
Het IWeimaraner-trio' van 
Wim en Anne-Marie van Roessel 
Zo'n twintig jaar geleden werkte Anne-Marie bij een bank. Op een dag 
kwam er een klant binnen met een hond waar ze haar ogen niet vanaf kon 
houden, een Weimaraner. Het was liefde op het eerste gezicht en Anne
Marie wilde er alles van weten. Later die middag belde ze superenthousi
ast naar haar man en liet hem weten dat ze zo'n hond wilde aanschaffen. 
Die kwam er en met de reu Andor begon hun liefde voor deze mooie en 

Wim en Anne-Marie met hun d~'rle~I:!'-~~!'!r.!!'!!f 

.bijzondere jachthond. 

Door Jeanne van de Wiel 

Bij binnenkomst wordt De Uitstraling behalve door Wim 
en Anne-Marie ook uitbundig begroet door drie nieuws
gierige 'Weimaraner-dames': Kyra, Nova en Dzinny. Kyra is 
met 12 '12 jaar de oudste. Nova is haar dochter van acht 
en Dzinny is daar weer een dochter van. Zij is twee jaar en 
'lekker aan het puberen' volgens Wim. De honden zijn erg 
vriendelijk en na een uitvoerige kennismaking gaan ze 
lekker ontspannen op het grote honden kussen in de kamer 
liggen. Ze zijn prachtig van kleur, een zachte bruingrijze 
tint; dit is de enige kleur waarin dit ras voorkomt. De 
Weimaraner is één van de oudste raszuivere Duitse 
jachthondenrassen. De naam verraadt zijn precieze 
herkomst; de streek Weimar. 

Een Weimaraner is dus een jachthond. Dat wil zeggen dat 
het een intelligente hond is die geestelijk, en ook zeker 
lichamelijk, beziggehouden moet worden. Wim doet de 
trainingen met hen. Hier begint hij mee als de pup 
ongeveer een half jaar oud is. Bij KNJV-trainingen kunnen 
de honden jachtdiploma's behalen (www.knjv.nl). begin
nend bij ( en via B naar het hoogste diploma: A. De 
honden leren hierbij onder andere apporteren. Ook als de 
honden ouder worden zijn er allerlei trainingen en 
wedstrijden die voor de ontwikkeling en het gedrag van de 
Weimaraner belangrijk zijn. "Een Weimaraner in huis 

waarmee niets wordt gedaan kan een onrustige en onhan
delbare hond worden", zegt Anne-Marie. "Het is geen hond 
voor een beginneling. Het is niet de gemakkelijkste hond, 
maar als je er goed mee omgaat en veel mee bezig bent, is 
het een geweldig dier." 

Wim en Anne-Marie hebben een paar keer een nestje 
gefokt. Hier komt veel bij kijken. Ze raden mensen aan om 
bij de keuze voor een Weimaraner altijd via de W5H
rasvereniging (www.weimaraners.nl) naar een goede 
fokker te zoeken. Deze vereniging stelt een aantal regels 
en richtlijnen op in het belang van het dier en het ras. Zo 
heb je meer zekerheid dat je pup op een gezonde en 
verantwoorde manier gefokt is. Een teef mag bijvoorbeeld 
van de vereniging maar drie nestjes krijgen en dit als ze 
tussen de twee en acht jaar oud is. Tussen elk nestje moet 
minimaal een jaar rust zitten. Niet verwonderlijk als je 
weet dat de gemiddelde nestgrootte zes à acht pups is. 
Kyra heeft zelfs een nestje van tien gehad! Als de puppies 
er zijn geeft dat een enorme drukte. Anne-Marie werkt aan 
huis en stopt er dan een paar weken mee. Wim neemt ook 

vrij. Elke nacht kijken ze of alles goed 
is met moeder en de kleintjes en 

verder hebben ze de handen vol 
met visite. Opgroeiende pups zijn 
niet meteen zindelijk; een stuk of 

acht dollende 'incontinentjes' in 
huis levert het nodige schoonmaakwerk 
op. Verder moet er natuurlijk ook veel 
geknuffeld worden voor de socialisatie. 
Als de pups na zeven weken 'uitvliegen' is 

het afscheid moeilijk, maar zijn Wim en 
Anne-Marie ook wel blij met de 

teruggekeerde rust. "Eigen
lijk ben je dan zelf toe aan 

vakantie", lacht Anne
Marie. 

Van links naar rechts:
 
Dzinny, Nava en Kyra
 


