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-Fieldish Magazine *1985 – 2020* in samenvattingenDoor: Ingrid Heering – van Brummelen
Ten Geleide:
Uit de beschrijvingen van “Wat er in Fieldish allemaal te lezen is”, zou men kunnen denken, dat over echt
kynologische zaken weinig geschreven wordt. Dit is echter niet het geval.
“Fieldish”, december 1985
Het eerste clubblad (“Periodiek”) van de Field Spaniel Club Nederland heeft een toepasselijk ‘Kerstmis-groen’
kaft. Boven de namen van de bestuursleden lees ik: Field Spaniel Club Nederland in oprichting. In dat nummer
schrijft Mevrouw van Asch van Wijck – Verschoof in een alleraardigst artikel “En zo is het gekomen” over de
komst van de eerste naoorlogse Field Spaniels in Nederland. Zij kocht Kamp. Templetrine’s Prudence. Het
hoofd van deze Fielddame sierde jarenlang dit cluborgaan. De Field Spaniel Club Nederland werd opgericht en
er werden fraaie pupjes geboren.
Fieldish Jaargang 2, Nummer 1-1986
Op 24 mei wordt ten huize van de familie Regoor het eerste evenement gehouden, daarbij waren 23 Field
Spaniels aanwezig. Mevrouw Gerretsen – Snijders bespreekt vakkundig alle honden. En hoe bijzonder enkele
jaren later koopt zij een Field Spaniel, waarmee zij enkele nestjes fokt (Kennel of Treble’s Voice).
Fieldish Jaargang 2, Nummer 2 -1986
Een lezenswaardig nummer, het lettertype is (helaas) erg klein. Er staat een boeiend interview in met Mevrouw
Van Asch van Wijck, de grondlegster van dit ras, voor wat betreft Nederland. De verhalen van eigenaren over
hun huisgenoot “Field Spaniel”, bijzonder vermakelijk om te lezen én heel herkenbaar.
Fieldish Jaargang 3, Nummer 1 – 1987
Een nummer met kynologisch informatie, waar bv. mededelingen van de Raad van Beheer op Kynologisch
Gebied in Nederland aan alle Rasverenigingen en Kynologenclubs in staan. Misschien vinden niet alle leden dat
even boeiend, maar het past in een kynologisch tijdschrift. In ‘Een gewaarschuwd mens telt voor twee’ schrijft
Ellen Canta over bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden in tuinen en velden. Ook door het apporteren van
een dode vogel, mol of konijn kan een hond die binnenkrijgen. Bij symptomen, die op vergiftiging zouden
kunnen duiden, direct contact opnemen de dierenarts.
Fieldish Jaargang 3, Nummer 2 – 1987 Nu met een geel kaft.
Het eerste nummer dat geheel op de computer is gemaakt! In dit nummer o.a. een bijdrage van een dierenarts,
o.a. over vlooien, luizen en mijten. Een verslag van een diploma-dag van de S.U.N. samengesteld uit leden van
rasverenigingen van verschillende spaniel-variëteiten (Spaniel Unie Nederland). Zij zorgen voor de organisatie
van jachtwedstrijden. Een lezenswaardig artikel is geschreven door een tandarts (voor mensen) over de
gebitsverzorging van de hond.
Fieldish Jaargang 4, Nummer 1 – 1988
Een verslag van de grote Engelse hondententoonstelling Crufts in Londen. 76 Fields waren ingeschreven en hoe
bijzonder, de winnende Field Spaniels hebben allemaal familieleden die in Nederland wonen! Opgemerkt
wordt: “Een prachtige basis om goede Fields te fokken!” De 8 jaar oude Marjolein schrijft een aandoenlijk
verhaal over hun Field Spaniel Bridget.
Fieldish Jaargang 4, Nummer 2 – 1988
Niet zonder trots schrijft de voorzitter dat de FSCN inmiddels meer dan 100 leden telt. Een nummer met
verhalen van eigenaren van Field Spaniels.

Fieldish Jaargang 5, Nummer 1 – 1989
Op 7 mei 1989 wordt voor de Field Spaniels, door de “moedervereniging”, de Nederlandse Spaniel Club, de
eerste kampioenschapsclubmatch georganiseerd met 33 ingeschreven Fields, waarvan er 29 aanwezig waren.
Kamp. Devil of the Fields Society W’88 werd Beste van het ras. Ook nu weer met aardige verhalen van
eigenaren over hun Field Spaniel. En de aankondiging van de clubdag op 23 september bij Ed Regoor.
Fieldish Jaargang 5, Nummer 2 - 1989
Een boeiend nummer. 50 Jaar Field Spaniels: Op de bekende hondententoonstelling Welks in de UK wordt feest
gevierd, Mrs Peggy Grayson 50 jaar actief bezig met Field Spaniels! Een feest met een birthdaycake en een
koud buffet. Maar ook een feest met wel 200 aanwezigen, waaronder veel bekende kynologen uit de Engelse
Kynologie. In een boeiend verhaal schrijft Ellen Canta over haar leven. Peggy, een bekend kynologe,
keurmeester van alle bv. jachthondenrassen, maar ook ponyrassen; schrijfster in bekende hondenbladen en in
Horse and Hounds. En niet te vergeten haar boeken over de Field-, Sussex- en Clumber spaniel. Inmiddels
(2020) heeft deze dame een zeer hoge leeftijd bereikt.
De Heer en Mevrouw Lochs – Romans reisden met hun Fields naar Wereldtentoonstelling in Denemarken. Uit
de 8 Spaniel-variëteiten werd hun Brooklet’s Field Flinn beste van de hele show.
En een onvergetelijk dagje, de Field Spaniel Clubdag in Wekerom!
Fieldish Jaargang 6, Nummer 1, augustus – 1990
Een dun nummer, maar met een vrolijk stuk van Ed Regoor “En zo ben je gewoon lid van de Club … en zo ben je
… bestuurslid! Van de hand van Ellen Canta nieuws uit Engeland met boeiende verhalen over Field Spaniel en
de diverse shows in dat land.
Fieldish Jaargang 6, Nummer 2, december – 1990
Van de (R)Ed Acteur, een enthousiast stuk van de nieuwe redacteur van Fieldish, Ed Regoor. Een lieve foto met
twee Field Spaniels siert de omslag. Het is een dik nummer, veel leden hebben kopij ingestuurd. Maar ook met
kynologische informatie, zoals tentoonstellingsuitslagen, een tentoonstellingskalender.
Fieldish Jaargang 7, nummer 1, april – 1991
Het nummer begint met ‘Van de rEDactie’, een genoegen om te lezen. De verhalen van eigenaren van Field
Spaniels zijn zo herkenbaar en vermakelijk. Er staat een vooraankondiging in voor een heuse
Kampioenschapsclubmatch.
Fieldish Jaargang 7, een extra editie, 8 juni – 1991
Het “Totale Feest” programma is hierin opgenomen. En een feest wordt het! Voor het officiële begin worden
alle honden door de clubfotograaf op de foto gezet. De clubmatch begint om 10 uur, het einde is om 13.30 uur.
Daarna volgt het officiële begin van wat Ed ONZE verjaardag noemt. Een vrolijk programma met een BBQ en de
Tombola, dat altijd later dan 15.30 uur zal eindigen.
Bijzonder vermakelijk is het verhaal over het gesprek tussen Mevrouw van Asch van Wijck en Ed Regoor. Ed wil
graag een Field Spaniel kopen, er gaat “een goed gesprek aan vooraf”! Sir Henry van ’t Wijckse Huys (“Henk”)
wordt Ed’s eerste hond. “En wat voor één!”, schrijft hij.
Fieldish Jaargang 7, nummer 2, juli – 1991
Wat een allerliefste foto siert de omslag: Ere-lid Mevrouw van Asch van Wijck met Bas Regoor en Field Spaniel
Henk. Na het kynologische gedeelte van de clubmatch wordt Mevrouw van Asch van Wijck – Verschoof in het
zonnetje gezet en benoemd tot ere-lid van de FSCN. Op alle foto’s van die bijzondere dag is te zien, dat
iedereen genoot. De verhalen ‘Uit het leven van een jachthond’, Internationaal Kampioen Brooklet’s Field Flinn,
de tentoonstellings- en clubmatchuitslagen, dit alles maakte Fieldish beslist tot een bewaarnummer!

Fieldish Jaargang 7, nummer 3, september – 1991
Naast de verhalen van Field eigenaren over hun Field, staat in dit nummer de “bedankbrief” van Mevrouw Van
Asch van Wijck – Verschoof i.v.m. haar benoeming tot ere-lid.
Zij eindigt met “Diegenen die mij goed kennen (en dat zijn er velen) weten hoe ik met hart en ziel van dit ras
houd. Daarom was het vooral zo fijn dat er die dag zoveel Field Spaniels waren, niet alleen dat het mooie
honden zijn, maar juist dat fijne volkomen betrouwbare karakter is iets waar men met recht trots op mag zijn.
Daarom hoop ik dat iedereen zijn best blijft doen dit ras zo goed mogelijk te houden, het is zeker de moeite
waard. Tot slot: * Het blijft met alles: Fokkers let op Uw saeck!!! *
In dit nummer staat ook de vriendelijke bedankbrief van Rosemary Sowton, keurmeester op de clubmatch in
juni.
En dan: De Field Spaniel Club Nederland is nu … een officieel erkende Vereniging! Een eerste verzoek daarvoor
dateerde van 3 december 1984.
Fieldish Magazine Jaargang 7, nummer 4, december – 1991
Redacteur Ed Regoor adviseert een uurtje uit te trekken voor dit dubbeldikke blad, nu een heus “Magazine”!
Een nummer met heel veel aardige verhalen van Field eigenaren. De familie Lochs schrijft over het 10 jaar
fokken van Field Spaniels, dat eindigt met “Maar eerst komen voor ons onze Field Spaniels als goede vriend en
kameraad, want na al deze jaren zijn wij helemaal verzot op de Field Spaniel”. Over wat er allemaal gebeurt in
de ring, wanneer u uw hond hebt ingeschreven op een Clubmatch of een tentoonstelling schrijft keurmeester
en fokster van dit ras Mevrouw Gerretsen-Snijders, een duidelijk verhaal. In een lieve bijdrage van de 7 jarige
Rianne Hoogendorp, met een fraaie tekening en foto, schrijft zij een verhaal over hun Field Ayla.
Fieldish Magazine Jaargang 8, nummer 1, april – 1992
In dit nummer een stuk van het Comité Behoud Gecoupeerde Rashonden. Sinds 1 september 2001 is het
verboden in Nederland om staarten te couperen. Steeds vaker schrijven eigenaren over hun Field in FM en wat
is dat toch aardig om te lezen. Een heuse flyer in dit nummer om in te schrijven voor de Clubmatch in Lunteren,
waar de Engelse Mildred Grattan zal keuren.
Fieldish Magazine Jaargang 8, nummer 2, december – 1992
Helaas is het niet gelukt dit jaar meer nummers uit te geven. Voorzitter Bouwe Bölger vraagt de leden een
kaartje te sturen aan redacteur Ed Regoor met een “hartversterkende” tekst. Een aankondiging voor de
Clubmatch in 1993 én met de Clubmatch foto’s en de Clubmatchuitslagen 1992. Bijzonder aardig is de originele
kruiswoordpuzzel, die geheel in het teken van de Field Spaniel en de FSCN staat.
“
Fieldish Magazine Jaargang 9, nummer 1, april – 1993
Opgetekend door Jan van Walsum: “Statuten en Huishoudelijk Reglement van de FSCN onder de loep
genomen” en “Ontwikkelingen en verwikkelingen in de kynologie”. Ook de aankondiging voor de Clubmatch,
die op 19 juni in Lunteren gehouden zal worden. In verband daarmee, geeft Ed Regoor in een vrolijk artikel “Zo
wordt een Field getrimd en kan de show beginnen” tips en hints voor het zelf trimmen. Ed: “De eerste keer iets
te rafelig, de tweede keer veel te kort, maar de derde keer is het dan toch weer een echte Field.”
Fieldish Magazine Jaargang 9, nummer 2, september – 1993
Carel Canta heeft de plaats in het bestuur overgenomen van Bouwe Bölger. Enthousiast schrijft Carel Canta
over de clubmatch, een geweldige dag met schitterend weer. De Engelse keurmeester Tess Whitley koos
Fieldstar Ossian van Maaike Canta tot beste van het ras. Alleraardigst bedankt Tess voor haar verblijf en het
keuren van de clubmatch in Nederland. In dit nummer ook Dierenspreekuur en ‘Fikkie wat doe je nou?’,
geschreven door Emmy Breure.
Fieldish Magazine Jaargang 9, nummer 3, oktober – 1993
Naast de vaste rubrieken, een nummer met veel kynologische informatie bv. uitgebreide tentoonstelling
uitslagen. Heel interessant is het Field Spaniel Jaarboek 1992, uitgegeven door Piet en Ricky Lochs. Het geeft, in
brede zin, nationale en internationale informatie over de Field Spaniel. Tot mijn schrik las ik in dit nummer een
eigen verhaal, over de wel erg snelle aankoop van onze eerste Field Spaniel Amber. Maar ach, goede keuzes
maakt men snel en zonder aarzeling!

