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De Dashond is een veelzijdige jachthond, maar 
deze veelzijdigheid is binnen de jachtwereld 
vaak onbekend en onbegrepen. Bij de meeste 
mensen staat de Teckel  bekend als kleine 
hond die onder de grond op de vos kan jagen. 
De andere kwaliteiten van de Teckel zijn bij 
velen niet bekend. De Teckel kan, ondanks zijn 
kleine formaat, uitblinken in vele onderdelen 
van jacht. Natuurlijk heeft deze hond ook zijn 
beperkingen, maar dat heeft dan meer met 
zijn bouw te maken, dan met zijn karakter of 
doorzettingsvermogen. 
De veelzijdigheid en het daarbij passende 
karakter maakt de hond vaak onbegrepen. Het 
zelfstandige karakter dat hij nodig heeft bij 
het werken onder de grond, wordt vaak ver-
ward met eigenwijsheid. Als er goed contact 
is met de hond, is gehoorzaamheid bijna nooit 
een probleem. De Teckel leert makkelijk en is 
vaak bereid veel voor of met zijn baas te doen. 
Ervaring leert dat kleine hondjes in de praktijk 
vele malen sneller gehoorzaam worden dan 
op een oefenveld omdat zij goed kunnen 
combineren en snel weten wat er van hun 
wordt verlangd.

Wat is er allemaal mogelijk met 
een Teckel?
Alhoewel een Teckel een klein hondje is, is hij 
enorm veelzijdig. Vaak is de verbazing van de 
gezichten te lezen als men tijdens de jacht ziet 
wat deze kleine hond allemaal kan. 

Luid op spoor
Omdat de Teckel vroeger afstamde van de 
Brakachtigen zit het luid geven op een warm 
spoor in de genen. Er moet in de fokkerij 
wel worden gelet op deze eigenschap, want 
alhoewel deze genetisch is bepaald, kan deze 
eigenschap na generaties verzwakken of zelfs 
helemaal verdwijnen. Juist deze luid op spoor 
laat aan de fokkers zien hoe de hond zijn 
neus kan gebruiken en prikkelt zijn jachtpas-
sie. Hierdoor laat deze het neusgebruik en 
spoorwil/vastheid zien. 
Deze luid op spoor test mag niet worden 
verward met het luid geven wat de Teckel 
geeft tijdens het Stöberen/Brakkeren/Drijven. 
Een Teckel die goed luid geeft tijdens deze test 
, doet dit over het algemeen ook goed tijdens 
de drijfjachten. Veel mensen denken dat hun 

honden hierdoor veel zullen gaan blaffen in 
huis, maar dit is niet per definitie het geval.

Bouwjacht
Waar het allemaal mee is begonnen en zoals 
de officiële naam van de Teckel ook al zegt, 
Dashond, is het werken op de das en de vos 
een belangrijke oorspronkelijke  taak van de 
hond. Het gebruik van de Teckel onder de 
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De Dashond oftewel Teckel
Een veelzijdige uitblinker in pocketformaat! 

De Dashond is afkomstig van Brakachtigen en door middel van kruisingen met andere rassen 
zijn er verschillende variëteiten ontstaan. De eerste Dashond, ook wel Teckel genoemd, was 
de kortharige. Deze oerteckel is gekruist met Terriers en Schnauzers om de ruwharige varië-

teit te verkrijgen en voor de langharige variëteit heeft men Spaniels en de Ierse Setter gebruikt. 

Peter Broeders, de auteur van de 
informatie over de Teckel in dit rasprofiel.
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grond is in de jacht in Nederland niet zo be-
kend.  Nadat de das een beschermde diersoort 
is geworden, heeft  het jagen onder de grond 
zich meer toegelegd op de vossenjacht. Iets 
waar een goed jachtelijk gefokte Teckel prima 
toe in staat is. De roofdierscherpte, vasthou-
dendheid en intelligentie van de Teckel zorgen 
ervoor dat vossen uit hun ondergrondse 
holen worden verdreven om vervolgens door 
de jager te kunnen worden binnengehaald. 
Ook onder de grond werkt de hond gedisci-
plineerd en zorgvuldig. Als de hond vol-
doende scherpte/hardheid bezit, zal hij de vos 
voldoende drukken en deze ook aanmoedigen 
de bouw te verlaten. Een prima partner in de 
bouwjacht!
De standaard- en DwergTeckels worden vaak 
gebruikt voor de jacht op vos en das, maar we 
moeten niet vergeten dat er voor de kleinere 
Teckels nog een andere bouwjacht is. De 
DwergTeckels en de KaninchenTeckels jagen 
ook onder de grond op konijnen. De honden 
worden ingezet en moeten luidgevend de 
konijnen uit de holen verdrijven. Een taak die 
zij prima kunnen volbrengen.

