
O Ja, en je kan er ook nog een Rottweiler pup kopen ... 

Deze uitspraak zal door vele pup kopers onderschreven worden, omdat ze naast de aanschaf van een 

Rottweiler pup zijn overdonderd door de vele services die we rondom de pup gratis aanbieden, de exclusieve 

nazorg die we meegeven met de nieuwe eigenaren van de pup en de warme gastvrijheid die men als zeer 

prettig ervaart. Variërend van een kop koffie, een herinneringsmail omdat er een wormenkuur gegeven moet 

worden tot kynologische gedragshulp bij dominantie of angst hebben voor honden. Iedereen is altijd welkom 

als het om een Rottweiler gaat ...! 

 

Ontstaan van de kennel 

Rottweiler Kennel 3DogZ is niet in een dag ontstaan. Net zoals Keulen en Parijs meer tijd nodig hebben gehad. 

De oorsprong ligt meer dan 2 decennia geleden, met 3 honden in huis als gezelschapsdieren. Een koppeltje 

Rottweilers en een Jack Russell. De honden hadden we niet alleen voor de gezelligheid in huis, maar ook om 

ongenode gasten het leven zuur te maken. Vervaarlijk stonden de Rottweilers hen op te wachten terwijl de 

Jack Russell uiterst irritant stuiterend rond deze onwelkome gasten te vinden was. Toen onze reu eenmaal van 

de bijtjes en de bloemetjes gehoord had, leek het mij als man wel zo eerlijk om de reu dit plezier niet te 

ontnemen. 63 dagen later kwamen er ineens 9 pups uit de teef rollen. De schrik zat er in plaats van bij de teef, 

bij ons goed in. Daar sta je dan, met 2 linker handen en je stopt ze ook nog in het haar. De hele bevalling 

hebben we gekeken zonder een hand uit te steken (want die zaten nog in het haar) en waren erg blij dat de 

teef een hele goede moeder was. Alles wist ze zelf te regelen. 

Dit was de aanzet om langzaam onze roedel met meerdere teefjes uit te breiden. Vaak door een goed tehuis te 

bieden aan Rottweilers die herplaatst moesten worden. Eenmaal verhuisd naar een plattelandslocatie kregen 

wij de mogelijkheid, tijd en ruimte om het hobbymatig fokken met Rottweilers te professionaliseren tot wat 

het nu is. Een uit de hand gelopen hobby in ons eigen woonhuis waar het regelmatig een zoete inval is van 

Rottweiler liefhebbers. Zowel in huis als de binnenkennels en buitenkennels evenals de 2 hectare aan 

speelweide waar ze overdag hun energie volledig kwijt kunnen, de liefde voor de rottweiler zie je bij ons overal. 

 

Oorsprong van de Rottweiler 

Onze hedendaagse Rottweiler lijkt nog sterk op zijn voorvader. Het waren zeer betrouwbare veedrijvers, die in 

vroegere tijden soms in oorlogen bij de gevechten dienst deden. Zij waren in de 1e plaats nodig voor het 

bijeenhouden van de kuddes. Maar speelden zonder twijfel een uiterst belangrijke rol bij het succes van 

Romeinse rooftochten door hun intelligentie, uithoudingsvermogen en kracht. De Romeinse legers vielen met 

hun Black&Tan kleurige honden de handelsstad Rottweil in Zuid-Duitsland binnen. Nadien bleven er een groot 

aantal van deze honden en hun afstammelingen in het stadje Rottweil achter. Handelaren die kwamen, 

maakten vaak gebruik van het waak- en verdedigingsmechanisme van de Rottweiler. 

De Rottweiler, zoals wij die kennen, is een grote krachtige en imposante hond. Hij heeft een krachtige ronde en 

brede hals. Is een gespierde hond met een indrukwekkend hoofd. De smalle staart die eerst gecoupeerd werd, 

is nu bij wet verboden. De schouderhoogte van een reu ligt ongeveer tussen 60 en 68 cm, bij een teefje tussen 

55 cm en 63 cm. De Rottweiler heeft kort en grof haar. De zwarte kleur van de vacht moet op de wangen, snuit 

en borst, benen en boven de ogen zo donker mogelijk zijn. De scherp omrande aftekeningen zijn van mahonie 

tot lichtbruin. 