Fieldish Magazine Jaargang 9, nummer 4, december – 1993
Het maken van een clubblad dat kost tijd, heel veel tijd. Ed Regoor schrijft: “Ik ga met pensioen wegens …
tijdgebrek. Had ik maar meer tijd, dan zou ik niet met pensioen gaan.”
Alle nummers die beschreven zijn, zijn door Ed “gemaakt”. In dit nummer een verhaal i.v.m. dierendag. 30
Field Spaniels met hun eigenaren waren gevraagd om aan het einde van de avond naar een TV studio van RTL-5
te komen voor een optreden i.v.m. dierendag. Maar door onverwachte problemen in Moskou ging het “Field”
onderdeel niet door.
Fieldish Magazine Jaargang 10, nummer 1, april – 1994
Het eerste nummer ‘zonder’ de inbreng van Ed Regoor. Toch is het een lezenswaardig nummer geworden met
aardige verhalen en show-uitslagen. Beslist interessant voor kopers van pupjes is het verhaal ‘Zo wordt een
hond volwassen’ over hun levensfasen van week 1 tot en met week 24. Ook de moeite waard om te lezen is het
artikel over wat met een mooie hond ‘gedaan’ moet worden om de titel Definitief Nederlands Kampioen te
behalen.
Fieldish Magazine Jaargang 10, nummer 2, juli – 1994
Na de Kampioenschapsclubmatch verschijnt dit nummer. De Engelse keurmeester Prosser schrijft een zo echt
Engels verhaal over deze dag. Hij bedankt alle mensen, die deze dag tot een succes maakten, zoals de familie
Regoor en het ringpersoneel. De kwaliteit van Field Spaniels waardeert hij bijzonder. Een punt van kritiek
betreft het trimmen, maar hij realiseert zich, dat de getoonde Fields doorgaans geen show Fields zijn, maar
“only pets”. Dat is jammer, want het zijn mooie Fields en ‘the gene pool’ van het ras is helaas niet zo groot.
Deze clubmatch vindt plaats bij de familie Regoor. De keuring, met 37! ingeschreven Field Spaniels, wordt
binnen gehouden. Daarnaast zijn er 7 Fieldpupjes aanwezig, die net nog te jong zijn voor de Puppyklasse.
Fieldish Magazine Jaargang 10, nummer 3, september –1994
In “Van de Voorzitter” herdenkt Carel Canta twee jonge Fieldliefhebbers van het eerste uur, Sybrand Fockema
Andreae en Henk Terlingen. Van de hand van de bekende kynologe Loes van de Boogaard is de interessante
bijdrage over dominantieproblemen bij honden. En niet te vergeten zijn, veel en uitgebreid, zoals een echte
rasvereniging “betaamt”, de tentoonstellingsuitslagen van de Field Spaniels gepubliceerd.
Fieldish Magazine Jaargang 10, nummer 4, december –1994
In het vorige nummer staat een oproep aan “Onze jeugdige lezertjes“ om over hun Field Spaniel te schrijven.
De 9 jarige Anneke van Ravenshorst reageert en stuurt een allerliefste bijdrage. Het is niet bij die ene bijdrage
gebleven, heel veel jaren heeft zij over hun Field Spaniel Joris geschreven!
En dan de Kerstpuzzel: Maak zoveel mogelijk woorden van de letters in het woord Field Spaniel.
(NB: In FM-jaargang 11, nummer 1: De winnares is Maaike Canta, met meer dan 100 goede woorden)
Fieldish Magazine Jaargang 11, nummer 1 – 1995
Het eerste nummer van het jaar waarin de vereniging officieel 10 jaar bestaat! De viering van het feest zal op
18 juni plaatsvinden. In dit nummer zijn als altijd de vaste bijdragen opgenomen. Mevrouw Gerretsen schrijft
een interessant stuk m.b.t. het Field-examen en met roan- (schimmel)patroon bij Fields. Zij correspondeert
daarover met ‘grande dame’ fokster en keurmeester Peggy Grayson. De Heer Giep Franzen vertaalt uit het
Zweeds, de bijdrage van Ingrid Roslund over het temperament en de typerende ras-eigenschappen van Field
Spaniels.
Fieldish Magazine Jaargang 11, nummer 2 – 1995 Een jubileum uitgave!
Het feest -2e lustrum FSCN- wordt op het terrein van de KC Arnhem gevierd. Voor de ingeschreven Fields zijn
punten te behalen met het onderdeel behendigheid en het onderdeel exterieur, waarbij voor de beoordeling
dit systeem uit het boek (1904) van de Graaf H.A. van Bylandt gebruikt wordt. Er zijn sprekers uitgenodigd -een
instructeur, een keurmeester en een dierenarts- en er is, niet te vergeten, een uitstekende lunch. Ook zonder
dat er kynologische titels te winnen waren, komen zo’n 100 leden naar dit feest.

Daarnaast staat ook veel kynologische informatie in dit dikke nummer. In dit jaar (juni) wordt een
informatieblad uitgegeven over de Field Spaniel, over o.a. de ras-standaard, de ras-eigenschappen, de Field als
jachthond en de FSCN.
Fieldish Magazine Jaargang 11, nummer 3 – 1995
Met aardige artikelen van dierenartsen, over hondenvoeding en over homeopathie in de diergeneeskunde. In
dit nummer ook een bijdrage van onze jonge columniste Anneke. Een echte fotograaf heeft foto’s gemaakt van
haar en Field Joris, die natuurlijk bij haar verhaal “De fotograaf” geplaatst zijn. Op de tentoonstelling in
Ostende zijn Fields uit België en Nederland ingeschreven onder keurmeester Mrs Peggy Grayson. Opnieuw valt
het me op hoe mooi haar keurverslag in de Engelse taal is.
Fieldish Magazine Jaargang 11, nummer 4 – 1995
In ‘Quit a character!’ schrijft Ellen Canta het in memoriam van één van de markantste Engelse persoonlijkheden
binnen het hondengebeuren, Mrs. A.M. Jones M.B.E. Bij de wederopbouw van de Field Spaniel heeft zij een
bijzondere rol gespeeld. In 1964 koopt zij haar eerste Field Spaniel. Naast het fokken van Field Spaniels (kennel
Mittina) en andere spaniel rassen, is zij ook op bestuurlijk gebied actief (o.a. de Engelse Field Spaniel Club).

Fieldish Magazine Jaargang 12, nummer 1 – 1996
Een nummer met een vooraankondiging van voorzitter Carel Canta over de op 8 juni geplande Clubmatch, de
Heer Bijker komt keuren. Anneke van Ravenhorst kwijt zich goed van haar taak als junior correspondente; dit
keer schrijft zij een verhaal over ijspret. Fieldish is een kynologisch blad, dit keer bv. over “Consequenties van
het wijzigingen in het wetboek 1990 voor het fokken van honden”, door Mevrouw Mr C.A.J. van Diemen. De
winnares van de Kerstpuzzel in FM 4-1995, om zoveel mogelijk Nederlandse uitdrukkingen en gezegden in te
sturen waarin een ras of een hondenras voorkomt, stuurt maar liefst 100 uitdrukkingen en/of gezegden!
In dit magazine zijn aardige tekeningen van een “Field Spaniel” look-a-like te zien, gemaakt door de Zweedse
Kirsi!
Fieldish Magazine Jaargang 12, nummer 2 – 1996
Naast vaste rubrieken in Fieldish, dit keer een boeiend artikel over veel voorkomende huidproblemen bij de
hond door Dr. Willemse, specialist dermatologie, vakgroep Geneeskunde Gezelschapsdieren. Ook interessante
informatie over de rechten en plichten van fokkers van honden door Mr J.A.M. Deckers.
Fieldish Magazine Jaargang 12, nummer 3 – 1996
Het magazine na de FSCN-clubmatch bij de familie Regoor in Wekerom, is altijd -o.a. door de keurverslagen,
foto’s en verhalen- een dik nummer. Boeiend om te lezen hoe de keurmeester, de Heer Bijker en de leden deze
dag ervaren hebben. Informatie van de Raad van Beheer past in een clubblad, al zullen niet alle clubleden dat
interessant vinden.
Fieldish Magazine Jaargang 12, nummer 4 – 1996
Het door de Engelse Field Spaniel Society in november organiseerde seminar, met als spreekster Mrs Peggy
Grayson, een autoriteit op kynologisch gebied en voor de Field Spaniel in het bijzonder, werd door enkele
bestuursleden en leden van de FSCN bezocht. Na de jachthonden tentoonstelling in Roosendaal mag Brooklet’s
Norbert -Reserve Best in Show- aan zijn toch al indrukwekkende hoeveelheid gewonnen wedstrijden
toevoegen. Ook dit jaar ontbreekt de Kerstpuzzel niet.
Fieldish Magazine Jaargang 13, nummer 1 – 1997
De FSCN bedankt de Heer M.P. Franzen (Giep) voor zijn inzet en adviezen m.b.t. de opmaak en vormgeving van
Fieldish. In een vooraankondiging voor de Kampioensclubmatch wordt vol trots medegedeeld, dat Mrs Peggy
Grayson komt keuren. Aardige verhalen over het examen ‘Field Spaniel’ voor aspirant-keurmeesters om dit ras
te mogen keuren. Ook verhalen van blije eigenaren van Fields, wanneer hun hond in de ere ring “geplaatst” is,
zoals bv. Brooklet’s Rhea.
Fieldish Magazine Jaargang 13, nummer 2 – 1997

