DE WELSH SPRINGER SPANIEL

Oorsprong en geschiedenis

Vanaf de 19e eeuw is de Welsh Springer
Spaniel te vinden in de heuvels van Wales, en
staat daar bekend als een goede jachthond.
De taak van de hond was om wild op te
sporen en op te stoten, zodat het door de
jager geschoten kon worden. In 1902 is het ras
erkend door The Kennel Club. Het ras wist beide
wereldoorlogen te overleven. In de jaren 50 is
het ras naar Nederland gekomen, en in 1976 is
de Welsh Springer Spaniel Club in Nederland
opgericht om de belangen van het ras hier
te behartigen. Tegenwoordig worden er in NL
zo’n 30 nesten per jaar geboren

Temperament

De Welsh Springer Spaniel heeft een vrolijk,
vriendelijk karakter, en mag niet nerveus of
agressief zijn. Hoewel veel Welsh Springers
blaffen wanneer er aan de deur gebeld
wordt, zal bezoek over het algemeen met
enthousiasme worden ontvangen. De Welsh
Springer is dan ook zeker geen waakhond.
Welsh Springers zijn echte gezinshonden, en
het gelukkigst als ze bij ‘hun’ familie kunnen
zijn. Welsh Springers zijn intelligent, alert en
energiek. Wanneer uw hond zijn energie
niet kwijt kan, zal hij sneller geneigd zijn om
‘vervelend’ gedrag te vertonen, bijvoorbeeld
door zelf bezigheden te bedenken (een
ambitie tot binnenhuisarchitect ontwikkelen
of blaffen naar voorbijgangers). De Welsh
Springer is een jachthond, en u zult uw pup
moeten leren om niet ongecontroleerd zijn
neus achterna te lopen, of achter wild aan te
jagen. Een Welsh Springer die achter hazen of
gevogelte aan rent, is een slecht opgevoede
hond.
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Uiterlijk

De Welsh Springer Spaniel is een middelgrote
hond met een gedrongen bouw, berekend
op uithoudingsvermogen en hard werk. De
vacht is halﬂang, zijdeachtig en altijd dieprood
en wit. Reuen hebben een schofthoogte van
ongeveer 48 cm en een gewicht van 22 tot
25 kg; teven een schofthoogte van ongeveer
46 cm en een gewicht van 19 tot 22 kg. De
hangende oren en donkere ogen geven het
hoofd een zachte uitdrukking.
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Een veelzijdige hond
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Opvoeding

Net als bij elke hond, is het ook bij Welsh
Springers belangrijk om consequent te zijn in de
opvoeding van uw hond. Maak voor de komst
van uw pup duidelijke afspraken in het gezin
over de huisregels voor de nieuwe huisgenoot,
en houd u hieraan. Een goede puppycursus is
essentieel, evenals een gedegen socialisatie
in de eerste maanden met alles wat uw
hond later tegen kan komen. Welsh Springer
Spaniels zijn erg gesteld op gezelschap, en
verlatingsangst is dan ook een van de meest
voorkomende gedragsproblemen. Voorkom
dit door uw pup vanaf het begin korte tijd
alleen te laten, en de tijd langzaam op te
bouwen. Hierbij is het belangrijk dat de hond
zich op zijn gemak voelt. Een bench met een
lekkere kluif of gevulde Kong kan een goed
hulpmiddel zijn.

Verzorging

De vacht van de Welsh Springer Spaniel moet
ongeveer 4 keer per jaar worden getrimd. Dit
kunt u door een professionele trimmer laten
doen, maar het is ook zelf te leren. Regelmatig
borstelen zorgt ervoor dat uw hond er netjes
uit blijft zien. Dit is tevens een goede gelegenheid om de hond na te kijken op klitten, teken
en vlooien. Kijk ook de oren regelmatig na, en
maak ze indien nodig schoon.
Een Welsh Springer moet elke dag voldoende
beweging krijgen, ook bij slecht weer.
Veel Welsh Springers zwemmen graag en
zullen modder niet vermijden. De vacht is
zelfreinigend, en wanneer de hond opdroogt,
zal de meeste modder uit de vacht vallen (op
uw tapijt!). Voor wie erg gesteld is op een net
huis, is dit misschien niet het meest geschikte
ras.

Gezondheid

Let er bij de aanschaf van een pup op dat
van beide ouderdieren de heupen en ogen
zijn getest, en dat de uitslag goed is. Epilepsie
komt voor, maar het fokbeleid van de WSSC
heeft ervoor gezorgd dat dit tegenwoordig vrij
zeldzaam is.

De Welsh Springer Spaniel is een actieve hond
en voor veel verschillende activiteiten geschikt.
Welshjes zijn echter wel wat eigenwijs. Ze leren
snel, maar zijn niet ‘slaafs’ als een herder. Met
geduld, een duidelijke opbouw in de training
en zorg voor de juiste motivatie bij de hond is
veel te bereiken. Veel Welsh Springers beleven
dan ook veel plezier aan (en zijn ook succesvol
in) de jacht, agility, GG, ﬂyball en Rally-O.
Welsh Springers hebben een zeer goede neus,
en blinken uit in speuren of zoekspelletjes. De
veelzijdigheid van het ras blijkt ook uit het feit
dat enkele Welsh Springers in opleiding zijn
voor hulphond, of al aan het werk zijn.
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De Welsh Springer Spaniel Club

Allereerst kunt u bij de WSSC terecht voor de
aanschaf van uw pup. Op onze puppylijst
staan alleen nesten die voldoen aan ons
fokreglement. De puppylijst staat op onze
website en wordt regelmatig bijgewerkt.
Heeft u uw Welsh Springer gevonden, dan is
de WSSC de plek om in contact te komen met
andere Welsh Springer eigenaren, bijvoorbeeld
op een van de wandelingen die regelmatig
worden georganiseerd. De club organiseert
ook trimworkshops, waarbij u zelf leert om de
vacht van uw hond te onderhouden, een
jaarlijkse
kampioenschapsclubmatch,
en
een Nakomelingendag, waar jonge honden
beoordeeld worden. De Nakomelingendag
valt samen met de Familiedag, waar u aan
diverse leuke activiteiten kunt deelnemen.
Ons fraaie clubblad verschijnt 6 keer per jaar,
en bevat zowel informatieve artikelen als
belevenissen van andere eigenaren.

Deze ﬂyer is een uitgave van de
Welsh Springer Spaniel Club in
Nederland. Meer informatie is
te vinden op onze website

www.wssc.nl
en op facebook via
facebook.com/wssc-nederland
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