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Van de voorzitter

Dit voorwoord bestaat uit een aantal totaal verschillende onderdelen, die toch, ieder
voor zich met onze honden te maken hebben.

De herfst is begonnen, de traditionele herfstwandeling van onze vereniging is achter
de rug en het jachtseizoen is weer aangebroken. In dat kader is het leuk om te vermelden dat een van onze leden haar jachtexamen heeft gehaald en nu met haar Field
Spaniel het veld in mag.
Ieder voor zich kan op zijn eigen wijze
genieten van dit mooie jaargetijde.
Punt van aandacht zijn natuurlijk de
paddenstoelen maar ook de eikels
en eikenbladeren zijn niet ongevaarlijk voor onze honden. Deze laatste
twee bevatten tanninezuur. Behalve
buikklachten of een verstopping kan
het eten hiervan in ernstige gevallen tot verlammingsverschijnselen
of een nierfalen leiden. Opvallend
genoeg hebben juist eikels een grote
aantrekkingskracht op onze honden.
Toch maar even opletten, vooral bij
de jonge hond, die de wereld ook met
zijn bek wil ontdekken.

Op de diverse tentoonstellingen die achter ons liggen vielen ook de Field Spaniels
op door het minimale aantal inschrijvingen. Twee uit Engeland afkomstige honden
zijn op de 2-daagse tentoonstelling in Maastricht ingeschreven en recent in Bleiswijk
stopte de teller op beide dagen bij één enkele Field Spaniël. In zijn algemeenheid
lopen de aantallen ingeschreven honden bij alle rassen op tentoonstellingen fors
terug. Over de precieze oorzaak hiervan is men het niet eens. Is het de twijfel over de
uitgenodigde keurmeester, zijn er te veel tentoonstellingen, is het te duur? Ook het
ontbreken van de benching met daarop het catalogusnummer van een ingeschreven hond, of de variabele aankomst en vertrektijden zouden een rol kunnen spelen.
Mede daardoor is het rommeliger en ongezelliger geworden. Ook voor de bezoeker is een tentoonstelling minder aantrekkelijk geworden. Zij moeten zich vooraf
terdege informeren of het soort hond dat zij willen zien wel aanwezig is op een
bepaalde dag én op welk tijdstip de hond in de ring verschijnt. Is de hond eenmaal
gekeurd en heeft hij de ring verlaten dan wordt het moeilijk voor de bezoeker om
het dier en zijn baas terug te vinden. Voeg daarbij de actuele discussies over hondententoonstellingen, zoals die in een aantal grote steden, bijvoorbeeld Amsterdam,
gevoerd worden en waar gekeken wordt of het mogelijk is dit soort evenementen te
weren uit de stad.

Tentoonstellingen

Al met al lijkt het er op dat hondententoonstellingen in een sneltreinvaart in een
negatieve spiraal terecht gekomen zijn. Jammer want een tentoonstelling, of het
nu om honden, katten, cavia’s of welk dier dan ook gaat, is de ultieme mogelijkheid om “life” en vrijblijvend kennis te maken en je te laten informeren over een
dier. Naar mijn mening was de oude situatie op een tentoonstelling overzichtelijker.
Iedere deelnemer moest voor een bepaald tijdstip binnen zijn. Er waren benches
met daarop het catalogusnummer. Op die manier was het mogelijk met behulp van
de catalogus een bepaald ras terug te vinden in de hal. Bovendien was die hond ook
daadwerkelijk aanwezig tot een vooraf vastgesteld tijdstip. Voor de exposant was
het natuurlijk helemaal niet leuk om, als je niet met je hond terug mocht komen in
de erering, oeverloos te wachten totdat je weg “mocht”. Maar toch, alle honden en
bazen waren aanwezig, dat bracht gezelligheid en levendigheid met zich mee. Prettig voor de bezoeker maar ook voor de standhouders, die op toch wat meer winkelend publiek konden rekenen.
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Paspoort

In de strijd tegen malafide fokkers en illegale import van honden vanuit het buitenland wordt er door het ministerie gewerkt aan een nieuw dierenpaspoort dat in 2020
op de markt komt. Het nog niet zo lang geleden ingevoerde dierenpaspoort schijnt
niet te voldoen.

