
goudkleurig en wit. De Biewers noemen haar Schneef-
locken (von Friedheck). Niet veel later wordt de 
tweede driekleur geboren: Schneemann von Fried-
heck. De Biewers zien de bonte Yorkshire’s in eerste 
instantie als een variatie binnen het ras en spreken 
van een Duitse Yorkshire Terriër. Echter, de Duitse 
Kennel Club (VDH) peinst er niet over om tot erken-
ning van deze niet erkende kleurslag over te gaan. Het 
zou immers de poort openzetten voor wie weet 
hoeveel andere rassen waarbinnen niet erkende 
kleuren worden geboren. Wie de Biewer Terrier wel 
erkent, zijn, onder andere de Duitse Algemeiner Club 
der Hundefreunde (ACH), de Amerikaanse United 
Kennel Club (UKC), de Kennel Union of South-Africa, 
de Brasil Kennel Club (BKC), de Bahamas Kennel 
Club, de Continental Kennel Club (CKC) en de 
American Rare Breed Association (ARBA). De FCI 
heeft het ras (nog) niet erkend, maar in de Scandinavi-
sche landen is de Biewer in 2018 nationaal erkend. 

Genetisch reservoir
In de afgelopen jaren is de aandacht voor de 
gezondheid van hondenrassen, met de Raad van 
Beheer als gids voorop, een grotere plaats gaan 
innemen in de rashondenfokkerij. Een wapen in de 
strijd om erfelijke afwijkingen en inteelt in rashon-
den terug te dringen is het streven naar een grotere 
genenpool binnen een ras. Simpel gezegd: er zou 
behoefte bestaan aan meer variatie in genen binnen 
een bepaalde populatie; een soort genetisch reser-
voir waaruit een fokker kan putten. Het streven 
naar een grotere genenpool staat haaks op de 
eeuwenlange gewoonte om – door inteelt of lijnteelt 
– zoveel mogelijk uniforme, en dus raszuivere, 
dieren te fokken. Raszuiverheid is immers onlosma-
kelijk verbonden met de rashondenfokkerij.  
Wat niemand 25 jaar geleden voor mogelijk had 
gehouden, gebeurt vandaag de dag: moedwillige 
kruisingen tussen twee hondenrassen met als doel 
de genenpool te vergroten. Of, en in welke mate, 
kruisingen tussen rashonden het antwoord zullen 
zijn op gezondheidsproblemen binnen een ras is, 
naar mijn bescheiden mening, nog maar de vraag. 

Sneeuwvlok en sneeuwman
Op 25 maart jl. kondigt de Raad van Beheer aan dat 
men de Biewer Terrier nationaal heeft erkend. Het 
ontstaan van dit ras (1984) ligt in het kleine dorpje 
Hirschfeld op de Hunsrück in de Duitse deelstaat 
Rijnland-Palts. Daar hebben Yorkshire Terrier 
fokkers Werner en Gertrude Biewer (‘von Fried-
heck’) een vakantiehuis. Allebei zijn ze kapper en 
hebben een salon in Keulen, vlakbij de Keulse Dom: 
‘Salon Biewer’. Zij fokken al zo’n 20 jaar Yorkshire 
Terriers als in 1984 een nest (Darling von Friedheck 
x Fru Fru von Friedheck) wordt geboren, waarvan 
de uitmuntende vader- en moederhond allebei een 
blauw met tan vacht hebben. De verrassing is dat er 
in dit nest een bonte pup wordt geboren: blauw, 

Biewer Terrier
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.

