
         Praktisch alles wat je moet weten over de Shiba! 
 
Bron: Bravewolf Canada 
 
Je hebt een Shiba gezien. Wellicht op straat of op en hondententoonstelling. Je weet het, je kan 
niet meer zonder dit ras; dé Shiba. Wees gewaarschuwd! De Shiba is niet voor iedereen 
weggelegd. Dit artikel gaat op een humoristische wijze in op het houden van een Shiba. 
 
Een korte beschrijving over de historie van de Shiba 
Oorspronkelijk zijn Shiba's gefokt om alles wat zij tegenkomen te vernietigen: van kleine vogels 
tot everzwijnen en zelfs de kleine beer. Je zal dit later onthouden! Shiba's hebben verschillende 
dieren gedood sinds de voorvaderen hen naar het vasteland hebben gebracht en de zes 
variëteiten van het Japanse ras hebben ontwikkeld. Van groot naar klein: de Akita, Kishu, 
Hokkaido, Shikoku, Kai en hun held de Shiba. De Shiba niet als laatste genoemd. De tweede 
wereldoorlog deed het ras Shiba bijna teniet. Wegens inspanningen van een aantal 
vasthoudende individuen, werd het ras gespaard, niet alleen voor eigen land maar voor de hele 
wereld. 
 
"Het lijkt wel een kleine vos!" 
Veronderstel je neemt een vos, bleekt zijn vacht, plet zijn lichaam in een vierkante compacte 
grootte en bewerkt zijn staart met een krultang: je hebt een Shiba! Eigenlijk is een Shiba een 
miniatuur Akita of Husky. Shiba's zijn in het bezit van een stevig lichaam, ideaal........., gezien de 
kracht om tussen je benen door naar buiten te vliegen of het beklimmen van vensterbanken. 
 
Temperament 
De filosofie Shiba voor het leven samengevat in de woorden: "ik, mijn". Dat betekent dat jouw 
schoenen nu van MIJ zijn, jouw boeken van MIJ zijn, jouw maaltijd van MIJ is en het stukje gras 
waar die hond snuffelt van MIJ is. Je begrijpt dat zware onderhandelingen nodig zijn om je Shiba 
ervan te overtuigen dat spullen van jou zijn en het niet noodzakelijk is dingen kapot te maken. 
Socialisatie en training is belangrijk om de "middel-vinger-houding" van je Shiba te temperen. 
 
Waar vind ik (en waar niet) een Shiba? 
Er zijn verschillende goede en slechte plaatsen waar je een Shiba kunt kopen. Een goede Shiba 
tref je bij een verantwoordelijke fokker, mensen waar je bereid bent je credit card te gebruiken. 
Slechte Shiba's tref je bij puppyfabrieken, mensen die ergens in een schuur meer hondenrassen 
in kleine hokjes bij elkaar houden. 
Alle informatie over de Shiba vind je op Internet. Gebruik de zoekmachine Google en tik in 
"Shiba", "Shiba Inu", "krankzinnig", 'uit zijn evenwicht gebracht", "meester/slaaf", "heerser van 
allen" en"schreeuwtherapie". 



 
 
 
Jouw huis is nu mijn huis 
Je Shiba zal je hele huis overnemen, als je geen maatregelen treft om het te voorkomen. Een 
Shiba kan als koninklijke hare majesteit elk moment jouw stoel of jouw bed verkiezen om een 
schoonheidsslaapje te houden. Als je er niet in slaagt jouw behoeften boven dat van je Shiba te 
plaatsen, zou je willen dat je had geïnvesteerd in een bench! 
 
Je ziet er grappig uit, puffend achter mij! 
Shiba’s zijn actieve kleine honden die minstens één lange wandeling per dag vergen. Zij doen 
het echter beter met twee of zelfs drie. Het vrij laten rennen van je Shiba is mogelijk als je niets 
en niemand binnen een straal van 10 kilometer in de buurt hebt, maar is niet te adviseren tenzij 
je Shiba werkelijk komt wanneer er geroepen wordt. 
 
Een afgeschermde tuin is absoluut noodzakelijk indien je een gebied wilt hebben waar je Shiba 
vrij kan rondlopen. En met "vrij" bedoelt men "onder controle", tenzij je van een tuin houdt met 
kraters, dode bomen en zonder bloemen. Een omheinde tuin is niet geschikt voor een wandeling 
en training van je Shiba, tenzij je ernstige gedragsproblemen wilt negeren. 
 
Dat speeltje is van mij! 
Een Shiba is en zeer speels ras. Hier een aantal van hun favoriete spelletjes: 
1 het achtervolgen en doden van andere dieren 
2 een vrolijke jacht door gazons en tuinen tot verdriet van andere mensen 
3 het veroorzaken van een hartverlamming door als snelwegmarkering te fungeren 
4 achtervolgen van iets wat op iets lijkt wat zij theoretisch kunnen doden 
5 het halen van een bal (met variaties zoals wegrennen met de bal, het verliezen van interesse 
en daardoor vernietigen van de bal) 
Als je niet van dit soort pret-Shiba-spelletjes houdt, bekijk dan welke activiteiten je kunt gaan 
doen met je Shiba. Een klein......klein aantal Shiba's blinken uit in sporten als behendigheid of fly 
ball en zelfs "gaap" gehoorzaamheid. 
 
Is jouw kind goed met honden? 
Veel mensen willen weten of Shiba's goed zijn met kinderen. Het antwoord is natuurlijk: Ja! 
Ervan uitgaande dat kinderen goed omgaan met een Shiba en de Shiba goed gesocialiseerd is. 
Shiba's zijn geen ideale knuffelbeertjes en zeker geen mensjes met een vacht. Ze zijn geen 
speeltjes en tolereren het niet om zo behandeld te worden. Shiba's die vingers in hun ogen 
krijgen, aan hun staarten worden meegetrokken of andere mishandelingen ondergaan, zullen 
"snappen" of bijten. En terecht! 
 
 



 
 
 
Oh Ik hoop zo dat Shiba-san mijn kleine Pookie niet verorbert 
Hoe Shiba's omgaan met andere huisdieren hangt grotendeels af of zij het kunnen doden en 
opeten. Shiba's hebben een enorme prooi drijfveer. Jagen is hun favoriete bezigheid. Als je voor 
de hobby een aantal kanaries, slangen en veldmuisjes houdt, zal je willen investeren in een 
ander ras. Laat je Shiba geen kippenbedrijf runnen, je zal nooit meer gewekt worden door je 
haan. Introduceer je nieuwe Shiba indien mogelijk met andere dieren op neutraal terrein. 
 
Wat wil je nog meer weten? 
Praat met andere Shiba eigenaren en neem contact op met fokkers van de Shiba. Hoe meer je 
weet, hoe eerder je je realiseert een herdershond te willen kopen. 


