
� �

Oorsprong
Zoals bij zo veel (andere Duitse Staande) hon-
denrassen is ook over de afkomst van de Duitse 
Staande Korthaar niet zo vreselijk veel bekend en 
dat is natuurlijk een uitstekende voedingsbodem 
voor de meest uiteenlopende theorieën over zijn 
herkomst. Een theorie is dat de Duitse Brakachtige 
hond de stamvader van dit ras zou zijn. Dan is 
er nog de theorie dat de Korthaar afstamt van 
de Alans, dogachtige honden uit de tijd van het 
Romeinse rijk. Dr. Kleeman verdedigde zijn 
- in de ogen van velen meest aannemelijke - 
opvatting dat de oorsprong van de Korthaar de 
Spaanse Pointer was, later gekruist met Hounds 
- Hubertushonden. Het laatstgenoemde ras zou 

door de kruisvaarders meegebracht zijn naar West 
Europa. Er zijn ook varianten op deze theorie: de 
voorouders van de oude Duitse Staande Hond 
(die volgens de aanhangers van deze theorie al 
rond 1850 ophield te bestaan) moeten gezocht 
worden bij de zeer forse Spaanse honden uit 
Navarra, wier afstammelingen een niet onaan-
zienlijke portie dogachtig bloed voerden. Volgens 
weer een andere opvatting zou zijn oorsprong te 
vinden zijn bij de Bloedhonden, maar daar staat 
tegenover dat de Korthaarexpert Rommerswinkel 
na zijn intensieve nasporingen met zekerheid 
meent te mogen stellen, dat bij het ontstaan van 
de Korthaar juist géén Bloedhondenbloed gebruikt 
zou zijn. De Korthaar zoals wij hem nu kennen 

ten opzichte van het oude Duitse type is door het 
kruisen met Pointers een snellere, meer compacte, 
elegante en zeker ook meer op het werk vóór 
het schot gespecialiseerde jachthond geworden 
dan de Korthaar van honderd jaar geleden, die 
door Toepoel als “plomp en langzaam” wordt 
aangeduid.  

Ontwikkeling
In 1891 werd de Duitse Staande Korthaar al in 
Nederland gekeurd en wel op de 2e  Internatio-
nale Tentoonstelling te Amsterdam in het Parkhuis 
op 24 en 25 april 1891, door de heer E.K. Korthals. 
De in de catalogus van die show opgenomen 
rasbeschrijving verschilt niet eens zo veel van 
de huidige raspunten, behalve dat de Kortharen 
toen nog (voor het inkruisen van Pointers) tot het 
zwaardere en het meer massale type behoorden: 
Omschrijving: Kop, middelgrootte, niet te zwaar; 
hersenpan breed en licht gewelfd, ooren hoog 
aangezet, niet te lang en breed en vlak tegen den 
kop liggend; oogen niet te groot en bruin; nek 
krachtig en licht gebogen; rug breed en sterk; 
borst breed; staart van middelmatige lengte, licht 
gebogen, niet in een punt uitloopend; pooten 
recht en krachtig; voeten rond; nagels goed 
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De Duitse Staande Korthaar is één van de oudste Duitse Staande hondenrassen, al is zijn 
verschijningsvorm in de afgelopen honderd jaar wel veranderd. Dat neemt niet weg 
dat de Korthaar nog onverminderd een edele en adellijke verschijning is, die kracht en 

uithoudingsvermogen uitstraalt en waarbij de huidige Korthaar beschikt over snelheid, die 
hem uitermate geschikt maakt voor het werk voor het schot. Mits gefokt op die eigenschap-
pen heeft hij uitstekende jachtkwaliteiten en ook bij deze allrounder is een grote veelzijdig-
heid kenmerkend. Het is een functioneel gebouwde, levenslustige  intelligente hond met een 
behoorlijk inschattingsvermogen. Ook is het een energieke hond met een sterk karakter. Hij 
kan uitstekend voldoen als gezelschapshond, maar dan moet er wel rekening worden gehou-
den met zijn karakter en zijn behoefte aan beweging en energie.