Omdat de vossenjacht in Nederland vele jaren 
niet was toegestaan zijn er niet veel mensen 
meer die fokken op de bouwjacht kwaliteiten 
maar er zijn nog enkele fokkers in Nederland 
die zich hierop toeleggen.  

Zweetwerk
De meeste mensen die het werken van Teckels 
kennen, zullen als eerste roepen dat het prima 
honden zijn voor nazoeken van wild. De hond 
staat laag bij de grond en voor bossen zoals 
wij die kennen komen ze daar ook tot hun 
recht en zetten goede prestaties neer. Ze heb-
ben prima ontwikkelde neuzen en kunnen ge-
makkelijk zweetsporen volgen van vele dagen 
oud. De rustige manier van werken die een 
Teckel laat zien, maakt het voor de voorjager 

goed mogelijk zijn omgeving te controleren 
en het spoor zorgvuldig te volgen. Als het 
eind van het spoor nadert, zal een Teckel met 
voldoende wildscherpte niet terugdeinzen om 
een stuk wild te stellen. Dit geeft ook meteen 
aan hoeveel gevaar er schuilt in het laten slip-
pen van een Teckel tijdens de nazoek. 
Natuurlijk kan een Teckel voor veel meer jacht-
taken worden gebruikt. 

Stöberen / drijven. 
De Teckel is een kleine drijver die niet erg hard 
door het bos zal gaan. Hierdoor krijgen jager 
meer tijd het in beweging zijnde wild goed 
voor het geweer te krijgen. De Teckel kan wild 
ver in de dekking opstoten omdat hij klein 
is en onder de struiken kan lopen. In landen 
waar drijfjachten worden gehouden, zijn de 
Teckels graag geziene drijfhonden. Het luid 
wat de Teckel geeft tijdens het volgen van het 
wild geeft de jager een goede indicatie wan-
neer het wild zou kunnen verschijnen.  

Apporteren uit water
Iets wat je van een Teckel niet zou verwach-
ten is zijn kwaliteiten om (veer)wild uit het 
water te apporteren. Een eend is voor deze 
kleine rakker geen probleem, er zijn er zelfs 
bij die een gans aan de kant kunnen brengen! 
Natuurlijk zijn steile kanten voor deze kleine 
zwemmer wel een probleem en je moet hem 
dan wat hulp geven om op de kant te komen. 
Een nadeel van deze apporteur is dat hij niet 
zacht in de bek is en dus wel schade kan 
toebrengen aan het wild. 

Tenslotte
Steeds meer Teckelbezitters vinden de weg 
naar de jachttrainingen en oefenen op de 
specifieke jachteigenschappen van de honden. 
Omdat de trainingen met de Teckels vaak los 
moeten plaatsvinden is het erg belangrijk 
dat de trainingsgebieden veilig zijn. Hiermee 
wordt meteen aangegeven hoe moeilijk het 
is om een goed veld of bosperceel te vinden. 

De bouw in... ... en de bouw uit.
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Hoe lang heb je al Teckels?
Will: “Nog niet zolang. Ik heb in 2001 mijn eerste 
Teckel gekocht. Teckels hebben altijd al als een 
soort rode draad door mijn leven gelopen. Mijn 
oma had Teckels, mijn ouders hadden Teckels en 
gelukkig vindt mijn man het ook leuke hon-
den, waardoor de  keuze voor dit ras snel was 
gemaakt. Vroeger hadden we altijd korthaar 
Teckels, maar onze eerste ruwhaar Teckel  Egbert 
Jan hebben we gekozen, omdat die variëteit me 
toch wel heel erg aansprak. Nadat ik Egbert had 
opgevoed en er al een aantal proeven mee had 
gedaan, kreeg ik onze tweede hond Jacob. Jacob 
was een ruwhaar black en tan. Ook met hem heb 
ik proeven gedaan. Het werd een echt team waar-
mee ik afwisselend jachtproeven deed. Vorig jaar 

kreeg ik van een bevriende fokker in Duitsland een 
derde reu, Matthijs. Met deze nieuwe aanwinst 
heb ik ook al een aantal proeven gedaan en ook 
hij doet het prima. De drie reuen kunnen het heel 
goed samen vinden.”