Tuchtrecht

Veel onrust is er ontstaan naar aanleiding van de, door de Raad van Beheer, voorgestelde herziening van het tuchtrecht.
In een Buitengewone Algemene Ledenvergadering heeft deze herziening niet het
aantal stemmen gekregen die nodig waren om deze herzieningen in te voeren. Begrijpelijk! Zelfs de meest elementaire rechten zoals als in artikel 6 van het Europees
Verdrag voor de Rechten van de Mens werden uitgesloten. Dat betekent onder andere dat er geen beroepsmogelijkheid was opgenomen en dat alleen de opgelegde
straf herzien kon worden door de aanklager.
Verder was de omvang van het voorgestelde tuchtrecht, 162 artikelen wel erg
omvangrijk en door het willen regelen van
alle mogelijke zaken juist niet compleet. In
vergelijking tot het tuchtrecht van de Kon.
Ned. Hippische Sportbond waarin alles
geregeld wordt, inclusief de mogelijkheid
van een hoger beroep, in zo’n 20 artikelen.
Wat ook wonderlijk is en iets om rekening mee te houden is dat het “verenigingstuchtrecht” een “groepstuchtrecht”
is, dat geldt voor alle leden van de groep.
Met andere woorden als een gedaagde
zijn lidmaatschap van alle bij de Raad van
Beheer aangesloten verenigingen opzegt
valt hij of zij niet meer onder de reikwijdte
van het verenigingstuchtrecht.
Kortom, het voorstel is terug naar de
tekentafel voor een herziening en het
verhaal wordt vervolgd.

Betaal uw contributie voor 2019
Ook in 2019 willen we er weer een mooi
Field Spaniëljaar van maken met o.a.
het uitbrengen van onze mooie Fieldish
Magazines. Daarom verzoeken wij u om uw
contributie op tijd te betalen.

Uw contributie

Hoofdlid + gezinslid betalen
€ 39,50
Hoofdlid zonder gezinslid betaalt € 29,50
Wilt u het bedrag vóór 31 december 2018
overmaken naar : NL65ABNA045.84.49.326
t.n.v. Field Spaniel Club Nederland , o.v.v.
contributie 2019.
Bij voorbaat dank, namens het bestuur,
Ingeborg Donkersloot-Meijer
Penningmeester FSCN