Edel, veelzijdig, betrouwbaar en plichtsgetrouw 
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gebogen; haar hard en zeer dicht; kleur bruin, 
wit met bruine vlekken, bruin met witte spik-
kels, zwart en wit met zwart, niet verwerpelijk. 
Schouderhoogte van 55 tot 68 cm. Gewicht van 
25 tot 32 KG.’ Aansluitend aan de tentoonstelling 
in Keulen in 1889 werd een oproep in Hundesport 
und Jagd geplaatst om tot een samenbundeling 
van fokken te komen. Deze samenwerking kwam 
een jaar later in 1890 tot stand in de vorm van 
de ‘Brauntiger-Klub’ en men schreef: `und ein 
erster Standard nach gehenden recht lebharten 
Debatten angenommen.’ De eerste voorzitter was 
de heer S. Tillmann en tot zijn directe opvol-
gers behoorden de heren H. Hiillsmann en Dr. 
Kleemann. Vóór 1890 was er een z.g. `Delegierte 
Commission’ bestaande uit vertegenwoordigers 
der verschillende jachthondenrasverenigingen. 
Door deze commissie werd toen reeds een Duits 
Hondenstamboek bijgehouden, waarin alle 
honden werden ingeschreven. Een lang leven 
heeft de Brauntiger-Klub niet gehad. Meldde zich 
in april 1891 nog het 100ste lid aan, in de herfst 
1891 ging deze vereniging op in de ‘Deutsch-
Kurzhaar-Klub ‘. Pas in 1897 kwam tegelijk met 
het uitgeven van de eerste officiële rasstandaard 
– waarvoor Hektor I model stond - het ‘Kort-
haarstamboek’ tot stand, en daarin werden niet 

alleen Duitse Staande Kortharen opgenomen, 
maar ook (met de toevoeging “W”) Weimarse 
Staande Honden en het uitgestorven Duitse 
Staande hondenras de Dreifarbige Württemberger 
Vorstehhund. Een stam die in deze beginjaren 
veel heeft bijgedragen aan de veredeling van 
het ras was de “von der Maylust und Lemgo” 
rondom Berlijn. Met name Hektor II von Lemgo 
was een mooie, functioneel gebouwde goede 
hond. Veelzeggend is de volgende passage uit 
zijn beoordeling op de tentoonstelling in Kassel in 
1889 waar Hektor II eerste werd: Diesse Lemgoer 
ist viel zu schön um Deutsch zu sein. Veel invloed 
op de hedendaagse Duitse Staande Korthaar 
hebben de nazaten van Artus Sand gehad, die il-
lustreerden dat door het ingekruiste Pointerbloed 
de Korthaar qua stijl van jagen en bij het voor-
staan tot de absolute top gevoerd kon worden. 
Zonder anderen tekort te willen doen, moet van 
de bekende fokkers uit deze beginperiode worden 
genoemd Prinz Albrecht zu Solms-Braunfels 
met zijn even bekende fokkerij stelling `Durch 
Leistungsfähigkeit zum Typus’, waarmee wordt 
bedoeld dat het type de som moet zijn van alle 
eigenschappen die de hond tot de gewenste pres-
taties kunnen brengen. Onder type verstaat men 
dan niet alleen het exterieur maar de optelsom 

van de lichamelijke en karaktereigenschappen en 
vaardigheden, die maken dat de hond geschikt is 
voor de jacht. Dat geldt ook voor de combinatie 
exterieur – werkeigenschappen. Een Korthaar die 
niet functioneel gebouwd is, waarmee gedoeld 
wordt op de balans en harmonie van achterhand, 
rug en voorhand, kan met name in het werk 
voor het schot niet excelleren. Als een erken-
ning voor de grote betekenis die Prinz Albrecht 
voor de Duitse Staande Korthaar heeft gehad, 
wordt de bij andere Duitse Staande Hondenras-
sen als Herbst Zucht Prüfung aangeduide proef 
in Duitsland bij de Duitse Staande Korthaar de 
“Solms” genoemd. Vermeldenswaardig is dat de 
vereniging Korthaar in Duitsland begonnen is met 
zogenaamde inteelt- fokkerij, later in de twintiger 
jaren van de vorige eeuw gevolgd door lijnenteelt 
(een mildere vorm van inteelt). 
De Duitse Staande Korthaar kent meerdere 
verschijningsvormen: -bruin, zonder tekening, 
- bruin, met geringe witte of gespikkelde tekening 
op de borst en benen, -donker bruinschimmel 
met bruin hoofd, bruine platen of vlekjes, -lichte 
bruinschimmel met bruin hoofd, bruine platen, 
vlekjes of zonder platen, -wit, met bruine teke-
ning aan het hoofd, bruine platen of vlekjes en 
tot slot zwarte kleur in dezelfde nuance zoals de 
bruine of bruinschimmelkleur. 
Het ideaalbeeld van de hedendaagse Duitse 
Staande Korthaar laat een edele, harmonische 
hond zien, waarvan de lichaamsbouw instaat 
voor kracht, uithoudingsvermogen en snelheid. 
Een open en eerlijke houding, vloeiende belijning, 
een droog hoofd, goed gedragen staart, strakke, 
glanzende huid en ruim uitgrijpende harmonische 
bewegingen onderstrepen zijn adel. Hij is meer 
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vierkant gebouwd dan bijvoorbeeld de Weima-
raner die een langere rug heeft. Bij de Korthaar 
moet de lengte van de romp de hoogte van de 
schoft maar een beetje overtreffen. Daarom kun je 
alleen al aan het silhouet het verschil tussen deze 
beide rassen onderscheiden. Om zijn werk goed 
te doen, beschikt de ideale Korthaar over een 
vast, evenwichtig en betrouwbaar karakter, heeft 
hij een ingetoomd temperament en is hij noch 
zenuwachtig, schuw of agressief.