 



Karakter Rottweiler, opvoeding en omgang met de Rottweiler 

Mensen die een kijkje komen nemen bij ons, vragen vaak of ik in staat ben het karakter van de Rottweiler in 

enkele woorden samen te vatten. Ja hoor ... Boelkloedig ... zoals meneer Kaktus altijd als favoriet woord 

gebruikte. Ik word altijd meteen begrepen. Het zegt zoveel over het karakter van de Rottweiler. Zowel figuurlijk 

in vriendelijk, vredelievend en zeer kindvriendelijk, als letterlijk waarin hij oerkracht verraadt, gehoorzaamheid, 

beschermend en werkwillig is. 

De Rottweiler heeft voor ieder wat wils. Een vrolijke begroeting bij thuiskomst, een speelkameraad voor de 

kinderen, de stoere werkhond voor vader, een levende knuffel voor moeder en een scherp wakend oog voor 

ongenode gasten. Zijn er andere huisdieren en hij is goed gesocialiseerd, dan zijn ze maatjes voor het leven. En 

klopt dit prototype gezinsbeeld met het huisje, boompje, beestje ...? 

Ja en nee ... Een Rottweiler is nu eenmaal een enorme stoere robuuste hond. Maar is het allemaal wel zo 

makkelijk gezegd als gedaan ... het opvoeden van een Rottweiler? Hoe word en blijf je de roedelleider en trekt 

de hond uiteindelijk niet zelf zijn plan? Met een consequente opvoeding en een goede socialisatie is deze hond 

een kalme en tot in de ouderdom speelse en actieve familiehond. Het is echter niet vanzelfsprekend. Ook zeker 

is het geen hond voor mensen die zelf niet consequent kunnen zijn. 

De Rottweiler is geen 'allemanshond'. Wanneer men erover denkt een Rottweiler aan te schaffen moet ook 

beseft worden dat een Rottweiler een baas nodig heeft met een zeker en mentaal overwicht. Dat moet wel, 

want fysiek ben je nagenoeg kansloos. Tenzij je het postuur van een flinke bouwvakker hebt. Zeer consequent, 

zonder enige hard- en ruwheid te gebruiken. Hij moet vriendelijk met de hond omgaan, maar hem duidelijk 

kunnen maken wie de baas is. Het beste voorbeeld kunnen we dagelijks op televisie zien bij Cesar Millan in The 

Dog Wishperer. 

Houd ook terdege rekening met de sterk ontwikkelde verdedigingsdrift van een Rottweiler. Wanneer de 

kinderen verwikkeld zijn in een speelse vechtpartij met hun vriendjes, zal hij ze zeker willen beschermen. Slaat 

je beste vriend je hartelijk op de schouder, dan kan dit hem wel eens op een uiterst pijnlijke arm komen te 

staan. Deze reactie vertoont de Rottweiler omdat hij een bedreiging meent te bespeuren. Zodra het gevaar 

geweken is, krijgt zijn vriendelijke aard weer de overhand. 

Al met al is een goed opgevoede en gesocialiseerde Rottweiler die zijn energie voldoende kwijt kan een trouwe, 

rustige en waakzame huisgenoot, die niet snel uit zijn evenwicht zal raken. En daarmee past hij prima in het 

prototype gezinsbeeld. Bij ons ligt de belangrijke taak als kennelhouder om te beoordelen tot welk groep 

mensen de aanstaande pup koper behoort. Ofwel, kunnen we met een gerust hart een pup meegeven. Volgens 

onderzoek is de fokkerij in mindere mate verantwoordelijk voor het karakter van Rottweilers. Wel zijn de 

eerste drie levensmaanden van grote invloed op het uiteindelijke karakter van de hond. Daarom is de nazorg 

die we bieden intensief tijdens de opvoeding van de Rottweiler. 

 

Rottweiler pups 

Inmiddels hebben we naast de gepensioneerde dames een ruime roedel met teefjes die deel uitmaken van het 

fokprogramma waardoor we regelmatig nestjes met pups hebben. Alle teefjes bevallen in huis, en hier groeien 

de pups ook op. Van kleine slapende wezentjes van ongeveer 400 gram en gesloten oogjes tot lopende 

eigenwijze, met elkaar en met ons spelende pups van ongeveer 6 kilo. En dit in 8 weken tijd. Gewend aan 

stofzuigers, boormachines, rennende en spelende kinderen worden ze op deze manier gesocialiseerd en 

hiermee is de basis gelegd voor een fantastische gezelschapshond in de grote wijde wereld straks. We laten 

geen moment onbenut om hier mee bezig te zijn. Een hoogtepunt is natuurlijk onze puppy knuffelmiddag. Dan 

worden er vanuit ons bestand van eigenaren die hier een Rottweiler hebben gekocht, jonge kinderen, 



puberende jeugd, vaders en moeders tot opa's en oma's aan toe, uitgenodigd om een middag met de pups te 

spelen en knuffelen. Je ziet een ieder genieten en de pups dan ook van hand tot hand gaan. Een prachtig 

gezicht. 

