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Helaas heeft de Australian Shepherd niet altijd 
een goede naam bij instructeurs of gedragsbe-
geleiders, zij kunnen niet altijd even goed uit de 
voeten met het karakter en het daarbij behoren-
de gedrag van de Australian Shepherd.   
Mocht u problemen ondervinden met uw hond, 
raadpleeg dan eerst de fokker van uw hond. 

Ook de Australian Shepherd Club  
Nederland kan u behulpzaam zijn met  
advies bij allerhande ras specifieke  
problemen. 

Bent u na het lezen van deze informatie  
enthousiast geworden over de Australian 
Shepherd, neem dan eens een kijkje bij een 
sportwedstrijd of een tentoonstelling en leg con-
tact met een fokker waar u een goed gevoel bij 
heeft.  
Fokkers hebben vaak meerdere (volwassen)  
Aussies in huis en daar kunt u ze dan in het da-
gelijks leven ervaren. De fokker zal graag uw  
vragen beantwoorden.  

Uiteraard bent u ook van harte welkom tijdens 
een van onze clubevenementen, bezoek onze 
website eens: http://www.ascn.nl. 
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hun roedel. Ze kunnen gereserveerd zijn ten opzichte van 
vreemden en zijn niet vanzelfsprekend vriendelijk tegen anderen. 
Ze zijn vanwege hun gevoeligheid niet altijd even goed bestand 
tegen druk en opwinding. Bovendien heeft een Australian 
Shepherd tijd nodig om volwassen te worden, iets waar terdege 
rekening mee gehouden dient te worden. Verveling is één van de 
grootste valkuilen bij het houden van een Australian Shepherd. 
Zorg ervoor dat u uw Aussie dus voldoende beweging geeft en 
dat hij in huis voldoende speelmateriaal heeft om zichzelf bezig 
te houden. 

Wat verwacht een Australian Shepherd van zijn eigenaar? 

Omdat de Australian Shepherd een actieve hond is, zoekt hij 
naar een sportieve, actieve eigenaar. Eén die er voor zorgt dat er 
dagelijks geruime tijd onafgebroken gewandeld wordt met de 
hond. Wanneer dit altijd hetzelfde rondje is, zal de Aussie zich al 
snel gaan vervelen, afwisseling is dus geboden. Dit kan ook door 
de hond ‘opdrachten’ te geven, denk hierbij aan 
apporteerspelletjes, zoekspelletjes of een balansoefening zoals 
het lopen over een omgevallen boom. 
Verder heeft een Australian Shepherd een eigenaar nodig die 
hem de tijd geeft om volwassen te worden, werk maakt van een 
consequente opvoeding/socialisatie en kan omgaan met zijn 
eventueel gereserveerde gedrag naar vreemden. Nog mooier is 
het wanneer de Aussie een taak krijgt in de vorm van een 
hondensport. 

Sport en spel 
Australian Shepherds blinken uit in veelzijdigheid. Dat houdt in 
dat u met uw Australian Shepherd vele takken van hondensport 
kunt beoefenen. 
Het drijven van 
vee is waar de 
Aussie bij uitstek 
voor gefokt is. 
Maar de 
Australian 
Shepherd valt 
ook op in tal van 
andere 
hondensporten 
zoals:  
Agility,  
Dogdance,  
Dogfrisbee,  
(FCI) Obedience,   
Flyball,  
Hoopers,  
Mantrailing,  
Treibball,  
Speuren. 
 

jarenlang op 
geselecteerd. 
Vandaag de 
dag is het niet 
gemakkelijk 
om locaties te 
vinden waar 
men met de 
Aussie kan 
drijven. Steeds 
meer mensen 
wijken uit naar andere sporten om te beoefenen met de hond.  
De Aussie is met recht een veelzijdige werkhond, maar bezit 
ook dat aangeboren instinct (gedragspatroon) waarop jarenlang 
is geselecteerd. Instincten of gedragingen die nodig zijn voor 
het ranchwerk kunnen soms problemen veroorzaken wanneer 
eigenaren die eigenschappen niet herkennen. Deze 
eigenschappen zijn een kwaliteit van de hond maar kunnen, bij 
verkeerde begeleiding, tot problematisch gedrag leiden. 

