JAARVERSLAG W.S.S.C. 2012

1. Bestuur
Het bestuur van de W.S.S.C. bestond van 1 januari tot 21 maart 2012 uit 8 leden, te weten: Jaap Smits
(voorzitter), Mark Meijering (vice-voorzitter), José van Vliet (penningmeester, ledenadministratie), Karolien KruitSpaan (secretariaat), Nienke de Vries (show-secretaris en clubmatch- catalogus), Maaike Groot (activiteiten en
jacht) en Judith Hoes (redactielid clubblad, website) en Selma van Ooijen.
De ALV werd woensdag 21 maart 2012 gehouden in Partycentrum Schimmel te Woudenberg en bezocht door 18
leden allen met stemrecht. Op de notulen van de ALV van 2011 waren geen op- of aanmerkingen en deze
werden door de voorzitter en de secretaris voor akkoord getekend.
Als keurmeesters voor de Kampioenschapsclubmatch 2014 werden mevr. T. v. Adrichem Boogaert-Kwint, en met
gelijk aantal stemmen mevr. Bennink-Smies en dhr. A.R.R. Doedijns gekozen. De vergadering geeft de voorkeur
aan de heer Doedijns. Dhr. Doedijns bleek echter niet beschikbaar te zijn, zodat mevr. Bennink-Smies is
uitgenodigd.
Aftredend zijn Nienke de Vries, José van Vliet en Jaap Smits. Tussentijds zijn afgetreden Selma van Ooijen en
Mark Meijering. Nienke de Vries is niet herkiesbaar. Jaap Smits is herkiesbaar. José van Vliet stelt zich nog voor
2 jaar beschikbaar.
In de W.S.S.C. Commissie Fokkerij en Gezondheid blijven Marianne van Dommelen de rasadministratie,
gezondheid en enquêteverwerking en Carol Vlasblom de ras- en pupinfo verzorgen.
De bestuurskandidate, Renée Koks (lid) is bij acclamatie gekozen.
Het bestuur kwam in 2012 vijf maal bijeen: 11 februari, 21 april, 16 juni, 8 september en 17 november. De
belangrijkste bestuursbesluiten werden in elk nummer van het clubblad “De Welsh Springer” gepubliceerd.
2. Ledenmutaties
In maart 2012 is het ledenbestand geschoond. De op dat moment nog niet betaalde contributie 2012 (openstaande
posten) is afgeboekt en de betreffende leden zijn van de ledenlijst afgevoerd. Deze actie zal jaarlijks worden
herhaald.
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De ledenadministratie 2012 is uitgevoerd door José van Vliet.

3. W.S.S.C. Commissie Fokkerij & Gezondheid
Nesten
In 2012 werden 34 nesten geboren met (voor zover nu bekend) totaal 207 pups (111 reuen en 96 teven); een
nestgemiddelde van 6,1 (in 2011 waren er 30 nesten met totaal 205 pups, een nestgemiddelde van 6,8).Van deze
34 nesten werden er 23 (68%) gefokt binnen het fokreglement van de W.S.S.C. Er werden 19 verschillende reuen
gebruikt. Twee reuen werden vijf maal ingezet, twee reuen drie maal en drie reuen twee maal. De overige twaalf
reuen werden één maal ingezet.
Er werden 10 in Nederland geboren reuen gebruikt, vier import reuen uit Finland en vijf buitenlandse reuen (vier
uit Engeland, één uit Amerika). De gemiddelde inteeltpercentages van de gemaakte combinaties worden
gepubliceerd in het komende Jaarboek.
Gezondheid
In 2012 werd één epileptische hond (geboren in 2010) bekend. Het percentage epileptische Welsh Springers
geboren vanaf 1991 tot en met 2010 bedraagt hiermee gemiddeld over deze periode 1,4% van de geboren
honden. Bekeken per geboortejaar varieert het percentage in deze periode tussen 0 en 4,5%.
