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1. INLEIDING:
De kleurbeschrijving van de Franse Bulldog is sinds de eerste FCI rasbeschrijving in 1880
meerdere malen aangepast en wijkt daarnaast in meerdere opzichten af van de
kleurbeschrijvingen van de andere kennelclubs in de wereld zoals bijvoorbeeld de
Amerikaanse of de Engelse Kennelclub. Hoewel in de basis gelijk, – de Franse Bulldog
wordt doorgaans beschreven als fawn, gestroomd of bont – verschillende details in de
beschrijvingen, fouten én uitsluitingen zorgen voor diverse interpretaties bij o.a. de FCI,
AKC en KC. De FCI rasstandaard voor de Franse Bulldog is in 2014 op meerdere fronten
herzien en op 17 april 2015 in het Frans en Engels gepubliceerd. Ook de kleurparagraaf is
wederom ingrijpend aangepast. Uitganspunt van deze uiteenzetting is de originele Franse
FCI-standaard (FCI No 101), dit omdat er opmerkelijk genoeg in de Engelse (en de daaruit
voortgekomen Nederlandse-) versie enkele onjuiste vertalingen staan.
Wanneer we spreken over de ‘kleur’ van de Franse Bulldog bedoelen we daar doorgaans de
vachtkleur mee. Het is belangrijk om dit te benoemen omdat de rasstandaard naast de vacht
ook enkele andere facetten van kleur benoemd, zoals; de kleur van de ogen, de oogleden, de
neus en de lippen en de nagels.
Daarnaast is het uitgangspunt dat we spreken over de ‘erkende’ of ‘toegestane’ vachtkleur
wanneer we het hebben over de kleur. Immers; naast deze erkende of toegestane kleuren
komen er ook nog andere kleuren voor. De rasstandaard maakt daarbij slechts onderscheid
in de toegestane (erkende) kleuren en uitsluitende (diskwalificerende) kleuren. In
tegenstelling tot rasstandaarden van sommige andere rassen kent de rasstandaard voor de
Franse Bulldog geen ‘ongewenste’ kleuren. Wel worden er één voorkeur en een aantal
fouten benoemd, maar deze hebben betrekking op variaties die voorkomen binnen de
gewenste vachtkleuren. Een vachtkleur is dus erkend of diskwalificerend, er is geen grijs
gebied.
De vachtkleur wordt op meerdere plaatsen in de rasstandaard aangehaald. Allereerst is er de
algemene kleurbeschrijving welke in enkele alinea’s wordt uitgediept. Deze omvat alle
toegestane vachtkleuren voor de Franse Bulldog en staat bij de paragraaf ‘VACHT’.
Daarnaast wordt de vachtkleur aangehaald bij de paragraaf ‘FOUTEN’ en
‘DISKWALIFICERENDE FOUTEN’
Tevens worden in relatie tot kleur ook de ogen, de oogleden, de neus de lippen en de nagels
genoemd in de paragraaf ‘HOOFD’, ‘VACHT’, ‘FOUTEN’, ‘ERNSTIGE FOUTEN’ en
‘‘DISKWALIFICERENDE FOUTEN’. In enkele gevallen zal ik hier op ingaan. De kleur
van de ogen en de nagels zal ik niet bespreken.
In dit artikel staat de tekst uit de rasstandaard in grijze blokken vermeldt.
De originele rasstandaard is te vinden via: FCI N° 101 FR
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2. ERKENDE VACHTKLEUREN:
Allereerst beschijft de rasstandaard de erkende vachtkleur in algemene zin:
-

Kleur: Fawn, al dan niet gestroomd, mét of zonder witte platen.

Vervolgens deelt de standaard de erkende vachtkleuren op in enkele groepen:
Eerst ‘gestroomd’ en ’fawn’:
-

Vacht zonder witte platen:
o Gestroomd: fawn vacht welke gekenmerkt wordt door middelmatige,
dwarslopende donkere stroming waardoor een ‘getijgert’ effect gecreëerd
wordt. Sterk gestroomde vachten mogen de fawn grondkleur niet geheel
bedekken. Een zwart masker kan aanwezig zijn. Beperkte witte platen
toegestaan.
o Fawn: egaal gekleurde vacht, van licht tot donker fawn, soms met een lichtere
kleur op de onder- en binnenzijde van het lichaam en de ledematen. Met of
zonder zwart masker, de vacht met masker wordt geprefereerd. Al dan niet
met beperkte witte platen.

Vervolgens ‘bont’ en ‘fawn en wit’:
-

Vacht met witte platen:
o Gestroomd met middelmatig of overwegend witte platen: zogenaamd ‘bont’.
De aftekeningen idealiter verdeeld over de gehele hond. Enkele vlekken op de
huid toegestaan.
o Fawn met middelmatig of overwegend witte platen: zogenaamd ‘fawn en
wit’. De aftekeningen idealiter verdeeld over de gehele hond. Enkele vlekken
op de huid toegestaan.

