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www.editoo.nl

Tak van Poortvliethof 7, 5237 CK ‘s-Hertogenbosch

Engelse Springer Spaniel Club Nederland
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Ontvang gratis
probeerpakket:
Met 3 x 100 gram voer naar keuze
+ SAMPLE 3in1 cranberry koekjes
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DIERVOEDING
PETFOOD
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CIE. NLCh. NLJCh. JW'17 EVERY BEAT OF MY HEART AVENDESORA (Eddy) en NLJCh. JW'19 IMAGINE A
GREAT FUTURE AVENDESORA (Maurits)

+ SAMPLE schapenvet bonbons
incl. spaarkaart en infoboekje.
 adult

 geperst adult

 lam&rijst

 geperst lam

 diner

 Pup mini

 senior

 adult mini

 pup

 sensitive mini

 high energy

 control mini

 giant

 senior mini

 geperst mini
Mail deze bon naar : info@biofooddiervoeding.nl
of stuur naar: Biofood, Postbus 151 , 9200 AD Drachten

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



e-mailadres: ___________________________________________
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Maximaal 1 pakket per gezin.
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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.
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COLOFON

Kopij voor het volgende clubblad s.v.p vóór 10 november 2020 naar:
►S.T. Leidner, Nieuwe Laaklaan 9, 3881 MH PUTTEN . Tel: 0648720661/0355417096
►e-mail: sandra.leidner@woutworks.nl

BESTUUR EN COMMISSIES

COMMISSIES:
Jachtcommissie
Secretaris
Voorzitter a.i.
Penningmeester
Leden

ito

Ledenadministratie

: René Eckhardt; r.eckhardt@esscn.nl; tel.: 06-53949984
: Leontien Bouchier; l.bouchier@esscn.nl; tel.: 0651478410
: W. de Rooy; info@esscn.nl; tel.; 0229-503272
: S.T. Leidner; s.leidner@esscn.nl; tel.: 035-5417096
: Vacature
: B. Puylaert, admesscnl@gmail.com

: info@jachtcommissiesun.nl
: Peter Tervoort; peter.tervoort@gmail.com
: M. Groenewegen; mgroenewegen@outlook.com
: Elly van Wijngaarden
: John van Aart
: René Smit
: Arno Bronsky
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BESTUUR:
Voorzitter
Penningmeester/
Vicevoorzitter
Secretaris
Leden

: S.T. Leidner, sandra.leidner@woutworks.nl.
: Vacature

Geschillencommissie

: H.G.C. Schattenberg, tel. 0342-464483,
: M.W.V. Schoolmeesters
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Activiteitencommissie

Gezondheidscommissie

: Vacature

Database

: Debby Barnes
: Annemie Koolen
: Bart Krijgsman

Redactiecommissie clubblad:
Redactie website/
facebook:

: S.T. Leidner; s.leidner@esscn.nl
: Willemien de Rooy: info@esscn.nl
: Bart Krijgsman; website.esscn@gmail.com

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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FOTO VOORKANT: Pupjes van Annelies Okkers, (foto
is gemaakt door Manja van der Heijden)
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HET IS VIJF VOOR TWAALF.....
Hoewel het mooi is om te zien dat de certificaatdagen druk bezocht worden en er veel honden
een jachtgeschiktheidscertficaat behalen en ongetwijfeld het aantal aanmeldingen voor de
veldwedstrijden wederom ook dit jaar fors zal zijn, luidt het bestuur de noodklok. Wat is er aan
de hand………
De Nederlandse kynologie, lees de rashond, ligt maatschappelijk en politiek stevig onder vuur.
De overheid is bezig steeds meer grip en dus beleidsbepalende maatregelen te nemen ten aanzien van het fokken van
rashonden.
Deels een goede zaak, want als fokkers het zelf laten afweten dan moet of de Raad, dan wel de overheid ingrijpen in
het belang van de gezondheid van het dier, in ons geval de hond en om nog specifieker te zijn de Springer Spaniël.
De Raad heeft door de verenigingsstructuur weinig zeggenschap, lees macht over hoe rasverenigingen dan wel fokkers
dienen te handelen…. De recente kortsnuitproblematiek en alle ellende nadien is hier een goed voorbeeld van.
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In het kader van liever zelf het heft in handen hebben/nemen dan blijven wachten tot de overheid gaat ingrijpen, is het
bestuur ervan overtuigd dat er een aantal zaken op de rit moeten gaan komen, willen we niet hopeloos achter blijven in
kynologisch Nederland en overheidsingrijpen voorkomen.
Het is echt niet genoeg meer te zeggen ALS ZE MAOR JAOGEN…….. Er zijn dus handjes nodig, veel handjes die
zaken op willen gaan pakken, op orde brengen naar de eisen van deze tijd, dit in het belang van ons ras.
De laatste jaren is gebleken dat er nauwelijks leden zijn die een actieve rol binnen de vereniging willen spelen, daarom
is het nu vijf voor twaalf…….
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Voor de volgende onderstaande zaken zoeken we leden, liefst met enige kynologische kennis dan wel kennis van het
vakgebied waarin we handen zoeken………
Het bestuur heeft besloten het VFR te moderniseren en aan te passen aan de eisen des tijds.
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We zoeken hier een viertal personen voor die op basis van consensus, onder begeleiding van een bestuurslid de modernisering van het VFR op gaan pakken. Doel is met breed gedragen voorstellen te komen ter modernisering van het VFR.

Flame, van Daphne van de Brink, poseert als fotomodel voor fotograaf Ron Baltus.
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Betreffende voorstellen zullen in de ALV van 2021 ter besluitvorming aan u voorgelegd gaan worden. Het nieuwe VFR
zal moeten gaan aansluiten op het Fit to Breed Program (fokbegeleidingssysteem) en op de nieuwste trends vwb het
vast leggen van DNA en Snaps, bepalingen mbt gemoderniseerde fokeisen, registratie en het op moderne manier
vastleggen van digitale gegevens. Beschikt u over de benodigde kennis en expertise, wilt u een belangrijke bijdrage
leveren aan deze moderniseringen, de basis waarop we met onze Springers om gaan, meld u dan aan bij mij. Als u eerst
meer informatie over deze taken en in te stellen cie. wilt, neemt u dan contact op met mij.
Zoals het er nu naar uit ziet zal de Raad in 2021 besluiten 'Look a likes' te gaan keuren, een prima zaak om de genetische
basis van rassen te vergroten. Meer info: Houden van Honden.nl. Voor onze vereniging een uitgelezen kans om inzicht
te krijgen in de vele rasloze Springers, en er actief mee aan de slag te gaan.
De exterieur selectie zal gedaan worden door keurmeesters van de Raad. We willen echter zeer secuur met deze materie om gaan en als vereniging ook eisen stellen aan gedrag en jachtaanleg, deze meenemen in de aan keuringen en
dit niet aan exterieur keurmeesters overlaten. Het bestuur is opzoek naar leden die inzicht en kennis hebben in gedrag
en jachtaanleg van de Springer om criteria vast te stellen dan wel in testen te vertalen en mogelijk uit te voeren ten
behoeve van deze aan keuringen.
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Per 1 januari as. zal Sandra Leidner stoppen met het samen stellen en maken van ons Clubblad. Na vele jaren een
topproduct afgeleverd te hebben zullen we op de eerstkomende ALV in 2021 op gepaste wijze afscheid nemen van
Sandra.
Het bestuur zoekt dus leden die na een inwerkperiode deze taak op zich gaan nemen en een moderne redactie commissie gaan vormen, waarin alle media van de club vertegenwoordigd zijn. (Faceboek, de Webpagina en het Clubblad)
Hoe vervelend, staan deze leden niet op, dan dreigt eind 2020 het laatste Clubblad te verschijnen……….Voor meer info
over deze boeiende en uiterst belangrijke rol/taak binnen onze vereniging kunt u contact op nemen met de heer B.
Krijgsman.
Tenslotte heeft onze penningmeester te kennen gegeven dat ze in verband met drukke persoonlijke werkzaamheden
haar taak als penningmeester gaat neerleggen. Ook van Leontine zullen we op de eerst komende ALV in 2021 op gepaste wijze afscheid nemen. We zoeken met spoed een deskundige nieuwe penningmeester die na een korte inwerkperiode de taken van Leontine over gaat nemen……..Voor deze bestuursfunctie is het niet direct noodzakelijk over kynologische kennis te beschikken, echter enige affiniteit met ons ras zou heel prettig zijn. De volledige vacature vindt u
elders in dit blad terug, dan wel op de site van de Raad: Houden van Honden.nl
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Het bestuur ziet met lede ogen aan dat het aantal velden waarin we wedstrijden kunnen en mogen houden, hard achteruit loopt. Ook de wildstand is helaas in vele velden verre van optimaal en we zijn dus opzoek naar nieuwe velden
waarin we de mogelijkheid hebben om een veldwedstrijd te mogen organiseren. Heeft u de beschikking over een mooi
geschikt spaniëlveld, dan wel gaat u met uw hond regelmatig mee op jacht in een mogelijk geschikt veld en is de
jachthouder bereidt zijn veld ter beschikking te stellen (wat niet voor niets hoeft), schroom dan niet contact op te nemen
met de heren van de SUN. De contactgegevens vindt u elders in dit blad. Zij zijn ten alle tijden bereid te komen kijken
en afspraken te maken over het verloop van een dergelijke dag.
De vereniging stelt een passend presentje ter beschikking aan een ieder die met een serieuze suggestie voor een geschikt
veld komt.
Voor wat betreft het houden van kynologische evenementen binnen vier muren, deze zijn helaas ivm de COVID problematiek stil gelegd, raad ik u aan de website van De Raad regelmatig te raadplegen, veldwedstrijden en dergelijke gaan
onder strikte Covid regels gewoon door.
Rest mij u aan de vooravond van de opening van de jacht per 15 oktober as waidmansheil en een gezond en gezellig
jachtseizoen toe te wensen.
Horrido en weidmansheil
René Eckhardt, Voorzitter ESSCN

ALV 2020 DIGITAAL!

