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Stoer, elegant en aristocratisch. (Foto: Hannie Warendorf) 

RASECHT SPECIAL GEEFT INFORMATIE OVER RASHONDEN 

op Kynologisch Gebied 
in Nederland

naar het rijk der fabelen worden verwezen.
Het grote voordeel van een rashondenpup is dat het vooraf dui-
delijk 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 verantwoor-
delijkheden 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 jaarlijks 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

Curly Coated Retriever

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 jachthonden:

de Curly Coated Retriever. 

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
Kynologisch Gebied in Nederland beschikken. Een rashond
heeft, mits zorgvuldig en volgens de bestaande regels van de
rasvereniging gefokt, een behoorlijke gezondheid. Het verhaal
dat bastaardhonden gezonder zouden zijn dan rashonden, moet
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Het grote voordeel van een rashondenpup is dat het vooraf duidelijk is
hoe de hond er, in grote lijnen, als volwassen hond gaat uit zien. 
(Foto: Hannie Warendorf)



alles voor en mee doen. Maar: de opvoeding van een pup kan
niet aan kinderen worden overgelaten en als het nieuwtje eraf
is, 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 CURLY COATED RETRIEVER

KORTE GESCHIEDENIS

Zijn naam zegt het al: retrieven – het geschoten wild ophalen en
terugbrengen naar de jager – is het oorspronkelijke werk van
deze jachthond. Curly Coated verwijst naar zijn typische vacht,
die bestaat uit stevige, kleine krulletjes.  
Curly Coated Retrievers zijn leden van de Retriever familie, waar ook
de Golden Retriever, Labrador Retriever, Flatcoated Retriever,
Cheasapeake Bay Retriever en de Nova Scotia Duck Tolling Re-
triever bij horen. Allemaal honden die in de landen van hun

Curly Coated Retrievers zijn kindervrienden van nature. 
(Foto: Ineke Beekman)

De Curly Coated Retriever is een lid van de Retrieverfamilie en is de 
grootste qua formaat. (Foto: Hannie Warendorf)

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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te beschermen tegen stropers, beschikken ze nu nog steeds over
een waak- en verdedigingsinstinct. Hun blaf kan vreemden af-
schrikken en dat onderscheidt hen van de andere retrievers. 
Hoewel de Curly heel graag werkt voor zijn baas, en slim is, leidt
zijn zelfstandigheid soms tot eigenwijsheid. Het duurt ook een
aantal jaren voordat ze geestelijk en lichamelijk volwassen zijn.
Buiten een onvermoeibare hond, kan de Curly binnen de rust
zelve zijn. Met andere honden en kinderen kan hij gewoonlijk
goed overweg en zijn trouw aan de familie is groot. 
Curly’s zijn niet echt moeilijk op te voeden en te trainen, maar
vanwege hun soms gevoelige temperament moet die training
met zachte, maar wel met doortastende en consequente hand
gebeuren.   
Het is aan te bevelen in ieder geval minimaal een puppycursus
en/of een gehoorzaamheidscursus te volgen. Daarmee beginnen als
de hond nog een pup is, is een must.

IS EEN CURLY COATED RETRIEVER 
HET GESCHIKTE RAS VOOR U?

