Mexicaanse Naakthond
Oorspronkelijk doel
Gezelschapshond

Beknopte geschiedenis
Hun oorsprong gaat ver terug in de geschiedenis. Het vlees van de Xoloitzcuintle of Xoloitzcuintli in
Nahuatl taal, Xoloitzcuintle in het Spaans, werd beschouwd als een delicatesse in het pre-Spaanse
Mexico, gegeten door de inheemse Mexicanen in speciale ceremonies als een ritueel voor hun geloof en
werd beschouwd als een vertegenwoordiger van de god "Xolotl", waarvan zijn naam duidelijk is ontstaan.
Zijn taak was om de zielen van de doden naar de eeuwigheid te begeleiden. daarom werd de hond
schaars en bereikte een punt van bijna uitsterven. De Federación Canófila Mexicana (Mexicaanse Kennel
Club) heeft dit inheemse ras gered en heeft de Xoloitzcuintle op zijn logo sinds 1940.
De haarloze variëteit van de rassen is ook bekend onder de naam "perro pelón mexicano",
(Mexicaanse haarloze hond). De behaarde variëteit was bekend bij de inboorlingen als "itzcuintle".
Vroeger

Nu

Foto: Raad van Beheer
Graaf van Bylandt 1904

Uiterlijk volgens rasstandaard (FCI-234)
De Mexicaanse Naakthond (Xoloitzcuintle) is een
oude natuurlijke primitieve hond, gemodelleerd
door evolutie, volgens de algemene beschrijving
is het een zeer aantrekkelijke slanke en elegante
hond, matig in alle aspecten, die snelheid,
harmonie en kracht uitdrukken zonder grof over
te komen, ze beschikken over een strakke
belijning, heeft een goed geproportioneerd
lichaam, borst is ruim, ribben goed gewelfd,
ledematen en staart zijn lang. Er zijn twee
variëteiten in het ras, haarloos en gecoat, beide
identiek in exterieur behalve vacht en gebit.
Haarloze variëteit: Het belangrijkste kenmerk is de
complete of bijna volledig ontbreken van enig
haar in het lichaam, met een gladde en zachte
huid. Het bijzondere is dat het gebit bijna altijd
onvolledig is, geassocieerd met het aangeboren
haarloze gen. Behaarde variëteit: Een zeer
aantrekkelijke, volledig kortharige hond. De vacht
moet strak, vlak en glad zijn zonder ondervacht.
De
behaarde
variëteit
moet
dezelfde
harmonieuze proporties hebben als de haarloze
variëteit in exterieur, het gebit moet compleet zijn
(42 tanden), normaal ontwikkeld en correcte
stand.
De Xoloitzcuintle komt in 3 maten voor.
Klein 25 -35 cm
Middel 36 -45 cm.
Groot 46-60 cm

Oorspronkelijk doel in relatie tot het uiterlijk
Zijn taak was als gids om de ziel van de dode naar
hun eeuwige bestemming te begeleiden. Daarom
werden zij vroeger opgegeten door de inheemse
Mexicanen. Dit deden zij met speciale ceremonies,
als een ritueel aan hun overtuigingen werd hij
beschouwd als een vertegenwoordiger van god.
Tegenwoordig wordt hij gehouden voor zijn
waakzaamheid als een uitstekende gezelschapshond.

Huidig uiterlijk
Ras dat vrijwel onveranderd is t.o.v. het verleden.
Gedrag volgens rasstandaard
De Xoloitzcuintle is een stille en rustige hond,
vrolijk, alert en intelligent, hij kan wantrouwend
zijn tegenover vreemden, is een goede waakhond
en een uitstekende metgezel. Hij is nooit
agressief. De gecoate variant moet in alle
opzichten gelijk zijn.

Oorspronkelijk doel in relatie met gedrag
---

Huidig gedrag
Levendig en alert, vriendelijk en aanhankelijk tegenover bekenden, waaks en afstandelijk tegenover
vreemden. De honden zijn niet slaafs en moeten niet met harde hand opgevoed worden. Ze zijn meer
vriend op basis van gelijkwaardigheid.
Gezondheid *1
Zoals bij ieder levend wezen komen er bij de hond ziektes voor. De rasvereniging controleert op
Patella Luxatie en ECVO oogonderzoek, HD en ED onderzoek bij de fokdieren wordt aanbevolen.
Overige/Aandachtspunten
Het gen dat de afwezigheid van haar produceert is dominant. Toch worden sommige puppy's geboren
met een vacht. Het haarloos met haarloos fokken zal de minste aantallen behaarde honden produceren
daarom heeft dit de voorkeur. Het is bewezen dat op deze manier van fokken de kwaliteit van het ras
handhaaft en verbetert. Voor fokdoeleinden mogen honden van genetische diversiteit, goed gebouwde,
behaarde Xoloitzcuintles, met uitmuntend type exterieur, standaard geaccepteerde kleuren en vacht,
gebruikt worden. Het fokken tussen twee behaarde Xoloitzcuintles is niet toegestaan.
Xoloitzcuintle behaarde fokdieren moeten de nakomelingen zijn van geregistreerde ouders met ten
minste drie generaties haarloos met haarloos fokken. Het behaarde ras moet worden beoordeeld als een
pure rasvertegenwoordiger op hondenshows, om alleen met haarloze honden gefokt te mogen worden.
*1 Deze opsomming is niet volledig. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar www.licg.nl waar alle voorkomende ziekten
en erfelijke afwijkingen zijn opgenomen en kort beschreven. Het LICG is een onafhankelijke organisatie over het verantwoord
kopen en houden van huisdieren.
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