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-10 C° nog óp hun hok slapen 
in plaats van erin. Het koude 
jachtseizoen is voor deze hond 
dus geen probleem.

Het is een zelfzekere evenwich-
tige hond die goed trainbaar 
is. Verwacht echter na een 
gedegen training geen slaaf te 
hebben. Het is een zelfstandig 
denkende hond die graag het 
nut van je verzoek wil begrijpen. 
De baas moet hier wel tegen 
kunnen. Na een consequente en 
zachte (!) opvoeding werkt de 
hond graag voor de baas. Een 
wetterhoun moet er wel plezier 
in houden; bij de training is 
afwisseling en uitdaging nodig. 
De intelligentie van deze hond 
blijkt vooral in de praktijkjacht, 
waar de hond goed zelfstandig 
kan werken. 

De kenmerkende astrakan vacht 
behoort ietwat vettig te zijn en 
de verzorging ervan is minimaal. 
De vacht beschermt van nature 
goed bij ruw terrein en weers-
omstandigheden tijdens het 
werk. De wetterhoun komt in vier 
kleurslagen voor: zwart, bruin, 
zwart-wit en bruin-wit. 

TEKST: ANITA HOOGENDOORN

‘De wetterhoun wordt 
zeer gewaardeerd als 
doorzetter in de jacht’

‘Een zelfstandig denkend dier’
In deze nieuwe reeks belicht De Vlaamse Jager een aantal 
onbekende hondenrassen, die perfect voor de jacht kunnen 
dienen. Te beginnen met de wetterhoun. 

De wetterhoun is zowel geschikt 
voor waterwild als voor de jacht 
op vossen. ‘Het is een plaatje in 
het veld’, zei een jager afgelopen 
seizoen tegen me. Dat is het, 
en daarnaast is het een beste 
werker, allround en volhardend.

HISTORIE

De wetterhoun (FCI-groep 8 
sectie waterhonden) komt uit 
het merengebied in Friesland. 
De wetterhoun is oorspronkelijk 
ingezet voor de jacht op de 
otter en de bunzing. Sinds deze 
niet meer bejaagd worden, werd 
de wetterhoun vooral actief op 

veerwild en haarwild. Zijn reukzin  
is befaamd, net als zijn volhar-
dendheid. Naast de jacht werd 
de wetterhoun ook gebruikt 
als bewaker van het erf, als 
trekhond, en als mollenvanger en 
ongediertebestrijder.

JACHTEIGENSCHAPPEN

De wetterhoun wordt zeer 
gewaardeerd als doorzetter in 
de jacht.

In een hutje of onder de ca-
mouflagenetten op de ganzen, 
op de boot op de eenden: de 
wetterhoun is overal thuis, en 

altijd rustig. Een drijfjacht op 
kleinwild zoals haas, konijn, 
fazant en patrijs past een 
wetterhoun ook goed, evenals 
een vossenjacht vanwege het 
robuuste voorkomen en de 
kracht. Hij wordt zeer gewaar-
deerd als doorzetter in de jacht, 
voor die (voor)jager die weet 
hoe je met respect en geduld de 
Wetterhoun aan het werk krijgt. 
Ook bij zweetwerkopleidingen is 
dit ras steeds vaker te zien. 

De wetterhoun is een allrounder, 
die voor en na het schot werkt 
en voor nazoeken gebruikt kan 
worden. Ze passen zich makkelijk 
aan het terrein aan. Ze werken 
onder het geweer en blijven dus 
dicht bij hun baas. De wetter-
houn attendeert (hij geeft kort 
aan dat er contact is met het 
wild) en stoot het wild dan uit. 
Het zijn ook prima apporteurs 
die vooral goed markeren. 
Wetterhounen zijn uitermate 
geschikt voor jachtvelden met 
kleinere percelen, water, rietkan-
ten, bosjes en houtwalletjes. Ook 
zware dekking schuwen ze niet.

KARAKTER EN UITERLIJK 

De wetterhoun is graag buiten, 
altijd bij de baas. Thuis is hij de 
rust zelve. Hij is waaks, maar 
zeker niet luidruchtig. Er zijn 
Wetterhounen bekend die bij 

Populatie en gezondheid

De wetterhoun heeft een zeer kleine populatie, naar 
schatting 1.000 honden, en komt vrijwel alleen in 
Nederland voor. In Vlaanderen wonen er enkele. Op 
jachtwedstrijden laten ze zich weinig zien, omdat 
het echte praktijkhonden zijn. In Nederland wordt in 
verschillende delen van het land actief mee gejaagd. Een 
jachtcombinatie in Vlaanderen heeft ook al enkele jaren 
een wetterhoun in de gelederen. 

Ondanks de kleine populatie is het ras relatief gezond. Er 
komt incidenteel heupdysplasie (HD) en elleboogdysplasie 
(ED) voor, hoewel er zelden klinische klachten zijn. Verder 
komen er soms hart- en oogproblemen voor. 

Meer info: Nederlandse Vereniging voor Stabij- en 
Wetterhounen, www.nvsw.nl
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RE E K S — O N B E KE N D E JAC HTH O N D E N 

de wetterhoun

- www.hardysoutdoor.com -


