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Ontvang gratis
probeerpakket:
Met 3 x 100 gram voer naar keuze
+ SAMPLE 3in1 cranberry koekjes
+ SAMPLE schapenvet bonbons
incl. spaarkaart en infoboekje.
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Mail deze bon naar : info@biofooddiervoeding.nl
of stuur naar: Biofood, Postbus 151 , 9200 AD Drachten

Naam:___________________________________________________
Adres: ___________________________________________________
PC/Woonplaats: ______________________________________
Telefoon: ______________________________________________



e-mailadres: ___________________________________________

Maximaal 1 pakket per gezin.

COLOFON
De Engelse Springer' is het clubblad van de
Engelse Springer Spaniël Club Nederland (ESSCN).
Het clubblad verschijnt 4 x per jaar.
IBAN: NL62INGB0004306092 BIC: INGBNL2A
t.n.v. Engelse Springer Spaniël Club Nederland,
Wijmers 16, 1608 HK Wijdenes.
Kamer van Koophandel nr. V122070 te Arnhem.
Kopij voor het volgende clubblad s.v.p vóór 17 mei 2021 naar:
►Bart Krijgsman, Karel Doormanweg 60-A, 8309 PD TOLLEBEEK, tel.nr.: 06-23554641
►e-mail: redactie.esscn@gmail.com

Bestuur en Commissies
Bestuur:
voorzitter:
secretaris:
penningmeester/
vicevoorzitter:
leden:
ledenadministratie:
Jachtcommissie:
secretaris:
voorzitter:
penningmeester:
leden:

René Eckhardt; r.eckhardt@esscn.nl; tel. 06-53949984
Willemien de Rooy; info@esscn.nl; 06-51465201
vacant
Sandra Leidner; sandra.leidner@woutworks.nl
Bernadette Puylaert; admesscnl@gmail.com
Bart Krijgsman; website.esscn@gmail.com
Bernadette Puylaert; admesscnl@gmail.com
info@jachtcommissiesun.nl
Peter Tervoort
Michiel Groenewegen
Elly van Wijngaarden
John van Aart
René Smit
Arno Brosky

Activiteitencommissie:
Gezondheidscommissie:
Database werkgroep:

Sandra Leidner; sandra.leidner@woutworks.nl
vacant
Debbie Barnes; info@clydevalley.nl
Bart Krijgsman; website.esscn@gmail.com
Annemie Notten; vdjorishoeve@gmail.com

redactiecommissie clubblad
en website:
Bart Krijgsman; redactie.esscn@gmail.com
Geschillencommissie: H.G.C. Schattenberg; tel. 0342-464483
M.W.V. Schoolmeesters

Ingezonden kopij
Bestuur en redactie zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van advertenties en ingezonden stukken, maar kunnen deze wel weigeren indien de inhoud strijdig is met de
doelstelling en de regels van de Engelse Springer Spaniël
Club Nederland.
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden
stukken, in overleg met de inzender, in te korten of, als
meerdere stukken dezelfde strekking hebben, niet te
plaatsen. Overname van artikelen uit dit blad mag alleen
na toestemming van de redactie.
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De prijs van een pup
Bent u ook opzoek naar een pup? En loopt u aan tegen wachtlijsten van maanden of zelfs soms jaren
en tegen prijzen die twee jaar geleden totaal not done waren in de springer- wereld?
Hoe kom ik als liefhebber van ons mooie ras aan een springer-pup in deze coronatijden, waarin
iedereen schijnbaar behoefte heeft om met een hond naar buiten te gaan.
Een verondersteld gezonde pup, waarvan beide ouders op alle bekende erfelijke afwijkingen via
DNA-testen zijn getest en vrij zijn bevonden en waarvan de heupen en bij sommige rassen ook de
ellebogen geröntgend zijn en vrij bevonden zijn van erfelijke afwijkingen. Een pup van ouders die
beide een negatieve ECVO-uitslag hebben…… Kortom: een pup die voortkomt uit een combinatie die
voldoet aan het eisenpakket uit het Verenigingsfokreglement en die afstamt van ouders die zich
bewezen hebben in de showwereld dan wel in het jachtveld.
Geen gemakkelijke opgave, want de vraag naar rashonden is zo groot dat we daar met geen
mogelijkheid als Nederlandse fokkers aan kunnen voldoen. In coronatijd is niet alleen de vraag naar
pups enorm gestegen, maar in bijna gelijke tred is ook de prijs van een pup omhoog gegaan. Vraag en
aanbod van pups bepalen de prijs die gevraagd wordt. Basis economische regels leren ons dat bij een
toenemende vraag en minder aanbod het over het algemeen zo zal zijn dat de prijs stijgt. Dit geldt
even zozeer voor de prijs van pups. De invloed van de koper op de prijs van pups is in deze
competitieve markt tussen stamboomhonden en rasloze honden echter niet te onderschatten.
Malafide fokkers en hondenhandelaren springen in op de door de coronacrisis ontstane vraag naar
pups en vragen voor rasloze honden exorbitant hoge prijzen. Prijzen op Marktplaats van € 2000,= en
meer voor bijvoorbeeld een sprocker (kruising cocker x springer) zijn echt niet uitzonderlijk en
worden zonder schroom gevraagd en...... helaas ook
betaald.
Een kruising waarvan nog steeds onterecht verondersteld wordt dat deze gezonder zou zijn dan een
stamboompup. Een kruising waarvan de ouders soms wel maar ook vaak niet (vanwege de kosten) op
gezondheidsaspecten worden gecheckt aanbieden voor een dergelijke prijs, kan alleen maar als de
vraag het aanbod ver overstijgt.
Dat blijkt ook wel, want als ik rondbel en navraag doe bij de erkende fokkers van stamboomhonden
dan is de wachttijd voor een pup soms wel anderhalf à twee jaar. Sommige fokkers hebben zelfs een
stop ingevoerd op hun wachtlijsten. Een stamboomhond aanschaffen is daarmee een kwestie van de
lange adem geworden, van de juiste contacten, en/of een positie hebben verworven in het wereldje.
Heb je toch het geluk op korte termijn voor een pup in aanmerking te komen, hou er dan rekening mee
dat je voor de stamboompup waarschijnlijk fors meer geld zal moeten gaan betalen. Fokkers van
stamboomhonden zijn liefhebbers van het ras en ze voelen zich vaak beschroomd om meer dan
gebruikelijk voor een pup te rekenen. Echter, als in de markt pups uit kruisingen van ouderdieren
die op geen enkele wijze zijn getest qua gezondheid en qua karakter € 2000,= of meer moeten
kosten, dan kan het niet anders dan dat dit op basis van marktwerking en prijs-kwaliteitverhouding
ook zijn uitwerking gaat krijgen op de prijs
van stamboompups.
Er bereiken het bestuur met enige regelmaat vragen of we als vereniging geen richtprijs moeten
afgeven voor een goed gefokte pup. Het bestuur heeft hier vaker over gediscussieerd en is wederom
tot de conclusie gekomen dat vrije marktwerking een groot goed is en dat we nimmer inzicht zullen
hebben in de kosten die individuele fokkers maken bij het fokken. We zien dus af van het geven van
een richtprijs voor een pup en laten dit over aan de individuele fokker.
De conclusie dat een stamboomhond van grotere economische waarde is dan een kruising is terecht
gelet op de gepleegde inspanningen om een gezonde en goede vertegenwoordiger van het ras te fokken,
en dat ook de prijzen van stamboomhonden naar verwachting zullen stijgen is dan ook logisch. Er is
prijstechnisch geen enkele reden meer om een stamboomloze hond te kopen.
Reageren op dit artikel?
R. Eckhardt, Voorzitter ESSCN
0653949984
reneeckhardt@icloud.com
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Mededelingen van het Bestuur
Aanpassing Huishoudelijk Reglement
Op de agenda voor de ALV van 22 april a.s. staat het punt Aanpassing Huishoudelijk Reglement.
Het huidige reglement stamt nog van ver vóór het digitale tijdperk, waardoor er aanpassingen nodig
zijn. Deels hebben deze voorgestelde wijzigingen te maken met de nu geldende Privacy-wetgeving,
zoals het publiceren van gegevens van kandidaat-leden in het clubblad, maar ook dankzij de
digitalisering zijn er een aantal dingen veranderd: men kan zich tegenwoordig digitaal aanmelden
als lid van onze vereniging , incasso's en betaling van de contributie gebeuren digitaal en ook de
statuten en het huishoudelijk reglement zijn digitaal te raadplegen en worden niet meer op papier
toegestuurd aan nieuwe leden. Vandaar dus ons voorstel om het Huishoudelijk Reglement eens onder de
loep te nemen.
Het nu nog geldende HHR kunt u vinden op onze website. Wilt u weten wat de voorgestelde wijzigingen
zijn, dan kunt u het concept HHR opvragen bij de secretaris: stuur een e-mail naar info@esscn.nl of
bel 06-51465201.
Over dit concept zal gestemd worden tijdens de ALV van 22 april a.s. en wanneer de daarin
voorgestelde wijzigingen zijn aangenomen, zal deze versie als het geldende HHR gepubliceerd worden
op de website.
Namens het bestuur,
Willemien de Rooy

