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Als hondenras erkend: Pražsky Krysař ík

Praagse Rattler
De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied heeft onlangs een zestal hondenrassen
erkend. Dat betekent dat deze honden in Nederland kunnen meedoen met alle
activiteiten die door of vanwege de Raad worden georganiseerd.
ONZE HOND laat u in het kort kennismaken met deze nieuwe hondenrassen.

Nuttig beestje
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Op het eerste gezicht lijkt dit kittige
hondje op een Duitse Dwergpinscher, een Manchester Terrier of
Engelse Toy Terrier. Het schijnt in
de middeleeuwen al een echt ras te
zijn geweest, dat aanwezig is in de
koninklijke paleizen van midden
Europa.
Net als de Chodsky Pes (zie het
vorige nummer van ONZE HOND)
komt de Pražský Krysařík uit
Bohemen. Het tweede deel van zijn
naam - rattenvanger of rattler - geeft
aan dat hij populair is in een omgeving waar ratten zijn. In dit geval zijn
dat keukens en liefst die waarin
wordt gemorst en niet al te goed
wordt schoongemaakt. Dat immers
trekt ratten aan en deze rattenvanger
doet niets liever dan vangen en hen
doden; muizen vangt hij ook. Een
nuttig beestje dus.
Zijn naam geeft misschien de indruk
dat hij alleen in Praag voorkomt,
maar de Pražský Krysařík wordt
ook daarbuiten gewaardeerd, zowel
in de steden als op het platteland.
Men zegt dat de eerste koning van
Bohemen, Karel IV (1316-1378), deze
rattenvanger al in zijn paleizen
heeft, terwijl andere bronnen nog
een stapje teruggaan in de geschiedenis en melden dat hij al aan het
hof van de Poolse koning Bolesław
II (1058-1081) de ratten uit de
koninklijke vertrekken houdt. Deze
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koning is zo ingenomen met zijn rattenvanger dat hij er twee uit Bohemen importeert.
De Pražský Krysařík wordt ook als geschenk
gegeven door de ene heerser aan de andere.
De aanwezigheid van dit hondje tijdens
banketten en feesten van de Tsjechische
upper class zou een symbool zijn van de
onafhankelijkheid van Bohemen en de soevereiniteit van de natie.
Het is in de middeleeuwen niet zomaar een
black-and-tan hondje, maar een ras dat, zoals
de Engelsen zeggen, al ‘established’ is.

FCI erkenning
Het ras raakt in de negentiende eeuw in de
vergetelheid, voornamelijk omdat de miniatuur Pinscher in de mode komt. Uitsterven is
dichtbij als men vanaf 1980 weer met de
fokkerij start. De erkenning als nationaal ras in
Tsjechië is een stap vooruit op weg naar de
internationale FCI-erkenning. Daartoe wordt
op 2 juli 2010 in Rásná de Internationale
Vereniging van Pražský Krysařík (IAPK)
opgericht. Dat gebeurt in Tsjechië, daarbij
gesteund door de rasverenigingen uit Slowakije, Duitsland, Zweden, Italië, Zwitserland,
Oostenrijk, China en Japan.
In Nederland mag het ras dan nog vrij
onbekend zijn, in de landen rondom Tsjechië
– Slowakije, Polen en Duitsland – wordt er al
jaren mee gefokt. De erkenning als nationaal
ras heeft ertoe geleid dat er op 12 oktober 1980
een standaard gereed is, geschreven door de
Českomoravská Kynologická Unie. Op 15
november 2008 is die standaard herzien en
alvast opgesteld in het format van de FCI:
http://www.prazsky-krysarik.cz/anglictina/
standard_angl.pdf
Behalve door de Raad van Beheer wordt de
Pražský Krysařík ook door andere Europese
Kennel Clubs erkend, zoals het Duitse VDH en
de Zweedse SKK. Er zijn inmiddels rasverenigingen in onder andere Denemarken, Zweden,
Zwitserland, Amerika en Australië.

die tot dusver op naam van de Chihuahua staat. Helemaal eerlijk is
die competitie niet want in de rasstandaard van de Chihuahua wordt
geen hoogte aangegeven, alleen het gewicht: 1,5 tot 3 kilogram. De
hoogte van de Pražský Krysařík is tussen 20 en 23 centimeter, terwijl
het gewicht tussen de 1,5 en 3 kilogram ligt.
De Praagse Rattenvanger heeft een korte, glanzende vacht met
zwart of bruin als grondkleur en markeringen in tan. Tan aftekeningen zitten boven de ogen, op de borst en wangen, ook onder de
hals en onder de staart; merle is ook toegestaan.
Opvallend aan de Praagse Rattenvanger is het kopje, dat peervormig is. De oren hebben de vorm van een driehoek, staan rechtop en
nogal ver uit elkaar. Vanwege hun dunne beenwerk zijn deze
hondjes gevoelig voor botbreuken.
Liefhebbers van de Pražský Krysařík zijn enthousiast over het
karakter: lief, levendig, maar soms ook ‘een beetje ADHD’. Ze zijn
leergierig, intelligent maar ook waaks. Agility is hun sport.
Als de Praagse Rattenvanger door de FCI erkend gaat worden, zal hij
worden ondergebracht in rasgroep 9, bij de Gezelschapshonden.
Nederland kent nog geen rasvereniging die aangesloten is bij de Raad
van Beheer. ’t Is niet de vraag óf die er zal komen, maar wanneer. ■

Peervormig
Op het moment dat dit wordt geschreven
zijn er ongeveer 6000 Praagse rattenvangers geregistreerd. De nesten zijn klein,
een tot drie puppy’s per jaar. Op Tsjechische en Slowaakse tentoonstellingen zij er
altijd wat te vinden.
De Pražský Krysařík claimt het kleinste
hondje ter wereld te zijn, een kwalificatie

IN DE VOLGENDE NUMMERS:
Vostochno Evropeyskaya Ovcharka
Miniature American Shepherd
Cão de Gado Transmontano
Barbado da Terceira
De Chodsky pes verscheen in nummer 1-2019
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