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Van de voorzitter
Op het moment dat u ons onvolprezen Fieldish Magazine in handen krijgt, hebben
wij als vereniging de eerste digitale Algemene Leden Vergadering op 24 februari
achter de rug of gaat deze op korte termijn plaatsvinden. Alle leden worden hierover
per mailge”informeerd. In de praktijk blijkt digitaal vergaderen te voldoen maar of
het nu voor een rasvereniging zoals die van ons ideaal is, moet je je afvragen.

ALV

De wettelijk verplichte ALV’s worden meestal mondjesmaat bezocht, dat is niet
alleen bij onze vereniging het geval. Alhoewel, percentagegewijs afgezet tegen het
aantal leden dat wij hebben, valt het bij de Field Spaniel Club Nederland eigenlijk
nog wel mee. Tijdens de vergadering wordt weliswaar gesproken over het reilen en
zeilen van het clubje dat de belangen van ons ras, de Field Spaniel behartigt. Maar
de meeste leden willen daar toch geen halve vrije dag aan besteden. Dat is ook de
reden dat wij een vergadering altijd koppelen aan een gezamenlijke activiteit en een
lunch. Voor de meesten van u het leukste moment van die dag. Ik ben dan ook erg
benieuwd hoeveel van onze leden aanhaken (of aangehaakt hadden) bij deze digitale
sessie en misschien wordt dit wel de toekomst van een verplicht nummer zoals een
ALV.

Wij zijn daar als vereniging eerder te gast geweest.
Deze vereniging heeft behalve het clubgebouw een groot buitenterrein en een
ruim, overdekt terras. Het spreekt voor zich dat wij, als vereniging, alle voorzorgsmaatregelen in acht zullen nemen die nodig zijn en die u van ons mag verwachten.
Alle activiteiten zullen buiten plaatsvinden. Er zullen ongetwijfeld aanpassingen en
veranderingen nodig zijn in vergelijking tot de clubdagen in het verleden.
Natuurlijk is er een kampioenschapsclubmatch die gekeurd gaat worden door Dick
Rutten, een ervaren keurmeester. Op dit moment wordt er onderzocht of het mogelijk is om, ook weer in aangepaste vorm, de traditionele gemeenschappelijke lunch
door te laten gaan. Op dit ogenblijk zijn er nog heel veel onduidelijkheden maar via
de website en Facebook houden wij iedereen op de hoogte. De inschrijfformulieren
zullen t.z.t. aan alle leden worden toegestuurd.

Puppy’s

Ook onze vereniging registreert een toename van het aantal aanvragen voor een
pup. Vaak van mensen die eigenlijk geen idee hebben wat voor een spaniel variëteit
zij eigenlijk uitgezocht hebben. Een klein voorbeeld van een verzoek dat via de mail
binnenkwam: “hallo, ik zoek een pup. 06….”. Respect voor de dames die de moeite
nemen om een dergelijke mail toch te beantwoorden, ook al weten zij op voorhand
dat daar geen reactie
op gaat komen.

Voor leden

Belangrijk voor ons
als bestuur is om de
vinger goed aan de
pols te houden als
gaat om het fokken
van een nest. De
Field Spaniel is gelukkig nog altijd een
gezonde hond naar
lichaam en geest.
Dat is iets wat mij
moeten vasthouden.
Als bestuur zijn wij
dan ook blij dat er advies gevraagd wordt
inzake een te maken
combinatie, maar
ook geven wij graag

Ook in het afgelopen jaar zagen we, in tegenstelling tot andere verenigingen, ons
ledenaantal langzaam toenemen. Natuurlijk, dat hangt nauw samen met het aantal
geboren pups en de betrokkenheid van de fokker bij de vereniging. De fokker moet
immers de pupkoper attenderen op het bestaan van de rasvereniging. Ik denk wèl
dat mensen, omdat zij vaak lang hebben moeten wachten eer er een pup voor hun
beschikbaar was, meer betrokken zijn bij het ras en het daarom wel leuk vinden om
hun ervaringen te delen met anderen. Daarnaast is het uitgeven van een periodiek,
zoals ons ‘Fieldish Magazine’ dat nog altijd bij de leden thuisbezorgd wordt, ook een
bindende factor.
Nu wij het toch hebben over het clubblad; stuurt u ook weer eens wat foto’s in? Ik
weet dat de redactie daar heel blij van wordt en helemaal als u er een klein stukje
over de eigen hond aan toevoegt.

