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Ros von de moond
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Klein glodhorig, pittig, en omo hod'm vroegerol:de Dwergpinscher. Eigenlijk

zou Kleine Pinscher beter zijn, hij voelt zich geen dwerg en ol helemool
geen schoothondje! Deze kleine, vliegensvlugge rottenvonger wordt vook

onderschot. Het is juist een ros met legio, sportieve, mogelijkheden.

Tekst: Honneke Reltsmo, Foto's: Rio von Middeloor-Fromo, Met donk oon: Kennel von [\4ojori's Donk

ver sommlge rassen kun.le ger,veldige, al dan niet gero-
manliseerde, ontstaansverhalen vinden, over ande rc vrLl-

we1 nlets. Dit ras valt onder de laatste categorie.

Het heefi niet de verdr,vergingskenmerken zoals

r.eel andere mini's r,vel hebben; en bo1, te krap
schedeltle met uitpuilende ooges en bijbeho-
rende gezondheidsproblemen. Hoewel men die
neiging - het steeds kleiner creëren - bhlkbaar
moeiiijk kan onderdrukken.
Rond 1900 r'vas er a1 een Duitse kynoloog die
zich zorgen maakte over heL steeds kleiner
worden r.an het ras. Hij zag de problemen
evenredig loenemen. Het ras was op weg een

mrni bibberhondje te worden die al1een nog
op de arm gedragen konden worden. Er werd
een durdeli.lke rasstandaard opgesteld om dit
tegen le kunnen gaan.

Tegenwoordrg zien we deze tendens echter
weer de kop opsteken. De populariteit van tas-
jes- en lasleshonden werkt dit wellicht nog rn
de hand. Maar hei feit dat de Dwergpinscher
in rasgroep 2 zir, blj de Doggen, Schnauzers
en Pinschers, en niet rn rasgroep 9, bil de

Gezelschapshonden, zou \roor zich moeten
spreken.

Aan ie nemen valt dat er al eeuwen lang Dwergpinscherachtige
honden bestaan. Ze kwamen r.,oort uit andere pinschers zoals de

Duitse Pinscher en wellicht rs er ook Engels Toy TerrierbLoed
doorheen geslopen. Op oude gravures r.an honderdenjaren gele-

den zijn al Dwergpinscherachtige honden te zien, hoer,vel men
in acht moet nemen dat verhoudingen op oude schilderijen en

gravures niet alti1d klopten. Kinderen werden rmmers ook vaak
algebeeld a1s minivolwassenen en soms zien we dameshondjes ter
groolte van een muis.. .

Prnschers werden altijd gehouden voor hei verdelgen van onge-
dierte zoals ratten en muizen in en rond heL huis, daarnaast had-
den ze een handige alarmfunctie. Ze schrikken misschien niet af

zoals een grote Dobermann (ooit ook Plnscher achter de naam)
dat doet, maar kondigen wel, met verve, aan. En, houden mis,
schien zelfs wel kort staande.

Het moole van de Dwergpinscher is dat het, net a1s op de oude gra,
vures, exact dezellde verhoudingen heelt als de grotere pinschers.
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De vroegere Dwergprnscher oogde iets anders dan nu aange-

zien staarten en oren toen nog gecoupeerd werden. Pinschers

van nu dragen hun staarten of velerlei wijze en ook de oor-
dracht is niet geheel unaniem, er werd voorheen immers nooit
op oor- en staarldracht geselecteerd? Zowel gevouwen oren
a1s staande schoteltjes worden goedgekeurd. Ze komen voor
in de kleuren bruln (rood) en black and tan, een enkele keer

zien we ook bruin (chocolade) en tan. De vacht is gladharig
maar biedt genoeg bescherming onder normale weersomstan-

digheden, a11een b1.1 extreme koude ol natte - en dan vooral

SOCIAAL GEDRAG
De Dwergpinscher is weliswaar klein r.,an sluk maar wel aan-

wezig; vrolljk, a1ert, alti.1d in voor een spelletje, zoais een echt

werkhondje betaamt. Van oorsprong nlet bedoeld voor een saai

bestaan achter de geraniums.

Volgens de standaard hoort de hond temperamentvol, aanhanke-

1ijk, oplettend en waaks te zi.1n. In de praktijk betekent dit dat je
je a. niet moet verkilken op het formaat, het is een pittig ding; en

b. de pups moeten erg goed gesocialiseerd worden om zich niet
tot angstige keffers, ol wellicht zelfs bijtertjes te ontpoppen.
De fokker en eigenaar hebben dit voor een groot deel in de hand.

De fokker zal alleen met stabiele hondjes moeten fokken en de

pups, hoe klein ook, a1 kennls moeten iaten maken met mensen,

kinderen, andere honden en wat eÍ allemaal brj het leven komt
kilken.
De elgenaar zal, na van het
'Ah, schattig' en'Wat een snoe-
pie!' bekomen te zijn, zich
moeten realiseren dat hi.1 een

pupje heeft die toch echt een

hond is én ook nog eens van

een razend inrelligent. pitrig
type. De valkuil van dit soort
honden is dat men ze te veel
beschermt. Het resultaal: ecn
nerveuze keffer die, op schoot
bij zrjn bazinnetje gezeten, ntemand meer in de buurt laat komen
en brj het minste o[ geringste geluid.le van buiten in de venster-

bank springt en zo tekeer gaat dat er geen bloempot tegen opge-
wassen is.

