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De GordonSetterbehoortmet de lerseen EngelseSetteren
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i#ointe$ en Settersziin jachthond€n
ir die het wild opsporenen aanwijzen,zonderdaarbij'hals tc g€ven'
Olaffcn).Zij jagenmet opgeheven
hoofd, dusni€t met de neusaan de
$ond. Op dezemanierprobeÍenzij
de geur\'?n hetwild (\.er['aaiing)op
te vangen,De groepYan de Staande
llonden, zowel de Engelseah ciecontinentálc,is ontstaanLriiBrakkenen
lanSharige'Stijberhunde',
honden die
het w'ilduit hun dekkingopstootten.

naar de achtergrondverdrevenen
rnen zocht grotere,snellerehonden
voor de nieuwejacht. Men ging
Spanielskuisen aan Pointe$,maareI
werd ook Brakkenbloedingemengd.
Mcn gaatervanuit dat de GordoD
Sctterook Bloedhondenbloed
in zich
draagt.Dit zou kunnen verklaren
n'aaron somnige Gordon Settersrnet
hun nelrsaan dc groncljagen.
In de negcnticncieeeurvonfwikkelden
dc Sctte zich tot \.erschillendeslagen,waarbijiedergebiedin Engeland
:.::i-:':rra {,i}; i{i:r j
het type ontÍ'ikkelde dat het beste
De Pointerontleent zijn naam aan .le pastebij het betreffendewerkterrein
tunctie die hij heeftbij dc jacht: hjj
en klimaat.Toende verschillendege,
r,"ijrt het lvild aan.De SetterheelÏ zich biedenlatcr beterbereikbaarwerden
onlí,ikkeld uit diversevogelhondendoor eentocnrmencleinfrastnlctuur,
die sarnenwerkteD
nlet de havik of de gingenveel van de \.erschillende
valk en Spariels.De naanrvan Lle
variëteitenin elkaarop. Uiteindclijk
Settelver$'ijstnaêr dezevooroud€r\,
blevener drie vadantenbestaan:
de Spaniels,die bij de jacht op voge15 de Engelse,de Ie e en de Schotse
gebntiktwerden.In dc tijd dat men
(Gordon)Setter
netten gcbrxiktc om vogelste vangen,
i,!\íl L: :!Íii::í-li.l
iii:atit-j;:i:l
had de 'crccping'ol 'setting' Spaniel
alstaakom dicht bij het gevonden
Het is niet duidelijk waarde cordon
vederwildte gaanliggeil ofzitten. Dc
Scttcrzijn preciezeoorsprongvindt.
jageÍ$'iefp dan een net overhond eD \\tl is bekenddat het raszich in
vogelsheen en had de buitbinn€n.
Schotlandheeft ont\riklield. Dc gcDe Setterstamtaf van dezehonden en schiedenisvan dc Gordon Setteri5 on
heeft dcelshun naam overgenomen. losmakelijkverbondenmet die van de
hertogen(dukcs)van GordoD.Zii leefi ji, l! .j t : , : 1 . : f i . t f r , : : ,
den in hun kast€elYan Gordon aan de
\,Íet de konst \.an het gelveerdat gemoncivan de rivier de Spe)',\'1akbij
schikt wasvoor gebnlik op snclbcwe- Ibchabers,HeLis rnet name Alexangcnd wild, reranderdede bchoefte
der,de ïierde hertogvan Gordon
rn jlchthonden. ln de Ioop van de
(17.13-1827)
ge$.eest
Í,iens naam ge
achtiiencicceurrlve en hierdoorde
koppeldis aan de ontwikkclingvan de
\.ogelhondenen settingSpanlels!r'at
Gordon Scttcr.Hij had eenvoorkeur

