
Van hondenkoekjes naar hondenshows
In 1878 krijgt Charles Cruft een uitnodiging om een honden-
show te organiseren op de Exposition Universelle in Parijs. 
Niet omdat hij zo is geïnteresseerd in kynologie, maar 
omdat men zijn grote organisatietalent heeft opgemerkt. 
In 1886 wordt Cruft benaderd 
door Kathleen Pelham-Clinton, 
Duchess of Newcastle, om de 
organisatie van de Allied 
Terrier Club Show, in het Royal 
Aquarium, Westminster, op 
zich te nemen. Met gevoel voor 
marketing noemt Cruft het The 
First Great Show of all kinds of 
Terriers. Er komen 570 inschrij-
vingen in 57 klassen. 

Charles Alfred Cruft wordt geboren in 1852. Hij 
is niet geïnteresseerd in het juweliersbedrijf van 
zijn familie, maar gaat werken bij James Spratt’s, 
fabrikant van hondenkoekjes in Holborn. Op 
zijn reizen door Engeland, Schotland, Frankrijk 
en de Verenigde Staten, om de befaamde Spratt’s 
dog cakes te promoten en verkopen, bezoekt hij 
fokkers op landgoederen en grote hondenken-
nels. Charles brengt het tot algemeen directeur, 
maar als hij zijn beroep moet invullen, schrijft 
hij ‘show promotor’. 

Crufts Dog Show
De man, de locatie, de exposanten en 
                                          bezoekers, de honden 

Als de wereldwijde pandemie weer geen roet in het eten gooit, vindt de internatio-
nale hondenshow Crufts – na een onderbreking in 2021 – in maart weer plaats. Het 
evenement bestaat sinds 1891 en groeide uit tot de grootste hondenshow ter wereld. 
Het draagt de naam van zijn oprichter Charles Cruft. In 2020 werd de show door 
ruim 166.000 mensen bezocht en gemiddeld doen er circa 20.000 honden mee.

Charles Alfred Cruft in 1902 op dertigjarige leeftijd.

Logo van Crufts. In 1978 
wordt de naam Cruft’s 
gewijzigd in Crufts.

Toegangsbewijs voor ‘Cruft’s Great Show of Dogs’ uit 1894.
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Excellence en quality
Charles Cruft moet een drukbezet man zijn geweest; hij 
organiseert ook de shows van de Schotse Kennel Club en 
wordt manager van de sectie gevogelte op de shows van de 
Royal Agricultural Society. Daarnaast is hij medeoprichter en 
secretaris van de Schipperkes Club in Brussel, secretaris van 
de Toy Spaniel Club, de Pug Dog Club en de Ranelagh Fox 
Terrier Show in 1901. 
In 1891 krijgt hij de leiding over de eerste show die zijn naam 
draagt: Cruft’s Dog Show. Tot aan zijn dood in 1938 volgen 
nog 45 hondententoonstellingen én twee kattenshows, in 1894 
en 1895. De show in 1939 wordt gerund door zijn weduwe 
Emma en tien jaar na de dood van haar echtgenoot neemt The 
Kennel Club de organisatie van haar over. In een contract 
wordt overeengekomen dat de tentoonstelling de naam van 
haar man zal blijven dragen. Vooral buitenlandse exposanten 
realiseren zich dan nog niet dat Crufts Dog Show in feite The 
Kennel Club’s Dog Show is; op het logo na 1948 wordt dat 
nadrukkelijk vermeld. Crufts wordt synoniem met excellence 
en quality maar ook met innovatie. Al in 1896 ontwerpt 
Charles Cruft aangepaste treinstellen voor het vervoer van 
honden naar en van tentoonstellingen. 
In 1978 wordt Cruft’s officieel gewijzigd in Crufts.

CRUFTS IN CIJFERS
-  In 1928 wordt de titel Best in show (BIS) 

voor de eerste keer verleend; de winnaar 
is een Greyhound, ‘Primley Sceptre’ van 
Herbert Whitley. 

-  In 1932 wint een vrouw voor de eerste 
keer een BIS: Lorna Countess Howe met 
de Labrador Retriever ‘Bramshaw Bob’. 

