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De Slovensky Hrubosrsty Stavac (SHS) is een 
veelzijdige werkhond die na de Tweede We-
reldoorlog is ontwikkeld in Slowakije. De SHS 
is ontstaan uit de Weimaraner, Duitse Staande 
Draadhaar en de Cesky Fousek. De hond is in 
staat onder zware omstandigheden te werken, 
zowel op het land als in het water. Deze gebo-
ren speurhond heeft een uitstekende neus met 
een enorme vastberadenheid om zowel geuren 
uit de lucht als van de grond te volgen.
Met zijn formaat en uithoudingsvermogen is 
deze hond onvermoeibaar op grote stukken 
jachtveld. Zijn dikke vacht beschermt hem in 

de dichtste ruigte. Hij is steady bij het verwij-
zen en na het schot weet hij het geschoten 
wild feilloos te apporteren.
De SHS is een gepassioneerde jachthond en 
zeer gewaardeerd bij de Slowaakse jager 
vanwege zijn gehoorzaamheid en concentratie 
bij de jacht. Eenvoudig te sturen en kort in 
het zoeken, met een enorme wil om wild op 
te sporen en een goede wildscherpte. Dit ras 
heeft bovendien nog andere zeer gewenste 
kwaliteiten: hij is lief, trouw en is graag onder 
de mensen. Een intelligente hond die eenvou-
dig te trainen is.

Geschiedenis
Het ras is eigenlijk pas ontstaan in de jaren 50 
van de vorige eeuw. In de oorlogsjaren waren 
er veel goede jachthonden verloren gegaan 
en groeide bij jagers in Slowakije de behoefte 
een veelzijdige jachthond te fokken. Deze 
jachthond moest gemakkelijk te trainen zijn 
en alle soorten wild aankunnen, van patrijs tot 
vos. De ideale hond moest zowel in het water 
als op alle soorten terreinen zijn mannetje 
staan. Hij zou voornamelijk voor het werk na 
het schot worden gebruikt, dus moest hij goed 
kunnen apporteren en een zeer goede neus 
hebben.
Een groep jagers, voorgezeten door Koloman 
Slimák stelden een fokprogramma samen om 
zo de ideale jachthond te kunnen creëren. In 
die tijd waren de Weimaraners de beste jacht-
honden en werden derhalve de basis voor het 
nieuwe ras. Het uitgangspunt was “de beste 
van de beste” te fokken. De Weimaraners 

Jachthond in  the p icture

De Slovensky
Hrubosrsty
Stavac
- ook wel Slowaakse Ruwharige Staande
Een onverschrokken werklustige ruwhaar met een klein hartje!

De Slovensky Hrubosrsty Stavac, letterlijk vertaald Slowaakse Ruwharige Staande, is 
een niet veel voorkomende jachthond die zijn oorsprong vindt in Slowakije. De  Slowa-
ken wilden een veelzijdige jachthond, die uitstekend in het veld werkt, niet bevreesd is 

