
DE KURILIAN BOBTAIL, 

Korthaar en Langhaar  

Afgeleid van de WCF en de LOOF standaard. 
 

ALGEMEEN  

De Kurilian Bobtail is een natuurlijk ras, 
ontstaan op de Kuril Eilanden. 

Karakteristiek voor dit ras is de pom-pom staart. 

De bouw is robuust, gespierd en gedrongen met 

een korte of halflange vacht. 
Karakter is vriendelijk en aanhankelijk, houdt 

van jagen en van water. 

 
KOP 

De kop is groot en heeft de vorm van een 

trapezium met licht afgeronde lijnen. Brede 
jukbeenderen. Het profiel heeft een lichte 

glooiing en een brede rechte neus. Krachtige, 

brede snuit, goed ontwikkelde kin. 

 
OREN 

Middelgrote oren met afgeronde toppen, breed 

en open aan de basis, relatief hoog geplaatst en 
iets naar voren wijzend. De ruimte tussen de 

oren bedraagt de breedte van een oor. 

De langhaar heeft lynxpluimpjes op de toppen 

van de oren. 
 

OGEN 

Grote, bijna ronde ogen, iets schuin geplaatst. 
Alle kleuren zijn toegestaan, onafhankelijk van 

de vachtkleur. 

 
NEK 

Korte, stevige nek. 

 

LICHAAM  
Semi-cobby lichaam, compact en gespierd met 

een licht gewelfde rug van de schouders tot aan 

de stuit die iets omhoog staat. 
 

POTEN EN VOETEN 

Stevige, gespierde middellange poten. De 
achterpoten zijn iets langer dan de voorpoten. 

Ronde voeten. 

 

STAART 
De staart is geknikt en/of gekruld met een of 

meer knikken. De lengte is tussen de 3 en 8 cm 

(zonder vacht). De vacht op de staart is langer 
dan op de rest van het lichaam; pom-pom effect. 

 

VACHTSTRUCTUUR 

KORTHAAR 
De vacht is kort met een dicht ingeplante 

bovenvacht en weinig ondervacht 

LANGHAAR 
De vacht is halflang, met een dicht ingeplante 

bovenvacht en weinig ondervacht. 

Een kraag, bef, broek en lynxpluimpjes zijn 

gewenst 
 

VACHTKLEUR 

Alle kleuren en patronen zijn erkend, met of 
zonder wit.  

Niet erkende kleuren: chocolate, cinnamon, lilac, 

fawn en point. 
Iedere hoeveelheid wit is toegestaan. 

 

 

FOUTEN 
- staart korter dan 3 cm of tussen de 8 en 12 cm   

- geen pom-pom effect 

- niet meer dan 1 wervel in de staart 
- te gewelfde rug 

 

NIET TOEGESTAAN 

-afwezigheid van staartwervels 
-korte, niet geknikte/gekrulde staart 

-lengte van de staart langer dan 12 cm 

-alle gebreken uit de ‘list of defects’ 
 

PUNTENTELLING: 

Kop                                 20 
Lichaam, poten 

en voeten   30 

Staart    30 

Vachtstructuur   10 
Vachtkleur en patroon    5 

Conditie                            5 

 Totaal  100 
 

N.B De Kurilian Bobtail mag niet gekruist 

worden met een ander ras. 
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