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Geschiedenis
De Duitse Staande Draadhaar is een ruwharige 
staande hond, die volgens de fokkerijbeginselen 
aan het einde van de 19e eeuw door Karel Eduard 
Korthals op basis van de ideeën van ”Hegewald” 
(graaf Sigismund von Zedlitz und Neukirchen ) sinds 
de eeuwwisseling werd gefokt met het uitdrukkelijke 
doel, een evenwichtige en sterk presterende, Draad-
harige jacht-gebruikshond te creëren.

In 1902 zijn er 3 jagers in het Duitse stadje Sangers-
hausen die tijdens een bijeenkomst besloten om voor 
deze goede jacht gebruikshonden een rasvereni-
ging op te richten. Daarmee was “Verein Deutsch 
Drahthaar”geboren. Lange tijd was het bestaan van 
de vereniging moeizaam door “anti-bewegingen” 
maar men hield vol, en omstreeks 1974 is de ver-
eniging inmiddels uitgegroeid tot de grootste jacht-
hondenrasvereniging van Duitsland. In Nederland is 
daarna in 1959 ook door aantal jagers de Vereniging 
Vrienden Duits Draadhaar (VVDD) opgericht.
Er werden honden gefokt volgens het beginsel ”via 
de prestatie naar het type”. Uit het beste materiaal 
van de ruwharige rassen ( Poedelpointer, Griffon 
Korthals, Duits Stichelhaar) en met inkruising van de 
Duitse Staande Korthaar is een jacht-gebruikshond 
ontstaan die zich kenmerkt door zijn weerbestendige 
beharing en een veelzijdigheid op alle terreinen van 
de jachtpraktijk. 

Jan, hoe ziet eigenlijk jouw geschiedenis met 
de Draadharen eruit?
“Ik heb verschillende honden gehad; Korthaar, Lang-
haar, Labrador. Mijn vader had vroeger een Draadhaar 
en hij heeft ook nog eens een Griffon gehad. Maar als 
je wat meer in het grofwild komt moet je een hond 
hebben die op grofwild kan werken. 
Ik had daarom een Bayerische Gebirgs Schweisshund 
(BGS) in Oostenrijk besteld. Helaas verloor de fokker 
van die hond in dat jaar 3 van zijn honden tijdens de 
gemzenjacht, die waren door gemzen van de berg 
af gezwiept. De bestelde pup kon dus niet geleverd 
worden. Toen ik dat verhaal vertelde op een wedstrijd 
zei Gerard Theunissen tegen mij “Waarom wil je een 
grofwild specialist? Je bent toch ook kleinwild jager 
met veel waterwerk op de jacht, waarom zou je dan 
een specialist nemen? Een Draadhaar kan dat net zo 
goed, want dat is een manusje van alles”.
Gerard is iemand met veel ervaring en ik hechtte veel 
waarde aan zijn mening. Dus vroeg ik hem voor mij 

een pup uit te zoeken uit het nest waar hij zelf ook 
een pup van zou nemen. Dat werd Dutch Dierck van 
het Markerinkhof, mijn eerste Draadhaar. 
Met Dierck ben ik gelijk vanaf het begin af aan 
veelzijdig gaan werken. Met als resultaat een 2e plek 
op de Grote prijs Jan Coldewey in 1996. Dierck was 
een fantastische hond en ik wilde graag een nakome-
ling uit zijn bloedlijn. Ik ben in Duitsland gaan zoeken 
naar een geschikte teef om door Dierck te laten 
dekken, daar heb ik een pup van kunnen nemen. 
Dit was Atmarkers Pico mijn 2e Draadhaar, met hem 
deed ik in 2002 wederom mee aan de Grote Prijs Jan 
Coldewey, ditmaal wonnen we!
Pico heeft ook wel eens voor nakomelingen gezorgd, 
maar op dat moment was voor mij de tijd nog niet 

rijp voor een nieuwe Draadhaar. Een aantal jaren later 
moest ik dus voor mijn 3e Draadhaar toch weer op 
zoek in Duitsland. Ik ben toen uitgekomen bij Wax 
von der Dachswiese, met hem ben ik momenteel nog 
volop aan het werk”.

