
 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



  
  
 

 
 
 
 

1.   Inleiding 
 

Mijn werkstuk gaat over kooikerhondjes, ik heb hier voor gekozen omdat 
wij sinds kort zelf ook weer een nieuw kooikerhondje hebben. Eerst hadden 
we Maaike maar die is overleden aan acute nierfalen. Het is een teefje, zo 
noem je een vrouwtjes hond. Ze heet June en de meeste hebben haar al 
gezien. Een kooikerhondje is een Nederlands ras en werkte vroeger in de 
eendenkooien, het is een vrolijk, speels maar ook rustig hondje. 
Kooikerhondjes blaffen niet veel, maar zijn wel waaks. Ook wil ik June graag 
wat leren met bijv. agillity, flyball en andere actieve bezigheden. Dat zijn 
een soort sporten met je hond waarbij je ook wedstrijden doet. Onlangs zag 
ik zelfs een artikel aan in een boekje waar een kooikerhondje een mevrouw 
hielp met een lichamelijke beperking. 

 
 

  
  

2. Geschiedenis van het Kooikerhondje 

 

Kooikerhondjes behoren tot een oud, Nederlands ras. Je komt op veel 
17de  eeuwse schilderijen een soort kooikerhondje tegen, onder andere 
de schilderij ‘het huishouden’ van Jan steen. Ook op de 18de en 19de 
eeuwse familieportretten zie je deze hondjes. Een geschiedenisschrijver 
Pieter Hooft schreef dat in 1572 Willen Van Oranje zou gered zijn door 
het gekrabd tegen zijn legertent door een kooikerhondje, en dat hij zo 
nog kon ontsnappen aan de Spaanse overvallers. Het werken in de 
eendenkooi met een kooierhondje is al enkele eeuwen en daalde aan het 
begin van de 20ste eeuw enorm. Hierdoor 
dreigde het kooikerhondje te verdwijnen. 
De hondjes waren gewoon niet meer 
nodig.  

 

 

 



3. Het behouden van het kooikerhondje 

Mevrouw M.C.S. Baronesse van Hardenbroek van Ammerstol heeft 

ongeveer 60 jaar geleden heel veel gedaan om het bijna uitgestorven ras te 

behouden en weer op te bouwen. Zij heeft aan een marskramer, iemand die 

vroeger langs de huizen en boerderijen ging om huishoudelijke artikelen te 

verkopen een lokje haar van een kooikerhondje en een plaatje meegegeven, 

zodat hij geschikte hondje kon vinden om mee te fokken. Zo kwam zij aan 

een aantal geschikte honden, zo ook Tommie uit Friesland. Zij wordt 

beschouwd als stammoeder van het huidige kooikerhondje.  Het eerste nest 

dat door de Baronesse werd gefokt onder de naam van ‘Van Walhalla’ werd 

in 1942 geboren. Later werden er keuringsdagen georganiseerd om 

erkenning te krijgen voor het ras.  

Nico, een kleinkind van Tommie’s kleindochter Carlieke ‘Van Walhalla’, was 

het eerste kooikerhondje dat ingeschreven werd in het Voorlopige Register 

op 18 juni 1966. De officiële definitieve erkenning als ras kwam op 20 

december 1971 van de Raad van Beheer. Vanaf die datum moet het 

kooikerhondje aan vastgelegde raspunten voldoen. 

    
                                                            
 
 

                                                                            

  
  
 
  
  
  
   
  

     
 

 
 



4.  Het Kooikerhondje 

  

Het kooikerhondje is een werkhondje, assistent van de baas, bewaker van 
huis/erf en verdelger (dus  wil graag de dieren doden)muizen, mollen en 
rattenwq. Het is een lief, vrolijk rustig, pittig hondje dat graag voor zijn baas 
wil werken. Het kooikerhondje is heel erg waaks, maar dan wel als er een 
reden voor is. Als het kooikerhondje buiten is loopt en beweegt het snel en 
vrolijk, zijn staart wuift ook vrolijk mee. Kooikerhondjes houden niet van 
harde geluiden en vindt schreeuwen daarom niet fijn. Niet iedereen is zijn 
vriend, want hij kan wel eens terug houden zijn als hij jouw ziet. Zijn vacht 
kan heel goed tegen vocht en vuil. Als June in de modder heeft gespeeld en 
de modder is opgedroogd dan valt het er zo af. Het is wel goed als je het 
kooikerhondje regelmatig borstelt, want ze verharen het hele jaar door. De 
meeste kooiker hondjes wegen tussen de 9 en de 15 kilo. Meestal weegt het 
reutje meer en is hij groter dan een teefje. Ze verschillen wel bijna niks met 
karakter. Alleen heeft het reutje meer de neiging om de baas te spelen. Maar 
dat is wel goed onder controle te houden.  
Het kooikerhondje heeft veel beweging nodig om zijn spieren te gebruiken 
en zijn omgeving te ontdekken. De baas van het hondje moet veel tijd met 
hem door brengen en veel spelen, en zijn wil om te werken ook gebruiken.   

 
 

Het moet goed duidelijk zijn voor de hond wie er de baas is, is dit niet zo 
dan heeft het kooikerhondje de neiging om de baas over het gezin te 
worden. Het is belangrijk dat een jonge pup al veel mee maakt in zijn leven, 
bijv. veel met mensen omgaan en overal mee naartoe nemen. Zodat hij niet 
angstig wordt dat geeft hem zelfvertrouwen. Het is goed om een cursus te 
volgen, waarbij je de lichaamstaal van de hond leert, de hond leert zijn baas 
beter kennen en leert ook om met andere honden om te gaan. Het doel is 
om een vriendelijke, gehoorzame hond te krijgen die overal mee naar toe 
kan en anderen niet tot last is. Het kooikerhondje moet volgens de 
rasvereniging aan bepaalde eisen voldoen.  

