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De wereld van de hond kent verschillende manieren om te aan te geven in welk ‘stadium’ een
hondenras zich bevindt. Zo hebben we de door de FCI officieel erkende en de voorlopig erkende
hondenrassen. Voorts rassen die wel in een bepaald land zijn erkend maar niet daarbuiten. Tot
slot de rassen die niet door de FCI zijn erkend, maar wél door andere landelijke kennel clubs.
ONZE HOND laat u in kort bestek kennismaken met de laatste groep: niet FCI erkend, maar
wel erkend door andere landelijke Kennel Clubs. Dit keer de:

Westfalenterrier

			
- Westfaalse Terrier Rüter creëert een hondenras
dat breed inzetbaar is in de
jacht. Hij werkt zowel in z’n
eentje of in een roedel.
(Foto: Docway)

Op 20 mei 2020 wordt de Westfalenterrier erkend door het
Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) en daarmee
wordt het een zelfstandig ras met een eigen rasstandaard.
Dat betekent onder andere dat er stambomen kunnen
worden afgegeven. De bakermat van de Westfalenterrier
ligt in Dorsten, een stad in de Duitse deelstraat Nordrhein-Westfalen.

VERDRAAGZAME JACHTHOND
De Westfaalse Terrier, zoals we hem voor het gemak maar
zullen noemen, is het resultaat van de wens om een
intelligent, werklustig en vooral verdraagzaam jachthondje
te creëren. Een die niet alleen in het jachtveld heel bruik-
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baar is, maar die zich ook als gezinshond ten opzichte van
mensen en andere honden sociaal gedraagt.
De man die een dergelijke hond wil fokken is Manfred
Rüter uit Dorsten; hij is jarenlang ‘Bundeszuchtwart’ bij
het Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH). Voorafgaand aan de schepping van de Westfaalse Terrier, houdt
hij zich bezig met Duitse Jachtterriers (DJT). Echter, Rüter
stoort zich aan het gedrag van deze jachtterriers, die door
kenners worden omschreven als niet altijd even verdraagzaam, afstandelijk en soms zelfs onbenaderbaar. Doorgaans ook: moeilijk, eigengereid en bovendien met een kort
lontje. Niet alleen het gedrag van de DJT bevalt Rüter niet,
ook de erfelijke lensdislocatie (het verschuiven van de
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ooglens) ziet hij als een probleem, dat hij in
een nieuw ras wil vermijden.
Overigens is de Duitse Jachtterrier zelf ook
een ras met een korte geschiedenis. Rond
1920 wordt de DJT in de deelstaat Bayern
gefokt uit onder andere de Fox Terrier en
de Welsh Terrier.
Manfred Rüter kruist de DJT met de
Lakeland Terriër maar nog is hij niet
tevreden over het gedrag van de pups, die
voor de fokkerij kunnen worden ingezet.
Bij Rüters selectie ligt het accent nadrukkelijk op de kwaliteit van het leiderschap en
het sociaal gedrag. Hij is een kritische
fokker want ook de vachtkleur staat hem
niet aan en daarom voegt hij een derde ras
aan zijn creatie toe: de Fox Terrier. Omdat
de Fox Terrier een van de voorvaderen van
de DJT is, blijkt dit een goede keus te zijn.
Overigens, de Westfaalse Terrier is niet als
enige ontstaan uit kruisingen tussen andere
terriers. Ook de Cesky Terrier, de Australian Silky Terrier, de Manchester Terrier en
de Sealyham Terrier komen voort uit
kruisingen van reeds bestaande terriers.