Als hondenras erkend: 
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vaders- als aan moederskant. De Biewers fokken dan al 
zo’n twintig jaar Yorkshire Terriers. Bij vier nesten gebrui-
ken zij honden uit de Streamglen lijn; bij twee van de vier 
zit er wit in de vacht. In 1988 showt Werner zijn Biewer 
Terrier op de tentoonstelling in Wiesbaden onder de naam 
Zwart-Wit Yorkshire Terrier.  De Duitse Kennel Club 
(VDH) accepteert deze hondjes niet als een apart ras; in 
tegendeel, ze worden gekwalificeerd als niet erkende kleur, 
ongeschikt voor de fokkerij. Nadat Werner in de jaren 
tachtig een rasstandaard heeft geschreven, overlijdt hij in 
1997 en Gertrud volgt hem in 2012. Er zijn echter fokkers 
die het werk van de Biewers kunnen en willen voortzetten. 
De Yorkshire Terrier Vriendenclub, bijvoorbeeld, (www.
yorkshireterriervriendenclub.nl) heeft onder haar leden 
fokkers die naast de ‘gewone’ Yorkshire Terriers ook 
Biewer Terriers fokken.  
Behalve Biewer Terrier wordt ook de naam Biewer Terrier a 
la Pom-Pon genoemd, waarbij het Franse a la Pom-Pon 
‘kakelbont’ betekent. Het is Margot Eskens, de populaire 
Duitse schlagerzangeres, die deze toevoeging bedenkt. 

Gekker
In een land waarin de Labradoodle populair is, zijn ook 
Morkies of Yorktesen te koop. Of wat denkt u van een 
Yorkipoo of Yoodle? Misschien is een Cockapoo ook wel 
leuk. Het zijn respectievelijk kruisingen tussen de York-
shire Terrier en de Maltezer, de Yorkshire en een Poedel en 
tussen een willekeurige Spaniel en een Poedel.
Op You Tube circuleert een filmpje van een herdenkingsce-
remonie op het kerkhof waar de Biewers zijn begraven: 
https://www.youtube.com/watch?v=LeVz3b7W98c
’t Moet niet gekker worden. ■

‘Kwetsbare rassen’
De Kennel Club in Engeland hanteert een groeiende lijst 
met de namen van zo’n 30 ‘kwetsbare rassen’ (www.
thekennelclub.org.uk/getting-a-dog-or-puppy/finding-the-
right-dog/vulnerable-native-breeds/). Om tot een grotere 
genenpool te komen, wordt de suggestie gedaan om, bij 
voorbeeld, de Poedelvariëteiten terug te brengen naar één 
ras en hetzelfde geldt voor de Dashonden. Tegelijkertijd 
worden in Nederland – maar ook daarbuiten – nieuwe 
rassen erkend, waarbinnen ook inteelt en lijnteelt speelt 
omdat er immers maar een beperkt aantal honden kan 
worden gebruikt. Hebben we daaraan behoefte of blijken 
die nieuwe rassen binnen een aantal jaren ook ‘kwetsbaar’ 
te zijn vanwege een te kleine genenpool?
Van de Biewer Terriër is bekend dat ze dezelfde gezond-
heidsproblemen kunnen hebben als Yorkshire Terriërs. 
Heel logisch, het zijn immers echte Yorkies met alleen 
maar een ander kleurtje.    
De huidige populariteit van het nieuwe ras in Amerika is 
een apart verhaal. In 2014 accepteert de Amerikaanse 
Kennel Club de Biewer in de AKC Foundation Stock 
Service, een soort voorportaal van de erkenning. De 
Amerikaanse ‘Canine Chronicle’ heeft al een lezenswaar-
dig artikel over de Biewer gepubliceerd:   http://www.
onlinedigitalpubs.com/publication/?m=2330&l=1#{%22iss
ue_id%22:600304,%22page%22:224}

Kakelbont
Terug naar de Biewer in Duitsland. Een nichtje van 
Gertrud (‘Dutta’) en Werner Biewer herinnert zich dat haar 
tante Gertrud in 1973 uit Londen thuiskomt met een kleine 
Yorkshire Terriër, Streamglen Richard genaamd. Richard is 
de grootvader van Fru Fru von Friedheck, zowel aan 
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Gertrud Biewer 
met een vijftal 
bonte Yorkshire 
Terriers ofwel 
Biewer Terriers.

De Biewer is alert, grappig, intelligent, pittig en soms 
een tikje afstandelijk.
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