Ook de gezondheid van de hond vinden wij heel belangrijk.  Tenslotte is ons credo 'Het fokken van een 

raszuivere Rottweiler met een voortreffelijk sociaal karakter en een uitmuntende gezondheid'. Eén van de 

zaken waar we wars van zijn is het toepassen van doorfok. Te allen tijde zullen we een dekcombinatie 

gebruiken die zich eerder heeft bewezen of nieuw en zuiver is. Het mag logisch zijn dat we alle honden, die 

deel uitmaken van het fokprogramma, volledig hebben laten testen op HD en ED. Garantie op aangeboren 

afwijkingen durven wij dan ook met een gerust hart toe te kennen . 

Ondanks dat er meerdere honden in het fokprogramma een stamboom bezitten, hebben we er uitdrukkelijk 

voor gekozen om de pups wel raszuiver, maar zonder stamboom het nest te laten verlaten. Daar liggen een 

aantal argumenten aan ten grondslag, maar een van de belangrijkste is dat we vinden dat de Rottweiler voor 

iedereen financieel bereikbaar moet zijn. Ook voor de mensen met een smalle beurs.  

Uit onderzoek blijkt dat er in het stadje Rottweil twee afzonderlijke foklijnen waren; enerzijds de grotere, 

gespierdere honden die de karren trokken en anderzijds de lenige en minder zware honden die men beter 

geschikt vond voor het veedrijven. Beide lijnen werden als aparte stammen naast elkaar gefokt. Heden ten 

dage zien we dat verschil nog terug in de zeer grove en daarnaast de lenige Rottweiler. Uiteraard zien we 

tegenwoordig veel kruisingen tussen deze twee oude foklijnen. Bij ons op de kennel fokken we beide lijnen. 

Maar ook maken we daar combinaties in. 

Steeds vaker komen er  aanvragen voor een pup uit het buitenland. Meer en meer weten ze uit andere landen 

ons te vinden. Uiteraard onze buurlanden, maar met name onze overzeese rijksdelen Aruba, Bonaire en 

Curaçao. Als je eenmaal weet hoe je een pup die kant op transport moet zetten en daar duidelijke advies in 

geeft, weten ze daar de tam tam prima te gebruiken. Ja, ook  daar is de Rottweiler een geliefde waak- en 

gezelschapshond. Tenslotte behoort de Rottweiler tot de top-3 beste waakhonden. 

 

Onze gastvrijheid 

Je wordt omarmt door gastvrijheid vertelde een nieuwe pup eigenaar laatst. We proberen dit ook uit te stralen. 

Vaak begint dit al met het eerste telefoongesprek. Iedereen die hier komt voor een kennismaking of 

bezichtiging zonder enige verplichting, moet bij ons het gevoel hebben dat hij écht welkom is en zich op zijn 

gemak voelt. Tenslotte ga je niet naar een grutter voor een pak koffie, maar bezoek je ons voor mogelijk een 

nieuwe hondenvriend voor de komende 12 jaar. Wij proberen hier dan ook te helpen met een stuk gastvrijheid 

en héél véél informatie. Zodat een ieder een weloverwogen beslissingen kan nemen als het gaat om de 

aanschaf van een Rottweiler. We proberen hierbij een open boek te zijn. Geen geheimen, geen raadsels, maar 

gewoon de juiste inlichtingen over het karakter en de eigenschappen van de Rottweilerreu of teef. Zowel de 

reu als de teef zijn betrouwbare en zeer vriendelijke honden. De reu wil zich nog wel eens laten gelden, terwijl 

de teef wat milder is. Het is een hond die de nodige beweging nodig heeft om zijn energie kwijt te kunnen. 

Rennen in de vrije natuur vindt hij heerlijk en zal nooit ver van je vandaan gaan. Ook lopen naast de fiets of 

zwemmen zijn zeer geschikte vormen voor zijn lichaamsbeweging.  

