
De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied (RvB) heeft in de afgelopen jaren 
een fors aantal nieuwe hondenrassen erkend. Dat betekent dat deze honden 
nu in Nederland kunnen meedoen met alle activiteiten die door of vanwege 

de Raad van Beheer worden georganiseerd. Onze Hond laat je in het kort 
kennismaken met deze nieuwe, erkende hondenrassen. Dit keer de 

Chien particolore à poil frisé

Franse Krulhaar, 
meerkleurig

Rembrandt van Rijn, ‘Zelfportret in Oosterse kleding met 
Poedel’, circa 1631. De Poedel wordt er een paar jaar later 
aan toegevoegd. Aanwezig in de collectie van het Petit 
Palais in Parijs.

Het is zaak om de website van de Raad van Beheer 
regelmatig te controleren, want voordat je het weet zijn 
er weer nieuwe hondenrassen erkend. Het tempo van 
erkenningen ligt beduidend hoger dan bijvoorbeeld 
dertig of veertig jaar geleden. 
De nieuwe hondenrassen die worden erkend zijn vaak 
varianten op of kruisingen tussen reeds bestaande 
rashonden, zoals bijvoorbeeld de Miniatuur Australian 
Shepherd (alles een maatje kleiner) en de Poolse Jacht 
Spaniel (kruisingen tussen diverse Engelse jacht- 
spaniels). Maar het komt ook voor dat honden die 
voorheen als bastaard of als niet raszuiver worden 
beschouwd, of niet erkende vachtkleuren hebben, 
ineens de status ‘erkend ras’ krijgen. De Franse 
Krulhaar, meerkleurig is daarvan een goed voorbeeld. 

Diskwalificerende fout
Hierna citeer ik de website van de Raad van Beheer:  
‘De Franse Krulhaar, meerkleurig is voortgekomen uit 
de Poedel. De standaard voor de Poedel heeft altijd 
aangegeven dat het ras eenkleurig dient te zijn. Fokkers 
produceerden bonte honden uit hun Poedels. Deze 
honden, die qua uiterlijk gelijk zijn aan Poedels, kunnen 
in geen geval in het stamboek worden geregistreerd als 
Poedels, omdat bonte aftekening een diskwalificerende 
fout is in dit ras. Daarom werden deze afwijkende 
kleuren buiten het Poedelras gefokt en geselecteerd.  
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geregistreerd en kan deelnemen aan officiële 
evenementen. Bijvoorbeeld aan tentoonstel-
lingen waar kampioenschappen (CAC’s) 
kunnen worden verleend.
Echter, niet alle meerkleurige Poedels 
worden in één klap stamboomhonden. Om 
ervoor te zorgen dat alleen die honden die 
voldoen aan de rasstandaard (zie volgende 
pagina’s) in het NHSB terechtkomen, wordt 
gebruik gemaakt van aankeuringen.  
Dat betekent dat de honden worden bekeken 
door twee bevoegde keurmeesters, die 
beslissen of aan de rasstandaard wordt 
voldaan. Daarna worden de goedgekeurde 
honden ingeschreven in een apart register 
van het NHSB: het Voorlopig Register, ofwel 
het VR. Als er met ‘goedgekeurde’ honden 
wordt gefokt, dan worden hun nakomelin-
gen direct in het NHSB ingeschreven. 

Het type van deze honden is van gemiddelde 
verhoudingen, vergelijkbaar met de Poedel. 
Het hoofd is echter iets minder fijn besneden 
dan dat van de Poedel’. 
De Franse Krulhaar, meerkleurig bestaat dus 
al jarenlang, maar moet tot augustus 2020 
genoegen nemen met de omschrijving van een 
‘lookalike’ of, erger nog, ‘bastaard’.  

Aankeuringen
De erkenning van de Franse Krulhaar, meer-
kleurig – de Chien particolore à poil frisé – vindt 
plaats op 11 augustus 2020, als in het land van 
herkomst, Frankrijk, een nationale erkenning 
voor deze meerkleurige Poedel wordt afgege-
ven. Een aantal landen, waaronder Nederland, 
volgt dat voorbeeld, zodat ook in ons land de 
meerkleurige Poedel officieel in het Neder-
lands Honden Stamboek (NHSB) kan worden 

Bij de black-and-tan Poedel moeten de tankleurige aftekeningen duidelijk omlijnd zijn en een zeer heldere beige kleur hebben. 
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Hoewel niet erkend in de 
wereld van de  kynologie, 
is de bonte Poedel een 
 eeuwenoude verschijning