In 2012 werden 38 HD-uitslagen ontvangen van de Raad van Beheer: 32xA, 3xB, 2xC en 1xD. Van de in 2002
t/m 2011 in Nederland geboren Welshjes bedraagt de score 74,2% A, 8,2% B, 8,8% C en 8,5% D en 0,3% E.
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Deze percentages wijzen op een verbetering, maar zijn nog niet definitief daar op het moment van schrijven nog
niet alle HD-uitslagen van geröntgende Welshjes geboren in 2011 binnen zijn.
Via de Raad van Beheer werden 44 oogtestuitslagen ontvangen: 31x geen afwijkingen (70%), 8x distichiasis
(18%), 3x trichiasis (7 %) en één maal RD (2 %). Daarnaast werd MPP 3 x als erfelijke afwijking en 4 x als
commentaar vermeld, totaal bij 16 % van de in 2012 ontvangen oogtesten. Van alle 386 oogtestuitslagen (vanaf
1993) brengt dit de stand op 70% geen afwijkingen, 25% distichiasis/ectopische cilie, 3% entropion en/of
trichiasis. Overige afwijkingen (cataract, retina dysplasie, primair glaucoom) komen 1% of minder voor.
In 2012 werden 3 honden getest op goniodysplasie, 2 honden waren vrij en één hond was niet vrij.
Ook werden in 2012 3 Welsh Springers gemeld met een trage schildklierwerking, één hond uit 2005 en 2 honden
uit 2006. Daarnaast werden 14 Welshjes preventief getest op hun schildklierfunctie.
Enquêtering
In 2012 werden de eigenaren van Welshjes geboren in 2009 geënquêteerd.
De respons bedroeg op het moment van dit schrijven 65%, een overzicht van de enquêterespons volgt in het
Jaarboek 2012/2013.
Naast deze reguliere 3-jaarsenquete werden dit jaar als proef de eigenaren van 7- en 8-jarige Welshjes
geënquêteerd (geboren in 2004 en 2005). Het bestuur heeft besloten alleen leden te enquêteren.
Voor deze enquête werd in samenwerking met een aantal fokkers een speciaal vragenformulier ontwikkeld met
ook een digitale versie. De resultaten van deze proef zullen in 2013 verschijnen, waarna een evaluatie zal plaats
vinden of deze enquête wordt voortgezet en zo ja in welke vorm.
Er werden 103 formulieren verzonden (deels per post en deels per email). Hiervan bedroeg de respons op het
moment van schrijven 68 %.
Marianne van Dommelen verzorgde de Rasadministratie, de enquêtering en het Jaarboek.
Carol Vlasblom behandelde de aanvragen voor fokcombinaties en verzorgde de pupinfolijst en dekreuenlijst.
José van Vliet verzorgde de postverzending van de 7-8-jaars enquêtes.

4. Activiteiten
Er werden in 2012 acht wandelingen georganiseerd. De eerste was de Nieuwjaarswandeling in Hilversum, op 8
januari. Het aantal aanwezige honden was zo groot, dat het een onmogelijke taak was om ze te tellen. Meerdere
leden deden een poging, en kwamen uit op ongeveer 70-80 Welsh Springers.
Op 12 februari wandelden we met ongeveer 20 Welshjes en hun eigenaren in de mooie landschapstuin van
Kasteel Groeneveld in Baarn. De voorjaarswandeling vond weer plaats in Appelscha. Elk jaar geniet een kleine
groep hier van de mooie natuur. Op 15 april was er een wandeling speciaal voor puppies. In het
hondenlosloopgebied bij Vliegveld Hilversum konden de pups heerlijk met elkaar rennen en spelen. Het weer was
mooi genoeg om na de wandeling op het terras koffie te drinken, waar de pups konden wennen aan
(zweef)vliegtuigjes en helikopters. Ada van Dam leidde ook dit jaar weer de Veluwewandeling, op 24 juni. Het
weer was niet al te best, maar daar lieten de circa 20 aanwezigen zich niet door tegenhouden. De honden
genoten des te meer van de modderplassen. Nieuw dit jaar was een wandeling midden in de zomer door het
Amsterdamse Bos. Vanwege de vakanties was de groep Welshjes klein, maar de wandeling was er niet minder
geslaagd om. De opkomst voor de wandeling op 16 september in de Loonse en Drunense Duinen was groot. Met
mooi nazomerweer was het goed toeven in dit mooie losloopgebied. Ook de laatste wandeling van het jaar, die
op 28 oktober op het strand bij Noordwijk werd gehouden, was druk bezocht. Circa 40 Welshjes en hun baasjes
trotseerden de frisse zeewind.