De penningmeester van de FSCN Mevrouw Gerretsen – Snijders heeft in maart de Gouden Erespeld van de
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied ontvangen. Gouden Erespelden kent de Raad toe aan personen die
zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Kynologie, zoals Mevrouw Gerretsen, als fokster, keurmeester en
als bestuurslid. Voorwaar, een bijzondere gebeurtenis in Amsterdam, die door enkele FSCN bestuursleden en
haar ere-lid Mevrouw van Asch van Wijck wordt bijgewoond.
Fieldish Magazine Jaargang 13, nummer 3 – 1997
De Kamp. Clubmatch met als keurmeester de grande-dame van de Field Spaniels Peggy Grayson, is een
hoogtepunt van dit Field-jaar. Wat een genoegen haar verslag daarover in de Engelse blad Dogworld -20 juni
1997- te lezen. Zij schrijft uitgebreid over de Engelse voorouders van Brooklet’s Norbert (Best in Show) en
Arawaks Amber Ashley (Best Bitch) en andere deelnemende Fields. Een “dankbare gast” schrijft een niet
kynologisch, maar alleraardigst verslag van deze dag. Een nummer met ook Kynologische informatie van de
Raad van Beheer, show uitslagen en veel foto’s.
Fieldish Magazine Jaargang 13, nummer 4 – 1997
Na 12½ jaar Field Spaniel Club Nederland is het misschien wel aardig “om eens terug, vooruit en om je heen “te
kijken”, schrijft het bestuur. Er wordt gewandeld, getafeld en bestuurd. Met in dit nummer als altijd ook de
bijdrage van de jonge columniste, een Kerstpuzzel, tentoonstellingsuitslagen en de aardige verhalen van blije
Field eigenaren.
Fieldish Magazine Jaargang 14, nummer 1 – 1998
In FM is een kynologisch blad. De nieuwjaarstoespraak van de voorzitter van de Raad is in dit nummer in zijn
geheel opgenomen. Maar ook veel bijdragen van blije eigenaren over hun Field. Een hilarisch verhaal over de
“ideale exposant”; de FSCN voegt daaraan toe dat, ook wanneer men niet aan deze standaard voldoet, het wel
eens aardig kan zijn uw Field Spaniel voor een tentoonstelling in te schrijven.
Fieldish Magazine Jaargang 14, nummer 2 – 1998
De ALV van de FSCN, o.a. wijzigingen in het huishoudelijk reglement, wordt besloten met een spreekster, de
kynologe Mevrouw Loes v.d. Boogaard. Zij weet de aanwezigen 90 minuten lang te boeien met haar lezing.
Daarnaast sturen veel leden een verhaal over hun Field Spaniel in.
Fieldish Magazine Jaargang 14, nummer 3 – 1998
In een cluborgaan als Fieldish Magazine hoort, naast de bijdragen van enthousiaste eigenaren, ook
Kynologische informatie, zoals bv. over de W.K. Hirschfeld Stichting of informatie van een hoogleraar aan de
Landbouw Universiteit van Wageningen. In dit nummer wordt ook aandacht besteed aan het boek
“Jachtspaniels” een uitgave van de Nederlandse Spaniel Club uit 1973, met een “Ten geleide” van Jhr Z.H.M.
van Asch van Wijck.
Fieldish Magazine Jaargang 14, nummer 4 – 1998
In dit Kerstnummer ruim aandacht voor “De najaarswandeling op Terschelling”, een idee van Hugo Fockema
Andreae. Niet een middagje wandelen, neen, een heel weekend, met logeren, eten en drinken (ook bij Hessel),
samen met veel Field Spaniels en hun eigenaren. Ook in dit nummer zijn kynologische zaken opgenomen.
Fieldish Magazine Jaargang 15, nummer 1 – 1999
Een kynologisch nummer o.a. met de Nieuwjaarstoespraak van de voorzitter van de Raad van Beheer. Met als
altijd, de lieve stukjes van de jonge columniste Anneke van Ravenhorst, die zij zo trouw én op tijd instuurt. In
komende nummers zal opnieuw aandacht zijn voor de geschiedenis van de Field. In dit nummer een interview
met Cathy van Asch van Wijck - Verschoof, de ‘moeder’ van de Fields in Nederland.
Fieldish Magazine Jaargang 15, nummer 2 – 1999
Naast de vaste bijdragen, ook de notitie, dat de FCI-Standaard No. 123, de ras-standaard van de Field Spaniel
door de FCI iets is aangepast. M.b.t. de ‘Size’: Ongeveer 46 cm, wordt 45.7 cm. en Weight: Ongeveer 18 – 23 kg,
wordt 18 – 25 kg. Een aardige verhaal van Field Billy en zijn eigenaren; zij wonen en werken in Portugal. En een
verslag over de Hond van het jaar show. Altijd al eens u eens taart voor uw Field willen maken, in dit nummer
staat een recept!
Fieldish Magazine Jaargang 15, nummer 3 – 1999

Veel foto’s en verhalen over de Clubmatch, als altijd gehouden bij de familie Regoor. De 28 Field Spaniels
worden gekeurd door de Heer Kamphuis die, zoals hij schrijft, vereerd is met de uitnodiging om te komen
keuren. Zo’n nummer met foto’s van al die Field Spaniels en hun eigenaren: Wat is dat toch aardig om te zien!
Ook de bijdragen “De clubmatch door een gast gezien …” en andere clubmatch verhalen, zijn een genoegen
om te lezen.
Fieldish Magazine Jaargang 15, nummer 4 – 1999
Een informatief nummer met bv. Informatie over de Raad van Beheer; Het verlatingssyndroom bij honden;
Workshop: Selectie van nieuwe eigenaren; Met uw hond de klas in; Tentoonstellingsuitslagen. Dat alles past in
een kynologisch blad. Toch houden lezers van Fieldish vaak meer van de verhalen van eigenaren over hun
Fieldje(s). En die staan ook in dit nummer en zoals altijd, ook van onze jonge Field-schrijfster Anneke.
Fieldish Magazine Jaargang 16, nummer 1 – 2000
In zijn voorwoord schrijft Carel Canta dat het een kynologisch gezien boeiend jaar gaat worden. De Raad van
Beheer wordt omgevormd tot een vereniging van verenigingen. De nieuwjaarstoespraak van de Raad van
Beheer is in zijn geheel in FM gepubliceerd. Voor haar 80-ste verjaardag is Peggy Grayson tot ere-lid van de
FSCN benoemd. Een artikel met vrolijke foto’s van haar feestje.
Fieldish Magazine Jaargang 16, nummer 2 – 2000
Bij de inhoudsopgave staat een fraaie tekening van een Field Spaniel, gemaakt door Mevrouw K.L.E.S. Bes. In
dit blad leest u grappige- en kynologische verhalen over Crufts 2000. Stuurde Field Spaniel “Billy” in 1999 een
berichtje over zijn verblijf in Portugal, uit zijn verhaal van dit jaar blijkt, dat Billy het in dat verre land heel
aangenaam heeft.
Fieldish Magazine Jaargang 16, nummer 3 – 2000
In Schoonhoven wordt het 3e Lustrum van de FSCN gevierd. Deze zonnige dag begint met een wandeling langs
de Lek. Na een uitstekende lunch, is op één veld een behendigheidsparcours uitgezet. Op een ander veld
worden de Fields op schoonheid beoordeeld door de keurmeester van Soelen en asp. keurmeester Boerman.
Ook is er de mogelijkheid om aan een echte tandarts het gebit van de aanwezige Fields te laten zien. Aan het
einde van de middag volgt een stadswandeling door het fraaie Schoonhoven. Met een diner, uitzicht op de Lek,
wordt deze dag afgesloten.
Fieldish Magazine Jaargang 16, nummer 4 – 2000
In november is een “Herfstdag” voor de Fields georganiseerd. Wel 50 vrienden van de FSCN en hun honden
zijn aanwezig. Er wordt gewandeld in het Kootwijkerzand om daarna van een “lopende” lunch bij de familie
Regoor te genieten. In dit nummer zijn de beoordelingen van de Fields die aanwezig waren op het lustrumfeest
(zie nummer 3-2000) in Schoonhoven, opgenomen. Voor de eigenaren aardig om eens een keurverslag van hun
Field te lezen, om daarna -wie weet- toch eens naar een clubmatch of show te gaan?
Fieldish Magazine Jaargang 17, nummer 1 – 2001
Wat niemand voor mogelijk heeft gehouden, in het traditionele Engeland, wordt Crufts Dogshow voor eerst
afgelast i.v.m. de mond-en-klauwzeer uitbraak; daarna volgt het bericht, dat de show einde mei zal
plaatsvinden. Als altijd schrijft Anneke van Ravenhorst over hun Field Joris. Ook showuitslagen ontbreken niet
in dit nummer.
Fieldish Magazine Jaargang 17, nummer 2 – 2001
Tijdens de Algemene Ledenvergadering is Ellen Canta – Zintel benoemd tot ere-lid van de FSCN, als dank voor
het vele werk dat zij als 1e secretaris voor de FSCN heeft gedaan. Ellen Canta wordt 2e secretaris en Ingrid
Heering 1e Secretaris. Door de Mond en Klauwzeer uitbraak in Nederland komt de FSCN clubdag te vervallen.
De clubwandeling vindt plaats op Moederdag. Een prachtige zonnige dag, veel leden met hun Fields kwamen
naar Huizen. In de rubriek Fields in de Kunst staat een alleraardigste foto van een beeld gemaakt is door Rineke
Franzen.
Fieldish Magazine Jaargang 17, nummer 3 – 2001
In zijn voorwoord schrijft Carel Canta, dat m.i.v. 1 september staarten niet meer gecoupeerd mogen worden.
Liefhebbers zullen moeten wennen aan Field Spaniels met lange staarten. Het hondentijdschrift Onze Hond (juli