Van de Ledenadministratie
Door de lockdown en het winterse weer (op het moment
van schrijven ligt er een heel aardig pak
sneeuw buiten), is er wat meer tijd over om eens in de data
van de administratie te duiken. Daar
trof ik een aantal onjuistheden/incomplete gegevens aan.
Het blijkt dat we:
- 64 e-mailadressen niet hebben;
- dat we een aantal verkeerde e-mailadressen hebben;
- dat we onjuiste of incomplete IBAN nummers hebben.
- en ik kwam er ook achter dat ikzelf een keer een komma
had getypt in plaats van een punt in een
e-mailadres, dus was het wel zinvol om eens een controle
te doen.
Het niet hebben van juiste gegevens maakt het moeilijk om
goed te kunnen communiceren met jullie,
de leden. Een onjuist e-mailadres zorgt er bijvoorbeeld voor
dat je nooit de digitale uitnodiging
krijgt voor bijvoorbeeld de ALV; of bij een incompleet IBAN
nummer storneert de incasso.
Daarom het vriendelijke doch dringende verzoek om wijzigingen van adres, e-mail, bankrekeningnummer
ook aan de ledenadministratie door te geven, het liefst via
admesscnl@gmail.com.
Ik ga maar weer eens lekker naar buiten, de sneeuw in
duiken. Woof woof en een poot van
Woody.

ESS Stamboom Database Online
Korte update van de Engelse Springer Spaniël stamboom
database online.
Inmiddels zijn 32915 Springers geregistreerd in de database. En zijn er inmiddels 621 account aangemaakt van over
de gehele wereld.
Daarnaast worden dagelijks Springers aangeboden voor
registratie.
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OPZEGGING
LIDMAATSCHAP
Opzegging van het lidmaatschap moet
schriftelijk aan de ledenadministratie geschieden voor 1 december.
Als u uw lidmaatschap beëindigt, dan wel
per post dan wel per email, ontvangt u
altijd van ons een bevestiging. Deze bevestiging
dient als bewijs van uw opzegging.
Uw opzegging dient voor 1 december voorafgaand
aan het nieuwe contributiejaar bij ons binnen te zijn.
Na 1 december wordt automatisch uw lidmaatschap
verlengd en bent u de contributie voor het volgend
jaar verschuldigd.

REDACTIEADRES
Het volgende clubblad zal in juni
2021 verschijnen en de redactie
maakt de leden erop attent dat de
kopij vóór 17 mei 2021 naar de redactie gezonden moet worden.
Het redactieadres:
Bart Krijgsman,
Tel.nr.: 06-23554641
E-mail: redactie.esscn@gmail.com

Maart 2021

Van de redactie

Bux Ter Herinnering

Hierbij het clubblad van de Engelse Springer Spaniël Club
Nederland, gemaakt door een nieuwe redactie.
Na veel oefenen was het nu voor echt. Dat is toch anders
dan het clubblad waar we alles "frutten en prakken".
Daarbij herinner ik mij nog de uitleg van Sandra met zoveel
jaar ervaring. Natuurlijk had ik aantekeningen gemaakt,
maar dan start je met de maart 2021 editie en dan besef je
dat niet alleen Willemien en ik het lezen. We hebben alle
leden van de vereniging aangeschreven voor input. De
reacties die we kregen waren groter dan verwacht. We
werden haast bedolven onder een heerlijke stapel ingezonden foto's van springer-plezier in de sneeuw. Daarnaast
kregen we ook tips om over een onderwerp met deskundigen contact op te nemen. Wat daar uit kwam nemen we
mee in het juni-nummer.
Dit nummer gaat over trainen en het bevat veel verhalen
uit de ‘oude doos’. Veel keus hadden we ook niet vanwege
de huidige maatregelen in verband met het corona-virus.
Geen wedstrijden en shows en ook niet gewoon een
Springer-wandeling. Laten we nu vooruitkijken en hopen
dat we over niet al te lange tijd weer wat kunnen organiseren. De vaccinatie is inmiddels in volle gang.
Beste mensen in ieder geval veel leesplezier met dit
maart-nummer en we hopen jullie gauw weer te kunnen
ontmoeten. Enne... schroom niet om ons voor het volgende
nummer weer overstelpen met verhalen en foto's van jullie
springers in de lente.

Spaniel Working Tests in 2021
Onder voorbehoud van eventuele overheidsmaatregelen/
restricties in verband met corona zullen er in dit kalenderjaar
een drietal working tests plaatsvinden.
De eerste twee Orweja Spaniel Working Tests (SWT)
worden georganiseerd door de Jachtcommissie SUN:
• Moergestel
27 maart 2021 of - indien het niet kan doorgaan op deze
datum - 01 mei 2021
• Winterswijk
17 april 2021
• Liempde
5 juni 2021 (dit is een nieuwe locatie voor de bekende
working test
in Alphen).
Voor de SWT's in Moergestel en Winterswijk kan men zich
t.z.t. on-line inschrijven via de ORWEJA.
Over het inschrijven voor de SWT in Liempde volgt nog
nader bericht.