Clubdag

Niemand weet op dit moment of en zo ja op welke manier, er weer groepsactiviteiten georganiseerd kunnen worden. Op voorhand geven wij u toch vast een datum,
13 juni aanstaande, waarop wij hopen onze traditionele club dag te kunnen organiseren. De locatie wordt ook nu weer het terrein van de KV Waalwijk.
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Dromen van de Kampioenschapsclubmatch
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advies over een aantal praktische zaken die erbij komen kijken.
Hoe vervelend en hoelang het wachten op een pup soms ook kan zijn, toch heeft het
voor de hond voordelen. Corona-hondjes of impulsaankopen komen binnen ons ras
eigenlijk niet voor, er is immers een wachtlijst! Dat verkleint de kans aanmerkelijk
dat er een Field Spaniel in een asiel belandt, bovendien blijft er over het algemeen
(beperkt) contact tussen fokker en koper bestaan.
Dankzij die ‘klantenbinding’ maar ook dankzij verenigingsactiviteiten blijft het voor
het bestuur mogelijk om de ontwikkeling binnen ons ras te volgen.
Tot nu toe is dat goed gelukt dankzij de fokkers die, na voor zichzelf een pup uit het
door hen gefokte nest te hebben uitgezocht, via de verenigingswachtlijst de overige
pups geplaatst hebben. Dit systeem is een win – win situatie. De wachtlijst werkt als
een soort zeef, impulsaankopen vallen af en wordt er door het secretariaat geprobeerd geïnteresseerden vooraf ergens kennis te laten maken met de Field Spaniel.
En tenslotte de fokker die uiteraard het laatste woord heeft of iemand in aanmerking komt voor een pup van hem of haar. Het is belangrijk dat fokker en koper over
en weer vertrouwen in elkaar hebben. Een transactie waarbij ‘levend’ materiaal
betrokken is een grote verantwoordelijkheid die niet ophoudt bij de spreekwoordelijke voordeur.
Tot slot een woord van dank aan de leden die in de afgelopen tijd mensen hebben
ontvangen om hun hond, ons ras, te laten zien en hun verhaal over deze hond te willen vertellen.
Samen met u allemaal hopen mijn medebestuurders en ik op een beter 2021.
Hopelijk tot ziens op onze clubdag.
Carel Canta
Voorzitter
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Heeft u uw contributie al betaald?
Hartelijk dank namens het bestuur aan
degenen die zo vlot gehoor hebben gegeven aan de oproep in de laatste Fieldish
Magazine van 2020 om de contributie voor
2021 te voldoen.
Uit de administratie blijkt dat er nog een
aantal leden zijn die deze oproep wellicht
over het hoofd hebben gezien in de drukte
van de dit keer vreemde feestdagen en de
opstart van het nieuwe jaar.

Wilt u voor 1 maart betalen?

Op verzoek van onze penningmeester een
oproep aan die leden die tot op heden hun
contributie over het verenigingsjaar 2021
nog niet betaald hebben.
Wilt u zo vriendelijk zijn om zo spoedig
mogelijk de door u verschuldigde bijdrage
te voldoen? ( Graag vóór 1 maart 2021 )
Voor de volledigheid :
Hoofdleden € 32,50
Gezinsleden € 10,00
Rek.nr. NL65 ABNA 0458 4493 26 , t.n.v. Field Spaniel Club Nederland , o.v.v. contributie 2021.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.
Namens het bestuur,
Ingeborg Donkersloot-Meijer
Penningmeester
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Honden op het werk
Ik ben in de gelukkige positie dat mijn
honden mee mogen naar mijn werk. Eigenlijk zit het nog iets anders, mijn honden zijn op mijn werk zelfs nodig. Zonder
hen kunnen we niet alles uitvoeren en
zijn ze dus een essentieel onderdeel.