Toen had je een Teckel, maar hoe ben je erbij 
gekomen om deze te gaan voorjagen? 
Will: “Ik heb Egbert gekocht bij kennel ‘Hoge 
Jacht’. Stephan Crone, de eigenaar van deze ken-
nel, was actief in de jacht en hij gaf aan dat hij het  
leuk zou vinden als ik deel zou nemen aan een 
jachtproef. Voordat ik een jachtproef ging doen 
heb ik eerst deelgenomen aan twee jachtwork-
shops. Deze verliepen zo goed dat de organisato-
ren mij adviseerde om nu maar eens aan het echte 
werk te beginnen. Oftewel ik moest maar eens 
een echte jachtproef gaan doen.
In 2004 heb ik dan ook voor het eerst deelgeno-
men aan een jachtproef Spoorluid.”

Wacht even, je hebt je eerste Teckel gekocht 
bij kennel Hoge Jacht, dat is toch jouw eigen 
kennelnaam?
Will: “Nee, dat is niet zo. Ik ben een echt reuen-
mens en twee van mijn honden komen bij kennel 
de Hoge Jacht vandaan. Omdat ik mijn reuen 
beschikbaar wilde stellen voor de fokkerij, vond 
ik dat ik een website nodig had. Omdat ik niet 
wist of je die kon beginnen zonder kennelnaam, 
had ik de fokker van Egbert en Jacob gevraagd 
of ik hun kennelnaam mocht gebruiken als naam 
voor de nieuwe site. Zo gezegd, zo gedaan. Mijn 
jachtmaatje Peter Broeders van kennel “van 
de Kleine Bandiet” heeft een website voor mij 
gemaakt. Mensen willen graag lezen over de 
jachten en kijken ook graag naar de foto’s die we 
tijdens de jachten maken. Ook de jachtproeven die 
mijn reuen behalen of de nakomelingen van hen 
worden graag door de website www.hogejacht.nl 
bezoekers bekeken.”

Als je denkt aan een Teckel in de jacht, dan zal 
bijna iedereen aan de ruwhaar variëteit denken, 
hoe is het met de jachtcapaciteiten van de kort-
haar en de langhaar?
Will: “Als wij op jacht gaan dan zien we over 
het algemeen vaker ruwhaar Teckels dan andere 
variëteiten. Ik weet niet echt waarom je andere 
variëteiten minder ziet, maar misschien is er toch 
een verschil in karakter. Door het infokken van 
Terrier en Schnauzer kan het karakter van de 
ruwhaar wel iets harder en feller zijn. Desondanks 
vind ik de ruwharen nog gemoedelijk, zeker als 
ze voldoende uitdaging hebben door met ze te 
werken.”

Je hoort regelmatig zeggen dat Teckels 
bijzonder eigenwijs zijn, wat is jouw mening 
daarover?
Will: “Naar mijn idee kun je beter spreken van ei-
genzinnig, provocerend, moedig en vasthoudend. 
Een Teckel heeft een levensgroot ego, hij denkt dat 
hij een reus van een hond is. Hierdoor is hij vaak 
wat overmoedig. Van Teckels wordt verwacht dat 
ze zelfstandig werken, ze kunnen tijdens een con-
frontatie in een bouw met een grotere en sterkere 
tegenstander niet even boven de grond komen 
om te overleggen met de baas hoe dit klusje het 
best geklaard kan worden. Ze moeten zelfstandig 

In het gebruikelijke praktijkinterview is de redactie van “De Jachthond” in gesprek met Will Dokter, 
in het dagelijks leven werkzaam aan de Universiteit Twente en in haar vrije tijd passioneel voor-
jaagster van haar drie Teckelreuen Egbert-Jan, Jacob en Matthijs. Deze honden ziet u overigens 

geportretteerd op pagina 4 bovenaan.

Will Dokter.

Daarbij komt ook nog dat veel grondhouders 
niet precies weten wat de bedoeling is van het 
trainen en dus ook hun grond hiervoor niet 
beschikbaar stellen. Dit is jammer omdat de 
getrainde honden ook van betekenis zouden 
kunnen zijn voor de jager.
Alhoewel de rasvereniging diverse jachtproe-

ven organiseert, die nodig zijn om de fokaanleg 
aan te tonen van de veelzijdigheid van de 
Teckel, moet er nog vaak naar het buitenland 
worden uitgeweken zodat elke voorjager zijn 
hond tot het  uiterste kan beproeven. Natuurlijk 
zeggen deze proeven alleen iets over de aanleg 
van de hond, de werkelijke waarde voor de 

jacht moet in de praktijk worden bepaald. 
Samengevat is de Dashond een prima jacht-
hond die steeds meer wordt ingezet in de jacht 
en daar ook zijn kwaliteiten laat zien. Hopelijk 
zet deze trend zich in de toekomst voort.

