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Drie American
Hairless Terriers,
waarvan de twee
rechter behaarde
exemplaren zijn.
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American Hairless Terrier
Amerikaanse Naakthond - Amerikaanse Haarloze Hond

In de afgelopen maanden heeft de Féderation Cynologique Internationale (FCI) een
aantal nieuwe rashonden voorlopig erkend. Zo maakte u in deze serie al kennis met
onder andere de Poolse Jacht Spaniel, de Biewer Terrier en de Estoonse Brak. Op korte
termijn zal ook de American Hairless Terrier aan het rijtje bestaande naakthonden
kunnen worden toegevoegd. ONZE HOND laat u in kort bestek kennismaken met een
hondenras dat in de jaren zeventig van de vorige eeuw in Amerika is ontstaan.
De Amerikaanse Naakthond kan worden toegevoegd aan
de reeds bestaande naakthonden, zoals de Chinese
Naakthond, de Peruaanse Naakthond en de Mexicaanse
Naakthond. Waar mensen zijn, zijn ratten en waar hygiëne
te wensen overlaat, zijn veel ratten. Lang voordat er
bestrijdingsmiddelen op de markt komen, zijn het verschillende types kleine terriers die als ‘bestrijdingsmiddel’
worden ingezet. Aan het begin van de negentiende eeuw,
als de industrialisatie in Amerika en op het vasteland van
Europa – met name in Engeland - een grote vlucht neemt,
is de bestrijding van ratten, vooral in de grote steden,
zonder meer noodzaak. Ratten zijn overbrengers van

60 | ONZE HOND 3 | 2020

ziekten, die voor de mens dodelijk kunnen zijn.
Uit een veelheid van terriertypes wordt in Engeland de Rat
Terrier ontwikkeld, die aan het einde van de negentiende
eeuw door immigranten worden meegenomen naar
Noord-Amerika. Daar worden ze gekruist met andere
terriers, zoals bij voorbeeld de Fox Terrier en de Manchester Terrier. Een kortbenige variëteit van deze Rat Terrier is
de Theodore Roosevelt Terrier, zo genoemd naar een
Amerikaanse president (1858-1919). Vaststaat dat de
president in het bezit is van zo’n kleine rattenvanger, die
naar hem wordt vernoemd: de Theodore Roosevelt Terrier.
Om het nog ingewikkelder te maken, ontstaat in die
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periode nog een terrier, die tussen de 25 en 30 pounds
weegt en Decker Terrier of Decker Giant wordt genoemd.
De naamgever is Milton Decker, een Appaloosa paardenfokker in Oregon, USA.

ROZE HUID MET ZWARTE VLEKKEN

VOORAL EEN HUISHOND
Als een eigenaar in 1999 vanuit Amerika naar Denemarken
verhuist, worden daarmee de eerste American Hairless
Terriers in Europa geïmporteerd. In Finland komen de
eerste honden in 2003 en langzamerhand komen ze ook in
andere Europese landen. In Nederland en België zijn er nu
fokkers die het ras zorgvuldig in stand houden. Om
nieuwe bloedlijnen te krijgen, wordt hier en daar nog
gekruist met een Rat Terrier.
Vandaag de dag is de American Hairless vooral een
huishond en een showhond, terwijl ze geschikt zijn voor
een aantal sporten, zoals bijvoorbeeld behendigheid en
Flyball. Het karakter is over het algemeen vrolijk, ondernemend, intelligent en aanhankelijk.
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De American
Hairless
Terrier wordt
in 2016
door de
Amerikaanse
Kennel Club
erkend.
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Terug naar de Rat Terrier in Amerika. Het verhaal wil dat er
in 1972, in de staat Louisiana, een nestje Rat Terriers wordt
geboren waarin een teefje zit met een minimale, pluizige
vacht. Die vacht valt naar verloop van tijd helemaal uit en
wat overblijft is een naakt hondje met een roze huid met
zwarte vlekken. Men gaat ervan uit dat dit een spontane
mutatie is geweest.
Hoewel ik er nergens een bewijs voor heb gevonden,
veronderstel ik toch dat er in de voorvaderen van het nest
uit 1972 één of meer haarloze honden zijn te vinden. Wie
foto’s bekijkt van de Peruaanse Naakthond en de Mexicaanse Naakthond en die vergelijkt met de American Hairless
Terrier ziet een verbluffende gelijkenis.
Het haarloze Rat Terrierteefje wordt cadeau gedaan aan een
bevriend echtpaar van de fokker: Willie en Edwin Scott. Ze
krijgt de naam Josephine en een kennelnaam hebben de
Scotts al: Trout Creek Kennel.
Fokregels bestaan er (nog) niet en Josephine wordt gedekt
door haar vader, een Rat Terrier, en dit nest bestaat uit vier
pups. Eén van de vier pups is ook haarloos, het teefje Gypsy.
Na diverse dekkingen, waaruit geen haarloze pups meer
worden geboren, krijgt Josephine als ze 9 jaar is haar laatste
nest, waarvan haar zoon de vader is. Drie teefjes en één reu
is het resultaat. De reu en twee teefjes zijn haarloos en dat
brengt de stand, inclusief Josephine, op 4 haarloze teefjes en
1 haarloze reu. Met hen kan het ras worden opgebouwd en
de haarloze reu – Snoopy genaamd - paart met zijn drie
haarloze zusjes (Jemima, Petunia en Queenie), waaruit
zowel behaarde als haarloze nakomelingen worden geboren. Door steeds te fokken met haarloze hondjes groeit de
Rat Terrier langzamerhand uit tot de American Hairless
Terrier, die nu voorkomt in twee groottes: standaard en
medium. Het fokken met twee American Hairless Terriers
geeft altijd haarloze nakomelingen.

Ter vergelijking: de Mexicaanse Naakthond of Xoloitzcuintli.

Behalve op heupdysplasie, laat het merendeel
van de fokkers hun honden controleren op
Primaire Lensluxatie en Patella Luxatie.
Vanwege hun haarloze huid is het belangrijk
dat deze wordt beschermd tegen de zon.
Volgens de rasstandaard van de United Kennel
Club (UKC) en de American Kennel Club
(AKC) wordt elke huidskleur of combinatie
van kleuren geaccepteerd, met uitzondering
van albino of merle, die beide diskwalificerend
zijn.
In Amerika is het ras in 2004 erkend door de
UKC en in 2016 door de AKC. De American
Hairless is ingedeeld in de Terrier Groep. ■
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