Jachteigenschappen
De Korthaar is een allround jachthond, die 
prachtig werk kan laten zien, zowel voor als na 
het schot. Het is een ruim jagende hond en kan op 
een indrukwekkende manier op wild aantrek-
ken, het vastzetten en tot voorstaan komen. Als 
apporteur is hij zeer betrouwbaar, ook als het 
gaat om ziek geschoten wild, zowel bij de jacht 
op klein- als waterwild. Hij is kortharig en bij veel 
jagers is dat een reden om voor een ander lang- of 
ruwharig ras te kiezen omdat de beharing deze 
honden beter bestand zou maken om barre weers-
omstandigheden en waterwerk in de winter te 
doorstaan. Zij vergeten echter dat de jachtpassie 
van de Korthaar ruimschoots zijn korte beharing 
compenseert. Door zijn bouw en snelheid is hij 
uitermate geschikt voor de vlakjacht. Kortharen 
kunnen evenzeer als zweethond worden ingezet 

en excelleren bij het werk na het schot. Zo behaalt 
de Duitse Staande Korthaar indrukwekkende 
resultaten op de KNJV proeven, de meervoudige 
apporteerproeven en de Nimrod. De Korthaar is 
voor dat werk als betrouwbare apporteur zeker 
geschikt. Zijn echte passie komt echter eerst naar 
boven wanneer hij de kans krijgt zich te bewijzen 
bij het veldwerk. Daarin is hij snel, ruim jagend, 
energiek, onvermoeibaar, zorgvuldig en stijlvol. 
Zoals bij veel (jachthonden)rassen die uit andere 
rassen zijn ontstaan, blijven eigenschappen 
van de (verre) voorouders bij de nakomelingen 
terugkomen. Dit betekent dat ook bij de Duitse 
Staande Korthaar sprake is van een grote variatie 
in natuurlijke eigenschappen en uiterlijke verschij-
ningsvorm. Er zijn Kortharen die excelleren in het 
veldwerk en die met de wereldtop de competitie 
aangaan, maar ook Kortharen die duidelijk minder 
zijn in die discipline en die veel beter uit de verf 
komen bij het apporteer- en zweetwerk. De verkla-
ring hiervoor is dat de voorouders van de Duitse 
Staande Korthaar zowel honden zijn geweest, die 
als echte allrounders nagenoeg alle disciplines 
beheersten, zij het niet op het hoogste niveau en 
met een gebrek aan volharding en uithoudingsver-
mogen (directe afstammelingen van Hektor I), als 
honden die weliswaar sneller en meer volhardend 
waren, maar duidelijk minder in het apporteren, 
waterwerk en zweetwerk (de Duitse Staande 