Uiterlijk
De Duitse staande Draadhaar heeft een stoere en 
energieke uitstraling. De beharing bestaat uit een 
ondervacht die waterafstotend is en daaroverheen 2 
tot 4 cm lange ruwe dekharen. De vacht moet door 
de structuur en dichtheid een optimale bescherming 
tegen weersinvloeden en verwondingen bieden. De 
gelaatsuitdrukking wordt compleet gemaakt met ex-
pressieve wenkbrauwen, snor en baard. De Draadhaar 

Een markant ras wat gekenmerkt wordt door zijn veelzijdigheid, in te zetten in verschillende disciplines 
van de jacht. Markant; vrij vertaald, betekent het “iemand die je niet gauw vergeet, kenmerkend, , 
bijzonder, opvallend, uitzonderlijk,en vooraanstaand”. Hoe vindt je nu iemand die net zo markant is als 

het ras zelf en het ook in zijn volledige veelzijdigheid gebruikt in de praktijk? Nou dat bleek eigenlijk hele-
maal niet zo moeilijk dus ditmaal niet één, maar 2 interviews bij dit rasprofiel. Als eerste in gesprek met Jan 
Tiecken, keurmeester, jager en Draadhaar liefhebber in hart en nieren, en daarna een interview met voorjager 
en praktijkman Ad Bekkers. Beide compleet verschillende persoonlijkheden, maar naar mijn mening, ieder op 
zijn eigen manier zeer markant.
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moet zo af en toe getrimd worden om dode haren te 
verwijderen. Hij komt voor in de kleuren: Bruinschim-
mel (met of zonder platen), Zwartschimmel (met of 
zonder platen), Helschimmel, Bruin (met of zonder 
borstvlek). De romplengte is in principe gelijk aan,- of 
maximaal 3 cm meer,- dan de schouderhoogte. Voor 
reuen is de gewenste hoogte 61 tot 68 cm en voor 
teven 57 tot 64 cm.

Wat sprak jou zo aan bij een Draadhaar, heb 
je voor het uiterlijk gekozen of was het meer 
functionaliteit?
“Een hond heb je natuurlijk voornamelijk om zijn 
functionaliteiten op de jacht, maar als je er toch tegen 
aan moet kijken is het eigenlijk net als met vrouwen. 
Dan zie ik toch liever iets moois als iets lelijks. Een 
hond moet je dus wel aanspreken, maar smaak is 
natuurlijk persoonlijk. In Nederland zie je nog al eens 
Draadharen met flink wat haar en een wat zachtere 
vachtstructuur. Ik hou daar niet zo van dus ik kijk 
vooral naar wat korter behaarde Draadharen, na-
tuurlijk wel met een voldoende ruwe vachtstructuur 
en een mooi behang. Maar de voornaamste reden 
waarom ik voor een Draadhaar naar Duitsland ga 
is toch wel de staart. Ik wil persé een hond met een 
korte staart want dat is met jagen veel praktischer”.

Gedrag / Karakter
Een Draadhaar is een slimme en evenwichtige hond, 
maar wel een werkhond pur sang. Dat betekent dat 
hij veel energie heeft. Als je dit in goede banen weet 
te leiden door training, jachtpraktijk, wandelen en 
fietsen dan is de Draadhaar een heerlijke hond om 
in huis te hebben. Maar als je hem mentaal en fysiek 
niet genoeg uitdagingen kunt bieden dan is het geen 

verstandige keuze om aan zo’n passievolle hond te 
beginnen. 
Een Draadhaar heeft een consequente opvoeding 
nodig, maar als eenmaal het pact gesloten is dan 
heb je een jachtmaatje voor het leven. Een hond die 
nergens voor terugdeinst en met wie het een plezier 
is om te werken. Draadharen zijn over het algemeen 
niet schuw, gevoelig of agressief.

