
DE DWERGSCHNAUZER, VASTBERADEN, SOCIAAL, ONVERSCHROKKEN EN LIEF 

 QUOTE: “SAM HEEFT 41 NAKOMELINGEN.” 

De dwergschnauzer mag dan de kleinste zijn van zijn familie, zijn karakter doet niet 
onder voor een grote. Hij is onverschrokken, onvermoeibaar aanhankelijk en lief. Op 
het fietseiland Texel mag hij mee in de fietsmand, maar hij loopt liever naast de fiets. 
Een interview met Dolly de Wit-van den Oever over Sam nu zes jaar oud. 

“In 2013 maakte ik een verdrietige periode door. Mijn echtgenoot overleed. Het was een nare 
tijd. Enige maanden daarna overleed onze Weimaraner van 13. Het was zo stil in huis. Ik 
wilde weer een hond. Een Lakeland Terriër leek mij geschikt: niet te groot en kan mee op de 
fiets. Vrienden vroegen mij of ik wel eens gekeken had naar een dwergschnauzer? Via hen 
kwam ik in contact met de kennel Van de Tulpashoeve in Oosterwolde. Een afspraak werd 
gemaakt en ik ben samen met mijn kleindochter gaan kijken. Op 11 oktober 2013 werd het 
nest geboren met daarin Sam. Mijn kleindochter heeft zijn naam bedacht en samen hebben 
wij hem opgehaald. Sam is bijzonder, luistert goed, is eigenwijs, erg aanhankelijk en lief. 
Sam is een Dwergschnauzer maar hij verbeeldt zich dat hij een Riesenschnauzer is.” 

 
 
SHOWS 
“De fokster van Sam belde mij. Zij zou het zo leuk vinden als de pups uit haar laatste nest 
deelnamen aan een show. Dan bracht zij het hele nest vóór. Natuurlijk ging ik heen. In de 
tussentijd nam ik deel aan een ringtraining die de fokster in Zwolle verzorgde. Het nest 
behaalde die show de tweede plaats. Sam werd ook apart gekeurd en die behaalde de 
eerste plaats. Ik dacht: Goh wát is dit leuk om te doen en zo ontstond mijn nieuwe hobby.  

Ik ben nog vaker naar Zwolle geweest voor ringtraining. Toen kwam ik erachter dat ik op 
woensdag bij de ringtraining in Heerhugowaard kon aansluiten. Het instromen was me niet 
duidelijk: ik dacht dat ik me voor een cursus aan moest melden. Vanaf Texel naar de 
ringtraining was tijdrovend. Ging ik om half zes van huis weg, de boot van zes uur, naar de 
ringtraining in Heerhugowaard en weer snel met de laatste boot naar Texel. Tien uur  ’s 
avonds pas weer thuis. Wel trainingen met goed resultaat. Tijdens de les werd gezegd: “Sam 
is een natuurtalent!” 



   
“Met Sam haal ik op shows prima resultaten. Dat maakt het wel extra leuk. Ik ben er toch 
veel mee bezig. Uit Duitsland ontving ik een overzicht van de prestaties van Sam; daar ben 
ik trots op. Vroeger ging ik naar shows met en een trimtafel op wielen.  Daarna had ik een 
opvouwbare bolderkar waar alles in kon. Dit jaar heb ik mezelf getrakteerd op een 
multifunctionele buggy (met trimtafel). Ook te gebruiken als fietskar. Opvouwbaar ook nog. 
Wat een verademing. Hond erin, tasje erin en gaan. 

 
 

VERZORGING 

“Sam naar een trimmer is geen probleem. In huis is dat een ander verhaal. Zodra ik de 
trimtafel in de kamer zet, zit meneer onder de salontafel. Precies in het midden, hij is slim, ik 
kan er dan niet bij. We wonen vlakbij het strand, het water:  Sam gaat er niet in. Nee van 
water wil hij niks weten. Als ik hem moet wassen, dan vul ik een babybadje. Dat badje staat 
op een standaard. Dat moet hij niet zien want dan denkt hij : “WEGWEZEN”…… “ 

“Inmiddels weet ik precies hoe ik Sam moet verzorgen. Dit ras heeft een plukvacht, maar 
Sam wordt gestript. De vacht wordt dagelijks bijgehouden waardoor hij er altijd netjes uitziet. 
Voor  een show gaat Sam naar de trimmer. Sommige mensen denken dat een hond die vaak 
geshowd wordt, nooit vies mag worden; dat is natuurlijk onzin. Sam loopt in het voor- en 
naseizoen als het rustig is, altijd los, ook naast de fiets. Vaak gaan we richting het strand. 
Lekker zanderig komt hij dan weer thuis. Een vieze hond daar is niks showerigs aan. 