Vanwege de nog steeds geldende Corona-maatregelen zal de ALV 2020 dit jaar digitaal plaatsvinden en wel op donderdag 22 oktober 2020. U kunt dus rustig vanuit uw eigen stoel of vanachter uw eigen bureau met uw springer aan uw
voeten deze vergadering bijwonen en uw stem uitbrengen over kandidaten voor het bestuur. Het voltallige bestuur zal
aanwezig zijn in Woudenberg om al uw vragen en opmerkingen te beantwoorden. Het enige wat u nodig heeft is een
internetverbinding via uw pc of smartphone met webcam-functie. Voor deze ALV kunt u zich opgeven bij het secretariaat
(info@esscn.nl) o.v.v. uw naam, e-mailadres en gsm-nummer.
Uiteraard hopen we dat deze digitale bijeenkomst eenmalig zal zijn en ontmoeten we u in 2021 graag weer in levende lijve.
Namens het bestuur, Willemien de Rooy
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
van de Engelse Springer Spaniel Club Nederland op donderdag 22 oktober 2020
aanvang 20.00 uur

ito

(voor deze digitale ALV kunt u zich tot uiterlijk 20 oktober aanmelden bij info@esscn.nl o.v.v. uw naam, e-mailadres en gsmnummer. Ongeveer 30 minuten voor aanvang ontvangt u een inlogcode voor deze vergadering)

•
•

•

9.
10.
11.

12.
13.
14.

Volgens het rooster van aftreden zouden dit jaar René Eckhardt en Willemien de Rooy uit het bestuur
kunnen treden. Zij stellen zich beiden herkiesbaar. René Eckhardt voor de functie van voorzitter en
Willemien de Rooy voor de functie van secretaris.
Vacature penningmeester ESSCN: de huidige penningmeester, Leontien Bouchier, heeft aangegeven dit
kalenderjaar haar taken over te willen dragen.
Voorstel uitbreiding aantal bestuursleden: het bestuur stelt voor om Bernadette Puylaert als algemeen
bestuurslid te benoemen met als portefeuille de ledenadministratie, en Bart Krijgsman als algemeen
bestuurslid met als portefeuille beheer website en database.
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De agenda voor deze vergadering is als volgt:
1.
Opening en welkom door de voorzitter
2.
Behandeling ingekomen stukken en mededelingen
3.
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 18 april 2019
4.
Financieel verslag over het jaar 2019; Verslag kascontrolecommissie en verlenen décharge
5.
Benoeming nieuwe leden kascontrolecommissie
6.
Begroting jaar 2020
7.
Jaarverslagen 2019 van:
de secretaris, de activiteitencommissie, de redactiecommissie en de Jachtcommissie
8
Vacatures bestuur:

Voorstellen voor kandidaten dienen conform de statuten (artikel 20) tenminste één week voor de
vergadering schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend.

Benoeming nieuwe leden/bevestiging bestaande leden van de diverse commissies
Werving leden gezondheidscommissie (evt. aanpassing Verenigingsfokreglement)
Bekendmaking winnaars jacht en show over 2019:
• Jacht: Theo Brons Trofee, Gerrit Visscher Bokaal, Zilveren Fazant en Dashhill Bokaal (prijzen reeds
uitgereikt)
• Show: Beste Reu en Beste Teef van 2019
40-jarig jubileum ESSCN: in overleg met alle betrokkenen gaan we op zoek naar een nieuwe datum in 2021.
Rondvraag
Sluiting

Stukken voor deze vergadering kunt u opvragen bij het secretariaat: info@esscn.nl. Ook staan de stukken
gepubliceerd op onze website: www.esscn.nl. Mocht u daar prijs op stellen, dan kunt u de stukken ook per post
toegestuurd krijgen. Belt u in dat geval naar de secretaris, Willemien de Rooy: 06-51465201.
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
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VACATURE PENNINGMEESTER

o.n

Onze huidige penningmeester, Leontien Bouchier, heeft aangegeven haar taken per december
2020 over te willen dragen. Wij zijn daarom op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die de
functie van penningmeester per januari 2021 zou willen vervullen.

Vereiste vaardigheden/functie-eisen;
boekhoudkundig onderlegd zijn,
beschikken over administratieve vaardigheden,
liefst ervaring hebben met het voeren van de financiële administratie van een vereniging.

ito

De penningmeester wordt benoemd door de Algemene Leden Vergadering van de ESSCN en hij/zij maakt onderdeel
uit van het bestuur. Tijdsbesteding: gemiddeld 2 uur per week; de huidige penningmeester zal zorgdragen voor een
goede inwerkperiode.
Voor een uitgebreide functieomschrijving: zie onze website (www.esscn.nl).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter René Eckhardt (06-53949984).
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Het bestuur

Lekker water!! Foto: Jolanda Sijbrandij
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In 1996 kwam ik in contact met Ton en Janine Leclerqc toen
ik uit hun nestje mijn pupje Amber kreeg. In die begin periode ben ik veel bij hun thuis geweest, beiden waren heel
gastvrij, en zo leerde ik Engelse Springer Spaniël Club
kennen, waar Ton toen voorzitter van was en ook in de
redactiecommissie zat.

Toch heb ik besloten om met het maken van dit clubblad
‘De Engelse Springer te stoppen. Ik heb het nu bijna 25 jaar
gedaan en het is tijd dat een ander het over gaat nemen.
Ik maak ook een clubblad voor een natuur en milieuvereniging in Putten en daar kan ik mijn ei nog in kwijt. Ook zal ik
dan meer tijd hebben voor mijn honden Muze en Megan. Ik
verheug me al op de lange wandelingen die ik nu kan gaan
maken en de tuin waarin ik graag werk, als er meer tijd
beschikbaar zal zijn.
We hebben Bart Krijgman, met hulp van Willemien de Rooy,
bereid gevonden om het van me over te nemen en vanaf 1
januari zal de redactie in hun handen liggen. Wel zou hij
graag nog een paar mensen erbij willen hebben om met
hem samen te werken. Ik heb hem beloofd dat ik hem zoveel
mogelijk zal helpen om alles in goede banen te leiden en
ik wens hem dan ook veel sterkte en vooral plezier met het
werk.
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Al gauw kwam de vraag of ik niet toe wilde treden tot de
redactie, ze konden wel meer mensen gebruiken. Dat leek
me erg leuk aangezien ik net, na een paar jaar in het buitenland te hebben gewoond, weer in Nederland terug was
gekomen en zo wat meer (Springer)mensen kon leren
kennen.
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In het voorwoord heeft u al kunnen lezen dat ik na 25
jaar met het redactiewerk ga stoppen.
Ik heb dat altijd met heel veel liefde gedaan en het zal
waarschijnlijk best moeilijk zijn om het los te laten. Vooral
alle contacten met de leden waren zeer waardevol.

maar ik heb natuurlijk hulp van al diegenen die iedere keer
weer vrolijke en interessante kopij aandragen. Ook de foto’s
zijn door de loop der jaren steeds mooier geworden en het
is een feest om daarmee aan het werk te gaan.

o.n

VAN DE REDACTIE

De redactie bestond destijds uit 5 mensen en we hadden
altijd heel gezellige vergaderingen samen, om te bespreken
wat er in het betreffende clubblad zou komen te staan.
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De kopij werd nog veelal met de hand geschreven aangeleverd, en de analoge foto's werden er bijgeplakt. Die kopij
werd door iemand van buiten de club samen gevoegd tot
een leesbaar geheel en zo ging het geheel naar de drukker,
een sociale werkplaats in Meppel.

Ik wil hierbij iedereen die in de afgelopen tijd zoveel bijgedragen heeft om een prachtig clubblad te maken, heel
hartelijk danken. Voor mij was het een feest om elke keer
weer zulke leuke spontane reacties te krijgen. Voorlopig
blijf ik nog actief in het bestuur en zal ik u tijdens de activiteiten vast nog wel tegenkomen.
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De redactiecommissie werd in de loop der jaren kleiner en
Ton begon steeds meer digitaal te werken. Aangezien ik
nog geen computer had en ik het redactiewerk wel erg leuk
vond, besloot ik ook een computer te kopen. Al snel heb ik
een deel van het redactiewerk van Ton overgenomen en
toen ik ook ontdekt had hoe ik digitaal foto’s kon bewerken,
kreeg ik er steeds meer plezier in.
Een tijd lang heb ik samen met Mary Beets en Ton Leclercq de clubbladen gemaakt. Helaas kwam Ton op 22 september 2005 plotseling te overlijden. Ik heb toen de taak
van Ton in de redactiecommissie overgenomen en samen
met Mary heb ik de vergaderingen gehouden om het
clubblad te maken. Totdat Mary aangaf dat ook zij er mee
wilde stoppen en ik het daarna in mijn eentje heb voortgezet.
Ik heb dat altijd met heel veel plezier gedaan en toen we in
2013 onder leiding van de toenmalige voorzitter Henk
Bruggink over gegaan zijn van de drukker in Meppel naar
Editoo werd het clubblad een stuk groter, professioneler en
werd het maken een stuk eenvoudiger.

Een aantal jaren heeft Mirjam Hanselaar me bijzonder
geholpen door de kopij van de jachtafdeling voor me te
verzorgen. Waarvoor ik haar bij dezen nog graag wil bedanken.

