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GEEN MINI-DOBERMANN
De dweÍgpinscher is ook geen mini-dobermann zoals
sommigen wel denken. Xrgens in een heel ver verleden
hebben ze wel de Duitse pinscheÍ als gezamenlijke voor-
vader, maar deze oerhond vormt ook de basis van andere
rassen zoals o.a. de schnauzer. Er is geen directe geneti-
sche band tussen dobermanns en dweÍgpinschers, al zijn
ze uiterlijk wel gelijkend. Vooral de black en tan dwerg-
pinscher, met de pÍachtige blinkende korte pels, de wel-
vende spieren en de alerte blik, ziet er uit a1s een dober-
mannetje. Veel dobermannfokkers houden en/of fokken
dan ook een aantal dwergpinschers.
De dwergpinscher wordt bij de ICI in groep 2 ingedeeld:
pinscheÍs, schnauzers, molossers en Zwitserse sennen-
honden. Voor de leek is dit verrassend, want die zou hem
eerder bij de gezelschapshonden rekenen. Ze worden ook
miniature pinscher genoemd. In Xngelstatige landen
spreekt men van de'mi,rpin'. De schoÍthoogte ligt tussen
de 25 en de 30 centimeter.

VOORGESCHIEDENIS
In West- en Midden-Iuropa hielden ze eeuwen geleden
kleine rattenvangers op de boerderijen die'rattler' oÍ
pinscher werden genoemd. Bij opgravingen bleek dat
dergelijke hondjes al in het stenen tijdperk zouden ge-
leefd hebben. Ook op vijftiende-eeuwse schilderijen
treft men ze al aan. Duitse fokkers gingen in de negen-
tiende eeuw de kleine Íattlers zorgvuldig kruisen met
teÍrièrs en teckels. Uit de ruwhaÍige honden ontstonden
de schnauzers, terwijl de pinschers en dwergpinschers
voortkwamen van de kortharige types. De verschillende
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,' kleurvarianten zijn zo terug te voe-
ren tot de vroegere invloeden. De
bruine kleur (rehpinscher\ zott bij-
voorbeeld door kruising met teckels
zijn ontstaan. Vroeger was eÍ nog
een pinscher met witte aÍtekenin-
gen (harlekij npinscher) die terriërs

ogen mocht zijn. De dwergpinscher
moest een verkleinde weergave van
de pinscher zijn maar dwergachtige
trekken waren uit den boze. Alle
ledematen moesten dus de juiste
verhouding hebben. Nu nog zien we
dat de dwergpinscher een krachtig

I N TEC ENSTELLI NC TOT WAT VELE

MENSEN DENKEN 15 ER CEEN DIRECTE

GENETISCHE BAND TUSSEN EEN

DOBERMANN EN EEN DWERPINSCHER.

MAAR ER ZIJN OP HET EERSTE ZICHT

DIKWIJ LS WEL CELIJ KEN ISSEN.

ontwikkelde voorsnuit heeft, net
zoals in de tijd toen hij nog ratten
verdelgde. Ook het kaÍakter moest
moedig en onverschrokken zijn en
niet zielig en angstig.

DE TWINTIGSTE EEUW
Doorheen de twintigste eeuw heeft
de dwergpinscher in Duitsland pe-
rioden gekend waarbij hij zeer po-
pulair was, zoals bijvoorbeeld in de
jaren twintig. Kwalitatief ging het
ras achteruit, zoals altijd het geval
is wanneer een hond in de mode is.
Gelukkig werden er in die tijd ook
zeer uitmuntende hondjes geboren

die nog aÍstamden van degelijke
vooÍvaderen. Na 1925 zakte het aan-
tal dwergpinschers weer. Ze kenden
nog een korte opflakkering maar
sinds de jaren zeventig zakt het
aantal. Het vooÍdeel is natuurlijk
dat de gepassioneerde fokkeÍs weer

en Italiaanse windhondjes
als voorouders had. Deze
vaÍiant was niet meet toe-
gestaan en komt ook niet
meer voor. De dwergpin-
schers zorgden ervoor dat de
boeÍdeÍij vrij bleef van on-
gedierte en ze blaften wan-
neer vreemden op het erf
kwamen.
Alhoewel eÍ grote overeen-
komsten zijn met de Engelse
toy terriër en Manchester

voluit tÍachten om het ras te
verbeteren en dit komt zowel
de gezondheid als het uiter-
lijk van de hondjes ten goede.
Wanneer je momenteel het
inteÍnet afschuimt op zoek
naar dwergpinschers met
stamboom, kan je in Vlaan-
deren maar twee fokkers
vinden die een website heb-
ben. Een groot aantal dwerg-

terdër zijn ze waaÍschijnlijk niet
verwant, maar hebben beide landen
toevallig gelijkaardige hondenty-
pes ontwikkeld. Het grote verschil
zit o.a. in het feit dat de black en tan
aftekeningen bij de Duitse honden
veel meer uitgesproken waÍen dan
bij de Xngelse rassen.