2001) publiceert een alleraardigst artikel, geschreven door Ria Hörter over Mevrouw Gerretsen – Snijders. De
FSCN kent haar als penningmeester, keurmeester en fokster van Field Spaniels. Dit verhaal, met foto, mag
overgenomen worden door ons clubblad. Het ere-lid Cathy van Asch van Wijck staat “als centerfold” op 2
aardige foto’s met Field en paard.
Fieldish Magazine Jaargang 17, nummer 4 – 2001
In “Wat bezielt een Field?”, schrijft de heer Franzen een recensie n.a.v. het boek “De waarheid over Honden”
van schrijver Stephen Budiansky. Het boek is een ware ontdekkingstocht door de hondenziel. Van de hand van
Mevrouw I. Boissevain, directeur van de Bond tot Bescherming van Honden, is de bijdrage “Is leven met dieren
een luxe”? In “Wat vind jij nou luxe?” wisselen 2 Field eigenaressen over dit onderwerp van gedachten.
Maar ook de “gewone” kynologische informatie staat in dit nummer.
Fieldish Magazine Jaargang 18, nummer 1 – 2002
Een nummer waarin de Nieuwjaarstoespraak van de voorzitter van de Raad van Beheer niet in ontbreekt. Ook
in dit nummer alleraardigste bijdragen van eigenaren over hun Field. Daarnaast ook medische informatie van
de Raad van Beheer over Heupdysplasie, onderzoek bij de hond. In FM staan regelmatig grappige tekeningen
van Field Spaniels, gemaakt door -hoe kan het ook anders- een Field Spaniel eigenaresse, Kirsi Seliverstow uit
Sandviken in Zweden.
Fieldish Magazine Jaargang 18, nummer 2 – 2002
Een aankondiging over de Wereldtentoonstelling die in juli gehouden zal worden ter ere van het 100 jarig
bestaan van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. Meer dan 14.000 honden worden
verwacht. Een In memoriam n.a.v. het overlijden van De Heer Lochs. Samen met zijn vrouw fokte hij
“Brooklets” Field Spaniels. Het verslag over Crufts 2002 ontbreekt niet. Hoogtepunt van deze reis was het aan
bezoek aan Peggy Grayson, met -om nooit meer te vergeten- haar uitgebreide bibliotheek met boeken over
honden!
Fieldish Magazine Jaargang 18, nummer 3 – 2002
In juni vindt de Kamp. Clubmatch in Lunteren plaats. Mrs Val Lyons uit de UK keurt. Rosemary Sowton is uit de
UK en Ingrid Roslund uit Zweden gekomen. De laatste genoot van de nakomelingen van door haar gefokte
Fields. Een aardig nummer met heel veel foto’s van de clubmatch.
Fieldish Magazine Jaargang 18, nummer 4 – 2002
Voor FM schreef Mrs Val Lyons “Judging in Holland”. Zo’n verslag in de Engelse taal is alleraardigst om te lezen.
“Zijn Heupdysplasie en Elleboogdysplasie erfelijk?” Deze boeiende lezing door Prof.Dr. Hazewinkel (Centennial
Conference Dutch Kennel Club-2 juli 2002) is in zijn geheel gepubliceerd. De bijdragen van leden over hun
Fields zijn altijd een genoegen om te lezen. Daarnaast zijn, als altijd, ook uitslagen (gezondheidsonderzoeken en
tentoonstellingen) opgenomen.
Fieldish Magazine Jaargang 19, nummer 1 – 2003
In zijn voorwoord laat Carel Canta weten toch wat zorgen te hebben. Sinds het verbod om staarten te couperen
moet, “wanneer de lange staart kapot geslagen wordt”, toch geopereerd worden, met alle narigheid van dien.
In een boeiend artikel “Castratie, niet vanzelfsprekend”, schrijft Annemieke van Luijk, dierenarts en kynologe,
over het castreren van een teef -over het verwijderen van de eierstokken, al dan niet inclusief baarmoeder-.
Maar ook veel verhalen van enthousiaste Field eigenaren.
Fieldish Magazine Jaargang 19, nummer 2 – 2003
De ALV, als altijd bij de familie Regoor, kon buiten plaatsvinden. De 11 jaar oude Corine Westerink schrijft: “Ik
heb nog bijna nooit een vergadering bijgewoond, maar mijn gedachte ervan was, veel en saai gepraat. Maar na
vandaag weet ik, dat een vergadering ook leuk kan zijn.” Er werd bekend gemaakt, dat de clubwebsite in de
lucht is! In deze FM wel 3 verhalen over Crufts 2003!

Fieldish Magazine Jaargang 19, nummer 3 – 2003
Een verdrietig bericht aan het begin van dit magazine, Hugo Fockema Andreae, bekend liefhebber van Field
Spaniels en gastheer van een FSCN-Clubweekend op Terschelling, is overleden.
Door de “Familiedag in juni” te Lunteren, is dit nummer bijna een fotoblad geworden -met dank aan de heer
Weggeman, fotograaf-. Aangenaam om te zien: Een zonnige dag, blije mensen en mooie Fields.
Fieldish Magazine Jaargang 19, nummer 4 – 2003
Opnieuw een verdrietig bericht aan het begin van dit magazine, Bouwe Bölger, oud-bestuurslid (o.a.
penningmeester) is overleden. Een nummer met veel verhalen van eigenaren over hun Field Spaniel. Een fraaie
grote kleurenfoto siert de middenpagina van dit blad: -Eigenaren en hun Fields, tijdens de herfstwandeling in
Vught-. En in dit kynologische blad ontbreken de kynologische berichten natuurlijk niet.
Fieldish Magazine Jaargang 20, nummer 1 – 2004
En opnieuw een verdrietig bericht, FSCN Ere-Lid Mevrouw Cathy van Asch van Wijck – Verschoof overlijdt op 22
februari 2004. Ellen Canta schrijft een In Memoriam over haar indrukwekkende leven. Mevrouw van Asch werd
geboren in Soerabaja. Na de oorlog in Nederlands –Indië, kwam zij naar Nederland. Daar viel zij voor honden
met hangoren (Spaniels). In 1971 importeerde zij Field Spaniel “Templetrine Prudence”. Zij was medeoprichtster en lange tijd bestuurslid van de Field Spaniel Club. De FSCN is haar veel dank verschuldigd.
Fieldish Magazine Jaargang 20, nummer 2 – 2004
Met ontroerende verhalen en foto’s wordt het ere-lid van de Field Spaniel Club Nederland, Cathy van Asch van
Wijck, herdacht. Ed Regoor schrijft: “Men zegt wel eens: Een baasje gaat op zijn hond lijken. Bij jou was dit
gelukkig andersom en dat was en blijft altijd een “een goede Saeck”.
Corine Westerink, het nieuwe jeugdige redactielid, stuurt 2 aardige verhalen in, o.a. over de ALV: “We hebben
het over 14 punten gehad.”
Fieldish Magazine Jaargang 20, nummer 3 – 2004
Een nummer over de kampioenschapsclubmatch bij Ed Regoor, wel 45 Fields zijn ingeschreven onder Mrs
Prosser uit de UK. Het is, als altijd, boeiend om de verslagen van de keurmeester te lezen. Veel bijdragen van
leden over deze dag en zoals altijd met, “Een gast” geen kynologisch verslag, maar alleraardigst om te lezen. En
natuurlijk de uitslagen en de verslagen van de geshowde Fieldjes. Op de Three Counties Show in Engeland
keurde Mrs Sowton en zij wees Kamp. Reedmace Dainty Maid van Mevrouw Wilbers uit Nederland, aan als
beste van het ras.
Fieldish Magazine Jaargang 20, nummer 4 – 2004
In deze Fieldish een kleuren- centerfold, met de aankondiging voor het feest in Lunteren op 11 juni 2005, 20
jaar FSCN! Een nummer met heel veel bijdragen van de leden over hun Field. Juist dat, maakt het clubblad zo
de moeite waard. Aardige groepsfoto’s van de wandeling bij het Peeske. Ook kynologische zaken en
showuitslagen ontbreken natuurlijk niet.
Fieldish Magazine Jaargang 21, nummer 1 – 2005
Eind 2004 overlijdt de bekende Engelse fokster en keurmeester Tess Whitley. Zij heeft o.a. Templetrine
Prudence gefokt; deze Field haar pootjes in september 1971 Nederlandse bodem. Mevrouw van Asch van Wijck
schrijft over deze Field, dat zij dat jaar een sensatie op de Winner was. Tess Whitley keurt in 1993 de FSCN
clubmatch in Lunteren en spreekt daar lovende woorden over de kwaliteit en het type Field in Nederland. Onze
jonge correspondente, Corine Westerink, schrijft over de Kerstshow in Wijchen en de deelname van hun Field.
Youcka wordt beste van het ras en daarmee Nederlands kampioen. Zij mag ook haar opwachting in de ere-ring
maken. Onze jonge correspondente is verbaasd, dat uit al die verschillende rassen een keuze gemaakt moet
worden.

Fieldish Magazine Jaargang 21, nummer 2 – 2005
Voorzitter Carel Canta laat weten, dat in dit nummer veel informatie staat over de op handen zijnde activiteiten
i.v.m. het 20 jarig bestaan van de club. Ellen Canta schrijft over programma van die dag. In een duidelijk artikel
schrijft Mevrouw Gerretsen, zij weet alles over het keuren van honden en over de gang van zaken in de ring.
Voor leden die zelden of nooit exposeren goed, om als voorbereiding voor de Kampioensclubmatch t.g.v. het
lustrum, te lezen.
Fieldish Magazine Jaargang 21, nummer 3 – 2005
In dit nummer wordt teruggekeken op de viering van het 20 jarig bestaan van de FSCN. Wel 52 Fields waren op
deze dag aanwezig! Een nummer bomvol enthousiaste verhalen, foto’s van mooie Fields en vrolijke mensen.
De Heren Bijker en Van Soelen keuren de Field Spaniels; schrijvers zijn de dames Boermans en Helling,
ringcommissarissen de dames Bijker en Rathenau en ringmeesters De Heer Mensink en Mevrouw Offereins. En
als altijd is De Heer Regoor de gastheer! Beste van het ras wordt Kamp. Fieldstar Lambert. De Titus Wissel
Trofee wordt gewonnen door Fieldstar Cantas Tiffany. Bij de Junior Handling wint Jeroen Elsenga de
Verschuren trofee.
Fieldish Magazine Jaargang 21, nummer 4 – 2005
In dit Kerstnummer is heel veel te lezen. De FSCN heeft afscheid genomen van Mevrouw Gerretsen – Snijders.
De club is haar veel dank verschuldigd voor haar uitstekende penningmeesterschap en kynologische inbreng.
Het jubileumboekje “De Field Spaniel”, geschreven door Ellen Canta – Zintel, is verschenen. Uit de recensie:
“Ellen Canta doet haar naam eer aan door haar kennis over het ras op deze wijze op anderen over te dragen.”
Tevens een bijdrage van Mevrouw Wilbers-Boerekamps, fokster en eigenaresse van Reedmace Dainty Maid.
Deze Field Spaniel, die thuis Emily genoemd wordt, heeft een indrukwekkende hoeveelheid aan fraaie titels op
tentoonstellingen in binnen- en buitenland gehaald. Zij mag zich inmiddels ook Engels show Kampioen noemen,
de kroon op haar show carrière!
Fieldish Magazine Jaargang 22, nummer 1 – 2006
Een nummer met veel foto’s van bv. de ALV, een FSCN-club jachttraining, bij show verhalen, de bijdrage van
Corine Westerink. De foto’s zijn lachwekkend: in mijn FM-exemplaar hebben veel leden een “blanco“ gezicht!
Gelukkig is er veel interessants om te lezen!
Fieldish Magazine Jaargang 22, nummer 2 – 2006
Interessant zijn de verhalen over de voorbereiding van - en het keurmeesters-examen voor de Field Spaniel. Uit
de UK is breed-specialist Mrs Val Lyons gekomen, om samen met de Nederlandse keurmeester Mevrouw Lochs,
de 6 kandidaat-keurmeesters op deze praktijk-dag in het Field-ras “te onderwijzen”, aan de hand van 4 Fields.
Voor het keurmeester-examen waren 8 Field Spaniels met hun eigenaren gevraagd te komen. Als “examenmateriaal” koos de examencommissie daaruit de 3 examen-reuen en 3 examen-teven.
Fieldish Magazine Jaargang 22, nummer 3 – 2006
Een nummer met veel bijdragen van eigenaren, met blije en verdrietige verhalen. Steeds valt weer op hoe
aardig er over al deze Fields geschreven wordt, hoe dierbaar zij zijn en -waren voor hun eigenaren. Natuurlijk is
“ons” Fieldblad een kynologisch blad, maar voor de eigenaren van de “gewone” Fields zijn het toch allemaal
“Kampioenen”!
Fieldish Magazine Jaargang 22, nummer 4 – 2006
Aan het begin van dit nummer een verhaal met foto’s van Anne en haar Field Tessa. De blijdschap van het
puppy Fieldje en dit jonge meisje spat van die foto’s af! Niet alleen de foto’s van jonge mensen met hun Field,
ook ouderen met Fields, staan altijd ontspannen en tevreden op foto’s.
Uit de beschrijvingen van “Wat er in Fieldish allemaal te lezen is”, zou men kunnen denken, dat over echt
kynologische zaken weinig geschreven wordt. Dat is echter niet het geval. Tentoonstellingsresultaten, “Heup”
uitslagen, Nieuws van de Raad van Beheer, in ons clubblad leest u ook daarover, waarbij “de doelgroep”, de
eigenaren van een Field Spaniel, in gedachten wordt gehouden.