Op 20 mei werd de gecombineerde Familie- en Nakomelingendag weer bij de KC Arnhem gehouden. Er was een
druk activiteitenprogramma met jachttraining (onder begeleiding van Spaniel Groep Oost), agility, de hazenbaan
en hersenwerk voor honden. Eigenaren konden advies krijgen van twee ervaren trimsters (Berry de Vorst en
Gerda van Leeuwen) en gedragstherapeute Margriet van Putten. Kinderen konden een T-shirt beschilderen. Het
W.S.S.C. winkeltje was aanwezig, en wie zich daarvoor had opgegeven kon bij Ron Baltus foto‟s van zijn of haar
Welsh laten maken. Hulphond Lex was met zijn pleegmoeder aanwezig om een demonstratie te geven. De 26
nesten werden beoordeeld door Hans Stigt en Gera Toeters-Roethoff. Gerald Waanders fotografeerde alle
nesten.
Er werden in 2012 weer twee trimworkshops georganiseerd: één in maart (Zaltbommel) met 10 deelnemers en
één in november (Heerde) met 11 deelnemers. De trimworkshops worden altijd druk bezocht en de deelnemers
zijn erg enthousiast. We hanteren 10 tot 12 deelnemers per workshop. De totale kosten voor beide trimworkshops
waren € 496,- en de opbrengst € 351,-. Dit is alleen inschrijfgeld. Ongeveer de helft van de deelnemers koopt het
trimmateriaal tijdens de trimworkshop. Deze opbrengst is verwerkt in de cijfers van het winkeltje.
De vakantiebemiddeling werd verzorgd door Carla Bakker.
Van 4 tot en met 6 mei was de W.S.S.C. aanwezig op het Animal Event om de Welsh Springer Spaniel te
presenteren. Dit hield in dat er een informatiestand was, die bemand werd door bestuursleden en andere leden
met hun honden. Daarnaast liepen de Welshjes mee in de „rassenparade‟ in de grote ring, en werd het ras in een
kleinere ring gepresenteerd.

5 Jachtactiviteiten
Ook in 2012 werd op twee locaties spanieltraining gegeven, door Spaniel Groep Oost in de Achterhoek en door
Spaniel Groep West in de omgeving van Krimpen aan de IJssel.
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De working test die jaarlijks door Spaniel Groep Oost wordt georganiseerd vond plaats op 25 augustus. Vaste
locatie is het terrein rond IJsbaan Roowinkel in Laren (Gelderland). Het aantal deelnemers was gelimiteerd tot 31,
om te zorgen dat elke deelnemer genoeg aandacht kon krijgen. Er deden 11 Welshjes mee; daarnaast Engelse
Springer Spaniels, Engelse Cocker Spaniels, een Ierse Water Spaniel en een Wetterhoun. Net als vorig jaar was
de beste Welsh Springer Gayfeathers Storm Magic van Elly van Wijngaarden.
