Hallo Jerna,
Ik kan inmiddels wel uren schrijven over Doenja.
Ik heb geprobeerd het een beetje beknopt te houden
maar dat valt niet mee als je zo enthousiast bent...
Onderstaand mijn stukje tekst. Voel je vrij om
(indien nodig) te schrappen of wijzigen.
Nadat wij met ons gezin besloten hadden een hond
in huis te halen hebben we ons zorgvuldig
georiënteerd op diverse rassen. Hiervoor hebben
wij goed de tijd voor genomen en uiteindelijk heel
bewust gekozen om voor een Engelse Springer
Spaniel te gaan. Het valt dan voor onervaren
(aankomend) hondenbezitters niet mee om een
goed weloverwogen keuze te maken voor een
fokker. Via wat omwegen en oriëntatie via de
rasvereniging kwamen wij bij Henk en Jerna
van ‘t Bremveld terecht. Wij voelden ons bij hen
direct thuis, de openheid, warmte, bevlogenheid en kennis van het ras hebben ons
uiteindelijk overtuigd. Wij prijzen ons gelukkig dat zij een pup aan ons toevertrouwden en
zijn vervolgens vanaf de geboorte van de pups nauw betrokken door Henk en Jerna. Het
was fantastisch om de pups vanaf het prille begin steeds ietsje meer hond te zien worden.
Begin januari 2014 was het eindelijk zo ver en mochten wij Doenja, een teefje, mee naar
huis nemen. Wij zijn onervaren hondenbezitters en zijn direct door Hen en Jerna aan de
hand genomen bij het opvoeden van de pup en dat hebben wij als zeer positief en leerzaam
ervaren. Inmiddels is Doenja al weer een jaar bij ons. Wij vinden het een geweldige hond
voor ons gezin. Henk heeft zijn enthousiasme voor dit ras nooit onder stoelen of banken
geschoven maar er is geen woord van gelogen! Doenja doet het fantastisch, ze is
intelligent, zéér leergierig en bovendien erg sociaal. Doenja geniet als ze voor je mag
werken, dan komt ze helemaal tot haar recht en zie je haar genieten. Wij maken met
regelmaat lange wandelingen met haar of bezoeken een strandje van een recreatieplas bij
ons in de buurt. Dan is Doenja in haar element. Ze speelt, rent en zwemt onze kinderen en
dat is een genot om naar te kijken! Ik kan iedereen die een actieve, alerte en sociale hond
wenst van harte aanbevelen om voor een Springer te gaan. Als je ook nog eens de
zekerheid wil van een betrouwbare en bovenal betrokken fokker wil dan ben je bij ’t
Bremveld absoluut aan het juiste adres!
H. Gr.
Pleun

Hallo Henk en Jerna,
Natuurlijk willen wij graag een verhaaltje schrijven
over onze ervaringen.
Onderstaand onze informatie.
In ons gezin besloten we in het najaar van 2013 om
er een tweede hond bij te nemen.
We hadden al een King Charles Spaniel en besloten
er een Engelse Springer Spaniel bij te nemen.
Na enig speur- en leeswerk kwamen we uit bij Henk
en Jerna. Henk, zo bleek later pas, is voorzitter van
de Engelse Springel Spaniel Club Nederland
en spraak vol enthousiasme en ervaring over de
Engelse Springer als ras. Onze keuze was gemaakt, wij namen een pup uit het nest van
Nora. Het toeval wilde dat wij ook de eerste keuze hadden aangezien we ons als eerste
serieuze aspirant koper hadden aangemeld. Het leuke aan alle voorbereidingen was o.a. het
feit dat we ieder weekend bij Henk en Jerna welkom waren toen de pups éénmaal geboren
waren. Veel foto's, praten met Henk en Jerna en de pups zien opgroeien was voor ons al de
start van onze Kaya zo bleek later. Ik kan dat iedereen aanraden. Overigens hebben wij
altijd honden met een stamboom gehad en ik kan dan iedereen adviseren. Onze Kaya is
super gezond! Wat je als aspirant koper doet is kijken naar de kleurstelling van de pup,
hoe ze zich bewegen in het nest en hoe leuk hij of zij is.
Henk heeft altijd geroepen, en heeft hij gelijk gekregen, dat dat eigenlijk niet belangrijk is.
Ik zal proberen uit te leggen waarom.
