Boston Terrier

53.
FCi-groep 9: Gezelschaps- en dwerghonden
Sectie 10: kleine dogachtigen

Oorsprong en geschiedenis
In de tweede helft van 19de eeuw kruiste een fokker in Engeland een Engelse Bulldog met een
ondertussen uitgestorven engelse terriër. Het resultaat was een donker gestroomde hond met
witte aftekening die 14.5kg woog en die eruit zag als een vertegenwoordiger van het Bull-ras.
In 1865 werd deze hond gekocht door Mr. Robert C. Hooper uit Amerika en Hooper’s Judge
genoemd. In Amerika aangekomen dekte Hoopers’s Judge een teefje van Mr. Burnett: Gyp,
witgekleurd met korte kaken en gedrongen schedel. Het resultaat van deze kruising betekende
het ontstaan van een nieuw ras. Natuurlijk leken deze pups niet op onze Boston terriërs die wij
nu kennen, maar vele decennia en generaties later ontstond, na nog enkele kruisingen met
Franse Buldoggen, onze huidige Boston Terriër.
In 1891 werd een eerste poging ondernomen om het ras te laten registreren bij de American
Kennel Club. Het was echter pas twee jaar later, in 1893, toen er ongeveer 75 honden van drie
generaties beschreven waren in een stamboek, dat de Boston Terriër als ras erkend werd.

54.
Algemene karakterkenmerken

Deze kleine , intelligente honden zijn speels en levendig, maar niet druk. Ze zijn steeds
optimistisch en barsten van het zelfvertrouwen. Ze zijn niet snel ergens van onder de indruk,
en hun aanpassingsvermogen is groot. Ze zijn heel aanhankelijk naar de eigenaar de
eigenaars, maar niet overdreven afhankelijk. De Boston Terrier is alert en waaks, maar laten
hun stem enkel horen als dat nodig is. Het zijn geen blaffers. Ze kunnen normaal gezien goed
om met soortgenoten en kinderen. Ondanks hun waakse karakter zijn ze vriendelijk ten
opzichte van vreemden.

Gebruik
Deze hond is van oudsher een gezelschapshond en is als gezinshond uitstekend op zijn
plaats.

55.

Rasstandaard

Uw browser kan deze site niet optimaal weergeven.

Algeheelbeeld:

De Boston Terrier moet een levendige zeer schrandere,zacht gladharige,korthoofdig
gedrongen gebouwde,kortstaartige, goed evenredige hond zijn,van een middelbare grootte
gestroomd of zwart met gelijkmatige witte aftekeningen.
De hond moet de indruk wekken van vastberadenheid,kracht,weerstands vermogen en
beweeglijkheid met gemakkelijke en sierlijke gangen.
Een harmonische vereniging van de kleur en aftekening wordt als het ideaal beschouwd,
maar als er teveel wit op het lichaam is,of de verdeling van wit en gestroomd op het hoofd
niet geheel in verhouding is,moet men deze lichte fouten in kleur niet te zwaar aanrekenen
mits de hond typisch en goed gebouwd is.
Hoofd:
Vlakke,vierkante schedel zonder rimpels,vlakke wangen,voorhoofd recht,duidelijke stop.
Ogen:
Wijd uit elkaar geplaatst,groot,rond,donker gekleurd met een levendige,vriendelijke en
schrandelijke uitdrukking. De ogen moeten goed van voren in het hoofd staan en de
buitenhoeken moeten van voren gezien in een lijn met de wangen liggen.

