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Rasecht
Jolien Schat laat u iedere maand kennismaken
met een hondenras waarbij ze de nadruk niet 
op het uiterlijk, maar op de inhoud legt.

De Australian Shepherd

REIS OM DE WERELD

De Australian Shepherd is een middelgrote herders-
hond, die via een lange omweg in de Verenigde
Staten is terechtgekomen. De herkomst van het ras
is ietwat vaag. Er wordt verondersteld dat de Aussie
een afstammeling is van de honden die door de
Baskische herders in Spanje werden gebruikt om
hun kuddes Merinoschapen en ander vee te hoeden
en te drijven. Veel van die herders emigreerden aan
het eind van de negentiende eeuw naar Australië,

waar de wolproductie grote vormen begon aan te
nemen. Uiteraard namen zij hun vertrouwde
herders honden mee. Het is aannemelijk dat de 
honden in Australië zich vermengden met de daar
reeds aanwezige rassen, zoals de voorouders van de
Kelpie. Ook zullen honden van andere immigranten,
zoals de Collie en de Berner Sennenhond, 
waarschijnlijk hun steentje hebben bijgedragen. 
In het begin van de twintigste eeuw werden er grote
aantallen schapen vanuit Australië naar Amerika

Je ziet ze hier nog niet zo heel lang, die vaak opvallend gekleurde honden, maar
wel steeds vaker. De Australian Shepherd is bezig een zeer geliefd ras te worden,
vooral onder mensen die net even wat meer willen doen met hun hond. En daar
zit deze snelle, slimme en veelzijdige viervoeter goed, want de Aussie is een van
de werkpaarden onder de honden. Een sportieve hond dus, voor een gelijkgestemde
baas die rekening kan en wil houden met een onbeteugelbare lust tot actie.
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Hap!
Kinderen kwijtraken doe je niet zo gauw
met een Australian Shepherd in de buurt,
want hij heeft de neiging om ervoor te
zorgen dat ze allemaal dicht bij elkaar
blijven. Zijn drijfinstinct verloochent zich
ook in dit geval niet. Datzelfde drijfinstinct
is er verant woordelijk voor dat sommige
Aussies een enkele keer geneigd zijn
mensen een klein hapje in de billen of in
de achterkant van de benen te geven.
Niet hard, het is meer een por, maar als
net je velletje tussen de hondentanden
zit, toch wel onaangenaam.

Kleurig 

in hart en nieren
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geëxporteerd. Met de schapen kwamen ook de
Basken naar Amerika, en met de Baskische herders
belandden ook hun honden aan de andere kant van
de wereld, in het land waar de Aussie uiteindelijk
tot wasdom zou komen. 

COWBOYS EN INDIANEN

Een van de kenmerken van de ‘little blue dogs’ was
hun aanpassingsvermogen. Hun kwaliteiten op het
gebied van het hoeden van de kudden en het
beschermen van het vee tegen roofdieren, bleven niet
onopgemerkt door de Amerikaanse veehouders. De
veelzijdigheid van de hond en zijn gehoorzaamheid,
gepaard aan het vermogen om toch resoluut en
zelfstandig op te treden, oogstten veel waardering
en algauw werd de Aussie de veedrijverspartner 
van veel cowboys. Vanuit het westen verspreidde 
de Australian Shepherd zich over vrijwel het gehele
Amerikaanse continent. Door hun vaak spetterend
blauwe en soms verschillend gekleurde ogen deden
er al snel allerlei verhalen over het ras de ronde. 
Zo hadden de indianen een heilig respect voor ‘de
honden met de spookogen’. Zij lieten deze ghost
dogs en hun eigenaren maar liever ongemoeid, 
want met geesten viel niet te spotten. Na de
Tweede Wereldoorlog werden de Aussies steeds
vaker gezien tijdens rodeo’s en westernevenementen.
Er werden demonstraties met ze gegeven waarbij
de honden de meest ingewikkelde kunsten 
vertoonden. Hierdoor werd de Australian Shepherd
bekend bij het grote publiek, en toen Walt Disney
ook nog de film ‘Stub, the Best Cow Dog in the
West’ uitbracht waarin een Aussie werd neergezet
als de beste herdershond ter wereld, was zijn 
populariteit een feit. Serieuze kynologen begonnen
zich voor het ras te interesseren en in 1957 werd 
de Australian Shepherd Club of America opgericht. 
In 1996 werd het ras erkend door de FCI, de 
internationale overkoepelende organisatie op 
kynologisch gebied. 