Dit ras vraagt een baas waar de
hond respect voor kan hebben.
Dat betekent: duidelijk, direct
en rustig. Vertroetelen staat
niet in zijn eisenpakket, wel
aandacht en een vriendelijk
woord.
Elke hond heeft behoefte aan
beweging en zeker ook de Curly. Hij moet, minimaal één keer per
dag, langdurig en los van de lijn de benen kunnen strekken. Een
hond is een roedeldier, dat niet onbeperkt alleen kan blijven.
Voor mensen die van ’s morgens 8 tot ’s middags 5 werken, 5
dagen in de week, is de Curly niet geschikt. Met de juiste bege-
leiding en opvoeding is hen wel bij te brengen om een paar uur
alleen te blijven, uiteraard na enige training. Werkende eigena-
ren 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
oppasmogelijkheid. Een Curly is een grote hond en kan ook niet
zomaar overal mee naar toe worden genomen.  
De vettige, waterafstotende vacht van de Curly wisselt twee
keer per jaar en de krulletjes laten dan los. Wie de vacht goed
wil onderhouden, moet deze regelmatig nat maken en masseren.
Daarmee worden de losse haren verwijderd en wordt de vacht
gereinigd. Een aantal keren per jaar moet de vacht wat worden
geknipt, zodat de hond weer ‘strak in het pak zit’. Borstelen
moet af en toe gebeuren, maar het haar kammen kan de krullen
beschadigen.   
Het volgen van een jachthondencursus is in feite het in goede
banen leiden van de aangeboren instincten en talenten van de
Curly Coated Retriever.  
In de puppytijd, tot circa 6 maanden, wordt er een beroep ge-
daan 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 CURLY COATED RETRIEVER?

Met dit ras meedoen aan een jachtcursus is hem natuurlijk op
het lijf geschreven en met zwemmen doet de eigenaar deze
hond een heel groot plezier. Maar ook gehoorzaamheidscursus-
sen, agility (behendigheid) en flyball zijn geschikte sporten
voor de Curly, evenals frisbee of duursporten. Ook kan men naar

oorsprong (Engeland,
de Verenigde Staten
en Canada) voor de
jacht werden en wor-
den gebruikt. De Cur-
ly Coated is van deze
zes retrieverrassen
de grootste qua for-
maat, maar de klein-
ste gerekend in aan-
tallen.     
De vroege historie
van de Curly Coated
Retriever is in neve-
len gehuld.
Sommige nemen aan
dat hij afstamt van nu
uitgestorven Engelse
Water Dogs en Tweed
Spaniels.
Kruisingen met Bar-

bets, Ierse Water Spaniels en Poedels zouden in de loop van de
18de en 19de eeuw het type van de Curly Coated Retriever heb-
ben geproduceerd. In vroeger eeuwen kwamen de werkkwalitei-
ten van jachthonden, en dus ook van retrievers, op de eerste
plaats; uiterlijk en afkomst waren daaraan ondergeschikt. 
Halverwege de 19de eeuw zijn Curly’s – zoals het ras afgekort
wordt genoemd – populaire werkhonden, in 1864 verschijnen de
eerste op een tentoonstelling en vier jaar later zijn er al aparte
klassen op shows voor dit ras beschikbaar. Hoewel ze zeer ge-
waardeerd worden door landeigenaren met uitstrekte jachtvel-
den, gaat de Labrador het in populariteit van hen winnen. In 1919
worden er nog maar 5 Curly’s in het Engelse stamboek ingeschre-
ven. Na de beide Wereldoorlogen wint het ras aan belangstel-
ling en aan het einde van de 20ste eeuw worden er in Engeland
elk jaar zo’n 150 geboren. In 1894 zet de eerste Curly Coated
Retriever voet op Nederlandse bodem; de tweede volgt in 1961.
Met 0 tot 1 nesten per jaar, is de Curly in Nederland wat men
noemt een zeldzaam ras.    

HOE ZIET EEN CURLY COATED RETRIEVER ERUIT?

De eerste indruk van een Curly is die van een stevige, flink
gebouwde hond. Stoer, maar toch elegant en aristocratisch. De
ideale schofthoogte (vanaf de schouder tot op de grond) is 68,5 cm
voor de reuen en 63,5 cm voor de teven. Opvallend is de dikke massa
kleine, strakke, gekroesde krullen, die zwart of leverkleurig zijn,
en bijna het hele lichaam bedekken. De tamelijk kleine oren en
de staart – die uitloopt in een punt -  zijn bedekt met kleine
krullen, evenals een gedeelte van de benen.   
Een Curly heeft ovale, schuin geplaatste ogen, die – afhankelijk van
de vachtkleur – donkerbruin of amberkleurig zijn. Als de Curly
loopt, is dat – zelfs bij hoge snelheid – moeiteloos. Het hele
voorkomen van deze hond straalt kracht en zelfstandigheid uit.   

