Rasstandaard van de Shiba
Voor de hele rasstandaard beschrijving, verwijzen wij naar volgende websites:
http://www.fci.be/nomenclature.aspx
Rasstandaard op de website van de FCI uit 1992, alleen in het Frans beschikbaar.
http://www.raadvanbeheer.nl/rashonden/rasgroepen-erkendehondenrassen/rasinfo/shiba/hash/2c1878a4d1/back/1466/
Rasstandaard op de website van de Raad van Beheer, met informatie over de NVAI,
rasvereniging die de belangen van o.a. de Shiba behartigt.
http://www.akitaclub.nl
Website van de NVAI, bij rassen wordt de rasstandaard van de Shiba eveneens
beschreven.
Belangrijk vind ik het om hier het ‘Urajiro’ nog eens aan te halen. In alle drie de
versies wordt gesproken over ‘blanchâtre’ oftewel ‘witachtige’ vacht of aftekening op
zeer specifieke plaatsen van het lichaam. Momenteel zie ik veel Shiba’s met veel wit,
tot boven hun ogen, op de poten etc. Ondanks het feit dat de witte aftekening
spectaculair kan uitzien afgezet tegen een rode vacht, vraag ik me af of dit de
bedoeling is, gezien de tekst in de rasstandaard. Niet alleen zou de witachtige
aftekening zich moeten beperken tot zeer specifieke plaatsen en zou zeker niet
boven de ogen moeten uitkomen, ook zou het dus ook niet spierwit mogen zijn, als je
de tekst tenminste letterlijk moet nemen.
Indien men hierover een andere mening heeft of op- en/of aanmerkingen, dan hoor ik
die graag. Ik nodig u uit om met mij daarover te corresponderen, want uiteindelijk
gaat het erom dat we tot een beter inzicht komen hoe men e.e.a. over dit ras heeft
bedoeld.
Ook maak ik me zorgen over het aantal Shiba’s die de laatste jaren geboren zijn met
een niet erkende kleur (wit) of afwijkende aftekening (pinto). Deze honden mankeren
qua gezondheid helemaal niets , maar het zijn geen wenselijke ontwikkelingen
binnen het ras. Naar mijn mening zou men zich als fokker moeten inzetten tot
rasverbetering, hetgeen een behoorlijke verantwoordelijkheid met zich meebrengt.

En natuurlijk is het altijd mogelijk dat er een nest wordt geboren, waarbij genetische
aspecten uit het (verre) verleden de kop opsteken. En deze hondjes kunnen
natuurlijk zonder problemen geweldige kameraadjes worden in een geschikt gezin,
daar is verder ook niet mis mee. Maar blijkbaar verdiept men zich niet voldoende in
de lijnen/voorouders van de hond, of deze voorgeschiedenis is niet altijd bekend,
daardoor gebeurt het dat bepaalde genen die dus wel in de Shiba zitten, maar niet
wenselijk zijn, de kop op kunnen steken. Helaas wordt er nog redelijk weinig
onderzoek gedaan naar het fenomeen genetische kleurvererving bij de Shiba en ik
doe mijn best daar meer over te weten te komen.
In de rasstandaard wordt ook nergens gesproken over de drie eigenschappen die zo
belangrijk zijn voor het karakter van de Shiba: Kan’i, Ryosei en Soboku. Wel worden
deze begrippen in de literatuur over de Shiba altijd aangehaald en ze worden in een
volgend hoofdstuk kort toegelicht.