56.
Snuit:
Kort,vierkant,breed,diep en in verhouding tot de schedel, zonder rimpels.Korter van lengte

dan van breedte en diepte.
De snuit van de stop tot aan de neuspunt moet evenwijdig zijn aan het schedelvlak.De neus
zwart,breed met een duidelijke lijn tussen de neusgaten.Brede,vierkante kaken met korte
regelmatig geplaatste tanden,tang of lichtelijk ondervoorbijtend om een vierkante te
verkrijgen.De kaken mogen niet zwak zijn.De lippen moeten lang zijn maar ze mogen niet
overhangen, zij moeten de tanden volkomen bedekken bij gesloten mond.
Oren:
Klein,rechtop aktief gedragen,dun en zo dicht mogelijk tegen de schedel geplaatst.
Hals:
Goed uit de schouders oprijzend,middelmatig lang en licht gebogen.
De hals moet het hoofd sierlijk dragen.
Romp:
Diep,goede brede borst,schuinliggende schouders korte rug, diepe en goed gewelfde
ribben,lendenen kort en goed gespierd, de kroep enigszins gerond,staart laag
aangezet.Ellebogen liggen goed aangesloten.
Voorbenen (front):
Niet te wijd vaneen geplaatst,recht,goed gespierd,korte middenvoeten, die noch naar
binnen noch naar buiten draaien.
Voeten:
Rond klein,aaneengesloten,recht geplaatst,de tenen krachtig gebogen.
Achterhand:
Krachtig ,deze kracht is nodig voor de stuwing bij het lopen.Goed gehoekt met een lange
opperarm.Korte hakken.Wanneer de achterhand correct is dan is het gangwerk vlot en
uitgrijpend.De achterhand behoort goed gespierd te zijn.
Gangwerk:
Krachtig en vlot.De voor-en achterbenen bewegen zich in een rechte lijn en in een volmaakt
ritme.
Staart:
Laag aangezet,kort niet te dik,recht of schroefvormig,geen franje of ruwe
beharing,horizontaal gedragen.

57.

Kleur:
Gestroomd of zwart met witte aftekeningen.De stroming moet regelmatig en zuiver
zijn.Hoewel zwart met witte aftekeningen is toegestaan verdient gestroomd met witte
aftekeningen de voorkeur.
Ideale aftekening:
Snuit wit,een witte bles op het voorhoofd en schedel.witte kraag,witte aftekening op de
voorbenen,wit op de achterbenen van de hakken tot de voeten.
Vacht:
Kort,glanzend,fijne structuur.
Gewicht:
Niet boven de 11kg.
lichtgewicht onder de 7kg, middengewicht 7 tot 8,5kg
zwaargewicht van 8,5 tot 11kg.

58.

Negatieve kenmeken van het ras:
Fysiek:

De Boston Terrier is een brachycefale hond, ademhalingsproblemen doen zich dan ook al
eens voor.
Het komt voor dat deze hond te smalle neusgaten heeft, dit kan wel operatief gecorrigeerd
worden.

De Boston Terrier kan al eens aan “Cherry-eyes” lijden, dit is een oogafwijking waarbij de
derde ooglidklier gaat uitpuilen. De uitpuilende klier is rood, gezwollen en zichtbaar aan de
vrije rand van het derde ooglid. Omwille van de gelijkenis met een kriek spreekt men van
een cherry eye. Meestal is er wat meer slijmerige uitvloei aan dat oog.

Deze hondjes hebben soms last van “losse knieschijven”, en lopen dan op 3 pootjes; (cf Jack
Russel Terrier )

59.

Mening van de fokker

Voor deze rasbespreking ben ik op prospectie getrokken naar Antwerpen, waar één van
weinige Boston Terrier- fokkers woont. Kennel Bohemian Time. We werden er hartelijk
ontvangen door Vera en haar zoon Jari, en natuurlijk door Branti,Sarn en Galia, de Boston
Terriers van het gezin. De betekenis van het spreekwoord “Waar het hart van vol is, loopt de
mond van over” is me hier heel erg duidelijk geworden. Deze enthousiaste dame
beantwoordde al mijn vragen, zonder dat ik er veel moest stellen. Deze mensen leven voor
hun honden. As it should be!

1. Hoe zou u de Boston Terrier omschrijven in 1 woord?
Prettig gestoord, leergierig.

2.Waarom houdt u zo van dit ras?
Ons hart lag en ligt nog steeds bij de Boxer. Na het heengaan van onze laatste boxer
besloten we om op zoek te gaan naar een iets compactere hond, en werden
verliefd op de Boston Terrier. De microbe had ons stevig gebeten, en kunnen ons nu
de trotse eigenaars noemen van onze Boston Terrier Kennel “Bohemian Time”
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3. Welke zijn volgens u de negatieve kenmerken van het ras?