Als laatste nog:
Net zoals ieder jaar is het weer mogelijk om een leuke
fokkersadvertentie met bijbehorende Kerstgroet te plaatsen, die in het decembernummer zal verschijnen. Deze
advertentie is gratis in zwart/wit op kwart A4 formaat. Of
groter is eventueel ook mogelijk, maar dan zijn er wat
kosten aan verbonden. Voor info: sandra.leidner@woutworks.nl.
Uw inzending graag vóór 10 november insturen!
Laten we er weer met z’n allen een vrolijk Kerstnummer
van maken!
Ik wees u veel leesplezier,
Sandra Leidner

REDACTIEADRES
Het volgende clubblad zal in december 2020 verschijnen en de redactie
maakt de leden erop attent dat de
kopij vóór 10 november 2020 naar de
redactie gezonden moet worden.
Het redactieadres:
S.T. Leidner, Nieuwe Laaklaan 9, 3881 MH PUTTEN
Tel.nr.: 03554-17096 / GSM: 06 48720661
E-mail: sandra.leidner@woutworks.nl

Nu, nog eens 7 jaar later, maak ik het nog steeds alleen,
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ZOEKTOCHT IN DE ESS-DATABASE

Simpel, nee dat is het niet. Leuk, ja dat is het wel.

o.n
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Nee, het is geen technisch verhaal over de database of de website. Het artikel gaat over de zoektocht naar
de informatie over een stamboom van een Springer.
Naast alle verzoeken om Springers te registreren in de ESS Database of het opvoeren van pups, werken we
ook aan het volledig maken van stambomen die in de database zijn opgeslagen. Daarbij worden we geholpen
met de nieuwe versie van de database. We beschikken nu over de mogelijkheid om selecties te exporteren
naar MS-Excel. Op dit moment werken we aan de lijst met Springers waar alleen het registratienummer en
de naam van bekend zijn. Meer informatie over deze Springers is niet bekend. Dit hebben we ingedeeld per
land. De Springers met een Nederlandse en Engelse stamboom hebben we inmiddels afgerond.
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Daarom wil ik u meenemen in de zoektocht naar ‘PASJA VAN HET KREELHOF’ met registratienummer
LOSH 672952. Dat is de eerste op de lijst.
Voor de duidelijkheid, ik beschik niet over een uitgebreide kennis van fokkers en stambomen. Mijn doel is het
zoeken op het internet en zoveel mogelijk informatie verzamelen, waarvan ik voldoende bewijs vind om met
waarheid aan te nemen dat deze juist is.
De eerste stap is makkelijk.
De database van de Belgische Honden Kennel Club SRSH-KMSH. Het LOSH nummer 672952 invoeren en
de uitkomst. Helaas niets. Moet ik maar vergeten! Het LOSH nummer is niet correct. LOSH-0672952 levert
het verwachte resultaat ‘Pasja van het Kreelhof’. De ouders staan erbij. Ik kan gelijk verder.
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Terug naar het zoeken, om meer informatie over Pasja en de stamboomgegevens te vinden.
Het chipnummer nummer staat vermeld W5A412P en de geboortedatum is zes augustus 1991.
Titels en karakteristieken zijn niet bekend.
‘Keen Hunter Oxtail’ is de vaderhond en de moederhond heet ‘Leda’.
Deze informatie schrijf ik op, om dadelijk weer mee verder te gaan.
Wat opvalt is dat de kleur van ‘Pasja’ niet geregistreerd is.
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Dan de stap die ik altijd extra uitvoer. Ik open een nieuwe browser en zoek in een specifieke
zoekopdracht naar ‘Pasja Van Het Kreelhof’. Daarbij kom ik snel op een Belgische site
‘Engelsespringerspaniel’.
Deze pagina gaat over de jacht. In het artikel wordt gesproken over een Springer ‘Pasja’. De
achternaam ontbreekt in het verhaal. Op de bijbehorende foto staat een zwart-witte Springer.
Mijn interesse is gewekt. Welke informatie komt nog meer naar boven. Met de muis naar de
beginpagina om te zien welke kennel het is. ‘Het land van Loon en Het Kreelhof’ heet de
kennel. Bingo, de combinatie met ‘Pasja’ is gemaakt. ‘Pasja’ is een Springer met de kleur
zwart-wit.
Verderop staat te lezen dat ‘Pasja’ een Diploma A heeft en bijna deelnam aan de Nimrod.
‘Pasja Van het Kreelhof’ is een Springer uit de database waarvan de gegevens ontbraken, die we inmiddels
verzameld hebben. Daarbij ook nog één met een prachtig verhaal.
Helaas kunnen de verhalen niet meegenomen worden in de ESS-database. Gelukkig kan het wel in dit artikel.
De vader van Pasja is ‘Keen Hunter Oxtail’ en komt in de database niet voor. De gegevens neem ik over van
de Belgische database. ‘Leda’ is de moeder van ‘Pasja’. Daar ik ga later mee aan de slag.
Eerst de zoektocht naar de vaderhond:
De ouders van ‘Keen Hunter Oxtail’ zijn: De reu ‘Horsewood Josh’ en de teef ‘Lunik Du Bois Des Grives ‘.
Je zal zo maar heten! Wim Sonneveld zei eens “vloeken in het Frans is mooi”. Nou daar kan ik mij heel goed
in vinden.
‘Horsewood Josh’ staat in de database en is helemaal compleet. De moeder van ‘Keen Hunter Oxtail’ was
nog niet eerder gevonden en wordt nu met de beschikbare gegevens in de ESS-database compleet gemaakt.
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De ouders van ‘Lunik Du Bois Des Grives’ staan beiden in Engeland geregistreerd. Het gaat om ‘Dash of Ter
Beek’ en ‘Farway Flirt’ en komen beiden in de ESS-database voor. De informatie is alleen niet volledig.

o.n

l

Daarmee gaat de zoektocht over naar de database
van ‘My Kennel Club’.
Het valt op dat bij de teef ‘Farway Flirt’ alle informatie
aanwezig is. Verlaat een Springer de UK dan blijft
alleen de naam staan. Alle verdere informatie wordt
verwijderd. Wel jammer hierdoor gaat veel informatie
verloren. Gelukkig hebben we de ESS-Database om
deze informatie veilig te stellen.

ito

De stamboom van ‘Farway Flirt’ is volledig en gaat ver
terug tot bijna het jaar 1900. In de lijn komen
Springers voor als ‘Sprint O’Vara’, en ‘Dash of Hagley’
met geboortedatum 21 januari 1905 en KCSB 1685L.
Bij de zoekactie naar ‘Sprint O’Vara’ kom ik op een
Amerikaanse site een foto tegen van zijn vader ‘Spy
O’Vara’ (7 maart 1931).
Het is helaas geen foto van ‘Sprint O’Vara’ maar
vandaag ben ik hier ook blij mee.

ed

En een gelukje. Met de zoekactie naar ‘Sprint O’Vara’
kom ik bij een stamboom uit van ‘Gwibernant Gefni’
met geboortedatum 1964. Deze Springer komt niet
voor in de database. Daarmee gelijk opgevoerd. De
moederhond ‘Micklewood Smock’ is niet compleet.
Even wat meer werk. Oh wat erg. Besloot toch deze
stamboom uit te printen en op een later moment te
verwerken.

De vaders kant van ‘Pasja’ heb ik compleet.

Terug naar waar we begonnen waren. ‘Pasja Van Het Kreelhof’ en nu de moeder van Leda.
Leda heeft ook een Belgische registratienummer LOSH-0578755 met ouders ‘Horsewood Josh’ en ‘Anke’.
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Even terug:
‘Horsewood Josh’ die zag ik ook aan de kant van de vaderhond.
De ouders van ‘Horsewood Josh’ zijn ‘Cy of Gwibernant’ en ‘Angie’.
Op internet vond ik deze foto van ’Cy of Gwibernant’ .
‘Cy of Gwibernant’ komt veel voor in verschillende lijnen van de Springer.
Met ‘Angie’ is het een ander verhaal.
De ouders van ‘Angie’ zijn een mengeling tussen Engelse Springer Spaniëls uit
UK en Nederland.
De vaderhond van
Angie is Arrow van het Stormveld’ die de titel
‘Werkkampioen’ heeft. Een zoektocht op het internet levert helemaal niets meer
op dan alleen verwijzingen naar de ESS-Database.
Helaas zijn alleen de ouders van deze Springer bekend. Dit zijn ‘Gwibernant Texel’ en ‘Mathon Miss Bosbury’.
Van bij beide Springers kan ik niets vinden, terwijl er is gezocht in verschillende databases, zoekmachines
en boeken helaas.
De moeder van ‘Angie’ is ‘Hauk’s Rascal’. De ouders van deze hond zijn ‘Ashley Robb’ en ‘Saskia van Duin
en Kruidberg’
Een mooi verhaal over ‘Ashley Robb’ is te lezen op de Facebookgroep ’Working Spaniel Group Zuid’. In deze
Facebookgroep zijn meer verhalen en foto’s te vinden. Wil je het lezen, dan nodig ik je uit om lid te worden
van deze groep.

SEPTEMBER 2020
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Verder met de lijn van ‘Ashley Robb’. In deze lijnen zitten
veel Springers van de kennel ‘Badgercourt’. En een
Springer die vaak voorkomt in stambomen ‘Rytex Rex’.
Over deze Springer kan je heel veel lezen op het internet.
Alleen heb ik geen foto van hem gevonden. Zo jammer!

l

ito

De Springers van ‘Badgercourt’ hebben mijn interesse
gewekt. Via verschillende zoektochten op internet surf ik
van de ene site naar de andere waar een Springer van de
kennel ‘Badgercourt’ genoemd staat. Snel kom ik
‘Badgercourt Druid’ tegen.
En verder vind ik van deze Springer een foto. Dat spreekt
altijd toch meer dan een strakke stamboomlijn.

o.n

‘Saskia van Duin en Kruidberg’ is de moederhond. Over
deze laatste kunnen we kort zijn. Hier zijn geen gegevens
over gevonden. In de ESS-database staat vermeld ‘parents
unidentified’. Dat betekent dat alle mogelijke database en
internet zoekopdrachten niets hebben opgeleverd.
Dergelijk zoekacties zonder resultaat kan ik niet uitstaan.