   Zij herhaalt dat succes in 1933 en 1937.
-  De succesvolste winnaar op Crufts is 

Herbert Summers Lloyd, wiens Engelse 
Cocker Spaniels en Engelse Springer 
Spaniel zes keer(!) een BIS winnen.

-  De oudste BIS van Crufts: 
  Flatcoated Retriever 9 jaar, 2011.
- De jongste BIS: Bulldog 1 jaar, 1952.
- Totaal aantal BIS winners: 82.
-  Winnaar van de meeste BIS titels: 
  Engelse Cocker Spaniel, 7 keer.
-  Hoogste aantal inschrijvingen: 
  Labrador Retriever, 543.
-  In 2020 ontvangt Crufts 166.500 bezoekers 

om de 20.000 honden te bekijken, waar-
van ruim 3000 uit het buitenland. Neder-
land staat met 286 inschrijvingen op de 
vierde plaats. 

-  Meer dan 5000 medewerkers zorgen 
ervoor dat ’s werelds grootse hondenshow 
op tijd en volgens de regels verloopt. 

Emma Cruft, Charles Crufts tweede echtgenote, met Herbert 
Summers Lloyd, die zes keer BIS won met Spaniels.
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ceerde dagboek, Charles Crufts Dog Book, schrijft Charles 
dat hij Duitse Herdershonden en Barsoi’s heeft gehad en 
Emma tenminste één Sint Bernard.
Details over zijn privéleven geeft hij niet aan de pers; hij 
beperkt zich tot promotie maken voor de show. Ook is hij 
niet voor alle journalisten bereikbaar. Dat heeft tot gevolg 
dat er een krant is die in de berichtgeving over Crufts 
weigert zijn naam te publiceren en zich beperkt tot … ‘a dog 
show in Islington’.
Financieel heeft het organiseren van hondententoonstellin-
gen hem geen windeieren gelegd. Als hij in 1938 overlijdt, 
86 jaar oud, heeft Charles een kok, een chauffeur, twee 
vrouwelijke bediendes en een tuinman in dienst. Behalve 
zijn Londense huis aan Highbury Grove, bezit hij een 
landhuis in Surrey. Wie het graf van Charles Cruft wil 
bezoeken, vindt dat op Highgate Cemetery West in 
Londen. Emma overleeft haar echtgenoot 12 jaar; zij 
overlijdt in 1950, 82 jaar oud. 

Ook buitenlandse royals namen deel aan Crufts, zo 
stuurde tsaar Alexander III van Rusland in 1893 18(!) 
Barsoi’s naar de show. In 1971 werd de Duitse Herdershond 
‘Ch Ramacon Swashbuckler’ van de Pakistaanse 
prins Nawab Ahmed Husain Best in show.

Als voorzitter van Crufts Dog 
Show is Miss Sybil Churchill 
(1926-2008) jarenlang een 
bekend gezicht op Crufts. 
Namens de Nederlandse kynolo-
gische pers mocht Ria Hörter 
haar in 2001 interviewen. 

Crufts 2002. Prins 
Michael Windsor, een 

neef van koningin 
Elizabeth, in gesprek 
met Ria Hörter. Hij 

was jarenlang 
president van The 

Kennel Club. 

Privéleven
Charles Cruft trouwt voor de eerste keer in 1878 
met de in 1855 geboren Charlotte Hutchinson en 
krijgt met haar vier kinderen. Zij overlijdt in 
1893, 38 jaar oud, Charles achterlatend met vier 
jonge kinderen. Zijn oudste dochter Clara maakt 
het immense succes van Crufts Dog Show mee 
tot aan haar overlijden in 1966. In 1894 trouwt 
Charles voor de tweede keer, nu met de 16 jaar 
jongere Emma Isabel Hartshorn; zij krijgen geen 
kinderen. Emma is betrokken bij het werk van 
haar echtgenoot en regelmatig is ze te zien bij de 
keuringen. Een jaar na Charles’ dood publiceert 
ze haar boek Mrs Charles Crufts Famous Dog Book. 
Ze schrijft dat ze met haar man afsprak om geen 
hond te nemen, zodat men niet kan zeggen dat 
ze van het ene ras meer houden dan van het 
andere. Echter, in zijn in 1952 postuum gepubli-
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Veranderingen in de loop der jaren
-  In 1936 komt het aantal inschrijvingen boven de 10.000. 

