
Rasecht Special

Havanezers zijn uitgesproken gezelschapshondjes, die graag binnen de
familie verkeren en bij het gezin willen horen. (Foto: Alice van Kempen)

RASECHT SPECIAL GEEFT INFORMATIE OVER RASHONDEN 

op Kynologisch Gebied 
in Nederland

WAT IS EEN RASHOND?

Een rashond is, kort gezegd, een
hond die is geboren uit twee
honden die over een stamboom
van de Raad van Beheer op Kyno-
logisch Gebied in Nederland be-
schikken. Een rashond heeft, mits
zorgvuldig en volgens de be-
staande regels van de rasvere-
niging gefokt, een behoorlijke
gezondheid. Het verhaal dat bas-
taardhonden gezonder zouden
zijn dan rashonden, moet naar
het rijk der fabelen worden ver-
wezen.
Het grote voordeel van een ras-
hondenpup is dat het vooraf
duidelijk is hoe de hond er, in
grote lijnen, als volwassen hond
gaat uit zien. Dat geldt bij voorbeeld voor het formaat, de kleur
en de vacht. Ook karaktereigenschappen zijn erfelijk en honden van
hetzelfde ras hebben over het algemeen hetzelfde karakter en
dezelfde aanleg, met enige variatie.
Bij de aanschaf van een volwassen rashond zijn bovenstaande
eigenschappen meteen te zien; bij een pup blijft het toch een
beetje een verrassing.

EEN PUP, JA OF NEE?

De aanschaf van een hond brengt een groot aantal verant-
woordelijkheden met zich mee. Jaar in, jaar uit moet er iemand
beschikbaar zijn om voor de hond te zorgen; niet alleen een pup
heeft aandacht nodig, ook honden die oud worden kunnen extra
verzorging nodig hebben. Behalve de aanschafkosten zijn er jaar-
lijks dierenartskosten (entingen etc.) en de kosten voor andere
voorzieningen, zoals de voeding, huisvesting, eventueel trimmen,
gehoorzaamheidscursussen, pensionkosten, enz.
Het zindelijk maken, socialiseren en opvoeden van een pup en 
opgroeiende hond gaan niet of nauwelijks samen met full time
werken. Ook daar zullen dus keuzes moeten worden gemaakt of
oplossingen moeten worden gevonden. Kinderen vinden de komst
van een pup in eerste instantie geweldig en willen er van alles
voor en mee doen. Maar: de opvoeding van een pup kan niet
aan kinderen worden overgelaten en als het nieuwtje eraf is,

Havanezer

ALGEMENE INFORMATIE OVER RASHONDEN

Rasecht Special geeft in kort bestek informatie over ras-

honden in het algemeen, over de aanschaf van een ras-

hondenpuppy en verwijst naar plaatsen waar meer be-

langrijke informatie voor nieuwe eigenaars beschikbaar is.

Behalve algemene info bevat deze Rasecht Special bijzon-

derheden over een ras uit de groep van de Gezelschaps-

honden: de Havanezer. 
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Het grote voordeel van een ras-
hondenpup is dat het vooraf duide-
lijk is hoe de hond er, in grote 
lijnen, als volwassen hond gaat
uit zien. (Foto: Anne-Fieke Later)



komt de zorg op de ouders neer.  
Een rashond brengt uiteraard ook veel plezier; hij of zij kan een
kameraad voor het leven zijn, een fijne vriend en een trouwe
metgezel.    

WELK RAS PAST BIJ U? 