DEKREU 
Tijdens de show van de Nederlandse Schnauzer Club werd mij gevraagd of ik Sam wel eens 
inzette als dekreu? Daar moest ik even over nadenken. Inzetten als dekreu heeft 
consequenties, de hond moet voldoen aan allerlei gezondheidseisen. Sam is mooi, maar is 
hij ook gezond? Ik wilde dat ook bewezen zien. Ondertussen is Sam getest op ECVO en op 
patella luxatie. Is zijn DNA op PRA-B getest in Amerika. Is zijn DNA in Duitsland getest op de 
MAC bacterie. In Engeland is hij getest op DTN ( slokdarmverlamming). Gelukkig waren alle 
uitslagen goed.” 



“Sam heeft inmiddels 41 nazaten. Als je afspreekt je hond in te zetten als dekreu dan moet je 
bereid zijn om te reizen of om mensen met hun hond te ontvangen. Een dekking heeft tijd 
nodig en vindt ook plaats op zon- en feestdagen. In 2019 logeerde hier een hondje tijdens 
Pasen. Het duurde even. Samen in de tuin “vielen zij voor elkaar”. Een happy end. Voor 
kerst kreeg ik een telefoontje van een fokker uit Gelderland; het hondje was er klaar voor. Op 
kerstavond arriveerden zij en op 1e kerstdag was de dekking een feit. Samen met Sam ga ik, 
als het mogelijk is, op kraamvisite. Geweldig om de pups te bewonderen.”  

 

Sam is een rustige hond, hij weet wél altijd precies wat er gebeurt. Ik heb een bijzondere 
band met hem. Eéns in de veertien dagen ga ik klaverjassen. Sam gaat dan mee. Hij 
scharrelt daar rond en gaat onder de tafel liggen. Soms laat ik hem thuis. Steevast krijg ik 
dan te horen: “Waar is Sam?” Iedereen is gewend dat hij altijd bij me is. Hij is gek op mij en 
ik ben gek op hem. Ik kan mij geen beter hondje wensen.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan:  Clubblad Hondenleven KCWF 
 

RASINFORMATIE 

Indeling FCI 
 

Groep 2 Pinschers, Schnauzers, Molossers en 
Zwitserse Sennenhonden,  
Sectie 1.2 (FCI standaard 183) 

Land van oorsprong: 

Duitsland 
 
Gebruik:  

Gezelschaps- en begeleidingshond 
 
Historisch: 

Rond 1900 ontstaan in Duitsland in de omgeving van 
Frankfurt am Main. Eerst ruwhaar Dwergpinscher 
genoemd. 
 
Uiterlijk 

Klein, krachtig, eerder gedrongen dan slank, ruwharig, 
elegant, de verkleinde versie van de Schnauzer, zonder 
de voor dwergrassen typische gebreken. 
 
Grootte en gewicht 

Schofthoogte reuen en teven: 30 tot 35 cm. 
Gewicht reuen en teven: 4 tot 8 kg. 
 
Vacht 

Het haar moet draadachtig hard zijn en dicht ingeplant. 
 Het bestaat uit een dichte onderwol, hard dekhaar, dat 
goed aanligt. Het dekhaar is ruw, lang genoeg om de 
textuur aan te kunnen tonen en is noch ruig, noch 
golvend. Het haar aan de benen heeft de neiging niet zo 
hard te zijn. Op de schedel en aan de oren is het kort. 
Als typisch kenmerk geldt een niet te zachte baard aan 
de voorsnuit en borstelige wenkbrauwen, die de ogen 
licht overschaduwen. 

Karakter 

Zijn karaktertrekken komen overeen met die van de 
Schnauzer.. Levendig, aanhankelijk, goedaardig, 
schrander, onvermoeibaar, onverschrokken, waakzaam 
en  wantrouwend t.o. vreemden. Een flink 
uithoudingsvermogen. 
 
Kleur: 

Zwart met ondervacht. Komt ook voor in Peper en zout, 
zwart/zilver en wit met ondervacht. 
 
Gezondheid 

De rasvereniging; Vereniging voor Schnauzerfokkers en 
Liefhebbers is bezig met de gezondheid van alle 
Schnauzervariëteiten. Dit is een onderdeel van 
het verenigingsfokreglement van elke rasvereniging. 
Hierin stellen zij het volgende onderzoek verplicht voor 
de ouderdieren van de Dwergschnauzers zwart-
zilver: ECVO-oogonderzoek. 

Rasvereniging: 

Nederlandse Schnauzer Club www.schnauzer.nl 
Vereniging voor Schnauzerfokkers en liefhebbers 
www.schnauzervereniging.nl/ 
 
Bovenstaande tekst is opgesteld door de 
rasvereniging(en). Wij hebben geen inhoudelijke 
controle gedaan en zijn niet verantwoordelijk voor 
onjuistheden of onduidelijkheden in de tekst. Heb je 
vragen, neem dan contact op met de rasvereniging(en).  
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