KARAKTER

De bijnaam van de Australian Shepherd is niet
alleen Aussie, maar ook wel ‘Raussie’ en dat zegt
een heleboel over zijn karakter. Alles wat deze hond
doet, doet hij met zo’n overtuiging en zo’n absolute
overgave dat het bijna eng is. De energie van een

Australian Shepherd lijkt wel onuitputtelijk en hij
heeft dan ook een grote behoefte aan actie. Een saai
rondje door het park is voor de gemiddelde Aussie
beslist onvoldoende, hij wil lopen, rennen, vliegen!
En dan het liefst ook nog de kans krijgen om zijn
hersens te gebruiken. Het is geen hond om ‘er even
bij te doen’, een Aussie hebben is eigenlijk meer 
a way of life. Dit ras heeft een actieve baas nodig 
die bereid is aan zijn behoefte tot beweging en zijn
drang tot spelen en werken tegemoet te komen.
Lange wandelingen maken, fietsen, zwemmen en
trainen, in wat voor vorm dan ook, behoren eigenlijk
tot de eerste levensbehoeften van de Australian
Shepherd. Als er in die behoefte voorzien wordt, 
is de Aussie in huis eigenlijk een heel rustige en
tevreden hond en een zacht en aanhankelijk huis-
dier met een gelijkmatig karakter. Hij is oplettend
en levendig, altijd in voor een spelletje, maar kan
zich ook genoeglijk tegen zijn baas aan vleien om
lekker van diens aanwezigheid te genieten. Een
hond om hele dagen alleen thuis te zitten is de
Australian Shepherd dan ook niet. 

Tegen vreemden is een deel van de Aussies gewoon
vriendelijk, maar een ander deel zal zich gereserveerd
en soms zelfs behoorlijk terughoudend opstellen.
Als zijn baas zegt dat het goed is, zal de Shepherd
dat accepteren, maar toch stiekem een oplettend
oogje in het zeil blijven houden. Schuw of angstig
gedrag hoort hem echter vreemd te zijn en agressie
hoort in het ras al helemaal niet thuis. Met kinderen
gaat de Aussie meestal goed om, maar het is wel
aan te raden hem daar van jongs af aan te wennen.
Met honden kan de Australian Shepherd het over
het algemeen goed vinden, al willen sommige 
mannelijke exemplaren zich nog wel eens wat
macho opstellen tegenover andere reuen. Ook
andere huisdieren hoeven geen problemen op te
leveren, maar ook hier is het belangrijk om de 
hond het liefst al jong aan ze te laten wennen. Als 
waakhond voldoet hij overigens redelijk tot goed.
De Aussie kan behoorlijk territoriaal ingesteld zijn
en vermeende indringers duidelijk laten weten dat
ze niet welkom zijn. 

OPVOEDING

De Australian Shepherd is een intelligente, actieve
hond en dat vergt nogal wat van zijn eigenaren. Hij
leert snel en dat lijkt wel lekker makkelijk, maar het

Het is geen hond om ‘er even bij te
doen’, een Aussie hebben is eigenlijk
meer a way of life.

Veelzijdig

De mogelijkheden om met een Australian Shepherd iets te doen zijn legio. Deze
honden zijn snel, lenig en wendbaar en blinken dan ook uit in sporten als flyball,
frisbee, behendigheid en breitensport. In de gehoorzaamheid kan de Aussie met
gemak in de top meedraaien. Ook reddingshondenwerk en zelfs IPO (speuren,
appel en pakwerk) behoren tot zijn mogelijkheden. Daarnaast kan men ook hier op
veel plaatsen de Australian Shepherd zijn meest natuurlijke werkzaamheden laten
verrichten: het schapendrijven. En wat dacht u van kunstjes leren, of doggydancing?

Australian Shepherd in het kort

Land van herkomst Amerika
Vroegere taak veedrijver en herdershond
FCI-rasgroep groep 1 (Herdershonden en Veedrijvers)
Gemiddelde leeftijd 12-14 jaar
Schofthoogte reuen 50-58 centimeter, teven 45-53 centimeter
Voorkomende ziekten heupdysplasie, Multidrug Resistance
(MDR, overgevoeligheid voor bepaalde medicijnen), oogafwijkingen
zoals cataract, CEA en PRA, schildklier afwijkingen, epilepsie
Gebruiksmogelijkheden eigenlijk alles behalve de ondergrondse
jacht en baanrennen
Voorkomende gedragsproblemen overmatig blaffen, 
hakkenbijten, agressie naar honden
Waaks redelijk tot goed
Omgang kinderen meestal goed
Omgang honden matig tot uitstekend
Vachtverzorging gemiddeld
Bewegingsbehoefte zeer hoog
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houdt tevens in dat hij zich net zo snel de verkeerde
dingen eigen maakt. Ook zijn deze honden meesters
in het anticiperen op iedere volgende handeling 
van de baas. Een meer dan gemiddeld inzicht in 
hondengedrag is dan ook wel een vereiste voor
iedere potentiële Aussiebezitter. Heeft men de 
juiste vaardigheden in huis, dan is de opvoeding
geen grote klus. De gemiddelde Aussie is graag
bereid om te gehoorzamen, als hij maar van de 
juiste informatie wordt voorzien. Met een 
consequente, rustige leiding kan met deze honden
zeer veel bereikt worden. 