EVOTUTIE
In het jaar 1895 Íichtte een zekere
Josef Berta de Duitse pinscherclub
op waarbij de rasstandaard werd
opgesteld en er ongeveer vierdui-
zend dwergpinschers geregistreerd
werden. Nadien splitsten ze de pin-
scherachtigen op in schnauzers- en
pinscherrassen. Er kwam een trend
waarbij de dwergpinscher zo klein
mogelijk gefokt werd. HierdooÍ
kreeg het hondje dwergachtige ken-
merken zoals een bol hoofdje, korte
snuitjes en uitpuilende oogjes die
vaaktraanden. Deze evolutie kwarn
de gezondheid van de hondjes zeker
niet ten goede. In hun uiterlijk en
karakter kon je nog nauwelijks de
moedige rattenvanger van weleer
terugvinden, integendeel, ze wer-
den vertroeteld en op de schoot ge-
houden. DooÍ dit fokbeleid werden
ze eerder zwak en ziekelijk.
JosefBerta zag de negatieve invloed
van deze trend op de dwergpin-
scher. Gelukkig kon hij zijn invloed
als keurmeester aanwenden om
de fok terug in goede banen te lei-
den. Hij eiste dat de hondjes lopend
zouden voorgebracht worden in
plaats van op de arm of in een hok-
je en hij benadrukte dat het hoofd
niet appelvormig met uitpuilende
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pinschers zonder stamboom
worden aangeboden dooÍ

grote handelaars die verschillende
rassen fokken maar afgaand op de
foto's bij de advertenties, staan deze
hondjes oveÍ het algemeen hogeï
op hun poten en hebben ze fijneÍe
hoofdjes. In de volksmond worden
deze hondjes pinË5teri' genoemd.

VRAAG NAAR MINI-HONDJES
Momenteel is er, mede door de rage
van de chihuahua, meer aandacht
dan vroeger voor de kleine honden-
Íassen en dit geeft ook invloed op
de stamboomloze dwergpinchers.
Soms worden ze gekruist met chi-
huahua'§ waardoor je toch weer
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pinscherachtige dwergjes te zien
krijgt. Ook komen er hondjes voor
met oveÍdÍeven dunne pootjes,
die natuurlijl zeer kwetsbaar zijn.
Het lijken we1 lucifers die je zo zou
kunnen breken. We kunnen alleen
maar hopen dat modefokkers ook
wat gezond verstand aan de dag
leggen om geen verziekle hondje5
te produceren. In de 'Encyclopedie
voor de hondenliefhebber' uit de
jaren zeventig vind ik het volgende
citaat:'Een goede dwergpinscher
maakt, hoe klein ook, nooit de in-
dr uk van een beverigjuIfershondje.
maar eeÍder die van een vurig ras-
paardje in miniatuur'.
De dwergpinscher mag ook niet ver-
ward worden met de Praagse rattler
(Prazky kÍysavik), een mini-hondje
met black en tan kleur dat doet
denken aan een mix tussen een
chihuahua, een toy terriër en een
dwergpinscher. Dit zijn goedkope,
stamboomloze hondjes die vooral
bekend zijn in Tsechiè, Slowakije en
Polen. Ze zijn kleiner (tot 2o,5 cm) en
f,jner dan de dwergpinscher.

OREN EN STAARTEN
Voigens de standaard zijn zowel
staande oren als hangoren toegela-
ten. VÍoeger werden de oÍen gecou-
peerd, wat nu natuurlijk niet meeÍ
het geval is. Als de oren staan, kun-
nen ze in verhouding best wel rede-
lijk groot zijn. Wie wil showen met
z'n dweÍgpinscher moet eï op letten
dat de stand blj beide oren hetzelfde
is want één staand oor en één flap-
ooÍ valt natuurlijk niet in de smaak.
De staart mag natuurlijk zijn, dit wil
reggen Bewoon sLeil of een beetje
krullend. Je hebt o.a. Duitse, Iranse,
Finse, Israèlische en Amerikaanse
bloedlijnen die elk hun accenten
hebben. Zo hebben de Amerikaanse
types bijvoorbeeld een langere nek
en een iets langeÍ hoofd. De Duitse
keurmeesters verkiezen hangoren
en krulstaaften. De lranse dwerg
pinschers zijn meestal iets frjneÍ
gebouwd.