EEUWENOUDE VERSCHIJNING
Hoewel niet erkend in de wereld van de kyno-
logie, is de bonte Poedel een eeuwenoude 
verschijning. Kijk maar eens naar het zelfpor-
tret uit 1631 van Rembrandt (1606-1669), uit de 
collectie van het Petit Palais in Parijs. Voor dit 
schilderij hult de Hollandse meester zich in 
oosterse kledij en beeldt op de voorgrond een 
meerkleurige Poedel af. Ook Rembrandts 
tijdgenoot, de Vlaams-Nederlandse kunstschil-
der François Verwilt (ca. 1623-1691), schildert 
een bont poedeltje in een bijzondere setting: hij 
danst met zijn baas. Dogdance avant la lettre. 

Een zeer typische Poedel van Franse makelij. 

Dogdance avant la lettre: François Verwilt schildert ‘Man 
danst met zijn hond’ (ca. 1640-1660). 
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Hoe ziet de Franse Krulhaar, meerkleurig eruit?
Net als zijn rasgenoten is de Franse Krulhaar een intelli-
gente hond en een vlotte leerling die gemakkelijk te 
trainen is. Veel van zijn voorvaderen hebben gewerkt in 
het circus, waar deze eigenschappen van groot belang zijn. 
Hij is actief, alert en maakt een elegante en trotse indruk. 
Een hond ook die bekend staat om de loyaliteit aan zijn 
baas. Als we al die eigenschappen optellen, dan vormt de 
Franse Krulhaar een prettige gezelschapshond. 
Voor wat betreft het uiterlijk hoeft de Franse Krulhaar in 
de showring niet te verschijnen in ingewikkelde toiletten, 
hoewel de vacht niet zo kort mag zijn dat de structuur van 
het haar niet meer is te herkennen. 

WERK AAN DE WINKEL
Voor de bestaande rasvereniging, de Nederlandse 
Poedelclub, betekent deze erkenning werk aan de 
winkel. Men is niet alleen verantwoordelijk voor de 
organisatie van aankeuringen, maar ook voor de 
samenstelling van een fokreglement, waarin onder 
andere de eisen met betrekking tot fokken en ge-
zondheid zijn opgenomen. Ook andere werkzaamhe-
den, zoals de opleiding en het examen van keurmees-
ters en de organisatie van clubmatches, liggen op het 
bordje van de rasvereniging.

Alle pogingen zijn in het werk gesteld om namen van 
fotografen te achterhalen. Dit is niet altijd gelukt.  
Wie copyright op afbeeldingen meent te hebben, kan 
contact opnemen met de auteur: horter@tiscali.nl 

Met een verleden als circushond is de meerkleurige Poedel 
heel geschikt voor hondensporten.

Op Franse hondententoonstellingen is de Franse Krulhaar, 
meerkleurig geen ongewone verschijning. 

DE FRANSE KRULHAAR 
 VOLGENS DE RAAD VAN 
 BEHEER 
Een hond van gemiddelde verhoudingen, 
met een karakteristieke kroezige, bonte of 
meerkleurige vacht die gekruld of gekoord is. 

Krullende vacht: overvloedig, fijn, wollig van 
structuur, zeer kroezend, elastisch en 
bestand tegen druk van de hand. Het haar 
moet dik en goed ingeplant zijn, van gelijke 
lengte zijn en gelijkmatige krullen vormen. 
Koordvacht: overvloedig, fijn, wollig van 
structuur en dicht, met karakteristieke 
koorden die minimaal 20 cm in lengte 
moeten zijn. 

Kleuren: zwart en wit, zwart en tan (de 
tankleurige aftekeningen moeten duidelijk 
omlijnd zijn en een zeer heldere beige kleur 
hebben), driekleur (zwart, wit en tan), bruin 
en wit, bruin en tan (de tankleurige afteke-
ningen moeten duidelijk omlijnd zijn en een 
zeer heldere beige kleur hebben), blauw en 
wit, fawn en wit, gestroomd.

Grootte: er worden vier subtypes onderschei-
den waarbij in alle gevallen het geslachts-
type zichtbaar moet zijn: 
•  Standaard: meer dan 45 cm en tot 60 cm, 

met een tolerantie van +2 cm
• Middenslag: meer dan 35 cm en tot 45 cm
• Dwerg: meer dan 28 cm en tot 35 cm
•  Toy: meer dan 24 cm (met een tolerantie 

van -1 cm) en tot 28 cm (gezocht ideaal: 25 
cm). Elk teken van dwerggroei is uitgeslo-
ten; alleen de achterhoofdsknobbel kan 
minder uitgesproken zijn. 
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