


De Gordon Setter behoort met de lerse en Engelse Setter en

de Pointer tot de Engelse Staande Jachthonden. De Pointer is

de kortharige variant, de Setters de langharige.

TEKST:AGNES WUDEVELD, FOTO,S:AL CEVAN KEMPEN

i#ointe$ en Setters ziin jachthond€n

ir die het wild opsporen en aanwij-
zen, zonder daarbij 'hals tc g€ven'

Olaffcn). Zij jagen met opgeheven
hoofd, dus ni€t met de neus aan de

$ond. Op deze manier probeÍen zij
de geur \'?n hetwild (\.er['aaiing) op
te vangen, De groep Yan de Staande
llonden, zowel de Engelse ah cie con-
tinentálc, is ontstaan Lrii Brakken en
lanSharige'Stijberhunde', honden die
het w'ild uit hun dekking opstootten.
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De Pointer ontleent zijn naam aan .le
tunctie die hij heeftbij dc jacht: hjj
r,"ijrt het lvild aan. De Setter heelÏ zich
onlí,ikkeld uit diverse vogelhonden -
die sarnenwerkteD nlet de havik of de
valk en Spariels. De naanrvan Lle
Settel ver$'ijst naêr deze vooroud€r\,
de Spaniels, die bij de jacht op voge15
gebntikt werden. In dc tijd dat men
netten gcbrxiktc om vogels te vangen,
had de 'crccping' ol 'set ting' Spaniel
als taak om dicht bij het gevonden
vederwild te gaan liggeil ofzitten. Dc
jageÍ $'iefp dan een net over hond eD
vogels heen en had de buitbinn€n.
De Setter stamt af van deze honden en
heeft dcels hun naam overgenomen.
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\,Íet de konst \.an het gelveer dat ge-
schikt was voor gebnlik op sncl bcwe-
gcnd wild, reranderde de bchoefte

rn jlchthonden. ln de Ioop van de
achtiiencic ceurr lve en hierdoor de
\.ogelhonden en setting Spanlels !r'at

naar de achtergrond verdreven en
rnen zocht grotere, snellere honden
voor de nieuwe jacht. Men ging
Spaniels kuisen aan Pointe$, maar eI
werd ook Brakkenbloed ingemengd.
Mcn gaat ervan uit dat de GordoD
Sctter ook Bloedhondenbloed in zich
draagt. Dit zou kunnen verklaren
n'aaron somnige Gordon Setters rnet
hun nelrs aan dc groncl jagen.

In de negcnticncie eeurv onfwikkelden
dc Sctte zich tot \.erschi llende sla-
gen, waarbij ieder gebied in Engeland
het type ontÍ'ikkelde dat het beste
paste bij het betreffende werkterrein
en klimaat. Toen de verschillende ge,
bieden latcr beter bereikbaar werden
door een tocnrmencle infrastnlctuur,
gingen veel van de \.erschillende
variëteiten in elkaar op. Uiteindclijk
bleven er drie vadanten bestaan:
de Engelse, de Ie e en de Schotse
(Gordon) Setter
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Het is niet duidelijk waar de cordon
Scttcr zijn precieze oorsprong vindt.
\\tl is bekend dat het ras zich in
Schotland heeft ont\riklield. Dc gc-
schiedenis van dc Gordon Setter i5 on
losmakelijk verbonden met die van de
hertogen (dukcs) van GordoD. Zii leef-
den in hun kast€el Yan Gordon aan de
monci van de rivier de Spe)', \'1ak bij
Ibchabers, HeL is rnet name Alexan-
der, de ïierde hertogvan Gordon
(17.13-1827) ge$.eest Í,iens naam ge
koppeld is aan de ontwikkclingvan de
Gordon Scttcr. Hij had een voorkeur
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voor .le tricolour Setten van zwalt, tan
€n r7it. Het is echter nlet duidelijk of
hij het inderdaad geweest is die met
zijn kasteelsettert aan het begin heeli
geÍaan van de Gorc]on Setter \\re1is
bekend dat cr aan het begitl van de
zeventicnde eeuí, al 'biack and tan'
Settcr! bestonden, die de vooÍouders
van de moderne Gordon Setter kun-
ncn zrjn Seweest,
Het ruige landschap van Schotland
vroeg om een zwaarderc hond. Hct i!
dan ook Diet rreemd dat de Gordon
Setter de zrvaarrte van dc Setters is.
Aanvankelijk lverdcn dc Setters uit
sluitend gcfokt op werkcapaciteiten.
lvÍen probeerde geen mooie honden te
fokken; het uiterlijkvan de honden
stond in dienÍ van de functie die zij
nloesten l'elvullen, Voor honden die
niet aan de hoge eisenYoldeden,as
er geen pardon. Zij blcvcn e€nvou.ljg-
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RA9GROET i: Staardelachtliondcn, sè.tie 2r Britse
en Ierr lOnrter\ en Setteis.