Fieldish Magazine Jaargang 23, nummer 1 – 2007
Carel Canta schrijft dat dit nummer er wat zakelijk uitziet. Dat heeft te maken met de ALV, die op 1 april plaats
vindt. Dit jaar ook een Kampioenschapsclubmatch in Lunteren. Naast alle bijdragen van leden over hun Fields,
staan, in deze FM, de uitslagen van de Raad van Beheer, uitslagen van testen, zoals van ogen en heupen, en de
tentoonstellingsuitslagen.
Fieldish Magazine Jaargang 23, nummer 2 – 2007
De ledenvergadering heeft plaatsgevonden, 2 nieuwe bestuursleden worden welkom geheten, de dames
Littooij en Prins. Een interessant artikel van de Raad van Beheer over certificering van fokkers en
rasverenigingen. Met certificering wordt een “kwaliteitswaarborg” bedoeld m.b.t. rashonden met een
stamboom. Een enthousiast verhaal van Dorien Prins, die voor het eerst Crufts bezoekt en Field Spaniel
“Fieldstar Lambert” van Carel Canta, beste van alle Field Spaniels ziet worden!
Fieldish Magazine Jaargang 23, nummer 3 – 2007
Veel verhalen over de “Kampioenschapsclubmatch”, die zoals als altijd bij Ed Regoor wordt gehouden.
Mevrouw Wies Boermans keurr 35 Field Spaniels, bijgestaan door Anton Koers en ringmeester en Keta Kunst,
schrijfster. Zij heeft een prachtig handschrift, uiterst prettig voor de eigenaren om te lezen en het
vergemakkelijkt het typen van de keurverslagen voor Fieldish Magazine. Kamp. Yopper of the Fields Society
wordt Clubwinner/Best of Breed. De keurmeester schrijft een boeiend verslag over deze Kamp. Clubmatch. Een
aangenaam nummer met heel veel foto’s en verhalen.
Fieldish Magazine Jaargang 23, nummer 4 – 2007
Het dubbeldikke herfstnummer van FM wordt niet door iedereen gewaardeerd. Helaas zonder dat aan de
redactie te laten weten. Nu een nummer met veel aan aandacht voor kynologische zaken, o.a. over diabetes
bij huisdieren en tentoonstellingsuitslagen. Met als altijd, verhalen van enthousiaste eigenaren over hun Fields.
Fieldish Magazine Jaargang 24, nummer 1 – 2008
In “Van de voorzitter” de aankondiging voor de ALV. Om zo’n bijeenkomst aantrekkelijker te maken, wordt na
de lunch een behendigheidsdemonstratie gegeven. Het parcours is daarna beschikbaar voor Fields met hun
eigenaren. Dit jaar is Mrs Jenny Park uit de UK uitgenodigd om de FSCN clubmatch te komen keuren. Over
“Jagen met een Field” heeft Jan Westerink een artikel geschreven. Uitslagen van de Raad van Beheer, namen
van de definitief Nederlands kampioenen en de tentoonstellingsuitslagen ontbreken in dit nummer niet.
Fieldish Magazine Jaargang 24, nummer 2 – 2008
Het groene omslag van Fieldish is nu vanille van kleur geworden. Passend in een blad voor liefhebbers van
jachthonden is een artikel over een jacht instructie-dag opgenomen. Naast de vaste kynologische informatie
(bv. uitslagen), ook een verslag over Crufts 2008 en een oproep voor de Kamp. Clubmatch op 7 juni. Mrs Park
uit de UK is uitgenodigd om te keuren.
Fieldish Magazine Jaargang 24, nummer 3 – 2008
Een nummer over de Kampioens-clubmatch, gehouden op bekend terrein, nl. bij Ed Regoor. Wanneer men kijkt
naar de foto’s van Fields met Keurmeester Jenny Park, valt het op, dat zij haar hart verpand heeft aan dit ras.
Op bijna elke foto gaat zij, bij het keuren van een Field ‘door de knieën’. Zij kiest haar Best of Breed, Kamp.
Time for Bas of the Fields Society. Als altijd aardig, zo’n Field fotonummer met al die blij kijkende mensen.
Fieldish Magazine Jaargang 24, nummer 4 – 2008
Fieldish Magazine zal m.i.v. 2009 worden verzorgd door een nieuwe redactie. In ‘Van de redactie’ een speciaal
woord van dank Ingrid Heering aan de enthousiaste jonge ‘kynologische’ columnisten, Anneke van Ravenhorst,
Corine Westerink en Anne van Paassen. Mevrouw Offereins – Snoek zal in Fieldish een column gaan
verzorgen. Sabine Schipper – Witsen Elias schrijft een aardig verhaal over de belevenissen van een Field Spaniel
en haar voorjager in Friesland. De herfstwandeling, verzorgd door Astrid Blok, in Noordwijk was een groot
succes. Een nummer met, als altijd, ook “echt” kynologische informatie.

Fieldish Magazine Jaargang 25, nummer 1 – 2009
De nieuw aangetreden redactie laat weten voornemens te zijn om Fieldish zes keer per jaar te laten
verschijnen. De Raad van Beheer heeft het plan het pand aan de Emmalaan in Amsterdam te gaan verlaten. Het
pand blijkt te klein te zijn en er zijn weinig mogelijkheden om er te parkeren. De discussie over wel of niet
verhuizen is aardig om te lezen. FYI: In 2020 zetelt e raad dnog steeds in dit fraaie pand.
Uit de UK kwam het bericht dat Mrs Val Lyons is overleden; zij keurde in 2002 de Kampioensclubmatch in
Lunteren. Ook in dit nummer enthousiaste verhalen van eigenaren over hun Field Spaniel.
Fieldish Magazine Jaargang 25, nummer 2 – 2009
Een uitgebreide aankondiging voor de Clubdag op 7 juni, die als altijd zal plaatsvinden in Lunteren. Voor die tijd
zal een ringtraining en een trim-dag georganiseerd worden, het presenteren van een goedverzorgde Field is het
halve show-werk. Tijdens de “Hond van het Jaarshow” werd de bonte Field Spaniel Reedmace Potcheen
Bunratty van Mevrouw Wilbers in Rasgroep 8 als 5e geplaatst. En als altijd, aangename verhalen van eigenaren
over hun Field en de tentoonstellingsuitslagen.
Fieldish Magazine Jaargang 25, nummer 3 – 2009
Het “Kampioenschapsclubmatch” nummer. De Heer Mensink keurde in Lunteren 41 Field Spaniels. De Dames
Helling en Kunst assisteerden hem daarbij. De aanwezigheid van Mevrouw Gerretsen - Snijders verheugde hem
bijzonder. “Dankzij haar ben ik Field Spaniel keurmeester geworden!” Zijn Best of Breed werd de reu
Dauphinsam for Fortune Favoured en tot Best of Opposite Sex koos hij Beaumaris of the Fields Society. Een
nummer met veel foto’s en -niet kynologische- verhalen. Twee Field Spaniels, heerlijk in de zon aan boord van
een schip, wensen de lezers “Een fijne vakantie … wij gaan varen!”
Fieldish Magazine Jaargang 25, nummer 4 – 2009
Een nummer met heel veel foto’s, die op de clubmatch in juni genomen zijn. Dit keer staan de Field eigenaren
en hun kinderen centraal. En altijd met Field Spaniels erbij -om te kijken, -om te bedelen, -om gekeurd - of om
geknuffeld te worden. Esther Ebbing en Rick Peters schrijven over hun 1e Field Fleet en over hun 2e Field Billy,
die op dit moment -2009- 13 jaar is. U kent Billy uit de verhalen in FM over zijn Portugal periode. Natuurlijk
ontbreekt “echt” Kynologische informatie niet in FM.
Fieldish Magazine Jaargang 25, nummer 5 – 2009
In dit nummer, vrolijke ‘Field-wandel-foto’s’ bij de Dobbeplas bij Nootdorp. Ook kynologische informatie, bv.
van de Raad van Beheer, staat in Fieldish Magazine. Belangrijk voor fokkers, maar niet alle lezers vinden dat
interessante informatie. De redactie probeert voor beide groepen een aantrekkelijk blad te zijn. Een foto van
een heel blij jongetje met een Field, hij heeft met de junior handling meegedaan en… won een medaille èn een
beker, dat vindt toch ieder kind toch geweldig!
Fieldish Magazine Jaargang 25, nummer 6 – 2009
Volgend jaar (2010) bestaat de FSCN 25 jaar! Over ‘hoe’ het jubileum gevierd gaat worden, wordt nagedacht. In
dit laatste nummer van het jaar, passen waarschuwingen: -Voor brandende kaarsen, knallende kurken, een
Kerstboom met echte kaarsjes dus ... let op de zwiepende staarten van de Fields! Op een beeldige foto staat
de “Grande Dame” van de Field Spaniels, Mrs Peggy Grayson met haar Birthday cake, ter ere van haar 90-ste
verjaardag. Zij is nog altijd actief in “de wereld van de honden” en zij schrijft wekelijks in Our Dogs over Field
Spaniels.
Fieldish Magazine Jaargang 26, nummer 1 – 2010
In ‘Van de voorzitter’ is te lezen, dat de vereniging dit jaar 25 jaar bestaat en dat er een bescheiden feestje
gevierd zal gaan worden. Het is bekend, dat lezers van Fieldish de verhalen van eigenaren over hun Field erg
waarderen. Bijdragen van leden maken immers dit blad tot een echt Fieldblad. Maar in een Kynologisch
tijdschrift horen ook de vooraankondiging van de ALV en het ALV-verslag van 2009 te staan, en niet vergeten
tentoonstellingsuitslagen.