Kortharen waarbij rond 1890 – 1900 Pointerbloed 
werd ingekruist). Je ziet dat nu nog terug in de 
huidige Duitse Staande Korthaar, niet alleen qua 
bouw (al zijn Kortharen van het echte oude Duitse 
type in aantallen beperkt), maar ook in kleur en 
aftekening en niet in de laatste plaats bij de jacht-
eigenschappen. Niet zelden behalen Kortharen op 
de Nimrod het felbegeerde AA diploma, waarmee 
zij hogeschoolwerk na het schot laten zien. Maar 
de Korthaar behoort ook tot de absolute top op 
de veldwedstrijden, het werk voor het schot. Zo 
nemen periodiek - zo ook in 2009 - Nederlandse 
combinaties met Duitse Staande Kortharen be-
paald niet onverdienstelijk deel aan het Europees 
en Wereldkampioenschap voor Staande Honden 
waar zij het op moeten nemen tegen de Europese 
top en ook de competitie met andere Staande 
Hondenrassen (zoals Duitse Staande Langharen 
en Epagneul Bretons) aangaan. De combinatie 
van het werk voor- en na het schot vinden wij bij 
onder andere de Duitse proeven gereglementeerd 
door het Jagdgebrauchshund Verband e.V. en ook 
daar staan Duitse Staande Kortharen - ook Neder-
landse combinaties - hun mannetje. Zo behaalde 
in oktober 2008 Marcel Driezes uit Markelo met 
de reu Thor van de Waltakke de titel Kleemannsie-
ger op de door de DK & JGV Schaumburg-Lippe 
onder auspiciën van het Deutsch-Kurzhaar-Ver-
band e.V de Dr.Kleemann-Zuchtausleseprüfung in 
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Bad Nenndorf. Maar liefst 133 honden waren voor 
deze tweedaagse proef aangemeld uit meerdere 
Europese landen en de USA. Om aan deze proef 
deel te mogen nemen moeten de honden op 
proeven en op de jacht bewezen hebben dat ze 
aan de hoogste eisen voldoen. Ze moeten onder 
andere een eerste prijs hebben behaald op een 
Derby, Solms en VGP en tot slot minimaal een ZG 
hebben behaald op een exterieurkeuring en met 
succes de “Härtenachweis” en de “Verlorenbrin-
gerprüfung” hebben afgelegd.        

De Nederlandse Vereniging
Hoe was de gang van zaken met de Korthaar in 
Nederland? De huidige rasvereniging werd op 
1 januari 1923 opgericht. Voor die tijd was er 
een Nederlandsche Duitse Staande Hondenclub 
die feitelijk een onderafdeling van het Deutsche 
Kurzhaar Verband was. De in Nederland gefokte 
honden met een NHSB stamboom werden ook 
ingeschreven in een speciaal daartoe ingericht 
reserve-Nederlands Stamboek voor Kortha-
rige Duitse Staande Honden van het Deutsche 
Kurzhaar Verband. Op advies van de Duitse 
moedervereniging werd in 1923 – aanvankelijk als 
onderdeel van de Duitse club – de Nederlandsche 
Vereniging van Kortharige Duitse Staande Honden 
opgericht. De eerste voorzitter werd mr. M.A. van 
Lier. Men begon met 59 leden en al in het eerste 
jaar werd een Derby (Verbands Jugend Prüfung) 
uitgeschreven. In en na de tweede wereldoorlog 
bleek, dat ook deze rasvereniging erg geleden 
had. Op het dieptepunt in 1944 telde de vereni-
ging nog maar slechts 15 leden. Aan wijlen Dr. ten 
Cate, na de oorlog voorzitter van de vereniging, 
was het te danken, dat door zijn inzet en grote 
deskundigheid het jachthonden- verenigingsle-
ven weer tot bloei kwam en de Kortharen in de 

algemene belangstelling kwamen te staan. Op 13 
december 1969 stierf Ad ten Cate en dat was een 
groot verlies voor het jachthondenwezen en in 
het bijzonder voor de Duitse Staande Korthaar. De 
rasvereniging groeide in de periode 1965 – 1975 
tot een club met zo’n 1.000 leden. Inmiddels be-
draagt het ledental ongeveer de helft daarvan. Dat 
wordt in niet geringe mate veroorzaakt enerzijds 
doordat tal van andere staande hondenrassen in 
de afgelopen 30 jaar geïntroduceerd werden in 
ons land (denk aan de Cesky Fousek, de Bracco 
Italiano) die ook een respectabele aanhang 
verkregen terwijl aan de andere kant reeds in ons 
land aanwezige staande hondenrassen juist in die 
periode een grotere bloei door hebben gemaakt. 
Kijken wij bijvoorbeeld naar de Weimaranerver-
eniging dan is de ontwikkeling 
van het aantal leden van die 
rasvereniging precies omgekeerd. 
Toen de Nederlandse Vereniging 
De Duitse Staande Korthaar bijna 
1.000 leden telde was minder 
dan de helft van dat aantal 
leden lid van de Vereniging “De 
Weimarse Staande Hond” terwijl 
momenteel de Weimaraner-
club twee keer zo groot is. De 
grootte van de vereniging zegt 
echter niets over het activiteitenpakket dat aan 
de leden aangeboden wordt. De rasvereniging is 
een veldwedstrijd organiserende vereniging. Het 
doel van deze wedstrijden is om te komen tot 
een verantwoorde keuze van het fokmateriaal. 
Jaarlijks wordt een KNJV-proef, een Meervoudige 
Apporteerproef en een groot aantal voor- en 
najaarsveldwedstrijden georganiseerd. Ook heeft 
de vereniging ten behoeve van het vastleg-
gen van de jachtaanleg voor de fokkerij eigen 
voor- en najaarsproeven ontwikkeld, die in een 
duidelijke behoefte van de leden voorzien. De 
uitgangspunten voor de fokkerij zijn gericht op 
gezondheid, de uiterlijke verschijningsvorm en de 
jachteigenschappen. De Nederlandse rasvereni-
ging is lid van het in 1991 opgerichte Weltverband 
Deutsch-Kurzhaar. Aan de ouderdieren worden 
criteria gesteld. Toetsing van deze eisen vinden 
plaats op wedstrijden en tentoonstellingen. Het 
fundament waarop de fokkerij is gebaseerd is de 
erfelijke aanleg.

