
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.

Miniature 
American Shepherd

Ook: Miniature Australian Shepherd 

Als hondenras erkend: 

De Miniature American (of Australian) Shepherd is niet het enige ras dat ‘in twee of meer maten’ voorkomt. Denk 
maar even aan de Bull Terriër, Keeshond, Schnauzer, Poedel en nog is dit rijtje niet compleet.

Miniature American Shepherds.
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vermengen zich met de herdershonden die de 
Basken en de Schotten hebben meegebracht en uit 
deze smeltkroes ontstaat langzamerhand een type 
hond dat later de naam Australian Shepherd 
krijgt. En zo gebeurt het dat een in Amerika 
ontwikkeld ras een naam krijgt die de indruk 
wekt uit Australië te komen. Pas na 1945 is er 
sprake van een zekere eenheid in type en begint 
het ras aan zijn opmars in de Verenigde Staten. 

SELECTEREN
De snelste weg om te komen tot een kleinere 
variant van een hondenras is het fokken met 
uitsluitend kleine exemplaren binnen het bestand. 
Maar ook al is de geschiedenis van de ‘Mini-Aus-
sie’ pas zo’n kleine zestig jaar oud, toch bestaan er 
verschillende lezingen over het begin. Waar men 
het wel over eens is, is dat de geschiedenis begint 
in de jaren zestig van de vorige eeuw en daarbij 
worden twee namen genoemd: Sandy Travis en 
Doris Cordova. 
Sandy koopt in 1962 – ze is dan 16 jaar – op de 
Torrance Rodeo van een kennis een Australian Shep-
herd, die ze Travis’s Puppy noemt. Dat doet ze met 
als doel een nestje te fokken met haar eigen reu. Dat 
lukt niet want het teefje wordt niet groter dan 
ongeveer 11 inches (bijna 28 cm). Ze gaat op zoek en 
in 1968 vindt Sandy een kleine reu – Travis’s Buster 
- voor Puppy en alle pups uit hun nest worden niet 
groter dan 9 tot 13 inches (bijna 23 tot 33 cm). Sandy’s 
dierenarts adviseert haar inbreed, line breed and 
cull; inteelt, lijnteelt en cull betekent zo veel als 
‘opruimen’. Wij zouden zeggen: selecteren. 
Sandy vindt het op dat moment niet belangrijk dat 
haar pups worden geregistreerd; ze weet dat ze 

EUROPESE IMMIGRANTEN 
Aan de basis van de Miniatuur American 
(Australian) Shepherd staat natuurlijk de ‘gewo-
ne’ Australian Shepherd, die  begint bij Europese 
immigranten, die naar Australië emigreren en 
hun herdershonden meenemen. Zo brengen 
Engelse en Schotse immigranten – boeren en 
schapenfokkers - hun Collie type honden mee, 
die onder andere met de Dingo worden gekruist. 
Ruim 200 jaar geleden weet men al hoe belang-
rijk de Collie types zijn: In A General History of 
Quadrupeds (1811) van Thomas Bewick wordt 
deze herdershond beschreven als ‘… A trusty 
and useful servant to the farmer and grazier.’ De 
geschiedenis van de Australische herdershonden 
is te lezen op: https://riahorter.com/dogs-down-
under-australische-rassen.htm

SMELTKROES
In Amerika gebeurt hetzelfde; als de ‘nieuwe 
wereld’ kennismaakt met Europese settlers, hun 
vee en schaapskuddes, brengen ook zij verschil-
lende herdershonden mee. Bekend is dat reeds in 
de 16de eeuw vanuit Spanje grote kuddes naar 
Amerika worden verscheept, die terechtkomen 
in New Mexico, een van de deelstaten in de 
U.S.A. In de achttiende eeuw komen de Schotten 
met hun vee en een eeuwen later zijn het de 
Basken, van huis uit talentvolle schapenfokkers, 
die hun geluk in Amerika beproeven. 
Aan het begin van de twintigste eeuw importe-
ren Amerikaanse veeboeren uit Australië ‘eerste 
klas’ schaapskuddes en met die schapen komen 
ook de Australische herdershonden mee, bij 
voorbeeld de Collie-Dingo kruisingen. Zij 
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11 inchesWestminster Kennel Club Dog Show 2018. Miniature American Shepherd. .
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stane vachtkleuren zijn black, blue merle, red 
en red merle. Er komen bij de Miniatures en 
Toys verschillende staartlengtes voor; een volle-
dige staart, een halve staart en ook een natuur-
lijke staartloosheid. 
 
De mij toegemeten ruimte is niet groot genoeg 
om de rasstandaard uitvoerig te bespreken. 
Deze is te lezen op: 
http://images.akc.org/pdf/breeds/standards/
MiniatureAmericanShepherd.pdf 
Een rasvereniging is er (nog) niet in Nederland, 
wel een aantal fokkers dat het ras promoot. ■

met Australian Shepherds fokt en dat is dan 
genoeg. De pups worden ‘Miniature Aussies’ 
genoemd. Pas jaren later worden er rasverenigin-
gen opgericht en is er sprake van twee maten: Toy 
en Miniature. De Toys gaan tot 14 inch (35,5 cm), 
de Miniatures to 18 inch (bijna 46 cm). 
Op een Quarter Horse Show leert Sandy Travis 
Doris en Bob Cordova kennen; ze delen hun liefde 
voor paarden. Doris koopt een pup bij Sandy en 
noemt hem Cordovas Spike (1978; Travis’ Stimi x 
Travis’ Shady). Spike krijgt zijn papieren van de 
National Stock Dog Registry, waarop later ‘minia-
ture’ zal worden toegevoegd.  

AMERICAN OF AUSTRALIAN?
In 2011 wordt de Miniature American Shepherd 
opgenomen in de Foundation Stock Service van de 
Amerikaanse Kennel Club, dit op verzoek van de 
Miniature American Shepherd Club of the USA, de 
‘national parent club’. Dan is er in Amerika ook nog 
de Miniature Australian Shepherd Club of America. 
‘American’ en ‘Australian’ vormen een punt van 
discussie en dat is ongewenst bij een zo jong ras.   

Net als zijn ‘Australische voorvader’ is de 
Miniature American Shepherd een energieke, 
intelligente en trouwe hond. Omdat hij graag 
werkt, is veel beweging een must en zijn hon-
densporten goed aan hem besteed. De toege-

Miniature American Shepherd-pup.

Dit is de zesde aflevering in de reeks  
‘Als hondenras erkend’
Eerder verschenen:
Chodsky Pes – ONZE HOND 1 2019
Prazsky Krysarik – ONZE HOND 2 2019
Cão de Gado Transmontano – ONZE HOND 3 2019   
Vostochno Evropeyskaya Ovcharka – ONZE HOND 
4 2019 
Barbado da Terceira – ONZE HOND 5 2019
Nog te verschijnen:
Biewer
Poolse Jachtspaniel

42