Al met al is 2018 in vele opzichten een ander jaar geweest. Een zomer waar geen
einde leek te komen. Een zachte herfst en nu is het al december. Traditiegetrouw
wens ik u, namens het bestuur van de F.S.C.N, hele fijne kerstdagen en een bijzonder goed 2019 toe!
Carel Canta
Voorzitter
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De Boekenkast Vlll
Na een up-date was op mijn PC alles anders.
Bij het terugzetten naar de oude vorm, deed ik iets
waardoor alle bewaarde e-mails en foto’s blijvend
verdwenen zijn.
Ik troost mij maar met de gedachte dat brand veel
erger is; alle boeken, tijdschriften en mappen met
interessante knipsels over honden staan nog in de
boekenkast.
Handboek Reizen met de hond, een uitgave van
uitgeverij Elmar B.V. Rijswijk – 1999.
Vlak voor wij in 1983 naar Thailand werden uitgezonden, werd ons gevraagd of wij een hond van
Nederlanders wilden over te nemen. Zij reisden weer naar huis en konden (of wilden?) deze hond niet meenemen. Wij kozen diplomatiek voor een ‘optie nemen’.
Hadden wij bovengenoemd boekje gelezen, dan hadden wij vast ‘neen’ gezegd. Al
die ‘soesa’ rond het vervoeren door de lucht! Een speciale bench, ticket, verklaringen,
injecties en beoordelingen door dierenartsen.
Na onze tijd in Bangkok vloog deze ‘Thaise Retriever’ wél mee naar Nederland.
Wij hebben er beslist geen spijt van gehad en hebben nog jaren van deze lieve hond
‘Snuitje’ genoten.
In een groot deel van dit boekje wordt over reizen met de hond in het algemeen en
aardige wandelgebieden in Nederland geschreven; daarna volgen vakantiebestemmingen in Europa, maar ook bestemmingen buiten Europa.
Mijn boekje is niet recent, maar desalniettemin aardig om er kennis van te nemen.
De hond in de boekenkast, korte verhalen over honden, geschreven door bekende
schrijvers uit binnen- en buitenland. In 1992 uitgegeven door Meulenhoff Nederland
bv, Amsterdam.
Op de omslag staat dat ‘De hond in de boekenkast’, de tegenvoeter van ‘De Kat in de
boekenkast’ is. Opgemerkt wordt, dat vaker een schrijver gefotografeerd wordt met
een kat op de arm dan met een hond aan de riem.
Een ontroerende bloemlezing over mensenliefde, mensenhaat en hondenleed.
Verhalen van twintig schrijvers en schrijfsters, o.a. Roald Dahl en Ethel Portnoy.
In -30 April 1984: Hondsdag- schrijft Adriaan van Dis over het hondje van KoninginMoeder Juliana, haar basenji N’Zara.
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Rudy Kousbroek schrijft in –Familieportretten- alleraardigst over het boek The Dog
Observed Photographs 1844 -1983, met talloze foto’s van honden en mensen, gemaakt sinds de uitvinding van de fotografie. Ook beschrijft hij het boek L’Amérique
au fil des jours (1920) waarin ansichtkaarten te zien zijn waarop mensen met honden
zijn afgebeeld. Internet maakt het mogelijk deze boeken op te zoeken en eventueel
te kopen.
Mijn hond moet gezond zijn, geschreven door
Prof. Dr. A. Klarenbeek. Copyright 1949, A.J.G.
Strengholt’s Uitgevers Mij. N.V. Deel IV in de
reeks: De papieren kennels.
Ook in dit boek valt weer eens op hoe de Nederlandse taal in bijna 70 jaar veranderd is!
In zijn inleiding schrijft Prof. Klarenbeek:
‘Het is een verblijdend feit, dat ook in ons land de
belangstelling voor de hond groot is. Zelfs in de
uiterst benarde oorlogsjaren, die achter ons liggen
en waarin de gehele economische structuur werd
ontwricht, bleef de vraag naar de hond, ook zelfs
naar de niet-ras-hond, onverflauwd.’
‘Verschillende motieven vormen een drang
voor de mens tot het houden van een hond; de
behoefte van het rustige gezin tot wat meer aanspraak; de overtuiging, dat voor de
kinderen een opvoedende kracht uitgaat van de omgang met een huisdier als speel-

kameraad; de bijzondere voorliefde voor een bepaald ras; een tikje ijdelheid, om
met een bij zich passend “hondekind” gezien te worden; de veiligheidsfactor, de bewaking tegen dreigend gevaar bij eenzame bewoning; het winstmotief, waarbij men
droomt van een automaat, die steeds maar grote worpen kampioentjes oplevert; de
nutsfactor, die bij vorming van gebruiksdieren als politie-, rode kruis- en blindengeleidehonden overweegt. Alle deze zeer uiteenlopende motieven leiden tenslotte tot
dezelfde handeling: het zoeken en aanschaffen van een hond.’
Enkele foto’s in dit boek zijn minder aangenaam om te zien, zoals bv. van honden met
grote tumoren en met de Engelse ziekte.
Vermakelijk is de foto uit 1949 van ‘De kliniek
voor kleine huisdieren der Rijksuniversiteit te
Utrecht’. Wat is er in al die jaren veel veranderd. Thans kan men deze kliniek vergelijken
met een Academische Ziekenhuis, maar dan
voor dieren.
Gezonde Jonge Honden, geschreven door Juliette de Bairacli Levy. N.V Uitgeverij
Littera Scripta Manet -Joppe-, met een voorwoord door P.M.C. Toepoel, maart 1958.
Op de omslag staat: ‘Een natuurlijke levens- en voedingswijze garandeert u gezonde
jonge honden.’
Ik las dat de schrijfster met een Afghaan naar het Nabije Oosten reisde, ‘waar reeds
honderden jaren het fokken van puike paarden en honden elks belangstelling geniet.’
De Heer Toepoel schrijft in zijn ‘Ten Geleide’: ‘Tot mijn grote vreugde las ik, dat de
schrijfster pens niet alleen rauw, maar ook ongereinigd voert. Immers pens bevat het
daarin gedeeltelijk verteerde gras en ander vegetarisch voedsel, waaruit de hond,
hoewel vleeseter, dankzij deze “bewerkte” toestand, de vitamines opneemt.
En nu, zoveel jaren later, ruik ik nog die geur van verse, vuile pens, zo rond de klok
van vijf:
Mijn moeder (en met haar veel hondeneigenaren) volgde de adviezen van deze
schrijfster!
Ingrid Heering
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Cate 15 jaar
Het is herfst en de lange, warme
zomer ligt achter ons.
Cate, inmiddels 15 jaar, heeft zich
goed gehouden in de hitte maar
ze heeft het best zwaar gehad.
Ze is voor haar leeftijd nog heel
actief maar tijdens de hele warme
periode heeft ze zich rustig
gehouden. Dat was soms niet
makkelijk.
Cate is haar hele leven een echte
zonaanbidster geweest maar
gelukkig blijft ze tegenwoordig zo
veel mogelijk uit de zon.
We hadden een zwembadje
voor haar in de tuin. Daar kon ze
tijdens de ergste hitte lekker even
in afkoelen