Kom jij als keurmeester nog veel 
Draadharen tegen?
“Op de wedstrijden hebben ze zeker niet de 
overhand, maar dat komt omdat de Draadhaar een 
manusje van alles is. De proeven in Nederland zijn 
vaak opgesplitst in werk voor of na het schot. Je hebt 
voor alle disciplines aparte proeven. In Nederland ligt 
per discipline de lat ook veel hoger. Hierdoor haal je 
de allroundheid eigenlijk een beetje uit de hond. Dit 
betekent niet dat je met een Draadhaar geen Neder-
landse proeven zou moeten lopen, sterker nog als je 
een Draadhaar hebt die in Nederland goed presteert 
kun je vaak in Duitsland de sterren van de hemel 
lopen. Zolang je geen afbreuk doet aan de natuurlijke 
eigenschappen van een Draadhaar en niet te veel 
naar een kant doorslaat, is er niets aan de hand. Een 
Draadhaar is tenslotte een hond met vele talenten en 
het is mooi die in de volle breedte te benutten. Wat 
dat betreft sluiten de proeven in Duitsland daar wel 
beter bij aan denk ik”.

Gezondheid
Over het algemeen is de Duitse Staande Draadhaar 
een redelijk gezond ras. Binnen de Nederlandse 
vereniging zijn voor fokdieren heup dysplasie (HD) 
onderzoek en onderzoek op von Willebrand Deficiën-

tie (vWD) verplicht. In Duitsland is sinds kort ook OCD 
onderzoek verplicht voor fokdieren. Ook binnen de 
Nederlandse rasvereniging wordt gekeken of onder-
zoek naar OCD verplicht kan worden voor de fokkerij. 

Jan, hoe denk jij over de gezondheidsonder-
zoeken in Nederland? 
“Gezondheidsonderzoeken zijn goed, ik heb met Wax 
nu ook de benodigde onderzoeken laten doen om in 
aanmerking te komen voor de Duitse dekreuen lijst. 
Fokken moet je doen met gezonden honden, en dan 
moet je de papieren kunnen overleggen.
Het is goed dat de verenigingen zich hier sterk voor 
maken want dit komt uiteindelijk de gezondheid van 
ons ras ten goede”.

De Draadhaar als werkhond
De Draadhaar is gefokt om op alle fronten van de 
jacht zijn mannetje te staan. Bij het veldwerk jaagt 
hij ruim genoeg om hele percelen gras, tarwe of bie-
ten af te zoeken naar veerwild. Door zijn natuurlijke 
aanleg en drang om het wild te vinden is het een 
mooi schouwspel om naar te kijken. Eenmaal wild 
in de neus zal hij dit door voor te staan proberen 
vast te zetten zodat de jager in de buurt kan komen. 
Samen met de hond kan dan het wild opgestoten 
worden.
Ook na het schot maakt zijn goede neus hem tot 
een betrouwbare wildvinder. Zowel op het land als 
in het water is de Draadhaar in zijn element. Riet, 
bramen, takken of andere obstakels deren hem niet. 
Als het om de jacht gaat kan de Draadhaar echt 
hard zijn voor zichzelf. In Duitsland worden ze ook 
wel gebruikt bij drijfjachten op grofwild, maar dat 
zie je in Nederland niet meer. Wel zijn er in Neder-

“Als je een  
Draadhaar hebt die 
in Nederland goed 

presteert, kun je vaak 
in Duitsland de  
sterren van de  
hemel lopen”
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land nog goede Draadharen die ingezet worden 
voor het zweetwerk. 
Juist deze veelzijdigheid wordt door liefhebbers van 
het ras erg gewaardeerd, en maakt dat de Draad-
haar een zeer geliefde hond is onder de jagers. 