Uiteindelijk vind ik iets over de fokker. Op de site van
‘CountrySport and Country Life.com’ vind ik informatie over
hem.

ed

“Peter is English and enjoys a good reputation as a breeder of distinction and is well known for his
Badgercourt Springer Spaniels. His Field trial Champions B. Susan, B. Dusty, B. Druid and B. Ben all had
style and in particular good pattern and groundwork.”
Peter Coombes wordt genoemd met een foto erbij. Op verschillende
sites lees ik dat deze fokker is overleden. Hierover heb ik nergens
bevestiging gevonden, alleen de vermelding op sites en forums.

ww
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Tijdens de zoektocht kom ik bij ‘Springer Spaniël Forum’ uit de UK.
In het bericht staat ook een andere naam vermeld, namelijk
‘Gwibernant (Keith Erlandson)’. Even hiervoor hadden we de
Springer ‘Gwibernant Texel’ waar geen informatie over bekend was.
Als snel vind ik boeken die hij geschreven heeft, maar geen link met
‘Gwibernant Texel’.
Daarmee is voor mij de zoektocht ten einde gekomen. De
stamboom kan ik niet completer krijgen.
Het kostte wat avondjes, maar het resultaat is ernaar. Eerlijk
gezegd ben ik best tevreden. Niet helemaal, maar dat komt omdat
ik sommige Springers niet gevonden heb.

En alles begon met ‘Pasja Van Het Kreelhof’ waar alleen de naam en het registratienummer van bekend
waren.
De link naar de ESS-Database met Pasja
https://englishspringerspaniel.pedigreedatabaseonline.com/en/PASJA-VAN-HETKREELHOF/pedigree/11300/i
Hopelijk heb ik u vermaakt met mijn zoektocht over het internet.
Bart Krijgsman
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Hondenspeeltuin Montferland in Didam.
Dus daar gingen wij, 2 super enthousiaste Springers achter
in de auto op naar Didam (achterhoek). Mooie omgeving,
boerderijen links en rechts en aan het einde van de weg
aan de rechterkant een boerderij met aan de weg een stuk
grasveld met een hek eromheen.

ed

ito

Nou mannen we gaan eerst eens kijken hoe schoon het is
(je hoort natuurlijk wel de verhalen van dit soort losloopvelden), maar na een grondige inspectie geen drol te vinden,
gras was keurig gemaaid en de hindernissen stonden er
keurig bij. Dus de mannen uit de auto door een dubbele
toegangssluis het veld op. Eerst natuurlijk een grondige
nainspectie door de heren zelf, plasje hier, plasje daar.

o.n

Vlak naast een bos wonen waar je al weken niet fatsoenlijk
kan wandelen in verband met de eikenprocessierupsen,
moet je toch iets bedenken om even van het rondje rond
het dorp af te wijken. Ik heb niet eens lang hoeven zoeken,
op internet een hondenspeeltuin gevonden op nog geen 10
minuten met de auto.

l

ER EVEN TUSSENUIT MET
DE HONDEN
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CIE. NLCh. NLJCh. JW'17 EVERY BEAT OF MY
HEART AVENDESORA (Eddy)

NLJCh. JW '19 IMAGINE A GREAT FUTURE AVEN
DESORA (Maurits)

En daar was het walhalla voor Maurits, een heus hondenzwembad/ vijvertje. Net een kleuter, daar heb je geen hond
meer aan als hij maar lekker in het water kan spetteren,
plonsen, heuse bommetjes en natuurlijk zijn favoriet.... de
onderzeeër! Zo lang mogelijk met je kop onder water over
de bodem heen.
Eddy kan zich dan weer iets minder vermaken. Na een
rondje veld heeft hij het wel gezien, dus maar een beetje
activeren, hindernisjes, paaltjes, tunnel en nog een keer.
Hij is nogal slim, na 2 keer een parcoursje te hebben gelopen, kon hij de derde keer helemaal zelf het hele parcours
lopen.
Ondertussen spettert Maurits er nog lustig op los. Eddy
komt dan ook maar eens kijken waar Maurits nou zo druk
mee is. Met een kop van: nou ja, je kan er maar blij van
worden, stapt Eddy rustig van de ene kant naar de andere
kant. Zo, dat was het dan weer voor vandaag!
Ter afsluiting toch maar een poging doen om nog een paar
mooie foto's te maken en na een goed uur weer moe, maar
voldaan naar huis. Het was een geslaagd uitje voor de
mannen en voor iedereen een aanrader.
Er zijn verschillende hondenspeeltuinen in Nederland.
Groeten uit de Achterhoek,
Annemiek, Eddy en Maurits

SEPTEMBER 2020
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o.n

ito

Ondanks dat de hondententoonstellingen nog steeds stilliggen hier in Nederland, hebben wij ondertussen toch al
aan een show deelgenomen. Zo zijn Flame en ik (Daphne)
naar Duitsland gereden voor een kampeerweekend in
combinatie met een tweedaagse show.

l

VEENSE SPRINGERTJE
NEWS FLASH

ed

Het was een heel avontuur voor Flame, voor het eerst een
heel weekend mee zo ver van huis. Vervolgens in een tent
moeten slapen, uiteraard wel bij het vrouwtje op het luchtbed. En op de show allemaal mensen tegenkomen met
mondkapjes, wat ook best een raar gezicht was. Ondanks
alle nieuwe indrukken wist ze zich twee dagen goed
staande te houden in zware competitie met een inschrijving
van ruim 20 Engelse Springers per dag. Flame werd beide
dagen RESERVE TEEF! Wij zijn super trots op haar. Ze is
pas 21 maanden oud en doet het super in de showring.
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Naast het showen, is Flame ook nog actief als fotomodel!
Zo kregen wij de vraag of zij model kon staan voor een groot
merk van honden artikelen. Wij kregen de uitnodiging van
de bekende fotograaf Ron Baltus. Dit was haar eerste keer
als model en ze deed het super. Ze treedt hiermee in de
voetsporen van haar oma Mattie, moeder Abby, zus Hazel
en grote vriend Gilroy. Het modellenwerk is haar met de
paplepel ingegoten!

Hazel. Foto Daphne van de Brink

HOERA, WE HEBBEN WEER
PUPJES
Op 20-08-2020 beviel onze Bindi van 5 prachtige pupjes,
ons v.d. Jorishoeve Country nestje. Na een dag of 2 was
de rest van de roedel ook welkom in de werpkist. Bindi doet
het super, het begin was erg warm, nu is gelukkig de
temperatuur lager.
De pupjes groeien prima, moeder schijnt slagroom te
geven.
Paul en Annemie Koolen

Na de intensieve ochtend bij Ron Baltus, mocht Flame in
de middag lekker afkoelen in het water bij het Erkemederstrand! Onze vriendin Renée Koks had haar camera mee
en heeft prachtige foto’s geschoten van onze (B)engel!
Daphne van de Brink
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IN MEMORIAM TRISTAN

Tristan "CIE, Multi J-Ch., Multi Ch., Multi Winner, Springer des Jahr 2008, CW Top Gun"
13-12-2007

-

03-07-2020

ed

Geheel onverwachts is onze Stannie er niet meer. Stannie was onze lang gehoopte Lanci zoon. Er was maar 1 reutje in
het nestje, een perfecte Lanci zoon.
Vanaf het begin werd hij door papa beschermd, wilde een hond hem domineren? Dan kwam papa wel met stijve pootjes
aan, hij maakte zich nog groter dan groot en de andere hond droop af. Zonder grom, want dat had Lanci niet nodig.
Met Tristan zijn we begonnen op een gewone hondenschool, puppycursus, pubers, gevorderde en funcursus, hij deed
alles wat je hem vroeg. Maar als een hond lelijk naar hem deed, had hij tijd nodig om weer zeker te worden. Toen zijn
we begonnen met jachttraining, wow dat was zijn ding. Eenmaal met wild getraind, hoefde hij zijn dummy niet meer. Dat
is voor watjes, niet voor Tristan, haha!!
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Tristan deed alles op de typische Tristan manier: Gaan als een speer gaan, terug komen als Salinero, paradepaardje.
We hebben jachtproeven gelopen, KNJV C in de pocket, zwarte proeven ook B diploma’s. Jammer dat hij bij sommige
keurmeesters afgerekend werd omdat hij showlijnspringer was. Hoe vaak er meteen naar de start al werd gezegd, roep
maar terug hij weet niet wat hij doet. Ik heb dat totaal genegeerd want hij wist het verdomd goed. Kwam gewoon met
zijn eend of konijn terug, maar dan nog puntenaftrek krijgen. Ach, we hadden onze lol, Tristan vond het geweldig. Leuker
dan showen, maar ook daar was hij succesvol, veel gewonnen, onder toen nog veel concurrentie!
In 2013 leerden we onze vrienden Helen en Neil kennen. Zij hadden springerpupje Toby. Toby kon niet alleen blijven,
ze planden hun hele leven om hem. Tristan ging eens logeren om te kijken of dat hielp, en ja dat hielp.
In de jaren die volgden ging Stannie vaker, hij genoot ervan, geen roedel, 4 mensen die knuffelden. In 2015 hebben we
de knoop doorgehakt en Stannie ging definitief wonen bij de Wards. Hij was daar zo gewenst en ook zo geliefd. De
eerste keer dat hij mee mocht naar Engeland, wat een geweldige herinnering. Tristan heeft nog 5 geweldige jaren gehad,
ze deden alles voor hem, door en door verwend. Hij kwam natuurlijk wel regelmatig logeren.
1 juli werd hij ziek, de Wards kwamen naar onze dierenarts. We dachten eigenlijk allemaal dat het niet ernstig was, maar
helaas, hij was zo ontzettend ziek dat hij bij de dierenarts moest blijven. Zijn alvleesklie,r als ook zijn hele buikvlies was
ontstoken. Op 3 juli was hij nog meer verslechterd, dus we moesten hem helaas laten gaan. Hij wilde niet meer eten,
maar de laaste uren heeft hij gelukkig wel nog koekjes en kattenvoer gehad. Hij was te slecht om naar huis te brengen,
dus is hij bij de dierenarts ingeslapen, we mochten met zijn zevenen er allemaal bij zijn.
Dag lieve Stannie, de enige hond die met een roze handtas goed zou staan. Het gaat je goed Stannie, hoop dat je bij
Joepie, Joris, Lanci en Chadman bent.
Dank je wel Ward familie, hij heeft genoten van zijn tijd bij jullie, dank je wel voor de goede zorgen.
Dit was het "einde" van ons eerste roedeltje, 4 mannen Cocker Joepie en de 3 Springers Lanci, Chadman[sl1] en
Stanni. De heren hebben ons veel geleerd. Een betere roedel om te beginnen, kon je niet hebben. De mannen leefden
in volledige harmonie samen, nooit een brom of grom.
Paul en Annemie
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GEORGE VLIEGT NAAR
AMERIKA

o.n

Door COVID-19 is alles anders dan anders. Dat geldt ook
om pupjes naar Amerika te laten vliegen. Er zijn maar bepaalde vliegvelden waar ze mogen landen.
Onze George "Living in the USA v.d. Jorishoeve" moest in
juli vliegen. Zijn nieuwe vrouwtje kwam hem, begrijpelijker
wijze, niet halen. Goed ook, George is een Bourgondiër,
dus hij was te zwaar om boven te vliegen.