En aanvullend:
-

In alle vachten is de neus zwart, nooit bruin of blauw. De volledig witte exemplaren
(waarbij de witte beplating totaal is) zijn toegestaan, mits de neus en de randen van
de oogleden zwart zijn. Deze kleur wordt niet nagestreefd vanwege het risico op
doofheid.
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Deze tekst uit de rasstandaard vertaald zich dan als volgt:

2.a KLEUR
Fawn, al dan niet gestroomd, mét of zonder witte platen
(algemene omschrijving)

2.b GESTROOMD
Gestroomd met masker:

Gestroomd zonder masker:
(bij de donkere honden niet altijd zichtbaar)

Gestroomd met beperkte witte platen:
(kan voorkomen bij alle variaties van de gestroomde vacht, mét of zonder masker)
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2.c FAWN
Fawn, van licht tot donker, met masker (geprefereerd):

Fawn, van licht tot donker, zonder masker:

Soms met lichtere kleur op de onder- en binnenzijde van het lichaam en ledematen:
(bij lichtere honden vaak niet te zien en kan voorkomen bij alle variaties van de fawnkleurige vacht, mét of zonder masker)

Fawn met beperkt witte platen:
(kan voorkomen bij alle variaties van de fawn-kleurige vacht, mét of zonder masker)
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2.d GESTROOMD MET MIDDELMATIG OF OVERWEGEND WITTE PLATEN
Bont:
(alle eerder genoemde variaties van stroming kunnen voorkomen, mét of zonder masker)

2.e FAWN MET MIDDELMATIG OF OVERWEGEND WITTE PLATEN
Fawn en Wit:
(kan voorkomen mét en zonder masker)

Aanvullend:
Volledig wit:
De volledig witte exemplaren (waarbij de witte beplating totaal is) zijn toegestaan, mits de
neus en de randen van de oogleden zwart zijn.
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3. FOUTEN:
Alle specifiek benoemde fouten hebben betrekking op de kleur. LET OP: dit zijn géén
diskwalificerende of uitsluitende fouten.
-

Fouten:
Alles wat afwijkt van het bovenstaande moet worden beschouwd als een afwijking en
zal exact bestraft moeten worden naar gelang de ernst van de afwijking en het effect
op de gezondheid en welzijn van de hond.
o Sterk gevlekte bonte vacht
o Sterk gevlekte fawn en witte vacht
o Fawn kleurige honden met diep zwarte aalstreep over de gehele rug
o Witte sokken (‘blazane’) bij de gestroomde en fawn vacht
o Licht gekleurde nagels

Op de kleur van de nagels zal ik hier niet ingaan.

FOUTEN:
Sterk gevlekte bonte- en fawn en witte vacht:
(de vacht is hierbij gevlekt, het betreft hier niet de huid)

Fawn kleurige honden met diep zwarte aalstreep over de gehele rug

Witte sokken (‘balzane’) bij gestroomde en fawn honden:
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4. DISKWALIFICERENDE FOUTEN:
Tot slot beschrijft de standaard de diskwalificaties met betrekking tot de vachtkleuren als
volgt:

- Diskwalificerende fouten [met betrekking tot de kleur]:
Vachtkleur die niet overeenkomt met hetgeen in de standaard is beschreven, in het
bijzonder; zwart, zwart met fawn markeringen [black & tan] en alle verdunningen
van zwart, mét of zonder witte platen.

Diskwalificerende fouten:
Vachtkleur die niet overeenkomt met hetgeen in de standaard is beschreven,
Dit laat in principe weinig ruimte voor discussie. Alleen fawn, gestroomd, bont en ook fawn
en wit zijn - met enkele kleine variaties zoals beperkt wit bij gestroomd en fawn, wel of
geen masker en een geheel witte hond - toegestaan. Verderop [pag. 13] kom ik hier op
terug.
Toch beschrijft de rasstandaard enkele diskwalificerende foutkleuren in het bijzonder:

…. in het bijzonder; zwart, zwart met fawn markeringen [black & tan]….
LET OP: zeer jonge honden kunnen nagenoeg geheel zwart zijn. Echter; op latere leeftijd
zullen deze doorgaans wél een gestroomd patroon ontwikkelen.

Zwart

Zwart met Fawn markeringen
Black & Tan

…. en alle verdunningen van zwart, ….
(waarbij de neuskleur in overeenstemming is met de vacht en dus anders dan zwart)

Blauw, Muisgrijs

Bruin, Lever, Choco
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…. mét of zonder witte platen.

(Zwart en Wit, Black & Tan en Wit, Blauw en Wit, Bruin en Wit, Lilac en Wit)

4.a Variaties op diskwalificerende fouten;
-

Blauw & Tan, Bruin & Tan, Lilac & Tan:

-

Fawn en Wit met Blauw masker, Fawn en Wit met Bruin masker, Fawn en Wit met
Lilac masker:

-

Fawn met Blauw masker, Fawn met Bruin masker, Fawn met Lilac masker:

- Blauw & Tan en Wit, Bruin & Tan en Wit, Lilac & Tan en Wit:

