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De informatie in deze folder is bedoeld voor mensen
die het plan hebben om een Welsh Springer Spaniel
aan te schaffen en zich vooraf goed willen informeren.
Niet alleen over de hond zelf, maar ook over de wijze
waarop een goede keuze kan worden gemaakt en over
de activiteiten van de erkende rasvereniging, de Welsh
Springer Spaniel Club.

Aantrekkelijk ras
De eerste  Welsh Springer  Spaniels  werden  in  de jaren  vijftig  van  de
vorige  eeuw  vanuit  het  moederland,  Engeland,  in  Nederland
geïmporteerd. Hun bakermat ligt in Wales en daaraan herinnert ook hun
naam. De Welsh Springer behoort tot de groep Britse jachtspaniels en
wordt al vanaf circa 1800 voor de jacht op waterwild, veerwild en klein
wild gebruikt. Het is een actieve,  op snelheid en uithoudingsvermogen
gebouwde hond met een aantrekkelijk uiterlijk. De schofthoogte is nog
geen halve meter, hetgeen hem tot een hanteerbare huishond maakt. De
halflange vacht – altijd rijk  rood
en  wit  –  zijn  typische
Spanielhoofd  met  de  zachte
uitdrukking  en  zijn  altijd
kwispelende  staart,  zijn  de
kenmerken van deze spaniel, die
een vriendelijk karakter heeft. De
verdeling van het rood en wit in
de  vacht  is  op  zich  niet
belangrijk, maar bij de aanschaf
slechts een kwestie van smaak.

De Welsh Springer is een hond met een 
aantrekkelijk uiterlijk, altijd in rood en wit.

In  de  afgelopen  zestig  jaar  heeft  de  Welsh  Springer  Spaniel  zich  in
Nederland ontwikkeld tot  een plezierige  huishond, die – bij  voldoende
aanleg  –  ook  geschikt  is  voor  o.a.  jachttraining,
gehoorzaamheidstraining,  behendigheid,  tentoonstellingen  en  andere
buitensporten en –activiteiten. 



Een Welsh Springer voelt  zich het  beste thuis bij sportieve bazen, die
hem veel vrije beweging kunnen geven.

Deze  honden  voelen  zich  het  beste
thuis bij sportieve bazen, die hen veel
vrije beweging kunnen geven.

Een  Welsh  Springer  Spaniel  is  heel
geschikt  voor  buitensporten  en  –
activiteiten, zoals behendigheid. 

Aanschaf
De aanschaf van een Welsh Springer Spaniel betekent niet slechts de
komst van een fijne huishond,  maar  vraagt  ook veel  tijd  en aandacht
voor het opvoeden, trainen en verzorgen van de opgroeiende hond. Niet
zelden loopt de aanschaf van een pup – ongeacht van welk ras – op een
grote teleurstelling uit. Dat ligt zeker niet altijd aan de hond, want vaak
zijn  de  opvoedings  -  en  gedragsproblemen  te  danken  aan  een
ondoordachte  aanschaf  en  aan  een  ondeskundige  of  onvolledige
opvoeding. 
Bezint eer je begint… is zeker van toepassing bij de aanschaf van een
rashond.

De rasvereniging helpt graag meedenken 
bij de aanschaf van een pup.



Checklijstje 
De rasvereniging helpt u graag meedenken bij die aanschaf en daarom
hieronder een checklijstje voor de aspirant puppykopers van een Welsh
Springer Spaniel

• Is een hond in uw woning (appartement, flat) toegestaan volgens
de huisregels?

• Hebt  u  zich  goed  voorbereid  op  de  komst  van  een  nieuwe
huisgenoot?  Is  er  voldoende tijd beschikbaar  om de hond in de
eerste twee jaar goed op te voeden, zeer regelmatig uit te laten,
mee te nemen naar puppytraining en gehoorzaamheidstraining?

• Is er een oppasmogelijkheid als u een dagje uit moet, met vakantie
gaat, etc. en de hond kan niet mee?

• Is er in de buurt voldoende gelegenheid om de hond veilig los uit te
laten? Bos, heide, strand,parken, weilanden?

Een  Welsh  Springer  moet  veilig
losgelaten kunnen worden.