ito

Onze eerste aangevraagde datum werd afgewezen, maar
woensdag de 14de mocht hij vliegen. Hij is op Atlanta gevlogen. De nieuwe eigenaren waren zo slim geweest om
een "Broker" in de arm te nemen. Alles wat ik aan relevante papieren had stuurde ik per mail. Op die manier is het de
broker gelukt George in te klaren bij de douane, anders had
hij nog een nachtje in een pension gemoeten.

AFSCHEID
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Dag springervrienden,
Na heel wat jaartjes genieten van het fokken van nestjes
stop ik op mijn 68e met het fokken van dit heerlijke ras!
Ik wil graag een ieder bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt door mijn pupjes, 67 maar liefst, te kopen, te verzorgen, en vooral lief te hebben!
Met heel veel mensen heb ik nog steeds contact en ook zie
ik vaak mensen terug op onze jaarlijkse wandeling (helaas
door het Virus nu even niet).
Wat een heerlijke honden zijn die Engelse Springers.

Mijn twee J’s, Jazz en Jane, zijn na wat strubbelingen
gezond en ik geniet van ze!
Tot ziens,
groetjes van Leidy (en Karen) van Leikaspringers!

16

George moest om 10 uur in Hoofddorp zijn, gelukkig hebben
we super lieve vrienden waar we konden logeren, zodat we
niet voor dag en dauw moesten gaan rijden. Poeh, het afscheid viel ons zwaar, George was 10½ week toen hij
wegging.
Maar super van het bedrijf waar hij mee vloog, ze stuurden
foto's van een relaxte George op de achterbank in een
veiligheidsvestje van degene die hem onder de hoede had.

SEPTEMBER 2020
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Annemie en Paul Koolen

l

Zijn taak zal therapiehond zijn in de toekomst, in tehuizen
van veteranen, verpleeghuizen en voorleeshond. Inmiddels
heeft hij de eerste tropische storm Isaias ook zonder
knipperen met de ogen doorstaan.
George is thuis en heeft een super familie

VERJAARDAGSFEESTJE

ed

Na landing duurde het een uurtje, toen kon het nieuwe
vrouwtje hem in de armen sluiten. Hij was meteen thuis,
relaxd, zelfverzekerd. Iedereen die hem ontmoet vindt hem
geweldig, er is gevraagd of hij vaker naar het werk kan
komen van het baasje, want hij werkt zo ontstressend.

Op 4 augustus vierde onze Abygail "BIS, BISS, BVIS, CW,
multi J-Ch. Multi Ch. HVSgr Flinders Chase v.d. Jorishoeve"
haar 9de verjaardag (links op de foto). Met haar natuurlijk
ook haar zus en broertjes van ons Australië nestje en haar
mama Amy vierde haar 13de verjaardag.
Volgend jaar wordt een speciaal jaar voor ons, dan wordt
zij 10, ze is van ons eerste zelf gefokte nestje.
Paul en Annemie Koolen
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HOERA, WE HEBBEN WEER EEN NEST VOL PUPS!!

Dinsdag 8 sept zijn er 11 pups, 6 teefjes en 5 reutjes, bij ons geboren, de trotse ouders zijn Levi en Freya, alle pups hebben
reeds een familie. Foto: Ruud Woning

SEPTEMBER 2020
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Wij zijn de coronatijd goed doorgekomen met Lotta te leren
zwemmen. Ze is een aardig eindje watervrij en ze heeft ook
uit zichzelf al een stukje gezwommen! We zijn trots en blij!!!
We maken wandelingen en genieten van onze honden! Wat
misschien leuk is om te vertellen en wat misschien in het
volgende blad in de aandacht kan: Sicco en ik hebben
samen met 2 andere, bevriende stellen het enige Dockdive
bad in Nederland gekocht!!!

Wij gaan workshops geven, Phoebe springt tegenwoordig
ook...!!! We hopen in de toekomst, wanneer het Corona
virus onder controle is, weer naar evenementen te kunnen
gaan om deze geweldige sport te promoten! Misschien
mogen wij in het volgende blad een stukje schrijven over
deze geweldige sport? We heten de Dock Diving Academy!

o.n

ZWEMLES!

Oh ja, ik heb met Lotta een showtje meegelopen in Zwolle,
als enige Engelse Springer Spaniël. Dus ik denk niet noemenswaardig, lijkt mij.

ww
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Groetjes, Jolanda Sijbrandij

Waterpret! Foto: Jolanda Sijbrandij
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Nederlands KankerFonds voor Dieren

Bubbles & Bones; bruisende
hondenwandeling voor het
Goede Dierendoel!

Wandel je ook mee?!

ito

In deze lastige tijden zijn onze vierpotige maatjes extra belangrijk als steun en afleiding. Als je een
dierenhart hebt, ken je vast ook de diverse organisaties die hulp bieden aan dieren in nood of met
gezondheidsproblemen. De HuisdierenApp zet Goede Dierendoelen graag in het zonnetje.
Daarom organiseert de HuisdierenApp op zondag 4 oktober Bubbles & Bones; een hondenwandeling
voor baasjes en honden. De opbrengst van de wandeling komt onder andere ten goede aan het NKFD

ed

We wandelen 4 kilometer, randje Gooi, in het mooie Baarn rondom de sfeervolle locatie Kasteel
Groeneveld. Na het nuttigen van een Gooische bubbel en kluifje voor de hond, start je per equipe, corona
proof, aan de hondenwandeling. Vooraf inschrijven is vanwege de RIVM richtlijnen verplicht.
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Wanneer: Zondag 4 oktober 2020
Ontvangst en eindpunt: Kasteel Groeneveld, Groeneveld 2, 3744 ML in Baarn
Tijd: start tussen 11:00 – 14:00 uur, eindtijd event 16:00 uur
Hondenweer?: het event gaat altijd door, honden moeten tenslotte altijd uit
Kosten?: Inschrijving kost €10,- per team ( eigenaar en hond), inclusief “Doggiebag”. en €5,- voor elke
2e hond.
Inschrijving: https://huisdierenapp.nl/bubblesbones/
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De tien basisregels voor kinderen:
1. Nooit een vreemde hond omhelzen.
2. Nooit een hond aaien zonder eerst aan zijn baas te
vragen of dit mag.
3. Niet op een hond afrennen of hard voor een hond wegrennen.
4. Niet staren naar een hond.
5. Niet op of onder een hond liggen.
6. Nooit een hond storen tijdens het eten of slapen.
7. Uit de hondenmand blijven.
8. Nooit een hond op zijn kop aaien, maar alleen onder de
kin.
9. Geen stoei- of trekspelletjes met een hond doen.
10. Honden hebben een vaste rustplek in huis.

ito

Basisregels voor kind en hond
Regelmatig lees je of hoor je dat een kind door een hond
is gebeten. Het hoe en waarom blijft daarbij meestal onbekend en de hond trekt aan het kortste eind – in de meeste
gevallen wordt het dier geëuthanaseerd na zo’n voorval.
Negen van de tien keer is het echter niet de ‘schuld’ van de
hond dat hij uithaalde, en had die desastreuze situatie
voorkomen kunnen worden als de baasjes/ouders beter
hadden opgelet en rekening hadden gehouden met een
paar basisregels wat betreft de omgang van kinderen met
honden.Sommige hondenrassen staan bekend als kindvriendelijk, maar wist je dat kinderen een relatief groot risico lopen om juist door zo’n ‘kindervriend’ gebeten te worden? Dat gebeurt als kind en hond elkaar niet goed begrijpen. Wanneer het kind namelijk denkt dat zijn hond een
knuffeldier is dat altijd kwispelend klaarstaat om geaaid te
worden, waar hij bovenop mag gaan liggen en de baas over
mag spelen, bestaat het risico dat de hond een keer van
zich afbijt, en dat is begrijpelijk ook. In principe houden
honden van kinderen, maar dat echt volledig afhankelijk
van hoe je je kind opvoedt, en in mindere mate van hoe je
je hond opvoedt.

delijkheid te nemen en empathie voor anderen te voelen –
en de hond krijgt veel aandacht en liefde. Veel kinderen
vinden een hond geweldig, maar ze kunnen, ondanks hun
goede bedoelingen, voor honden ook onvoorspelbaar en
bedreigend zijn. Onverwachte bewegingen, geschreeuw,
de hond lastigvallen als hij ligt te slapen, over de hond heen
vallen… voor de viervoeter kan het voldoende reden zijn
om zijn lip op te trekken, te grommen of zelfs te bijten. Het
afpakken van een bot of speelgoed of trekspelletjes kan
eveneens desastreuze gevolgen hebben. Het is daarom
belangrijk dat je weet waar je bij de omgang tussen kinderen en honden op moet letten. Wij helpen je op weg met de
tien basisregels die je je kinderen kunt leren.