ZIEKTEN
Bij de dweÍgpinscher kan patella
luxatie voorkomen. Bij dit gebÍek zit
de knieschij os en kan ze verschui-
ven waardoor de hond pijn heeft
en niel op het pootje sLeunt. Lr zijn
verschillende gradaties mogelijk.
Als de knieschijf er slechts af en toe
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uitschiet, spÍeken we van een inter-
mitterenae patella iuxatie. Honden
die dit hebben, lopen af en toe een
paar passen met een poot opgetrok
ken. De knieschijf is alleen op dat
moment van zijn plaats geschoven.
Na een paar stappen schiet hij weer
terug en de hondloopt normaal ver-
der. AIs de knieschijf continu uit de
sleuf glijdt dan spreken we van con
tinue patella luxatie. Deze honden
hebben probiemen met overeind

,"&

komen en lopen. Ze gaan achter
aan met O-beentjes lopen. De ergste
vorm is wanneer de knieschijf niet
meer op zijn plaats kan teÍug gelegd . .

worden. Behandeling van patella
luxatie gebeuÍt meestal operatieí
Ookkoml epílepsie vooÍ en cataract,
een oogziekte waaÍbij de lens veÍ-
troebelt.
DweÍgpinschers wisselen soms
moeilijk van tanden, waardoor de
nieuwe tand aI doorkomt, terwijl
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de melktand nog niet uitgevallen
is. Het is dus belangrijk om de tand
wisseling op te volgen. Het komt
voor dat de Pi, de tand net achteÍ de
hoektand, niet aanwezig is.

ONDËRHOUD
Ellenlange kam- of wasbeur+en zijn
aan de dwergpinscher niet besteed.
Ze zljr. zeeÍ onderhoudsvriendelijk,
nu en dan eens met een rubberen
borstel of handschoen over hun
vacht gaan volstaat. De haaÍtjes
zijn zeer kort en dun, waardoor het
niet zo erg opvalt dat ze ruien. Ze

hebben geen ondeÍvacht en zijn dus
niet goed bestand tegen de koude.
Dus ook al wil je je hond niet betut
telen, bij vriestemperaturen is een
hondenjas geen oveÍbodige Iuxe als
je voor langere tijd naar buiten gaat.
wanneer dwergpinschers voldoen-
de beweging krijgen op een harde
ondergrond, siijten de naBeltjes

vanzelf af. Eventueel moeten ze nu
en dan een beetje geknipt worden.
De tanden vragen meestal wel on-
derhoud omdat een aantal honden
makkelijk tqndsteen ontwikkelen.
De gelige aanslag op de tanden be-
zorgt de hond meestal een slechte
adem en op langere termijn kan
het tandvlees beginnen ontsteken.
Regelmàtig de tanden poetsen of
zelf de tandsteen veïwÍjdeÍen met
een l.rabberlje. l.an een anesLhe'ie
bij de dieÍenarts voorkomen. Met

behouden. Doordat hij geen over-
tollige pels heeft, zie je perfeet de

structuuÍ van zijn lichaam. Wan
neer hij te dik is, Iijkt hij meer op
een worst met pootjes en dan blijft
er van zijn natuurlijke uitstraling
niet veel meer over! !ventueel weeg
je zijn dagelijkse portie af want een
paar gram teveel maakt bij zo'n
klein hondje al direct een groot ver
schil.