Dat een Australian Shepherd snel leert
lijkt lekker makkelijk, maar houdt
tevens in dat hij zich net zo snel de
verkeerde dingen eigen maakt.

Alle aan de enquête deelnemende

Australian Shepherds hebben een 

stamboom. Van de teven is 43 procent

gecastreerd, bij de reuen is dat 

24 procent. In een roedeltje honden 

fungeren ze uitstekend, maar slechts

11,5 procent van de Aussies leeft samen

met jonge kinderen. Van de honden vindt

52 procent kinderen echter wel heel leuk.

Daar staat tegenover dat 17 procent

niet zo gesteld is op het jonge grut. 

Als redenen om tot aanschaf van een

Aussie over te gaan worden zijn werklust

en zijn veelzijdigheid (beide 23 procent)

genoemd, vaak in combinatie met het

uiterlijk. Van de honden is 27 procent

specifiek aangeschaft om er een vorm

van hondensport mee te kunnen 

beoefenen. En dat wordt door de 

eigenaren dan ook in groten getale

gedaan: ruim 63 procent doet met zijn

hond aan flyball of behendigheid, 

52 procent heeft resultaten geboekt in

gedrag & gehoorzaamheid, 29 procent

laat zijn hond schapendrijven, ruim 

15 procent speurt, 25 procent beoefent

het frisbeeën, bijna 8 procent doet aan

dance met zijn doggy en dan wordt er

ook nog wat aan reddingswerk, meelopen

aan de fiets (uithoudingsvermogenproef)

en canicross gedaan. Al met al is het

merendeel van de honden actief in 

meerdere sporten tegelijk. Niet zo gek

dat ruim 99 procent van de bazen vindt

dat iedere Aussie een vorm van training

nodig heeft.

Aan vachtverzorging besteedt 58 procent

van de Aussiebazen niet meer dan een

uur per week, 23 procent neemt hier een

uurtje de tijd voor, de overigen doen er

langer over. Qua medische problemen

noemt men schildklierproblemen (bijna 

4 procent), zwakke darmen (bijna 

6 procent) en allergieën (4 procent).

Oogafwijkingen, overgevoeligheid voor

bepaalde medicijnen, epilepsie en hernia

scoren allemaal 2 procent.

Bijna alle Australian Shepherds houden

van wandelen en ruim 63 procent is ook

nog eens dol op zwemmen. Er wordt ook

heel wat af gewandeld, 59 procent van

de bazen doet dat meer dan anderhalf

uur per dag. Door het vele sporten is

driekwart van de deelnemende Aussies

rustig in huis, maar wel altijd bereid tot

actie. Van de eigenaren noemt 29 procent

zijn hond druk en bijna 6 procent spreekt

zelfs over erg druk. 

Gedragsproblemen bestaan voornamelijk

uit overmatig blaffen (21 procent),

agressie naar honden (ruim 13 procent)

en soms happen (bijna 8 procent).

Hoewel voor meer dan driekwart van

de Aussiebazen de huidige hond niet

de eerste is, wordt de opvoeding van

dit ras toch door ruim 32 procent als

ietwat lastig ervaren, bijna 54 procent

houdt het op gemiddeld en voor ruim

13 procent is het een fluitje van een

cent.

Naar vreemde mensen stelt 

40 procent van de honden zich in

eerste instantie gereserveerd op, 

wat daarna meestal wel door vriende  -

lijkheid wordt gevolgd. Van de Aussies

is 52 procent altijd vriendelijk, bijna

6 procent interesseert zich totaal 

niet voor vreemden en ruim 1 procent

vertoont angstagressie. Tegenover

vreemde honden is 58 procent 

vriendelijk, terwijl 23 procent dat

alleen naar soort genoten van de

andere sekse is. Van de honden 

vertoont 15 procent in meer of 

mindere mate agressie en bijna 

4 procent is ergens bang voor.