Wat voor werk doe jij eigenlijk allemaal met 
je Draadhaar, Jan?
“Alles wat je maar bedenken kan. Ik gebruik hem bij 
de kleinwildjacht op eenden, duiven, fazanten, haas 
etc. Ook jaag ik veel op grofwild en daarbij staat 
de Draadhaar ook zijn mannetje. Het is eigenlijk zo 
dat ik juist door de honden veel aan het jagen ben 
gekomen. In de jacht waar ik deelnam, hadden ze 
veel water met plompenbladeren erin. Als je de hond 
dan mooi kunt sturen op het water en op die manier 
al het wild binnen kunt brengen dan waarderen de 
jagers dat. Op een gegeven moment was het zelfs 
zo erg dat ze niet naar mij belden, maar naar mijn 
vrouw, om te vragen of de hond vrij was om mee te 
jagen. 
Ook loop ik jachthondenproeven met de hond, zowel 
in Nederland als in Duitsland. In Nederland ligt de 
lat soms wat hoger en wordt er streng gekeurd. Dat 
laatste gebeurt in Duitsland ook wel, maar daar 
wordt meer gekeken naar wat de hond wel kan, dan 
naar wat hij niet kan. Bij twijfel kun je herkansen, 
maar dat kan natuurlijk ook nadelig uitpakken als de 
herkansing slechter gaat dan de eerste poging”.

Hoort een Draadhaar buiten  
of binnen?
Door zijn dikke en stevige vachtstructuur kan de 
Draadhaar prima buiten in een kennel gehouden 
worden. Als hij de beschikking heeft over een 
goed winddicht nachthok kan hij zich zeer goed 
handhaven buiten. Voordeel hiervan is dat zijn vacht 
daardoor nog iets dikker wordt wat bij de jacht onder 
hele koude omstandigheden wel prettig is. 
Maar ook in huis kun je een Draadhaar prima 
houden, want het is wel een echt gezelschapsdier. Ze 
verblijven graag in de buurt van hun baas en zijn in 
huis over het algemeen rustig. Na een lange jachtdag 
zal de Draadhaar het je zeker in dank afnemen als hij 
‘s avonds lekker even mag opdrogen voor de kachel.

Hoe doe jij dat Jan? Hou je de honden 
uitsluitend buiten of zijn ze ook wel 
eens binnen?
“Beiden, het is eigenlijk net hoe het uitkomt. Als we 
niet thuis zijn, zitten ze in de buiten kennel, als we 
wel thuis zijn liggen ze ook wel binnen. Lekker op het 
zwijnenvel voor de kachel, alleen merk je wel dat als 
hij het te warm heeft hij vaak zelf weer naar buiten 
wil.  Ook moeten de honden goed in de auto bench 
kunnen verblijven als dat nodig is. Bijvoorbeeld als 
ze meegaan op een jachtdag of wedstrijd. Het is 
prettig als je de hond na gedane arbeid lekker even 
weg kunt leggen in de auto, en als je zorgt voor 

voldoende ventilatie is daar ook niets mis mee.
Als een hond goed opgevoed is kun je ze overal 
mee naar toe nemen. Ze passen zich snel aan de 
situatie aan en zijn me nooit tot last. Zelf niet in een 
restaurant of hotel”.

Jan vertelt verder over een spannend avon-
tuur waarbij hij zijn leven dankte aan zijn 
Draadhaar: 
“Dutch Dierck had ik op jonge leeftijd al opgeleid 
voor het zweetwerk. Op een dag werd ik gebeld om-
dat er een varken zoek was waar wel op geschoten 
was. De kogel had echter eerst een boom geraakt en 
was toen gedeformeerd en wel toch op het varken 
terecht gekomen. Deze tekende wel op het schot 
maar verdween in de dekking. Het was mijn eerste 
nazoek en achteraf gezien maakte ik natuurlijk veel 
fouten. Ik had geen water bij me en was veel te 
dik gekleed. Ik had al zeker 30 minuten gezocht en 
pauzeerde even. De jachtopzichter had inmiddels 
de moed al opgegeven en was huiswaarts gekeerd, 
maar ik niet. Op een gegeven moment vond ik 
voetprenten van het varken, duidelijk een loperschot. 
Het terrein was heel heuvelachtig dus erg zwaar, veel 
te dik gekleed en met het geweer om de nek was 
dat niet echt praktisch. Ik lette even niet goed op 
mijn hond, die verwaaide iets en nam een sprong en 
kwam recht op het varken terecht. Deze schrok zo 
heftig dat het opsprong en mij finaal van de benen 
af liep. Ik wist niet wat me overkwam, en toen ik 
opkeek kwam het varken al weer op me af. Hij sloeg 
met zijn houwers over mijn rug en voor het eerst die 
dag was ik blij met mijn dikke loden jas. Deze was 
volledig gescheurd maar zelf had ik gelukkig niets. 
Toen het varken weer aan wilde vallen, twijfelde 
Dierck geen moment en greep het varken van achter 
in de kont. Hij bleef er 200 meter aan hangen en 
stelde toen het varken. Met de schrik in de benen 
ging ik er op af, maar toen het varken me zag kwam 
hij weer los en denderde weer op me af. Toen hij op 
een paar meter afstand was heb ik hem in zijn kop 
geschoten. Ik hoor nu de kogel nog in zijn bek ram-
melen, jeetje dat was me wat.
Ik heb toen nog een hele tijd met de hond in het veld 
gezeten om bij te komen van de schrik, wat was ik 
blij met deze stoere en onverschrokken Draadhaar! “