Fysiek: Er moet tussen de stop en de neus minstens 1 duim passen.Indien
dit korter is kunnen zich problemen voordoen met de ademhaling en
de hersenpan kan plaatsgebrek krijgen met alle gevolgen vandien.
Deze problemen stellen zich wel meer bij brachycefale honden.
Karakter: Geen

Vacht: Deze hondjes hebben nagenoeg geen ondervacht, in de winter kunnen
ze dan ook wel een jasje verdragen. Ze hebben ook vaak een heel
gevoelige huid.

4. Welke zijn de rasspecifieke ziekten bij de Boston Terrier?

Soms hebben deze hondjes te smalle neusgaten, dit is wel operatief te corrigeren.
Cherry eyes komen bij de Boston Terrier ook regelmatig voor.
De Boston Terrier heeft ook wel eens last van “losse knieschijven”.

5. Waaraan moet je tijdens de toilletage zeker aandacht besteden?

De boston terrier heeft een extra huidplooi aan de staartaanzet. Deze moet men
regelmatig controleren, en droog houden. Ook de de dode haren kan je er makkelijk
uitplukken. Dit om huidplooidermatitis te voorkomen. Ook in het aangezicht
komen er zulke plooien voor.
Het is raadzaam de Boston Terrier met een zachte shampoo voor gevoelige huid te
wassen (Diamex Delicat) Daar zijn huidje nogal fragiel kan zijn.
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Verzorging en toilet.

Dagelijks voor de eigenaar.
De Boston Terrier behoeft nagenoeg geen vachtverzorging. Af en toe eens borstelen met een
rubberborstel is voldoende. Het controleren van de huidplooien en deze droog en proper
houden is voor deze honden prioritair. Natuurlijk moet de eigenaar wel af en toe de oortjes
en nageltjes controleren.

Professionele verzorging in de trimsalon.
De Boston Terrier kent een blokverharing. Dit wil zeggen dat hij in de regel 2 X per jaar een
ruifase heeft. Op dat moment dient men de hond te ontwollen,, en eventueel een wasbeurt
te geven. We controleren de huidplooien, oren en nageltjes. We wassen de hond met een
shampoo voor de gevoelige huid (ev? Diamex Delicat)
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Persoonlijke mening over het ras.
Ik ben op prospectie geweest bij een fokster van de Boston Terrier omdat ik dit nog nooit in
levende lijve had gezien. Ik moet eerlijk bekennen dat ik me dit hondje veel groter had
voorgesteld. Zelfs het zwaargewichtje vond ik nog klein op het eerste gezicht. Zo zie je maar
dat je soms ergens een compleet verkeerd beeld over kan hebben.
Het is niet mijn cup of tea, maar vond het best amusante, pittige hondjes. Het was ook
bijzonder aangenaam dat zo’n klein hondje echt geen keffertje is. Ze blaften wel bij het
binnenkomen, maar dit is hun waaks karaktertje nu eenmaal he. Eens uit hun bench, waren
ze onstuimig, maar wel vriendelijk. Je mocht alleen je neus niet te dicht bij de grond houden,
Galia houdt nogal van mensenneuzen, lekker!
Er is weinig vachtverzorging aan een Boston Terrier, en waar dat voor de meeste mensen
een pluspunt is, is het dat voor mij net niet. Zoals het een trimster betaamt, zit ik te graag
met mijn handen in hondenhaar. Het minieme haarverlies in huis, zou ik echter wel direct
willen.
Een ideaal hondje voor wie niet graag borstelt, maar wel voldoende tijd heeft om er zich
mee bezig te houden, dit hondje zit toch wel vol vuur, en heeft zijn uitlaatklep zeker nodig.
Maar dat geldt wel voor de meeste honden, niet?

Geraadpleegde bronnen: Toepoels hondenenceclopedie, Nederlandse Boston Terrier club,
Kennel “Bohemian Time”, Notes from the grooming table.
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