Fieldish Magazine Jaargang 26, nummer 2 – 2010
In zijn voorwoord schrijft Carel Canta, dat alle bestuursleden van de FSCN de reis naar Crufts 2010 maakten. In
dit nummer is ruim aandacht voor Crufts. Uit Nederland was Field Spaniel Hira-Britt for Fortune Favoured (f./e.
Mevrouw Jennes – Struik) ingeschreven; zij werd 3e in de Limit Class. De FSCN Clubmatch zal dit jaar gekeurd
worden door Paul Woodland. In dit nummer stelt hij zich voor. Aardig om te lezen zijn ook de ervaringen van
Fieldspaniel eigenaren over tentoonstellingsbezoeken, met - en zonder Field.
Fieldish Magazine Jaargang 26, nummer 3 – 2010
Voor de 25-ste keer een club-dag/Kampioenschapsclubmatch bij Ed Regoor. Op deze zonnige dag wordt Ed
benoemd tot lid van verdienste van de FSCN. Tijdens deze gelegenheid wordt een voor hem geschreven lied
(op de wijs van “Tulpen uit Amsterdam”) gezongen. Keurmeester Woodland vindt in Kamp. Time for Bas zijn
Beste Reu en BOB, tot blijdschap van de Familie Wies. Deze Fieldish staat bomvol foto’s van vrolijke mensen en
mooie Fields! Mr Paul Woodland schrijft zijn Clubmatch-‘impressions’ en bedankt de FSCN in een alleraardigst
brief. De FSCN ontvangt ter ere van dit jubileum de legpenning van de Raad van Beheer.
Fieldish Magazine Jaargang 26, nummer 4 – 2010
In ‘Van de voorzitter’ schrijft Carel Canta, dat hij ongeveer veertig jaar geleden in Amsterdam naar de eerste
Field Spaniels is gaan kijken. “Ons ras is even ongecompliceerd gebleven, qua karakter als exterieur. De omvang
van de populatie en de gesloten stamboeken zullen ongetwijfeld hoofdbrekens voor de toekomst met zich
meebrengen. Het is ook een uitdaging en een verantwoordelijkheid voor nieuwe generaties fokkers, waarbij
samenwerkingsverbanden al dan niet over de grenzen heen van eminent belang zijn.” De Heer Peters is
toegetreden tot het bestuur.
In deze FM lees ik mijn verhaal, het afscheid van onze Field Spaniel Tiffany. Na al die jaren ontroert het mij
weer.
Fieldish Magazine Jaargang 26, nummer 5 – 2010
Het 25-jarig jubileum van de FSCN wordt gevierd met een wandel-weekend in Oisterwijk. En dat niet alleen: er
wordt samen gegeten, gedronken, kunstwerkjes gemaakt van het meegenomen “groen” tijdens de wandeling,
een quiz gehouden, gelogeerd, kortom ECHT FEEST! Met na afloop, als kers op onze taart… springt Field
Spaniel Maggy in onze auto en woont sinds die tijd in Gouda. Field Spaniel Rosa schrijft in een verhaal, dat zij
houdt van uit logeren gaan. Ook is er in dit blad ruimte voor kynologische zaken, bv. tentoonstellingsuitslagen
en informatie van de Raad van Beheer m.b.t. Gezondheid, Gedrag en Welzijn.
Fieldish Magazine Jaargang 26, nummer 6 – 2010
In deze Fieldish wordt de lezer mee in de geschiedenis van de FSCN aan de hand verhalen en foto’s. Ricky
Lochs, liefhebber – fokker – exposant – jacht & keurmeester van Field Spaniels, geeft haar visie over de
ontwikkeling van de Field Spaniel van het begin tot nu -2010-. In ‘25 Jaar in Beeld op 14 pagina’s’ staan
(kleuren)foto’s met heel veel Fields en hun vrolijke eigenaren. Hoewel Ellen Canta liever vooruitkijkt, voldoet zij
aan het verzoek om een terugblik te geven op 25 jaar FSCN. De gezondheids- en tentoonstellingsuitslagen staan
ook in dit nummer.
Fieldish Magazine Jaargang 27, nummer 1 – 2011
Voorzitter Carel Canta laat weten, dat FM m.i.v. dit jaar 5x zal verschijnen. Jammer, maar het is belangrijk om
op “de centjes” te letten. In dit nummer -een kynologisch nummer- over tentoonstellingen, een
boekbespreking (-Onze honden lijken nog steeds op wolven-), de uitnodiging voor de komende ALV en het
verslag van de vergadering in 2010. En daarnaast tentoonstellingsuitslagen en de medische uitslagen van de
Raad van Beheer over ogen en heupen.
Fieldish Magazine Jaargang 27, nummer 2 – 2011
Op de afgelopen jaarvergadering heeft Ellen Canta haar bestuursfunctie beëindigd. Zij heeft onnoemelijk veel
gedaan voor de vereniging. Daarvoor is de FSCN haar heel veel dank verschuldigd! Josien van der Ree stelt zich
voor als nieuw redactielid. En dat is te zien, door haar is FM nu een echte glossy. Carel Canta ontvangt van de
Raad van Beheer de Gouden Erespeld. Deze speld wordt uitgereikt aan personen die zich bijzonder
verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse kynologie. Als altijd in dit blad, kynologische informatie.

Fieldish Magazine Jaargang 27, nummer 3 – 2011
Dit nummer heeft een wat kleiner formaat dan normaal. In het voorwoord schrijft Carel Canta over de discussie
over vastleggen van DNA-profielen. Deze boeiende materie hoort in een kynologisch tijdschrift, maar mogelijk
vinden Fieldish lezers de verhalen van eigenaren over “ons” ras toch aardiger om te lezen… en die staan er
gelukkig ook in.
Fieldish Magazine Jaargang 27, nummer 4 – 2011
In ‘Van de Voorzitter’ schrijft Carel Canta, dat hij in 1971 op de Winner tentoonstelling, de eerste Field Spaniels
zag. 13 Jaar later wordt hij voorzitter van de FSCN! In Leeuwarden wordt de prestigieuze tentoonstelling de
Euro Dog Show, FCI Centenary European Dog Show 2011, gehouden. Rashonden en hun eigenaren zijn van
heinde en verre gekomen om deel te nemen. Op de eerste dag keurt Mrs Frankie Prosser de 5 ingeschreven
Fields. In dit nummer veel kynologische informatie, naast de verhalen van eigenaren over hun Field.
Fieldish Magazine Jaargang 27, nummer 5 – 2011
Inmiddels heeft u de samenvattingen van de afgelopen jaren gelezen of misschien toch maar overgeslagen? U
heeft die van de komende jaargangen/nummers nog voor de boeg! Ik realiseer mij, dat ik alle FM’s gelezen heb
en weet hoe aardig elk nummer is. Zoals in dit nummer, ‘Onverwacht Storm’ over Field Spaniel Storm, die van
het Groningse platteland, via Rotterdam, nu in Stokkum woont. Kynologische informatie, verhalen van blije
eigenaren en tentoonstellingsuitslagen maken een Kynologisch Clubblad boeiend.
Fieldish Magazine Jaargang 28, nummer 1 – 2012
Een kynologisch jaar begint met de toespraak -een terugblik op het jaar 2011 en een kijkje in de toekomst- van
de voorzitter van de Raad van Beheer, de heer Jipping. Afgelopen november werd Mevrouw Ricky Lochs -zij
fokte samen met haar man ‘Brooklets’ Field Spaniels- als eerste vrouw in Nederland, benoemd tot allround
keurmeester. Sir Luca of the Fields Society verhuisde als pup naar Duitsland. Met zijn eigenaren, de heer en
Mevrouw Bringe, bezoekt hij veel shows en altijd met prima resultaten. Een aankondiging voor de Ledenvergadering, die dit keer in Ermelo zal worden gehouden. De vergadering zal worden afgesloten met een
wandeling over de hei.
Fieldish Magazine Jaargang 28, nummer 2 – 2012
Op de ALV is afscheid genomen van Mevrouw Offereins en De Heer van der Sluiszen. Met hartelijke woorden
worden zij bedankt voor wat zij voor ‘de club’ gedaan hebben. Als nieuwe kandidaat voor het bestuur wordt
Mevrouw Drion voorgesteld. De Kamp. Clubmatch zal in Zwolle worden gehouden. Aardige verhalen over
Crufts ontbreken in dit nummer niet en de tentoonstellingsuitslagen ook niet.
Fieldish Magazine Jaargang 28, nummer 3 – 2012
Een nummer, na de Kampioenschapsclubmatch, bomvol met kleurenfoto’s. Wie geniet daar niet van?
Keurmeester Hans Boelaars, schrijver Mevrouw Keta Kunst en de heer Dick Greve als ringmeester/commissaris,
zorgen voor een goede sfeer op het veld. Niet elke Field eigenaar kan zijn knappe Field goed showen, dat is
toch een vak apart. M.b.t. de uitslagen: in catalogusvolgorde is én een foto én het keurrapport met de uitslag
van de betreffende Field in Fieldish opgenomen. En dan de foto’s van de Junior Handling, zo enig om te zien!
Fieldish Magazine Jaargang 28, nummer 4 – 2012
Ellen Canta schrijft over de ouder wordende hond. In dit nummer staan 2 verhalen over Field Spaniels waarvan
afscheid is genomen. Fields, met respectabele leeftijden en oh, zo dierbaar. Kynologische informatie ontbreekt
niet. Voor wie graag kookt, er is een ‘Hondenkoekboek’ uitgegeven. Een bijdrage van Rick Peters over ‘Op
jacht’. Het behalen van een certificaat was, zoals hij schrijft, niet het doel. Hij heeft een nog beter luisterende
hond gekregen, die graag voor hem werkt.

Fieldish Magazine Jaargang 28, nummer 5 – 2012
Het eindejaar-nummer met op de dubbele middenpagina een alleraardigste foto, genomen tijdens de FSCN
wandeling. Bestuur en redactie wensen daarmee de lezers fijne feestdagen en een voorspoedig 2013. De
jeugdige Thomas Schelling schrijft een verhaal over deze wandeling. Hij wandelt zijn opa en oma en hun Field
Ferby mee. Felicitaties voor Mevrouw Wilbers, haar Field Spaniel Brambleberry Bebb wint de Winnershow
2012 te Amsterdam. Carla Moorrees heeft afscheid moeten nemen van haar Field Spaniel, Bas is wel zestien
jaar en 4 maanden geworden! Natuurlijk ontbreekt Kynologisch nieuws in deze glossy niet.
Fieldish Magazine Jaargang 29, nummer 1 – 2013
Vijf alinea’s in Carel Canta’s ‘Van de Voorzitter’ beginnen met het woord ‘Verbaasd’. Hij is verbaasd over
allerlei zaken die de hond betreffen. Maar gelukkig verbaast het hem niet, dat de FSCN-leden gewoon genieten
van hun fijne en oh, zo gezellige Field Spaniel! Een nummer met bestuurlijke zaken, bv. over de komende ALV
en tentoonstellings- en gezondheidsuitslagen. Toch het zijn het vooral de bijdragen van leden over hun Fields,
die dit blad tot ‘Fieldish’ maken.
Fieldish Magazine Jaargang 29, nummer 2 – 2013
Op 6 april wordt Ellen Canta verrast met de Gouden Erespeld van de Raad van Beheer. Inderdaad verrast, want
samen met Carel en Janny Offereins zouden zij gezellig gaan lunchen in de buurt van het Landgoed
Mariënwaerdt. Vlak voor zij het Landgoed bereiken, hoort Ellen de ware reden! In zijn speech vertelt de
voorzitter van de Raad van Beheer, de heer Jipping, waarom zij deze prestigieuze Gouden Erespeld terecht
verdiend heeft. De feestelijke middag op het landgoed werd een glaasje afgesloten.
Fieldish Magazine Jaargang 29, nummer 3 – 2013
Een delegatie van de Nederlandse Field Spaniel Club is naar WELKS in Great Malvern (UK) gereisd. De
jubilerende Engelse Field Spaniel Club vierde daar 90 jarig bestaan. In deze FM staan echt kynologische zaken,
over bv. certificering, platvoeten, het Herpes virus bij de hond en Field Spaniel successen op tentoonstellingen.
Fieldish Magazine Jaargang 29, nummer 4 – 2013
In ‘Van de Voorzitter’ staat dat, in een periode waarin economisch wat minder gaat, het aantal honden
waarvoor een stamboom wordt aangevraagd terugloopt. Het is mogelijk, dat buiten dat officiële circuit, meer
honden zonder stamboom gefokt worden. Op een fraaie trouwfoto staan redactielid Josien van der Ree en
Wim van der Kooy. Zij krijgen de hartelijke felicitaties van de FSCN. Werklust en schoonheid gaan hand in hand,
schrijft Olga Franse over Field Spaniel Best Catch of the Fields Society. Catch nam met succes deel aan een
internationaal mantrailseminar. De dag erna reisde Catch naar de UK en werd daar op 90th Field Society Open
Show, Best of Breed!
Fieldish Magazine Jaargang 29, nummer 5 – 2013
De FSCN heeft nu in haar clubwinkeltje ‘Field’-kaarten met enveloppen en postzegels, met het hoofd van Field
Spaniel Prudence! Veel leden zijn naar Winterwijk gereisd voor de herfstwandeling, met jachtproeven op
landgoed ’t Stroot’ van Marianne Koole. Een prachtige omgeving en een bijzonder geslaagd samenzijn. Josien
van der Ree schrijft over het nestje van hun Juno. Op foto’s zijn deze aandoenlijke Fieldpupjes te zien.
Fieldish Magazine Jaargang 30, nummer 1 – 2014
Een nummer, dat voor een groot gedeelte gevuld is met informatie voor de komende ALV. In een
vooraankondiging lezen wij, dat deze ALV -met wandeling- op 6 april zal plaatsvinden in Epe. Dit jaar zal de
FSCN Kampioensclubmatch gehouden worden in Zwolle. Mevrouw Jennes schrijft over het nest, dat geboren is
op 11-12-13 om … 14 uur! In een kynologisch blad staan, als altijd, tentoonstellingsuitslagen.
Fieldish Magazine Jaargang 30, nummer 2 – 2014
De vooraankondiging voor de Kampioenschapsclubmatch. Deze zal dit jaar gehouden worden op 14 juni. Een
interessant verslag van het Symposium over Verwantschap en Inteelt, verzorgd door de Universiteit van
Wageningen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering is Wim van der Kooy gekozen tot lid van het bestuur. Hij
stelt zich in dit nummer voor. Uit het verslag over Crufts 2014: De Nederlandse Field Spaniels Best Catch of the
Fields Society en Beaumaris of the Fields Society krijgen alle twee een reserve CC!
Fieldish Magazine Jaargang 30, nummer 3 – 2014