Ook Spaniel Groep West organiseerde weer een working test, op 29 september. Er deden 11 Welshjes mee, 5
Engelse Springer Spaniels, 4 Cocker Spaniels en een Wetterhoun. Beste Welsh Springer was Welsh Fargo‟s Roi
Rolph Roderick van Bea Capelle. Johan Heij schreef het volgende verslag:
“De working test werd dit jaar weer in het EZH-bos te Krimpen aan den IJssel gehouden (vorig jaar was het in het
Loetbos, Lekkerkerk). De voorbereidingen gingen voorspoedig en dat mag ook wel na zoveel jaren; anders was
dat Trudy Scheepjens nu veel van deze voorbereidingen voor haar rekening nam en dat is allemaal perfect
verlopen. Zo ook het uitnodigen van de keurmeester. We hebben voor deze working test een officiële Spaniel
keurmeester uitgenodigd: de heer M. de le Hoye uit het zuid-Belgische Nivelles. Stef en Bea Capelle hebben de
keurmeester en zijn vrouw opgewacht en naar het terrein van de workingtest begeleid.
Tijd om de dag te starten met de inschrijving en helaas een paar druppels regen, hoewel verder de dag heerlijk
was qua temperatuur en zon, kortom goed voor de proeven en de deelnemers. Als keurmeesters en helpers voor
de proeven waren aanwezig: Mr. Maurice de le Hoye met Stef Capelle voor het voorjagen in dichte dekking; dit
ging door het hele terrein heen waar geprobeerd werd om elke hond een eigen stukje terrein toe te bedelen om
zo goed mogelijk allure en eigen initiatief te kunnen beoordelen. Het voorjagen in lichte dekking werd gekeurd
door Wim van der Bas en Joop Bakker; ervaren voorjagers en met het basis idee voor de proef als uitgangspunt
hebben ze er een heel mooie proef van gemaakt. De proef voor markeer-apport en waterwerk werd gekeurd door
Frans Willemsen van Spaniel Groep Oost en Mariatta van den Elshout. En tot slot was er de proef voor appel en
een extra apport over water dat werd beoordeeld door Tiny van Gent en Hanneke Bergsma.
De dag verliep voorspoedig en de deelnemers waren goed voorbereid; uiteraard blijft er altijd wat te wensen over
voor zowel voorjagers als honden en dat bracht ook variatie in de uitslagen.”
Op 14 april werd er voor het eerst een Introductiedag Jachttraining georganiseerd. Deze vond plaats bij de KC
Arnhem. Spaniel Groep Oost hield eerst een presentatie, gevolgd door de training van de basis aan een groep
onervaren jonge honden en hun baasjes.
Spaniel Groep Oost was ook weer aanwezig op de Familiedag voor een demonstratie en training.
In 2012 behaalde één Welsh Springer Spaniel een K.N.J.V. C-diploma: Sylk Our Loyal Welsh van Carla Kooij.
Forrest Field Hunters Charlie van Trudy Scheepjens behaalde de kwalificatie „Zeer Goed‟ op een veldwedstrijd in
Wissant, Frankrijk.

6. Tentoonstellingen
In 2012 werden er 18 tentoonstellingen georganiseerd inclusief de jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch van de
W.S.S.C. De titel “Beste van het Ras” werd 7 keer aan een teef en 11 keer aan een reu gegeven.
Beste teef en tevens Beste Welsh Springer Spaniel 2012 is Int. Show Kamp. Inma‟s Nice Surprise Again van I.
van den Beuken. En beste reu van 2012 is Inma‟s Rising Star Again van I. van den Beuken.
Dit jaar werd de Kampioenschapsclubmatch gekeurd door Ricky Lochs en Wim Wellens. 71 Welsh Springers
waren ingeschreven, waaronder zes baby‟s en negen puppen. Beste reu werd Kamp. Mastermind from Kind of
Magic van M. Smolenaers en reserve kampioen reu werd Inma‟s Unlimited Edition van H. van Maanen. Beste teef
en Beste van het ras was Kamp. Melrose from Kind of Magic. De reserve kampioen teef was Kamp. Inma‟s
Famous Again van I. van den Beuken. Summerred from Kind of Magic van J. in ‟t Groen-de Kovel werd beste
baby en beste pup van de clubmatch was Eastfarm‟s Race for the Galaxy van G. Aardema-Poede en B.