Na een mooi liefdevol jaagzaam en fijn leven is Bux op 28
december 2020 rustig ingeslapen.
Zijn lichaam was op.
Nu kan hij weer rennend achter de konijnen aan in de
eeuwige jachtvelden. Door de bramen rauzen en
los rennen was altijd een feestje voor hem.
Spelen met de golven van de zee of achter de vogeltjes aan.
Geniet hiervan Bux lieve trouwe vriend het is je van harte
gegund. Een encyclopedie vol met
herinneringen blijft in ons hart.
Hartelijke groet,
Francesca Louwers en Jo van Cann

Website ESSCN.nl
De website van de club werd vorig jaar steeds beter bezocht. In 2020 werd de site bezocht door 109.933 bezoekers
dat was eerlijk gezegd boven verwachting. Het laatste
kwartaal van 2020 zagen we een grote groei.
Natuurlijk vanuit Nederland maar ook vanuit onze buurlanden als België, Duitsland en Frankrijk. Buiten europa scoort
Amerika heel goed.
Wat wel opvalt zijn de pagina's die bezocht worden. De
pagina's van dekberichten en herplaatsingshonden worden
veel bezocht.
Bart Krijgsman

Maart 2021
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Vacature penningmeester
Algemene Informatie
Het bestuur van de Engelse Springer Spaniël Club Nederland heeft een vacature voor de functie van
bestuurslid/penningmeester.
De penningmeester wordt benoemd in de ALV en maakt onderdeel uit van het dagelijks bestuur.
(voorzitter, secretaris, penningmeester). De Penningmeester ziet er op toe dat het vastgestelde
financiële beleid wordt gevoerd.
Taken en Verantwoordelijkheden
. Het opstellen van de jaarlijkse verenigingsbegroting.
. Opstellen en vaststellen van project begrotingen.
. Opstellen van het financieel jaarverslag ter goedkeuring van de ALV.
. Het organiseren van de kascontrole door de daartoe aangestelde kascontrole commissie.
. De kascontrole commissie verslag laten doen in de ALV en de ALV vragen om akkoord.
. Het voeren en bewaken van het financieel beleid.
Bestuursfunctie
. Het financieel beleid o.b.v. de begroting uitvoeren, monitoren, bewaken en terugkoppelen aan
het bestuur.
. Deelnemen aan de bestuursvergaderingen.
. Het verrichten van alle voorkomende financieel administratieve werkzaamheden
waaronder:
1. Verzorgen en innen van de contributie vanuit de leden administratie.
2. Het doen van betalingen.
3. Het financieel afwikkeling van afspraken.
4. Controle op de inkomsten en uitgaven.
Vereiste Vaardigheden/functie eisen
. Boekhoudkundig onderlegd zijn.
. Beschikken over administratieve vaardigheden.
. Liefst ervaring hebben met het voeren van de financiële administratie van een vereniging
. Besluitvaardig zijn
. Betrouwbaar zijn
. Openstaan voor innovatieve veranderingen en geautomatiseerde oplossingen
Tijdsbesteding: in aanvang fase gemiddeld 4 uur per week, daarna gemiddeld 2 uur per week.
De ESSCN is een rasvereniging die de belangen behartigt van het ras de Engelse Springer
Spaniël.
Herkent u zich in het geschetste bovenstaande profiel van de functie en heeft u interesse in het
vervullen van deze boeiende, uitdagende en kynologisch leerzame functie?
Richt dan uw reactie per mail inclusief een V.O.G (Verklaring Omtrent Gedrag) naar de secretaris van de vereniging:
info@esscn.nl
Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris, Willemien de Rooy (06-51465201) of bij de voorzitter,
René Eckhardt (06-53949984).
Note: Het betreft een onbezoldigde functie

Maart 2021

9

Foto van Linda van Rossum
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Opnieuw even terug in de tijd...
In het clubblad van september 2016 stond een uitgebreid
artikel van Leo Karper over honderd jaar
veldwedstrijden met spaniels in Nederland. Dat het artikel
van Leo goed is gelezen, blijkt uit de
reacties die daarop bij hem binnenkwamen. In het clubblad
van december 2016 verscheen er dan ook een vervolg: Leo
kreeg van de heer Joop Zwijsen een boek toegestuurd dat
is geschreven door
J.P. Waller, "De Field-trials en Hondenrennen in Nederland". In één van de citaten uit dat boek
gaat het over de speciale prijs die werd uitgereikt aan de
Cocker Spaniel Bright Hopes van de heer
B.H. Paine Stricker, lid van de Hollandsche Spaniel Club.
Deze club is de voorganger van de
Nederlandsche Spaniel Club (NSC), waar tot eind 1980
zowel de Engelse Cocker Spaniel als de Engelse Springer
Spaniel deel van uitmaakten.

Wat is het dan leuk dat een stuk geschiedenis gaat leven
als je deze prijzen uit het verleden ziet. We zijn mevrouw
Heger natuurlijk erg dankbaar dat ze dit met ons heeft
willen delen en we hopen inderdaad dat er snel een mogelijkheid komt dat we de bewuste prijzen tentoon kunnen
stellen.