RASVERENIGINGEN
In de eerste jaren van het bestaan van de
Westfaalse Terrier is er – niet ongebruikelijk in kynologenland – wat gedoe over de
naam van het ras en daarmee ook over die
van de rasvereniging. Het is (weer) Manfred Rüter die in 1972, samen met de aantal
familieleden, de Verein für Westdeutsche
Jagdterrier e.V. opricht. Later wordt de
naam opnieuw vastgesteld: Verein für
Westfalenterrier e.V. In de jaren negentig
van de vorige eeuw ontstaan er onenigheden in deze rasvereniging. Het resultaat is
dat de grondlegger van het ras een nieuwe
vereniging opricht, die in 1995 in het
verenigingsregister wordt ingeschreven: de
Verein für Züchter und Freunde des Westfalenterriers onder leiding van Manfred
Rüter. Op hun website is te lezen: ‘Der
Westfalenterrier - Das Original eine
intelligente Alternative in der Vielfalt der
Jagdhundrassen’. In 2012 viert deze
rasvereniging haar 40-jarig bestaan.
Sommige bronnen geven als oprichtingsdatum van de rasvereniging 1970, andere
1972. Het is opmerkelijk, en niet alleen bij
de Westfaalse Terrier, dat bij hondenrassen
die relatief kort geleden zijn ontstaan er ook
al bronnen zijn die elkaar tegen spreken.

BREED INZETBAAR
Korte tijd later wordt het Verband Westfalenterrier Deutschland opgericht,
dat opereert vanuit Langerwehe. Samenvoegen lijkt uitgesloten, want de
onenigheid lijkt met name terug te voeren tot het fokbeleid. In de namen
van de rasverenigingen wil men zich stap voor stap verder verwijderen
van de Duitse Jachtterrier.
Rüter creëert een hondenras dat breed inzetbaar is bij de jacht. De hond
werkt zowel in z’n eentje of als lid van een roedel. De wens van Rüter komt
uit want behalve voor de jacht onder de grond – de oude taak van terriers
– wordt zijn schepping ook ingezet bij het zweetwerk.*
Jagers typeren de Westfaalse Terrier als een kalme jager, die vriendelijk is
ten opzichte van mensen en in veel gevallen ‘Spurlaut’ is. Dat wil zeggen
dat deze terrier geluid maakt, bij voorbeeld door te blaffen, als hij een
spoor van wild te pakken heeft.

DONKER MASKER
De Westfaalse Terrier mag zich verheugen in de belangstelling die er, ook
buiten Duitsland, voor het nieuwe ras is. In diverse Europese landen, maar
ook in Amerika, krijgt het ras vaste voet aan de grond. Er is zelfs adellijke
belangstelling; prins Michael-Benedict von Saksen-Weimar-Eisenach (1946) is
een bekende liefhebber, die in 2012, bij het 40-jarig bestaan van het ras, schrijft:
‘Der Westfalenterrier ist ein Hund für Auge und Herz, ideal zur Bejagung von
großflächigen Waldrevieren und ein Garant für große Strecken.’
De Westfaalse Terrier moet niet worden verward met de Westfaalse Dasbrak,
een ras dat verwant is aan de Duitse Brak, op een Drever lijkt en tot de
rasgroep van de lopende honden hoort. De Westfaalse Terrier, daarentegen, is
door de VDH in rasgroep 3 – die van de terriers – ingedeeld. Bij een FCIerkenning zal dit ongetwijfeld ook het geval zijn.
Een van de duidelijkste kenmerken van de Westfaalse Terrier is de baard. De
vacht hoeft niet te worden ‘gesneden’, zoals die van zijn voorouders de
Lakeland Terrier en de Fox Terrier. Een donker masker is een pluspunt. In
landen waarin dit is toegestaan wordt de staart met 1/3 ingekort. De Westfaalse Terrier kent zowel een korte als een langere vacht. De staart wordt in
landen waarin dit is toegestaan met 1/3 gecoupeerd. De rasstandaard is te
lezen op: https://www.vdh.de/welpen/mein-welpe/westfalenterrier ■

* Zweetwerk is het speuren naar een gevlucht, verwond of dood dier. In de jacht wordt zweet gezegd als men bloed bedoelt.

De Westfaalse
Terrier is een
aantrekkelijk hondje
dat ongetwijfeld ook
in Nederland
belangstelling zal
krijgen.
(Foto: Pinterest)
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