EEN DWERCPLNSCHER KAN PERFECT

CELUKKIC ZI.]N ALS CEZELSCHAPSHOND,

ALS H J MAAR VOLDOENDE DE KANS

KRIICT OM ZIJN DRIFTEN AF TE

kleine snoepjes en
een portie geduld,
kàn je je dwergpin-
scher leren om zijn
hoofdje stil te hou-
den wanneeÍ je aan
zijn tanden werkt.
Het is belangrijk
om deze hond niet
te overvoeden zodat
hij een taille blijft
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}} KARAKTER
Wanneer we terugdenken aan de
oorsprong van deze hondjes, moe-
ten we in acht nemen dat ze gehou-
den werden op boerdeÍijen om rat-
ten te vangen. Net zoals de meeste
rattenvangers hebben ze dan ook
een stevig, onverschrokken ka-
rakter. Ze zijn leergierig en intel-
ligenl. Tot op zekere hoogle zijn
ze zelfstandig maar ze staan toch
open voor de leiding van de baas.
Dwergpinschers kunnen blaffe-
rig zijn, een eigenschap die ze nog
oveÍhouden van hun ve eden als
waakhond. Wanneer we hun ge-
dtag zre\ zou je vermoeden dat ze
helemaal niet beseÍfen hoe klein
ze zijn. In sommige artikels wordt
zelÍs het woord ?/ootheidswaanzin'
gebÍuikt: ze zijn soms zo overmoe-
dig dat ze belageÍs te lijf zouden
gaan die veel Bro[er en sterker zijn
dan zij zelf. Een hondje mag alert
zijn en de baas verwittigen, maar
het is wel de bedoeling dat hij stopt
zodra dit wordt aangegeven. Het is
dus nodig om consequent en dui
delijk met hem om te gaan, anders
hebjekans dat hij hel heÍtineigen
handen gaat nemen en dat hij de
bezoekeÍs in de hielen gaat bijten.
Een dweÍgpinscher die gehouden
wordt als gezelschapshond kan
perfect gelukkig zijn, mits hij toch
voldoende de kans krijgt om zijn
driften af te reageren. Dagelijks
een wandeling en nu en dan spelen
heeft hij nodig want hij is eneÍgiek
en anders weet hij geen blijf met
zichzelf. Hij kan dan extra blaÍfeÍig
en nerveus woÍden. Verder kan de
dwergpinscher gezien zijn kleine ge-
stalte gemakkelijk op een apparte-
ment gehouden worden. Hij is graag
bij de baas en zit ook wel eens graag
op schoot, maar het is geen pure
schoothond die alleen hietmee ge-
noegen neemt.

soctAUsATrE
Coed gesocialiseerde dweÍgpin-
schers zijn meestal zeer vriendelijk
tegenover vreemden. Het is echter
eerder een scherp ras enwanneer hij
voor de twaalf weken niet voldoen-
de in contact komt met verschillen-
de mensen, kan hij terughoudend
en onzeker worden. Later zet hij dat
dan evenlueei om in angstagressie
en krijgje het typische beeldvan een

14 WOEF 5i-.4

hond die als een razende keft en niet
ondeÍ contÍole te krijgen is. Of hij
nu groot is of klein, het is niet aan-
genaam als je telkens je hond moet
wegzetten omdat er bezoek komt.
De hond op jonge leeftijd met allerlei
andere honden laten spelen, zorgt eÍ
ook voor dat hij de hondentaal blijft
kennen en dat hij rassen met een an-
der uiterlijk leert begrijpen. Honden
die enkel met rasgenoten in contact
komen, evolueren laten wel eens tot
'racisten'. Ze stellen zich dan nog en-
kel sociaal op tegenover honden van
hetzelfde Ías en gedÍagen zich aso
ciaal of zelfs agressief tegenover an-
dere rassen. De basis hiervan is dan
onzekerheid.

DE OPGEVOEDE HOND
Een jonge dwergpinscherpup die
net van bij de fokker komt, is echt
maar een handvol hond. WanneeÍ
hij dan de eerste malen aan de lijn
loopt, lijkt het we1 alsof hij zo licht

is als een pluimpje. Mensen hebben
de neiging om van jong af aan het
trekken aan de lijn toe te laten, het is
toch niet storend omdat je het bijna
niet voelt. En bovendien, hoe corri-
geerje zo'n klein hondje?
Iater wanneer de hond volwassen is
en het is een redelijk dominant type,
zal hij het feit dat hij aan de lijn mag
tÍekken inteÍpreteren als 'mogen lei-
ding nemen. WanneeÍ de baas dan
ook nog toelaat dat de hond te pas
en te onpas zijn pootje opheft om te
maÍkeren, is het hek van de dam. Je

krijgt dan een hond die zijn eigen
leven leidt en die te pas en te onpas
blaft. Soms gaan kleine hondjes echt
lawaaierig uitvallen naar elke hond
die ze buiten tegenkomen en dat is
erg hinderlijk.
\Nanneer je daarentegen je hondje
goed hebt gesocialiseeÍd en opge-
voed, kanje hem overal mee naaÍtoe
nemen. Als het hele gezin in de auto
zit, is er altijd nog wel een paar vier



kante centimeter waaÍ het hondje
kan plaatsnemen. Xn als je een fiet-
stocht doet, past hij perfect in een
mandje op de Éets. OndeÍweg laat
je hem wat rennen en de miftpin is
weeral tevreden. Terwijl je een ter-
Íasje gaat doen, ligt hij behaaglijk
te rusten onder tafel of op schoot.
Xn reken maar dat de vriendelijke
dwergpinscher de belangstelling
trekt van voorbijgangers...