Bij iedere rashond horen specifieke eisen die aan de eigenaar
worden gesteld. Ieder ras heeft zijn voor- en nadelen. Sommige
rassen eisen veel vachtverzorging of een sterke leiding en een
zeer consequente opvoeding, andere hebben (heel) veel beweging
nodig of kunnen niet worden losgelaten. Er zijn rassen die ruim
80 centimeter hoog worden of 75 kilo wegen, maar 21 centimeter
en 4 kilo komen ook voor. Rassen met jachtinstinct, met waak-
eigenschappen of gezelschapshonden. Zet dus, voordat u een
rashond gaat kiezen, al uw wensen en beperkingen op een rijtje
en kijk goed of het ras van uw keuze daaraan kan gaan voldoen.
Uw huisvesting en omgeving spelen bij de keuze voor een ras
zeker mee. Gaat het om een flat of een boerderij? Moeten er veel
trappen worden gelopen? Is er een tuin? Bos, strand of heide in de
buurt? En, is een hond wel toegestaan in uw woning?    
Ook de gezinssituatie speelt een rol. Is er niemand allergisch?
Zijn de kinderen niet te klein? Zijn de ouders het eens over de
komst van een hond en wie gaat de dagelijkse verzorging op zich
nemen? Een hond moet naar buiten, ook al is het hondenweer!

Een compleet overzicht van alle rassen, met een korte beschrijving,
vindt u op de website van de Raad van Beheer: www.raadvanbeheer.nl
> Rashonden. In de openbare bibliotheek zijn diverse honden-
encyclopedieën beschikbaar met foto’s en beschrijvingen en ook
op internet is veel informatie te vinden, bijvoorbeeld op
www.derashond.nl en www.doggynet.nl.

WAAR VINDT U DE ERKENDE RASVERENIGING 
EN EEN GOEDE FOKKER?

Voor het vinden van goede
fokkers zijn de erkende ras-
verenigingen hét start-

punt. Daar is bekend welke fokkers pups beschikbaar hebben of
nesten verwachten. De erkende rasvereniging is herkenbaar aan
het logo hierboven. Op de website van de Raad van Beheer zijn
alle erkende rasverenigingen (met een link naar hun website)
vermeld: www.raadvanbeheer.nl > Verenigingen en activiteiten >
Rasverenigingen.

Een goede fokker is een fokker
die de fokregels van zijn of haar
rasvereniging respecteert en die
door de erkende rasvereniging is
gecertificeerd. Gecertificeerde fok-
kers fokken hun nesten op een ver-
antwoorde en zorgvuldige wijze
volgens vooraf vastgelegde crite-
ria. Een gecertificeerde fokker is her-
kenbaar aan het logo rechts.

BELANGRIJK!   

De Raad van Beheer heeft een aantal gratis folders en brochures
beschikbaar, waarin dieper wordt ingegaan op de aanschaf van
een rashond en de verdere mogelijkheden. De folder ‘Een ras-
hond aanschaffen… ja en nee’ kan worden gedownload van
www.raadvanbeheer.nl Dit geldt ook voor de brochures: 
• ‘Certificering van Rasverenigingen en Rashondenfokkers’
• ‘Wat is en doet een Rasvereniging?’
• ‘Wat is en doet een Kynologen Club?’

RASECHT SPECIAL – DE HAVANEZER

KORTE GESCHIEDENIS

Havanezers zijn leden van de Bichon familie, waar ook de
Bichon Frisé, de Maltezer, de Bolognezer, de Coton de Tuléar en het
Leeuwhondje bij horen.  Kleine gezelschapshonden, van wie de oor-
sprong in het Middellandse Zeegebied ligt en die een aantal geza-
menlijke raskenmerken hebben, zoals het formaat en de beha-
ring. De vroege historie van de Havanezer is in nevelen gehuld.
Sommigen zeggen dat dit ras afstamt van de Maltezer, anderen

Havanezer pups, één week oud. (Foto: Anne-Fieke Later)

Een Havanezer is aanhankelijk van nature, vrolijk, beminnelijk, attractief,
charmant, speels en zelfs een beetje clownesk. (Foto: Alice van Kempen)

Waarschuwing: koop nooit zo maar een rashond via internet,
maar bezoek vooraf altijd de fokker van uw keuze, zodat u
weet hoe de honden eruit zien en hoe ze zijn gehuisvest.
Een gecertificeerde fokker voldoet automatisch aan een
aantal eisen ten aanzien van gezondheid, huisvesting,
aflevering en nazorg.
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IS EEN HAVANEZER HET
GESCHIKTE RAS VOOR U?