voor .le tricolour Settenvan zwalt, tan
€n r7it. Het is echternlet duidelijk of
hij het inderdaadgeweestis die met
zijn kasteelsettert
aanhet begin heeli
geÍaan van de Gorc]onSetter\\re1is
bekenddat cr aan het begitlvan de
zeventicndeeeuí, al 'biackand tan'
Settcr!bestonden,die de vooÍouders
van de moderneGordon Setterkunncn zrjn Seweest,
Het ruige landschapvan Schotland
vroegom eenzwaarderchond. Hct i!
dan ook Diet rreemd dat de Gordon
Setterde zrvaarrtevan dc Settersis.
Aanvankelijklverdcndc Settersuit
sluitendgcfokt op werkcapaciteiten.
lvÍenprobeerdegeenmooie honden te
fokken; het uiterlijkvan de honden
stond in dienÍ van de functie die zij
nloestenl'elvullen, Voor honden die
niet aande hogeeisenYoldeden,as
er geenpardon.Zij blcvcn e€nvou.ljg-
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i: Staardelachtliondcn,
sè.tie2rBritse
enIerr lOnrter\enSetteis.

geplartstibreed
oraalhot,to|ten Ífur doÍhoudeÈ
bladendi.htbii ellarr,nietbeladenLag8cplrat5te
ellebogen,
dic llakte3erhêtlichaarn
m luiten.
lo.rtrenetr mel oeal bot, ie.ht ensterli rechtc

ÁLGE|,4ENEVlRSallllNiNC
stiilvolkhondmetde
boua'$n eD Saloppeur
Zil'r.rond.htilj€ b.!w
doerdorkqraar dielan (n ib6ladxpMrd.Dehele
hondn zeerllnmetii5.h,

|cíÀ.\fi:d
delmatigelengte,
diep.bo.t,8oed
8e{elldcibb.n. DerchtesteabLendiep.Brede,
lichtSeaellde
leidcncr \borLobt nie e bieed.

ÀLGEMENÊ
l{FilMÊnlGNrintelligent,.ompetent

,iri,.lÍÊR.LiÀi.r
íi eD help tot spiorg lang,breeden
gcspicrdlan rprcrgtot hakkort Ícrk. coed€knie
hoelilrS.\'liddcn!.etenloodrechL
Hctbclk!n ligt

Á4nÈ:zeLrrenrt {Lrareí, metecndendelijl,

,iOCrD lli S(!iÈ$et hct hoófdiseederdkp datr
breed,
maarbredeÍdar dcroo(rnit netrcelrunrte
ilor dehesenen.
Deschedel
islichtge$eli.lenhet
breedlttu$en deoren l)uidelijke Íop, d. rfurnd
lan d€achterlboldsknobhel
roLdeÍop n langerdàn
diÈyandèstopntur den{N l)e aegen zo dioog
nogclijk \'bo6nrit lan3net biina$e$ijdige
lilreq nietpunti8olspits.
Lippcrnietovohorgqid,
nËatduideliikalgaekend.
Crote,b.de nèN,.eu!
gatenofen €nx{art.lrelruil nindeidilp dar lang.
OGÈN:do erbftin, lreldo,nietdielligSend
etrdet
bol,rcldoerdeondo dctlcnlbuu$boo8gellaatst
met eenl* endige,irÍe uiSentcr itdtukliing.
dun LaaE
OREN]middelmati$lang,
aangczct
er llak
tÈgen
hetlroofdaànliSgend.
gftll:

sterkekake! nel eetrpcrf.ct, ÈlelmatiS en
conpleerschaar8ebit,
daLvil ,e88.ndatdebolentander vlak or.€rde ordfltanden heeníuitcr or
rerhtin de(rrltethatit 7jj..
gcbogcn,
!ltl-5: lin& d1oo8,
zonderkeelhuid

largeÍboudeibladen,
goeds.huin
VO{r!11,1Áh'D:

wcgnict in leven.Alleende goedeen
hardewerke kregenzo de kanszich
voort te planten en de $rerklustdoor
te geven.Men maakteooknog geen
definitief onderscheidnaar kleur in
de stallenvan het Gordonkasteel
hield men zwart-witte, zn'arte en
black and tan gckleurdehonden.