om door de ruigte en het water te gaan, zeer goed kan verwijzen en tevens alle soorten wild, 
zowel groot als klein, apporteert. Bovendien moest de hond een ongekend uithoudingsvermo-
gen hebben en de strenge winters in Slowakije kunnen doorstaan. Daartoe heeft men de beste 
van de geselecteerde rassen gekruist en daar was hij dan: de Slovensky Hrubosrsty Stavac!
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werden gekruist met de Duitse Draadhaar en 
de Cesky Fousek. Alleen honden met bewezen 
temperament en excellente jachtkwaliteiten 
werden gebruikt, onder strikt toezicht van de 
fokcommissie en zo ontstond de SHS. Het ras 
overtrof de stoutste verwachtingen! De hond 
jaagt niet alleen op veerwild, maar blijkt een 
heldhaftige jager die niet terug deinst voor 
een gevecht met wilde beren! De SHS jaagt 
ook op herten, vossen en ongedierte.
Door een fout bij de vertaling van de ras-
standaard van de Weimaraner in het Slowaaks, 
is het ras een tijdlang geregistreerd geweest 
als Weimaraner Ruwhaar. In 1975 is deze 
fout door de Duitse Weimaraner vereniging 
rechtgezet en werd de SHS verwijderd uit de 
Weimaraner kwalificatie. Door de uitstekende 
werkkwaliteiten was de SHS inmiddels enorm 
populair geworden in Slowakije. De Slowaakse 
Jachtvereniging heeft dan ook de SHS laten 
registreren en in 1983 werd het ras officieel 
FCI erkend, rasgroep 7 rasnummer 320.
In 2005 heeft de rasvereniging in Slowakije 
besloten dat nieuwe bloedlijnen hard nodig 
waren om het ras gezond te houden. Onder 
leiding van Michal Urban, secretaris van de 
Slowaakse Rasvereniging, is men dan ook 
begonnen om nieuwe lijnen te creëren door 
opnieuw de originele rassen te combineren om 
zo de benodigde diversiteit in de genenpool te 
verkrijgen. Volgens de FCI regels is dit alleen 
mogelijk in het land van herkomst, zijnde 
Slowakije. In Nederland zijn nu ook al enkele 
“nieuwe” honden ingevoerd, de zogenaamde 
F1 en F2 generaties.

Uiterlijk van de SHS
Uiterlijk lijken de meeste SHS’s op een 
Weimaraner, maar dan met een ruwharige 
vacht. De meeste mensen zien ze dan ook als 
Weimaraner, maar dat is zeker niet het geval. 
Qua bouw zijn ze gelijk aan de rassen waar 
ze uit voort komen. De baard en snor, evenals 
de ruwharige vacht, zijn onmiskenbaar van 
de Cesky Fousek en Duitse Draadhaar. De 
zilvergrijze, leverkleurige vacht uiteraard van 
de Weimaraner. De kleur van de ogen varieert 
van de lichte kleur van de Weimaraner tot de 
diepe amber kleur van de Draadhaar.
Volgens de rasstandaard mag de kleur bruin-
grijs, zilver-grijs, met eventuele bruine of 
geschimmelde platen zijn. De hoofdkleur grijs 
komt in lichte en donkere varianten voor. Witte 
aftekening op poten en borst zijn toegestaan.
Omdat het ras zo nieuw is, is er wel wat vari-
atie binnen de nesten, vooral met betrekking 
tot de vachtstructuur. De meesten hebben de 
correcte ruwharige vacht, maar sommige zijn 
te fluffy of te dun behaard. Door het huidige 

strengere fokbeleid is te verwachten dat dit 
verbetert. De honden blijken gezond, tonen 
goede jachtaanleg en ook de vachtstructuur 
wordt steeds beter. De SHS is een sterke hond 
met een adellijke uitstraling en een krach-
tige belijning. De rechthoekige vorm van de 
schedel heeft een matige stop. De snuit is 
recht en breed. De grote neus is donker van 
kleur. Amandelvormige ogen met donkere 
oogleden. De pups worden geboren met 
azuurblauwe ogen, die in een paar maanden 
veranderen naar barnsteenkleurig. Dit ras 
heeft een rechte goed gespierde rug en goed 

uitgesproken schoft. De staartaanzet is vrij 
hoog. In rust hangt de staart naar beneden en 
wordt horizontaal gedragen wanneer de hond 
in beweging is. De staart wordt in Slowakije 
nog gecoupeerd tot de helft van zijn normale 
lengte. Dit ras heeft een dubbele vacht. De 
4 cm lange bovenvacht voelt ruw aan. De 
korte ondervacht is fijn en dicht. Op de snuit 
zit langer haar en vormt de snor een baard, 
ze hebben uitgesproken wenkbrauwen. Het 
voorhoofd is kort behaard en ook de oren zijn 
bedekt met kort zacht haar.
Ze zijn middelgroot, de reu is 62 tot 68 cm en 
de teef is 57 tot 64 cm hoog. Het gewicht van 
de SHS zit tussen de 25 en 35 kg.