De  meeste  Welsh  Springers
zwemmen graag.

• De aanschafprijs van een Welsh Springer pup ligt rond de 850-900
Euro. Daarbij komen de kosten van fokkersbezoek en het ophalen
van de pup. 

• De  kosten  van  een  bench  en/of  mand,  riem,  borstel,  kam,
etensbakken, verzorgingsartikelen, hondendeken, speelgoed, enz.



kunnen oplopen tot circa 150 Euro. Een kamerbench is zeer aan te
bevelen, evenals een veilige ruimte in de auto.

• De kosten voor  voeding  en dierenarts  zijn  ‘levenslang’.  Jaarlijks
heeft de hond een aantal entingen nodig, moet worden ontwormd
en het kan voorkomen dat de hulp van een dierenarts een aantal
keren moet worden ingeroepen. Consulten variëren van 25 tot 70
Euro, entingen kosten rond de 40 Euro, exclusief medicijnen.    

• Bestaat in uw gemeente nog hondenbelasting? Zo ja, dan is ook
dat een jaarlijks terugkerend bedrag. 

• Een Welsh Springer Spaniel moet minimaal 4 x per jaar worden
getrimd.  De  kosten  bedragen  rond  de  50  Euro  per  keer.  Een

trimmer  kan  de  hond
ook  wassen,  het  gebit
schoonmaken  en  de
nagels knippen.  

De rasvereniging organiseert
trimdemonstraties. 

Een goed getrimde Welsh Springer 

• Gaat u de hond zelf trimmen, dan is er goed gereedschap nodig,
ten bedrage van circa 75 tot  100 Euro.  Goed gereedschap gaat
een  hondenleven  mee.  Daarnaast  moet  de  hond  wekelijks  een
groteborstel- en kambeurt krijgen.

• Moet  de  hond  in  pension  tijdens  de  vakantie?  Pensionkosten
variëren van 10 tot 15 Euro per dag per hond. 



• Als de hond meegaat  op vakantie  naar  het  buitenland,  dan  zijn
daarvoor speciale entingen nodig.

• Een Welsh Springer Spaniel is geen hond om lang alleen te blijven.
Het  is  immers  een  roedeldier.  Vier  uur  alleen  zijn  is  een
verantwoord  maximum  als  de  hond  volwassen  is,  mits  hij
voldoende vrije beweging heeft gehad. Lukt dat niet of vaak niet,
overweeg dan de aanschaf van een poes of ander huisdier.

• Zijn er al andere huisdieren aanwezig? Een pup heeft veelal geen
moeite met een poes, bij de aanschaf van een volwassen hond is
dat afhankelijk van beide dieren. 

• Check vooraf of één of meer huisgenoten allergisch voor honden
zijn.

• Zijn de kinderen bang voor honden? Geen hond aanschaffen.

• Bestaat het gezin uit drie of meer kinderen onder de 12 jaar? Dan
eerst  héél  goed  nadenken  of  u  er  een  volgend  “kind”  bij  kunt
hebben. Bij twijfel liever wachten tot de kinderen wat ouder zijn.

• Af en toe moeten, via de rasvereniging, volwassen honden worden
herplaatst. Een volwassen hond kan een alternatief zijn voor een
pup.  U  vindt  de informatie  hierover  op  www.wssc.nl en  dan  naar
‘Ras- en Pupinfo’ en ‘Herplaatsing’.  

Aan alles gedacht?  Geen enkel vraagteken meer? Dan maar op zoek
naar een pup (of een volwassen hond).

Is aan alles gedacht? Dan maar op zoek naar een pup



U kunt  bij  de  zoektocht  naar  een  Welsh
Springer  pup  het  beste  naar  www.wssc.nl

gaan,  de  website  van  de  erkende
rasvereniging.  Onder  ‘Ras-  en  pupinfo’
vindt  u  alle  informatie  over  de  aanschaf
van  een  pup.  Bedenk  echter  altijd:  Een
Welsh  Springer  Spaniel  is  niet  voor
even, maar voor het leven!

Een Welsh Springer wordt
gemiddeld 12-14 jaar oud.

