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Als hondenras erkend:

Barbado
		Da Terceira
De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied heeft onlangs een zestal hondenrassen
erkend. Dat betekent dat deze honden nu in Nederland kunnen meedoen met alle
activiteiten die door of vanwege de Raad worden georganiseerd.
ONZE HOND laat u in het kort kennismaken met deze nieuwe hondenrassen.

AZOREN
Bijna 1400 kilometer ten westen van het Iberisch schiereiland ligt de eilandengroep van de Azoren. Zeventien eilanden, waarvan negen bewoond, die samen
een autonome regio van Portugal vormen.
Eeuwenlang worden de Azoren gebruikt als ‘tussenstop’ voor de schepen die
tussen Europa en Amerika varen. Nadat er diverse malen voet aan wal is gezet,
wordt Gonçalo Velho Cabral over het algemeen gezien als de ‘herontdekker’ van
de groep eilanden. Carthagers, Noormannen en Arabieren zijn de Portugezen
weliswaar voor maar zij stichten er geen blijvende kolonies. Terceira zelf wordt
in 1451 ontdekt door Diogo de Teive. Hij reist in opdracht van de Portugese
koning Henrique ‘o Navegador’ (Hendrik de Zeevaarder; 1390-1460). In tegenstelling tot zijn bijnaam reist de koning zelf niet veel maar stuurt hij Portugese
schepen erop uit om nieuw land te ontdekken en daar kolonies te stichten.
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Kaartje van de Azoren, middenin de
Atlantische Oceaan.

ERKEND RAS

‘EILANDHONDEN’
De Spaanse en Portugese eilanden in de
Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee
kennen diverse hondenrassen wiens oorsprong op het vasteland van Europa ligt.
Schilderijen uit de zeventiende en achttiende
eeuw laten types zien die een duidelijke link
hebben met honden die nu op de eilanden
voorkomen. Niet verwonderlijk want naar alle
koloniën hebben kolonisten in de loop der
eeuwen eigen honden meegebracht, die zich
met elkaar of met locale honden vermengen en
waaruit uiteindelijk nieuwe hondenrassen
ontstaan.
Gezien het uiterlijk van de Barbado da Terceira
– een middelgrote, langharige hond met een
baard – worden de grote Griffons en de Barbet
als mogelijke voorvaderen genoemd. De Barbado
van nu is echter veel meer gericht op het hoeden
en drijven van vee dan op de jacht.

opbouw van een nieuw ras is die ‘gelijke aard’ van grote betekenis. Er
moeten voldoende onverwante bloedlijnen zijn, wil men bij het fokken
niet worden geconfronteerd met (totaal) verschillende types als nakomelingen en een te kleine genenpool met alle problemen van dien.
In 2004 heeft de Portugese Kennel Club (Clube Português de Canicultura-CPC; http://www.cpc.pt/) de Barbado voorlopig erkend en door
een groepje eigenaren wordt eind 2013 de rasvereniging Clube Português do Babado da Terceira (CPBT) opgericht (www.cpbt.pt/home).

‘FLORESTA DOS SONHOS’
Voor wat betreft Nederland zijn Andre Heuzer en Maureen Swart uit
Almere de pioniers (www.barbadodaterceira.nl). Zij leggen contact met
de kennel Estrela do Mar in Lagos (Portugal) en importeren Jubila
Bruxa da Estrela do Mar, Fada Sininho de Monte de Magos en Mago da
Quinta dos Salgueiros. In 2015 is een teefje aangehouden - Sonho de
Deusa – met als kennelnaam Floresta dos Sonhos.
Inmiddels is er in 2014 in Nederland ook een rasvereniging opgericht,
de Vereniging Portugese Rashonden NL (VPRN; www.portugeserashonden.nl). Eén van de doelstellingen is een nationale erkenning door
de Raad van Beheer. En dat is nu bereikt.

‘LAAGBIJTEND’ EN ‘HOOGBIJTEND’

RUSTIEKE HOND

De Barbado zou ook direct afkomstig kunnen
zijn van oude middelgrote, langharige hoeders
van vee, die in de zestiende en zeventiende
eeuw in geheel Europa voorkomen. Het is
speculeren want deze theorie wordt niet
ondersteund door oude documenten of
afbeeldingen. Omdat de Azoren in de zestiende en zeventiende eeuw onder Spaans bewind
staan, komen er behalve Portugese ook
Spaanse honden naar Terceira.
Met zijn wendbare lichaam drijft de Barbado
het vee; onwillig (melk)vee wordt lichtjes in de
hak gecorrigeerd (‘laagbijtend’); wilde runderen maken kennis met een ‘hoogbijtende’
Terceira. Behalve voor het drijven van runderen wordt de Barbado ook voor het hoeden van
schapen en geiten gebruikt. Op Terceira is het
hoeden van vee nog gebruikelijk. De Barbado
is nu o.a. aanwezig in Portugal, Oostenrijk,
Finland, Frankrijk, de VS en Nederland.
De rasstandaard is te lezen op:
www.aradik.net/barbado/standard.html

Eigenlijk is de Barbado al eerder in Nederland gepresenteerd. Bij voorbeeld op de Winner 2014, waar de Heuzers met twee honden present zijn
in de rassenparade; voorts op de Hanze Show in Zwolle 2015, waar een
presentatie van ‘bijzondere rassen’ op het programma staat. Op de Dog
Show Maastricht 2016 vindt een officiële presentatie plaats *.
De Barbado da Terceira is een veelzijdige hond. Hij is niet moeilijk te
trainen, heeft een grote ‘will to please’ en een groot leervermogen. Hij
is mensgericht en onthoudt de dingen snel. Deze positieve eigenschappen nemen niet weg dat de opvoeding zeer consistent moet zijn. De
Barbado is beslist geen ‘beginnershond’; in de beschrijvingen van het
temperament komt een tegenstrijdigheid voor: volgzaam en eigenzinnig. Het laatste is absoluut het geval. Deze oersterke knuffelbeer vraagt
een liefdevolle maar strakke hand. ■

HOMOGENITEIT
Vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw is
men al bezig met de voorbereidingen voor een
nationale erkenning – een opstapje naar een
internationale erkenning als rashond door de
FCI. Er verschijnen rapporten en publicaties
over het ras; bij een (inter)nationale erkenning
moet er binnen het te erkennen ras voldoende
homogeniteit in de populatie zijn. Homogeniteit betekent letterlijk ‘van gelijke aard’; bij de

Als mogelijke voorouders van de Barbado da Terceira – een middelgrote,
langharige waak- en drijfhond met een baard – worden de grote Griffons en de
Barbet als voorvaderen genoemd. Op deze foto zijn verschillende types binnen
het ras te zien. In de toekomst moet in het ras meer homogeniteit komen.

*In ONZE HOND december 2016 staat een uitvoerig, geïllustreerd portret van de Barbado da Terceira
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