
De VEO is eerst en vooral een onafhankelijke waakhond. En ook al doet 
zijn naam anders vermoeden, een herdershond in de zin van kuddebe-
waker of -drijver is hij nooit geweest. Dit in tegenstelling tot de Duitse 
Herder. In het eerste kwart van de vorige eeuw zijn ze gefokt voor 
gebruik bij het Sovjetleger, de grenstroepen, de politie, enz.       
Niet alleen bij de Franse revolutie in 1795, maar ook bij de Russische 
in 1917 is het fokken en bezitten van (buitenlandse) rashonden in 

Keurmeesters, exposanten en andere liefhebbers 
van honden moeten niet alleen Franse, Duitse, 
Engelse, Scandinavische, Zuid-Europese, etc. 
namen van hondenrassen correct kunnen uitspre-
ken en schrijven, maar ook die van Russische 
honden. Dat men daarbij kennismaakt met het 
cyrillisch alfabet is een extra ‘handicap’. Want wie 
leest er nu vlot wat hier staat:восточно-
европейская овчарка? Of русско европейская 
овчарка? Want восточно (het oosten) of русско 
(Russisch) worden nog door elkaar gebruikt. 

Onafhankelijke waakhond
In ONZE HOND is de voorgaande ‘set’ van 13 
nieuwe hondenrassen in voorgaande jaren uitvoerig 
aan de orde gekomen en nu zijn er weer 6 nieuwe-
lingen aan de beurt, die door de Raad van Beheer 
nationaal zijn erkend. De Vostochno-Evropeyskaya 
Ovcharka, afgekort VEO, is het vierde van de zes 
nieuw erkende rassen. De Nederlandse vertaling 
van Vostochno-Evropeyskaya Ovcharka luidt 
Oost-Europese Herdershond, niet te verwarren met 
een andere nieuweling, de Boheemse Herdershond.

Vostochno-Evropeyskaya Ovcharka
Oost-Europese Herdershond

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

Als hondenras erkend: 

Opvallend 
zijn de grote, 

driehoekige 
oren.

Foto: Irene Z
w

aagm
an

In de volgende nummers van ONZE HOND 
zijn de Miniature American Shepherd en de 
Barbado da Terceira aan de beurt.
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de Oost-Europese Herdershond o.a. gebruikt om  mijnen en explosie-
ven op te sporen. Ook assisteren ze bij het redden van mensen en 
leren eigendommen te beschermen.
Na de beide wereldoorlogen zijn er in de USRR vrijwel geen werken-
de honden meer te vinden. Ze zijn dood als gevolg van voedseltekor-
ten of omgekomen in het oorlogsgeweld. De honden die de oorlog 
wel hebben overleefd worden beschouwd als staatseigendom en 
geplaatst op de Centrale Militaire School voor Werkhonden. Daar 
nemen ze deel aan fokprogramma’s met als doel het produceren van 
superieure legerhonden. 
Dit fokprogramma is later bekend geworden als de Red Star Kennels, 
gestart in Moskou in 1924. Eén van de meest succesvolle rassen die 
uit dit fokprogramma is ontstaan is de Zwart Russische Terriër, ook 
gefokt voor militaire doeleinden en politiewerk.   
Een opleving van de rashondenfokkerij doet zich voor in de jaren 
negentig van de vorige eeuw, als niet alleen de muur valt (1989), 

strijd met de politieke moraal. Dit omdat het wordt 
geassocieerd met adel, rijkdom en aristocratie en 
dat zijn precies de doelen waarop Vrijheid, Gelijk-
heid, Broederschap en het Communisme hun pijlen 
richten. Hondenrassen die het predicaat ‘bour-
geois’ krijgen, zoals in Rusland de Barzoi en de 
Bolonka Zwetna, worden als ‘nutteloos’ betiteld.  
Eén van de gevolgen van de Russische revolutie is 
het vrijwel verdwijnen van de rashondenfokkerij. 
Echter, in de jaren twintig begint wel de stam-
boomfokkerij van de Oost-Europese Herdershond 
op gang te komen. In het begin is er geen enkel 
verschil tussen de Oost-Europese Herder en zijn 
Duitse stamvader. Dit omdat de Duitse Herders-
honden regelrecht vanuit Duitsland in Rusland 
worden geïmporteerd en voor de fokkerij worden 
gebruikt. Wat echter als eerste aan de honden 
verandert, is dat ze meer vacht krijgen; het 
landklimaat van de USSR – met veel koudere 
winters - is daaraan debet.   

