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Jeppe
een bijzondere Wetterhoun
Deze maand laten we u kennis maken met Jeppe; een
gewone, maar tegelijkertijd ook bijzondere Wetterhoun.
Op 29 april 2018 werd ze geboren in huize Hoogendoorn
als vijfde Wetterhoun in het huishouden sinds 2003. Op
dit moment deelt ze het huis met haar moeder Foske en
grootmoeder Wiep.
Trotse fokker en eigenaar Anita Hoogendoorn is al jaren
actief met het werken met Wetterhounen. Dit Friese
jachthondenras werd van oudsher gebruikt voor de jacht
op de otter. Dit vergde een speciale manier van werken,
heel wat anders dan de huidige jachtvormen. De otterjacht
is sinds 1953 wettelijk verboden in ons land, maar het zit
de Wetterhoun natuurlijk nog steeds in de genen. Naast de
otterjacht werd de Wetterhoun ook gebruikt voor o.a. de
jacht onder het geweer en heeft de Wetterhoun bewezen
ook een prima allround jachthond te zijn.
Anita is met Foske, de moeder van Jeppe, serieus in
aanraking gekomen met jachttraining en zweetwerk, en
wilde dat uiteraard met Jeppe voortzetten. Ondanks dat
een zusje van Jeppe beter uit de puppyjachttest kwam,
heeft Anita op gevoel voor Jeppe gekozen. Jeppe gaf in het
nest al aan dat ze heel graag een band wilde hebben met
Anita, en graag dingen samen wilde doen.
Volgens Anita is Jeppe, net als zijzelf, een vat vol tegenstellingen; waarschijnlijk passen ze daarom zo goed bij elkaar.
Enerzijds zie je bij Jeppe een onverschrokkenheid in haar
blik, en die laat ze ook in het werk zien. Als het om ongedierte en roofdieren gaat, is ze een killer; is op jacht zelfs in
gevecht met een vos geweest en is dan totaal niet onder de
indruk. Anderzijds is ze ontzettend lief en kroelerig, heeft
ze respect voor andere honden en is ze heel sociaal en
makkelijk in de omgang.
Anita traint met Jeppe al van pup af aan zweetwerk, en ze
behaalde op de leeftijd van negen maanden al de Zeer
Goed, waarna de gebruikshondenverklaring kon worden
aangevraagd en Jeppe op de shows in de gebruikshondenklas kon worden ingeschreven. De zweetspoorproeven
vallen in Nederland onder de veldwedstrijden, en Wetterhounen mogen op deze proeven uitkomen. Jeppe is een
échte gebruikshond, en haar kwaliteiten als allround
jachthond benut Anita ten volle: ze gaat al mee als vaste
waarde in een grote jacht, laat prima werk voor en na het
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schot zien, maar doet naast zweetwerk ook niet onverdienstelijk mee op apporteerwedstrijden.
Op de afgelopen Kerst Winner Show was Jeppe ingeschreven; ze won de titel Winster 2019 en werd beste van de 8
ingeschreven Wetterhounen, een fraaie inschrijving voor
dit ras. Keurmeester Dick Rutten keurde in de erering en
maakte Jeppe Beste Gebruikshond van de dag, iets wat nog
geen enkele Wetterhoun heeft bereikt, een echte primeur
voor dit ras! Dat maakt Jeppe een bijzondere Wetterhoun,
want uitkomen in de gebruikshondenklas is al bijzonder,
maar beste gebruikshond worden, en zeker op de Kerst
Winner Show, is wel een heel bijzondere overwinning. ■
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