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(WETTERHOUN)
Alkuperämaa: Alankomaat

KÄYTTÖTARKOITUS: Saukon metsästykseen käytettävä koira.
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 8 noutajat, ylösajavat koirat ja vesikoirat

Alaryhmä 3 vesikoirat
Käyttökoetulos vaaditaan.

YLEISVAIKUTELMA: Tasapainoinen koira, jota käytettiin perinteisesti saukon
metsästykseen. Roteva, ei kuitenkaan lihava eikä kömpelö; neliömäinen ja yleisra-
kenteeltaan raskaanoloinen. Nahka on tiiviisti rungonmyötäinen, ei löysää kaula-
eikä leuanalusnahkaa. Huulet eivät ole roikkuvat.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Hiljainen koira, jolla on itsepäinen luonne,
varautunut vieraita kohtaan, ihanteellinen vahti.

PÄÄ: Kuiva ja kooltaan suhteessa runkoon, vahva ja voimakas.
Kallo: Hieman pyöristynyt, vaikuttaa pituuttaan leveämmältä, kaartuu loivasti
kohti poskia. Kallo ja kuono ovat yhtä pitkät.
Otsapenger: Kallo liittyy loivasti kuonoon, otsapenger on vain hieman havaittava.
Kirsu: Hyvin kehittynyt, ei halkinainen. Koirilla, joilla on musta pohjaväri, kirsu
on musta, ruskeilla ruskea. Sieraimet ovat hyvin kehittyneet ja avoimet.
Kuono: Voimakas, hieman kirsua kohti kapeneva, ei suippo vaan tylppä. Kuonon-
selkä on leveä ja suora, sivulta katsottuna ei kyömy eikä painunut.
Huulet: Tiiviit, eivät riippuvat.
Leuat / hampaat: Hampaat ovat vahvat. Leikkaava purenta.

Ryhmä: 8

FCI:n numero: 221
Hyväksytty: FCI 5.2.1999
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Silmät: Keskikokoiset ja soikeat, silmäluomet ovat tiiviit, sidekalvoa ei ole näky-
vissä. Silmät ovat hieman viistot antaen tuimahkon ilmeen. Silmät eivät ole ulko-
nevat eivätkä syvällä sijaitsevat. Koirilla, joilla on musta perusväri, silmät ovat
tummanruskeat, ruskeilla ruskeat. Keltaiset petolinnun silmät ovat virhe.
Korvat: Melko alas kiinnittyneet. Korvalehti on pieni, korvat riippuvat litteinä ja
sileinä pään myötäisesti. Rustoiset korvalehdet, joissa taite ei ole välittömästi kor-
van tyvessä vaan alempana, ovat virheelliset; tällöin korvalehti ei ole päänmyötäi-
nen. Korvat ovat kohtuullisen pitkät ja muurauslastan muotoiset. Korvien karvapei-
te on rodun erityispiirre. Se on kiharaa, korvan tyvessä melko pitkää lyhentyen
kohti korvan alinta kolmasosaa, jossa karvapeite on lyhyttä.

KAULA: Lyhyt, vahva ja pyöreä, liittyy ylälinjaan hyvin tylpässä kulmassa ts. pää
on enimmäkseen matala-asentoinen. Niska on hieman kaareva. Ei löysää leuan-
eikä kaulanalusnahkaa.

RUNKO: Hyvin voimakas.
Selkä: Lyhyt ja vaakasuora.
Lanne: Vahva.
Lantio: Vain hieman viisto.
Rintakehä: Leveä; syvyyttään leveämpi, joten eturaajat ovat etäällä toisistaan;
pyöristynyt, ei ulotu kyynärpäätä alemmaksi. Kyljet ovat selvästi pyöristyneet ja
takaosaa kohti hyvin kehittyneet.
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva on vain kohtuullisesti ylös vetäytynyt.

HÄNTÄ: Pitkä, kiertynyt lantion päälle tai sen sivulle.

RAAJAT
ETURAAJAT:
Lavat: Lapaluut ovat tiiviisti rintakehän myötäiset, viistot ja hyvin kulmautuneet.
Olkavarret: Vahvat ja suorat.
Välikämmenet: Suorat, eivät viistot.
Etukäpälät: Pyöreät, varpaat ovat hyvin kehittyneet ja kaarevat, päkiät paksut.
TAKARAAJAT: Voimakkaat ja kohtuullisesti kulmautuneet.
Sääret: Eivät liian pitkät.
Kintereet: Matalat.
Välijalat: Lyhyet.
Takakäpälät: Pyöreät; päkiät ovat hyvin kehittyneet.

KARVAPEITE
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KARVA: Päätä ja raajoja lukuun ottamatta runko on kauttaaltaan tiukkojen kiha-
roiden peitossa. Liian loivasti kihartunut tai ohut karvapeite antaa koiralle pörröi-
sen ulkonäön, mikä on vakava virhe. Karvanlaatu on melko karhea ja rasvaisen
tuntuinen.
VÄRI: Yksivärinen musta tai ruskea, tai musta valkoisin merkein tai ruskea val-
koisin merkein. Pilkutus (roan) valkoisessa värissä on sallittu.

KOKO
Ihannesäkäkorkeus: Urokset 59 cm

Nartut 55 cm.

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvoin-
tiin.

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
 Vihaisuus tai liiallinen arkuus
 Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen.

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-
neina kivespussiin.

Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.