WAT IS HET KARAKTER VAN 
EEN CURLY COATED RETRIEVER?

In de rasstandaard van de Curly Coated Retriever zijn het ge-
drag en het karakter beschreven: intelligent, stabiel, betrouw-
baar, moedig, vriendelijk, vol zelfvertrouwen en onafhankelijk.
Sommige kunnen iets terughoudend ten opzichte van vreemden
zijn, maar het zijn kindervrienden van nature. Omdat de Curly’s
in vroeger tijden de jachtopzieners moesten helpen om het wild

De stoere Curly vindt het
leuk om aan trainingen
– vooral jachttraining –
mee te doen of om spor-
tieve activiteiten met de
baas te ondernemen. 

Halverwege de 19de eeuw zijn de Curly Coated
Retrievers al populaire werkhonden. 
(Foto: Hannie Warendorf)



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. De keus tussen reu of teef is een heel persoonlijke af-
weging. Teven worden gemiddeld 2 x per jaar loops; dat duurt
circa 3 weken. Het belangrijkste is dat de nieuwe eigenaar goed past
bij de hond – en andersom. Wie loopsheid of schijndracht 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
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 Curly Coated Retriever te kopen, dan is het
belangrijk om daaraan voorafgaande zoveel mogelijk informatie
te vergaren. Bij de aanschaf van een Curly hoort ook een boek
over het ras en/of een boek waarin nuttige hondenzaken zijn te
vinden.
Aanbevolen worden*:
• The Curly Coated Retriever 

door Audrey Nicholls (Engelstalig; te koop bij de rasvereniging)
• Curly Coated Retriever 

door R. Low, P. Peters & M. Trafford (Engelstalig) 
• Curly Coated Retriever

door Gary & Mary Meek (Engelstalig)
• Curly Coated Retriever 

door Philip Mathis (Engelstalig)
• The perfect Retriever 

door Miriam Fields-Babineau (Engelstalig)
• Wat een jachthond moet weten

door Paul de Vos
• 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.

een hondententoonstelling en actieve bazen kunnen een aantal
activiteiten combineren, want Curly’s hebben voldoende ener-
gie. Kortom, een sportieve baas wordt op prijs gesteld.    
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 CURLY COATED RETRIEVER?

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 Curly Coated
Retriever begint altijd bij de erkende rasvereniging, in dit geval
bij de Curly Coated Retriever Club Nederland. Deze club is in
2005 ontstaan en in 2007 erkend door de Raad van Beheer op
Kynologisch Gebied. Deze rasvereniging geeft 4 x per jaar een
clubblad uit (‘Curly Express’), organiseert een ‘Doedag’, wande-
lingen en is aanwezig op diverse landelijke hondse evenemen-
ten. Men is actief betrokken bij het fokken en werken met en bij
het tentoonstellen van het ras.
De rasvereniging (CCRN) is bereikbaar via www.curlycoatedretriever.net
en de website geeft informatie over het ras, de aanschaf van een
pup, de eisen die het ras aan de eigenaar stelt, fokkerij, evene-
menten, enz. 
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 de fokkers hun honden huisvesten en verzor-
gen. Vraag of u de moederhond kunt zien en de gezondheids-
papieren van de ouderhonden mag bekijken. 
Stel vooraf een vragenlijstje op en beslis nooit overhaast: u koopt
iets voor 10 jaar of langer!

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 Curly Coated Retriever
begint altijd bij de rasver-
eniging, in dit geval bij de
Curly Coated Retriever Club
Nederland.

Logo rasvereniging CCRN.

Met zwemmen doet de eigenaar deze hond een heel groot plezier. 
(Foto: Hannie Warendorf)