ïri$il.i .ua l, Soed8eíotcn,Socdii{vehdeLenen
dctlcÈl hràrtrrNn delenentLfligcvoetzolen
neL
dikkc a.htcrÍ! loetzo.lkls en5
aïrlÀí1Í: redil ot enigiznNsrL.lvo@ig. Niel bcnc.
dende sproryenreike lvordt linizonraal oÍ onder
derugliirSedEgsr.
Dik bil dcÍiartlyotelen uitlo
plnd in èènIiine|!nt. Debekd{i'r8 bè$ntbij de
Íiaih{odcl, í lanSenrechtenalrdr kodc urde

ii,r,Na$rri?i.r*r-',|lÉitii!6: legelnati!, \Íii en zuft I
ct vell \tu$krachtuit deachterhand.
siilÁniNG: koÍ enIiin op hethoold,dcvoouijd€
raDdelrenenendcoortrnt€n;nati8lang,
Sladcn
riet kuLLeud
olgoknd o! dcrcstvanhetlichiad;
bÈvedenngot
deoietrling cn ziidachtiErmnde
acht.riidevandebenenlang, jj'i 0r r.ht. Debe
hiiing var d. ordèzijdernagdooLloper
tot aar de
bosr enhals.Zovlakcn re.htnr{elilk.
Xr*n: diepglanzetrd
gitrwan,zord{ €en5!oorlan
ílnbruin metkaÍatrlerood,
ditNil ze&jenSlanzen
detin-aftÈkeninger.
Z alleharenop dctcnÈner
eetrnartcstÍ.p ondd deknaki5toegeÍian
'lan aitekeningen
t$coduidelijke
vlekketr
bovcnde

],rn die het ideaalbeeldvan een bepaaldrasvastlegden.In 1859vond el
in Newcastleeen hondententoonstellingplaats,rvaareenGordon Sette!
Mr Jobling\ Dmdv, de eerst€plaats
voor de Sette$behaalde.Men ging
ook rredsidjdenorganiserenom de
werklu5tvande honden tc testerl,In
1863vond de eeÍstefield trial pLaats
ti 9t{d}t-a}fr! t:
in Southill.Het Í,aren Gordon Sette$,
HalveM'egede negentiendeeeuwbedestijdsBlackand Tansgenoemd,die
de
kynologie
zich
te
roercn
en
nunlmer eenltwee en dde werden.
Son
kwamener meerDlensendie interesse Toende EngclseKennelClub in 1873
toonden in de divefie hoÈdenrassen. werd opgericht,werd het rasgcrcgiNÍenging tentoonstellimgen
bezoeken streerdalsde Blackand Tan Setter.
om dc hondcn met €lkaarte kunnen
ReLlenhiervoor$'asdat er ook hon
vergelijkenen standaardenop tc stcl- den van dit t'?e bastondendie niet
l0
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.ljen,nietgrot.rdd cn a 2.m i. doorned.,op de
ziikantun deilobruit }Írarbijhetrannietboio
d. órderziide
vandene(spi.g.l nag reiken;het
liiken.p en duidellkaÍgctck.nde
Lard .m de
'!oct
5nuithccr VeÍleraandekeelenhÍccgDtè,duide
ijkeileklen o! dev.drbotrt Aandebinn.nrijd!
vanderchteirorn d' dediie., biidelde ovc.
deroorkintcr zirh uitbreidqidnaardc
Saardnaar
buitenzijde
vandea.htcibcrcrvàtufdes|rongLot
detencn.Aandevoorberen:
aand. a.htlLiidet.Í
aandeellebo3cr
c. àandercorijde toi ra. de\.or
knieol iet5deiliovo On deanur.Eenheclkknl
Nitbortvlekjen toegexain.
c@nander kleuri5