Jaren later krijgt, bij puur toeval, een van de erfgenamen
van de heer Paine Stricker het artikel uit december 2016
onder ogen.
Door puur toeval ben ik op het december 2016 nummer van
jullie clubblad gestuit. Daarin zag ik een
artikel over de spaniels van Bruno Hugo Paine Stricker. Mijn
moeder was erfgename van mw. Paine
Stricker. Mijn man heeft, als echte hondenliefhebber, de
prijzen e.d. weer van mijn moeder geërfd.
Wij willen de prijzen niet kwijt, maar wellicht is het een optie
om na de corona tijd het een en ander tentoon te stellen
tijdens een van jullie clubactiviteiten...
... Via internet heb ik ook veel van de bijbehorende vermeldingen kunnen vinden, zoals bijvoorbeeld
de ereprijs uit 1913, een kunstwerk/schilderij welke gewonnen is door Paine Stricker met de hond
Goodluck Algy,
Vriendelijke groet,
Josephine Heger Wagter
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Veel gemaakte fouten bij
hondentraining
Sommige fouten komen vaak bij
hondentrainingen voor, die sluip n er ongemerkt in.
Als je jouw hond iets probeert aan of juist
af te leren, wil dat ondanks jouw goedbedoelde pogingen daardoor soms niet lukken. Dit betekent
echter niet dat je viervoeter hardleers is. Vaak laat het
zien dat je als verzorger in één van de
bekende valkuilen bent getrapt. We zetten 7 veel
voorkomende zonden bij hondentraining op een rij…
Fout #1 hondentraining: Continu benoemen van
commando
Onthoud tijdens de training dat je hond echt niet hardhorend
is. Als hij
het commando kent, volstaat een enkele oproep. Elk volgend woord is overbodig en ondermijnt jouw
autoriteit. Als je blijvend ‘kom hier!’ brult, komt hij zeker niet.
Je blijft hem dan namelijk
vertellen waar je bent en dat je op hem wacht. Veel geduld
is bij hondentraining natuurlijk wel
gevraagd. Het is beter om na het commando te wachten en
je hond te belonen zodra hij komt. Op die manier zal hij de
beloning aan zijn goede gedrag koppelen.
Fout #2: Als woord en gebaar elkaar tegenspreken tijdens de hondentraining
Honden interpreteren gezichtsuitdrukkingen, lichaamstaal,
de nadruk van woorden en een combinatie
van al deze factoren. Als je houding en je gebaren niet
overeenkomen, ben je verloren. Als je trilt
van woede en ‘kom hier’ roept, kan je lang op je hond
wachten.
Je hond moet het als positief ervaren om naar je toe te
komen. In dit voorbeeld
vertelt je houding hem dat je niet niet blij bent en dat hij dus
maar beter een blokje
om kan lopen.
Fout #3: Nalatigheid en alleen belonen met snack
Wanneer je altijd consequent bent geweest en nu nalatig
wordt, kan de hond hier gebruik van gaan
maken. Hij zal niet snel iets willen doen. Hetzelfde gebeurt
als
je elke goede actie met een traktatie beloont. Hij wil dan
alleen nog ‘tegen betaling’ werken.
Wissel een snoepje daarom steeds vaker af met een enthousiast
onthaal als begroeting.
Fout #4: Meerdere opdrachten tegelijk
De hond ligt, jij loopt van hem weg en je herhaalt continu
‘blijf’. Zodra je zwijgt,
rent de hond stralend achter je aan.
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Omdat hij heeft geleerd: Zolang het commando klinkt, mag
ik niet bewegen. Oefen in dit geval met één keer
het commando noemen en belonen als het goed gaat. Ook
dit is een training die vraagt om veel
herhaling en dus veel geduld, maar die zeker vruchten afwerpt.
Iets wat ook onder deze zonde valt is twee commando’s
tegelijk roepen. ‘Kom hier en zit’ is een
veelgehoorde combinatie, maar die voor honden eigenlijk
te moeilijk is, omdat het twee commando’s
en twee gewenste gedragingen bevat. Ook het ‘ga in je
mand en blijf!’ zal veelal niet werken. Beter
is om de hond eerst naar de juiste plaats te laten gaan, in
de voorbeelden bij jou of in de mand,
en pas daarna te vertellen wat hij daar moet doen.
Fout #5: Commando te vroeg
Geef niet alvast het commando ‘blijf’ terwijl dit pas over een
aantal meter geldt.
Dit snapt je hond niet waardoor hij de
koppeling tussen het commando en het
juiste gedrag niet kan maken. Zeg bijvoorbeeld ook niet ‘voet’ terwijl hij nog meters bij je
vandaan is. Het is mogelijk dat hij het gehoord heeft, maar
het zal hem alleen maar irriteren.
Wacht tot hij in de buurt is, je hond kan de woorden anders
niet associëren met de betekenis.
Fout #6: Beloning te laat
Een hond wil graag erkenning voor wat hij heeft gedaan en
het belonen is ook een effectieve methode
tijdens de hondentraining, mits dit op het juiste moment
gedaan wordt. Zit er te lang tussen het
goede gedrag en de beloning, dan zal je hond deze niet
meer aan elkaar kunnen koppelen. Natuurlijk
is hij evengoed blij met een aai of een snoepje, alleen zal
dit niet helpen voor het aan – of
afleren. De viervoeter zal eerder denken dat dit het resultaat
is van zijn gebedel, met alle
gevolgen van dien.
Het is dus belangrijk om je hond direct na zijn positieve actie
te belone zodat hij de
juiste koppeling kan maken.
Fout #7: Je oefent alleen op de hondenschool
Vol goede moed begin je samen met je hond aan een
cursus van de hondenschool. Als ze ergens weten hoe je
een hondentraining in moet zetten is het daar, toch?
Klopt! Maar het gaat alsnog fout wanneer je het geleerde
alleen daar toepast. Probeer alles wat jullie op de hondenschool geleerd hebben, ook thuis en buiten tijdens het uitlaten toe te passen. Zo wordt het voor je hond eerder een
gewoonte en voorkom je bij hem het idee dat hij je alleen
tijdens de cursus hoeft te gehoorzamen. Bovendien kom je
op deze manier ook goed achter waar jij en je hond nog
moeite mee hebben, daar kun je op een volgende cursusdag dan specifiek mee oefenen.
Henk Schattenberg
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Jacht, Show wedstrijden of ge
woon huishond

Of prestaties in de showlijn
Foto van Daphne van der Brink

Clubblad, website, database, jaarlijkse meeting, informatie
en wat nog meer
Ook goedemorgen. Wat gaan we nu weer krijgen? De
ESSCN staat in dit artikel centraal, maar dit keer zijn het
niet onze vrolijke Springers. Nee, het gaat deze keer om de
leden.
Nu we toch met een lockdown zitten en weinig contact
hebben met onze medeleden, dacht ik aan een bericht dat
van de ledenadministratie kwam tijdens een online bestuursvergadering.
We zien de laatste jaren dat een hoog percentage nieuwe
leden na 1 jaar hun lidmaatschap opzegt. Willen we dat?
Nee, maar wat is dan de reden? Weten we die? Deels weten
we die. De meeste nieuwe leden worden lid als ze een pup
kopen en op zoek gaan naar informatie of als ze via de
fokker geïnformeerd zijn.
Wie zijn dan de leden die afhaken? Dat blijken vaak de
eigenaren te zijn van een toekomstige "huis"-Springer. Zij
voelen zich niet echt betrokken bij de vereniging. Ze hebben
geen raakvlak met de wedstrijden of met het jagen.
Maar ze hebben wel voor een Springer gekozen en gelukkig weten ze in veel gevallen (buiten de Corona-pups) waar
ze aan begonnen zijn: een beestje dat niet alleen veel
aandacht nodig heeft, maar dat ook zeker dubbel zoveel
energie kwijt wil.
Gelukkig is het ledenaantal de laatste jaren stabiel en als
club ben je daar natuurlijk trots op.
Dan ga ik toch even naar de ESS Database. Neem een
selectie van Springers met een Nederlandse registratie en
dan wordt al snel duidelijk dat veel van deze honden niet
actief zijn in de wedstrijden en ook niet voor nakomelingen
zorgen.
Natuurlijk hebben we genoeg top honden binnen de vereniging en kan ze helaas niet allemaal in dit nummer plaatsen.
Foto van Morag van Iain en Debbie Barnes.

Wat blijft er dan over? Er begint zich een beeld te vormen.
Is de club aantrekkelijk voor springers die als huishond door
het leven gaan? Schijnbaar niet dus.
Dan is de vraag: willen we dat als club? Zelf denk ik van
wel. Mijn eerste kennismaking met de club was bij de
clubdag in Almere.
Met mijn jachtlijn Springer heb ik meegedaan met het lopen
van een show. Als oprechte Hagenees was dat voor mij
geen probleem. "Dat doen we eive". Bluffen was mij niet
vreemd. Vraag een Hagenees hoe lang de vis was die hij
gevangen had, trek daar 20 centimeter van af en dan heb
je ongeveer de juiste maat .
Terug naar mijn eerste kennismaking met een show lopen.
Laat ik het zo zeggen: mijn Springer vond het heerlijk.
Rennen met de baas. Mijn vrouw kon (weer eens) heerlijk
hartelijk lachen.
Mijn Springertje deed het prima. Zelfs het staan deed hij
perfect.
Het beeld van showlopen bij mij was gelijk veranderd.
Verder die dag zagen we een demo georganiseerd door de
Jachtcommissie van de SUN. Werken met je Springer. Ook
dat beeld was gelijk veranderd (gelukkig).
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Zelf denk ik dat leden met een Springer hier wel voor te
porren zijn. Het is geen wedstrijd, het is samen actief zijn
met je Springer en met andere liefhebbers van het ras.
Activiteiten organiseren binnen de club is dan de volgende
vraag: is dat haalbaar?
Ik zeg ja. Ach, Hagenees hè.
Weet iemand het verschil tussen een Hagenees en Hagenaar. Alleen een echte Hagenees weet dat. De uitleg komt
nog wel een keer.
Terug naar de activiteiten. Willen we dit vanuit de club?
Ja, dat denk ik wel. Is het haalbaar? Nou, dan moet ik mij
toch een paar keer achter de oren krabben.
Want het bedenken van een activiteit is niet het moeilijkste,
maar wat er aan verbonden zit wel. Waar vindt de activiteit
plaats? Wie kan helpen met het organiseren? We hebben
een activiteiten commissie, maar die gaat dat niet alleen
trekken.
Kijk toch nog even terug naar die clubdag in Almere.
Het was gezellig, mooi weer, veel Springers, uitleg over alle
facetten binnen de Springer-wereld.
Dan zie ik meerdere dingen die opvallen: informatie, gezelligheid en eenheid: dat zijn de punten die ik daar uit haal.
Op dit moment iets organiseren is, zoals ik in het begin al
zei, niet mogelijk vanwege het Corona virus dat nog steeds
ronddwaalt, maar ik denk wel dat dit een goed moment is
om te kijken hoe we hiermee verder gaan.

