk wild uit de
dekking. Dan scoor je een
punt en als de hond dan
ook nog steady het weglopend of -vliegend wild
nakjkt, gaat het helemaal goed. Indien het stuk
wild geschoten wordt, dient je hond het geschoten
wild te apporteren. Het loopje ging naar mjn idee
best goed, maar Jamie kon geen wild vinden in de
drift. Er vloog wel een houtduif weg die geschoten
werd, dus Jamie had wel een apport binnen. Henk
van den Ouwenland mocht na mj, maar die kreeg
helaas ook niets los. Dat er wel degeljk wild zat
bleek wel met Arie Heistek met zjn springer. Nou
ljkt me Arie wel een snelle jongen maar vergeleken bj de turbo van Aandacht Edge verbleekt dat.
Wat een geweldig werktempo heeft die hond en in
no-time kreeg deze een haas en een snip los. Het

haas kwam onbeschoten weg en de houtsnip mag
niet geschoten worden, dus helaas geen apport
voor Arie en zjn hond. Hierna kregen alle voorjagers met hun hond de kans om gedurende 5-10 minuten hun honden te laten werken in de dekking.
Voor een aantal leverde dat al een heel mooie punt
en navenant apport op.
Samen met Jean Geurts liepen we terug, We kwamen hierbj langs het geweer (dit is een jagersterm
voor een schutter) die genoten had van Faye, en
die terloops aangaf dat wat hem betrof die hond de
avond wel met hem mee terug naar huis mocht.
Voor Jean kon de dag met zo’n compliment niet
meer stuk.
Na de lunch kreeg iedereen een tweede loop. Jean
Geurts met Faye mocht als eerste starten en had al
binnen enkele minuten een prachtig punt op een
fazant. Het apport ging ook perfect.

Jimmy Witjes had pech, zjn hond Bushmills Odin
van Phenrola kreeg geen wild te vinden.
Hierna mocht ik weer met Jamie. De dekking was
echt dicht maar Jamie kon met mooie snelheid
onder de bramenstruiken zjn werk doen, terwjl
ik al ploeterend over de struiken mjn weg moest
zoeken. Maar wj hadden wel geluk: in een dichte struik stootte Jamie een fazant op en hj bleef
wonderwel ook nog eens op zjn plaats toen de
fazant opging. De fazant werd verderop geschoten
en we zagen hem vallen. Echter, hj lag niet op zjn
plek. Hj bleek nog een stukje doorgelopen te zjn
en had zich verstopt in een dichte prop. Gelukkig
gebruikte Jamie zjn neus goed en hj vond deze en
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bracht hem netjes bj mj in de hand. Punt
binnen!
Zo verliep de middag ook weer in alle
gemoedeljkheid en de gezelligheid onder
wachtende voorjagers was groot. Uiteindeljk moesten twee voorjagers nog een koud
apport doen, omdat ze weliswaar een punt
hadden gescoord maar geen apport hadden kunnen doen. Zowel voor Arie als Marianne met hun
honden was dit geen enkel probleem. Anita mocht
tenslotte nog een waterapport laten zien met Eddy
the Eagle, wat ook succesvol ging.
Daarmee was de wedstrjd klaar en gingen we
terug naar het erf van Meneer Corbjn. Marianne,
die tjdens deze dag alles ook nog eens als fotograaf
vastlegde, bleek een auto vol met lekkere dingen te
hebben, dus het wachten op het keurmeestersberaad was geen straf. Af en toe kwam Peter Tervoort met een verhit hoofd naar buiten om af te
koelen, dus de keurmeesters hadden bljkbaar nog
wel een discussie lopen. Uiteindeljk kwam de uitslag, en na alle plichtplegingen en bedankjes werd
elke hond stuk voor stuk besproken. Dit was in
de deskundige handen van Chris van Geit, en elke
hond werd goed geëvalueerd. Helaas gingen drie
honden naar huis zonder kwaliicatie. Annelot met
Wetlands Rum had geen punt kunnen scoren maar
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kreeg een eervolle vermelding. 4 honden mochten
naar huis met een Goed. Anita kreeg een Zeer Goed
met Eddy, en ondergetekende met Jamie ook een
Zeer Goed op een mooie derde plaats.
Een Uitmuntend voor Arie met Aandacht Edge,
bracht hen op een heel mooie tweede plaats.
En tenslotte Jean Geurts met Hunting Fire Manchester Triage (Faye) op de eerste plaats met ook
een Uitmuntend en als kers op de taart ook nog
eens de eerste keuze van de geweren en beste
jeugdhond samen met Henk van den Ouwenland
en zjn hond Aandacht Fjall. Beide hadden evenveel punten en ze gaan het komend jaar de trofee
samen delen.
Hiermee eindigde een geweldige dag en rest mj
alleen nogmaals de dank voor de jachthouder, de
geweren, de organisatie en de gezellige voorjagers.
Henk Hoogenkamp met Hunting Fire Social
Distancing (zeg maar Jamie)