Staatseigendom
In de jaren dertig van de vorige eeuw, als de 
Sovjet Unie nog bestaat, wordt het moeilijker om 
met rashonden te fokken, behalve als het ras van 
(militair) nut is en dat is bij de Vostochno-Evro-
peyskaya Ovcharka het geval. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog (1941-1945) wordt 

Bij het ‘Ploshchad Revolyutsii’ metrostation in Moskou 
staat een bronzen beeld van een grenswacht met zijn 
Oost-Europese Herdershond. Wie over de neus van de 
hond wrijft of zijn poot aanraakt, zal gelukkig worden.  

Hondenrassen die het predicaat 
‘bourgeois’ krijgen, zoals 

in Rusland de Barzoi en de 
Bolonka Zwetna, worden als 

‘nutteloos’ betiteld
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Wantrouwend
Na een rasbeschrijving uit 1955, wordt in 1964 een nieuwe 
standaard voor de VEO goedgekeurd. In 2002 wordt deze 
standaard door de Russische Kynologische Federatie 
erkend.  
Een paar punten daaruit zijn: een sterke hond met een 
goed ontwikkelde spiermassa. Het hoofd is enigszins 
wigvormig met een platte schedel. De lijnen van de snuit 
en de schedel zijn parallel. Het schaargebit, met opval-
lend grote tanden, moet compleet zijn. De middelgrote, 
ovale en schuin geplaatste ogen zijn donker. De rechtop-
staande grote oren hebben de vorm van een gelijkbenige 
driehoek. De schofthoogte voor de reuen is 66-76 cm, 
voor de teven 62-72 cm.
Niet onbelangrijk: tijdens het gaan in een drafje moeten 
de schoft en de kroep op hetzelfde niveau liggen. 
De VEO is zelfverzekerd en loyaliteit t.o.v. vreemden 
mag niet van hem worden verwacht; hij is wantrouwend 
tegenover buitenstaanders. Een waakhond, zeker, maar 
onnodige agressie wordt gezien als een diskwalifice-
rende fout. 
De ouderhonden van het eerste nest in Nederland gebo-
ren nest (met zeven pups) komen uit Oekraïne en zijn, 
na een aankeuring door een aantal Nederlandse 
keurmeesters, opgenomen in het Voorlopig Register 
van de Raad van Beheer. Zodra het ras ook door de FCI 
wordt erkend, krijgt de Vostochno-Evropeyskaya een 
FCI-stamboom. ■

De VEO heeft een aantal liefhebbers in Nederland die druk 
bezig zijn een vereniging op te richten. 
Meer informatie: https://oosteuropeseherdershond.nl/
Contactpersoon Martin Baks. 
E-mail: De.Oost.Europese.herder@gmail.com. 

maar ook de contacten met het westen, dankzij 
glasnost (openheid) en perestrojka (hervormingen), op 
gang komen. 
Volgens de berichten is er bij het creëren van de 
Vostochno-Evropeyskaya Ovcharka slechts af en toe 
een lokale waakhond doorheen gefokt. 

Een groep liefhebbers met hun VEO’s. Er zijn inmiddels zo’n veertig honden in Nederland. 

tijdens het gaan in een drafje 
moeten de schoft en 

de kroep op hetzelfde 
niveau liggen

Een volwassen VEO. Let op de kaarsrechte ruglijn! 
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