Bronnen 
www.vvdd.nl (rasvereniging Nederland)

www.drahthaar.de (rasvereniging Duitsland)

Boek: “De Duitse staande jachthond”

door A.J. van Buuren

Jan Tiecken met zijn huidige Draadhaar Wax von der Dachswiese.
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Hoe ben je met de Draadhaar in aanraking 
gekomen?
“Dat is ruim 30 jaar geleden, toen had ik een Grote 
Münsterlander. Met die hond zat ik op jachthonden-
training en daar kwam ik mensen tegen die Draad-
haren klaar maakte voor de Duitse en Nederlandse 
proeven. Ik was al snel onder de indruk van dat ras 
en toen het met de Münsterlander allemaal niet zo 
lekker liep, besloot ik een Draadhaar pup te kopen.”

Waarom past dit ras zo goed bij jou?
“Ik denk dat we hetzelfde karakter hebben; lekker 
onbevangen, eerst doen dan denken.
Een Draadhaar is een hond die er altijd helemaal voor 
gaat, het zijn geen ‘zeikerds’, daar hou ik niet van. 
Ik zie graag honden die zelf dingen oplossen. Bij ons 
in het jachtveld is bijvoorbeeld een snel stromend 
water met steile kanten waar je niet gemakkelijk uit 
komt. Dan moet je een sterke en slimme hond hebben 
die zelf een plek zoekt waar hij er het beste uit kan 
komen. Aan een hond die op hulp blijft wachten bij de 
plek waar hij er in is gegaan, heb ik niets”.

Wat doe je zoal met je Draadharen?
“Het is een allround jachthond en ik vind dat je er uit 
moet halen wat er in zit. Ik werk met mijn honden 
zowel op het veldwerk, het apporteerwerk, als het 
zweetwerk. Met de juiste begeleiding kun je de hond 
gemakkelijk opleiden voor alle disciplines. Natuurlijk 
kost het tijd en moet je er veel energie insteken, maar 
wat je geeft krijg je ook weer terug. Een allround 
Draadhaar is een fijne hardwerkende en ongecompli-
ceerde kameraad voor op de jacht”.

Je bent zowel in Nederland als in Duitsland 
actief met het voorjagen, wat zijn de ver-
schillen tussen beide landen?
“De proeven in Duitsland zijn veel meer op de praktijk 
geënt, daar ga je het veld in met de honden en moet 
je het doen met de omstandigheden van de dag. In 
Nederland zijn het veel meer kunstmatig opgezette 
proeven. Neem nou bijvoorbeeld het hazenspoor, dit 
wordt in Duitsland gebruikt om te zien of de hond 
spoorvast is. Een hazenspoor is een spoor wat heel 
snel vervlogen is, dus een hond moet moeite doen om 
dit goed te kunnen volgen.
Dit ligt veel dichter bij de praktijkjacht dan bijvoor-
beeld het kunstmatige sleepspoor van een eend dat 
op een KNJV proef wordt getrokken. Ik heb nog nooit 
een aangeschoten eend zo’n spoor zien trekken. Deze 

willen juist het liefst zo snel mogelijk naar het water 
toe in plaats van er van af”.