Tekst : Peter Broeders

Will beloont haar Teckel Egbert na een 
succesvol verlopen oefening zweetwerk.

Het praktijkinterview    
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beslissingen nemen. Ik heb gehoorzaamheidsles-
sen op een kynologenclub gevolgd en daar werd 
erg intensief getraind. Ik ben daar mee gestopt 
omdat ik het van nature zelfstandige karakter van 
de Teckel wilde behouden. Met dat zelfstandige 
karakter moet je wel door één deur kunnen, wat 
bij sommige niet echt lukt, maar ik moet er altijd 
wel om glimlachen. Juist die eigenzinnige, vrolijke 

en stoute eigenschappen spreken mij heel erg 
aan. Het gebeurt heel vaak dat een Teckel heel 
langzaam en geleidelijk, soms met omwegen, 
zijn baas weet te bespelen. Geef hem een vinger 
en hij neemt niet één, maar twee handen. Het 
opvoeden van een Teckel is een soort spel waarbij 
baas en hond elkaar goed moeten aanvoelen. Het 
respecteren van het karakter van de Teckel is voor 
mij ook erg belangrijk.”

Hoe is het gesteld met de jachtcapaciteiten 
van de gemiddelde hedendaagse Teckel?
Will: “Mijn Teckels zijn bejaagd en ik word 
regelmatig uitgenodigd om mee te gaan op jacht. 
Ik hoor de laatste tijd steeds vaker dat de jagers 
graag Teckels in hun veld hebben tijdens de 
drijfjachten. De grote jachthonden jagen het wild 
zo snel op, dat de jagers nauwelijks in de gelegen-
heid zijn om het wild goed in het vizier te krijgen. 
Een Teckel gaat anders te werk, hij drijft het wild 
veel rustiger op, hij kan ook niet anders met 
zijn korte pootjes, waardoor het voor de jagers 
makkelijker is het wild te schieten. Op dit gebied 
van de jacht komt er steeds meer waardering voor 
deze kleine drijver.”

Bij welke takken van jacht kan gebruik wor-
den gemaakt van een Teckel?
Will: “Teckels zijn bijzonder geschikt voor het 
zweetwerk, ik doe zelf ook natuur nazoek met 
mijn honden. Als de honden een gewond dier 

moeten nazoeken kan deze nog best gevaarlijk 
zijn. Naast het zweetwerk bestaat er ook de 
bouwjacht. Tijdens een bouwjacht probeert de 
hond een vos te verdrijven uit zijn bouw (verblijf-
plaats). Ik ben laatst zelf nog met een bouwjacht 
in Drenthe mee geweest  Dan loop je met een 
aantal jagers over de hei en die jagers weten de 
meeste bouwen wel te zitten. Als je de Teckel voor 
zo’n bouw aanzet, zie je onmiddellijk aan het 
gedrag van de hond of de vos wel of niet in het 
hol zit. Als de vos in de bouw is, wordt de Teckel 
ontzettend fanatiek en als de vos niet aanwezig is 
dan is de interesse ook direct weg.
Er bestaan Teckels die de vos onder grond grijpen 
en Teckels die de vos uit de bouw jagen, zodat 
de jager deze kan schieten. Dit laatste hebben de 
jagers, die ik ken, het liefst omdat een vos die is 
gegrepen onder de grond meestal ook uitgegra-
ven moet worden. Je ziet duidelijk dat de honden 
iedere keer dat ze in een bouw zijn geweest leren 
en meer ervaring opdoen.
Door de fokker van Egbert en Jacob word ik al 
jaren uitgenodigd om met mijn honden deel te 
nemen aan drijfjachten. De honden vinden dit 
prachtig en al veel jagers hebben de honden 
voorbij zien komen achter wild aan. Jaren geleden 
zagen we Egbert tegen een heuvelrug een 
aantal damwild voor zich uitdrijven. Het was een 
prachtig gezicht en alle aanwezige jagers genoten 
hiervan. Het was zo adembenemend, dat de jagers 
vergaten om hun geweren ter hand te nemen. 

Vos in het nauw in zijn bouw.