Aardema. Beste veteraan van de clubmatch was Aqua Lynn van de Lingespringer van M.E. van Dommelen. De
titel Winner ‟12 bij de reuen was dit jaar voor Inma‟s Rising Star Again van I. van den Beuken. De titels
Jeugdwinner ‟12 en Veteranenwinner ‟12 werden dit jaar niet uitgedeeld. Bij de teven ging de titel Winster ‟12
naar Kamp. Inma‟s Nice Surprise Again van I. van den Beuken. Jeugdwinster ‟12 werd Wallace Boleyn van
Berkenstein van M. Huis in ‟t Veld en W. Romijn. De titel Veteranenwinster ‟12 werd dit jaar niet uitgedeeld.
In 2012 behaalden de volgende honden de definitieve kampioenstitel: Maverick from Kind of Magic van R. den
Heijer, Ravel Boleyn van Berkenstein van J. en C. van Velsen, Jonaprince from Kind of Magic van fam.
Lagerwerf, Captain Jack des Vauriennes van L. van Zandbeek en T.L. Harmsen, Melrose from Kind of Magic van
T. van Rossum, Mastermind from Kind of Magic van M. Smolenaers, Jonabel from Kind of Magic van J. in „t
Groen-de Kovel en Inma‟s Once in a Lifetime van I. van den Beuken.
Vijf Welsjes behaalden de titel Nederlands Jeugdkampioen: Inma‟s Twice as Nice Again van I. van den Beuken,
Rocbee Woodstock van G. Aardema-Poede en B. Aardema, Glenbrows Portrait van T. en H. Harrison en T.L.
Harmsen, Inma‟s Unlimited Edition van H. van Maanen en Wallace Boleyn van Berkenstein van M. Huis in ‟t Veld
en W. Romijn. Inma‟s Durwin Dax van J. Coppers-Huijs mag zich Ned. Veteranen-kampioen noemen. Er zijn 4
Welsh Springers Internationaal Showkampioen geworden: Koh I Noor from Kind of Magic van V. van Eeckhoutte,
Inma‟s New American Dream van A. Troost, Mastermind from Kind of Magic van M. Smolenaers en Captain Jack
des Vauriennes van L. van Zandbeek en T.L. Harmsen.
7. Clubblad “De Welsh Springer
Het clubblad verscheen in 2012 zes maal met een totaal van 228 pagina‟s. De redactie bestond uit Ria Hörter,
Hannie Stalman, Nienke de Vries en Judith Hoes. Vanwege haar drukke werkzaamheden heeft Judith
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aangegeven de redactie m.i.v. januari 2013 te moeten verlaten. Het EDITOO-team bestond uit Hannie, Judith en
Nienke. Zij voerden alle artikelen in en zorgden om de beurt voor de opmaak van het blad. De vaste
medewerkers waren: Hannie Timmerman (fotobewerking), Gerald Waanders (fotografie) en Maaike Groot
(summary). Het clubblad werd gedrukt bij drukkerij Jonge Helden in Arnhem. Alle clubactiviteiten werden vermeld.
Ook een eindfoto van alle tentoonstellingen met daarop de beste reu en beste teef kon men in het clubblad
vinden, dit werd verzorgd door Jolanda in ‟t Groen-de Kovel. Over kopij vanuit de leden hadden we niet te
klagen. De advertentie-inkomsten waren € 1455,-. De totale kosten verbonden aan het clubblad (redactiekosten,
drukken, summary, porti enz.) bedroegen in 2012 € 15.922,-.
Daarmee zijn de kosten van het clubblad keurig binnen de begroting gebleven.