In de komende clubbladen kom ik nog op terug.
Bart Krijgsman

1 op de 3 baasjes vindt tanden
poetsen bij huisdier grote onzin
Bijna 60% weet niet dat slecht gebit nummer 1-ziekte bij
honden en katten is
• 30% vindt poetsen grote onzin, 54% vindt het te veel gedoe
• 83% van de katteneigenaren en 51% van de hondenbaasjes poetst nooit
• 64% voelt zich wel eens schuldig dat ze niet consequent
poetst
• 61% wel eens bang dat hun dier (ernstig) ziek wordt

Tandenpoetsen bij je hond of kat? Grote onzin aldus 30%
van de huisdiereigenaren van honden en katten. En meer
dan de helft van de baasjes vindt het te veel gedoe. Terwijl
een slecht gebit de nummer 1-ziekte is bij honden en katten.
Kennis is hier de missende factor want bijna 60% weet niet
dat een slecht gebit bij honden en katten bovenaan de lijst
staat van ziektes. Gevolg? Veel klachten zoals pijn en een
stinkende bek. Zo blijkt uit recent onderzoek naar gebitsverzorging van huisdieren onder ruim 1.100 huisdiereigenaren in opdracht van AniCura, uitgevoerd door het Nationaal Huisdierpanel. Tandenpoetsen bij onze huisdieren is
nog steeds geen gewoonte. Dat blijkt ook uit de cijfers. Bijna
2 miljoen honden en katten lijden in stilte pijn*. Daarom
vragen dierenartsen in februari hier aandacht voor tijdens
de Maand van het Gebit. Gelukkig is er ook een lichtpuntje
te noemen: het poetsgedrag bij honden is met 14% gestegen en bij katten met 8% ten opzichte van 2019. Maar het
gebeurt nog steeds te weinig en dat heeft een pijnlijke uitkomst voor het dier en uiteindelijk het baasje. Net als bij
mensen komen de meest voorkomende gebitsproblemen
bij huisdieren door tandplak. Tandplak bestaat voor bijna
100% uit bacteriën. Als dat niet wordt verwijderd, ontwikkelt
er tandsteen en kan het tandvlees ontstoken raken. Het
tandvlees zwelt op, kleurt rood en zal gemakkelijk gaan
bloeden.
Door bloedend tandvlees tijdens het eten kunnen er bacteriën in de bloedbaan terechtkomen met ontstekingen in het
lichaam als gevolg. Lies Paardekooper, tandheelkundig
dierenarts bij AniCura: "Door dagelijks de tanden van je dier
te poetsen voorkom je pijn en een stinkende bek. Je krijgt
er weer een vrolijk en gezond dier voor terug. Bovendien
voorkom je problemen met de gezondheid van je dier op
de lange termijn."
Waarom poetsen baasjes dan niet?
Ons eigen gebit poetsen we dagelijks en is helemaal ingesleten in ons leven. Waarom lukt het dan niet bij onze
huisdieren? Een reden dat er getwijfeld wordt over het
tandenpoetsen is omdat men denkt dat het dier zal tegen-
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Uitwaaien op het prachtige
Ameland
stribbelen (47%). En baasjes die het helemaal niet doen
zijn er zeker van dat het dier het toch niet toelaat (34%).
Lies Paardekooper, tandheelkundig dierenarts bij AniCura:
"Een nieuwe gewoonte aanleren duurt lang, gemiddeld kost
het 66 dagen voordat het automatisme wordt. Door onzekerheid over de aanpak van tandenpoetsen bij dieren
komen mensen vaak niet in actie. Daarom ondersteunen
wij met uitleg en instructies."
Goede voorlichting is nodig
Dat dagelijks tandenpoetsen een must is voor huisdieren
zou al in voorlichting meegenomen moeten worden. Paardekooper: "Nu starten de baasjes te laat met poetsen, vaak
pas als er klachten zijn. Het zou al veel eerder aangegeven
moeten worden door bijvoorbeeld de dierenarts. Eigenlijk
al bij de kennismaking met het dier. De maand februari is
daarom uitgeroepen tot Maand van het Gebit om extra
aandacht te vragen voor het belang van poetsen. Zo hopen
we niet alleen bij de huisdierbezitter onder de aandacht te
komen maar juist ook bij de experts zoals dierenartsen."
Het onderzoek is afgenomen onder ruim 1.100
Hondeneigenaren via het Nationaal Huisdierpanel in de
maand december 2020.
Henk Schattenberg

Het is na een aantal jaren een fijne gewoonte geworden: in
februari samen met Jan en de honden een midweek naar
Ameland. We huren dan altijd een strandchalet, zodat we
de konijnen buiten in het helmgras kunnen zien zitten.
Dit jaar gingen we net de week voordat Nederland bedekt
werd met een dikke laag sneeuw. Gelukkig was het op de
Wadden al eerder gaan vriezen. En dan is het altijd extra
spannend... zijn de houtsnippen al op het eiland?!
Nadat we maandags de overtocht Corona-proof achter de
rug hadden ( in de auto blijven), reden we gelijk door naar
een mooi stukje bos achter Nes. Daar staan veel bramenstruiken tussen de bomen. Zodra Fellow&Hunter uit de auto
mochten, kon het feest beginnen! In een half uurtje tijd
hadden de hondjes 20 houtsnippen in de lucht gekregen.
Zo fijn dat de trainingen van juf Janny en Rudi Meerdijk hun
vruchten afwerpen: houtsnip de lucht in, zitfluit, hond zit en
daarna weer verder...
Dit beloofde heerlijke dagen voor de honden en dus ook
voor ons te worden.
Vele lange wandelingen hebben we gemaakt en heel veel
wild gezien: houtsnippen, watersnippen,
fazanten, hazen, konijnen en reeën.
Voordat je het weet is het vrijdag en gaan we weer naar
huis. Maar niet getreurd: volgend jaar gaan we weer, dat
hebben we elkaar en de honden beloofd.
Geralda van den Brink

Foto van Annemie Koolen-Notten
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Herten Stoofpot
Kruid het vlees royaal met peper en zout, en bak het even aan met ruim olijfolie. Zelf
doe ik er nog bakboter bij omdat olijfolie snel kan verbranden. Bak het vlees in porties en
verzamel het aangebakken vlees in de braadpan.
Bak de spekjes reepjes/blokjes even aan, schep de ui, knoflook, rozemarijn en salie even
mee en doe bij het vlees. Bak de bleekselderij in wat olie, en doe met de geraspte
citroen, het kaneelstokje en de wijn bij het vlees.
Roer even door en zet de braadpan op het vuur. Breng dit tot het kookpunt en doe het
deksel erop en zet de pan vervolgens zo'n 2,5 uur in een oven op 125 graden. Controleer
tegen het einde of de stoof niet droog staat. Voeg er anders wat wijn aan toe.
Dien het op met aardappelpuree en dan het liefst die je zelf gemaakt hebt.
Kook de aardappelen 20 minuten in water met zout. Giet de aardappelen af.
Breng in een kleine pan de melk aan de kook, haal van het vuur af, dek af en zet apart.
Pureer de nog hete aardappelen met een pureeknijper of met een stamper in een pan.
Klop met een garde de warme melk en de boter door de fijngemaakte aardappelen. Blijf
boven een laag vuur kloppen tot een luchtige aardappelpuree ontstaat.
Breng de puree op smaak met zout, peper en (desgewenst) nootmuskaat.