Temperament en werklust
Een werklustige SHS is onstuitbaar. Er is geen 
hek te hoog, geen prikkeldraad te scherp, geen 
water te breed en geen vogel te levendig. In 
hun drift voelen ze geen pijn, zo gedreven zijn 
ze in hun werk. Zo lijken ze heel hard, maar 
tegelijkertijd zijn het hele zachte liefhebbende 
honden. Ze hebben een uitstekende neus, 
zowel kort aan de grond als in de wind vangen 
ze eenvoudig geuren op. Ze zijn dol op water. 
Deze hond moet met zachte hand worden 
getraind. Het zijn zeer intelligente honden die 
graag willen werken, waardoor een te harde 
aanpak veel onbegrip bij ze zal oproepen en 
ze zich zullen afsluiten in onbegrip.
In het veldwerk voelen deze honden zich zeer 
thuis, maar ze sporen ook graag het wild 
op en apporteren dit dan heel graag. Ook 
zweetwerk behoort tot hun competenties. 
In Slowakije worden ze geprezen om hun 
vermogen om groot wild op te sporen en te 
apporteren.
Ze zijn het meest in hun element wanneer er 
met ze gewerkt wordt, ze zijn niet gefokt om 
heel de dag op de bank te hangen of lange 
stukken lijdzaam aan de voet te volgen.

Persoonlijkheid
Qua persoonlijkheid lijken ze niet op een Wei-
maraner. Weimaraners zijn over het algemeen 
afwachtend ten opzichte van vreemden, de 
SHS heeft dit totaal niet! Ze lijken daarin meer 
op een Labrador, gezien de wijze waarop ze 
hun enthousiasme en affectie tonen. Ze zijn 
erg amusant en komisch, echte clowns! Het 
zijn zeer speelse honden en hebben dan ook 
de gelegenheid nodig om te kunnen ravot-
ten en spelen. Een SHS weet je altijd aan het 
lachen te maken.
Hun omgang met andere honden, mensen 
en kinderen is uitstekend! Ze hebben niet de 
scherpte die wel bekend is bij de Weimaraner. 
Het is een gemakkelijk ras om mee samen te 
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leven, ze zijn zeer aanhankelijk, willen graag 
goed doen, zijn niet snel gek te maken en 
goed te trainen. Maar laat je niet misleiden, 
dit is een klasse werkhond met excellente 
neus en ongekend uithoudingsvermogen. Ze 
zoeken het veld in goed tempo en vastberaden 
af, pakken geur van de grond voordat ze hun 
kop heffen om wind te pakken. Het zijn prima 
verwijzers en werken uitstekend na het schot. 
Van nature een goed speurende hond, een 
goede apporteur met zachte bek, ook goed 
in waterwerk en met een vacht die ze goed 
tegen de kou beschermt.
De SHS kan wel heel ‘vocaal’ zijn, vooral 
wanneer ze gefrustreerd of opgewonden zijn, 
of wanneer ze iets willen. Mensen die een 
compleet stille hond willen, kunnen beter geen 
SHS nemen. Alhoewel, het blaffen en janken 
gebeurt alleen in opperste opwinding en is 
niet iets wat heel lang aanhoudt.

Vachtverzorging
Het vergt niet veel inspanning om de SHS er 
goed uit te laten zien. In de ruwe vacht laat 
vuil makkelijk los, waardoor een bad zeker 
niet vaak noodzakelijk is. Een kam of borstel 

door het haar laat de opgedroogde modder 
makkelijk verwijderen. In bad doen is sowieso 
niet aan te raden want de natuurlijke vetlaag 
in de vacht beschermt de hond tegen vocht en 
koude, regelmatig wassen tast deze laag aan 
en dat is uiteraard niet wenselijk.
De SHS heeft een zogenoemde plukvacht. 

Afhankelijk van de hardheid en groeisnelheid 
van het haar moet hij 1 tot 2 keer per jaar 
worden geplukt. De harde bovenvacht laat 
zich, wanneer de hond plukrijp is, makkelijk 
verwijderen. Een voordeel van een plukvacht 
is, dat je weinig haren in huis zult vinden. 