Natuurlijk blijft het niet bij de nieuwkomers voor een kennismaking. Want bijna dagelijks is het hier een 

gezellige drukte met mensen die weer even hun hond willen laten zien,  even raad of advies willen over de 

opvoeding of het gedrag van hun hond. Nog even komen knuffelen en een band opbouwen met de pup die ze 

over enkele weken meekrijgen, gezellig een kop koffie komen drinken, zelfgebakken appeltaart, cake of 

boterkoek meenemen of gewoon ervaringen met elkaar uitwisselen. Het is een gezellige saamhorigheid die één 

belangrijk ding gemeen heeft; de liefde voor een Rottweiler. 



Eenmaal in de avonduren gaat dit proces gewoon door. Alleen dan gebruiken ze onze Facebook pagina. Waar 

de sociale media al niet goed voor is. Foto's en berichten worden in grote hoeveelheden geplaatst. Je ziet dat 

met name de eigenaren van een pup uit hetzelfde nest elkaar vinden en op elkaar reageren. 

 

Het service pakket 

Wij zijn ervan overtuigd dat je niet zomaar een Rottweiler pup bij ons koopt, maar dat daar een volledig 

servicepakket bij hoort, inclusief garantie. Uiteraard doen we de nazorg die men van ons verwacht. Zoals op 

kwalitatief hoog niveau snel mensen van informatie voorzien, informatieboekjes verstrekken en adequaat te 

reageren op mail en telefoon. Maar een pup wordt ook puber en dan beginnen vaak de vragen te komen. 

Hiervoor hebben we een dierenarts, een kynologische gedragstherapeut en een voedingsdeskundige aan onze 

kennel gekoppeld. Dit team verzorgt op alle fronten gratis advies bij pech onderweg. Of het nu gaat om 

dominantie bij de hond, een slecht eetgedrag of een medisch probleem, de kennel in samenwerking met het 

team komt altijd met raad. 

Gaan mensen op vakantie of even een dagje weg, dan staan wij klaar om de hond tijdelijk op te vangen.  We 

hebben daar 4 opvangplaatsen voor beschikbaar. Wil je weten hoe het is om een hond in huis te hebben 

alvorens een pup aan te schaffen, of weet je niet of je allergisch bent voor een hond? Wij stellen een volwassen 

Rottweiler ter beschikking om een weekje thuis uit te proberen. Heb je geen vervoer, dan bezorgen we de pup 

thuis of halen en brengen je naar het station. Ben je vergeetachtig? We helpen je wel herinneren wanneer de 

hond een enting of wormenkuur nodig heeft. Zijn we gek..? Ja een beetje... Help we hebben een hobby...! 

 

Themamiddag 

Bijna alle mensen die bij onze kennel een Rottweiler kopen, volgen ook in de eerste maanden een puppycursus. 

Uiteraard moedigen we dit aan, omdat het de band met je pup flink versterkt. Een Rottweiler is nu eenmaal 

ook een werkhond die graag werkt voor en met zijn baas. Maar ook dat de hond goed onder controle staat. Om 

dat te bereiken organiseren we elke maand een themamiddag 'De mens als roedelleider, de basis van de visie 

van Cesar Millan'. Telkens weer een druk bezochte middag waar onze gediplomeerde kynologische 

gedragstherapeut Tanja van Doesburg van "Take the Leash" de bijna "kers" verse pup eigenaren anders leert 

denken in de niet altijd eenvoudige opvoeding van een Rottweiler.  

Ook de eigenaren van de oudere Rottweilers komen graag voor adviezen op deze themadag. Na een kopje 

koffie zal er adequaat aan het probleem gewerkt worden. Vaak met goede en blijvende resultaten. Een 

vraagbaak over gedrag en opvoeding van de hond is het speerpunt van deze dag. Om dit verder uit te breiden, 

zijn we in samenwerking met onze kynologische gedragstherapeut druk bezig met de ontwikkeling van 5 

verschillende workshops, speciaal gericht op de volwassen Rottweiler en hun baasjes. We verwachten dat we 

daar een start mee kunnen maken in 2013.  

En de jaarlijkse terugkomdag 3DogZ-Day? Dat is een echte happening. 2 Hectare speelweide omgetoverd van 

groen gras naar Rottweiler Black&Tan. Bijna al onze 3DogZ-pups komen op deze grootschalige jaarlijkse reünie. 

Een dag met presentaties, demonstraties, wedstrijdjes als 'de snelst etende Rottweiler' (met wisselbokaal) en 

veel gezelligheid, geblaf en rumoer. 