Bezoek de fokkers

Neem vooraf de moeite om diverse nesten te gaan bekijken. Koop nooit
in een impuls, uit de krant of via een commerciële website! Een serieuze
fokker zal u geen pup via de telefoon willen verkopen, maar eerst kennis
met u willen maken. Probeer de fokker duidelijk te maken wat u zoekt:
een huishond, een hond voor de jacht of een hond waarmee naar de
tentoonstelling kan worden gegaan. 
Alleen  de  nesten  die  via  de  website  van  de  W.S.S.C.  worden
aangeboden,  voldoen  aan  de  fokregels  van  de  rasvereniging.  U
vindt deze op  www.wssc.nl en dan naar ‘Ras- en Pupinfo. Nesten die
niet  op  deze  Pupinfolijst  voorkomen,  zijn  gefokt  zonder  de

Ga voor de aanschaf van een pup bij diverse fokkers kijken.
Let daarbij op de hygiëne en de wijze waarop de  honden zijn
gehuisvest. Een ‘nest in de kamer’ is niet  per definitie beter
dan ‘een nest in de kennel’. Gesocialiseerd, goed doorvoed en
goed verzorgd zijn de trefwoorden.



goedkeuring van de rasvereniging. Als een fokker meldt ‘lid te zijn
van  de  W.S.S.C.’  betekent  dit  niet  automatisch  dat  diens  nesten
altijd aan de eisen van het fokreglement voldoen.

Sportieve kameraad
Een Welsh Springer is géén hond voor een wandelingetje naar de hoek
van de straat of voor ‘een blokje om’. Wie een hekel heeft aan wandelen
en aan haren in huis moet beslist geen Welsh Springer nemen. Wie niet
van opvoeden houdt, ook niet. Elke pup en opgroeiende jonge hond, van
welk ras dan ook, heeft opvoeding nodig, met liefdevolle maar zeker ook
met consequente hand. Wie aan die voorwaarden voldoet, zal aan dit ras
een sportieve, gehoorzame kameraad hebben, die zich ook bij kinderen
uitstekend thuis voelt.

Een Welsh Springer is een jachthond; dat betekent dat de meeste van
hen afgeleerd moet worden achter wild en andere zaken aan te gaan
jagen. Dit aangeboren jachtinstinct, gecombineerd met een uitstekende
neus,  vormt  een
wezenlijk  deel  van
zijn  temperament:
alert, actief, intelligent
en onvermoeibaar.

Een Welsh Springer
Spaniel is een jachthond.

Een reu of een teef?
Een Welsh Springer Spaniel is geen waakhond. Agressiviteit of de lust
tot  verdedigen  is  uit  den  boze  en  absoluut  in  strijd  met  het  in  de
rasstandaard beschreven temperament. (Zie:  www.wssc.nl → Het ras en
dan ‘Rasstandaard.) In die rasstandaard worden het gewenste

Wat het formaat betreft, zit de Welsh Springer Spaniel precies
tussen de Engelse Springer Spaniel (iets groter) en de Engelse
Cocker Spaniel (kleiner) in. De Welsh varieert in schofthoogte
van circa 46 tot circa 48 cm. 



temperament  en  uiterlijk  van  de  Welsh  Springer  beschreven.  Een
standaard is de leidraad voor fokkers en keurmeesters. 
De keuze ‘nemen we een reu of een teef?’ is bij een Welsh Springer niet
zo moeilijk. De verschillen in temperament zijn niet zo groot en die keuze
hangt dus meer af van de wensen en mogelijkheden van de koper en/of
van de beschikbare pups. Stereotypen als “een reu loopt weg” of “een
teef is kattig” zijn onjuist en gelden absoluut niet voor alle honden. Vindt
u de loopsheid van een teef lastig? Dan liever een reu nemen. Zijn er
dominante reuen in de buurt of in de familie? Kies dan liever voor een
teef  en  dat  geldt  natuurlijk  ook  als  u  overweegt  om  –  bij  gebleken
kwaliteit – een nestje te gaan fokken.