Elke hond heeft behoefte aan
beweging en dus ook de Hava-
nezer. Een hond is een roedel-
dier, dat niet onbeperkt alleen
kan blijven. Gezien hun grote
behoefte aan gezelschap zijn
Havanezers geen hondjes die
hele dagen alleen thuis kun-
nen zijn. Voor mensen die van
’s morgens 8 tot ’s middags 5
werken, 5 dagen in de week,
zijn ze niet geschikt. Vaak
hele dagen alleen zijn of in
een kennel doorbrengen, is het
ergste dat je een Havanezer
kunt aandoen. Met de juiste
begeleiding en opvoeding is hen wel bij te brengen om af en
toe eens een paar uurtjes alleen te blijven. Werkende eigenaren
doen er echter goed aan extra na te denken of dit ras de voor
hen geschikte huisgenoot gaat worden. Overleg dat ook met de
fokker van uw hond en regel in ieder geval vooraf goede oppas-
mogelijkheid. Het handzame formaat van dit ras werkt in zijn
voordeel; de Havanezer heeft maar een klein plekje nodig en dat
betekent dat hij gemakkelijk kan worden meegenomen. 
Een voordeel van Havanezers is dat ze vrijwel niet verharen en geen
hondengeur bij zich dragen. Wel vraagt de vacht onderhoud;
enkele keren per week borstelen en kammen volstaan om deze
klitvrij te houden. In de puppytijd, tot circa 6 maanden, wordt er
een beroep gedaan op het incasseringsvermogen van de nieuwe
eigenaar; een pup heeft dagelijks verzorging nodig en gaat bij
het opgroeien, net als kleuters, alles doen wat verboden is.

WELKE ACTIVITEITEN ZIJN GESCHIKT 
VOOR DE HAVANEZER?

Aandacht krijgen is voor een Havanezer heel belangrijk en bij
het ondernemen van activiteiten kan de eigenaar die aandacht
ook geven. Met dit ras kan men aan diverse hondensporten en
activiteiten deelnemen. Nuttig zijn de gehoorzaamheidscursussen,
maar voor agility (behendigheid) en flyball zijn ze ook prima
geschikt. Ook kan men naar een hondententoonstelling en actie-
ve bazen kunnen een aantal activiteiten combineren, want Hava-
nezers hebben er plezier in om samen iets doen.   
Kiest u voor één van de hondensporten, kijk dan op www.cynophilia.nl
of op de site www.raadvanbeheer.nl         

WAAR EN HOE KOOPT U EEN HAVANEZER?

Kort en goed: nooit ongezien van internet, nooit in een dieren-
winkel en nooit bij een hondenhandelaar! Een verantwoorde-
lijke fokker zal u ook geen pup door de telefoon verkopen. De zoek-
tocht naar een verantwoord en zorgvuldig gefokte Havanezer
begint altijd bij de erkende rasvereniging, in dit geval bij de
Havanezer Club Nederland. Deze vereniging is in 2002 opge-
richt en organiseert clubmatches en wandelingen, geeft een
clubblad uit (‘Havana Post’) en is actief betrokken bij gezond-
heidsonderzoeken, het fokken en het tentoonstellen van het ras.
De rasvereniging (HCN) is bereikbaar via internet: www.havanezerclub.nl
en de website geeft informatie over het ras, de aanschaf van een
pup, gezondheid, evenementen, fokreglementen, aan de club ver-
bonden fokkers, enz. 

