
H O N D E N

In Nederland zal hij bij de meesten nog onbekend zijn, maar door de liefhebbers wordt hij al bemind. 

De Epagneul de Saint Usuge is de kleinste staande hond, maar is daarentegen groot in zijn prestaties. 

Door zijn achtergrond en gedrag is hij zeer geschikt voor de Nederlandse jachtvelden. 

Uit onderzoek blijkt dat het ge-

middelde huwelijk in Neder-

land tussen 1980 en 2000 zo’n

7 jaar duurde. Een jachthond gaat ge-

middeld zo’n 10 jaar mee. Het is om 

die reden wonderlijk dat mensen meer

aandacht besteden aan de selectie van

een geschikte partner dan aan het soort

hond dat bij hen past. 

Nieuw in Nederland

Gelukkig zijn er altijd mensen die heel

nauwkeurig onderzoeken wat bij hen

past en er niet voor terugdeinzen dan

maar een nieuw ras in de Nederlandse

jachtvelden te introduceren. Zo kwam

het dat in 2006 de eerste Epagneul de

Saint Usuge in de Nederlandse jacht te-

recht kwam. De Epagneul de Saint 

Usuge is de kleinste staande hond die

qua uiterlijk een kruising lijkt tussen de

Heidewachtel (Kleine Münsterlander) en

de Duitse Wachtelhund. Echter qua ge-

drag is de hond uniek en met geen enkel

ras te vergelijken. De Epagneul de Saint

Usuge komt namelijk oorspronkelijk uit

Frankrijk en heeft ook de Bourgondische

levensstijl van de Fransman. De hond

houdt van gezelligheid, kruipt graag bij

je op schoot en is zeer verdraagzaam ten

opzichte van kinderen. Ook is de hond

zoals het een Fransman betaamt dol op

lekker eten. Hoewel de Epagneul de

Saint Usuge in huis de rust zelf is gaat

hij in het veld gepassioneerd te werk.

Oorsprong en jachteigenschappen

De Epagneul de Saint Usuge is een zeer

oud ras dat reeds in de 16e eeuw werd

beschreven. Het ras dankt zijn naam aan

het plaatsje Saint-Usuge in Frankrijk

waar het ras ooit ontstaan is. Van oor-

spong is de omgeving van Saint-Usuge

een moerasgebied met veel rivieren, riet-

landen en ondergroei. Het gebied zat vol

met houtsnip, fazant en eend. Dit wild

De Epagneul lijkt op een heidelwachtel

De Epagneul is een echte Franse jachthond voor natte moerasgebieden
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was door de zeer dichte dekking lastig te

bemachtigen. De Fransen fokten daarom

een wat kleinere hond die eenvoudig on-

der de ondergroei door kon, dicht in de

buurt van zijn baas wilde zijn en ook het

wild vast kon houden door middel van

voorstaan. Vanzelfsprekend moest de

hond ook in staat zijn om het wild in de

lastige dekking te apporteren. Feitelijk

was hiermee een allround jachthond ge-

boren. Het formaat van de huidige Epag-

neul de Saint Usuge varieert bij reuen

tussen de 45 en 53 cm en bij de teven

tussen de 41 en 49 cm. Qua werk lijkt de

hond een kruising tussen een spaniël en

een staande hond. Een Epagneul de Saint

Usuge peutert, zoals een spaniël dat ook

graag doet, alle struikjes en begroeiing

grondig uit. In Engeland en Amerika

wordt het ras daarom ook wel de Saint

Usuge Spaniël genoemd. Ook heeft de

Epagneul de Saint Usuge oren die erg

spaniëlachtig aandoen. Echter de gelijke-

nis met spaniëls verdwijnt zodra de Epag-

neul de Saint Usuge verwaaiing krijgt.

De hond blijft dan stokstijf staan en zal

proberen stap voor stap het wild te bena-

deren en uiteindelijk vast te zetten. 

De hond vertoont dit gedrag altijd kort

onder het geweer. Zelden zal een 

Epagneul de Saint Usuge verder dan 40

meter van u verwijderd zijn. Hij wordt in

Amerika om die reden ook wel de laar-

zenkusser genoemd. De hond is naast

baasgericht ook zeer leergierig en gek 

op water. Daarom is de Epagneul de

Saint Usuge ook zeer geschikt voor 

apporteersport. In Duitsland worden 

de laatste jaren veel Epagneul de Saint

Usuge honden ingezet voor zweetwerk.

Door de lage bouw zit de hond dicht op

het spoor. Gecombineerd met de goede

neus en de beheerste passie is de 

Epagneul de Saint Usuge buitengewoon

geschikt voor het volgen van zelfs de

meest minimale zweetsporen. 

Overigens is, in tegenstelling tot in

Frankrijk, het ras in Nederland nog niet

erkend. De Epagneul de Saint Usuge is

thans alleen erkend door de Franse 

Kennel Club “Societe Centrale Canine”.

Uitsterven

Lange tijd heeft het ernaar uitgezien dat

het oeroude ras zou uitsterven. Door de

inspanningen van de Franse priester 

Robert Billard, die in 2000 overleden is,

is dit voorkomen. De priester heeft veel

speurwerk verricht naar geschikte reu-

teef combinaties om het voortbestaan

van het ras te garanderen. Initiëel was

het lastig om überhaupt exemplaren van

het ras te traceren. Het ras werd alleen

nog door jagende liefhebbers gebruikt.

Door veel energie in de selectie te stop-

pen is er weer een stabiele genenpoel van

de Epagneul de Saint Usuge. Hiermee is

het voorbestaan van het ras op korte 

termijn gegarandeerd. De toenemende

populariteit als jacht- en gezelschaps-

hond zal naar verwachting zorgen voor

het voortbestaan op lange termijn. 

Thans leven er in Frankrijk naar schat-

ting 1500 exemplaren. Echter ook buiten

Frankrijk zijn de honden nu te vinden.

In Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk,

Zwitserland, België, Amerika en 

Nederland zijn reeds enkele tientallen

honden te traceren en het aantal zal naar

verwachting toenemen. 

Voor wie geschikt

De Epagneul de Saint Usuge is met name

geschikt voor mensen die een kleiner

hondenras zoeken dat als gezinshond en

praktijkhond gebruikt kan worden. 

De hond is erg sociaal en kan niet goed

tegen langdurig alleen zijn. Als kennel-

hond is het ras ook minder geschikt 

omdat de honden zeer op mensen gericht

zijn. In gezinnen met jonge kinderen ge-

dijen de honden prima. Het is echter wel

een gebruikshond. U dient dus ook met

de hond te gaan jagen om de volle passie

en aanleg tot bloei te laten komen. 

Maak uw keuze overwogen want de

hond gaat tenminste 10 jaar mee. 

Voor info over het ras kunt u de website

www.freewebs.com/epagneuldesaintusuge

bezoeken.�

Het is een uitstekende apporteur

Door zijn bouw en goede neus is de Epagneul
een zeer goede zweethond

In dichte dekking weet de Epagneul alles nog te
vinden

Het is een echte staande hond

Tekst en foto’s: Sven-Erik Zandvoort, 
Paul de Vos
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