KINDEREN IN HET GEZIN
Met kinderen kan de dwergpinscher
best opschleten, mits hij van jong af
goed gesocialiseerd is. Hele jonge
kinderen mogen natuurlijk niet
met de hond alleen gelaten worden
maar dat is met alle rassen zo. Het
voordeel van de kleine atleet is dat
hij energiek is en graag speelt. Mits
goed aangeleerd, is hij altijd bereid
Lor een Toek- of appoÍLeerspelletje.
Fr is voldoende jachÍdrift aanwezi8,
maa r h ij wordt toch niet a I te dr iÍLig
zoals een aantal terriërs. Wanneer
er voldoende respect is, zal hij het
speeltje met plezier afgeven, zodat
hij er weer achteÍaan kan gaan.
Doordat hij niet veel gewicht heeft,
kunnen kinderen al snel met herrr

gaan wandelen. Hij zal ze ook niet
omveÍlopen, wat bij grotere rassen
r /el eens het geval kan zijn

HON DENSPORT
Door zijn kleine, fljne voorkomen
za1 de dwergpinscher vermoedelijk
niet gekozen worden door personen
die willen indruk maken met de ge-
stalte van hun hond. Ze zijn echter
uitermate geschikt voor honden
sporten zoals agility, doggydance
enzovoort- Je mag niet veÍgeten dat
hun lichaampje gespierd en krach
tig is en doordat ze geen overtol-
lige ballast hoeven mee te sleuÍen,
zijn ze ook zeer snel. Bij activiteiten
waarbij de hond moet springen, zul
Ien ze niet zo vlug geblesseerd ra-
ken want er zijn voldoende spieÍen
aanwezig om de schok op te van-
gen. Het feit dat hij de leiding van
de baas best wel accepteert en dat
hij intelligent is, maakt hem de ide
ale compagnon om iets mee te on-
dernemen. Een dwergpinscher die
veÍafgodend opkijkt naar zijn baas
en die met een los lijntje met hem
meeloopt, is een lust vooÍ het oog.
Met geduld kanjehem leïen om oog
te hebbenvoor details tijdens de oe

feningen waaÍdoor hij secuuï alles
afwerkt en de punten van de ande-
Íen wegkaapt.
En 's avonds moe en voldaan thuis
gekomen, heb je geen werk meer
aan je kleine viervoeter. Even met
een zachte doek over zijn korte pels
gaan en hij blinkt als een spiegel.
Nadien ligt hij gezellig naast je in
de zetel zonder dat er ook maar een
zandkorreltje te vinden is. nn dat
kan niet van alle rassen gezegd wor-
denl

ICHA EN WINNETOU, TWEE
FINSE DWERGPINSCHERS IN
BELGIË
Omdat ik toch graag in contact kom
met enkele echte dwergpinschers
met stamboom, Íij ik naar Kane
gem, waar ik Xls ontmoet, die al
jarenlang dobermanns en dwerg
pinschers fokt. Samen met een
bevriende fokker is zij op het vlak
van dwergpinschers met een hele
nieuwe bloedlijn gesLarl. Ze zijn
Ycha, een teefje, en Winnetou, een
reu, persoonlijk gaan halen in lin-
land, waar de dwergpinscher beter
vertegenwoordigd is dan in België.
De twee hondjes hebben geen en
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kele verwantschap en zijn beide
erg beloftevol. Ycha is reeds kam-
pioen van luxemburg en Winnetou
'Champion de Irance'. Op het vlak
van ogen en knieen zijn ze allebei
goedgekeurd. Hun eerste pups wor-
den verwacht injanuari 2o11.

Ycha is een zeer sociaal, vriendelijk
hondje. Zij begroet mij uitbundig en
gàat dan gezellig bij lls op schoot
zitten, voortduÍend kwispelend. De
pÍachtige kleur van Ycha springt
dadelijk in het oog: zij is black en
tan, het zwaÍt is echt gitzwart en
het bÍuin is diep roodbruin. De af-
tekening is zeer duidelijk.
Ycha is een geblokt, gespierd hond-
je. ZÍj ziet er veel minder fragiel uit
dan ik oorspronkelijk had gedacht.
Haar pootjes zijn stevig en gespierd.