o.n

GEDRAG EN OPVOEDING
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Opvoeding & herkomst
Een goede opvoeding begint met kennis over het karakter
en de herkomst van je hond. Het doel waarvoor je hond
oorspronkelijk werd gefokt, zegt namelijk heel veel over zijn
karakter. Bij honden die ooit werden gefokt om huis en haard
te beschermen of de koeien in de wei, bestaat de kans dat
ze sneller geneigd zijn te bijten dan honden die puur gefokt
werden om mensen gezelschap te houden. Ook al zijn het
allebei honden; het mag duidelijk zijn dat een waakhond
een ander karakter heeft dan een schoothond. Maar zelfs
die wetenschap geeft geen enkele garantie voor het gedrag
van een hond. Want ook schattige kleine hondjes kunnen
bijten als de situatie daarom vraagt. Bovendien is elke hond
een individu met individuele karaktertrekjes.
Hondentaal
Je moet niet alleen het karakter en de herkomst van je hond
kennen, maar ook een en ander weten over de taal die hij
spreekt. In een kind-hond situatie kan een hond niet zeggen
‘Stop, dit vind ik naar!’ als hij het zat is dat een kind aan zijn
staart trekt of bovenop hem zit. Honden hebben andere
manieren van communiceren en het is aan ons om die
manier te leren lezen en juist te interpreteren. De meeste
honden zullen een aantal keren waarschuwen als ze niet
gediend zijn van hoe een kind met hen omgaat. Als ouder
en opvoeder moet je dat niet alleen zien aankomen, maar
beter nog: zie het te voorkomen!
Kortom: leer je kind hoe het op een goede manier omgaat
met honden en hou ze in de gaten als ze samen zijn. En
ook heel belangrijk: laat kind en hond NOOIT alleen met
elkaar, hoezeer je de hond ook vertrouwt. Hou altijd een
oogje in het zeil.

De basisregels voor thuis:
1. De etensbak, waterbak en mand zijn alleen van de hond.
Je kind mag hier niet aankomen en mag niet in de mand
van de hond gaan zitten.
2. Leer je kind dat het nooit een etende of slapende hond
mag storen.
3. Leer de hond dat hij niet mag bedelen als je kind iets te
eten heeft.
4. Zorg ervoor dat je kind bij het knuffelen niet op of onder
de hond gaat liggen. De hond omhelzen is ook niet gewenst.
5. Laat je kind niet liggend spelen op de grond als de hond
erbij is.
6. Straf je kind niet waar de hond bij is en andersom.
7. Laat je kind niet alleen met de hond; zorg dat er altijd een
volwassene bij is.
8. Pas op als je kind wil stoeien met vriendjes. De hond kan
denken dat het kind (zijn roedelgenoot) bedreigd wordt en
het willen verdedigen.
9. Leer je kind om er een volwassene bij te roepen als de
hond iets doet wat het niet leuk vindt.

Kind en hond
In principe vormen kind en hond een prachtige combinatie.
Het kind groeit op met een beste vriend en leert verantwoor-

De basisregels voor buiten:
1. Laat je kind nooit met honden alleen.
2. Laat je kind een hond nooit recht in de ogen kijken.
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Aanvullende regels
In huis is de situatie heel anders dan buiten. Daar moet je
rekening mee houden als ouder en als hondenbaasje.
Belangrijk is dat een kind weet dat het de hond niet mag
plagen en dat het dier geen speelgoed is, maar dat hij of zij
het dier rustig en voorzichtig benadert en hem met respect
behandelt.

SEPTEMBER 2020
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Bron; Hart voor dieren.
Ingestuurd door Henk Schattenberg
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De ouders zijn verantwoordelijk
De verantwoordelijkheid voor een huisdier ligt altijd bij de
ouders. Kinderen kunnen snel hun interesse verliezen en
daar mag de hond niet de dupe van worden. Toch kunnen
kinderen die zich verantwoordelijk voelen voor een hond
een stukje van de zorg op zich nemen. Zo bouwen ze een
geweldige relatie met het dier op. Stem de verantwoordelijkheden wel af op de leeftijd van het kind. Laat ze bijvoorbeeld helpen bij het klaarmaken van het eten, het verversen
van het water en het kammen en borstelen. Oudere kinderen kunnen de hond ook leren uitlaten. Een leeftijdsindicatie daarvoor is het moment dat de kinderen naar de middelbare school gaan.

impact op het gezin hebben. Dit geldt andersom ook: bij
komst van een baby. Als je hond jaloers is op de baby kan
hij ongewenst gedrag gaan vertonen. Geef je viervoeter
daarom bij de komst van een baby ook veel aandacht. Sluit
hem niet buiten maar betrek hem bij het leven in de nieuwe
gezinssamenstelling. Als je je aan de basisregels voor kind
en hond houdt, zul je zien dat er een prachtige vriendschap
kan opbloeien.

o.n

3. Leer je kind om eerst toestemming te vragen voor het
een vreemde hond aait.
4. Laat je kind de hond niet over zijn kop of rug aaien, maar
op de borst, aan de zijkant van de hals of onder de kin. De
hond omhelzen? Niet doen!
5. Leer je kind om niet te rennen waar de hond bij is.
6. Je kind mag een hond geen commando’s geven.
7. Laat je kind geen trek- of stoeispelletjes met de hond
doen.
8. Voorkom dat je kind de hond plaagt of (al dan niet per
ongeluk) pijn doet (bijvoorbeeld door aan de haren, oren of
staart te trekken).
9. Laat je hond niet tegen je kind op springen.
10. Leer je hond om niet achter kinderen aan te rennen.
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Rangorde
Het is natuurlijk geweldig als er een nieuwe huisgenoot bij
komt, al heeft de komst van de hond een grote impact op
een gezin. Het is belangrijk dat de ouder altijd hoger in de
rangorde van de roedel (het gezin) staat dan de hond.
Kleine/zeer jonge kinderen staan van nature in de rangorde
nooit boven de hond. De hond zal moeten leren dat hij
kinderen als ranghogere behandelt als er een volwassene
bij is. Nogmaals: Laat baby’s, peuters en kleuters
daarom nooit met de hond alleen. Zodra de volwassene
weg is, behandelt de hond het kind weer als ranglagere en
dat kan gevaarlijk zijn voor het kind. Niet omdat de hond
boosaardig is, maar omdat dit gewoon in zijn natuur ligt.

Voorbereiden
Bereid je kind goed voor op de komst van de hond in het
gezin. Leer hem of haar dat hondentaal anders is dan
mensentaal en dat hij respectvol om moet gaan met het
nieuwe gezinslid. Dus: de hond niet storen als hij eet, speelt
of slaapt en ook de hond niet achterna zitten. De tien basisregels (zie boven) zijn hierbij belangrijk. Vertel je kind
dat veel aandacht naar de nieuwe huisgenoot zal uitgaan.
Leer je kind ook dat het soms best de hond mag verwennen,
maar dat te veel verwennerij ook voor honden niet goed is.
Als je er niet zeker van kunt zijn dat je kinderen respectvol
kunnen omgaan met een hond, stel de beslissing tot aanschaf dan uit totdat je daar wel op kunt rekenen. Is een van
de huisgenoten bang voor honden? Vraag je dan af of het
überhaupt wel verstandig is om een hond aan te schaffen.

Flame na een leuk zwempartijtje.
Foto Daphne van de Brink

Gezinsuitbreiding
Niet alleen een hond als nieuwe huisgenoot kan een grote
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MEDISCHE RUBRIEK

Welke dingen kunnen giftig zijn voor een hond?
• ontwormingsmiddel in paardenpoep
• buitenplanten zoals hortensia, rhodondendron, ridderspoor, taxus, nachtschade
• cacaodoppen
• paddenstoelen
• blauwalg
• meeste kamerplanten
• medicatie voor mensen
• schoonmaakmiddelen
• anti-vriesmiddel
• ratten- en muizengif
• bestrijdingsmiddel slakken
• padden

ito

Oorzaak vergiftiging honden
De meeste vergiftigingen bij honden ontstaan doordat ze
iets schadelijks opgegeten hebben of gedronken. Maar ook
via de huid of het inademen kan je schadelijke stoffen
binnenkrijgen. Als een viervoeter een giftige stof op zijn huid
heeft gekregen zal hij die plek waarschijnlijk wassen. Zo
ontstaat dan alsnog ook een orale vergiftiging.

blijvende schade aan zijn organen hebben. Maar ook als
dit niet het geval is, kan de vergiftiging een enorme aanslag
op het hondenlichaam zijn. Je viervoeter zal hiervan moeten
herstellen voordat hij weer de ’oude’ is. Hoe lang de herstelperiode is, verschilt per hond.

o.n

Vergiftiging bij honden
Een vergiftiging kan voor honden zeer ernstige gevolgen
hebben en is dan ook iets wat je serieus moet nemen. Maar
aan welke symptomen herken je dat je hond vergiftigd is en
wat moet je doen als hij schadelijke stoffen heeft
binnengekregen?

l

GEZONDHEIDHOND
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Symptomen vergiftiging hond
De symptomen die je hond kan vertonen na een vergiftiging
hangen af welke stof(fen) hij binnen heeft gekregen en hoe
lang de giftige stoffen al in het hondenlichaam zitten. De
mogelijke symptomen als je hond iets schadelijks heeft
binnengekregen:
► hijgen/ademhalingsproblemen
► kwijlen
► hartkloppingen
► raar lopen / afwijkend gedrag
► braken
► veel plassen of juist niet kunnen plassen
► diarree of aandrang zonder resultaat
► bloedingen
► spierzwakte
► trillen / schokken
Soms vertoont een hond direct symptomen nadat hij een
giftige stof heeft binnengekregen, maar dit kan ook veel
later gebeuren.

