r ac e po rt r æ t - KOOIKERHONDJE

En alsidig


Den mellemstore
kooikerhondje er en
alsidig hunderace.
Den er arbejdsivrig,
tilpasningsdygtig og glad for
sin familie,
men kræver sikker
socialisering for at blive
den helt ideelle
familiehund
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Kooikerens ører har lange behæng,
som foretrækkes med sorte spidser.

hollænder

Kooikeren, som racen kaldes i Danmark, er livlig, glad, opmærksom og
intelligent. I huset viser denne race
stor tilpasningsevne, og som arbejdshund udendørs har den et højt tempo
og er letfodet med logrende hale.

på gårdene, hvor hunden fungerede
som fuglefængernes medhjælper,
vagt- og familiehund. Den har også
taget mindre skadedyr som mus og
rotter – nøjagtig som vi har brugt den
dansk-svenske gårdhund.

Hollandsk gårdhund m.m.
Kooikeren er en gammel hollandsk
race. På malerier helt tilbage fra det
17. århundrede findes små spaniels,
som ligner den nuværende kooiker til
forveksling. Spanien har sandsynligvis spillet en vigtig rolle i kooikerens
historie – mange mener, at racen kom
til Holland netop fra Spanien.
Både høj og lav holdt den lille vagtsomme kooiker i hjemmet, særligt

Baronesse van Hardenbroek
Kooikeren var, som mange andre racer, tæt på at uddø i starten af 1900tallet, men takket være Baronesse
van Hardenbroeks betydelige indsats
kunne kooikeren i 1966 foreløbig anerkendes med de daværende racekendetegn. Fra 1939 arbejdede hun ivrigt
med at finde blandinger, som kunne
benyttes til racens tilbageavl. Baronessen bad omrejsende folk som si-

MENTALITET: Sporty, livlig og glad, men ikke støjende. Den enkelte hunds
temperament bestemmes i høj grad af miljøet i hjemmet.
BEHOV: Behov for social kontakt, fysisk og mental aktivering, samt korrekt socialisering. Kooikeren er en arbejdshund, men på et niveau, hvor
alle kan være med.
STØRRELSE: Skulderhøjde omkring 35-40 cm.
PELS: Middellang, en smule bølget eller lige, tæt med veludviklet underuld. Nem at holde.
Farver: Tydeligt afgrænsede, klare lyse orange-røde aftegninger på
hvid bund. Hvid blis og orangerøde kinder foretrækkes. Langt behæng
på ører.

gøjnere og bissekræmmere om hjælp.
I 1971 blev kooikeren officielt anerkendt som selvstændig race og standarden gælder endnu.
Den lille arbejdshund
Den hollandske race er opkaldt efter
den type fælde, kooikeren, som man
tidligere anvendte meget til jagt på
vildænder. I det hollandske landskabs
vandrige områder fandtes mange lokkesteder for ænder bestående af en
lille sø omgivet af buske, hvor fælden
blev anbragt. Kooikeren hjalp fuglefængeren i hans arbejde ved at lokke
de nysgerrige ænder ind i fælden med
sin logrende halespids; en hvid plet i
det halvmørke lokkested.
I dag findes der ca. hundrede andelokkesteder, som dog kun bruges
som basis for videnskabelige undersøgelser om trækfugles adfærd. De
indfangede ænderne mærkes som et
led i denne forskning.
Den moderne kooiker
I Danmark bliver kooikeren ikke
brugt til andejagt, men racens kendere betragter den stadig som en arbejdshund.
- For at en kooiker kan trives, skal
den have lov at bruge både sit hoved
og sin fysik, fortæller Torben Nielsen,
som selv har kooiker, er engageret opdrætter af racen sammen med Vibeke
Vangsaa og er formand for Dansk
Kooiker Club. - I klubregi tilstræber
vi at formidle til potentielle hvalpe-

købere og andre interesserede, hvor
vigtigt det er, at en kooiker bliver socialiseret grundigt og korrekt, mens
den er hvalp. Ellers risikerer man at få
en hund, der kan give problemer i det
daglige og i omgangen med hunden,
forklarer Torben.