  
  

 
 
 
 
 

 

 
 
 



5. Het werken in de eendenkooi 
  

De eenden kooi werd vooral vroeger gebruikt. In de tijd van het 
jachtseizoen werd daarom de eendenkooi vooral gebruikt om eenden te 
vangen en te lokken. Het kooikerhondje moet vooral aan een aantal eisen 
doen:  Niet te groot, Goed actief, Niet lawaaiig, Zeer attent, Goed in aanleren, 
Zelfstandig kunnen werken, Kan korte bochten maken en fel op ongedierte. 
In een eendenkooi ken je 3 aantal eenden. De tamme eend, de staleend en 
de wilde eend. Om de laatste gaat het vooral  het meeste. Deze wordt door 
de staleend gelokt naar de kooi. De tamme eend zit altijd in de kooi en weet 
de trucjes van de kooiker. De wilde eenden weten niks van de kooiker en 
zijn daarom heel erg nieuwsgierig. Ze worden door de staleenden gelokt om 
daar te rusten. De kooiker zorgt voor rust, want dat verlicht een beetje voor 
de eenden om te vluchten. Ze moeten dus in de vangpijp terecht komen. Het 
riet om de vangpijp is gezorgd dat de eenden de kooiker niet zien 
aankomen. Ze zien alleen het witte pluimstaartje. Het kooikerhondje is 
getraind om de eendenkooi te lopen. Het huppelt vrolijk om de kooi heen en 
de eenden worden nieuwsgierig. Hierna gaat de kooiker naar de vangpijp, 
waarna de wilde eenden en de tamme eenden volgen. De tamme eenden 
weten dat ze gevoerd worden en zijn niet bang voor de kooiker. De 
staleenden kennen de trucjes maar zijn moeilijk te vangen want ze blijven 
zwemmen is de kooi plas. Zij hebben immers de taak er opzitten want 
hebben die nacht nieuwelingen meegebracht. Als de tamme eenden en de 
kooiker de wilde eenden in de vangpijp hebben gelokt, gaat de kooiker heel 
snel naar de ingang van de vangpijp en is de missie geslaagd. Nu zijn de 
eenden gevangen en kunnen ze niet meer weg.   
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6. Over onze eigen hond June 

  

June hebben wij nog niet zo heel lang! In het begin waren we echt aan het 
twijfelen of we nog een nieuwe hond wouden, maar het was echt zo stil in 
huis dus hebben we via een mevrouw van het nest van Maaike gehoord 
gekregen dat er twee nestjes zouden worden geboren bij Margo. Zij heeft 
een website en die kregen we door. We gaven ons op voor een hondje en 
kregen zo de hoop op een kooiker puppy . Alleen moesten er dan wel 7 
teefjes geboren worden over 2 nesten. En wat bleek er waren in ieder nest 6 
puppy’s geboren. In het ene nest 3 teefjes en 3 reutjes en in het andere 4 
teefjes en 2 reutjes. Er waren dus 7 teefjes geboren en kregen wij er een. 
Het nestje hete Jutter en we moesten dus een naam verzinnen met een J. 
Jullie vragen zeker af waarom het met een J moest maar dat kwam omdat 
Margo heel veel nestjes heeft gehad en al die kooikers komen dan op een 
Bellendag! Als een nest met een J begint en jouw kooiker een J heeft in het 
begin van zijn naam, dan weet zij dat jij bij dat nest hoort. We hebben 
daarom haar June genoemd. Ook omdat Maaike in Juni is gestorven, zij net 
in Juni is geboren en we afscheid hebben moeten nemen van Kareltje onze 
kat van straat 9 dagen na Maaike, dus ook in Juni. Wij hebben haar vanaf 27 
augustus 2011. Zij was toen 8 en een halve week en mocht dus weg bij haar 
moeder. Ze is geboren op 28 juni 2011 om 05:17 en woog 195gr. In totaal 
waren er in ons nest 6 puppy’s geboren, 4 teefje (meisjes) en 2 reutjes 
(jongens). Margo waar wij June hadden gehaald had toen al dat andere 
nestje ongeveer een week. Dus ze had het behoorlijk druk. Toen we June 
hadden moest ze wel zindelijk worden maar dat duurde wel wat langer dan 
verwacht. We hebben haar eerst boven laten slapen want dan kon ze een 
beetje wennen, nu slaapt  ze onder in haar mand of bench. In het begin was 
het nog behoorlijk moeilijk om met haar aan de riem te lopen want ze vond 
alles leuk. We hebben haar meteen overal naartoe genomen omdat we geen 
bange hond wilde. Maar dat is June ook niet. Nu gaat ze naar de 
puppycursus en luistert ze al heel goed. Ik zal dadelijk wel laten zien wat ze 
al kan. We gaan waarschijnlijk ook met haar flybal en agillety doen. Zo is ze 
bezig en kan ze zich uitleven, want kooikers zijn honden die actief bezig 
moeten ijn. Ook zijn we in de herfstvakantie op vakantie geweest met haar 
en dat was een groot succes. 
 
  
  