Wat moet je doen?
Bel direct de dierenarts, ook als je ziet dat je hond iets
giftigs heeft opgegeten maar nog geen symptomen heeft.
Snel handelen is namelijk enorm belangrijk, dat kan zelfs
het verschil maken tussen overleven of overlijden.
Laat hond nooit braken door middel van zout. Dat kan juist
leiden tot een (zout)vergiftiging..
Behandeling door dierenarts
Welke behandeling het best werkt wanneer een hond vergiftigd is, hangt af van welke giftige stof hij wanneer en in
welke hoeveelheid hij het ingenomen heeft. Mogelijke behandelvormen:
→ laten overgeven
→ maag spoelen
→ laxeren
→ symptoombestrijding
→ antigif via infuus
Gevolgen vergiftiging
Bij een ernstige vergiftiging kan een hond overlijden of
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Pupje van Annelies Okkers
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► wees buiten alert op wat er op straat en in het gras ligt.
Als je tijdens het uitlaten giftige zaken voor honden
tegenkomt
Tijdens jullie uitlaatrondes valt er voor zowel jou als je hond
heel wat te ontdekken. Helaas zijn sommige mensen ook
wat minder kieskeurig in wat ze buiten op straat of in de
natuur weggooien. Zo kun je tijdens jullie wandelingen
chemische middelen, medicatie of voedingsmiddelen tegenkomen die gevaarlijk voor planten en dieren zijn. Maar
ook plantenresten die mensen in de natuur achterlaten
kunnen giftig voor viervoeters zijn.
Ruim de spullen –voor zover mogelijk- op en maak melding
bij de gemeente. Verder kan het handig zijn om andere
hondeneigenaren te waarschuwen via een buurtapp of
social media.
Blijf op de hoogte van de nieuwste hondentips
Het opvoeden en verzorgen van een hond is een mooie en
dankbare taak. Toch kun je als hondenbaasje voor heel wat
uitdagingen komen te staan. Schrijf je daarom nu in voor
de gratis nieuwsbrief van Hart voor Dieren en ontvang de
nieuwste verzorgingstips, oefeningen en dierennieuwtjes.

ito

Voorkomen vergiftiging
Helemaal voorkomen is helaas niet mogelijk, maar je kunt
als baasje wel alles aan doen om de kans zo klein mogelijk
te maken:
► Volg een cursus ‘voedsel weigeren’ bij een hondenschool;
► geef je hond alleen voeding en snacks die voor honden
bedoeld zijn;
► berg huishoudmiddelen en medicatie ergens op waar je
hond niet bij kan komen;
► zet kamerplanten op hoogte;
► zorg voor een hondvriendelijke tuin;
► gebruik geen ratten- en muizengif of bestrijdingsmiddel
tegen slakken;

o.n
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Voedingsmiddelen
• chocolade
• aardappelen
• champignons
• de meeste zaden en noten
• tomaten
• druiven en rozijnen
• paprika
• aubergine
• pitten van vruchten
• schil en pit van avocado
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Bron: Hart voor Dieren Magazine
Ingestuurd door Henk Schattenberg

Verstoppertje spelen! Foto: Annelies Okkers

Pupje geniet in het hoge gras. Foto: Annelies Okkers
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Tristan was begonnen met jachttraining, wow dat was zijn ding, eenmaal met wild getraind hoefde hij zijn dummy niet meer,
dat is voor watjes niet voor Tristan. Foto: Annemie Koolen
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Op 5 september 2020 was de certificaatdag voor Spaniëls
in Zelhem, georganiseerd door Jachtcommissie SUN.
Sinds ruim een jaar heb ik een zwart cockerteefje, Rivka.
Het is mijn eerste Spaniël, na tot nu toe Retrievers te
hebben voorgejaagd. Dus het was ook onze eerste ervaring
met een spaniëlproef. En, sinds alle corona-narigheid, was
het fijn eindelijk weer aan een proef mee te kunnen doen,
nadat ik dit voorjaar met mijn Golden Retriever deze allemaal heb moeten missen!

wedstrijdspanning even het vertrouwen miste. Thuis ging
het apport van eend uit water de laatste tijd prima, maar dat
is toch een andere situatie. Natuurlijk baalde ik, maar zoals
de meesten van ons weten, het kan niet altijd lukken...
Gelukkig lukte het de overige deelnemers wel de eend
binnen te brengen.

o.n

VERSLAG CERTIFICAAT
DAG SPANIËLS IN ZELHEM,
5 SEPTEMBER 2020

Daarna zijn we naar de locatie voor de andere proeven
gereden. We vervolgden met het aangelijnd volgen. Direct
daarna mocht je de hond uitsturen en als deze ver genoeg
van de voorjager was, kreeg je van de keurmeester het
teken de hond terug te roepen. Dit ging gelukkig heel aardig.
Rivka had wel even moeite om ver genoeg bij mij weg te
gaan, daar hadden meer honden wat moeite mee. Maar
voor de meeste mensen leverde deze proef geen grote
problemen op.

Waterwerk
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Als laatste proef voor de ochtend stond het jagen in lichte
dekking op het programma. Rivka jaagde het stuk netjes
en systematisch uit, maar mocht volgens de keurmeesters
wel iets feller in het jagen zijn. Ze ging netjes zitten toen dat
moest en was vervolgens ook mooi steady toen het schot
klonk en het konijn werd gegooid. Die heeft ze goed geapporteerd. Het was boeiend om de verschillen in het jagen
bij de diverse hondjes te zien. Aangezien ik nog niet veel
Spaniëls aan het werk heb gezien was het leuk om de
andere deelnemers te volgen. Het viel me op dat eigenlijk
alle hondjes netjes steady op het schot waren en het konijn
goed apporteerden.
Tussendoor hebben we bij de auto’s op gepaste (corona)
afstand geluncht. Voor de middag stond het jagen in dichte
dekking en het verloren apport van konijn op het programma. Er mochten 11 mensen door. Het vinden van een ge-
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Kwart over vijf ging de wekker. Ruim een uur later waren
we onderweg. Mooi op tijd kwamen we aan in Borculo.
Vanwege de droogte moesten we hiernaar uitwijken voor
het waterwerk. Er deden 20 hondjes mee, 9 Cocker Spaniëls en 11 Springer Spaniëls. Mooi verdeeld dus. Keurmeesters waren Marcel Dons en Rene Smit. En twee goede
helpers, Diaan de Rooy en Evert de Boer. Na wat regen in
het begin was het de rest van de dag heerlijk weer met
regelmatig een lekker zonnetje erbij!

We begonnen dus met apport van de eend uit water. Rivka
en ik waren al als tweede aan de beurt. Helaas lagen we
er na deze eerste proef meteen uit. Rivka zag het niet zitten
naar de eend in het water te zwemmen. Ik vermoed dat ze
door alle mensen om ons heen (twee keurmeesters, iemand
die schoot, eendenwerper, fotograaf), vreemd water en mijn

Inkomen met eend

Tanja Brouwer met Rivka, foto: Laura Plug
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De vijfde editie van de inmiddels befaamde Spaniël Working
Test in Alphen, Brabant, werd een prachtige wedstrijd, het
jubileum meer dan waardig. Over misschietende jagers,
lichte versus zware dekking, springkonijnen en een onvervalst Brabantse tongval….
Henk van den Ouweland en Nol Bots zijn de drijvende
krachten achter de jachtgerichte workingtest waarbij Spaniëls beoordeeld worden op hun werk voor het schot, het
jagen, en hun apporteervaardigheden. Je hebt hiervoor een
veld nodig met voldoende gevarieerde dekking, goede faciliteiten voor mens en hond, diverse soorten koud wild, een
vracht solide helpers, ervaren vrolijke keurmeesters,
zorgzame catering, een efficiënte administratie en geluk
met het weer. Al deze ingrediënten waren in ruime mate
aanwezig toen wij ons om half acht (half acht! Dat betekende dat velen van ons om vijf uur hadden moeten opstaan.

ito

Doordat Rivka de eend had gemist, mochten we zelf niet
aan het middagprogramma deelnemen en hebben we geen
certificaat behaald. Maar het was erg leuk allemaal spaniëlmensen te ontmoeten en de andere hondjes aan het werk
te zien, dus we hebben een mooie dag gehad! We gaan
weer enthousiast verder trainen!

WT SPANIELS 11 SEPTEM
BER 2020 ALPHEN

o.n

schikte plek voor het jagen in dichte dekking was even
lastig. Op de locatie waar dit eerder altijd werd gedaan,
bleken weinig bramen meer te staan door de droogte van
de afgelopen jaren. Uiteindelijk is een min of meer geschikt
stuk terrein gevonden. En na afloop bleek dat maar liefst
alle 11 honden door mochten voor het verloren apport!
Bij het verloren apport van konijn werd het voor sommigen
nog best spannend. Sommige honden hadden toch wat
moeite genoeg diepte te nemen of zochten net niet op de
goede plek. Ook hadden sommige honden moeite het
eenmaal gevonden konijn weer braaf af te geven aan de
baas. Maar uiteindelijk lukte het toch 10 van de 11 honden
dit onderdeel met een voldoende af te sluiten.

ed

Uiteindelijk hebben vier Cockers een jachtgeschiktheidscertificaat behaald en zes Springers. Vier Cocker Spaniëls
hebben een africhtingscertificaat behaald en drie Springer
Spaniëls. En drie mensen hadden geen certificaat. Een
mooie uitslag met, zoals ik begreep, meer jachtgeschiktheidscertificaten dan gemiddeld op een dergelijke dag!
Dank iedereen die deze dag mogelijk heeft gemaakt!
Door: Tanja Brouwer en foto's: Laura Pulg en facebook
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Bij de Retrievers heel gewoon, maar spaniëlmensen zijn
over het algemeen niet zo matineus) meldden bij het paviljoen op het terrein van Johan Oprins.
Aanpassingen
Dertig honden met hun voorjagers hadden zin in de sportieve, spannende ontspannen dag die hen beloofd was. Ze
waren in 5 groepen verdeeld, waarbij (mijn) groep 1 uitsluitend bestond uit Cocker Spaniëls en de overige 4 groepen
bevolkt werden door de Springer Spaniëls. Voor onze, wat
kleinere Cockers, waren in de proeven 2 aanpassingen
gedaan, die ik wel heel erg aardig vond van de organisatie:
Zo werd in één proef een haas vervangen door een konijn
en in een andere proef een gans door een eend.