Nu is het herfst en gaan we er
weer heerlijk op uit.
Ze zit wel veel vaker in haar
kar maar ze gaat ook nog lekker snuffelend het bos in om
hertjes te spotten of de bal te
zoeken. Daar heeft ze nog heel
veel plezier in.
19 november is Cate 15 jaar geworden en dat hebben we gevierd! Met slingers, een nieuwe
mand en een vleestaart.
Astrid Blok

’s Nachts heeft ze veel buiten in het gras geslapen, daar vond ze dan nog enige
verkoeling. Het gras bestaat nu weer eens, zoals toen ze jong was, uit kuilen en
zand. Want graven dat kan onze Cate!
Zwemmen was op de meeste dagen geen optie. Het binnenwater was vervuild
door blauwalgen en het zeewater was wel prima maar het zand zo heet dat haar
pootjes zouden verbranden.
Dus ging ze vaak mee in haar kar en dan wandelden we zoveel mogelijk in de
schaduw van de bomen.
Helaas heeft ze de hele zomer af en aan last gehad van een ontsteking aan haar
linker oor. Ze had er niet echt pijn aan maar last had ze af en toe wel. En dat is
niet fijn als het dan ook nog warm is. Ook heeft ze een pittige griep gehad die ze
ondanks haar leeftijd goed doorstaan heeft.
Wat een zorgen kun je je maken om je lieve oude schat!
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•
•

Nieuwe (aspirant-)leden
Mevrouw Van Maaren , Aspirant Hoofdlid
Mevrouw Assendelft, Aspirant Hoofdlid
De heer en mevrouw Stuurwold van Aspirant Hoofdlid en Aspirant Gezinslid
naar Hoofdlid en Gezinslid

Heupuitslagen

Hond					
Just June of the Fields Society		
Heather of the Fields Society		
Periwinkle’s Fidler on the Roof		
Ja-Ik-Ja of the Fields Society		
It’s a Beauty of the Fields Society		
Ja-Ja of the Fields Society			
It’s Amazing of the Fields Society		
Halloween of the Fields Society		

Ooguitslagen

Hond					
Even Better of the Fields Society		
Bréhel					
Known as Camus of the Fields Society
Known as Malin of the Fields Society
Known as Lyric of the Fields Society		
Known as Lady of the Fields Society

Norbergwaarde		
40			
40			
40			
40			
27			
36			
38			
33			

Einduitslag
HD A
HD A
HD A
HD A
HD A
HD A
HD A
HD A

•
de natuurlijke voeding
voor elke hond

Cavom is de volledige en hoogwaardige maaltijd voor uw hond.
Cavom bevat alle essentiële
voedingsstoffen in de juiste
verhouding.
Cavom is voordelig in gebruik,
door de hoge energiewaarde en
de lichte verteerbaarheid.

Kijk op onze website of neem
contact met ons op voor specifieke
vragen over welk Cavom product
voor uw hond het beste is.
Wij adviseren u graag!

cavom.nl

Cataract
Retina Dysplasie
vrij			
vrij
vrij			
vrij
vrij			
vrij
vrij			
vrij
vrij			
vrij
vrij			
vrij

Cavom, daar draait een gezond hondenleven om!
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