De opmars van de Crufts Dog Show is niet meer te 
stuiten denkt men, maar in en na de Tweede Wereldoor-
log – vanaf 1940 tot en met 1947 – zijn er geen shows. 

-  In 1948 wordt de eerste show georganiseerd onder 
auspiciën van The Kennel Club; er zijn 84 rassen inge-
schreven. 

-  Een grote gebeurtenis is er in 1950: de BBC wijdt een 
uitzending aan Crufts.

-  In 1961 wordt de magische grens van 15.000 inschrijvin-
gen bereikt. Crufts is niet meer weg te denken, wereld-
wijd, en de activiteiten worden jaar na jaar uitgebreid. 

‘Een dagje Londen’
De eerste locatie waar Crufts Dog Show wordt 
gehouden (1891) is de Royal Agriculture Hall in de 
Londense wijk Islington. Er zijn 2437 inschrijvingen, 
verdeeld over 36 rassen. Vanaf 1969 wordt de show 
in het Olympia Exhibition Centre, West Kensington, 
Londen, gehouden. Voor veel kynologen met 
volwassen kinderen is Olympia de eerste herinne-
ring aan Crufts. Als de ruimte te krap wordt verhuist 
de show in 1979 naar Earl’s Court Exhibition Centre, 
eveneens in Kensington. In 1982 wordt Crufts een 
driedaagse show, vijf jaar later zijn er al vier dagen 
nodig om alle inschrijvingen te kunnen verwerken. 
Als ook Earl’s Court te klein wordt verhuist Crufts in 
1991 vanuit Londen naar het National Exhibition 
Centre (NEC) in Birmingham. De kynologie roert 
zich hevig. Men voorspelt de teloorgang van Crufts 
omdat bezoekers uit binnen- en buitenland niet meer 
‘een dagje Londen’ kunnen doen, omdat de sfeer in 
het NEC zo totaal anders zal zijn dan in Earl’s Court 
en omdat Birmingham op geen enkele manier kan 
tippen aan Londen. De voordelen verliest men uit 
het oog: Birmingham ligt in het midden van Enge-
land, het NEC is vijf minuten lopen vanaf het 
Birmingham International Railway Station en vanaf 
het vliegveld gaat er iedere twee minuten een bus 
naar het NEC. Parkeren in Londen is een ramp; in 
Birmingham een kwestie van minuten met pendel-
bussen, en rondom Birmingham liggen de grote 
snelwegen naar noord en zuid. 

AFGELAST
-  Crufts kan een aantal keren niet worden georga-

niseerd, zoals tijdens de Eerste en Tweede We-
reldoorlog.

-  Als koning George VI op 6 februari 1952 overlijdt 
lijkt de show niet door te gaan, maar wordt twee 
dagen later toch gehouden. 

-  Ten gevolge van de staking van elektriciens 
vervalt de show in 1954.

-  In 2001 wordt Crufts afgelast vanwege de mond- 
en klauwzeerepidemie.

-  In 2021 gebeurt hetzelfde, maar nu door de 
coronapandemie. 