Ook haar hoofd is stevig en doet
denken aan dat van een Íattenvan-
ger. Wanneer ik Ycha uitnodig voor
een knuffel, komt zij naar mij toe en
laat zich aaien. lk ben gecharmeerd
door haar aangename uitstraling
en dynamische persoonlijkheid.
Xven later komt ook Winnetou bin-
nen. Hij slaat alarm en gaat even
hard staan blaffen wanneer hij mij
in zijn woonkamer aantreft. Nà en-
kele minuten is hij gerustgesteld
en laat hij zich ook aaien. Volgens
de ÍoksLer was Winnetou al van bij
het begin iets terughoudender te-
genover vreemden. Mogelijks heeft
dit te maken met het feit dat hij iets
laler werd inBepÍent en gesociali-
seerd. Persoonlijk vind ik dat Ycha
en Winnetoe heel gelijkend zijn van

bouw. Het verrast mij dat ze van
heel verschillende bloedlijnen af-
komstig zijn.
Terwijl we zo praten, zijn de hond-
les zeer gezellig bij on5 aanwezrg.
Wanneer Xls even naar buiten gaat,
lijken ze wel in een standbeeld te
veranderen. Ze kijken naar de deut
waar EIs verdwenen is en spitsen
hun oren. Ze richten hun hoofdje zo-
danig dat ze elk geluid zo goed mo-

Belijk kunnen opvangen. Het zijn
alerte hondjes die alles gezien en
gehoord hebben. Wanneer ik hen zo
zie. ka n ik mij voorstellen hoe ze in
vÍoegere tijden met een hele bende
naar buiten stormden wanneer een
bezoeker het erf betrad. Wanneer
Ils terug binnenkomt, gaat Win-
netou op haar schoot zitten, teÍwijl
Ycha zich behaaglijk tegen de ver-
warming nestelt.

RISICO ZONDER STAMBOOM
De dwergpinscher is een kleine
maar dappere hond die zijn roots
heeft als rattenvanger en bewaker
van het erf. Mits goed gesociali-
seerd en opgevoed zijn ze heerlijke
hondjes, trouw aan de baas en best
wel sociaal. Wanneer ze te weinig
onder controle zijn en te weinig be-
weging krijgen, kunnen ze zich erg
blaffeÍig opstellen. Hun dappere,
grootmoedige karakter moet in ba
nen geleid worden.
wie van plan is om zich een dwerg-
pinscheÍ aan te schaffen, moet
er zich van bewust zijn dat deze

hondjes, ondanks hun kleine ge-
stalte, toch zeer aanwezig zijn: het
zijn hondjes die zich duidelijk op de
voorglond bewegen en die indivi-
duele aandacht nodig hebben. Op
gelet voor wie een zogezegde dwerg-
pinscher zondd stamboom in huis
haàlt. Door invloed van de huidige
modetrends, kunnen er àllerlei an-
dere kleine hondjes ingemengd ziin
zoal chihuahua, Praagse rattler en-
zovoort. Wanneer je de oudeÍs niet
gezien hebt, kan het hondje wel
eens anders uitgroeien danjejehad
voorgesteld. De hondenliefhebber
die graag een flink hondje in een

kleine, makkelijk
te ondeÍhouden
verpakking heeft,
zal zich vast en ze-

ker kunnen vinden
in de dweÍgpin-
scher.
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DAGEtUKSE VERZORGING
De dwergpínscher heeÍt een kofte, dichte en vlakaanlíggende
vacht, een enkele vacht met weinig oÍ geen onderwal: hij heeít
dus een gladharige vacht, wat zíjn verzorging erg eenvoudig
maqkt. Het is bij een dwergpinscher veel belangrijket om tijd
ín zíjn apvoedíng te steken dan Ín zijn vachtverzorging. Die be-