 Een lief tevenhoofd…

… en een wat stoerder reuenhoofd

Het castreren van reuen en teven op jonge leeftijd en zonder medische
noodzaak  wordt  door  de  rasvereniging  ten  sterkste  afgeraden.  De
vachten  lijden  eronder,  het  temperament  kan  veranderen  en
incontinentie op latere leeftijd is mogelijk. 
 

Een volwassen Welsh Springer  weegt tussen de circa 19 en
circa  25 kilo.  Deze hond mag geen slanke, elegante  spaniel
zijn. Het uiterlijk van een Welsh Springer is dat van een stevige
werkhond, aan wie af te zien is dat hij een dag in het veld kan
doorbrengen. Sterk en gespierd zijn hier de trefwoorden. 



Twee reuen, net een tikje forser dan…

deze twee teven.

De erkende rasvereniging   
De  belangen  van  de  Welsh  Springer  Spaniel  worden  in  Nederland
officieel  behartigd door  de erkende rasvereniging:  de  Welsh Springer
Spaniel Club  (W.S.S.C.), erkend door
de Raad van Beheer.  Het bestuur van
de W.S.S.C., en met name de ‘Ras- en
pupinfo’,  kan  inlichtingen  geven  over
alle  andere  onderwerpen,  die  niet  in
deze  folder  of  op  de  website  worden
genoemd. Belangrijk in de W.S.S.C. is het door de leden goedgekeurde
fokreglement.  Dit  reglement  legt  een  aantal  bindende  afspraken  met
betrekking tot de fokkerij vast, zoals bij voorbeeld over de gezondheid
van de ouderdieren, hun uiterlijk en de voorwaarden waaraan een nest
pups moet voldoen.

Nieuwe  eigenaren  van  pups  uit  een  door  de  W.S.S.C.
goedgekeurd  nest  krijgen  het  lidmaatschap  van  de
rasvereniging  voor  het  eerste  jaar  cadeau.  Fokkers  en
rasvereniging vinden het belangrijk dat nieuwe eigenaren goed
worden geïnformeerd over het ras.



Waarom  zou  u  lid  van  de  rasvereniging  worden?  In  eerste  instantie
omdat de W.S.S.C. 6 x per jaar een perfect
verzorgd  clubblad  uitgeeft:  ‘De  Welsh
Springer’. Daarin treft u veel informatie aan
over  de vele  aspecten  van het ras,  zoals
bijzonderheden  over  voeding,  opvoeding,
training, jacht, medische zaken, enz., maar
ook  over  alle  activiteiten  die  de
rasvereniging  organiseert.  Zoals  de
jaarlijkse  Nakomelingen/Familiedag,  de
diverse wandelingen in alle delen van het
land,  de  jaarlijkse  clubmatch,
trimdemonstraties,  enz.  Elk jaar  publiceert
de  W.S.S.C.  een  Jaarboek,  waarin  alle
statistische gegevens  van het ras  worden
gebundeld.

Het clubblad: “De Welsh Springer”.

Elk jaar organiseert de W.S.S.C. een gezellige 
clubmatch voor alle Welsh Springers.  

Door de contributie van de leden is de W.S.S.C. in staat om de vinger
aan  de  pols  te  houden  waar  het  gaat  om  het  fokken  van  gezonde,
rastypische  honden.  In  een  zeer  geavanceerd  systeem  –  de
rasadministratie – zijn alle noodzakelijke gegevens over gezondheid en
de gezondheidsuitslagen vastgelegd. 



Alle  informatie  over  het  bestuur  van  de  W.S.S.C.,  de  contributie,
activiteiten,  literatuur  voor  pupkopers,  de  historie  van  het  ras  in
Nederland  en  daarbuiten,  bij  de  W.S.S.C.  aangesloten  fokkers,
beschikbare of te verwachten nesten, etc. vind u op: www.wssc.nl 

De erkende rasvereniging:

WELSH SPRINGER SPANIEL CLUB
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Ouders van door de W.S.S.C. goedgekeurde nesten zijn altijd
officieel  geröntgend  voor  heupdysplasie  en  zijn  getest  op
erfelijke  oogafwijkingen.  Dieren  met  bepaalde  afwijkingen
worden uitgesloten van de fokkerij.  Ook voldoen zij  aan de
eisen voor een rastypisch uiterlijk en/of jachteigenschappen.