ÁLGE|,4ENEVlRSallllNiNC stiilvolk hond met de
boua'$n eD Saloppeur Zil'r .rond.htilj€ b.!w
doer dorkqr aar die lan (n ib6ladxpMrd. De hele
hondn zeer llnmetii5.h,

ÀLGEMENÊ l{FilMÊnlGNr intelligent,.ompetent

Á4nÈ: zeLrrenrt {Lrareí, metecn dendelijl,

,iOCrD lli S(!iÈ$et hct hoófdis eeder dkp datr
breed, maar bredeÍ dar dc roo(rnit netrcelrunrte
ilor de hesenen. De schedel is licht ge$eli.l en het
breedlt tu$en de oren l)uidelijke Íop, d. rfurnd
lan d€ achterlboldsknobhel roL de Íop n langer dàn
diÈ yan dè stop ntur de n{N l)e aegen zo dioog
nogclijk \'bo6nrit lan3 net biina $e$ijdige
lilreq nietpunti8olspits. Lippcr nietovohorgqid,
nËat duideliik algaekend. Crote, b.de nèN, .eu!
gaten ofen €n x{art.lre lruil nindeidilp dar lang.

OGÈN: do er bftin, lreldo, niet dielligSend etr det
bol, rcldoerde ondo dc tlcnlbuu$boo8gellaatst
met een l* end ige, irÍe uiSentc r itdtukliing.

OREN] middelmati$lang, dun LaaE aangczct er llak
tÈgen het lroofd aànliSgend.

gftll: sterke kake! nel eetr pcrf.ct, ÈlelmatiS en
conpleer schaar8ebit, daL vil ,e88.n dat de bolen-
tander vlak or.€r de ordfltanden heen íuitcr or
rerht in de (rrltethatit 7jj..

!ltl-5: lin& d1oo8, gcbogcn, zonderkeelhuid

VO{r!11,1Áh'D: large Íboudeibladen, goed s.huin

geplartstibreed oraalhot, to|ten Ífur do ÍhoudeÈ
bladen di.htbii ellarr, nietbeladen Lag8cplrat5te
ellebogen, dic llakte3er hêt lichaarn m luiten.
lo.rtrenetr mel oeal bot, ie.ht en sterli rechtc

|cíÀ.\fi:d delmatigelengte, diep.bo.t,8oed
8e{elldc ibb.n. De rchteste abLen diep. Brede,
licht Seaellde leidcncr \borLobt nie e bieed.

,iri,.lÍÊR.LiÀi.r íi eD help tot spiorg lang, breed en
gcspicrd lan rprcrg tot hak kort Ícrk. coed€ knie
hoelilrS. \'liddcn!.eten loodrechL Hct bclk!n ligt

ïri$il.i .ua l, Soed 8eíotcn, Socd ii{vehde Lenen
dctlcÈl hràr trrNn de lenen tLfligc voetzolen neL
dikkc a.htcrÍ! loetzo.lkls en 5

aïrlÀí1Í: redil ot enigiznN srL.lvo@ig. Niel bcnc.
den de sproryen reike lvordt linizonraal oÍ onder
de rugliir SedEgsr. Dik bil dc Íiartlyotelen uitlo
plnd in èèn Iiine|!nt. De bekd{i'r8 bè$nt bij de
Íiaih{odcl, í lanS en recht en alrdr kodc urde

ii,r,Na$rri?i.r*r-',|lÉitii!6: legelnati!, \Íii en zuft I
ct vell \tu$kracht uit de achterhand.