beweren dat het is ontstaan uit de kruising van een Poedel en
een Bolognezer. Over het algemeen gaat men er vanuit dat de
voorouders van dit ras – allemaal kleine gezelschapshondjes –
door Italianen of Spanjaarden vanuit Europa naar Zuid-Amerika
zijn gebracht. 
De Cubaanse schrijfster Zoila Portuendo Guerra verrichtte onder-
zoek naar de Havanezer en komt tot de volgende conclusie. In
het begin van de 19de eeuw bestond er in Cuba een ras dat
‘Blanquito’ heette en dat waarschijnlijk is ontstaan uit een aan-
tal Europese Bichons. Deze Blanquito’s werden gekruist met andere
hondjes, onder andere met uit Frankrijk afkomstige kleine
Poedels. Daaruit ontstond in de loop van de 19de eeuw de
Havanezer. De bakermat van het ras ligt dus in het westelijk
Middellandse Zeegebied, maar de ontwikkeling vond in Cuba plaats.
De naam Havanezer is niet afgeleid van Cuba’s hoofdstad Havanna,
maar van de kleur havanna (tabakskleur).     
Welgestelde Cubanen namen bij hun vlucht tijdens de revolutie van
1958 hun witte hondjes mee naar Costa Rica en Amerika. Ame-
rika en Cuba spelen in de 20ste eeuw een rol bij de verdere ont-
wikkeling van de Havanezer, waarbij Cuba het na de revolutie
moest doen met slechts 15 raszuivere exemplaren. 
Bichon Havanais is de officiële naam van dit ras; in Nederland
is Havanezer de gebruikelijke naam.   

HOE ZIET EEN HAVANEZER ERUIT?

De eerste indruk van een Havanezer is die van een kleine, ste-
vige hond. De ideale schofthoogte (vanaf de schouder tot op de
grond) is 23 tot 27 centimeter, maar 21 tot 29 is ook toege-
staan. Opvallend is de 12 tot 18 centimeter lange, rechte of
golvende, overvloedige vacht. De kleuren van de vacht zijn
beige (alle nuances), zwart, havannabruin, tabakskleur en rood-
bruin. Een geheel witte Havanezer komt niet veel voor. Ook de
oren zijn bedekt met lange haren. 
Een Havanezer heeft tamelijk grote, bruine, amandelvormige ogen,
die een zachte uitstraling hebben. Hij draagt de staart gekruld
over de rug of in de vorm van een bisschopsstaf; de staart is
voorzien van een franje met lange, zijdeachtige haren. Het hele
voorkomen van de Havanezer straalt charme en speelsheid uit.  

WAT IS HET KARAKTER VAN EEN HAVANEZER?

In de rasstandaard van de Havanezer zijn het gedrag en het ka-
rakter beschreven: buitengewoon levendig en pienter, gemakke-
lijk op te leiden tot waakhond. Voorts aanhankelijk van nature,
vrolijk, beminnelijk, attractief, charmant, speels en zelfs een
beetje clownesk. Meestal is hun karakter vlekkeloos en agressief
of schuw gedrag worden dan ook als diskwalificerende fouten
gezien. Wel vertonen ze een zekere waaksheid, die je bij meer
hondjes van hun formaat tegenkomt.  
Havanezers zijn aanhankelijk en meegaand en vinden het heer-
lijk om te worden vertroeteld. Het zijn uitgesproken gezelschaps-
hondjes, die graag binnen de familie verkeren en bij het gezin
willen horen. 
Over het algemeen zijn Havanezers gemakkelijk op te voeden.
Het zijn pientere, gevoelige hondjes, die het hun bazen naar de zin
willen maken. Opvoeding moet met liefdevolle hand gebeuren.  
Het is aan te bevelen in ieder ge-
val minimaal een puppycursus
en/of een gehoorzaamheidscur-
sus te volgen. Daarmee beginnen
als de hond nog een pup is, is
een must. 

De aanhankelijke Hava-
nezer vindt het leuk om
onder de mensen te ver-
blijven. Met kinderen kun-
nen ze urenlang spelen.

Havanezers zijn pientere, gevoeli-
ge hondjes, die het hun bazen
naar de zin willen maken. 
(Foto: Mabel Woudman)



weken en altijd met een koopovereenkomst, waarin ook de
belangen van de koper zijn vastgesteld.
Bij het zien van het logo ‘gecertificeerd fokker Raad van Beheer’
kan de koper van een rashondenpup er zonder enige twijfel van
uit gaan dat bij alle nesten van deze fokker alle regels en afspra-
ken onverkort zijn uitgevoerd.