De periode dat de pups nog bij hun moeder zijn worden zij getest door een
gedragsdeskundige. Hoe klein en lief ze ook zijn, deze persoon kan a.d.h.v. testen al
aangeven hoe de hond zich
later zal ontwikkelen. Tevens vertelt Henk ook hoe de pups zich verhouden tot elkaar. Wie
is rustig, druk, dominant etc etc.
En, ik spreek nu na meer dan een jaar uit ervaring, het klopt. Onze Kaya (teefje) voldoet
aan de genoemde punten in het later ontvangen rapport.
Verder was ik erg blij, toen we Kaya mee naar huis mochten nemen, met de
voedingsadviezen van Henk en Jerna. Gezien hun ervaringen is mijn advies om deze ook
op te volgen ten gunste van je pup.
Onze hond Kaya is een zeer gezonde en enthousiaste Engelse Springer. Ze is erg lief en
past uitstekend bij ons.
Wij gaan met Kaya iedere dag een stuk wandelen, meestal loopt zij dan los, omdat een
Engelse Springer dat ook nodig heeft.
Dus aspirant koper, als je een Engelse Springer neemt realiseer je dan wel dat je iedere dag
je wandeling(en) moet maken. De hond heeft het nodig!
Henk en Jerna, hopelijk helpt dit korte verhaal jullie in het enthousiasmeren van nieuwe
kopers en ik zie graag een paar foto's t.z.t. van de pups van Jerna voorbijkomen.
Groetjes
Arie en Jeanine

Hallo Jerna en Henk,
Graag geven wij gehoor aan jullie
verzoek om aan te geven hoe
wij nu ruim een jaar geleden
hebben ervaren om een engelse
springer pup van jullie te mogen
ontvangen.
Voor ons was allereerst belangrijk
dat het ging om een pup welke was
gefokt volgens de voorwaarden
welke de ES Club stelt
aan het fokken van een nestje: de
HD testen van beide ouderdieren
spreken voor zich, maar ook het
testen op oogziektes was voor ons
belangrijk omdat je regelmatig leest
dat er onder de ES nog al wat oogafwijkingen (kunnen) voorkomen.
Wat wij zeer prettig vonden om te lezen op de site van 't Bremveld dat het streven van de
fokker was om een zgn. Dual Purpose Springer te fokken welke weer dicht zou uitkomen
bij het oorspronkelijke type springer : een hond die er goed en mooi uitziet en tevens ook
de passie om te jagen in zich heeft.
Het gegeven dat je een hond uit het nest krijgt toegewezen op basis van de
situatie/levensfase waarin je je als aspirant koper bevindt sprak ons ook zeer aan, temeer
ook omdat de pups eerst nog via een aanlegtest werden beoordeeld op
hun "karakter/wezensenergie" voor ze definitief werden toegewezen aan een koper.
De bezoekjes na de geboorte van het nest en de gastvrije ontvangst en alle tijd die jullie
namen voor uitleg van wetenswaardigheden en tips op allerlei gebied van de ES hebben op
ons en onze kinderen een onuitwisbare indruk gemaakt. Het feit dat Henk de eerste weken
in een stretcher bij het nest sliep hebben wij als zeer toegewijd en liefdevol begaan met
het wel en wee van het nest gezien, waarvoor hulde en respect van onze kant.
Niet te vergeten zijn de foto sessies welke jullie met enige regelmaat op jullie site
plaatsten, hierdoor kun je als aspirant koper helemaal meegaan in het verhaal van de
dagelijkse voeding sessies en groei van de pups, wat je vervolgens al voorbereid op de
komst van de pup.
Omdat het verzoek was om een kort verhaaltje te schrijven denk ik dat ik hier moet gaan
stoppen, toch wil ik graag aan alle mensen welke
gecharmeerd zijn van hetgeen wat een engelse springer van nature met zich meebrengt:
Alert, Vrolijk, Actief, Attent, Intelligent, en Aanhankelijk zijn kwijt, dat ze met een gerust
hart een springer pup uit jullie kennel kunnen kopen omdat wij er nog nooit ook maar 1
minuut spijt van hebben gehad, integendeel, wij prijzen ons gelukkig met dit type engelse
springer !
Veel succes bij de voorbereidingen van dit nieuwe nest en groeten uit Groenlo van ons
allemaal.
Wiljon en Marieke