Intelligentie scoort met 84 procent

hoog en ook een hoge snelheid van

leren zit met ruim 89 procent aan de

top. Maar liefst 85 procent van de

Shepherds is goed gehoorzaam, 

terwijl 17 procent een tikkie eigenwijs

wordt genoemd. Driekwart van de

bazen ziet zijn hond als een 

aanhankelijk dier, 86 procent vindt

zijn hond tevens vriendelijk. Speels 

is bijna 83 procent van de honden, 

terwijl de helft van de eigenaren zijn

hond het predikaat ‘waaks’ toekent.

Slechts één enkele Aussie wordt een

luilak genoemd.

In onze enquête over de Australian Shepherd, die werd 
ingevuld door 101 eigenaren, stelde iemand dat het bijna
onmogelijk is om maar één Aussie te hebben, want ‘ineens
zijn het er zomaar meer’. Het lijkt erop dat deze eigenaar
gelijk heeft: met 17 procent is de ‘enige hond’ veruit in de
minderheid, 38 procent heeft er nog een hondse kameraad
bij en de rest van de Aussies leeft met meer dan drie 
honden samen. 

Wat u zelf van uw 
Australian Shepherd vindt
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Opmerkelijke uitspraken van

Aussiebazen:
- ‘Kinderen hoeven we niet meer, want in de Aussie 

hebben we het perfecte kind gevonden.’
- ‘Ze hoedt onze andere honden alsof het schapen zijn.’ 
- ‘Je ziet aan de Aussie wat voor bui zijn baas heeft.’
- ‘Hij kent me zo goed. Toen ik heel slecht nieuws kreeg,

leunde hij tegen mijn been en huilde als een wolf.’
- ‘Je hebt begrip en uithoudingsvermogen nodig om er

een goede hond van te maken. Tenzij je natuurlijk een
ranch met 400 koeien hebt...’

OPROEP!

Ervaring, kennis en tijd

Heeft u ervaring met honden en een behoorlijke kennis van hondengedrag? Bent
u bereid om meer dan gemiddeld tijd in uw hondenvriendje te steken? Zoekt u
een veelzijdige hond waar u lekker mee kunt sporten en een hoop leuke dingen
kunt doen? Misschien is de Shepherd dan wel iets voor u. Zo niet, ga dan maar 
liever op zoek naar een ras dat wat minder hoge eisen aan zijn baas stelt.

GEDREVEN

De Australian Shepherd is een werker in hart en
nieren. Met een Aussie kun je eigenlijk alles 
ondernemen en er nog hoge ogen mee gooien ook.
Soms zijn ze zelfs té gepassioneerd en gedreven,
wat dan weer kan resulteren in een hond die het
eigenlijk niet nodig vindt dat andere honden ook
aan de beurt moeten komen en luid blaffend zijn
aandrang om aan de slag te gaan de wereld in 
slingert. Deze hond leert in een zeer rap tempo,
maar het moet wel leuk en spannend gehouden
worden, anders bestaat de kans dat hij zich gaat
vervelen. Het maakt de Aussie niet zo heel veel uit
wat ’ie doet, als hij maar de mogelijkheid krijgt om
bezig te blijven, zijn hersens te gebruiken en zich te
ontplooien, want niets is zo triest als een Australian
Shepherd die gedoemd is te verpieteren achter het
bankstel. En of hij zich zomaar láát verpieteren is
nog maar de vraag. Een Australian Shepherd die
zich verveelt kan een nerveuze en onrustige 

zenuwpees worden, die uit frustratie overgaat tot
luidruchtig en destructief gedrag. 

VERZORGING

Ondanks zijn vrij lange vacht is de verzorging 
van de Australian Shepherd geen enorme opgave.
Regelmatig de normale routinecontroles uitvoeren
en enkele keren per week de vacht even met een
borstel met stompe, rechte pennen doorborstelen,
is voldoende. Daarnaast moet in de ruiperiode de
ondervacht frequent en goed worden uitgeborsteld.
Na een fikse wandeling is het verstandig de dikke
vacht goed te controleren op teken. De Aussie
houdt namelijk van struinen door de struiken en
dat is nu net de plek waar die akelige kleine 
parasieten zich graag ophouden.

Heeft u een Golden of Duitser?
De Golden Retriever en de Duitse Herdershond spelen binnenkort een hoofdrol
in onze rubriek Rasecht. We willen daarom heel graag van u weten wat uw
ervaringen met deze rassen zijn. U kunt hiervoor op de website
www.hondenscholen.com van Jolien Schat een enquête invullen. Voor de Golden
Retriever kan dit tot 15 januari aanstaande, voor de Duitse Herder tot 15 februari.
Leuke foto’s zijn ook altijd welkom: stuur die (liefst als .jpg-bestand tussen de
500 KB en 2 MB) naar redactie@hondenleven.eu en wie weet haalt uw hond
Hondenleven!