Huishond?
De SHS is gefokt als werkhond. Dit betekent 
dat ze dus voldoende beweging en uitdagin-
gen nodig hebben. Ze zijn erg vriendelijk en 
doen hun uiterste best hun baas te plezieren. 
Ze zijn hard voor zichzelf, maar naar anderen 
zacht en verdraagzaam, zeer trouw en loyaal 
aan het eigen gezin. In zoverre de ideale huis-
hond. De oorsprong moet echter niet uit het 
oog worden verloren. Het is en blijft een jacht-
hond, met enorme energie en werklust. Hij is 
op zijn best als hij mee mag het jachtveld in. 
Wanneer hem voldoende uitdaging in de vorm 
van bijvoorbeeld jachttraining, gehoorzaam-
heid (GG), reddingswerk of behendigheid (Agi-
lity) en voldoende beweging wordt gegeven, 
heb je een gouden hond aan de SHS. Zorg wel 
voor een voldoende hoog hek in de tuin…

Rasvereniging
Op dit moment is er nog geen rasvereniging 
voor de SHS in Nederland. Tot voor kort waren 
er nog te weinig honden in het NHSB register 
ingeschreven om een vereniging op te kunnen 
richten. Inmiddels is de grens van 30 inge-
schreven honden gepasseerd, dus momenteel 
is men wel bezig een vereniging te starten. 
De eerste vergadering is al belegd. Ook in 
Duitsland is men bezig met het oprichten 
van een vereniging voor de SHS. Het is de 
bedoeling dat de verenigingen van Nederland 
en Duitsland nauw samen gaan werken met 
de club in Slowakije. Wellicht dat dit in 2012 
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Jong geleerd is...

Hond voor weer en wind.
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“Het willen hebben van een Weimaraner is als 
een soort virus. Ben je er eenmaal mee besmet 
dan kom je er niet snel meer vanaf. Daarom heb 
ik, samen met mijn vriendin, in 2000 weer een 
korthaar Weimaraner teefje gekocht. 
Met deze hond ben ik in Heumen de KNJV 
jachthondentraining gaan volgen en zo lang-
zaam aan in het jachtwereldje gerold. Met een 
voormalig jachtopzichter ben ik in die periode 
ook zweetsporen gaan leggen voor Teckels. Mijn 
enthousiasme voor de jacht werd steeds groter 
en in 2005 heb ik dan ook mijn jachtdiploma 
behaald en ben met een jachtakte lid geworden 

van een WBE hier in de buurt. 
Natuurlijk bleef het voorjagen met mijn Weima-
raner heel belangrijk, omdat ik dit toch één van 
de leukste dingen vond, vooral omdat apporte-
ren haar lust en leven was”.

Wanneer kwam je voor het eerst in 
aanraking met de Slovensky Hrubosrsty 
Stavac?
“Tijdens het jagen kwam ik erachter dat mijn 
Weimaraner niet zo goed tegen de kou kon. 
Vooral het waterwerk en het ‘moeten wachten in 
de kou’ ging niet goed. Dus we gingen op zoek 

naar een hond met zeker zoveel jacht capaciteit 
als de Weimaraner, maar met meer vacht die be-
stand was tegen de koude periodes in de winter.
In 2006 kwam ik in een hondenboek de Slo-
waakse Staande tegen, met het kleurtje van de 
Weimaraner maar met een vacht met onderwol, 
beter bestand dus tegen de kou. Het was toen 
trouwens nog behoorlijk lastig om meer informa-
tie te krijgen over het ras. Op internet was wel 
het een en ander te vinden, maar veel informatie 
online was gedateerd en niet compleet. Ik heb 
toen zo’n beetje iedereen gebeld of gemaild die 
maar enigszins met het ras bekend was”.