DE BRABANT CUP
workingtest | 9 september 2022
Landgoed Gorp de Ley te Hilvarenbeek | onderdeel van “Brabants Landschap”

door Henk, Henny, Nol, Thea en Brenda
Wat is een workingtest?
De bedoeling van een workingtest is dat een
spaniel laat zien dat hj op een rastypische manier
kan jagen en steady is als het wild opgaat, op schot
en/of luitsignaal. Op commando dient een spaniel
het wild te apporteren en dus te laten zien dat hj
kan schakelen van het jagen naar het apport. Zodra het wild binnen is, moet de spaniel in staat zjn
om door te jagen.
Alle proeven zjn uitgezet als praktjkjacht. Wj
hebben in 2016 de éérste workingtest voor spaniels
in Alphen georganiseerd. Afgelopen jaar was de
workingtest in Liempde en dit jaar is er wederom
een nieuw terrein waar de spaniels weer een totaal
ander biotoop gaan ervaren.
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Henk van den Ouweland en Nol Bots

Brenda Bots

Ook dit jaar is de organisatie weer in handen
van Henk van den Ouweland (links) en Nol Bots
(rechts). Brenda Bots van het secretariaat en niet te
vergeten Henny van den Ouweland (links) en Thea
Bots (rechts) voor verdere ondersteuning. We hebben dit verder uitgewerkt tot vjf proeven in een
fantastisch spaniel terrein. Dit jaar zal de workingtest op het landgoed Gorp de Ley te Hilvarenbeek
zjn. Dit is onderdeel van het “Brabants Landschap”, waar men biezen, varens, bramen en heide
kan gaan uitjagen. De proeven worden beschreven
en getest met een of twee honden om na te gaan of
het ook werkeljk zo werkt als we hebben bedacht.
Per proef zjn er twee apporten. Dan moet er een
waarderingssysteem worden uitgevonden om de
workingtest een wedstrjdelement te geven. Dat is
maximaal 20 punten per proef waarvan 10 voor
het jagen en 5 voor elk apport. Het terrein is zeer
geschikt voor een spaniel om te laten zien dat hj
weet waarvoor hj op de wereld is gezet. De apporten zjn uitsluitend met wild en met in totaal tien
apporten per hond kun je zorgen voor een mooie
variatie. Dat het initiatief voor een workingtest een
succes is, bljkt wel uit de toenemende belangstelling.

Wj (Henk, Nol, Brenda, Henny en Thea)
nodigen voorjagers met hun spaniel van harte
uit om 9 september 2022 deel te nemen aan
de workingtest op het landgoed Gorp de Ley te
Hilvarenbeek.
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Henny van den Ouweland en Thea Bots

De workingtest zal plaatsvinden onder auspiciën
van de Engelse Springer Spaniel Club Nederland.
Het maximum aantal deelnemers bedraagt 30
honden. Voorjagers die met twee spaniels hebben
ingeschreven, kunnen bj overschrjving maar met
één spaniel deelnemen.
Verdere gegevens volgen in het volgende clubblad
van juni 2022.
We hopen u te mogen ontmoeten op deze dag!

EVEN VOORSTELLEN
LEDEN VAN DE
GEZONDHEIDSCOMMISSIE
Hoi allemaal,
Mjn naam is Marjolein Brussee, ik
ben 33 en woon samen met mjn
Engelse Springer Spaniel Guus in
Zeeuws-Vlaanderen. Daar werk ik al
weer 9 jaar als dierenarts voor gezelschapsdieren. In mjn vrje tjd haal ik
veel plezier uit wandelen, speuren en
jagen met mjn hond. Hoewel ik nog
niet zo lang lid ben van de vereniging,
heb ik het ras de afgelopen jaren steeds
beter leren kennen. Ik vind het een
mooie uitdaging om samen met de
anderen vorm te geven aan de gezondheidscommissie en hopeljk iets te
kunnen betekenen voor de gezondheid
van de Engelse Springer Spaniel!