LET OP:
De laatste 6 varianten kunnen ook voorkomen zonder masker, in dat geval is slechts de neus
blauw, bruin of lilac [zie onder 6.1]. Met name deze varianten zijn uiterst lastig te
herkennen.
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4.b Merle (verdunning van zwart) valt onder de noemer ‘diskwalificerende fout’.
Merle is een ongelijkmatige verdunning van het zwarte pigment. Merle kan voorkomen bij
alle bovengenoemde vachtkleuren. De variatie is derhalve eindeloos en te veel om op te
noemen. Daarnaast moet men sterk twijfelen aan de raszuiverheid van van de Merle honden.
Enkele voorbeelden zijn:

Blue Merle

Blue Merle Pied

Choco Merle

5. OVERIGE NIET TOEGESTANE VACHTKLEUREN
Terugkomend op de omschrijving:
‘Vachtkleur die niet overeenkomt met hetgeen in de standaard is beschreven’
Dit zijn onder andere kleuren die (genetisch) afwijken van de basiskleur fawn. Twee kleuren
welke op deze grond niet overeenkomen met hetgeen in de standaard is beschreven maar
niet specifiek staan benoemd zijn ‘rood’(‘red’) en ‘cream’. Hierbij is cream de lichtere
variant van rood, al dan niet beinvloed door onderliggende genen. En daarnaast is de
variatie met witte platen ook hier mogelijk. De lichtere varianten van rood en cream zorgen
voor de verwarring met fawn. Maar ook de donkere varianten van fawn zonder masker
kunnen worden verwart met rood.

5.a Rood (Red) en Cream:

Rood

Rood en Wit

Cream

Cream en Wit
‘Honey Pied’

Belangrijke kenmerken van rood en cream;
- Zwarte aftekeningen rondom de neus en lippen mogelijk. Maar deze bevinden zich in
de huid en niet in de vacht
- Geen zwart masker
- Geen lichtere kleur op de onder- en binnenzijde van het lichaam en ledematen
zichtbaar
- Merle is niet zichtbaar bij deze vachtkleuren
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5.b Uitleg Rood en Cream:
Waarom vallen ‘rood’ en ‘cream’ niet onder de door de standaard
voorgeschreven kleuren?
Zonder in details te treden aangaande de specifieke genetica; het vergt enige uitleg waarom
de rode en cream vacht vallen onder de noemer ‘diskwalificerende fout’. De standaard
schrijft voor dat de hond fawn is, al dan niet gestroomd, mét of zonder witte platen. Het
woord ‘fawn’ is hier cruciaal. Hoewel de rode vacht dus vaak lijkt op fawn, dat is deze
beslist niet. Genetisch gezien heeft de rode vacht een geheel andere opbouw waarbij er geen
zwarte mogelijk is in de vacht (wél in de huid). De rode hond heeft dus nimmer een zwart
masker en daar waar er in de snuit en soms aan de oren zwarte aftekeningen te zien zijn, zijn
dit aftekeningen in de huid (zwart pigment in de huid is wel mogelijk in tegenstelling tot de
vacht). Daarnaast zal er bij de rode vacht geen lichtere kleur op de onder- en binnenzijde
van het lichaam en ledematen zichtbaar zijn. En omdat zwart pigment in de haren niet
mogelijk is ontbreken de kenmerkende zwarte markeringen (op de staart, oren, aalstreep,
zwart masker etc.) zoals die bij fawn vaak aanwezig zijn. Kleine maar cruciale verschillen.
Het is belangrijk op te merken dat het soms niet mogelijk is om zonder genetisch onderzoek
objectief te kunnen beoordelen of de vacht fawn, rood of cream is. Dat neemt niet weg dat
zowel rood als cream formeel wél vallen onder de noemer ‘Diskwalificerende fout’.

6. OVERIGE DISKWALIFICERENDE FOUTEN:
Naast diskwalificaties voor vachtkleur beschrijft de standaard ook een diskwalificatie voor
de kleur van de neus welke in dierecte relatie staat tot de vachtkleur.

- Diskwalificerende fouten [met betrekking tot de kleur]:
Kleur van de neus anders dan zwart

6.a Kleur van de neus anders dan zwart.
De kleur van de neus heeft in veel gevallen een directe relatie tot de vachtkleur. Alle
verdunningen van zwart hebben invloed op de kleur van de neus waarbij die kleur gelijkend
is met die van de vacht. Dit is zo bij; Blauw, Choco, Lilac en Merle. Honden met deze
diskwalificerende vachtkleuren hebben dus nóg een diskwalificerende eigenschap; de
neuskleur. Bij vachtvariaties welke vallen onder de noemer ‘diskwalificerende fout’ en
lastig te identificeren zijn kan de neuskleur de doorslag geven. Dit is overigens niet zo bij
zwarte, rode en cream honden; zij hebben een normale zwarte neus.
Belangrijk is op te merken dat depigmentatie van de neus - waarbij de neus dus in meer- of
mindere mate wit is - hier niet onder valt. Dit valt in de rasstandaard onder: ‘Ernstige
fouten’ en is dus geen ‘Diskwalificerende fout’.

Erkende vachtkleuren, fouten en diskwalificaties

13/14

Franse Bulldog - FCI N° 101

Erkende vachtkleuren, fouten en diskwalificaties

14/14