De toekomst
Naar mijn stellige overtuiging heeft – ondanks de 
fantastische veldwerk Kortharen waarover een 
aantal Nederlandse uitstekende voorjagers zoals 
onder andere Ton Slager met Cavill en Argos van 
de Stroomdrift en Roland de Jong met Milano di 
Roccaraso beschikken – de Korthaar juist bij het 
veldwerk in de breedte (nog) niet of niet meer 
de plaats in Nederland ingenomen, die dit ras op 

grond van zijn jachteigenschappen verdient en in 
het buitenland ook aantoont zonder meer waar 
te kunnen maken. De vergelijking met Engeland 
is dan een interessante. In dat land is de Duitse 
Staande Korthaar synoniem voor veldwerk op het 
hoogste niveau. Gemiddeld worden er in Engeland 
door de Kennelclub jaarlijks zo’n 1.450 Duitse 
Staande Kortharen in het stamboek ingeschreven. 
Ik heb van alle in 2008 in Engeland voor de HPR 
breeds (Continentale Staande Honden) georgani-
seerde veldwedstrijden (zowel novice als (all age) 
open stakes) de kwalificaties op een rij gezet en 
afgezet tegen het aantal door de Kennelclub in 
het stamboek ingeschreven honden (gemiddeld 
over de afgelopen vijf jaar). De uitkomsten zijn 
dan heel opmerkelijk:

De Korthaar staat in Engeland op het gebied van 
veldwerk op ongekende hoogte zowel qua aantal 
deelnemers aan de veldwedstrijden als voor 
wat betreft de prima resultaten daarvan in grote 
aantallen kwalificaties. Dat met een klein aantal 
in het stamboek ingeschreven Duitse Staande 
Langharen (25) naar verhouding een groot aantal 
kwalificaties (5) wordt behaald zegt iets over de 
hoge veldwerkkwaliteiten van de Langharen (ove-
rigens voor een goed deel uit Nederlandse lijnen) 
die in Engeland geïmporteerd zijn, want dit ras 
is daar slechts een beperkt aantal jaren geleden 
erkend. Dat er 16 kwalificaties bij Weimaraners 
zijn gevallen is schitterend voor het handjevol 
voorjagers dat met dit ras werkt, maar afgezet 
tegen het ontzettend hoge aantal inschrijvingen 
in het stamboek wordt de Weimaraner kennelijk 
vooral als huishond gehouden en dat is bij de 
Duitse Staande Korthaar (gelukkig) zeker niet het 
geval! De uitdaging voor de rasvereniging en de 
Nederlandse voorjagers ligt dan ook voor ons. 
Als het gaat om aantallen deelnemers aan de 
veldwedstrijden en de resultaten daarbij geldt wat 
mij betreft, dat hetgeen in Engeland met de Duitse 
Staande Korthaar bereikt kan worden ook hier 
moet kunnen!  