Mijn werk

Ik ben docent aan de mbo opleiding Dierverzorging en paraveterinair dierenarts
assistent (paraveterinair betekend dat
ze ook handelingen mogen verrichten
bij dieren, denk aan gebitsreinigingen of
intuberen).
In de praktijk betekent het dat mijn honden iedere dag dat ik werk, meegaan naar
school. Omdat ik altijd routine geef aan de honden, weten ze precies wanneer het
weekend of vakantie is. ’s Morgens zeg ik standaard tegen de honden dat we naar
school gaan.
Meestal staan ze dan te springen om mee te gaan en laten in alles zien dat ze er zin
in hebben. Hoewel Lot heel af en toe echt geen zin heeft. Ze geeft dit aan door in de
mand te blijven liggen. Omdat ik Lot goed genoeg ken, kan ik aardig inschatten of
ze loopt te miepen (zoals Fields wel vaker kunnen doen) of dat ze écht een rustdag
nodig heeft. Als het dat laatste is, dan mag ze thuisblijven en zorg ik dat ze tussen de
middag uitgelaten wordt.

Naar school

Misschien kijk je hiervan op, maar naar
school gaan is voor de honden best
intensief. Omdat mijn honden vanaf
pup meegaan, zijn ze heel veel gewend.
Alle studenten worden altijd uitgebreid
begroet, soms zitten studenten niet goed
in hun vel en de Field, met zijn gevoelige
karakter, gaat dan bij zo’n student zitten.
En dat kost best veel energie.

even op tafel. Dit varieert dan van een
gezondheidsonderzoek, een verband aanleggen maar ook vachtverzorging hoort
erbij. Het gebit wordt gepoetst, de oren
en ogen verzorgd en soms leggen ze een
snuitbandje aan om te oefenen.
Annabel liet merken dat ze dat toch niet
zo leuk vond (zie foto).
Daarnaast kennen we op school het vak
‘trainen’. Ook daar worden de honden
voor gebruikt. Mijn Engelse cocker is hier
uitermate geschikt voor, die is zo fanatiek
op voertjes dat hij alles doet wat je vraagt.
De Field dames zijn iets moeilijker maar
daar ligt voor de student natuurlijk de
uitdaging.
Lessen over gedrag komen eveneens aan
bod en ook dan zijn de honden mooie,
praktische voorbeelden.
Ik ben heel streng om het welzijn van de
honden te bewaren en er gebeurt nooit
iets zonder overleg. De honden zitten ook
niet in kennels, maar lopen los in ons paramedisch opleidingscentrum. Ze hebben onder de balie allemaal een eigen mand
en trekken zich regelmatig hier terug om te rusten.
Veel studenten nemen ook een eigen hond mee en meestal lopen deze honden dan
ook los in het klaslokaal. Ook hier zijn de Fields toch wel weer kanjers. Zij kunnen
écht met iedere hond overweg. Van een dwergteckel pup tot een Duitse Dog, alles
komt voorbij.

Aanleren

Vanwege de covid-19 maatregelen mochten wij vanaf 16 maart niet meer naar
school. Annabel was op dat moment 3,5 maand oud. Eigenlijk nét het moment voor
socialisatie op school. Vanaf 8 weken oud gaan ze al mee, maar wordt er nog ‘niets’
mee gedaan (ze ligt alleen bij mij in het lokaal of op kantoor, zonder mama Lot). Dit
bouw ik rustig op zodat de honden leren dat ze elkaar niet nodig hebben op school
en om ze dat stukje zelfstandigheid te geven wat ze nodig hebben om een stabiele
school hond te worden. Maar ja, dan ben je 3,5 maand oud en gaat alles op slot.

Vervolgens moeten ze toch bijna dagelijks
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Mensen komen niet bij je in de buurt en op school valt er niets meer te beleven.
Toen wij na de zomervakantie dan weer mochten beginnen, merkten we goed welk
effect dit heeft gehad op Annabel. Het was voor haar na de zomervakantie, echt
intensief en enorm wennen. Zij zag ineens hordes met studenten en dat was best
spannend. Hier merk je toch echt dat de Field een hond is die je voor een lange periode moet blijven socialiseren en hoewel ik dat zeker doe, miste ik natuurlijk wel de
dagelijkse gang van zaken op school. Daar kon ik niets aan veranderen.
Inmiddels is Annabel wel met sprongen vooruitgegaan. Maar ze is een spiegel… zodra een student Annabel moet pakken maar zelf onzeker is, dan gaat Annabel in de
achteruit en wil ze niet. Eigenlijk is dat super, want dan kunnen wij als coach hierop
ingaan.
Als je dan een student hebt die wat meer kennis heeft van honden, dan gaat ze
makkelijk mee. Ze vindt sommige handelingen nog wel spannend, maar als je het
rustig begeleid laat ze alles toe. Wat we wel altijd doen is de handeling uitvoeren,
misschien iets anders uitgevoerd, maar ik stop niet. Want ook hier is het die slimme