siilÁniNG: koÍ en Iiin op het hoold, dcvoouijd€
raD de lrenen en dc oortrnt€n;nati8lang, Slad cn
riet kuLLeud olgoknd o! dc rcst van hetlichiad;
bÈvedenngot de oietr ling cn ziidachtiErmn de
acht.riide van de benen lang, jj'i 0r r.ht. De be
hiiing var d. ordèzijde rnag dooLloper tot aar de
bosr en hals. Zo vlak cn re.htnr{elilk.

Xr*n: diepglanzetrd gitrwan, zord{ €en 5!oorlan
ílnbruin met kaÍatrlerood, ditNil ze&jen Slanzen
detin-aftÈkeninger. Z alle haren op dc tcnÈn er
eetrnartcstÍ.p ondd de knak i5 toegeÍian
'lan aitekeningen t$co duidelijke vlekketr bovcn de

.ljen, nietgrot.r dd cn a 2.m i. doorned., op de
ziikantun de ilobruit }Írarbijhet ran niet boio
d. órderziide van de ne(spi.g.l nag reiken; het

'!oct 
liiken .p en duidellk aÍgctck.nde Lard .m de

5nuit hccr VeÍler aan de keelen hÍcc gDtè, duide
ijke ileklen o! de v.drbotrt Aan de binn.nrijd!
van de rchteirorn d' de diie., biide lde ovc.
Saardnaar deroorkint cr zirh uitbreidqid naardc
buitenzijde van de a.htcibcrcr vàtufde s|rong Lot
de tencn. Aan de voorberen: aan d. a.htlLiidet.Í
aan de ellebo3cr c. àan dercorijde toi ra. de \.or
knie ol iet5deiliovo On de anur. Een hecl kknl
Nitbortvlekje n toegexain. c@n ander kleur i5

ËrJil.ïi: rnrn 6ó cm (26 in.hesl dr tcvor 62 !n

cÍrKr+ reuen 29,5 qcn ftler 25 5 kg

Fctlli:ti .llÈaíyiitingvanderooryarndepunten
noet ils ecn J.ut w.rdln be5chouNi en dcli.oordc.
linEru de {!Í inn dc Jont noer nr \trhouding
Íaan rot de ma(e wairii defoutzilh loordoeL

CirÍiÍ{:$!: de i euqr moere! t$tc n.!màl
onLNilili.ldc, rollèdig in het scrolum ingcdaaldc

wcgnict in leven. Alleen de goede en
harde werke kregen zo de kans zich
voort te planten en de $rerklust door
te geven. Men maakte ooknog geen
definitief onderscheid naar kleur in
de stallen van het Gordonkasteel
hield men zwart-witte, zn'arte en
black and tan gckleurde honden.

ti 9t{d}t-a}fr ! t:
HalveM'ege de negentiende eeuw be-

Son de kynologie zich te roercn en
kwamen er meer Dlensen die interesse
toonden in de divefie hoÈdenrassen.
NÍen ging tentoonstellimgen bezoeken
om dc hondcn met €lkaar te kunnen
vergelijken en standaarden op tc stcl-
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],rn die het ideaalbeeld van een be-
paald ras vastlegden. In 1859 vond el
in Newcastle een hondententoonstel-
lingplaats, rvaar een Gordon Sette!
Mr Jobling\ Dmdv, de eerst€ plaats
voor de Sette$ behaalde. Men ging
ook rredsidjden organiseren om de
werklu5tvan de honden tc testerl, In
1863 vond de eeÍste field trial pLaats
in Southill. Het Í,aren Gordon Sette$,
destijds Black and Tans genoemd, die
nunlmer eenl twee en dde werden.
Toen de Engclse Kennel Club in 1873
werd opgericht, werd het ras gcrcgi-
streerd als de Black and Tan Setter.
ReLlen hiervoor $'as dat er ook hon
den van dit t'?e bastonden die niet

alstamden \'?n de kasteelhonden van
Gordon. ln 1891 chttc nlen de ras
vereriginS op, dlie jaar na de oprich,
tingl,an de raslercniging in Amerika.
In 1923 erkendc de Kennel Clob de
Gordon Scttcr.