Jur Deckers

De Nederlandse Vereniging “De Duitse 
Staande Korthaar”, Website www.nvdsk.nl, 
Email: secretaris@nvdsk.nl

Ras Aant. kwal. Aant. inschr.
  i/h stamboek
Duitse Staande Korthaar 535 1450
Duitse Staande Draadhaar 26 400
Vizsla 17 1400
Weimaraner 16 2750
Duitse Staande Langhaar 5 25
Spinone 4 425
Epagneul Breton 3 160
Grote Munsterlander 3 135

“Om zijn werk goed 
te doen, beschikt 
de ideale Korthaar 

over een vast, 
evenwichtig en 

betrouwbaar karakter, 
heeft hij 

een ingetoomd 
temperament en is 

hij noch zenuwachtig, 
schuw of agressief.”
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Praktijkinterview met succesvol 
voorjager Ton Slager

Hoe ben jij met de jachthondensport en 
dus de DSK in aanraking gekomen?
“Toen Herma en ik net waren getrouwd, 

woonden we elf hoog en hadden een poedel-
tje, dat niet zo erg dol was op kinderen. Nadat 
we verhuisd waren naar een benedenwoning 
wilden we wel graag een kindvriendelijke 
hond waar je bovendien ook op sportief vlak 
nog wat mee kon, zoals hardlopen, fietsen 
etc. Nu had een collega van mij een Duitse 
Staande Korthaar en het karakter van deze 
hond trok mij enorm aan. Op een bepaald 
moment heb ik een nestadvertentie gelezen 
waarin DSK puppen werden aangeboden en 
daar hebben we toen een teefje uit genomen. 
Helaas is dit teefje al vrij vroeg overleden door 
een erfelijke aandoening en daarna hebben 
we een teefje (Nadine van de Zijdstukken) 
gekregen waar ik enorm veel van heb geleerd 
en veel succes mee heb gehad.
Doordat ik lid ben geworden van de rasvereni-
ging kwam ik al vrij snel in aanraking met de 
diverse elementen van de jachthondensport 
zoals KNJV proeven, veldwerk etc. Ik heb op 
een bepaald moment mijn jachtakte gehaald 
en ben toen verder gegaan in zowel het jagen 
als het voorjagen.”

Heb jij alleen met de DSK gewerkt?
“Nee, ik heb tussendoor ook nog een Draad-
haar en een Langhaar voorgejaagd. Ik vind 

de Langhaar iets zachter van karakter dan 
de Draadhaar en de Korthaar en daar kon ik 
vooral in de beginperiode toch iets minder 
goed mee omgaan. Ik denk dat ik door de er-
varing die ik de afgelopen jaren heb opgedaan 
nu wel een Langhaar met succes zou kunnen 
voorjagen, maar mijn persoonlijk voorkeur ligt 
nog steeds bij de Korthaar.” 

Wat spreekt jou persoonlijk nu zo aan 
in die DSK?
“Eigenlijk zijn dat de kenmerken die zijn 
verbonden aan het ras. De Duitse Staande 
Korthaar is een energieke, onvermoeibare, 
zorgvuldige en stijlvolle jager met een groot 
jachtverstand.
Daarnaast beschikt de Korthaar over uitste-
kende jachtkwaliteiten en over een grote 
veelzijdigheid. Hij straalt snelheid, uithou-
dingsvermogen en kracht uit. Het is een hond 
met een sterk karakter die behoorlijk wat 
initiatief ontplooit, maar kan daarnaast uitste-
kend voldoen als gezelschapshond. Je moet 
natuurlijk rekening houden met zijn karakter 
en zijn behoefte aan beweging en energie. 
De Korthaar vind ik een allround jachthond, 
die prachtig werk kan laten zien, zowel voor 
als na het schot. Het is een ruim jagende 
hond en kan op een indrukwekkende manier 
wild aantrekken, vastzetten en voorstaan. Als 
apporteur is hij zeer betrouwbaar, ook als het 
gaat om ziek geschoten wild, zowel bij de 
jacht op klein als waterwild. Door zijn bouw 
en snelheid is hij uitermate geschikt voor de 
vlakjacht, maar hij kan net zo gemakkelijk als 
zweethond worden ingezet.”

Ton Slager als keurmeester tijdens een 
veldwedstrijd van de Drentsche Patrijs.