Mjn naam is Gregory Pope. Ik ben geboren in Tilburg
waar ik tot mjn 7e levensjaar heb gewoond. Daarna verhuisde ik met mjn vader naar Engeland. Ik ben geboren
uit een Britse vader en een Indische moeder en groeide
op tussen twee culturen en heb van beide het beste
meegekregen, al zeg ik het zelf. Zo kwam ik al op jonge
leeftjd in Engeland in aanraking met de jacht en de Engelse Springer Spaniel. Op mjn negentiende verhuisde
ik terug naar Nederland en nam toen de oude jachthond
van mjn oom met me mee, een springer-teef genaamd
Meg. Al snel kwam daar een tweede springer bj. Ook
deze haalde ik op in Engeland, een klein teefje genaamd
Hawridge Nina oftewel Skye. Skye werd getraind met behulp van het boek van de legendarische Britse toptrainer
Keith Erlandson en ze behaalde op haar eerste jeugdwedstrjd een 3e plaats met de kwaliicatie ZG.
Skye en ik werden al snel op allerlei verschillende
plekken uitgenodigd om een dag mee te drjven en van
het één kwam het ander. Zo fokte ik in 2001 mjn eerste
nest Engelse Springers. Vanaf 2002 dragen al de door mj
gefokte honden de kennelnaam “Woodview”. Werkkwaliteit, will to please en gezondheid staan bj mj centraal.
Daarnaast ben ik sinds kort mjn eigen hondenschool
gestart, genaamd Jachthondenschool Flush & Fetch.
Met een steeds kleiner wordende genenpool, het belang van de normenmatrix waaraan het VFR gekoppeld

is, gaat duurzaam fokken een steeds
grotere rol spelen binnen de rashondenwereld. Zo ook bj ons geliefde ras
de Engelse Springer Spaniel. Dit is de
reden dat ik mj heb opgegeven om
deel uit te maken van de gezondheidscommissie van de ESSCN.
We hebben er zin in!
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In 2005 overleed ons Cockertje Joris op 3-jarige
leeftjd. Hj was al langer ziek dus we hadden al
nagedacht over wat nu? Uiteindeljk zjn we bj de
Engelse Springer uitgekomen. Onze Lanci kwam
eind maart 2005 bj ons wonen. Lanci is geboren
in Duitsland en kwam uit een show-ljn.
Onze liefde voor het ras werd groter door Lanci ‘s
charme, zjn onvoorwaardeljke liefde, zjn clownzjn, zjn typisch gemoedeljke showljner zjn. Een
jaar later deed Chad zjn intrede. Toen begonnen
we regelmatig te showen, de mannen werden
gevraagd om te dekken. Chads eerste grote succes was de kampioensclubmatch van de ESSCN in
2006. Chad was ingeschreven in puppyklasse. Hj
won die met een 1e plaats Veelbelovend, versloeg
het teefje, werd Beste van het ras puppy en Beste
van het ras baby / puppy … Wow
In 2007 kwam Tristan erbj, onze wens, een kind
van Lanci. Omdat voor vier honden de hondenbelasting zo duur was (we hadden ook nog onze
eerste cocker Joepie), hebben we bj de Raad van
Beheer onze kennelnaam aangevraagd: “v.d.
Jorishoeve”. Niet wetend dat we ooit zouden gaan
fokken omdat we een mannen-roedel hadden. De
mannen hebben door half Europa geshowd, zjn
ook multi-kampioen geworden.
Met Tristan heb ik KNJV-proeven (jachtproeven)
gelopen. Maar hj kreeg vaak puntenaftrek: hj zou
niet weten wat hj deed, want hj was een showljner. Nou, meneer liet zjn eend of konjn nooit
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liggen, dus reken maar dat hj verdomd goed wist
wat hj deed. Uiteindeljk was hj in het trotse bezit
van KNJV C en B diploma’s!
Toen wj de vraag kregen van de eigenaresse van
een Chad dochter, hoefden we er niet lang over na
te denken. Lanci zou haar gaan dekken. Op 3 april
2011 kwam Amy en eind mei was ze loops.
De mannen waren er super relaxt onder, geen
grom, brom, of gehuil. Op 4 augustus 2011, de verjaardag van mammie Amy, kreeg ze zelf 3 reutjes
en 2 teefjes.
Het thema van ons eerste nestje was Australische
natuurgebieden. Abygail “Flinders Chase v.d. Jorishoeve” bleef en ze werd ons eerste zelf-gefokte
kampioen! Dit was het begin van onze “fokkerj”.
Met ups en downs zjn we nu 11 jaar verder. Inmiddels lopen er al veel v.d. Jorishoeve- “puppies” rond
in Nederland, België, Duitsland, Alaska en de USA.
Kinderen van onze mannen zitten in Nederland,
België, Frankrjk, Duitsland, Tsjechië en Finland.
Dit jaar krjgen we hopeljk twee nestjes. Met de
jongste, Adelaide, ben ik nu gestart met jachttraining. Hopeljk treedt zj in oompie Tristan’s
pootsporen.
Ons huidige roedeltje bestaat uit vier generaties
zelfgefokte springerdames en Majestät Sisi, een 4½
jarige oranjeschimmel Engelse Cocker dame.
Paul en Annemie Koolen
ESS v.d. Jorishoeve