TtdiàiILrF !$Ëtiat-!f, f x] il!,Ê{;
De Twcede \{ereldoorlog zorgde voor
een cnonne dip in de ont!ïikl(cling
van het ras in l,ngeland. Hocwel Enge
land zelf niet bezet rras door de Duit
sers, $ras de dÍeiging van de oorlog zo
groot dat menscn zich naun'elijks
bezighieldcn met het instandhoudetl
van een hondenras, Daar krvam nog
bij dat de \''oedselvoorziening onLler



in\.loed van de ootlog crg slecht was.
1{'ie in aanrnerking ,ilde konen voor
hondcnvoer mocst kullnell a:lntoncn
dat cie hond zinvol ('erk vonichttc.
Dit betekelrdc in de praktijk dat hcr
dershonden die hij de schaapskudden
werkten rvèl recht haclden op hun
voer, nlaar cle'luxe jachtho clen niet.
\reel honden overlccfden dc oorlog
nret, en andercn rverden gcé\poÍtcerd
na.rr bij\,'oorbccld de Vtrcnigde Staten.
Aan het eincl |an de oorkrgÍ.as cr nog
maar een hancljevol Gordons over in
Lngeland.
In l9il6 bracht rne\r. lj. \'an Danl uit
Ncdcrland tr\,ec aiordons mee naar
lngeiand. Dezc h,-ee hoDderl, falmer
ot the Spergronnds en Maid N.Íariorl
ol letersfield, brachten het \,.er1c
bloed dat lner zo hatd nodlg hacl.

De eerste Gordon Setters k^,atnen in

187.1vanuit  België in ons land.I lcr
ee$te dccenniurn ïan de tr!'intigste
eeu\ï kende hct ras in ons Land cen
warc bloeipcriode.In dic tijd rïerden
er Dogal l{at honden geÍmporteerd uit
Scandina|ië. Na 1930 werdcn et enke
le hondcn uit lngcland ingevoerd ctie
het ras in Nederland moeJten verbeLe
ren. In 1931 !ïcrd de Nedcrlandsc
Gor.ldr Settcr Clob (N.c.S.C.) opge-
|icht, dus dc |ereniging viert volgend
jàar haar 75 jarigbcstaan. Er r,orden
nietYeel (;ordon Sctters gefokt in
Nederland. Hei ras is, in tegenÍelling
lot bij\1)orbeekl de lerse S€ltet, nooit
eclrt populaf genrorden in oiN land.

Hoe$,el do verschillende Sett€rs erg op
elkaar lijken, zijn cr loch substantiële
ve$chi l leo aaD te wi jzen. De necst jD

het oog springcnde daarbij zijn na
tuurlijk de uiierliike kcnmeÍkcn. Orn

," n"*,..", u"" -":*:::T=-lLle6cheiden op baris van hun kleur et1
hun afmeting. Dc Ie$e Sctler is mct
zi jn kaslanieb|uirle of mahonicrode
kleur cie bekendste van de drie. [,r zijn
echtcr daarnaa!l ook rood,Í,itte Iefie
Sett€rs. De Gordon Scttel is Llc meest
robuuste van de drie. Door zijn z$laar-
dere bou\,v is hij wat nindcr snel dan
de andere Settc . Toch is het nict zo
dat uiith tend de uitetljjke rerschil
len de rassen k€nnerkcn. lÍ zijn nel
degcliik ook verschillcn te onderschei-
dcn in karakter. Dc lerse Settcr staat
over het algemeen bekend als de
meest jolige, vdjc en \'Íolijke van de
Setters- l)e Lngclse Setter is watbt-
daardcr van aard en {,ordt geÍocmd
olD zijn miklc, liefdevolle en Nstiije
karakler. Hij wordt $cl de'gentlen1an,
onder de Sette$ gcnoernd. Vàn de
Gofdon Setler zegt rnen dat hij gere-
servecrcler is dan zijn necfjes, wat

I
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terughoudend naar vleemderl. 1n zijn
jonge jaren kan hij wat onstl mig en
wild zijn en hij heeft een tomeloze
enerSie. Hij is de meest zelfbewuste
van de drie. In zíjn rrerk staat hij be-
kend onl zijn enorme spoorvastheid.
lvÍeer over de Pointer etl Sette ieest u
deze maand in onze rubiek Ri'nologi
sche Kcnnis vanaf blz. 74.