In Duitsland willen ze ook dat de honden 
spoorluid zijn, waarom is dat?
“Een Draadhaar moet spoorluid zijn, er zit brak-
kenbloed in en die moeten luid zijn bij het opstoten 
van wild. Daardoor maakt hij de jager attent op 
aankomend wild. Denk bijvoorbeeld aan een drijfjacht 
op zwijnen in de dichte dekking, als de honden luid 
geven zodra ze varkens opstoten weten de jagers 
waar het wild vandaan moet komen”.

Zitten er nog verschillen tussen de Duitse en 
Nederlandse bloedlijnen?
“Mijn eerste hond heb ik in Nederland gekocht, op 
jacht en op wedstrijden kwam ik daardoor ook in con-
tact met andere Draadhaar voorjagers. Deze mensen 
hadden altijd honden uit Duitsland en zodoende ben 
ik me wat meer in die bloedlijnen gaan verdiepen. 
In Nederland zitten nogal wat honden met Italiaans 
bloed, dat is niet het type wat ik zoek. Vaak hebben 
deze een wat zachtere vacht en zijn ze meer op het 
veldwerken gericht. In een aantal lijnen is dit een 
beetje doorgeslagen, waardoor die honden steeds 
meer moeite hebben met het apporteren. Wanneer 
je heel hoog in het bloed zit qua veldwerk zit er vaak 
veel Pointerbloed in gefokt, en dat zijn van nature 
geen apporterende honden”. 

Hoe sta jij tegenover het couperen van de 
staarten?
“In Duitsland moeten jachthonden uit het oogpunt 
van dierwelzijn nog gecoupeerd worden. In Nederland 
mag dit niet meer. Voor beiden is eigenlijk wat te 
zeggen. Een gecoupeerde Draadhaar heeft een wat 
stoerder uiterlijk, dat past er wel bij vind ik. Het coupe-
ren wordt gedaan omdat het functioneel is. In landen 
waar een coupeerverbod geldt zie je vaak honden die 
hun staart kapot slaan met de jacht. Als een hond een 
goede dikke staart heeft gebeurd dit niet zo snel, maar 
helaas zijn er ook honden met lange dunne zwiepers 
die om de haverklap kapot gaan.  Van de andere kant 
zou het misschien voor de fokkerij wel goed zijn om 
niet meer te couperen. Dan kun je namelijk gaan se-
lecteren op de staartdracht. Zo kun je honden die een 
hele hoge staart houding hebben (vaak een teken van 
dominantie) daarop beoordelen en er in de fokkerij 
rekening mee houden. Ook de lange dunne staarten 
zijn op deze manier uit te selecteren”. 

Fok je zelf ook wel eens een nestje Draad-
haren?
“Heel af en toe als de mogelijkheid zich voordoet, 
maar dan moet het wel een combinatie zijn waarvan 
ik denk dat het goed zou passen. Daarnaast moet 
het ook uitkomen want een nestje fokken is toch veel 
werk als je het goed wilt doen. Pups goed socialiseren 
en de nodige ervaringen op laten doen kost nou 
eenmaal veel tijd. Die tijd moet er wel zijn, anders 
moet je er niet aan beginnen”.

Als je zelf een pup aan zou schaffen waar let 
je dan op?
“Als ik zelf een pup aan wil schaffen moet er als 
eerste natuurlijk een klik zijn met de betreffende pup. 
Zwarte honden vind ik schitterend, dus daar heb ik 
wel een zwak voor. 
Maar allereerst kijk je naar de afstamming en de 
bloedlijnen die er achter zitten. Als dat naar je zin is. 
ga je eens kijken bij een dergelijk nest en dan let je 
erop of de pup qua exterieur goed in elkaar zit. Zo 
heb je al snel een voorkeur voor een aantal pups. Een 
goede fokker kan je daarnaast ook veel vertellen over 
de honden en hun eigenschappen, hij ziet ten slotte 
8 weken lang alle ontwikkelingen en kan op basis 
daarvan een goed advies geven”.

