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Jagen met  
WETTERHOUNEN

Deze keer een praktijkverhaal over het jagen 
met wetterhounen op Vlaamse bodem.

EEN ALLROUNDER

Sinds de otter en de bunzing niet 
meer bejaagd worden, wordt de 
wetterhoun vooral ingezet op 
kleinwild en ook voor nazoeken 
van grof wild is het ras zeer 
geschikt. Het is een drijvende 
hond die onder het geweer werkt 
en die na het attenderen het wild 
direct flusht. 

MIJN KENNISMAKING 

In 2016 liep ik met mijn Foske 
jachtproeven in Vlaanderen. Ze 
haalde, amper 2 jaar oud, haar 
basis- en africhtingsbrevet. Het 
jaar erop werd ze zelfs 3de. Dat 
viel op en het leidde later dat 
seizoen tot een uitnodiging. De 
eerste jachtdag leverde Foske 
een groot deel van het tableau. 
Ook de rest van het seizoen 
werkte ze goed. We mochten 
blijven. Intussen heb ik het vijfde 
seizoen achter de rug. Omdat 
Foske ernstig ziek is geweest, 
heeft haar dochter Jeppe het 
overgenomen. Mijn fokbeleid 
werpt zijn vruchten af: Jeppe is 
mijn derde generatie bejaagd 
en al vanaf haar eerste seizoen, 
1 jaar oud, liep ze mee alsof ze 
nooit anders had gedaan.

DE JACHTCOMBINATIE

Het is een jachtcombinatie in de 
provincie Vlaams-Brabant die 
het gewaagd heeft om een on-
bekend ras uit te nodigen. Twee 
jachthouders hebben hier een 
prachtige jacht met eindeloze 
velden en flinke stukken bos. De 
wildstand is goed en de tableaus 
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zijn zeer beschaafd. Het beheer 
is dus uitstekend. Het gebied 
van de twee samen is ongeveer 
1.000 hectare en ligt in twee 
verschillende WBE’s. Deze WBE’s 
werken al tientallen jaren goed 
samen. Beide jachtrechthouders 
hebben een bijzondere veld-
wachter in dienst, maar gezien 
de gezamenlijke jacht heeft één 
veldwachter de leiding op een 
jachtdag. De jachtrechthouders 
hebben samen met hun com-
binanten, invitees en met alle 
drijvers en ondersteuning een 
mooi, gezellig en goed samen-
werkend gezelschap weten te 
creëren. De jacht is immers ook 
een sociaal gebeuren. Ook de 
waardering voor en trouw aan de 
drijvers is opvallend. 

IN DE PRAKTIJK

De wetterhoun is een echte 
praktijkhond met jachtverstand. 
Ze zijn erg zelfstandig en hebben 
-eenmaal goed getraind en ge-
proefd aan de praktijk - nauwe-

lijks aansturing nodig. Zo gebeurt 
het regelmatig dat men mij 
vraagt om ergens een verloren 
apport te zoeken, en dan blijkt 
dat Jeppe daar al zoekende is. 
Foske legde eens een apport 
snel bij me neer. We wisselden 
een blik van verstandhouding 
en ze vertrok onmiddellijk voor 
het volgende apport. Ook in de 
maïs, buiten mijn zicht, werken ze 
volkomen zelfstandig, maar altijd 
binnen bereik. Een mooie eigen-
schap is volharding. Jeppe liep 
al in haar eerste jaar op een ver 
apport van een fazant, een nog 
iets te fitte loper. Ze verdween 
uit beeld en iedereen dacht dat 
die verloren was. Na een tijdje 
wachten, verscheen ze ineens 
met de fazant. 

De wetterhoun oogt onverstoor-
baar, maar is beslist passievol 
en ook slim. Als Jeppe ziet dat 
een andere hond dichterbij is, 
gaat ze niet op het apport af. 
Dit energiemanagement maakt 

dat ze met gemak een hele dag 
goed kan werken. Markeren kan 
de wetterhoun als de beste. Als 
Jeppe doorheeft dat een andere 
hond niet goed gemarkeerd 
heeft, gaat ze er wel op af. Soms 
gaat Jeppe de dekking niet in, 
terwijl ik dat vriendelijk vraag. 
Als er niets zit, gaat ze er niet 
in. Zit er wel wat, dan gaat dat 
vierkante lijf van 30 kg heus de 
bramen in. Ze heeft altijd gelijk. 
Ik heb inmiddels geleerd daarop 
te vertrouwen. Wat vooral de 
geweren in de linie erg prettig 
vinden aan de wetterhoun, is dat 
ze echt goed onder het geweer 
werkt. Alles wat ze in kleine 
slagen op het veld flusht, komt 
mooi voor het geweer. 

Zelf jaag ik jaarrond met mijn 
wetterhounen: schadebestrijding, 
kleinwild in Vlaanderen en in 
Nederland, en ook nazoeken. 
Het spreekt voor zich: ik vind het 
heerlijke honden om mee te wer-
ken. Het is wat mij betreft echt 
een ras voor nu en de toekomst, 
voor alle facetten van de jacht. 
Het is gedaan met de groot-
schalige jachten en dan kun je 
met een wetterhoun heerlijk voor 
de voet jagen in klein gezelschap.
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Voor het schot werken, 
apporteren en nazoeken: 
het is een echte allrounder