Ingrediënten
Herten stoofpot
1 kg hertenpoulet
Olijfolie
Peper en zout
150 gram spek, in blokjes
1 flinke ui, gesnipperd
6 tenen knoflook, gehakt
Naalden van 3 takken rozemarijn, gehakt
8 blaadjes salie, in reepjes
3 stengels bleekselderij, dun gesneden
Geraspte schil van 1 citroen
1 kaneelstokje
4 dl rode wijn
Aardappelpuree
1 kilo kruimige aardappels
50 gram boter
250 ml melk
Nootmuskaat

Focus de Engelse Springer
Spaniel
We zullen ons even voorstellen. Mijn naam is Denise
Thoonsen. Ik ben 27 jaar oud en ik ben de trotse eigenaresse van een Engelse Springer Spaniel genaamd Focus.
Focus wordt in april 3 jaar oud. Toen ik aan de jachtcursus
begon vond ik dat als ik ging jagen, ik ook een hond moest
aanschaffen. Ik vind immers dat een goede jachthond niet
kan ontbreken bij de jacht. Het jagen zit bij ons in de familie. Mijn opa joeg, mijn vader jaagt en ikzelf jaag nu ook. Ik
ben er dus echt van kleins af aan mee opgegroeid. Omdat
mijn vader een allergie heeft voor honden, heeft hij zelf nooit
een jachthond gehad. Zijn jachtmaat had wel altijd een hond
ter beschikking. Ikzelf ben dus niet opgegroeid met honden.
De keuze voor wat voor soort hond was dus nog niet zo
makkelijk. Uiteindelijk werd het een Engelse Springer
Spaniel. Vooral omdat dit een heel veelzijdig ras is wat eigenlijk alles kan. En omdat het ontzettend enthousiaste en
lieve honden zijn. Totaal niet omdat ik toen wist wat dit nu
eigenlijk precies voor honden zijn.
Haha.

Via de site van de Jachtcommissie Sun heb ik mezelf ingelezen en daarna ingeschreven voor de certificaatdag 2019
in Vragender. De oefeningen volgens het reglement had ik
op eigen houtje zo goed als ik kon getraind. Eenmaal op
de certificaatdag was het prachtig weer en werden we goed
ontvangen. Eigenlijk liepen alle onderdelen wel redelijk.
Echter, het jagen van Focus was toen niet voldoende om
een certificaat te mogen behalen. Nu achteraf volledig logisch. We wisten allebei totaal nog niet hoe dit werkte.
Focus had toen nog nooit wild opgestoten.
Tijdens deze certificaatdag kwam ik Henk van den Ouweland tegen. Met hem raakte ik in gesprek. Hij trainde samen
met Toon Spoorenberg en nodigde me uit om eens mee te
trainen in het voorjaar als ik dat leuk vond. Uiteraard leek
me dat leuk. Want ik wilde ook heel graag leren hoe Focus
dan als echte "spaniel" kon leren werken.

Toen Focus eenmaal bij ons was, ben ik in eerste instantie
KNJV-trainingen gaan volgen met hem. Totdat ik op een
gegeven moment op internet langzaamaan begon te lezen
dat een Engelse Springer Spaniel eigenlijk nog veel meer
kon dan alleen mee op post en apporteren.
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In het voorjaar van maart 2020 startten we met de toen al
geldende "Corona regels" in een klein clubje. Per toeval
werd ik ingedeeld bij Ad van Oirschot waarmee ik samen
ook bij Hans Veld had getraind. Dat vond ik erg leuk. Zo
gingen we samen met Toon en Henk trainen op de donderdagmiddag. Er ging een wereld voor mij open. Wat was het
leuk en vooral ook leerzaam om te zien hoe de hondjes van
Toon, Henk en Ad werkten. Zo ging ik langzaam aan het
werk van Focus vergelijken met hun hondjes. Toon vertelde dat Focus eerst moest leren jagen. Dat kon hij alleen
leren door onder wild te komen. Gelukkig wisten Toon en
Henk nog wel wat plekjes en zo kon Focus wat meer onder
wild komen.
In maart deden we mee aan een workingtest in Meijel.
Jammer genoeg liet Focus 2 van de 8 dummy’s liggen.
Canvas dummy’s vond hij niet zo interessant omdat ik in
het begin van zijn training daar veel te veel mee geoefend
had, en ook met te veel druk. Toch was dit een erg leerzame en leuke ervaring.
Later in de trainingen leerde Toon me de beginselen van
hoe het spel met de wind werkt. Want daar had ik ook nog
nooit rekening mee gehouden. Zo kwam het dat pap, mijn
vriend en ik een keer een rietkraag bij ons in het veld uitdreven en dat Focus telkens maar naar voren rende. Ik
dacht hoe leer ik hem toch ooit onder het geweer te blijven
jagen als hij maar naar voren blijft gaan. Toen ik dit aan
Toon vertelde, zei hij dat ik waarschijnlijk met de wind in de
rug had gejaagd. Focus gaat dan iedere keer wind
halen. Toen ik daar achteraf over nadacht, was dat inderdaad zo.
Naar mate de trainingen verder gingen, werd het jagen van
Focus steeds beter. We waren ook bezig met het volgende
punt. Het zitten op de fluit. Maar tegelijkertijd moest hij ook,
vond ik, nog wat feller worden om o.a. door de echt dichte
dekking te gaan. Ik had hem daarom een aantal keren
meegenomen naar de dichte bramen waar nog wat konijnen
zaten. In september deden we mee om ervaring op te doen
aan de workingtest in Alphen. Dit ging uiteraard ook niet
vlekkeloos. Zo was Focus ineens op geen één springkonijn
meer steady. Terwijl hij in de trainingen hier eigenlijk nooit
in trapte. Nu waren deze springkonijnen ook wel erg goed
opgesteld zodat ze net echt leken.. Hij was eigenlijk op bijna
niets steady. En ook het netjes afgeven van het apport liet
te wensen over. Maar we hadden weer een heel leuke en
leerzame dag gehad.