staat er alleen uit aÍ en toe met een vachtíge zeem oJ zeer zachte
borstel (verqelíjkbaar met een babybarstel) het loslíggend haar
vet'wíjderen, altíjd met de haarrichting meegaand. De dwerg-
pinscher heeíÍ meestal een enkelvoudíge vacht, wat wil zeggen
dat híj zeer gemahhelijk avergaat in een clagelijkse verharing:
heel normaal voor hondjes die in een constante kamertemp*
ratuur leyen. Met een beetje geluk en geen overm.ttig barstelen
heb je een exemplaqrtje dat weinig aí geen haarverlÍes heeíÍ.
Twee tot vier keer per jqar kqn de verharing iets Íeller warden.
Dan kan je gedurende een drietal weken de vacht verzorgen
met een rubberen handschoen, een heel fLjn hammetje aÍ een
cedar (zaagbladachtige kam). Daarna laot je de vqcht opnieuw
rusten. Het is absaluut geen aqnr.tder je dwergpínscher averma-
tig (dagelijks) te gaan verzorgen. Hoe meer je hamt, hoe meer
hearuerlíes-

]N HETTRIMSATON
Omwtlle van hun eenvoudige verzorging zien we ze niet zoveel
in ons trimsalon- Wanneer ze toch een bezoekje brengen, wordt
het losliggen(l haar ter-wijderd, worden oot'tjes, aogjes en na-
gels verzorgcl, krtlgt hlj een veírissend badje, wardt ve^/olgens
droog geÍöhncl en kan hij erweervoor eentíjdjetegen.
Let wel de yerzorgÍng van showhanden kcm enÍgszins qnders

zijn, met uw vragen kqn u steeds terecht btj een er'taren fokker
aítrimmer van dít kleíne dwergras-

Opletten,want de verzorgíng lan showïoxen k wel d?gelijk anders dan drc
van een huhhond Hun trimbeuften worden totaal ande6 íngepland om
hun vacht h tapcanditÍete krijgen ente behauden Voor een petect getrÍm
deÍox kan u steedsterecht btj ervare n fakkers af
irlmmPrs\/an dittns

HONDENKAPSAI.ON'Í ÏRIMMÈRTJE
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Ittlrin dwergpinscher
Ceen kat maar hond met negen levens!

'Hallo WoeÍers, dit is ROEFA en ze is nu al zes jaar bii ons. lk ken haar
al bijna heel mijn leven. Andere honden vindt ze niet zo leuk en ze

heeft nog nooit iemand gebeten. lk had de schrik van mijn leven
toen onze Roefa werd omvergereden maar wonder boven wonder
kwam ze er met een hersenschudding van aí Ze heeft wel drie dagen
in een donkere kameÍ moeten doorbrengen, maar heeft er gelukkig
niet5 aan overgehouden!'

Anoek Harteel uit Kortrijk

Reuzenvriend
gevonden.
'PlM is op 20 december vi.lf .jaar ge

worCen en is bjons gekon]en as
pup van tnaalf weke.. Hil woog
amper vlfhonderd gram. Het Liefst

van a ls hil bil z:jn gez n, firaakt nlet
ult wear en altlld op de schoot. Hrl

denkt ook rneesta dat hjj enorm
groot is en gaat geen enke dier uit
de weg. Van aankloppen aan de cieur
wordt h j soms een beetje gek. Plrn

is niet alleen verzot op or-rs maar
ook op onze andere hond SAM, een

bastaardje die we a s pup gevof
den hebben. Pinr vind je dus n onze
buurt ot bij 5arn...

Rob Alaerts uit scherpenheuvel



Als ophikkertje in huis vind je niet beter. Speels, lieJ heefÍ geen behoefie aan

ellenlange wand.elingen en vachtverzoïging is bijna niet nodíq. Wat kan

een hond.envriend nog meer wensen? Let wel, een kleine hond heeJt dikwijls

dezelfde opvoeding nodig als een grote !

ffiío" rattenvangeÏ.
}i;-;- toi at"tt kameraad

BEWEGINGsBEHOEFTE
Dwerpinschers hebben niet echt behoef-
te aan kilometerlange wandelingen,
wat ze wel aankunnen, maar hij moet
wel zijn bezigheid hebben. Bij te lange
verveling kan hij gedragsafwijkingen
ontwikkelen. Hij kan dan ook zonder
pÍobleem gehoorzaamheidslessen of
puppytrainingen aan.

OMGANG
Is al aangehaald enmag zeker niet
onderschat worden, de dweÍgpinscher
moet vanaf het prille begin goed aange-
leerdworden omte gaan metvreemden
en andere honden. Als hij goed Besoci
aliseerdis, kan hij wel de impuls om de
mensen bij zichte willen houden niet
altÍjd ondeÍdrukken. Wat dan ÍesulteeÍt
in een blaffend achterna lopen.