 

Erkenning 



Erkenning vinden we altijd zo een beladen woord. Want door wie moet je dan erkend worden? Eigenlijk vinden 

we dat we de meest gewaardeerde erkenning krijgen door de velen die hier met een goed gevoel, een 

stralende lach op hun gezicht en een Rottweiler pup naar huis gaan. Een supervorm van erkenning is een 

overwinning van een angst voor een hond van een van de nieuwe pupeigenaren en de grote liefde die hierbij 

geboren is voor haar toch nu wel reusachtige stoere Rottweiler reu. Deze erkenning  is deel van onze hobby en 

hier zijn we oprecht trots op. 

Maar... onlangs zijn we ook gecertificeerd met het kwaliteitstempel 'Keurmerk Erkende Rasfokkers'. De keuring 

van deze certificering gaat veel verder dan alleen maar controleren of we ons aan de regels van het fokken 

houden. Er wordt veel dieper gekeken. Het hele welzijn van de honden, de pups, de socialisatie, de grote kennis 

van het ras, de service gedurende lange periode en niet te vergeten het nakomen van de afspraken. Het geeft 

de aankomende pup koper een herkenning van de betrouwbaarheid van de fokker. 

 

Samenwerking 

Wij doen er bijna alles aan om de pup die onze kennel verlaat en de nieuwe eigenaar een flinke begeleiding te 

geven bij de opvoeding van hun hond en gelukkig gaat het zelden mis. Het waak- en verdedigingsmechanisme 

van de Rottweiler is zeer sterk. Wanneer hij bijvoorbeeld alleen thuis is zal hij zich door niemand of iets laten 

intimideren. Zelfs niet met een biefstuk! Deze karaktereigenschap hoeft niet aangeleerd te worden, maar 

ontwikkelt zich vanzelf naarmate de hond ouder wordt. De Rottweiler is in alle opzichten pas vrij laat 

volwassen, daarom vergt het ook extra veel geduld wanneer je op jonge leeftijd gaat trainen. Overigens is het 

zeer de moeite waard om te trainen met deze hond, want hij is zeer werkwillig en wanneer hij eenmaal iets 

geleerd heeft, vergeet hij dit zijn hele leven niet! Dit kun je natuurlijk zowel positief als negatief benaderen, 

want ook de verkeerde dingen die hij leert vergeet hij niet. 

Helaas gaat het ook in Nederland wel eens verkeerd met de opvoeding. Een levendige handel in volwassen, 

soms slecht gesocialiseerde Rottweilers is het gevolg. Deze zoeken via advertenties 'wegens omstandigheden' 

een liefdevolle consequente nieuwe baas, of erger, nog steeds worden ze aan een boom geknoopt en in de 

steek gelaten. Werkelijk te triest voor woorden ... 

Een belangrijke organisatie in Nederland die zich het welzijn van deze Rottweilers aantrekt is Rottweiler Rescue 

Nederland. Zij zetten zich actief in om de publieke opinie ten opzichte van de Rottweiler te veranderen met als 

doel een zó diervriendelijk leven voor alle Rottweilers te creëren. Dit doen zij door herplaatsing van Rottweilers 

en bemiddeling tussen eigenaren van de Rottweiler. Vaak na een uitgebreid her-socialisatieproces in 

samenwerking met vele vrijwilligers.  

Omdat wij als Rottweiler Kennel dit initiatief enorm toejuichen, hebben we toenadering gezocht met deze 

organisatie met als doel een hulpbiedende samenwerking. Sinds 2011 hebben we dit kunnen bewerkstelligen. 

Zo hebben we enkele plaatsen binnen onze kennel beschikbaar gesteld voor Rottweilers die tijdelijk 

opgevangen of opnieuw gesocialiseerd moeten worden. Wij hebben ons netwerk beschikbaar gesteld voor het 

vinden van herplaatsingadressen en participeren we volgens de methodiek van Cesar Millan bij de rehabilitatie 

van de honden die door ons worden opgevangen. De Rottweiler is dan weer boelkloedig, sterk, aanhankelijk en 

een prettige gezinshond, vaak met een hoog knuffelgehalte. 

 

 

En ja, natuurlijk kan je bij ons een Rottweiler pup kopen, maar we vinden het zoveel leuker 

om de mens te ontmoeten die overweegt een pup aan te schaffen van dit geweldige 

hondenras. 



 

Tekst : Bob Böhmermann - Rottweiler Kennel 3DogZ 

www.3dogz.nl - www.facebook.com/3dogz 
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www.dreamlogicdesign.nl 

en dank aan vele fotograverende pup eigenaren. 

 