In 1969 bezocht koningin 
Elizabeth II Crufts Dog 
Show. Hierlaat ze zich 
informeren bij de keurin-
gen van de Engelse 
Springer Spaniels en 
Clumber Spaniels.
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Royalty en aristocratie
Crufts ontvangt niet alleen ‘gewone’ bezoekers en 
exposanten maar ook royalty en aristocratie. De eerste 
steen daarvoor is gelegd dankzij Charles Crufts 
contacten met onder anderen de genoemde Duchess 
of Newcastle, niet alleen keurmeester maar ook 
fokster van Barsoi’s en draadhaar Fox Terriërs. De 
band tussen Crufts en het Engelse koningshuis is 
zichtbaar als koningin Elizabeth II in 1969 en prinses 
Anne in 1971 de show bezoeken. 
Op Cruft’s 1891 en 1892 schrijft koningin Victoria haar 
Keeshondjes in en haar kleinzoon, koning George V, 
schrijft in 1916 zijn Labrador teef ‘Wolverton Jet’ in. In 
1932 en 1934 valt de koning in de prijzen met zijn 
Clumber Spaniel ‘Sandringham Spark’. De Prins van 
Wales, de latere koning Edward VIII, schrijft in 1920 
zijn Duitse Herdershond ‘Claus of Seale’ in. 
Ook buitenlandse royals nemen deel aan Crufts, zo 
stuurt tsaar Alexander III van Rusland in 1893 18(!) 
Barsoi’s naar Londen. In 1971 wordt de Duitse Her-
dershond ‘Ch Ramacon Swashbuckler’ van de 
Pakistaanse prins Nawab Ahmed Husain  Best in 
show. Het voorbrengen van deze honden wordt veelal 
door kennelbedienden of jachtopzieners gedaan.
Een heel bekend gezicht op Crufts is dat van Miss 
Sybil Churchill (1926-2008). Zij is lid van het General 
Committee van The Kennel Club, dertig jaar secreta-
ris van de Ladies Kennel Association en veertig jaar 
voorzitter van de West of England Ladies Kennel 
Society. Haar grootste bekendheid krijgt ze als 
voorzitter van Crufts. 
De bekendste Royal, die vrijwel elk jaar acte de 
présence geeft, is prins Michael Windsor (1942), een 
neef van koningin Elizabeth. Hij is president van The 
Kennel Club en eigenaar van Labrador Retrievers. 
Namens de Nederlandse kynologische pers inter-
viewde ik zowel Miss Churchill als prins Michael 
tijdens hun rondgang door het NEC in 2001 en 2002 
(zie foto’s). 

Vooral in de jaren negentig is het tentoonstellen van 
honden weliswaar nog het allerbelangrijkste, maar ook 
agilitycompetities, flyball, heelwork to music, obedience, 
politie- en reddingshonden trekken tienduizenden 
bezoekers. Crufts beweegt mee met de maatschappelijke 
veranderingen: ‘Discover Dogs’ – de vele stands van 
rasverenigingen – en het ‘Good Citizen Dog Scheme’ 
– trainingsprogramma voor hondeneigenaren – spelen 
in op verantwoordelijk hondenbezit en ook niet-rashon-
den krijgen de gelegenheid zich te presenteren. Nieuwe 
competities, zoals ‘Friends for Life’, over de unieke relaties 
tussen eigenaren en honden, doen hun intrede. In het 
nieuwe millennium wordt ‘The Health Zone’ omgedoopt 
in ‘Breeding for the Future’. Op alle fronten stijgt de 
aandacht voor gezonde honden, onder andere door een 
samenwerking tussen Crufts en de ‘Animal Health Trust’; 
dat is een organisatie met veel expertise op het gebied 
van genetisch onderzoek en erfelijke afwijkingen bij 
honden. Net als nu in Nederland, krijgen keurmeesters 
de gelegenheid om honden met ongezonde kenmerken 
uit de showring te verwijderen.

Wake-up call
Een negatieve gebeurtenis in 2008 is de documentaire 
Pedigree Dogs Exposed, die voor de BBC aanleiding is om, 
na veertig jaar, de samenwerking met Crufts op te 
zeggen en geen verslag meer te doen op televisie. Onder 
andere Channel 4 en You Tube springen in het gat dat de 
BBC achterlaat. De RSPCA, de grootste dierenwelzijnsor-
ganisatie, en Dogs Trust (de grootste welzijnsorganisatie 
voor honden in Engeland) boycotten Crufts, terwijl 
Pedigree Foods haar sponsorschap van jaarlijks 500.000 
Britse ponden terugtrekt. Pedigree Dogs Exposed is de 
grootste wake-up call in de geschiedenis van niet alleen 
Crufts, maar in die van de gehele kynologie. 

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

Dit is de BIS 2019, de Papillon ‘Planet Waves Forever 
Young Daydream’ uit België, roepnaam Dylan. Het was de 
eerste keer dat een Papillon de show won.

Op het moment dat dit artikel wordt geschreven  
staat Crufts 2022 gepland voor 10, 11, 12 en 13 maart. 
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