De Kampioenschapsclubmatch in Zwolle, met 42 ingeschreven Field Spaniels, is hét kynologisch hoogtepunt
van het jaar. De Heer en Mevrouw Jennes hebben laten weten te stoppen met het fokken van “For Fortune
Favoured” Field Spaniels. Deze dag zijn veel “FFF-Field Spaniels” met hun baasjes naar Zwolle gekomen. Voor
alle aanwezigen heeft de familie Jennes een sleutelhanger als presentje. De leden van de FSCN bieden de
familie Jennes een uitvergrote foto van de door hun voorgebrachte fokgroepen aan, als dank voor hun bijdrage
aan het Fieldbestand. Van de hand van Mevrouw van Adrichem Boogaert een interessant verslag over deze dag
in Zwolle en de ‘kwaliteit’ van de aanwezige Field Spaniels.
Fieldish Magazine Jaargang 30, nummer 4 – 2014
In ‘Op de voorste rij’, de bijdrage van Janny Offerijns, worden als altijd, kynologisch onderwerpen behandeld.
Zoals dit keer, interessante informatie over De Koninklijke Nederlandse Kennelclub Cynophilia. Een vereniging,
die in 1890 opgericht is door liefhebbers en fokkers van rashonden, waaraan later de naam Cynophilia is
toegevoegd. De eerste voorzitter is H.A. Graaf van Bylandt. Het is deze vereniging, die jaarlijks de Winnertentoonstelling organiseert. De Zweedse fokster van de “Fieldstar” Field Spaniels, Ingrid Roslund overlijdt in
juli. Zij fokte prachtige Field Spaniels, waarvan er ook diverse in Nederland zijn gaan wonen.
Fieldish Magazine Jaargang 30, nummer 5 – 2014
In “Van de Voorzitter” wordt melding gemaakt, dat in 2015 de FSCN 30 jaar bestaat. Dit lustrum zal niet
ongemerkt voorbijgaan. De ALV wordt in Amerongen gehouden. Het zien van foto’s van zes aandoenlijke
Fieldpup-hoofdjes, nodigt uit het verhaal te lezen. De FSCN-wandeling vindt plaats in de Loonse en Drunense
Duinen. Een grappige verwarring: men had genoteerd dat De Spanish Club zou komen! In Amsterdam vindt in
december ‘125 Jaar Winnertentoonstelling’ plaats!
Fieldish Magazine Jaargang 31, nummer 1 – 2015
In ‘Van de voorzitter’ wordt melding gemaakt van wisselingen in het bestuur. In het nieuwe bestuur nemen
plaats zitting de Heren v.d. Burg en v. Walsum en de Dames Offereins en Meijer. De Heren v.d. Kooij en Peters
en Mevrouw Heering treden af. Van een oude dierbare Field Spaniel afscheid nemen, is verdrietig. Als altijd zijn
de verhalen van de bazen over het afscheid nemen van, in dit geval de bijna 16 jaar oude Field Herman,
ontroerend om te lezen. In 2008 keurde Mrs Jenny Park uit de UK, de Kamp. Clubmatch in Zwolle. Begin Januari
ontving de FSCN het bericht van overlijden van deze uiterst bescheiden dame.
Fieldish Magazine Jaargang 31, nummer 2 – 2015
In ‘Van de voorzitter’ staat de vooraankondiging in september van de jubileumbijeenkomst van de FSCN op
Landgoed Bosch en Duin in Udenhout. Bij Laura van Opstal is een nestje Field Spaniels op komst; vlak voor het
ter perse gaan van dit nummer, zijn daar 4 teefjes en 3 reutjes geboren. In ”Het is weer volop tekentijd” nuttige
informatie over die ‘engerds’. Boeiend om over de Field Spaniel successen op tentoonstellingen te lezen, maar
mogelijk vindt niet iedereen dat.
Fieldish Magazine Jaargang 31, nummer 3 – 2015
Een nummer met Kynologische zaken, zoals dat hoort in een kynologisch blad. Van de Voorzitter,
tentoonstellingsuitslagen, informatie over de komende jubileum-dag van de FSCN, een verslag van de Engelse
Field Spaniel Kampioenschapsclubmatch, aardige verhalen van leden over hun Field Spaniel. Maar vooral een
nummer met verhalen n.a.v. het overlijden van Mevrouw Ted Gerretsen. Over Ted: “Keurmeester, bevlogen
hondenmens, fokker van Engelse Cocker- en Field Spaniels. Bestuurslid. Integer en pijnlijk eerlijk. Maar ook
sopraan, moeder en grootmoeder. En wat een warme persoonlijkheid”. En ”Zij behoorde tot de generatie die
mij leerde naar mooie rashonden te kijken, maar bovenal aardige mensen waren.”
Fieldish Magazine Jaargang 31, nummer 4 – 2015
Dit nummer staat in het teken van 30 jaar FSCN! In ‘Even omkijken’ schrijft Ellen Canta over al die jaren. In deze
samenvattingen van FM van toen tot nu, zal duidelijk zijn dat de FSCN een actieve club is. Het lustrum werd
gevierd op het landgoed “Bosch en Duin” in Ulvenhout, waar de Field Spaniels op deze nakomelingen dag
gekeurd werden, genoten hun eigenaren van een goede maaltijd en luisterden naar gastsprekers. Het zijn de
verhalen van Field Spaniel eigenaren over hun honden, die een blad tot een echt Clubblad maken.

Fieldish Magazine Jaargang 31, nummer 5 – 2015
Een nummer met de bekende vaste bijdragen, dat hoort ook zo in een Kynologisch blad, bv. de
tentoonstellingsagenda en van de Raad van Beheer, Afdeling gezondheid, Gedrag en Welzijn en
Tentoonstellingsuitslagen. En groot deel van de leden geniet meer van de bijdragen van leden over hun Field en
de fraaie Field foto’s. Gelukkig is voor “Elck wat Wils” in het blad te lezen.

Fieldish Magazine Jaargang 32, nummer 1 – 2016
In “Van de voorzitter” wordt gesproken over de komende ALV. Binnen de kynologie zijn diverse verenigingen
met vacatures en zijn er gesprekken gaande over meer samenwerking. Voor de drie aftredende FSCNbestuursleden, draagt het bestuur drie nieuwe leden voor. De Kampioenschapsclubmatch zal ook dit jaar in
Zwolle georganiseerd worden. Ingeborg Meijer schrijft hoe zij het bemannen van de stand in het hondendorp
op de Winnershow heeft ervaren. In Wetens ’w’-aardig wordt geschreven over de Field Spaniel, zoals o.a.
beschreven in het boek (1883-1884) door H.A. de Graaf van Bylandt. De tentoonstellingsuitslagen ontbreken
natuurlijk niet.
Fieldish Magazine Jaargang 32, nummer 2 – 2016
Op de ALV van de FSCN wordt melding gemaakt van komende ras-examen Field Spaniel. Over hoe dat alles in
zijn werk gaat, schrijft Ellen Canta. De eigenaresse van de winnende Field Spaniel op Crufts 2016, Sh.Ch
Nadavin Nobility JW, Mrs Holgate schrijft op verzoek een bijdrage voor Fieldish. In dit nummer ook een
aankondiging van de Kampioenschapsclubmatch in Zwolle. Keurmeester die dag zal de Heer Peter van Soelen
zijn.
Fieldish Magazine Jaargang 32, nummer 3 – 2016
In zijn ‘Van de Voorzitter’ spreekt Carel Canta zijn zorg uit, dat er een aanzienlijk aantal keurmeesters zijn
benoemd, zonder dat zij deelgenomen hebben aan een door de rasvereniging georganiseerd opleidingstraject.
Er is een opleidingstraject gestart met o.a. Ricky Lochs en Ellen Canta, dat uitmondt in een examen op 8 april
2017. Ellen Canta heeft daarvoor een toelichting in boekvorm geschreven.
Op de Kampioensclubmatch wordt aan Ingrid Heering een deftige speld uitgereikt i.v.m. haar benoeming tot Lid
van verdienste van de FSCN. In dit nummer staan veel clubmatch foto’s. En een aardig verhaal over een
wedstrijd op de Landelijke Erkemeder Strand-Hondendag, waarbij Rob Emmens samen met zijn Field Pippa een
4e plaats behaalden. “Door het ultieme werkkarakter en het onvoorwaardelijke vertrouwen in zijn baas, kan je
met een Field van alles ondernemen.”
Fieldish Magazine Jaargang 32, nummer 4 – 2016
In ‘Van de Voorzitter’ is te lezen, dat de Kampioenschapsdiploma’s niet meer door de Raad van Beheer worden
toegestuurd, maar zelf gedownload moeten worden. Ach, hoe weinig feestelijk! En aan een 125-jarige traditie
is een einde gekomen, nl. de KNKC Cynophilia organiseerde de Winnertentoonstelling in Amsterdam. Dit jaar is
de organisatie in handen van de Raad van Beheer gekomen. Voor toekomstige Field Spaniel keurmeesters is er
een opleidingsdag in Nijmegen gehouden. De uitslagen van de Kamp. Clubmatch zijn in dit nummer
opgenomen.
Fieldish Magazine Jaargang 32, nummer 5 – 2016
Er is onrust ontstaan over het besluit, dat mindervaliden, op tentoonstellingen, hun honden niet meer zelf
mogen voorbrengen. De maatregel krijgt veel kritiek en is kort daarna ingetrokken. Corine Westerink schrijft
over haar 13 jaar oude Field Hedda een In Memoriam. Het is alweer even geleden, dat zij, als jong meisje, voor
de lezers van Fieldish over Hedda en de Fields in de familie schreef. De strandwandeling is dit jaar bij Wijk en
Zee. Veel leden en hun Fields hebben daar, zo te zien op de foto’s, genoten.