Hoe ben je aan je SHS gekomen?
“Na lang zoeken kwam ik begin 2007 op 
internet een fokker uit Ierland tegen die de 
Slowaakse Staande Ruwhaar fokte en ermee 
jaagde. Na wat vragen te hebben opgesteld 
kreeg ik een stortvloed aan informatie over het 
ras. Hij nodigde mij en mijn vriendin gelijk uit 
om naar Ierland te komen. We zijn toen in mei 
van dat jaar naar het nestje bij Nicholas Elder 
in Kildare gaan kijken en hebben toen eigenlijk 
voor het eerst de Slowaakse Staande Ruwhaar 
gezien. Nicholas had er zo’n 30 stuks rondlopen 
met de pups meegeteld….  Het was een vrolijke 
boel, de honden gingen allemaal heel goed met 
elkaar om. Ik had wat stambomen bekeken en 
bij dit nest viel mij op dat de voorouders uit een 
Franse lijn kwamen waar wat meer Weimara-
nerbloed in zat. De keuze was snel gemaakt, het 
werd het donkerste teefje uit het nest. Begin 
juni van 2007 ben ik toen met het vliegtuig Tara 
gaan ophalen, ze kon als handbagage mee”. 

Lens Deckers is jager en een SHS liefhebber pur sang. Lens woont in Nijmegen 
en is gedurende zijn jeugd opgegroeid met jachthonden. Als eerste  een Duitse 
Staande Korthaar en daarna twee korthaar Weimaraners. “Deze honden waren 

onze huishonden en ik was degene die er elke dag uren mee in de polder wandelde”, 
vertelt Lens.. 

Interview met SHS liefhebber 
en jager Lens Deckers

Slowaak (voorgrond) en Wemaraner.

© De Jachthond / www.dejachthond.nl
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Hoe bevalt de Slowaak als jachthond?
“Het zijn honden met veel natuurlijke aanleg en 
ze werken erg graag. Er zit enorm veel passie in, 
ze staan goed voor en ze zijn daarbij allround. Ze 
zijn niet altijd even snel, maar het goede is, dat 
ze wel altijd blijven doorgaan. Ze hebben een 
onvermoeibare energie, zeker zolang ze geprikkeld 
blijven zoals dus op de jacht. Bij de Slowaakse 
Staande Ruwhaar moet het leuk en interessant 
blijven, makkelijke dingen daar lopen ze een 
beetje aan voorbij”. 

Hoe train je haar, wat valt je daarbij 
op, makkelijker of moeilijker dan 
een ander ras? 
“Mijn ervaring is dat de Slowaak in vergelijking 
met een Weimaraner makkelijker te trainen is. 
Als pup gaat het allemaal heel vlot, ze leren 
erg snel. Water is geen probleem, ze lopen er zo 
met andere honden in. Ook als jonge hond gaat 
het goed, je moet er alleen niet teveel druk 
opzetten. Als ze iets niet willen doen, kun je 
beter even stoppen en later weer verder gaan. 
Als je toch doorgaat, slaan ze dicht en doen 
ze niets meer. Verder zijn ze speelser, wat het 
trainen met wild wel wat moeilijker maakt. Het 
onder dwang aanleren van een modelapport 
kost meer tijd. Het duurt even voor dat een 
Slowaak ook ‘echt volgroeid’ is qua capaciteit. 
In 2008 heb ik met haar, tijdens een eerste 
KNJV-proef een C diploma behaald en later dat 
jaar in Engeland met goed gevolg een ‘novice 
workingtest’ uitgevoerd. Ik ben in dat jaar ook 
begonnen met het veldwerk trainen, omdat ik 
graag wilde weten hoe Tara dat zou doen. De 
Slowaakse Staande Ruwhaar is ingedeeld in 
dezelfde groep als de Weimaraner maar jaagt 
iets wijder. Johan Kraay nodigde me toen uit 
om een trainingsdag van de Drentse Patrijs mee 
te maken. Voorjaar 2009 hebben we aan een 
paar jeugd veldwerkwedstrijden meegedaan. 
Tara deed het heel leuk, ze had er goed de gang 
in. Alleen had ik zelf veel te weinig 
ervaring, waardoor er helaas geen 
punten werden gescoord. 
Dit jaar, 2012, gaan we voor het 
zweetwerk. Tara is goed spoorvast 
met sleepwerk, nu maar eens kijken of 
dit een succes wordt”.