Mjn naam is Caroline Vogels –
van der Ploeg.
Ik ben geboren in Breda, vlak bj
het Mastbos waar ik op al zeer
jonge leeftjd uren met onze
eerste hond kon rondzwerven.
Een Cocker Spaniel uit het asiel
en natuurljk heette hj Rakker.
Ik wist al heel jong dat ik dierenarts wilde worden en wat
een mooi beroep is dit! Na mjn
studie in Utrecht en na wat
omzwervingen ben ik permanent
gaan werken in een gemengde
praktjk in het Noord-Brabantse
Leende. De eerste jaren zag ik
en behandelde ik zodoende alle
diersoorten. Naarmate de specialisaties steeds meer in opkomst
kwamen, heb ik me toegespitst
op gezelschapsdieren en paarden. Als erkend paardendierenarts heb ik me onder andere veel
beziggehouden met keuringen,
vruchtbaarheidsbegeleiding en
chiropractie. Met ingang van 1
mei a.s. ga ik me echter alleen
nog op de gezelschapsdieren
richten, met specialisaties
oncologie, beeldvorming en
chirurgie. Verder met speciale
aandacht voor begeleiding en
voorlichting met betrekking
tot de gezondheid van de jonge
hond.
Bj een van mjn paardenklanten heb ik mjn eerste
Engelse Springer Spaniel pup in mjn handen geduwd gekregen met de opmerking: deze zoekt nog
een baasje. Dit was liefde op het eerste gezicht zo’n
20 jaar geleden. Deze teef is dan ook de stammoeder van mjn ljn, waar ik nu nog 2 nazaten van
heb, één van 7 jaar en één van 9 maanden. Met
deze honden zjn we aan het speuren (met detectietraining), doen we aan mantrailing en zjn we met
onze jonge springer met veel plezier begonnen aan
de jachttraining. Zelf heb ik uiteindeljk 3 nesten
gefokt.
Uiteraard sta ik voor de bevordering van gezonde
huisdieren en het op peil houden en zo mogeljk
verbeteren van de gezondheidsstatus van de

“Ik wist al heel
jong dat ik
dierenarts
wilde worden”
rashonden. Hierin heeft een gezondheidscommissie van de ESSCN naar mjn mening een belangrjke taak en ik ben dan ook blj om hiervan deel uit
te mogen maken.
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GEKONFIJTE
GANZENPOOT
EN HART
door Bert Buitenhuis, de jagende kok
Benodigdheden in de keuken:
oven, ovenschaal, vershoudfolie of vacumeerzak,
vacumeermachine (optioneel)
Benodigdheden recept:
schenkel, zeezout, lichte oljfolie
Tjd: 12 uur zouten en 6-8 uur garen:
Bereiding schenkels:
Bestrooi de poten heel rjk met fjn zeezout zodat
deze volledig bedekt zjn.
Als je niet kunt vacumeren verpak de schenkels
dan in vershoudfolie, wel zo strak mogeljk.
Leg het 12 uur lang in de koelkast.
Verwarm de oven voor op 90 graden celsius.
Haal de schenkels uit de verpakking.
Veeg het overtollige zout met een droge doek eraf.
Leg de schenkels in een ovenschaal en giet er zoveel olie over dat de schenkels onder de olie staan;
uiteraard kun je ook ganzen- en/of eendenvet,
margarine of roomboter gebruiken, maar lichte
oljfolie geeft meer het effect wat je bereiken wilt
doordat het op lage temperatuur veel dunner is en
zo ook meer indringt in het kraakbeen, bindweefsel zenen, waardoor het vlees smeuïger wordt. En
wat nog een mooi voordeel is: het is overal te koop,
het is niet duur en het is makkeljk toegankeljk
voor iedereen.
Afhankeljk van hoeveel schenkels je gaart, kan
de tjd variëren. Prik na 5 uur even met een mes
in het vlees om te controleren of het al loslaat en
zacht is, dit bljven doen totdat dit het geval is.
Met vier schenkels is het ongeveer na 5/6 uur klaar.
Maar met konfjten is het pas echt klaar als het
vlees van het bot afvalt en daar is geen standaardtjd voor.
Als ze gaar zjn, dan kunnen ze direct uit de oven
geserveerd worden.
Bereiding Hart:
Snj het hart door en spoel de inhoud onder een
lopende kraan schoon.
Verder is het bereidingsproces hetzelfde als met de
schenkels, echter wel controleren of het vlees mooi
loslaat.