nog hulp bij nodig hadden. Hij heeft daarop een plan van
aanpak bedacht en we hebben in het begin voornamelijk
gewerkt aan de afwerking van het apport. Maar ook aan het
zitten op de zitfluit/het steady zijn op wild. Dat zijn we nog
steeds aan het bijschaven. Want aan passie en enthousiasme ontbreekt het Focus niet. Nog steeds heb ik af en toe
moeite met hoe snel hij soms door het veld heen gaat en
waar ik dan weer heen moet lopen. Maar goed, al doende
leert men. Daarnaast probeert Theo mij ook nog iedere keer
weer goed bewust te maken van de windrichting. Ook was
ik niet altijd helemaal consequent in mijn commando’s en
daar heeft Theo me ook mee geholpen. Deze stappen die
we weer leerden bij Theo, maakten het plaatje steeds meer
compleet. Zo kwam het ook dat Focus afgelopen jaar in ons
veld zijn allereerste haas apporteerde. Die hij ook nog over
de sloot ging halen. Apetrots was ik toen uiteraard.
Doordat Focus door de lessen bij Theo wat meer steady
werd op wild, ging ik ook eens in ons veld stukjes opzoeken
waar wild zat. Zo deed hij een paar keer een fazantenhen
op en was daar ook steady op. Dat gevoel, als je ziet dat
ze een punt gaan maken, dat kennen jullie allemaal wel.
Dat is geweldig. Mede daardoor ben ik echt verliefd geworden op dit ras. En is er voor mij ook geen andere jachthond
meer dan een Engelse Springer Spaniel.
Ik hoop in 2021 nog een keer mee te kunnen doen aan een
certificaatdag. Om te zien of we nu wel een certificaat
kunnen behalen. Daarnaast hoop ik ook van harte dat ik dit
jaar met Focus mee kan doen aan wat veldwedstrijden.
Uiteraard blijven we in de praktijkjacht/schadebestrijding
ook oefenen want daar hebben we samen ook nog wel wat
puntjes die beter kunnen. En als het weer mag, willen we
toch ook proberen om nog een keer een SJP B diploma te
behalen. We hebben dus nog genoeg te doen in 2021.
Wie weet tot ooit.
Groetjes Denise en een pootje van Focus

Aan het einde van het jaar hadden we graag mee willen
doen aan onze eerst echte veldwedstrijd. Maar helaas kon
dat door Corona niet doorgaan. De trainingen bij Toon
stopten in de "jachtperiode" ook even en zo kwam het dat
ik via de eigenaresse van de nest-zus van Focus bij Theo
Ariaens terecht kwam. Ik wilde graag toch blijven trainen.
En ik vond het leuk om van verschillende mensen te leren.
Met Theo kon ik eigenlijk ook meteen goed door één deur.
Theo keek in het begin naar wat we al konden en waar we
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Uw dekreu op de site ESSCN.nl
Publicatie van uw dekreu op de site van de ESSCN is binnenkort mogelijk. Hiervoor is een nieuwe pagina gemaakt waar
u uw dekreu kunt presenteren.
De basis van de pagina is standaard met een foto van de reu en met ruimte voor het plaatsen van informatie. Tevens is
er de mogelijkheid om de ouders van de reu te vermelden en de gegevens van u als eigenaar.
Op dit moment is de pagina nog offline. Zodra er aanmeldingen komen, dan worden deze geplaatst en zal de pagina
online staan op de site van ESSCN.nl.
Waaraan moet uw Springer voldoen om hem te kunnen plaatsen op de site van de ESSCN?
Eigenlijk is dat heel simpel:
De eerste regel: lid zijn van de ESSCN.
Indien u uw dekreu wilt plaatsen op de site dan wordt van u verlangd dat uw Springer voldoet aan de gezondheidseisen
die staan beschreven in ons Verenigingsfokreglement:
momenteel is dat de HD (heupdysplasie) en EVCO (ogen) test. Binnenkort zal dit waarschijnlijk ook gaan gelden voor
DNA testen.
De uitslagen van HD en EVCO testen worden gepubliceerd op de site van de RvB.
Uitslagen van DNA testen dienen door u meegestuurd te worden. De uitkomsten van de DNA- waarden worden net als
de andere gezondheidstesten op de site gepubliceerd.
Zodra normenmatrix officieel is, zal ook deze toegevoegd worden. Interesse: stuur de gegevens door
naar website.esscn@gmail.com
Hieronder staat een voorbeeld van de pagina met een Springer die niet als dekreu door het leven gaat.

Maart 2021

19

20

Maart 2021

Springer Jachtmaat Uth
Mijn naam is Peter l’Amie en er is mij gevraagd een stukje
te schrijven over mijn jagersleven ook samen met mijn
Springer jachtmaatje Uth.
Door 20 jaar geleden in het dorpscafé in contact te komen
met jagers en een paar keer als drijver mee te zijn geweest,
ben ik besmet geraakt met het jagersleven.
Ik heb in 2006 mijn jachtakte gehaald.
Samen met mijn vriendin Maureen, die dezelfde passie
deelt, gaan we regelmatig grofwild jagen in Duitsland. We
hebben daar een Begehungsschein in de omgeving van
Kassel.
Ook elke vakantie is jacht-gerelateerd. Hoe mooi kan het
zijn om samen met Maureen en Uth naar de heerlijke rust
en natuur van de oerbossen in Hongarije of Polen te gaan
en dan ook nog een reebok of wildzwijn te kunnen bejagen.
Sinds 2012 wonen we in het buitengebied van de Achterhoek, ruimte genoeg dus…...
Tijd voor een jachthond!
Onze voorkeur ging uit naar een hond die onder het geweer
kan jagen, maar die ook kan apporteren.
Na een jachtuitnodiging op Ameland waar ze in de duinen
veel met springers werken, wisten we dat we een Springer
wilden.
Een hond met jachtpassie, energie, enthousiasme, "will to
please", maar ook een compacte, rustige, knuffel huishond.
In 2015 kwam onze eerste jachthond Uth.

Het liefst jaagt ze de rietkragen af bij ons aan de Veengoot.
Elke week gaan we nog wel een paar keer trainen, want
een goed getrainde hond is belangrijk in de jacht.
Genieten van de samenwerking met je hond!

WBE (Wild Beheer Eenheid)
In 2014 ben ik benaderd voor een secretarisfunctie bij de
Wild Beheer Eenheid Zelhem-Doetinchem met ongeveer
150 leden van jagers, grondbezitters en andere geïnteresseerden.

Maureen heeft diverse jachttrainingen gedaan met als resultaat een KNJV B-diploma en het africhtcertificaat van de
jachtcommissie SUN. Helaas geen jachtgeschiktheidscertificaat.
Uth komt te kort in de dichte dekking, maar voor ons is Uth
een topper!
Ze doet het goed op kleinwild jachten in Nederland, Duitsland en België. Voor de bestrijding van kraaien en kauwen
bij de plaatselijke boeren gaan we minstens 1x per week
op pad.

WBE’s verzorgen o.a. reewildtellingen, en de juiste papieren t.b.v. jaarlijkse verlenging jachtakte, maar naast schadebestrijding en het beheer van wild willen we ook het
draagvlak van de jacht vergroten. Dit doen we door o.a.:
• het organiseren schoonmaakdagen van zwerfafval.
• het stimuleren van wildakkers t.b.v. kleinwild o.a. patrijs
en fazant.
• het organiseren van schadebestrijding, kraaien, kauwen
en duiven.
• jaarlijks (tuin) beurspresentatie met een item, bijvoorbeeld
over patrijs of eend.
• het organiseren van kleiduiven-schietwedstrijden.
• het plaatsen van "wild spiegels" om aanrijdingen met wild
terug te dringen.
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Sinds 2 jaar hebben we een Drone
met warmtebeeld camera
Sinds 2 jaar hebben we een Drone met warmtebeeld camera en gaan we met het team Drone Vrienden in mei en
juni reekalfjes opsporen voordat de boeren gaan maaien.
In 2019 zijn er 31 en in 2020 23 stuks reekalfjes gered van
de cyclomaaier, zodat ze een leven kunnen leiden in de
natuur zoals het bedoeld is.