ËrJil.ïi: rnrn 6ócm (26in.hesldr tcvor62!n

cÍrKr+

reuen29,5qcn ftler 255 kg

Fctlli:ti .llÈaíyiitingvanderooryarndepunten
noet ils ecnJ.ut w.rdln be5chouNi
endcli.oordc.
linEru de{!Í inn dcJontnoer nr \trhouding
Íaan rot dema(ewairii defoutzilhloordoeL
CirÍiÍ{:$!:
dei euqrmoere!t$tc n.!màl
onLNilili.ldc,
rollèdigin hetscrolumingcdaaldc

alstamden\'?n de kasteelhondenvan
Gordon.ln 1891 chttc nlen de ras
vereriginSop, dlie jaarna de oprich,
tingl,an de raslercnigingin Amerika.
In 1923erkendcde KennelClob de
Gordon Scttcr.
TtdiàiILrF !$Ëtiat-!f, f x] il!,Ê{;
De Twcede\{ereldoorlogzorgdevoor
een cnonne dip in de ont!ïikl(cling
van het rasin l,ngeland.Hocwel Enge
land zelf niet bezetrrasdoor de Duit
sers,$rasde dÍeigingvan de oorlog zo
groot dat menscnzich naun'elijks
bezighieldcnmet het instandhoudetl
van eenhondenras,Daarkrvamnog
bij dat de \''oedselvoorziening
onLler

in\.loedvan de ootlog crg slechtwas.
1{'iein aanrnerking ,ilde konen voor
hondcnvoermocst kullnell a:lntoncn
dat ciehond zinvol ('erk vonichttc.
Dit betekelrdcin de praktijk dat hcr
dershondendie hij de schaapskudden
werktenrvèlrecht hacldenop hun
voer,nlaar cle'luxe jachtho clenniet.
\reelhonden overlccfdendc oorlog
nret, en andercnrverdengcé\poÍtcerd
na.rrbij\,'oorbccld
de VtrcnigdeStaten.
Aan het eincl|an de oorkrgÍ.ascr nog
maareenhancljevolGordonsover in
Lngeland.
In l9il6 bracht rne\r. lj.\'an Danl uit
Ncdcrlandtr\,ecaiordonsmeenaar
lngeiand. Dezch,-eehoDderl,falmer
ot the Spergronndsen Maid N.Íariorl
ol letersfield,brachtenhet \,.er1c
bloed dat lner zo hatd nodlg hacl.

De eersteGordon Settersk^,atnenin

;'

187.1vanuit
Belgiëin onsland.Ilcr
ee$te dccenniurnïan de tr!'intigste
eeu\ï kendehct rasin ons Landcen
warc bloeipcriode.Indic tijd rïerden
er Dogall{at honden geÍmporteerduit
Scandina|ië.Na 1930werdcn et enke
le hondcn uit lngcland ingevoerdctie
het rasin NederlandmoeJtenverbeLe
ren. In 1931!ïcrd de Nedcrlandsc
Gor.ldr SettcrClob (N.c.S.C.)opge|icht, dus dc |ereniging viert volgend
jàarhaar 75 jarigbcstaan.Er r,orden
nietYeel (;ordon Scttersgefoktin
Nederland.Hei rasis, in tegenÍelling
lot bij\1)orbeeklde lerseS€ltet,nooit
eclrt populaf genrordenin oiN land.
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Lle6cheidenop barisvan hun kleur et1
hun afmeting.Dc Ie$e Sctleris mct
zijn kaslanieb|uirleof mahonicrode
kleur ciebekendstevan de drie. [,r zijn
echtcrdaarnaa!look rood,Í,itte Iefie
Sett€rs.De GordonScttelis Llcmeest
robuustevan de drie. Door zijn z$laarderebou\,vis hij wat nindcr sneldan
de andereSettc . Toch is het nict zo
dat uiith tend de uitetljjke rerschil
len de rassenk€nnerkcn. lÍ zijn nel
degcliikook verschillcnte onderscheidcn in karakter.Dc lerseSettcrstaat
over het algemeenbekendalsde
meestjolige,vdjc en \'Íolijke van de
Setters-l)e LngclseSetteris watbtdaardcrvan aarden {,ordt geÍocmd
Hoe$,eldo verschillendeSett€rserg op olD zijn miklc, liefdevolleen Nstiije
elkaarlijken, zijn cr loch substantiële karakler.Hij wordt $cl de'gentlen1an,
ve$chilleoaaDte wijzen.De necst jD onder de Sette$gcnoernd.Vàn de
het oog springcndedaarbijzijn na
Gofdon Setlerzegtrnen dat hij geretuurlijk de uiierliike kcnmeÍkcn.Orn
servecrcler
is dan zijn necfjes,wat
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terughoudendnaarvleemderl.1nzijn
jonge jaren kan hij wat onstl mig en
wild zijn en hij heeft eentomeloze
enerSie.Hij is de meestzelfbewuste
van de drie. In zíjn rrerk staathij bekend onl zijn enormespoorvastheid.
lvÍeeroverde Pointeretl Sette ieestu
dezemaandin onzerubiek Ri'nologi
scheKcnnisvanafblz. 74.