Keurmeester en voorjager Ton Slager is een liefhebber pur sang van de Duitse Staande Kort-
haar. De 64-jarige Ton woont met zijn vrouw Herma in het pittoreske Drentsche plaatsje 
Kostvlies. Beroepsmatig houdt hij zich bezig met het coachen van gezinnen middels video-

home training en coachen van leerkrachten in de klasse situatie middels video-interactie begelei-
ding, daartoe heeft hij een eigen praktijk. Onlangs nog (23 april jl.) behaalde hij met zijn Argos 
van de Stroomdrift een mooie 1e plaats CACT/CACIT (het hoogst haalbare) bij de internationale 
Kampioenschapswedstrijd in het Zeeuws-Vlaamse IJzendijke.
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Praktijkinterview met succesvol 
voorjager Ton Slager

Is er qua jachtcapaciteiten en karakter 
veel verschil waar te nemen tussen 
honden uit pure werklijnen en honden 
uit showlijnen?
“Ja er is wel verschil waar te nemen, maar 
dit verschil is niet zo groot als bij heel veel 
andere rassen. Bij die showlijnen zit ook 
nog wel het nodige aan talent omdat er ook 
wel wat andere werklijnen dan uitsluitend 
veldwerkwedstrijd lijnen worden gebruikt bij 
de fokkerij. Als zo’n natuurtalent dan bij een 
onervaren voorjager terechtkomt dan zullen 
de kwaliteiten van zo’n hond niet snel aan 
de oppervlakte komen omdat zo iemand niet 
in staat is om alles er uit te halen wat er in 
zit. Er zit vaak meer talent in die exterieur-
lijnen dan we denken, maar dat wordt lang 
niet altijd zichtbaar omdat de eigenaren van 
een dergelijke hond vaak veel meer met het 
showelement bezig zijn en het KNJV-werk dan 
met het voorjagen.”

Hoeveel honden heb je momenteel en 
met hoeveel wordt er daadwerkelijk 
getraind?
“Ik heb een oude DSK in huis van 12 jaar en 
daar doe ik niets meer mee, daarnaast heb ik 
een Korthaar van mezelf dat is Cavill 
(geb. 5-11-2002), daar doe ik wedstrijden mee 

en de andere honden zijn van Henk Holtman 
(Kennel van de Stroomdrift), dat zijn Argos 
(nestbroer Cavill), Urgo (geb. 1-12-2006) en 
Endo (geb.13-02-2009). Ik train dus met 4 
Kortharen op dit moment.” 

Als er weer een pup in huize Slager 
gaat komen, hoe bepaal jij dan de 
nestkeuze?
“Ik ga iedere week naar zo’n nest kijken en 
dan vallen mij vanzelf bepaalde dingen op. 
Ik kijk ook direct naar het exterieur, hoe is de 
staartdracht, hoe is de hond gebouwd etc. 
Naarmate de hond 5 à 6 weken oud is zie je 
nog beter hoe de hond in elkaar zit en hoe hij 
zich gedraagt t.o.v. zijn nestgenoten. Ik laat 
de hondjes buiten lopen, neem een kwarteltje 
mee in een kooitje en ga kijken wat de pup 
met de verwaaiing doet en maak uiteindelijk 
een keuze op basis van al deze gegevens. 
Bij het uitzoeken van Endo was het mooi te 
zien hoe hij direct de verwaaiing oppakte 
en rechtstreeks naar het kwarteltje toe ging. 
Dat ging echt op de kenmerkende Korthaar 
manier, hij trok aan, bleef even staan en ging 
er toen rechtstreeks op af. Hij was niet bang, 
hij reageert überhaupt nergens schrikkerig op, 
hij heeft een heel rustig karakter, dat is ook 
zo’n karaktereigenschap waar ik in een hond 

naar zoek, dat hij zelfbewustzijn uitstraalt, niet 
al te druk is en ook rustig in de auto op mij 
kan zitten wachten. Aan de andere kant is het 
ook een hond die de knop om kan zetten van 
rustig in huis naar een zeer gepassioneerde 
jachthond in het veld.”

Kun jij aangeven hoe de eerste periode 
van een pup er bij jou uitziet?
“Ten eerste vind ik het heel belangrijk dat 
een pup goed wordt gesocialiseerd, ik neem 
ze echt overal mee naartoe en laat ze overal 
kennis mee maken. Voor mijn werk ben ik veel 
op scholen en dat betekent dat zo’n pup ook 
heel veel met kinderen in aanraking komt, 
daarnaast moet hij wennen aan de auto en 
rustig wachten tot ik weer terugkom. Dit laat-
ste gebeurt al in de aanloop naar wedstrijden 
toe, dan ben ik soms een paar dagen of 2 
weken weg en dan leven de honden in de auto 
en daar moeten ze dan wel aan gewend zijn. 
Tijdens wedstrijden e.d. heb je vaak ook geen 
tijd om uren met je hond te gaan wandelen en 
moet een hond ook leren om vlot zijn behoefte 
te doen als dat nodig is en niet alleen op de 
vertrouwde plekjes rondom het huis maar ook 
op onbekend terrein.”