KA.rah:t{ïÊr\
De Gordon Setter hecht zich over het
algemeen het sterkst aan een oftwee
mensen- De restvan het gezin kan
ook rekenen op zijn liefde €n toewij
ding, maar anderen zijn voor henl
onbelangrijk. Ziin voorkcur voor zijn
'eigen' mensen is zo stcrk, dat het
moeilijk is om hem te herplaatsen. Hij
hecht zich mocilijk opnieuw aan an-
deren. Ditbeiekent ook dat hij het
mocilijkvindt als hij niet mee op va-
kaniie kan. Een Gotdon Setter in een
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hondcnpension doen is een mmp
vool hem en het kan goed zijn dat hij
niet eet tot u wcerterugbent. Omdat
de Gordon een echte eenmanshond
is, is het voor hem moeilijk om samen
te leven met anderc honden met wie
hij zijn baas moet delen. Ërzalveelal
een strijd ontstaan om de aandacht
van de baas. Meerdere Gordon Setters
kunnen wel samen gehouden worden,

aar dan loopt men het risico dat ze
eigenlijk urel genoeg aan eikaar heb-
ben en minder op u gedchtzijn. In
conhontaties met anderc honden
buiten zal hij niet snel de agressor
zijn. Ook als hijwordt uitgedaagd zal
hij proberen een vechtpartij te voor-
komen door weg te lopen,

ót'vógó{Fi€
De Gordon Setter hecft aldjd een zeel
zelfstandige taak gehad bij de jacht. Dit
uit zich in de moderne Gordon nog

steecls in eigenzinnig gedtag. lleze hond
zal niet ieder colxnando van zijn baas
aannemen'omdat die het nou eenmaal
beterweet'. De Gordon gaat er namelijk
vaak van uit dai hij het zelf tocà zeker
wel beterweetl U moet als baas dus zeer
uw best doen de hond'redelijke beve
len' te geven, $'aar hij het nut van in-
ziet. Als het u niet lukt hem duidelijk te
maken l\?t het belang is van bepaalde
oefeningen, geef lku weinig kans van
slagen. Hoewel de Gordon Settereen
karaktervolle hond is met een sterke
eigen wil, betckent dit niet dat hij een
harde hond is die navenant kan wor-
den aangcpakt. Setters staan bckend
om hun zachtheid en ook de Gordon is
behoorlijk gevoelig. Hij is \"n de drie
Setle assen we1 de eerstc Llie zou kun-
nen protesteren als hij vindt dat hij
onheus bejegend wordt. Waar een IeNe
Setter misschien in zijn schulp kftipt,
kan een Gordon Setter overwcgen om



.le conhontatie aan t€ gaan. Maar wat
Tjjn reÀdic ook magzijn, als u uw
Gordon met harde hand regeert, zal hij
u niet meerveftrouwen en waarschijn-
llikookniet meer \rcor u willen urcrken.

r i i i l ) - , in i : i \ j
llc (;ordon is ovcr het algemeen be-
rchermend naar kinderen. Hij heeft
echter geen eindeloos geduld mei hen
en zal het contact ontlopen !ïannecr
de kinderen hem geplaagd hcbben.
Voor leder ras geldt echtcr dai als u
ovc \reegt oln ecn honcl in huis te
ncmcn als u jongc kinderen heeft, u
zich mo€t rcalii€ren dat u de hond
niet als kinderoppas kunt gebruiken.
U zult zelf altijd aanwezig moctcn zijn
als de hond ln dezelfde ruimte is als
hct kind. Zo kunt u in de gaten hou-
den hoe zijmet elkaar omgaan en
kuntu ingrijpen als een vanbeiden de
ander wat onhandig bejegent. Ais u

uw kind leert om de hond mct respect
te behandelen, en ook de hond weet
Í,at zijn plekis in de rcedel, kunt u
enoor zolgen dat zij op een prettige
maniel met elkaar opgroeien en vccl
plezier aan elkaar beleven.