8. Public Relations / Website
Er is in 2012 hard gewerkt aan een nieuwe website die op 31 december 2012, na enige vertraging mede door
technische problemen, klaar was. In totaal liet de website in 2012 een opbrengst zien van Euro € 838,- mede te
danken aan het feit dat de kosten voor webhosting werden gesponsord door de firma DynamiXS. Voor het
technische onderhoud van de website werd € 185,- betaald en voor het opzetten van de nieuwe website werd
€ 250,- betaald. Saldo opbrengst van de website € 403,-.
De redactie van de website bestond in 2012 uit Carol Vlasblom, Nienke de Vries, Judith Hoes en Maaike Groot..
Zij leverden tweemaal per maand de wijzigingen en de updates bij webmaster Monique Neve aan. Jolanda in ‟t
Groen-de Kovel verzorgde in samenwerking met Ria Hörter de tentoonstellingsuitslagen en verslagen voor de
website. Per 31 december had de site 16 betalende commerciële links en 22 betalende links van fokkers en
dergelijke. De dekreuenlijst telde per die datum 24 honden.
Maaike Groot verzorgde een bijdrage namens de W.S.S.C. voor het Engelse WSSC Yearbook.

9. W.S.S.C. Jaarboek 2011-2012 en Tentoonstellingsoverzicht 2011.
Marianne van Dommelen verzorgde de zestiende editie van het W.S.S.C. Jaarboek. Het jaarboek telde dit jaar 66
pagina‟s en gaf zoals gebruikelijk onder andere een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de
gezondheid en de fokkerij van Welsh Springers. De uitgave is evenals vorig jaar voor leden digitaal gratis te
verkrijgen, een geprinte versie kost € 13,50.
Tevens verzorgde Marianne van Dommelen met medewerking van Jolanda in ‟t Groen, Ria Hörter, Renée Koks
en Carol Vlasblom het Tentoonstellingsoverzicht 2011. In dit overzicht, dat 55 pagina‟s telt, staan alle Welsh
Springer keurverslagen en tentoonstellingsuitslagen van 2011. De uitgave wordt leden digitaal gratis
aangeboden, een geprinte versie kost € 13, 10 W.S.S.C. winkel
In 2012 was het winkeltje weer aanwezig op diverse door de W.S.S.C. georganiseerde activiteiten: de
Nieuwjaarswandeling, de Nakomelingendag en de Kampioenschapsclubmatch.
Totale omzet thuisverkopen en evenementen is € 3.001,-. De omzet trimmaterialen is € 1.236,-.
De opbrengst na aftrek van kosten is € 798,-.
Het is een mager jaar geweest voor de winkel, met name de omzet Clubmatch en Nakomelingendag
bleven ver achter op voorgaande jaren.
Per 31 december 2012 werd de winkel overgenomen door Selma van Ooijen, de voorraad is opgenomen en
besloten werd om alle oude jaarboeken af te schrijven € 350,- .
11. Externe contacten
De volgende (bestuurs)leden werden in 2012 afgevaardigd: - Jachtcommissie SUN: Johan Heij Jachthondenwedstrijdraad (JWR): Maaike Groot -Rasgroep 7/8: Jaap Smits.

12. Verenigingsfokreglement
Gedurende het afgelopen verenigingsjaar heeft de Raad van Beheer een Format Verenigingsfokreglement
afgegeven met als doelstelling dat elke rasvereniging haar fokreglement in overeenstemming brengt met dit
Format. De Welsh Springer Spanielclub heeft aan haar verplichtingen voldaan en het Verenigingsfokreglement
ingepast in het Format .
13. Nabeschouwing
Het verenigingsjaar 2012 is een actief jaar geweest met mooie evenementen en kon worden afgesloten met de
nieuwe website. Veel dank is er verschuldigd aan alle bijdragen, in welke vorm ook, van de vrijwilligers van de
club en van derden. Het is niet mogelijk een club draaiende te houden zonder de inzet van al deze mensen.
Rest ons, als bestuur, onze welgemeende dank en waardering uit te spreken voor alle inzet.
Karolien Kruit-Spaan, secretaris W.S.S.C.
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