Als mensen een Draadhaar zoeken weten ze 
jou wel te vinden, hoe is dat zo gekomen?
“Ja dat is eigenlijk een beetje vanzelf gekomen, toen 
ik begon had ik ook veel aan mensen die me goede 
raad gaven. In de loop der tijd leer je steeds meer 
mensen kennen uit het wereldje en krijg je steeds 
meer connecties. Je leert veel van het kijken naar 
andere honden en voorjagers op de wedstrijden en zo 
leer je vanzelf ook veel bloedlijnen kennen.
Als je dan zo onderhand al meer dan 30 jaar mee 
loopt in het wereldje, draaien de rollen zich vanzelf 
een keer om. Nu word ik regelmatig gebeld door 
mensen die een goede Draadhaar zoeken. Vaak weet 
ik door alle connecties die ik in de loop der tijd heb 
opgebouwd de meeste mensen wel aan een goede 
hond te helpen”. 

Hoe is het trainen met een Draadhaar?
“Een Draadhaar stelt zich vaak niet afhankelijk op 
van de baas, maar neemt graag zelf de leiding. Daar 
moet je als voorjager wel tegen opgewassen zijn.
Moeilijk op te leiden zijn Draadharen eigenlijk niet, in 
tegenstelling zelfs, ze zijn heel erg slim en leren snel. 
Als je met een Draadhaar pup op jonge leeftijd begint 
is het een hele fijne hond om mee te werken. Je 
moet wel blijven nadenken en zorgen dat je slimmer 
bent dan de hond, hem altijd een paar stappen voor 
blijven, maar dat vind ik juist leuk het houdt me alert.

Ad Bekkers is van het type ruwe bolster blanke pit, dat kwam goed uit want in onze tuin 
stond nog een boom die om gezaagd moest worden. Dat soort klusjes zijn aan Ad wel be-
steed. Dus eerst aan de slag met hijsmiddelen en zaag, en daarna aan de koffie waar we een 

goed gesprek hebben over zijn andere passie, namelijk die voor de Duitse Staande Draadhaar.

Een ontmoeting met liefhebber Ad Bekkers
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Jachthond in  the p icture

“Een Draadhaar 
neemt graag zelf  

de leiding.  
Daar moet je als 

voorjager wel tegen  
opgewassen zijn”

Ad Bekkers en
Klemm vom Steinacker. 

Een ontmoeting met liefhebber Ad Bekkers
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Jachthond in  the p icture

De honden van Ad Bekkers.

Het fijne van een Draadhaar is dat je hem voor veel 
dingen kunt gebruiken, dus als je één discipline 
gehad hebt kun je ook nog op andere disciplines 
verder gaan. Zo kun je tot op late leeftijd met je hond 
bezig zijn. Er zijn veel mogelijkheden om wedstrijden 
te lopen in alle disciplines, zowel in Nederland als in 
Duitsland”.

Je bent zelf ook jager, wat maakt de Draad-
haar voor jou tot de perfecte jachthond?
“Juist de slimheid en de veelzijdigheid maken de 
Draadhaar tot mijn perfecte jachtpartner. Eigenlijk 
heb ik alle mooie jachtdagen te danken aan mijn 
honden. Als deze goed werk laten zien op een 
jachtdag, wordt je aanwezigheid en het werk van je 
hond gewaardeerd. Zo ben ik eens uitgenodigd op 
een fazantenjacht waar een fazant kwijt geschoten 
was. Mij werd gevraagd of ik deze met de hond 
wilde nazoeken. Als je een dergelijk lastig apport dan 
goed uit kunt voeren is dat schitterend. Ook ben ik 
eens op een vossenjacht aanwezig geweest met de 
hond. Ik zou eigenlijk alleen met het geweer gaan 
en de hond niet mee nemen, maar uiteindelijk moest 
mijn hond toch mee. Er werd op een vos geschoten, 
maar die kwam niet binnen. Toen de drift afgelopen 
was en we terug naar de auto toe liepen trok mijn 
hond plotseling de dekking in, ik kreeg hem daar 
niet vanaf. Ik zei: “hebben ze hier toevallig op die 
vos geschoten?” “Hoezo”, vroeg de jager? Ik zei: 
“dat zie ik aan mijn hond”. De jager hield vol dat de 
vos er niet zou liggen, er waren immers al 2 andere 
honden aan het nazoeken geweest en de vos was 
niet gevonden. Een andere jager daagde me toen uit 
om de hond toch in te zetten, hij wilde wel eens 
zien wat die Draadhaar kon. Dus hup, de hond 

het bos in “zoek apport” en jawel hoor daar kwam 
hij het bos uitgedragen met de vos. Dan kan zo’n dag 
niet meer kapot hé! “