VORIGE HOND
Je kan er niet echt eentype hond op
vastpinnen. Het ging van grote naaÍ
kleine rassen en van rashonden naar
bastaardjes. Ook heel wat deelnemers
aan de enquète hebben meerdere tassen.

VOTGENDE HOND
Hoewel iedereen heel blij is met zijn pin-
scher, ging devoorkeurbij de volgende
hondtochuitnaar iets groters. Zo is er
sprake van een bullmastiÍl maar ook
van een bullteÍïièr, enzovoort.

GEMIDDELDE tEËTTIJD E16ENAARS
De dwergpinscher blijkt zich goed te
kunnen aanpassen aan verschillende
levensstijlen want de eigenaarsleeftijd
vaÍieertvan 9 tot 66jaar. Voor de hele
jonge eigenaartjes is het tochwel opletten
dat ze niet te onstuimig omgaanmet dit
kereltje. De pinscher gedraagt zich lvel
stoermaarhij blijft f,in gebouwd.

AANKOOP
De enkele gelukkigen die hun pinscher
als cadeautje kÍegen daar gelaten, komt
de gemiddeld pdjs toch op achthonderd
euro. zowel bij speciaalzaken als bij fok-
kers vondenjullie je gading.

OPVOEDING
De dwerpinscher dienttochwel goed
in de gaten gehoudente woÍden. Wie
het nalaat hem goed te socialiserenkan
daar later nog maar weinig verandering
inbrengen. Hij zal dan op eigen houtje
beslissenwie hij aanvaardt ofniet. Ook
op zindelijkheid moet je goedtrainen.
Het is makkelijk een plasje van zo n klein
hondje over het hoofd te zien, wat hij dan
natuurlijk ervaart als zijnde toegelaten.
Het zijn snuggere hondjes die snelcom-
mando's oppikken.

GEZONDHEID
Hartkwalen en allergieën zijn hun
vreemd en de meestenworden dan ook

niet snelziek. Het probleem situeed hem
eerder op de toch wel fragiele botten en
gewrichten. ze vinden zichzelf meestal
heelwat hond en gedmgen zich ook zo,

met alle gevolgen vandien. Moeten soms
tegen zichzelf beschermd worden door
henniet overal te laten afspringen en je
er altijd van bew ust te zijn waar h ij is.
Doordat hij altijd achter je aan loopt kan
hij al eens onder eenvoet terecht komen.
Heeft ook een zeer goed ontwikkeld
gehoorwat hem ideaal maakt voor onze
minder goed horende medemens.

VACHTVERZORGING
Eenkorte glanzende vachI vraagl wei-
nig tot geen onderhoud. Komen ook wel
in hun ruiperiodes en dan kanje hem
eens wassen. Er is erwel eentje bij dat
onder stress (dierenartsbezoek) ook meer
haar begint te verliezen.

KARAKïER
Het is eenmoedig hondje, dus laat je
voonl niet misleiden door zijngrootte.
Hij is van plan zijnbaasje tebeschermen
en dat zalje geweten hebben. Een zeeÍ
goede waker die van het pincipe is dat
'je welbinnen mag, maar niet zomaar
buiten'. De dwergpinscher klampt zich
dan aanje vast (pincher = knijper)met
een gÍote vastberadenheid. Is ook een
speelvogel wat hem tot leuk kameÍaadje
maakt van kindeÍen.

i oPMERÍ!N-GE_I.ï.f ANIKDoJI: 
:

i 'Onze Tascha doet niets tiever dan met i

een byersized' bal in de tuin te spelen.
Hij kan deze natuurlijk niet in zijn muil
nemen en duwt hem eindeloos rond met
zijn snuit. Ik zou eigenlijk eens met haar
naar tr eíbb all-less enmoeten gaan. Om
te gaan slapen heeft Tascha ook zo zijn
gewoontehe om sleeds volledig onder z ij n
dekentje te willen liggen en hij draait en
keert tot het hem gelukt is.'

Danny DH€speel uit Kortriik

'Lief hondje binnen in huis maar buiten
een echte killer. Xen wolf in schapen
vacht. We zouden hem echter vooÍ geen
geld ter wereld willen missen. Cipo s

grote passie is het meeijden in de auto.
Ceen grotere stra[dan het commando:
'Niet meel'Maar meeslalkunnen we zijn
teleurgestelde snoet niet aanzien en gaat
Cipo dus overal mee.

Fabienne er Dave Nagels - De Bie uit
Tremelo
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