
 

 

Nederlandse Kooikerhondje 
En rasbeskrivning av Ingrid Melin 

 

Den här artikeln skrev jag till forumet hundarifokus.se. Men för att slå två 

flugor i en smäll så gör jag om den här artikeln till en PDF-fil som kan delas 

friskt på internet. Mallen som används är framtagen av hundarifokus.se. 

 

 
Fagayas Banjo Von Noël 

 

 

 
Snötassens Ayla 



 

 

 
Rasen kan skilja sig rätt mycket åt i utseende och storlek! 

Cirtap's Hertog Rosco Van Qera-L & Meisje’s Can-Tilla 

 

Vad har du för ras och vad fick dig att välja rasen?  

Jag har två hundar av rasen Nederlandse kooikerhondje. Den första heter Tilla och 

är 6,5 år, den andra heter Flora och är 1 år, båda är tikar.  

2007 var jag 15 år och skulle börja gymnasiet till hösten. Jag ville ägna mig fullt ut åt 

mitt stora intresse - hundar, så jag bestämde mig för att jag skulle studera naturbruk 

- hund. Det var dessutom ett sätt att slå två flugor i en smäll, både att få lära mig mer 

inom mitt intresseområde och få en egen hund som jag velat ha i många, många år. 

Det senaste året hade jag blivit totalt fäst vid rasen kooikerhondje, som jag först 

hittat i en rasbok och sedan läst på mer om. Det som fick mig att fastna för rasen 

var - förutom utseendet - reservationen, ovanligheten, mångsidigheten, deras glada 

sätt och överlag mycket goda hälsa. Sen gick tiden. Jag och Tilla trivdes med 

varandra och har i princip varit oskiljaktiga sen vi träffades första gången. De första 

åren med Tilla var jag osäker på om jag skulle skaffa samma ras igen, om det 

verkligen var den optimala rasen för mig? Men de senaste åren (i skrivande stund 

är det 2013) har det inte varit några som helst tvivel om den saken. Många positiva 

saker med mig själv idag har jag mycket att tacka Tilla för. Hon har lärt mig så 

enormt mycket om mig själv och fått mig att ta fram sidor och egenskaper jag inte 

visste att jag hade. Och jag har haft svårt att tänka mig en annan ras av alla de jag 

träffat (förutom rottweiler, men det är en annan historia och som måste vänta några 

år innan den får utvecklas...). Så hösten 2012 flyttade lilla Flora hem till oss och har 

bara gjort att jag älskar rasen ännu mer. 

 



 

 

 
Ingrid Melin med Meisje’s Can-Tilla & Rantafejs Folara Av Ayladar 

 

De egenskaper som har gjort att jag idag väljer att ha rasen kooikerhondje (jämför 

med de jag skrev innan) är kortfattat - igen förutom deras utseende - deras 

speciella, personliga och starka karaktär, deras närvaro i allt de gör och deras 

lättlärdhet. 

 

Hur skulle du vilja beskriva din ras?  

Jag tycker att kooikern är en alert, sprallig och glad hund i första hand. Sen är den 

reserverad mot främlingar, vilket innebär att den ignorerar utan att visa rädsla, kan 

hälsa snabbt och ganska nonchalant och sen är det bra. Mot de personer som den 

känner är den oerhört kärleksfull mot, i alla fall uppfattas det ofta så av oss 

människor, när den intensivt svänger med hela kroppen, hoppar runt och ger 

tjutlikande ljud ifrån sig - en kontrast till hur de annars kan ses av främmande 

människor. 

 

Kooikern har en viss skärpa bakom sin mjuka fasad. Den kan t.ex. komma fram när, 

i deras ögon, burdusa hundar beteer sig olämpligt eller i andra sammanhang t.ex 

när den känner obehag, främst i samband med sådana den inte känner. Det som är 

viktigt är att lägga ner mycket tid på socialisering och miljöträning med sin kooiker. 

Låta den träffa många nya hundar och människor från 8 veckors ålder. Jag kan inte 

nog undertrycka detta! 

 

Det är en mycket lättlärd ras, inte bara det att den är snabb på att lära sig, utan att 

den också lätt förstår vad det är vi vill. Jag tycker att det är en lättarbetad ras 

sålänge man accepterar den för den den är och använder en anpassad metod. Det 

är en känslig ras. Den känner av våra signaler både fort och väl och påverkas av 

det, vare sig vi vill det eller inte. Detta kan vara lite krångligt för vissa på t.ex. 

tävlingsplanen då ägarens nerver spökar...en kooiker påverkas direkt. Men om man 

t.ex. väl har nerverna under kontroll så brukar en kooiker vara väldigt lätt att styra! 

På träning brukar det aldrig vara några problem!  



 

 

 
Mattssons Troy 

 

 
Daina Knops med Lovemix Dream Of Victory 



 

 

 

En kooiker är oftast godismotiverad, men det finns många kooikrar som också 

motiveras av lek/leksak. Det beror mycket på vilken grund man lägger med hunden 

som liten. Lägg ner mycket tid på det du vill att den ska vara motiverad av. När det 

gäller kooiker är det viktigt att vara varierande i sina belöningar också och hur man 

presenterar dem, för att hålla förväntan uppe.  