Maak jij wel eens gebruik van de stroom-

“Bij die showlijnen zit ook 
nog wel het nodige aan talent 
omdat er ook wel wat andere 
werklijnen dan uitsluitend 

veldwerkwedstrijd lijnen worden 
gebruikt bij de fokkerij”.

Bijschrift : Ton Slager met v.r.n.l. Cavill, Argos en Endo
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band bij de trainingsopbouw van jouw 
honden?
“Ja zeker, zodra ik met een hond van 6 à 7 
maanden het veld in ga, wen ik hem er aan 
dat hij een stroomband om heeft. Ik gebruik 
de band alleen als dat echt nodig is, dus 
als hij achter een haas aan gaat of te lang 
achter wild aan zit dan heb ik in ieder geval 
een middel in de hand om dat te stoppen. Ik 
gebruik de teletac ook bij de jacht, vooral als 
je jachtvelden dicht bij drukke wegen liggen 
dan is het een goed gevoel om te weten dat 
je in noodsituaties iets achter de hand hebt, 
waarop je kunt terugvallen.” 

Gaat het niet ten koste van de jacht-
passie van een hond als deze wordt 
gestopt d.m.v. de stroomband?
“Nee dat is absoluut niet zo en dat geldt 
niet alleen voor mijn eigen honden. Bij een 
goed gebruik zal dat nooit ten koste van de 
jachtpassie gaan. Kijk je moet niet zo maar 
zo’n apparaat aanschaffen en wat gaan 
experimenteren met je hond zonder je goed 
verdiept te hebben in de werking van het 
apparaat. Ik kijk altijd heel goed wat voor 
consequentie een bepaalde handeling heeft, 
dat geldt ook voor mijn aanpak. Ik wil eerst 
heel goed kijken of een bepaalde handeling 
effectief is voor mijn hond. In tegenstelling 
tot vroeger heb je tegenwoordig trainings-
banden met diverse mogelijkheden bijv. met 
een fluitje er in, met trilfuncties, er zijn diverse 
mogelijkheden waarmee je voor jouw hond 
een trainingsopbouw op maat kunt toepas-
sen. Ik heb nog steeds het idee dat mensen 
zich onvoldoende verdiepen in de mogelijk-
heden, ze zouden eens moeten gaan kijken 

bij anderen om te zien wat je er allemaal mee 
kunt. Je ziet dat de beroeps voorjagers in 
Frankrijk, Spanje, Italië enz. allemaal gebruik 
maken van de trainingshalsbanden en dat is 
natuurlijk niet voor niets. Ik jaag en train zelf 
ook regelmatig in koppel en dan zijn de mo-
gelijkheden van zo’n band zeer doeltreffend. 
Je kunt beide honden d.m.v. een afstandsbe-
diening sturen, je kunt ze dan onafhankelijk 
van elkaar corrigeren en dat is natuurlijk 
mooi. Bij honden die wat zachter van karakter 
zijn, moet je uitkijken met het gebruik van de 
trainingsband, maar ook dan zou ik zo’n hond 
laten wennen aan de band al was het alleen 
maar in het geval van noodsituaties zoals het 
achtervolgen van wild bij een drukke weg.” 

Tot slot, wat zouden potentiele DSK 
belangstellenden c.q. bezitters moeten 
doen om zich verder te verdiepen in 
het ras?
“Mensen die zich willen oriënteren op een 
DSK zouden dat via de rasvereniging moeten 
doen. De vereniging heeft een lijst van be-
trouwbare fokkers die uitstekend in staat zijn 
advies te geven en een pup uit te zoeken die 
bij zo’n persoon of gezin past. Ik heb zelf nog 
niet zo lang geleden mijn vroegere buurman 

aan een pup geholpen. Hij had destijds een 
pup uit mijn foklijnen, maar die hond is 
inmiddels overleden en zij hebben nu een pup 
uit lijnen waarmee wordt gejaagd, maar die 
ook uitstekend geschikt zijn als huishonden 
en dat gaat schitterend.”

Foto’s: Martha Cordemeyer, Roy Franken, 

Jeanne Claeijs en De Jachthond

De ruim 5 maanden oude 
Endo van de Stroomdrift.