Foto van Daphne van der Brink met Flame

Een enkeling zal uiteindelijk door de jager voor natuurlijk/biologisch vlees gaan zorgen.
Jagen is voor mij eigenlijk een levenswijze. Waar zeker ook
veel gezelligheid is en waar je altijd nieuwe mensen leert
kennen.
Daarbij hoort ook een lekker (wild) hapje en drankje (borreltje). Veel hebben we geleerd van ervaren (voor-) jagers.
Het betekent ook genieten van de allesomvattende natuur
met respect voor mens en dier, samen met Maureen en
mijn beste jachtmaatje Uth en binnenkort met onze Springerpup Muk.

Foto van Linda van Rossum

Waidmannsheil Peter l’Amie
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Foto van Daphne van der Brink met Marly
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Joy, she makes my day!
Op 29 maart 2019 werd onze Engelse Springer Spaniel
jachtlijn, Joy, als Djara geboren in kennel Aandacht.
Haar ouders waren Cornermarsh Moss (vader) en Sky Lynx
(moeder), beiden Engelse import. Ze is onze eerste hond.
Wij gaven haar de naam Joy. Op gevoel gekozen en vernoemd naar de Amerikaanse Cocker Spaniel van mijn
Engelstalige grootvader. Helemaal raak, zo blijkt.

Op 26 mei was ze 8 weken en hadden we vanaf dat moment
een ondernemende en innemende pup in huis. Joy was
aanwezig, onderhoudend, leergierig en sociaal.
Ze was een lieveling, ‘’knuffelmagneet’’ in de buurt en voor
gasten. Dat hielp niet erg in het leren niet tegen vreemden
op te springen, maar nu wij haar inmiddels langer kennen
weet ik dat zij haar eigen leerproces had en dit inmiddels
met zelfvertrouwen doseert.

De puppycoach leerde ons hoe ze haar socialisatie met de
vele honden (in het Amsterdamse bos) zelf op leert lossen.
Dit lost Joy afgestemd op: onderdanig afwachten bij de ene
hond, direct snuffelen met de andere. Joy pareert grote
uitlaat-roedels en heftige keffertjes met uitstekende observatie, inschatting en milde glimlach.
En dan, als het klikt: spelen, heerlijk! In hoog tempo, strategisch slim met bochten en sprongen, loopt ze vele honden
eruit of gaat ze er met hun bal vandoor. Ook leerden wij op
deze cursus hoe Joy zich moet richten op waar wij zijn en
hoe ze in de buurt moet blijven.

Via de jonge-jachthondencursus van de jachtvereniging
Noord-Holland leerden we haar meer focus; aandacht en
oplettendheid, komen op bevel, houden van de plaats, los
en vast volgen, verschillende soorten apport, leren omgaan
met het schot. (Alles behalve dit: zwemmen zit er bij Joy
niet in)
Inmiddels is Joy bijna twee jaar en is ze uitgegroeid tot een
altijd vrolijke, harmonieuze, ondernemende en betrouwbare metgezel, aaibaar en loyaal. Iedere ochtend begint met
een blije begroeting. Kwispelend (staart omhoog en beweegt altijd) en prompte houding aan de lijn (neus als leidraad).
Buiten los, immer energiek en geïnspireerd, in afwisselend
bekende en nieuwe bos-duin-strand- gebieden. Goed
onder appèl, want ondanks de uitdagingen van wild, veldmuizen, mollen, eekhoorns en vele soorten vogels, is ze
gehoorzaam naar de fluit of stem. Wij hebben geen verdere jacht ambities.
Thuis is Joy erg goed in het vinden van een verstopt bot of
ander speelgoed. Voor de toekomst denk ik aan een
speurcursus, zodat zij zich hierin lekker uit kan leven.

Meest recente ervaringen waren in de sneeuw. Voor haar
en voor ons een groot feest. Ze leek nieuwe geuren te ervaren en pareerde met lustige sprongen over stronken en
heuveltjes in bos, bosjes en struikgewas.
De kou deerde haar niet. Ze ging gerust languit op de grond
aan een houten stok liggen knabbelen. De ijspegels in haar
bevedering en kussentjes onder de poten moesten even uit
gekrabbeld worden. Ze vond het fijn als we meehielpen en
had ook vlot door hoe ze dit ongemak zelf ijsvrij kon maken.

Maart 2021

23

Thuis droogwrijven met een handwarme handdoek deed
haar genoeglijk knorren. Daarna rozig uitrusten in de mand
of in de bench.
Want, om af te sluiten met het recept dat we meekregen
vanuit kennel Aandacht: biedt door een goede afwisseling
van rust en regelmaat, van bench en naar buiten gaan om
leuke dingen te doen, het juiste evenwicht voor een fijn
samenleven met deze lieve en energieke hond.

Lucy Boer

Belevenissen met Scott, onze eer
ste Engelse Springer Spaniël
In augustus 2017 mocht ik Scott (Amos) ophalen bij Ruud
Woning. Wat een schatje was (en is) het, we waren direct
dol op hem. Aanvankelijk zou ik Scott trainen als therapiehond en om er wat leuks naast te doen ben ik met hem
jachttraining gaan volgen. Op dat moment was hij 4 maanden. Iedereen vond het maar wat grappig, zo’n showlijn
springer bij de jachthondentraining. Maar Scott vond het
leuk en ik vond het misschien nog wel veel leuker! Gegrepen
door het jachtvirus ben ik, naast het trainen van Scott, ook
zelf gaan meehelpen met het geven van jachthondentraining en ben ik de jachtopleiding gaan volgen. Inmiddels ben
ik in het bezit van een jachtakte en kan Scott af en toe al
mee het veld in.

Het trainen ging en gaat met ups en downs, vooral de pu-

berteit was een flinke uitdaging. Af en toe kreeg ik naar mijn
hoofd geslingerd dat het toch niets zou worden met deze
showspringer. Maar Scott is een erg enthousiaste hond die
heel graag samen wil werken. En of we nu wel of niet veel
bereiken, het samen bezig zijn is gewoon erg leuk. En
stapje voor stapje zie ik steeds meer ontwikkeling bij Scott.
Hij is en blijft een actieve en passievolle hond, die soms te
overenthousiast is. Dat in goede banen leiden is voor mij
de grootste uitdaging. We zien wel waar we uitkomen en
we genieten allebei erg veel van samen dingen ondernemen. Gelukkig wonen we erg mooi, op de Veluwe, en zijn
we praktisch dagelijks in het bos te vinden. Wanneer Scott
niet mee op stap is, kan hij ook heerlijk relaxen binnen
samen met mijn 2 zoontjes. Want het is ook een enorme
kindervriend. We zijn dol op deze fantastische springer!

Henrieke Wiebenga
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Foto Linda van Rossum

Magic Moon van Annie Jansen Drempt

Foto van uw Springer
Voor het clubblad en de website zitten we te Springen om
foto's. Het maakt niet leuke, jacht of show foto's alles is
welkom.
Alvast bedankt names de redactie
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LIDMAATSCHAP EN
CONTRIBUTIE
Lidmaatschap € 30,00 per kalenderjaar
€ 27,50 bij automatische incasso
€ 15,00 Lid vanaf juli voor de rest van het
kalender jaar
Gezins- en
jeugdleden
€ 20,00 per kalenderjaar
€ 17,50 bij automatische incasso
€ 10,00 Lid vanaf juli voor de rest van het
kalender jaar
Woody van Bernadette Puylaert
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Britt van Marlinkohof van Betsie van Felius

Maurits- NLJ. CH jw'19 Imagine A Great Future Avendesora en Eddy- C.I.E., NL.CH, NLJ.CH, jw'17 Every Beat Of My
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