KA.rah:t{ïÊr\
De Gordon Setterhecht zich overhet
algemeenhet sterkstaan een oftwee
mensen-De restvan het gezinkan
ook rekenenop zijn liefde€n toewij
ding, maar anderenzijn voor henl
onbelangrijk.Ziin voorkcurvoor zijn
'eigen'mensenis zo stcrk,dat het
moeilijk is om hem te herplaatsen.Hij
hecht zich mocilijk opnieuw aan anderen.Ditbeiekent ook dat hij het
mocilijkvindt alshij niet meeop vakaniie kan. EenGotdon Setterin een
' 12 oM€ HONDoT/20 05

hondcnpensiondoen is eenmmp
vool hem en het kan goedzijn dat hij
niet eet tot u wcerterugbent. Omdat
de Gordon eenechteeenmanshond
is, is het voor hem moeilijk om samen
te levenmet anderchonden met wie
hij zijn baasmoet delen.Ërzalveelal
eenstrijd ontstaanom de aandacht
van de baas.MeerdereGordon Setters
kunnen wel samengehoudenworden,
aardan loopt men het risicodat ze
eigenlijkurelgenoegaan eikaarhebben en minder op u gedchtzijn. In
conhontatiesmet anderchonden
buiten zal hij niet snelde agressor
zijn. Ook alshijwordt uitgedaagdzal
hij probereneenvechtpartijte voorkomen door weg te lopen,
ót'vógó{Fi€
De GordonSetterhecftaldjd eenzeel
zelfstandige
taakgehadbij de jacht.Dit
uit zich in de moderneGordonnog

steeclsin eigenzinniggedtag.lleze hond
zalniet iedercolxnando van zijn baas
aannemen'omdatdie het nou eenmaal
beterweet'.De Gordongaater namelijk
vaakvan uit dai hij het zelftocà zeker
wel beterweetlU moet alsbaasduszeer
uw bestdoende hond'redelijkebeve
len' te geven,$'aar hij het nut van inziet. Als het u niet lukt hem duidelijk te
maken l\?t het belang is van bepaalde
oefeningen,geeflku weinigkansvan
slagen.Hoewelde GordonSettereen
karaktervollehond is met een sterke
eigen wil, betckent dit niet dat hij een
harde hond is die navenant kan worden aangcpakt.Settersstaanbckend
om hun zachtheid en ook de Gordon is
behoorlijk gevoelig.Hij is \"n de drie
Setle assenwe1de eerstcLliezou kunnen protesteren
alshij vindt dat hij
onheusbejegendwordt.WaareenIeNe
Settermisschienin zijn schulp kftipt,
kan een Gordon Setteroverwcgenom
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uw kind leertom de hond mct respect
te behandelen,en ook de hond weet
Í,at zijn plekis in de rcedel,kunt u
enoor zolgendat zij op eenprettige
maniel met elkaaropgroeienen vccl
plezieraan elkaarbeleven.

len langevacht met zwarebevedcring
\,raagtom eenregelmatigevcrzorging,
Eenr,{ekelijkse
bo$tel- en kambeurt
voorkomt klitvorming. Llaamaastkan
cleGordon Settergct md $'orden.
De Gordon heeft zlvare,hangende
oren.Orcn van dii type zijn extta
gevoeligvoor oorproblemen,omdat
de zwareoorilappende gehoorgang
kunnen ahluiten. I licrdoor kan het
Saanbroeienin het oor, met alle ellendevan dien. Hct is dus belangrijk
dat u en'oor zorgt dat de oren schoon
zijn, zodatviezigheidgeenkanskijgt
om voor prcblemente zorgen.