TIP: SNEL KLAAR VOOR IN HET VELD OF THUIS
Dit werkt het beste gevacumeerd. Vacumeer de
schenkels als deze zjn afgekoeld. Wanneer je ze
nodig hebt haal je ze uit de vriezer, laat ze ontdooien en knip je een hoekje van de zak, deze zak zet
je in een pan met water en in de zak giet je oljfolie tot half vol. Plaats de pan op het vuur (dit kan
dus ook gewoon een houtvuur in het veld zjn) en
breng het water aan de kook. Na 15 minuten zjn
de schenkels klaar om te serveren.
OM ER BIJ TE SERVEREN
Dit recept smaakt heel vol van smaak, zoutig en
vettig.
Wanneer je het als voor- of tussengerecht eet, dan
is bjvoorbeeld een cognacsaus met lemon curd
heel erg lekker.
Eet je het als hoofdgerecht dan vind ik het lekker
om gewoon frietjes, gebakken aardappelen of gebakken aardappelpartjes in de schil met mayo erbj
te serveren. Dit is natuurljk behoorljk machtig
maar gruweljk lekker.
Ook lekker is om er een salsa bj te serveren, dan is
het lekker fris en minder machtig.
Als je over hebt, kun je het de volgende dag lekker
op wit getoast brood eten, misschien wel met een
champignonnetje en een uitje.
Tevens is het lekker om spekjes helemaal uit te
bakken, tot kruimels te stampen en over de schenkels te strooien.
Wil je een meer frissige smaak toevoegen,
dan is citroenrasp een
echte aanrader.
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MUTATIES LEDENBESTAND 06-12 T/M 13-03
Nieuw leden
Comform het Huishoudeljk Reglement zjn nieuwe leden eerst aspirant-lid. Binnen twee weken na verschjning van dit clubblad kunnen leden bezwaren tegen toelating van aspirant-leden aan het bestuur
kenbaar maken. Het bestuur overweegt vervolgens deze bezwaren bj zjn beslissing omtrent toelating.
NAAM

PLAATS

NAAM

PLAATS

Mevrouw G. Jansen
De heer J.B.M. Sevenich
De heer C.J. Prujsen
Mevrouw M.G.H. Lutejn
De heer A. van Ramshorst
De heer R.P. Verboeket
Mevrouw W. Maring
Mevrouw E. Adriaanse-Jongenelen
De heer L.G.H. Sloothaak
Mevrouw C.I. Lub
Mevrouw M. de Steenwinkel
De heer D. Overbosch

DORDRECHT
ROERMOND
BENEDEN LEEUWEN
DE BILT
SWIFTERBANT
BUCHTEN
OOSTERLAND
ZUIDLAND
ZWOLLE
ENKHUIZEN
ROTTERDAM
EPSE

Mevrouw C.C.A. Augustinus
Mevrouw J.A.D. Verbraeken
Mevrouw N.A. van der Heiden
Mevrouw J.M. Kole Megens
Mevrouw C.A. Ejbersen
De heer J.P. Schapendonk
Mevrouw S. Boddeke
Mevrouw S.J. van den Heuvel
Mevrouw S.J.A. van de Ven
De heer P. Capiot
De heer J. Verkou
Mevrouw N. de Bree

NIEUWVEEN
ARNEMUIDEN
RAAMSDONKSVEER
NJMEGEN
ROTTERDAM
BLARICUM
AMSTERDAM
WINSSEN
ZELHEM
BORGLOON (BELGIË)
ENSPJK
DELFT

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

Darwin

ADVERTENTIETARIEVEN
De advertentietarieven zijn voor 2022 als volgt:
Jaaradvertentie full-color
inclusief logo/banner op de ESSCN-website

Hele pagina €200 | Halve pagina €100 | Kwart pagina €50

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

Hele pagina €100 | Halve pagina €60 | Kwart pagina €30

Maart 2022 - 1 | De Engelse Springer | 36

“

Volgend nummer:
vakantie met je Engelse
Springer Spaniel

”