- Der ligger virkelig en stor opgave i at
formidle denne viden og konkrete råd
om kooikeren videre, fortæller Vibeke, der ligesom sin mand er meget
engageret i netop denne race. - Både
for opdrættere og for os som specialklub er det særlig vigtigt, for det er jo
os, folk kommer til for at finde ud af
mere om racen.
Oplysning,
åbenhed og samarbejde
Man tager virkelig sit arbejde alvorligt i Dansk Kooiker Club. Da HUNDEN kontaktede klubben med henblik på at lave dette raceportræt, fik
man fluks samlet 9 mennesker fra
klubregi, hvoraf flere kørte fra den
ene ende af landet til den anden for
at deltage på dagen, hvor interviewet
skulle finde sted.
- Vi er en meget aktiv specialklub under DKK. Ikke blot omkring træning, 



Den hollandske race kooikerhondje er en
glad og livlig race, som ikke er støjende.
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”kooiker-dage”, busture til Holland
og andre aktiviteter, men vi er også
rigtig gode til at samarbejde om avlsarbejdet mht. hundenes sundhed. For
selvom kooikeren generelt er en meget sund race, så skader det ikke at
være på forkant med udviklingen, så
ikke vi pludselig står med f.eks. et alvorligt HD-problem i racen. For os er
ordene oplysning, åbenhed og samarbejde helt centrale, forklarer Torben Nielsen og nævner udstillingerne

Kooikeren tilhører FCI gruppe 8 og er en ”stødende jagthund”, skabt
til at lokke ænder i specialbyggede fælder i tæt samarbejde med
fuglefængeren. I hjemmet er den rolig og tilpasningsdygtig.
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som eksempel: - Når vi f.eks. møder
nye kooiker-ejere på udstillinger, gør
vi meget ud af at tage godt imod dem.
Vi fortæller om vores aktiviteter og de
tilbud, vi har. Og så giver vi gerne en
hjælpende hånd, smiler Torben.
Udvikling inden for racen
Kooikeren er ikke så udbredt i Danmark, men interessen har været støt
stigende gennem de senere år. Det
glæder selvfølgelig i kooikerklubben
– men deres race skal ikke være populær for enhver pris:
- Man ser jo ofte, at når en race bliver
populær meget hurtigt, så går det ud
over kvaliteten i avlen. Det forsøger
vi at forebygge ved at fastholde vores
tætte samarbejde med opdrætterne
og sammenholde vores resultater med
det, vi ser i udlandet – særligt Holland, fortæller Vibeke. - Den danske
kooiker er lidt mindre og mere ”fin”
end den, man ser i Holland. Generelt
har racen tendens til at blive større
og større i forhold til racens oprindelige størrelse og i forhold til den vedtagne FCI-standard. En kooiker skal
være adræt, hurtig og sporty, men
omvendt må den heller ikke blive så
lille, at den ikke kan arbejde.
Ikke en hund for alle
Temperamentsmæssigt er der også

sket en udvikling. Tidligere havde
kooikerne ry for ikke at have det
bedste temperament, hvilket Torben og Vibeke mener ofte skyldtes,
at hvalpekøberne ikke fik den rigtige vejledning, og at hundene som
følge deraf ikke blev præget korrekt.
- En kooiker er en lidt speciel hund.
Den kan godt være lidt tilbageholdende over for fremmede mennesker
og hunde, og det er ikke en hund for
alle, medgiver Torben. - Man skal
være villig til at involvere sig i sin
hund, og man skal være god til at
læse hunde. Kooikeren har et blidt
temperament og bruger man hårde
ord, tager den afstand. Den har brug
for et stort ”personligt rum” og bryder sig f.eks. ikke om, at man kommer
væltende ind over den med flagrende
bevægelser – den vil gerne selv bestemme tempoet. Den skal have en
grundig socialisering til både børn,
forskellige voksne, andre hunde og
dyr, forklarer han.
- Til gengæld er den en herlig arbejdshund, som holder rigtig god kontakt
og kan bruges til stort set alle former for træning, fortsætter Torben.
- Den er meget social og vil opholde
sig, hvor du er – du behøver aldrig se
dig omkring efter hunden, men skal
nærmere passe på ikke at komme til
at træde på den! 
n

GRAFIKER: TJA

Dansk Kooiker Club er en meget aktiv specialklub under DKK, og medlemmerne er meget engagerede i
arbejdet med deres race. Fremmødet var stort, da der skulle laves raceportræt til HUNDEN.