NOG MEER INFORMATIE

Zijn er plannen om een Havanezer te kopen, dan is het belangrijk
om daaraan voorafgaande zoveel mogelijk informatie te vergaren.
Bij de aanschaf van een Havanezer hoort ook een boek over het
ras en/of een boek waarin nuttige hondenzaken zijn te vinden.
Aanbevolen worden*:
• Bichon Havanese

door Zoila Portuondo Guerra (Engelstalig) 
• The Havanese

door Diane Klumb (Engelstalig)
• Havanese

door Dorothy Goodale (Engelstalig)
• The Joyous Havanese

door Katryn Braund (Engelstalig)
• Havanese

door Nikki Riggsbee (Engelstalig)
• The Havanese Manual. Insider’s Guide to a Happy, Healthy

& Well Behaved Havanese 
Engelstalig E-boek op internet 

• Medisch Handboek Honden
door Bruce Fogle

• Volg je me? Complete en praktische handleiding voor de
eerste zestien weken van uw pup
door Marco Starink 

• Een pup in huis – Basisgids dierenverzorging
door Esther Verhoef

• Spelenderwijs opvoeden van uw pup
door Peter Beekman

• Pups opvoeden
door Marcel Nijland 

* Sommige titels zijn misschien niet meer in de handel, maar kunnen vaak via

internet nog gevonden worden. 

Laat u voorlichten door diverse fokkers en ga hen, indien moge-
lijk, bezoeken, zodat u een indruk krijgt van de ouderhonden en
van de wijze waarop zij hun honden huisvesten en verzorgen.
Vraag of u de moederhond kunt zien en de gezondheidspapieren
van de ouderhonden mag bekijken. 
Stel vooraf een vragenlijstje op en beslis nooit overhaast: u koopt
iets voor 10 jaar of langer!

EEN REU OF EEN TEEF?

Echt veel verschil tussen reuen en teven is er bij dit ras niet.
Het is een sprookje dat teefjes liever en aanhankelijker zijn dan
de reuen. Havanezers zijn bij uitstek gezinshonden, die prima
met andere huisdieren en kinderen kunnen opschieten, zowel de
reutjes als de teefjes. De keus tussen reu of teef wordt dus een
heel persoonlijke afweging. Teven worden gemiddeld 2x per jaar
loops; dat duurt circa 3 weken. Het belangrijkste is dat de nieuwe
eigenaar goed past bij de hond – en andersom. Wie loopsheid
lastig vindt, moet liever niet voor een teef kiezen. 
Overleg uw (woon)situatie en wensen vooraf met de fokker. 

WAAR MOET U OP LETTEN?

Als eerste: is de fokker gecertificeerd en dus gerechtigd om het
speciale logo te voeren? Geen logo van de Raad van Beheer bete-
kent: NIET gecertificeerd. Een gecertificeerde fokker voldoet
standaard aan een aantal eisen ten aanzien van o.a. het welzijn
van de moederhond en gezondheidseisen van de ouderhonden,
zoals die via de rasvereniging zijn vastgesteld. Een gecertifi-
ceerde fokker verkoopt de pups niet voor de leeftijd van 8

Rasecht Special is een serie gratis (digitale) folders met informatie over hondenrassen, 
uitgegeven door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland (www.raadvanbeheer.nl)

De zoektocht naar een ver-
antwoord en zorgvuldig ge-
fokte Havanezer begint altijd
bij de rasvereniging, in dit
geval bij de Havanezer Club
Nederland.

Logo rasvereniging HCN

Havanezer teef. Opvallend is de 12 tot 18 centimeter lange, rechte of
golvende, overvloedige vacht. (Foto: Alice van Kempen)

Havanezer reu. Echt veel verschil tussen reuen en teven is er bij dit ras niet.
(Foto: Alice van Kempen)