Energie 

De Australian Shepherd is gebouwd om de hele dag te kunnen 
bewegen. Hij is atletisch, actief en beschikt over een flinke 
portie werklust en uithoudingsvermogen. Logisch want de hond 
moest de hele dag mee met de rancher. Een Aussie heeft dan 
ook beslist een uitlaatklep nodig om zijn energie kwijt te 
kunnen! Hierdoor is hij uitermate geschikt voor mensen die van 
lange wandelingen houden maar ook om mee te gaan naast het 
paard of aan de fiets. 
Wanneer de Australian Shepherd zijn energie echter niet kwijt 
kan, kan hij vervelend gedrag gaan vertonen. Hij kan nerveus 
gedrag in huis laten zien, overal op reageren en onrustig 
worden. Een Aussie moet  dagelijks lekker los kunnen rennen 
of zwemmen en naar hartenlust kunnen snuffelen en spelen 
met zijn baas. 
De Australian Shepherd is intuïtief en is gefokt om zelfstandig 
beslissingen te nemen wanneer de baas daartoe niet in staat is. 
Hij is zeer intelligent, oplettend en gemakkelijk te trainen. Maar 
deze eigenschappen kunnen ook een nadeel zijn! Een Aussie is 
alert, ziet alles en kan in bepaalde situaties zeer reactief zijn. 
Dit kan bij een zelfstandige Australian Shepherd ook leiden tot 
eigenzinnig gedrag waarbij hij zijn baas niet nodig heeft. 

Een Aussie in huis 

Wanneer u de trotse bezitter van een Australian Shepherd bent, 
kunt u tegen een 
aantal dingen 
aanlopen. 
Aussies zijn sterk 
gericht  op het 
gezin waarin ze 
leven,  

Even alles op een rijtje… 

Voordat u besluit een Australian Shepherd aan te schaffen, zetten 
we in deze folder graag wat zaken voor u op een rijtje. Wat houdt 
het hebben van een Australian Shepherd eigenlijk in?  

Uiterlijk 

De Australian Shepherd is een middelgrote hond. Het is een alerte, 
levendige verschijning die soepel beweegt en wendbaar is. 
De vacht bestaat uit een dikke ondervacht met daarboven halflang 
steil of licht golvend haar. 
De Australian Shepherd is iets langer in lichaam dan dat hij hoog is. 
Bij de Australian Shepherd komt de natuurlijke kortstaart voor. Een 
hond met een zogenoemde natural bobtail heeft een staart die 
korter is dan de volledige staart die tot aan de hak reikt.  
De vachtkleuren van de Aussie variëren van blue-merle, red-merle 
tot eenkleurig zwart of leverkleurig. Variaties zijn er met 
koperkleurige- en/of witte aftekeningen. Het middelgrote oog is 
amandelvormig. De oogkleur varieert van blauw tot bruin en 
amberkleurig, een combinatie van deze kleuren is mogelijk door 
vlekjes en marmering. De schofthoogte van een teef is 46 tot 53 cm 
en die van een reu 51 tot 58 cm, het gewicht varieert van 20 tot 30 
kg. 
 

Gezondheid 

Over het algemeen is de Aussie een gezonde hond. De Australian 
Shepherd kan makkelijk een hoge leeftijd bereiken. Binnen het ras 
komen een aantal aandoeningen voor, zoals Heupdysplasie, 
Elleboogdysplasie, oogproblemen, MDR1, epilepsie, kanker  en 
oogafwijkingen.  
Fokdieren worden onderzocht op HD, ED, ondergaan een DNA test 
voor MDRI en jaarlijks een ECVO oogonderzoek.  

Karakter 
De Australian Shepherd is in Amerika door ontwikkeld om te 
werken op ranches met schapen, rundvee en eenden.  
Hoewel de Aussie de eigenschap bezit om te drijven, heeft de hond 
ook het vermogen om het vee met een uitval (snap of hap) te 
stoppen of juist in beweging te laten komen.  
Om de specifieke werk eigenschappen te behouden is hier  

 

 

 