Heb je nog plannen dit jaar met de honden?
“Plannen zijn er altijd, ik heb op dit moment drie 
Draadharen, een teefje van 10 jaar “Conny v.d. 
Lippeaue” die nog steeds mee gaat op jacht, en 2 
honden waarmee ik naast jagen ook actief werk in de 
jachthondensport. Een teefje van 1 jaar oud “Biene 
vom Vinxtbachtal” waar ik graag mee naar de “Hege-
wald” wil gaan. Dat is een wedstrijd waar ongeveer 
200 Draadharen aan meedoen. Je bent dan 3 dagen 
samen met mensen en honden met dezelfde passie, 
dat vind ik heerlijk. Met Klemm vom Steinacker een 4 
jarige reu ben ik momenteel aan het trainen voor de 
Verbandsschweißprüfung (VSwP) dat is een zweet-
spoor van 1000 meter wat 40 uur oud is. Daarnaast 
doe ik met hem ook nog apporteerwerk. Klemm is 
veelzijdig opgeleid dus kijk ik al wel met een schuin 
oog naar de “Grote prijs Jan Coldewey” die dit najaar 
gehouden wordt. Maar of ik ook daadwerkelijk mee 
zal doen beslis ik pas kort van tevoren, hij moet er 
wel klaar voor zijn anders doe ik het niet.  En dan 
is er nog de Teckelreu “Nix van het Bessenveld” 
(Frodo). Hij liep op een leeftijd van 7 maanden al drie 
zweetwerk kwalificaties waarvan 1 met de 1e prijs. 
Ik ben hem nu verder aan het klaarmaken om dit jaar 

de VP, Stöberproef, zweet en luid op spoor te lopen. 
Hij doet het erg goed en dat terwijl hij nog twee moet 
worden. Het is natuurlijk wel een ruwhaar Teckel wel 
te verstaan, want het moet tenslotte wel een beetje 
op een Draadhaar lijken”.

Heb je ook nog andere rassen voorgejaagd? 
En wat zijn voor jou de verschillen?
“Ik heb een Grote Münsterlander gehad, een Springer 
Spaniel, een langhaar Weimaraner, een Duitse 
Jachtterriër, en laatst heb ik nog voor iemand een 
Slovensky Hrubosrsty Stavac (Slowaakse Ruwharige 
Staande hond) voorgejaagd op het zweetwerk.
De Münsterlander en de Spaniel pasten qua karakter 
niet zo bij mij. Het werk met een Spaniël vind ik wat 
te hectisch. Geef mij maar het opbouwen van de 
spanning in het veldwerk met een Draadhaar. Het 
spel op de wind, het tot voorstaan komen, het samen 
naar het wild toe kruipen en dan samen opstoten dat 
is toch prachtig? De Weimaraner wilde niet goed het 
water in, maar die kwam ook niet uit werklijnen. Ach-
teraf natuurlijk een hele verkeerde keus, want ik had 
veel beter een hond uit werklijnen kunnen kiezen. 
De Jachtterrier had ik voor het zweetwerk en de 
bouwjacht op de vos. Maar die was op den duur niet 
meer samen te houden met de Draadharen. Ik had 
er ook te weinig werk voor dus die is toen verkocht. 
Maar aan dat hondje heb ik wel altijd veel plezier 
gehad, het was ook wel een hondje wat qua karakter 
goed bij me paste. Het was een echte felle donder.
Maar de Draadhaar blijft toch echt mijn favoriet, ze 
geven nooit op en dat maakt de jacht met hen zo 
mooi. Het is een echte uitblinker in zijn allroundheid”.

Meer weten? www.draadhaar.com
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