Zo blij, geslaagd!
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Ik nam deel met Jay (Fire Flame of Artemis Joy) en Otis
(Guus van de Waterlandspolder), vader en zoon. De één
redelijk door de wol geverfd, de ander jong en onbezonnen.
We kregen vijf proeven voorgeschoteld, elke proef bestond
uit twee onderdelen die apart beoordeeld werden. Per proef
konden 10 punten voor het jagen, en 10 punten voor het
apporteren worden behaald. Henk en Nol hadden zichzelf
overtroffen in creativiteit en originaliteit waar het de proeven
betreft. Er was bovendien niets aan het toeval overgelaten.
De proeven waren een week van tevoren ingetraind, zodat
ook de laatste kinderziektes eruit gefilterd waren. Zo kregen
wij zeer uitdagende stukken veld en heel uiteenlopende
opdrachten voor onze kiezen. Voor onze groep te beginnen
bij keurmeester Jolanda Kroot.

o.n

En dan te bedenken dat onze Cockers met regelmaat Canadese ganzen binnenbrengen, die bijna evenveel wegen
als zijzelf…
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die alle fazanten kickdood bleek te hebben geschoten. Al
met al volgens Jolanda, die haar relaas tot veler verrassing
in authentiek Brabants deed, een proef die mooi in balans
was geweest.
Keurmeester Rens Joosen zwaaide de scepter over proef
2, die moest worden afgelegd in lichte dekking met proppen.
Hij was bijzonder te spreken over het wedstrijdterrein en
had genoten van het hondenwerk, vooral wanneer de
honden ook in dit wat opener deel van het terrein gedegen
spaniëlwerk hadden laten zien. Voor sommige honden was
dat nog niet zo eenvoudig omdat er weinig geur zat. Het
springkonijn had menig deelnemer verrast en de greppel
waar de kraai in viel, had eveneens voor de nodige moeilijkheden gezorgd. Juist als dit soort precisie opdrachten
moeten worden uitgevoerd, is het heel fijn om ervaren,
slimme helpers te hebben, onderstreepte Rens.

Frustratie
Bij de prijsuitreiking kwam zij als eerste aan het woord. Ze
was tevreden over de dikke bramendekking waarin de
honden zich bij haar proef moesten bewijzen maar beklaagde zich over het feit dat een van haar helper/jagers vandaag
toch werkelijk niet op schot was geweest. Tot haar grote
frustratie had hij wel 30 keer misgeschoten, waarop het wild
alsnog bleek te zijn geraakt, zodat alle voorjagers op het
moment dat ze het eendenputje al ruim gepasseerd waren,
alsnog hun hond hadden moeten inzetten. Niet elke hond
bleek even goed te hebben gemarkeerd op schot. Ook ‘ons
Ron’ was niet op zijn allerbest geweest. Er waren wel 30
kansen op een (spring-)konijn geweest, waarvan er niet één
benut was, gelukkig had ze één goede jager in haar team,
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Bloeiende heide
Tot slot proef 5 met keurmeester Marcel Dons. Marcel
meldde opgetogen dat hij de allerleukste proef had mogen
keuren (verontwaardigd gemompel van de andere keurmeesters). “In de bloeiende hei, alleen al daarom was dit
de mooiste proef”- was er van de honden veel steadyness
en inventiviteit gevraagd. Vooral toen vlak voor hun neus
een levende duif opvloog. Maar ook het markeerapport op
een andere duif en het konijn achter een hekje leverden
menige Spaniël hoofdbrekens op. Al met al een fraaie,
onderscheidende proef, met dank aan de leverancier van
de duiven, die inmiddels allemaal weer veilig thuis zijn.
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Abba
Jan Luijendijk was niet alleen als vanouds verantwoordelijk
voor de muziek na afloop (Abba voelde zich blijkbaar thuis
in Brabant) maar ook voor proef 3. Hij prees zich gelukkig
met helpers die het snapten. Dat gold dan weer in mindere
mate voor de Spaniëls en voorjagers. Zo waren er veel
honden die weigerden de zware bramendekking in te gaan,
of daarna slecht konden omschakelen naar het jagen in een
smalle droge sloot. Andere hondjes markeerden de met de
zinger winger in het hoge gras geschoten duif niet, lieten
de verwaaiing los of hadden moeite de fazant binnen te
brengen die vlak voor het hutje in een greppel was terechtgekomen. Ruimhartig als we hem kennen, gaf Jan ons nog
een strenge tip: Let meer op de afwerking van het apport!
Hiermee verraadde hij dat hij naast spaniëlman, ook een
(succesvol) retrieverman is geworden.
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Prijsuitreiking
Na een borrel in de zon, hoe gastvrij: Er was niet alleen
voor een lunch voor alle deelnemers gezorgd, maar ook
voor soep en drank na afloop, Ik begin toch een beetje te
geloven in die spreekwoordelijke Brabantse gezelligheid,
begon de prijsuitreiking. Zeer charmant werd aan de
deelnemer met het minste aantal punten een fraaie troostprijs uitgereikt, alle deelnemers ontvingen een certificaat en
bovendien kreeg iedereen een pakket van Hubertus Gold
(dank Jolanda!), een heel bijzonder buitenlampje, aangeboden door Jack Antonissen plus een frisbee. Alleen al
daarom zou je een volgende keer willen meedoen.
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Proef 4 was in goede handen bij keurmeester Rob Frederiks. Op een dik bemoste bodem met links en rechts
groepjes jonge dennen en wat opslag, moesten de honden
zich jagend bewijzen. Rob onderstreepte dat een proef die
makkelijk lijkt, in de praktijk toch lastig kan blijken te zijn,
niet elke hond kon op dit terrein dan ook goed uit de voeten.
Gelukkig was hem meegevallen dat de kraai, die net over
de weg viel, minder een struikelblok was gebleken dan
verwacht en ook het door de jagers nog vermiste konijn,
kwam bij de meeste honden zonder al te grote problemen
binnen. Rob bevestigde de woorden van zijn voorganger
Jan, dat het afleveren van de apporten echt meer aandacht
vraagt.
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Nogmaals hulde aan Nol en Henk en hun fantastische
team. Op naar het tweede jubileum! Houdoe.
Tekst: Femke Lagaaij tekst
Foto's: Manja van der Heijden

De top 3:
1. Mario Geens met Ringo van het Bramendal,
94 punten
2. Femke Lagaaij met JayJay (Fire Flame of Artemis Joy),
93 punten
3. Peter Tervoort met Donald (Edgar of the South-West
Country), 91 punten, tevens beste jeugdhond
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LIDMAATSCHAP EN
CONTRIBUTIE

ADVERTENTIETARIEVEN
De advertentietarieven zijn voor 2020 als volgt:
Jaaradvertentie Full-colour,
inclusief logo/banner op de ESSCN-website

o.n

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.

Hele pagina
Halve pagina
Kwart pagina
Hele pagina
Halve pagina
Kwart pagina
Hele pagina
Halve pagina
Kwart pagina
Hele pagina
Halve pagina
Kwart pagina
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Jaaradvertentie zwart/wit,
inclusief logo/banner op de ESSCN-website

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.
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Lidmaatschap € 30,00 per kalenderjaar
€ 27,50 bij automatische incasso
€ 40,00 na 1 september voor het lopende
en het volgende jaar
€ 37,50 bij automatische incasso
€ 20,00 per kalenderjaar
Gezins- en
jeugdleden
€ 17,50 bij automatische incasso
€ 25,00 na 1 september voor het lopende
en het volgende jaar
€ 22,50 bij automatische incasso
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OPZEGGING
LIDMAATSCHAP

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

€195
€ 95
€ 45
€165
€ 70
€ 35
€ 95
€ 55
€ 25
€ 75
€ 40
€ 20

MUTATIES LEDENBESTAND TOT 30 SEPTEMBER 2020
NIEUWE LEDEN
Conform het Huishoudelijk Reglement zijn nieuwe leden eerst aspirant-lid. Binnen twee weken na verschijning van dit
clubblad kunnen leden bezwaren tegen toelating van aspirant-leden aan het bestuur kenbaar maken.
Het bestuur overweegt vervolgens deze bezwaren bij zijn beslissing omtrent toelating.
Naam
De heer D.H. Wiggers
Mevrouw B. Nieuwenhuizen-Troka
De heer R.E. de Krom
De heer J. Witjes
De heer S. Richter
Mevrouw L. Baremans
De heer G.C.J Pope
Mevrouw J.P. Verhulst
De heer C.M. Vos
Mevrouw M.D. Wals
De heer D. Kruisinga
Mevrouw C.T. Suselbeek
De heer H.G. Soetekouw

30

WINTERSWIJK
ZUTPHEN
BORKEL EN SCHAFT
OUD-BEIJERLAND
LISSE
ETTEN-LEUR
TILBURG
PUTTEN
OUDKARSPEL
ARKEL
BRUSSEL (BELGIË)
BREEDENBROEK
KLADDE

SEPTEMBER 2020
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De 3 honden naast elkaar zijn: Moeder Abby met haar twee dochters Hazel en Flame. Foto Daphne van de Brink

Freija met haar pups. Foto Ruud woning
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