Field die anders precies bepaalt wat er wel en niet gebeurt. Vervolgens goed belonen
en even spelen en de volgende keer staan ze al veel zekerder op tafel. Hoewel Annabel het liefst op tafel ligt.
Bobby en Lot zijn zulke doorgewinterde schoolhonden, die slapen zelfs op tafel tijdens het verband aanleggen! Helaas heb ik hier geen foto’s van. De honden worden
tussendoor uitgelaten door studenten en meestal maak ik tussen de middag zelf nog
een grotere wandeling met ze, afhankelijk van mijn lesdag.

Honden dankzij werk

Kort gezegd heb ik dus een fantastische baan én dankzij mijn werk heb ik honden.
Mijn collega’s zijn erg begaan met mijn hondenhobby en gunnen mij veel. Naar
Crufts in 2019 kon dankzij hun support. In het onderwijs kan je namelijk niet zomaar
vrij nemen maar mijn collega’s namen lessen over zodat wij naar Crufts konden.
Als ik een hond te logeren heb gaat deze ook mee naar het werk. Dan zie je wel dat
ze dat niet gewend zijn, maar omdat de rest van de roedel het echt als tweede thuis
ziet, draaien ze snel en makkelijk mee op school.

Hond en werk

Dankzij de kerstvakantie had ik even tijd om een stukje te schrijven voor Fieldish.
Samen maken we dit blad gezellig te lezen! Hoe heb jij het geregeld met de honden
en werk? Gaan ze naar een opvang? Kan je thuis werken? We horen het graag!

Mariska Vijvers - Roosink
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Honden
In mijn familie waren altijd honden. Op jeugdfoto’s van zowel mijn vader, als mijn
moeder, zijn honden te zien.
Toen ik enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog werd geboren, hadden mijn ouders
al twee honden, een Airedale Terriër zonder stamboom en een Afghaanse Windhond met stamboom.
De belangstelling voor de kynologie, het kijken naar - en de liefde voor mooie rashonden, komt toch iets meer van de kant van mijn moeder.

Eigen honden

Toen wij in Afrika woonden, zorgden Reinout en ik voor de hond -een Rottweilerdie bij het huis hoorde. De eigenaresse van het huis vond het prettig, dat deze hond
bij ons kon blijven wonen en wij ook.

Ingrid als jong meisje

Na Afrika woonden wij in Thailand en bij aankomst wachtte daar al een hond op ons.
Deze “Thaise Retriever” vloog na ons verblijf mee naar Nederland. Zij paste zich
uitstekend aan in ons, niet tropische, land. In 1991 moesten wij afscheid van haar
nemen.
En juist op dat moment had de
assistente van onze dierenarts een
nestje Field Spaniels. Het voornemen om alleen maar naar het nestje
te gaan kijken, lukte niet. En zo
kwam Field pupje Amber bij ons.
Na haar kwamen, de al goed
opgevoede Field dames, Tiffany
en Maggy. Inmiddels is het al weer
dertig jaar dat wij ons huis delen
met een Field Spaniel.
Wij kunnen u verzekeren, dat is
aangenaam!
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Typisch
De Field Spaniel staat bekend om zijn intelligentie. Het is een hond die snel leert, maar
daardoor ook snel verveeld kan raken tijdens oefeningen. Onze 2 Field Spaniels vertonen
dat soort gedrag ook. Doe drie keer een zit-oefening met ze en de vierde keer denken
ze: nu weet ik het wel. Ze doen het (meestal) nog steeds braaf, maar een stuk minder
enthousiast dan de eerste keer...
Noa presteert het zelfs om gewoon een beetje om zich heen te gaan kijken. Weg focus.

Toe maar!