-iêe ttï
Setters zijn uitermate geschikt voor
het veldí'erk. Hun taakbijde jacht is
het zoeken, r,in.len en \.oorstaan van
het wild en zij zijn ware speclalistcn
op dit gebied.
De Gordon Setter is gezegend met een
uitstekende neus en cen enorm uit
houdingsvermogen- Hil werkt zeer zelf-
standig cn hijleidtzijn baas eerderbij
de jachtdan andersom. Hijheeft een
gmot zelfueÍrouwen en is zecr zelfbe
$arst bijhet uitvoeren van zijn taak. De
Gordon Setter werkt overhet aLgemeen
oroeilijk voor icmand anden dan dege-
ne mct wie hijgewend is 1e $€rken.
Van een hond die zijn werk zozccr op
cigcn kracht uitoefent, kan men moei
lijk ver'$'achten dat hlj buiten het
werkzijn baas slaafs gehoozaamt. Dat
ligt nu ccnmaal niet in zijn aard. LIij
moet zijn eigen ahvegingen kunnen
maken en gehoorzaamt slechts dic
commando's die hem zinvol lijken.

1'€nr*aeins
De lange, dichtc vacht van de Gordon
Setter hccft hern altijd beschermd bij
het uitvoeren \.an zijn('erk.In de
mige schotse HooSlanden $'aar de
Gordon Sett€r ooit zijn werkplck had,
kunnen de omstandighedcn behoor
lijkzwaar ziinvoor ccn hond. Lle

iachthond dic daar zijn werk doet,
moet in het bezit zijn van een vacht
die ccn goede besche nning biedt te-
gcn de diverse lveersin\loeden, maar
ook iegen bijvoorbeeld de doorncn en
stekels in het kreupelhout. llen hond
met te lreinig vacht kán vrijÍrel niet
$rerkcn ir zulk dicht siruiltger,r'a s als
daar waar de Gordon Setter zijn werk
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len lange vacht met zware bevedcring
\,raagt om een regelmatige vcrzorging,
Een r,{ekelijkse bo$tel- en kambeurt
voorkomt klitvorming. Llaamaast kan
cle Gordon Setter gct md $'orden.
De Gordon heeft zlvare, hangende
oren. Orcn van dii type zijn extta
gevoelig voor oorproblemen, omdat
de zware oorilappen de gehoorgang
kunnen ahluiten. I licrdoor kan het

Saan broeien in het oor, met alle el-
lende van dien. Hct is dus belangrijk
dat u en'oor zorgt dat de oren schoon
zijn, zodat viezigheid geen kans kijgt
om voor prcblemen te zorgen.

íl È?Crl.: l}tt Fl !:,.
Zoals de meeste grotc honden, is het
ras niet ïdjvan heupdyspLasie. HD is
een e elijkc aancloening aan de heu-
pen, maar omge\dngsfactoren spclcn
claarnaast ook een belangÍijke rol.
'liaplopen, te veel bewcging voordat
de hond is uitgegrocid en te \,eel ofte
enerslerijke voeding kunnen een
nadelig cffcct hebben. Een andete
aandoening die voorkomt bij de
(;ordon Setter is een maagtonie of
maagdraaiing. Hoewel dit nooit hele-
maal te voorkomen is, zijn er wel
enkele tips die het dsico op een maag
to$ie vellagen. Het i! beter om uw
hond minimaai tweemaal per dagte
voercn dan hern eens per dag een
grcte portie te geven. Na de maaltijci
moet de hond minimaal een uur rurt

Segund worden. llet is niet verstandig
dircct na het eten met hcm te gaan
spelen ofwandelcn. I
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