Kooikern är både självständig och samarbetsvillig. Den tycker det är kul att vara 

tillsammans med oss och följa med på aktiviteter. Den kan ta fram den "negativa" 

sidan av självständigheten om träningspasset blir för krävande eller tråkigt (för få 

pauser, för svåra kriterier, för omotiverande belöningar m.m.). Den positiva sidan av 

självständigehten är att de oftast har lätt att jobba på avstånd och ändå ha fokus på 

oss. Vilket oftast gör de lätta att ha lösa i skog och mark. 

 

 
Meisje’s Can-Tilla 

 

Hur skulle du vilja beskriva din hund?  

Tilla - Sansad, alert, reserverad, lättlärd, har en egen vilja, fokuserad, koncentrerad, 

signalkänslig, lätt att ha med sig överallt, vill inte ha främmande/andra hundar nära 

inpå sig, totalt godisgalen, aningen osäker, kontaktbenägen, underbart personlig 

karaktär! 

Flora - Sprallig, intensiv, människoglad, lättstressad, bra på att koppla av, förig, 

kontaktbenägen, förstående, älskar alla hundar, leksaksmotiverad, kelig, bra 

hundspråk, kräver konsekvens och tajming i träning, oerhört mysig och gosig 

karaktär! 

 



 

 

 
Meisje’s Can-Tilla 

 

Finns det för- och nackdelar med rasen?  

Absolut, som med alla raser. Kooikrarna har väldigt starka karaktärer och kräver att 

man förstår och accepterar dem. Annars tappar de mycket lätt förtoende och kan 

utveckla rädsla och osäkerhet. Så bli aldrig besviken på din kooiker för att den inte 

gör som du vill, då brukar de ta rätt illa vid sig och allt går bara sämre. Gör du 

däremot tvärtom och accepterar din kooiker som den är, vet hur den fungerar och 

utnyttjar de olika delarna på rätt sätt så får du en oerhört lätt hund att ha att göra 

med, som kan följa med överallt och tar sig ann nästan alla uppgifter du presenterar. 

 

Vissa kooikrar (långt ifrån alla) kan betee sig lite kort/snäsigt mot främmande/andra 

hundar på ett sätt som kanske inte andra människor/hundar är vana vid. Detta beror 

mycket på deras skärpa jag nämnde innan i kombination med deras känslighet. För 

att hjälpa en kooiker i en sådan situation så ska man inte pressa den och faktiskt 

acceptera att den kanske inte vill hälsa eller vad det nu kan handla om. I alla fall inte 

på en gång, ibland behöver de lite tid att studera varandra på några meters 

avstånd. Oftast går detta att träna bort/hålla i schack med hjälp av klickerträning, en 

metod som funkar utmärkt på kooikern!  

 

 



 

 

Fr. vä: Rantafejs Jetamio Av Ayan, Rantafejs Folara Av Ayladar, Meisje’s Can-

Tilla, Snötassens Ayla. På golvet: Wenarja’s Spirit Of Ayax 

 

Överlag har de ett väldigt väl utvecklat hundspråk och kommunicerar på ett bra sätt, 

många kooikrar fungerar ofta som medlare i situationer med många hundar och 

sprider lugn och harmoni. De är inga hundar som söker bråk men vill bli 

respekterade, antingen genom att få ha sitt "space" eller att man inte är oartig mot 

dem. 

Det är en mycket bra allroundhund som oftast ger snabb respons på dina signaler 

och har både snabbhet, koncentration och fokus på dig som ägare. De utvecklar 

starka, personliga och speciella karaktärer! Och oftast knyter de ann till en person, 

men de håller utan tvekan av alla sina kära! 

 

 
Rantafejs Folara Av Ayladar & Wenarja’s Spirit Of Ayax 

 

Hur aktiverar du din hund?  

Med stimulerande promenader, lydnad, agility, rallylydnad, viltspår, freestyle/tricks, 

sök, apportering och annat som vi gärna testar och provar på, samt att de får följa 

med till många resmål och platser. En kooiker passar verkligen till det mesta som 

du är intresserad av! Kanske förutom möjligtvis till skydds/ipo... 

 

Vem passar som ägare till din ras? 

Personer med någerlunda bra självkontroll och tålamod, eller de som vill lära sig få 

det (utan att det går ut över hunden på ett negativt sätt såklart). Den passar både till 

de som vill jobba ambitiöst med sin hund och till de som "bara" vill aktivera och gå 

långa promenader. Detta är också mycket beroende på individ, se till att du 

väljer/får rätt hos uppfödaren! Den passar till personer som inte låter sina känslor - 



 

 

som kan påverka negativt - gå ut över hunden, då de lätt tar åt sig. De passar 

utmärkt till den som vill ha en aktiv, mysig och kärvänlig kompis! 

 

 
Fagayas Ellie Von Opwi 

 

 

 
Meisje’s Can-Tilla 

 

Skriven av: Ingrid Melin, oktober 2013, © Ingrid Melin. 