Wat zijn de beste eigenschappen van een 
Slowaak als jachthond?
“Dat het nog échte jachthonden zijn, ze zijn 
zelfstandig, met veel passie, ze staan goed voor 
en zijn allround. En wat fijn is, het werken in 
weer en wind. De Slowaakse Staande Ruwhaar 
schuwt het water en de kou niet, wat voor mij 
tijdens de jacht heel plezierig en nuttig is”.

Wat zijn de verschillen in jacht capaciteiten 
tussen de Slowaak en de andere (staande) 
honden die je hebt voorgejaagd?
“Allereerst is het grappig dat de meeste 
eigenaren van de Slowaakse Staande Ruwhaar 
die ik ken, ook Weimaraners hebben of hebben 
gehad. Terwijl deze rassen totaal verschillende 
karakters hebben. Ik noemde onze Weimaraner 
Hima niet voor niks een “Bitchy Lady” terwijl 
“Tara” de Slowaak meer “de boerendochter” 
is. Tijdens jacht zie je ook verschillen. Bij de 
Slowaak gaat het allemaal rauwer en lomper dan 
bij de Weimaraner. Ruige begroeiing, brandne-
tels en distels zijn geen probleem, echter mijn 

Slowaak gaat niet echt graag de bramen in. Ze 
kunnen dus beter tegen de kou dan de korthaar 
Weimaraner en vragen wat minder aanwijzingen 
van de voorjager tijdens het jagen, ze werken 
wat zelfstandiger”.

Hoe vind je de Slowaak als gezinshond?
“Ik vind de Slowaak erg lief en laid back. Ze 
zijn gemakkelijk in de omgang. Ze gaan geen 
confrontatie aan met andere honden. Onze 
teef heeft afgelopen zomer 9 pups gehad, we 
hebben daar nu nog één reutje van in huis. Het 
is erg leuk om te zien hoe die twee met elkaar 
omgaan. Wat wel heel belangrijk is dat ze iets 
te doen hebben, anders gaan ze uit verveling de 
boel slopen. Vooral als jonge hond zijn ze daar 
heel goed in. 
Verder is dit ras heel erg gefixeerd op eten, 
niets is belangrijker! Ze stelen het onder je neus 
vandaan…. Met kinderen gaat het goed. 
De Slowaak heeft veel beweging nodig om z’n 
energie kwijt te raken, maar dat geldt voor de 
meeste jachthonden. Verder vind ik dat je ze 
voldoende uitdaging moet bieden, bv. jagen,  
reddingswerk, behendigheid of iets dergelijks”.

Waar let je op bij het aanschaffen van 
een pup?
“Je ziet het Weimaranerbloed bij een aantal 
van de pups terug in de vacht en het karakter. 
De vacht is wel ruwharig maar iets gladder. Het 
karakter is wat steviger, ze zijn iets minder snel 
onder de indruk. 
Als je voor een Slowaakse Staande pup gaat, 
zijn er een aantal dingen waar je rekening moet 
houden. In de vacht kunnen nogal wat verschil-
len zitten omdat het een jong ras is en doordat 
er af en toe een ander ras ingekruist wordt in 
Slowakije. Hoe de vacht zich ontwikkelt is elke 
keer weer afwachten. Neem de moeite om de 
stamboom te bekijken of er niet een hoge inteelt 
coëfficiënt inzit. De komende jaren worden er 
behoorlijk wat nieuwe lijnen gefokt waardoor de 
genenpool weer wat breder wordt”. 

Informatie over de SHS en eventuele nes- 
ten in Nederland kunt u opvragen bij 
Mariska de Haan van kennel “van de 
Merlinhoeve”, mariska@merlinhoeve.nl, 
www.merlinhoeve.nl
Voor vragen over de SHS in de jacht 
kunt u Lens Deckers mailen: 
lensdeckers@gmail.com of stuur een 

berichtje via Facebook.
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