Fieldish Magazine Jaargang 33, nummer 1 – 2017
In zijn voorwoord laat Carel Canta weten, dat een eerste nummer van een jaar voor het overgrote deel gevuld
is met de zakelijke kant van de vereniging, zoals informatie voor de komende ALV en de notulen van ALV 2016.
In “Diversen” zijn artikelen over- en van de Raad van Beheer en samenvattingen van artikelen in kranten
opgenomen. Sabine Schipper stelt zich voor, zij gaat deel uitmaken van de redactie van Fieldish Magazine.
Fieldish Magazine Jaargang 33, nummer 2 – 2017
In zijn ”Van de voorzitter” kijkt Hildeward Hoenderken terug op de constructieve ALV in april. Hans Stigt schrijft
een interessant verhaal over het ‘Rasexamen Field Spaniel’ en de voorbereidingen om deel te mogen nemen …
hij heeft dit examen gehaald! Een nummer met verdrietige en vrolijke verhalen over de Field Spaniel.

Fieldish Magazine Jaargang 33, nummer 3 – 2017
Carel Canta schrijft ‘In Kyno Varia’ o.a. over Populatie Verloop Field Spaniel, met een gemiddelde leeftijd van 10
jaar. In deze populatieverkenning zijn 592 Field Spaniels in het NHSB ingeschreven. 449 daarvan zijn
leverkleurig, 60 liver/tan en 42 zwart, echter geen black/tan en blauwschimmel/tan Fields. In dit nummer het
verhaal van een onverwachte baarmoederoperatie van een Field tijdens haar vakantie in Frankrijk. Operatie
geslaagd, maar haar eetlust fors is toegenomen.
Fieldish Magazine Jaargang 33, nummer 4 – 2017
Verhalen van leden over hun Field Spaniel(s), bv. over oude honden, jonge honden, Fields wel of niet mee op
reis, zijn altijd aardig om te lezen. De verhalen over teken en over diarree zijn interessant. In de fraaie
omgeving van Bussloo wordt de herfstwandeling voor leden met hun Fields georganiseerd. Het is als altijd een
fraai nummer met beeldschone, lieve, sportieve, jonge en oude Fields. Field Spaniel Fonzy ondergaat met zijn
vijftien jaar en 5 vijf maanden een operatie, die hij gelukkig goed heeft doorstaan.
Fieldish Magazine Jaargang 33, nummer 5 – 2017
In dit nummer een verhaal ‘Van zoektocht naar pup’ van Mariska Vijvers – Roosink)*. De Field-wandeling bij
Busloo is een wandeling met de keuzemogelijkheid voor een korte of een lange route; dat blijkt een goede
keuze te zijn. Dat een “showhond”, een “jachthond” kan worden, daarover schrijft Diana Fens. Na een botsing
blijft Field Spaniel Gin - zit achter in de auto- klachten houden. De hulp van een acupuncturist wordt
ingeroepen. Een boeiend verhaal met goede afloop.
)* In 2020 wordt Mariska vice-voorzitter van de FSCN; hun Fieldpupje Just June of the Fields Society is
inmiddels een fraaie Field geworden, maar daarover meer in latere nummers.
Fieldish Magazine Jaargang 34, nummer 1 – 2018
De Heer Hoenderken schrijft zijn laatste voorwoord, als voorzitter van de FSCN. In dit nummer staan, voor
komende ALV die zal worden gehouden op 8 april 2018, de informatie en de notulen van 2017. Het bestuur
stelt als nieuwe bestuursleden Mevrouw Mariska Vijvers – Roosink en Mevrouw Ingrid Rijnbrand – van Dongen
voor. Op het terrein van de KV Waalwijk zal op 10 juni 2018 de Kampioenschapsclubmatch gehouden worden.
Mevrouw Carla Heijnen zal de Field Spaniels keuren. In Groningen is de, in Frankrijk geboren Field Spaniel
“Nozem” komen wonen. En Field Spaniel Browny volgt een cursus apporteren en dirigeren; dat laatste heeft
niets met muziek te maken!
Fieldish Magazine Jaargang 34, nummer 2 – 2018
In het bestuur hebben de dames Vijvers (vice-voorzitter) en Rijnbrand (secretaris) zitting genomen. Een vooraankondiging van de herdruk van het boekje ‘De Field Spaniel’. Op de Kampioenschapsclubmatch zal het
boekje, dat inmiddels een ‘Boek’ is geworden, gepresenteerd worden. Over komende Kamp. Clubmatch in
Kaatsheuvel is al veel informatie opgenomen. Ook in dit nummer een verslag over Crufts 2018, naast verhalen
van eigenaren over hun Field en informatie over hondenboeken.
Fieldish Magazine Jaargang 34, nummer 3 – 2018

Op een zeer zonnige dag, begin juni, vond de FSCN-Kampioenschaps-clubmatch in Kaatsheuvel plaats. Niet
zomaar een dag, maar een dag met veel Field Spaniels, veel mensen en de presentatie van het boek “De Field
Spaniel” geschreven door Ellen Canta – Zintel. Een genoegen om deze Fieldish te lezen en alle foto’s te
bekijken. Niet verwonderlijk, maar op deze dag kijken alle mensen ook zonnig! De keurverslagen, boeiend om
te lezen en foto’s van de Fields, een genot om naar te kijken. En niet te vergeten ook aardige bijdragen van
eigenaren over hun Field in dit nummer.
Fieldish Magazine Jaargang 34, nummer 4 – 2018
Mevrouw Carla Heijnen keurde op de Kamp. Clubmatch. Haar verslag ‘Van de keurmeester’ staat in dit
nummer. Oud-Fieldish redacteur Ed Regoor schrijft op zijn eigen, unieke wijze een recensie over het boek van
Ellen Canta “De Field Spaniel”. Een interessant artikel, geschreven door Josien van der Ree, over “Waarom eet
uw hond gras?”
Fieldish Magazine Jaargang 34, nummer 5 – 2018
15 Jaar oud is de Field Spaniel op de cover van deze Fieldish! Het is Cate. Wij kennen “deze krasse dame” niet
alleen uit de verhalen van haar eigenaresse Astrid Blok, maar ook van haar foto’s en tentoonstellingsuitslagen
in Fieldish. In dit nummer een vrolijke bijdrage van de jonge Field Spaniel Elvis. In dit nummer, op de dubbele
middenpagina, goede wensen voor 2019 van het bestuur en de redactie, met foto’s van aandoenlijke Field
Spaniels.
Fieldish Magazine Jaargang 35, nummer 1 – 2019
Op de pagina’s ‘Van de voorzitter’ staan nu vrolijk gekleurde, originele beelden van honden. “Beeldige
beelden”, die zijn gemaakt door het FSCN lid van het eerste uur, Rineke Franzen - Bik. Al 1975 waren er Field
Spaniels in haar leven. Zij overleed op 31 januari 2019.
Als altijd in het eerste nummer van het jaar, de aankondiging en de agenda van de ALV die zal worden
gehouden op 14 april 2019 en het ALV-verslag van 2018. Mariska Vijvers fietst met haar Field Spaniel Lot. Zij
heeft goede tips, zoals bv. niet fietsen boven de 20 graden en pas het tempo aan naar de draf van de hond.
Fieldish Magazine Jaargang 35, nummer 2 – 2019
In ‘Van de Voorzitter’ schrijft Carel Canta over het fokverbod voor ‘kortsnuiten en breedschedelige rassen’. De
voorzitter laat ook weten, dat er dit jaar geen Kampioenschapsclubmatch gehouden zal worden. Wel zal op 1
september een clubdag gehouden worden. Een enthousiast verhaal over Crufts 2019, geschreven voor Mariska
Vijvers: hun Field Spaniel Lot werd Beste teef op en Best Opposite Sex op Crufts 2019! Pamela Boot reageert in
een vrolijk verhaal op de vraag, of zij typische Field Spaniel karaktereigenschappen van haar Lady en Joy kan
beschrijven.
Fieldish Magazine Jaargang 35, nummer 3 – 2019
Carel Canta schrijft over de georganiseerde kynologie, waar onrust is ontstaan. Er zijn rassen waarmee niet
meer gefokt mag worden en rassen waarbij binnen 3 tot 5 jaar de uiterlijke kenmerken aangepast moeten
worden. “Laten fokkers van Field Spaniels proberen het eigen ras gezond te houden”,schrijft hij.
Na 15 ½ jaar heeft Astrid Blok afscheid van haar Field Spaniel Catelina For Fortune Favoured moeten nemen. Bij
FSCN-evenementen waren zij altijd aanwezig, Cate en Astrid, wie kende hen niet!
‘40 Jaar Field Spaniels: reden voor een feestje’! ‘Field-mensen’, die een ‘Of the Fields Society’-Field hebben of
gehad hebben, zijn uitgenodigd. Een bijzonder genoeglijk samen zijn, bijna 100 mensen en 58 Field Spaniels!
Fieldish Magazine Jaargang 35, nummer 4 – 2019
In zijn voorwoord laat Carel Canta weten, dat hij gekozen is als bestuurslid van de Raad van Beheer. Ook de
Heer Jur Deckers is gekozen. Al eerder maakten zij samen deel uit van het bestuur van de Raad van Beheer.
Op 1 september is de clubdag, met diverse interessante onderdelen, zoals bv. Vacht verzorging, Agility, Jacht,
Beoordeling/keuring. De jonge Ilse van Assendelft schrijft een enthousiast verslag over deze Field Spanieldag.
Met een “leen-Field” doet zij mee aan diverse workshops… en zij wint de eerste prijs! Na het afscheid van hun
prachtige Duitse Staander langhaar is Field Spaniel Twinkle bij de familie van Rongen komen wonen. In een
enthousiast verhaal is te lezen, dat Twinkle het hart van de familie veroverd heeft. En nog een blij verhaal, na
het afscheid van haar Cate, heeft Josephine haar intrede in huize Astrid Blok gedaan.

Fieldish Magazine Jaargang 35, nummer 5 – 2019
In ‘Van de Voorzitter’ staat, dat 2019 een ‘goed’ Fieldjaar is geweest, tussen de 25 en 30 Fieldjes zijn
ingeschreven in het NHSB! Voor het komende jaar zijn er een ALV, een wandeling en een
Kampioenschapsclubmatch gepland. Een nummer met de notulen van de vergadering in september, maar ook
enthousiaste verhalen van leden over hun Field. Omdat er aan het einde van het haar vuurwerk afgestoken zal
worden, is er goede informatie te lezen, over hoe met de hond om te gaan met “al dat geknal”.
Fieldish Magazine Jaargang 36, nummer 1 – 2020
In ‘Van de voorzitter’ een terugblik, maar ook wordt er vooruitgekeken. Wie had toen kunnen bevroeden, dat
door het Corona virus, alles ineens anders zou worden! In dit nummer een aardig verhaal over het 1e nest Field
Spaniels van Kennel Lot of Field’s. Door de verhalen over Fields in dit blad zijn de leden vast een beetje
opgefleurd.
Fieldish Magazine Jaargang 36, nummer 2 – 2020
Corona! Wat betekent dat voor Kynologische activiteiten, zoals ledenvergaderingen, tentoonstellingen,
clubmatches? Ook in deze Fieldish aardige foto’s en verhalen.

