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De Spaanse waterhond

‘Een harde werker met een handleiding’
In deze reeks belicht De Vlaamse Jager een aantal onbekende
hondenrassen, die perfect voor de jacht kunnen dienen. In dit deel
de Spaanse waterhond. ‘Een soort ideaal voor de jacht op waterwild
en klein veer- en haarwild’, zegt Christel Holtrop, expert in het ras.

De Spaanse waterhond heet in het
Spaans: Perro de Agua Español.
Een mondvol. Maar ook hier geldt,
ondanks zijn veelzeggende naam:
onbekend maakt onbemind.

JACHTHONDEN

GESCHIEDENIS

Over de oorsprong van de soort
doen verschillende theorieën de
ronde. Hoe het precies ook zit, de
oorsprong van het ras gaat enkele
eeuwen terug. De honden werden
van oudsher voor drie verschillende taken ingezet, afhankelijk
van hun leefgebied: namelijk als
herdershonden, als hulp van vissers,
en tot slot als jachthond. Voor
vissers waren ze een hulp tijdens
het uitzetten en binnenhalen van

de netten, en het bewaken van de
boot met de gevangen buit. Als
jachthond werden ze vooral ingezet
op waterwild en klein veer- en
haarwild. Deze drie taken behoren
in Spanje nog steeds tot het werk
van de Spaanse waterhond.

wit-bruin in alle nuances). Interessant detail: de tweede kleur dient
daarbij steeds wit te zijn.
JACHTEIGENSCHAPPEN

Spaanse waterhonden zijn relatief
kleine, beweeglijke en snelle
honden. Het zijn harde werkers, die
niet snel opgeven en die gloriëren
als zwemmers en duikers. Ook het
apporteren zit in het bloed. Het ras
werkt zowel voor als na het schot.

UITERLIJK

De Spaanse waterhond is een hond
met krullen die, indien kort, gegolfd
of gekruld zijn. Ze worden het
best verschillende keren per jaar
geschoren, anders kunnen de dieren
dreadlocks vormen. Ze bestaan in
een eenkleurige versie (wit, zwart
of bruin in verschillende schakeringen) of in een tweekleurige versie
(wit-zwart, zwart-wit, bruin-wit en

Sommige Spaanse waterhonden
staan voor als een staande
hond, maar het merendeel niet.
Vanuit hun historische taak zijn ze
bewakers van de vissersbuit. Ze
zijn daarmee ook van nature wat
terughoudend naar vreemden en
kunnen daarom luidruchtig uitvallen. Dit laatste vergt tijdens de
jachttraining extra aandacht.
HOOG WERKTEMPO

Tijdens trainingen, werktesten en
in de jachtpraktijk ben ik met mijn
Spaanse waterhonden meestal de
vreemde eend in de bijt. Vaak krijg
ik van een keurmeester, maar ook
van de geweren, de vraag met welk
ras ik op stap ben. Tussen allerlei
soorten retrievers en staande honden moeten wij de eer hooghouden.
Dat valt niet altijd mee. Vanwege
zijn kleine postuur is een Spaanse
waterhond niet een hond om een
gans of een vos binnen te brengen,

‘De Spaanse waterhond
is inzetbaar bij het
voorjagen én voor
het apporteren’
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al bevestigen de uitzonderingen de
regel. Daarnaast is een Spaanse
waterhond vanwege zijn beweeglijkheid geen hond om lang op post
te zitten.

Jachttraining is mooi, maar de
praktijk is natuurlijk nog mooier.
Dat mocht ik enkele malen in Engeland ervaren. De fazantenjacht
was een schitterende ervaring
waar alle trainingsoefeningen samenkwamen. Chazzy overtrof mijn
verwachtingen door warm wild
te apporteren alsof ze nooit iets
anders gedaan had. Een prachtig
moment was toen ik Chazzy
uitstuurde naar een ‘runner’ en
zij die trefzeker pakte en zonder
problemen netjes bij mij afleverde.
Zelden zag ik haar zo in haar
element. Met mijn jongste hond,
Mira, wil ik meer in de ‘beating line’

Het blijkt erg lastig om de Spaanse waterhond officieel
als jachthond erkend te krijgen. De Spaanse centrale
kennelclub heeft inmiddels bij de bevoegde instanties
een aanvraag ingediend voor erkenning van een zeer
specifieke ‘working test’, die uit verschillende maar niet
noodzakelijkerwijs op jachtwerk gebaseerde onderdelen
bestaat. Deze aanvraag is in behandeling, wat goed
nieuws is. Maar er is nog een lange weg te gaan.

JACHTHONDEN

Eigenlijk laat het werk van de
Spaanse waterhond zich lastig
indelen: ze hebben namelijk een
geheel eigen werkstijl en het zijn
nu eenmaal noch spaniëls noch
retrievers. Toch hoeven ze er
beslist niet voor onder te doen. Ze
hebben een hoog werktempo, een
uitstekende zoekdrift en het zijn
harde en serieuze werkers die niet
snel opgeven. Met Chazzy, die van
mij, ben ik dan op diverse ‘working
tests’ in de prijzen gevallen.

De Spaanse waterhond vandaag

‘ln Nederland en
België is slechts een
handvol Spaanse
waterhonden
actief, vooral in de
eendenjacht’
werken. Bij haar zie ik namelijk een
sterker jaag- en opstootpatroon,
in die zin werkt zij meer als een
spaniël dan als een retriever.
In Nederland en België is slechts
een handvol Spaanse waterhonden
actief in de praktijkjacht. Veelal
werken zij na het schot, met name
bij de eendenjacht. Als ze onder het
geweer werken, worden ze veelal
ingezet op fazant, patrijs en haas.
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