Dwergpinschers passen zich prima aan aan hun leefomge-
ving. Ze zijn geschikt voor de boerderi.l, waat ze wellicht nog
hun oude passie kunnen uitoefenen, maar passen ook prima
in een kleinere woning. Ze ztjn geschikt voor jonge en oudere
mensen, mits ze actief met de hond erop uit trekken. Ze pas-

sen prima binnen een gezin, maar zijn minder op hun plek in
een druk gezin met heel kleine kinderen. Op de een of andere
manier denkt men tegenwoordig dat zo'n minlhond]e juist leuk
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is voor de hummel van lwee, maar u doet er
de hond - en uiteindelljk ook u en uw gezin
- echt geen plezier mee. De Dwergpinscher is

zeer aanhankelqk, wi1 graag aandacht, za1 als

een druk onderzoekend baas1e wi11en mee-

spelen, maar wi1 niet de hele dag aangekleed
worden of a1s speelgoed worden gebruikt.
Dan raakt hij overprikkeld en komt hij zeker
in opstand!

Naar vreemde mensen zljn deze dwergen vro-
111k en nieuwsgierig, soms afwachtend. De een

zal ztch daarbi] sneller laten knuffelen dan de

ander. Op eigen terrein wordt bezoek luid-
ruchtig aangekondigd. Logisch, dat was een

van hun luncties vroeger. Wel iets wat van

.longs al aan moet worden begrensd. Even luid
geven mag, maar dan 'Stil' - en het stil zijn
belonen.

Een Dwergpinscher za1 goed gesocialiseerd

moeten worden met andere dieren. Omdat
men dikwljis de neiging heeft zo'n broos ogend
klein pupje te rvillen beschermen, krilgt hq a1

snel nieL de socialisatie die hij zo hard nodig
heelt. Natuurlijk moet je hem beschermen
legen nare ervaringen - onder de voet gelo-
pen worden vindt niemand prettig -, maar een

Dwerg die als pup onvoldoende gesocialiseerd
Ís met andere honden, zal zich gemakkeli.lk
ontpoppen tot een fe1 blaffend, en zelfs agres-
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siel hondje. Zijn pittlge inborst maakt dat hij
kies[ voor de aanval en niet voor [erugtrekken.
Onderschat dit niet. Probeer actief positieve
enaringen op te zoeken met de pup. Rustige,

sociaalvaardige, grotere honden kunnen de

pinscher leren dat al die drukte en (feitelijk)
angsr echr nier nodig is.

OPVOEDING EN BEWEGING
En Dwergpinscher is slim, erg slim. Hij weet
heel snel brl wie hij succes heelt en hoe. Het
is echt een hond van de trucjes. Alsje niet uit-
kiikt is hlj je zo een stap]e voor. Net a1s andere
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pups kan hi.l met zijn bekkie de wereld r.erkennen en ook mel
zijn tandjes reageren op dingen dre hem niet gelijk aanstaan.

Wellicht nog wat venijniger dan veel andere rassen, neL als een

terrier. Als u daar op voorbereid bent, is hlj zeer gemakkelijk op
te voeden. Al1es valt of staat immers met het - de eerste keer -
succes hebben?
Het is ook een heel beweeglijk hondje en, a1s het moet, razend-

sne1. Logisch, \,oor een rxtten- en muizenvanger. Bewegende
dingen, of dat nu een muis, r.ogel, lladderde broekspiln ol fietser
is triggeren snel tot actie. A1s pup ziet dat el grapprg uit, maar
het gedrag neemt a1 snel een vorm aan die nret leuk meer is en

moeih.lk af te leren. Dit ls gemakkelilk te voorkomen door hem te
trainen en op te r.,oeden, en niet af te wachten. Leergrerig zljn ze,

met een clicker leren ze razendsnel trucjes. Doggydance, F1yba11

en Agility, here we come! Het is gewoon jammer dat men dit
soort honden vaak onderschat. Ze komenjuist zo tol hun recht
in actieve spoÍten.

Hel r.,oordeel van een kleine hond is clat je ze ook al wat bewe-
ging kunt geven in de tuin of zelfs in huis. Speeltjes verstop-
pen, ba11etle laten ha1en, uren kunnen ze dat volhouden. Toch
weegt nlets op tegen een wandeling in de burtenwereld. Voor
de geesteh.lke ontspanning zelfs noodzaak. Daar zijn immers de

spannende ontmoetingen en lekker luchLjes? Lekker het bos in,
het park, of even mee de stad in; dat is ook het voordeel van
een kleine (goed opgevoede) hond, ze zljn overal welkom. De
Dwergpinscher is gewoon blil dat hi.l mee mag. Hij kan uren

lopen - op zi.ln eigen vier pootjes, een hon-
dendraagtas ls echt niet nodlg.

GEZONDHEID
Dwergpinschers zrjn behoorlijk gezond en

kunnen hoge leeftr.lden bereiken. Patella iuxa-
Lie (knieschilfproblemen), inherent aan het
kleiner zijn, komt soms voor en ook oogpro,
blemen. Echt erfehjke aandoeningen ziln niet
bekend - of niet geregistreerd. Ook zien we, nu
de mlnlhond.les zo populair zijn gevolg van
de economische crisis? ofnog steeds door Paris

Hilton?- r.ee1 kruising Pinschers x Chlhuahua
r,vaardoor Chihuahuagerelateerde problemen
ook in een dergelilke kruising aanr,i,ezig kun-
nen zrjn. Het is namelijk een fabelqe dat krui-
singen altijd gezonder zi]n dan rashonden. Een

echLe Dwergpinscher heeft een hoogle tussen

de 25 en 30 cm, bi1 honden kleiner dan dat
ontstaan de dwerggerelateerde problemen.
ledere rashond kunt u het beste aanschaflen
via rasfokkers, liefhebbers van het ras. Zi] fok-
ken hondjes met stamboom en letten op gees-

telijke en lysieke gezondheid. Zo is de kans op
een vro1i1ke, vrle hond het grootst. ffi

Voor meer ínJormatk: www.t-fld.nl
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