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Als hondenras erkend:

Poolse Jacht Spaniel
Polski Spaniel Myśliwski

De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied heeft onlangs een zestal hondenrassen
erkend. Dat betekent dat deze honden nu in Nederland kunnen meedoen met alle
activiteiten die door of vanwege de Raad worden georganiseerd.
ONZE HOND laat u in het kort kennismaken met deze nieuwe hondenrassen.
In de afgelopen jaren heeft de Raad van
Beheer een behoorlijk aantal nieuwe
rassen erkend. Op tentoonstellingen
kunnen deze nieuwelingen een CAC
winnen, maar als ook de FCI erkenningen gaat afgeven zal het winnen van
een CACIB mogelijk worden en daarmee een internationaal kampioenschap.
Het valt mij op dat er van de circa 20
rassen slechts een paar zijn terechtgekomen in de rasgroepen van de jachthonden. Het merendeel is verdeeld over de
rasgroepen 1 en 2.
De Poolse Jacht Spaniel maakt deel uit
van rasgroep 8, waarin hij een plekje
heeft gevonden tussen de Engelse
jachtspaniels. Wie naar de Poolse Jacht
Spaniel kijkt, kan met het blote oog zien
dat zijn voorvaderen hun stempel op
het ras hebben gedrukt. Op het eerste
gezicht doet de Polski Spaniel
Myśliwski mij het meest aan een
Engelse Cocker Spaniel denken. De
schofthoogte bij de Cocker is 39-41 cm
(reuen) en 38-39 (teven). De Poolse Jacht
Spaniel is met 43-48 cm (reuen) en 39-44
(teven) beduidend hoger. De Engelse
Springer Spaniel en de Field Spaniel
komen met circa 51 en circa 46 cm
dichter in de buurt. De vorm van het
oor en de oordracht lijken op die van de
Cocker Spaniel en de Engelse Springer.
Als we het, vanuit Polen gezien, iets
dichter bij huis zoeken, is het niet
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Polski Spaniel Myśliwski ofwel Poolse Jacht Spaniel. (Foto: Pies Rasowy)

uitgesloten dat ook de Duitse Wachtelhond een steentje heeft bijgedragen.
Ondanks dat de Polski Spaniel Myśliwskii een jong ras is en het relatief
makkelijk zou moeten zijn de fokgeschiedenis te achterhalen, blijkt het toch
lastig te zijn om precies aan te geven wie wanneer met welke rassen aan de
wieg van de Polski Spaniel Myśliwski heeft gestaan. ‘Myśliwski’ helpt ons
niet verder; het is het Poolse woord voor jacht.

Grensstreek
Voor wat betreft de geschiedenis van de Polski Spaniel Myśliwski moeten
we eerst naar de oostelijke grensstreek tussen Polen en Litouwen. Net als in
West-Europese adellijke families, is de jacht een populair tijdverdrijf
(geweest). We weten dat al in 1924 de eerste Engelse Springer Spaniel in
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Polen is geïmporteerd.
De rijke, uitgebreide, adellijke en zeer invloedrijke
prinselijke familie Radziwiłł heeft haar wortels in de
grensstreek tussen Polen en Litouwen. Van Izabella Róz·a
Maria Antonina, prinses Radziwiłowa (1888-1968) weten
we dat ze verknocht is aan de jacht met haar spaniels. Ze
heeft contacten in Engeland en importeert onder andere
een in 1930 geboren Engelse Springer Spaniel reu, Ch
Rollick of Harting (Ch Beauchief Buchanan x Fullbrook
Spring). ‘Ch’ wil zeggen dat deze hond zowel werk- als
schoonheidskampioen is. Rollick wordt niet alleen voor
Izabella’s teven gebruikt maar ook voor die van andere
fokkers in de regio. Opvallend is dat de overgrootvader
van Ch Rollick of Harting uit de befaamde Engelse
Cocker Spaniel kennel ‘of Ware’ stamt …

Werktypes
In deze periode wordt de naam van de Pool Emeryk
Nowicki genoemd, wiens Sussex Spaniel de ‘Mańkiewicze
spaniels’ dekt. Kruisingen met een of meer Sussex Spaniels, Engelse Springer Spaniels en/of Engelse Cocker
Spaniels zijn aannemelijk want van hen zouden zowel de
oren als de vachtkleur en het vachtpatroon (schimmel of
ticking) afkomstig kunnen zijn. Wel moeten we in gedachte houden dat deze Poolse Spaniel qua type hoogstwaarschijnlijk uit de werktypes van de Engelse en Franse
spaniels stamt.
Een andere naam die opduikt is die van Dr. Andrzej
Krzywiń ski, wetenschapper, keurmeester bij jachthondenproeven en fokker van Teckels en Jachtterriërs (kennel ‘Z
Szerokiego Boru’). Hij raakt geïnteresseerd in de spaniels
die in de genoemde grensgebieden voorkomen maar die
hij alleen uit oude beschrijvingen van jagers kent.

Epagneul Breton
Dr. Krzywiń ski, die zich al meer dan 25 jaar bezighoudt
met Spaniels, publiceert erover en schrijft onder andere:
Franse Spaniels onderscheiden zich door hun passie
voor waterwerk. De overgrote meerderheid is driekleurig: wit met bruine platen en geschimmeld. Ze werken

‘Al deze rassen dienen één

doel en zouden eenvoudig
kunnen samensmelten
tot één ras’
Profetische woorden van August
Sztolcman in ‘De Poolse Jager’

Pionier Dr. Andrzej Krzywin´ski en Gabriela Łakomik met twee
Poolse Jacht Spaniels uit de fokkerij van Krzywin´ski
(‘Z Szerokiego Boru’). Let op de uil op de hand van Gabriela!
(Foto: Andrzej Wierzbieniec)

graag in water en apporteren, daarbij gebruikmakend
van een lage wind.
Ik ga ervan uit dat Krzywiń ski hiermee de Franse Epagneul Breton bedoelt, die qua vachtkleur en beenlengte
precies in het plaatje past. Krzywiń ski’s spaniels doen
diverse keren mee op hondententoonstellingen, ter opluistering, onder andere in Poznan.
Op een paardenfestival in 2016 in Spała wordt het nieuwe
Poolse ras uitgebreid aan het publiek voorgesteld; circa 30
honden van verschillende leeftijden zijn speciale gasten.
Om erkend te worden door de Poolse Kennel Club is aan
alle gebruikelijke voorwaarden voldaan en dat geldt ook
voor hun deelname aan tentoonstellingen. (Op basis van
FCI aanbevelingen is een rasstandaard opgesteld; een
volgende stap zal een FCI erkenning zijn. ■

Nuttige adressen:
www.klubspaniela.pl/polski-spaniel-mysliwski
www.zkwp.pl
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