Toch kunnen ze allebei ook heel erg gefocust zijn! Bijvoorbeeld als ze eten krijgen. Als ik
het eten voor ze neerzet, mogen ze niet meteen beginnen. Dat mag pas als ik de magische woorden ‘ toe maar’ uitspreek.
Het is grappig om te zien, hoe gefocust ze dan zijn. Maar wel allebei op een andere manier! Noa heeft haar ogen op de bak gericht... klaar om aan te vallen!
Juno ‘ hangt’ aan mijn lippen! Die
kijkt heel strak naar mijn gezicht om
te kijken of ik mijn lippen ga bewegen
om die woorden uit te spreken... Ik
vind het elke keer nog leuk om te zien
hoe dat gaat met die 2.

Focus op de bal

Op het strand speelden we tot voor
kort vaak met de bal. Vooral Juno en
Brasa, die ons vaak vergezelt op dit
soort uitjes samen met haar baasje,
zijn dol enthousiast als we met de
bal gaan spelen. Ze mogen zodra
we op het strand zijn los, maar met
de bal wordt er pas aan de vloedlijn
gespeeld. Zodat ze niet zo door dat
mulle zand hoeven te ploegen.
Juno weet dat precies. Zij rent al ver
voor ons uit naar de vloedlijn en gaat
daar blij kwispelend en vol ongeduld
op ons staan wachten.
Als ik dan vervolgens de bal niet snel genoeg uit mijn zak haal, loopt ze steeds om me
heen om vooral het moment niet te missen dat die bal uit de zak komt. Omdat het soms
rechts en soms de linkerzak is, checkt ze heen en weer de linker- en rechterkant.
En dan is het moment daar: de bal is uit de zak en ik sta klaar om ‘m weg te gooien.
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Juno is totaal gefocust op de bal! Als ik een schijnbeweging maak alsof ik’m weggooi,
stuift Brasa weg. Juno laat zich niet foppen, focus op de bal! Doordat ze zo gefocust en
gedreven is wint ze het 9 van de 10 keer nog van Brasa, die veel jonger is en in principe
ook sneller is!
Noa toont een flauwe interesse voor de bal. En als die andere 2 zo fel achter die bal
aangaan, hoeft het voor haar niet... Ik gooi dan voor haar snel een bal de andere kant op
zodat zij de enige is die achter die bal aangaat. Dat is een paar keer leuk, maar dat komt
vooral door het snoepje dat ze krijgt als beloning voor de bal terugbrengen. Juno neemt
niet eens een snoepje aan! Kijkt mij alleen met vragende ogen aan: gooi die bal nog
eens?!

Jachtpassie

Noa kan daarentegen een totale
focus hebben voor het duingebied
als ze daar een fazant hoort of ruikt!
We laten haar daarom vaak pas bij
de vloedlijn los. We moeten haar
echt goed in de gaten houden, want
deze dame is niet te houden als ze
een fazant hoort! Je ziet het hele
hondje dan veranderen... Wat een
jachtmachine!!! Omdat dat in de
duinen verboden is en we haar liever
niet uren kwijt zijn, proberen we dat
te voorkomen. Maar stiekem is het
wel prachtg om te zien hoe gefocust
ze jaagt.
Ik hoop voor u dat uw Field Spaniel niet dezelfde focus heeft ten aanzien van fazanten.
Of misschien wel de focus, maar dan met werkende oren en een ‘ will to please’ zodat
uw hond terugkomt als u daarom ‘ vraagt’. Ik geef toe, waarschijnlijk is er bij ons met de
opvoeding op dat vlak wat misgegaan. Al heb ik verder niet echt te klagen qua gehoorzaamheid.
Misschien wilt u uw typische fieldervaringen eens met ons delen In Fieldish Magazine? Ik
kijk ernaar uit!
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•
•
•
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

Tentoonstellingsagenda 2021
Hondententoonstelling Zwolle - 24 en 25 april
Pinkstershow Venray - 23 en 24 mei
Jachthondenshow/Gundogshow Arnhem - 6 juni
Int. Hondententoonstelling ‘De Utrecht’ Utrecht - 18-19-20 juni
Dogshow Breda - 3 en 4 juli
Dogshow Rotterdam - 4 en 5 september

Actuele informatie vindt u op www.houdenvanhonden.nl

Cavom, daar draait een gezond hondenleven om!
Diervoederfabriek B.V. | Tussendiepen 1-13 | 9206 AA Drachten
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