-iêe ttï
Setterszijn uitermategeschiktvoor
het veldí'erk. Hun taakbijde jacht is
het zoeken,r,in.lenen \.oorstaanvan
het wild en zij zijn warespeclalistcn
op dit gebied.
De GordonSetteris gezegend
met een
uitstekendeneusen cen enorm uit
houdingsvermogenHil werktzeerzelfstandigcn hijleidtzijn baaseerderbij íl È?Crl.:l}tt Fl !:,.
de jachtdan andersom.Hijheeft een
Zoalsde meestegrotc honden, is het
gmot zelfueÍrouwenen is zecrzelfbe
rasniet ïdjvan heupdyspLasie.
HD is
$arstbijhet uitvoerenvan zijn taak.De een e elijkc aancloeningaan de heuGordonSetterwerkt overhet aLgemeen pen, maaromge\dngsfactoren
spclcn
oroeilijkvoor icmand anden dan dege- claarnaast
ook eenbelangÍijkerol.
'liaplopen, te veel bewcgingvoordat
ne mct wie hijgewend is 1e$€rken.
Van eenhond die zijn werk zozccrop
de hond is uitgegrociden te \,eelofte
cigcn krachtuitoefent,kan men moei enerslerijkevoedingkunnen een
lijk ver'$'achtendat hlj buiten het
nadeligcffcct hebben.Eenandete
gehoozaamt.
werkzijn baasslaafs
Dat aandoeningdie voorkomt bij de
(;ordon Setteris een maagtonieof
.le conhontatieaant€ gaan.Maarwat
ligt nu ccnmaalniet in zijn aard.LIij
Tjjn reÀdicook magzijn, alsu uw
moet zijn eigenahvegingenkunnen
maagdraaiing.Hoeweldit nooit heleGordonmet hardehand regeert,zalhij
makenen gehoorzaamtslechtsdic
maal te voorkomenis, zijn er wel
u niet meerveftrouwenen waarschijn- commando'sdie hem zinvol lijken.
enkeletips die het dsico op eenmaag
llikookniet meer\rcoru willen urcrken.
to$ie vellagen.Het i! beterom uw
1'€nr*aeins
hond minimaai tweemaalper dagte
riiil)-,ini:i\j
De lange,dichtc vacht van de Gordon voercndan hern eensper dageen
llc (;ordon is ovcr het algemeenbeSetterhccft hern altijd beschermdbij
grcte portie te geven.Na de maaltijci
rchermendnaarkinderen.Hij heeft
het uitvoeren\.an zijn('erk.In de
moet de hond minimaal eenuur rurt
geen
geduld
echter
eindeloos
mei hen mige schotseHooSlanden$'aarde
Segundworden.llet is niet verstandig
en zal het contactontlopen !ïannecr
Gordon Sett€rooit zijn werkplckhad, dircct na het eten met hcm te gaan
de kinderenhem geplaagdhcbben.
kunnen de omstandighedcnbehoor
spelenofwandelcn. I
Voor lederrasgeldt echtcrdai alsu
lijkzwaar ziinvoor ccn hond. Lle
ovc \reegtoln ecn honclin huis te
iachthond dic daarzijn werk doet,
ncmcn alsu jongc kinderenheeft,u
moet in het bezit zijn van eenvacht
zich mo€t rcalii€rendat u de hond
die ccn goedebeschenning biedt teniet als kinderoppaskunt gebruiken. gcn de diverselveersin\loeden,maar
U zult zelf altijd aanwezigmoctcn zijn ook iegenbijvoorbeeldde doorncn en
alsde hond ln dezelfderuimte is als
stekelsin het kreupelhout.llen hond
hct kind. Zo kunt u in de gatenhoumet te lreinig vacht kán vrijÍrel niet
den hoe zijmet elkaaromgaanen
$rerkcnir zulk dicht siruiltger,r'a
s als
kuntu ingrijpen alseenvanbeiden de daarwaarde Gordon Setterzijn werk
anderwat onhandigbejegent.Ais u
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