Verdiende rust bij het houtvuur nadat 
het werk erop zit.
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Tegenwoordig gaat ook mijn maatje Peter mee 
naar Duitsland voor de drijfjachten en hebben 
we een eigen groepje Teckels waar we het wild 
mee hoog maken. Ik ben Egbert al een keer 14 
uur kwijt geweest, die was achter damwild aan 
gegaan. Dit was niet zo’n een prettige ervaring, 
maar hij is weer terug gekomen. Mijn Teckel Jacob 
komt altijd weer terug bij de auto en Egbert komt 
weer bij de jagers op de plek waar het kampvuur 
is. De meeste jachthonden blijven tijdens het jagen 
toch op de een of andere manier contact houden 
met de (voor)jager. Zo ook de Teckel”

Is het niet zo dat er bij de opvoeding van een 
Teckel eerder sprake is van begeleiden dan 
van gehoorzaam maken?
Will: “Ja, zo is het eigenlijk wel. Sommige jagers 
met grote jachthonden willen hun Teckel net zo 
opvoeden als die grote jachthonden. Soms lukt 
dat wel eens, maar als ze de geur van wild in 
hun neus hebben is het nog een flinke klus om ze 
terug te krijgen. Toch is een Teckel goed gehoor-
zaam te maken. Dit is ook wel nodig, want tijdens 
bijvoorbeeld een Stöberproef moet de hond laten 
zien dat hij kan volgen, zit, af  en ook op een 
plaats blijven liggen moeten ze voor de volle 
honderd procent beheersen. Hieruit blijkt wel dat 
ook de Teckel goed gehoorzaam kan worden.” 

Is een Teckel gefokt uit jachtlijnen eigenge-
reider en intelligenter dan zijn soortgenoten 
uit showlijnen?
Will: “Ik denk dat de Teckels die vaker op jacht 
gaan beter contact hebben met hun baas omdat 
zij vaker samen zijn en hierdoor het contact en het 
begrip onderling beter wordt. Showlijnen hoeven 

niet veel te zeggen over de jachtcapaciteiten. 
Peter Broeders heeft een teefje uit een lijn die 
niet werd gebruikt voor de jacht en de laatste 
generaties voor de show was gefokt. Tijdens een 
drijfjacht waarbij ik Peter had uitgenodigd, heeft 
dat hondje samen met een andere kleine hond 
toch maar netjes een wild zwijn gesteld. Toen 
beide honden het zwijn in het vizier kregen, wist 
ik niet wat ik zag. Het werd echt prachtig team-
work tussen die twee. De tranen schoten me in de 
ogen, dat was zo’n mooi gezicht.” 

Lopen de jacht Teckels in de praktijk niet veel 
meer risico op rugletsel dan hun huis, tuin en 
keuken soortgenoten?
Will: “Nee, dat valt wel mee, want ik denk dat 
een Teckel die jaagt, keurig op gewicht, gehard en 
goed gespierd is. Hierdoor wordt mijn inziens de 
schade toch wel beperkt.”

Will: Tot slot, je hoort wel eens dat er geen 
goede werkende Teckel in Nederland meer 
te koop zou zijn en dat je daarvoor naar het 
buitenland moet, klopt dat?
“Nee, daar ben ik het niet mee eens. Er zijn in 
Nederland ook wel een aantal fokkers die zich 
toeleggen op de jachteigenschappen van de 
Teckel. Omdat mijn Teckels beproefd zijn op vele 
jachteigenschappen is er vanuit Duitsland ook 
veel interesse voor dekkingen van mijn reuen. Ik 
lees en hoor ook vaak dat de nakomelingen uit 
mijn reuen het prima doen op de jachtproeven en 
op de jacht.”

9 soorten 
Teckels

Teckels worden gefokt in drie verschillende 
maten en haarvariëteiten (kort-, lang- en 
ruwhaar), waardoor er in totaal 9 soorten 
bestaan.
De grootste is de Standaard teckel, die een 
borstomvang heeft vanaf 35 cm. tot een niet 
nader vastgelegde maat. Het gewicht kan 
variëren tussen 9 à 10 kilo. 
Het middelste type is de Dwergteckel, die 
een borstomvang heeft van 30 tot 35 cm, 
waarbij het gewicht varieert tussen de 5 en 
7 kilo. 
Tenslotte is er het kleinste slag en dat is 
de zogenaamde Kaninchenteckel, die een 
borstomvang heeft tot 30 cm en een gewicht 
dat schommelt tussen de 4 en 5 kilo. 
De Nederlandse Teckel Club (NTC) is reeds in 
1903 opgericht en daarmee een van oudste 
rasverenigingen in Nederland. De NTC biedt 
voor mensen die een Teckel  hebben met goe-
de jachtaanleg en dit willen ontwikkelen, de 
mogelijkheid aan diverse veldwedstrijden en 
proeven, die de NTC met grote regelmaat uit-
schrijft, deel te nemen. Er worden ondermeer 
zweetspoorproeven, luid-op-spoor-proeven, 
veelzijdigheidproeven, stöberproeven, schot- 
en watertesten, etc. georganiseerd.
De website van de NTC kunt u vinden op 
www.teckelclub.nl.


