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KÄYTTÖTARKOITUS: Seurakoira.
FCI:N LUOKITUS: ei FCI-rotu
LYHYT HISTORIAOSUUS: Markiesje on uusin jäsen Alankomaiden koiraperheessä, mutta se ei ole mikään uusi rotu. Tämä vanha hollantilainen ”spioen” (spanieli) esiintyy useissa 1600- ja 1700-luvuilla tehdyissä maalauksissa. Se on koko
ajan säilyttänyt tyypillisen ulkomuotonsa, vaikka järjestelmällisestä kasvatuksesta
ei ole säilynyt tarkkoja tietoja. Markiesje mainitaan P.C.M. Toepoelin kirjassa
”Onze Hond” (1967), mikä herätti uudelleen kiinnostuksen sitä kohtaan. Toepoel
kirjoitti, että vaikka kyseessä ei olekaan rekisteröity rotu, sen systemaattinen jalostus olisi vielä mahdollista aloittaa, koska samantyyppisiä koiria löytyy kaikkialta
Hollannista. Tällä hän viittaa 1900-luvun ensimmäiseen puoliskoon.
Mia van Woerden, joka oli tehnyt töitä myöskin hollanninrottakoiran elvyttämiseksi, tarttui ajatukseen ja alkoi etsiä ”eleganttia spioen-tyyppiä” edustavia yksilöitä.
1970-luvun puolivälissä hän kirjoitti useita artikkeleita eri julkaisuihin, mm. Hondenwereld-lehdessä julkaistun artikkelin ”Unohdettu hollantilainen rotu – musta
helmi”. Hän myöskin kutsui mukaan ihmisiä auttamaan rodun elvyttämisessä.
Rodun elvytysohjelmaan liittyneet kasvattajat ja muut asiasta kiinnostuneet muodostivat rotuyhdistyksen 24.6.1979, ja rodun kantakoiraksi valittiin M. van Ederenin omistama narttu Pom. Hollannin kennelliitto hyväksyi rodun 1.5.1999, ja rotuyhdistys aloitti intensiivisen jalostusohjelman M. van Ederenin ja M. WestenbrinkKoningin johdolla. Tuloksena oli laadukas ja tasainen koirapopulaatio, ja nykyisin
kasvatetaan riittävästi tasokkaita rodun edustajia.
YLEISVAIKUTELMA: Rakenteeltaan kevyehkö musta kääpiöspanieli, tyylikäs
ja valpas, vailla kääpiömäisiä piirteitä. Rungon pituus on hieman säkäkorkeutta
suurempi, luusto on kevyt. Kiiltävä karvapeite ja kauniit hapsut luovat tyylikkään
vaikutelman. Minkäänlainen liioittelu ei ole toivottavaa.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituus mitattuna olkanivelestä istuinluun kärkeen on hieman säkäkorkeutta suurempi (10:9). Rintakehä on hyvin kehittynyt ja ulottuu kyynärpäähän; rintakehän syvyys on puolet säkäkorkeudesta. Kuono ja kallo mitattuna otsapenkereestä niskakyhmyyn ovat yhtä pitkät.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Rauhallinen ja älykäs, ilme on pehmeä. Ei
koskaan hermostunut, arka tai aggressiivinen.
PÄÄ: Pitkähkö, kuiva ja sulavalinjainen, runkoon nähden sopusuhtainen.
Kallo: Lähes litteä ja hieman pituuttaan kapeampi. Selvä niskakyhmy.
Otsapenger: Selvästi erottuva mutta ei jyrkkä.
Kirsu: Hyvin kehittynyt ja kuonoon nähden sopusuhtainen, aina musta ja kiiltävä.
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Kuono: Kuono-osa kapenee hieman kohti kirsua mutta ei ole suippo. Kuononselkä
on suora ja kallon ylälinjan kanssa yhdensuuntainen.
Huulet: Tiiviit ja mustat.
Leuat / hampaat: Leikkaava purenta.
Posket: Hyvin kehittyneet.
Silmät: Mantelinmuotoiset ja melko suuret mutta eivät ulkonevat, kirkkaat ja väriltään tummanruskeat tai mustat. Ilme on pehmeä. Silmäluomet ovat mustat ja tiiviit.
Korvat: Korkealle kiinnittyneet ja päänmyötäisesti riippuvat, eivät kohoa kallonlinjan yläpuolelle. Korvat ovat keskikokoiset, hieman kolmiomaiset ja kärjestään
pyöristyvät. Korvat ovat runsashapsuiset. Tarkkaavaisen koiran korvan kärki asettuu poskea vasten.
KAULA: Vankka ja kuiva, sopusuhtainen.
RUNKO
Ylälinja: Ylälinja on suora ja jatkuu sulavasti lavoista kohti häntää.
Selkä: Vahva, suora ja melko lyhyt.
Lanne: Vahva, sopivan pituinen ja levyinen, hyvin kehittyneet lihakset.
Lantio: Hieman laskeva ja leveähkö, lantion pituus on 1,5 x lantion leveys.
Rintakehä: Hyvin kehittynyt ja riittävän syvä. Kylkiluut ovat kaarevat mutta rintakehä mutta ei ole liian pyöreä.
Alalinja ja vatsa: Alalinja kohoaa hieman kupeita kohti.
HÄNTÄ: Häntä jatkaa sulavaa ylälinjaa ja itse häntä (ei pelkkä hapsutus) ulottuu
kintereeseen. Asennoltaan iloisesti koholla mutta ei koskaan liikaa selkälinjan
yläpuolella. Rauhallisen koiran häntä riippuu hieman kaartuvana. Kiertyvä, mutkahäntä tai selän päälle kääntyvä häntä on virheellinen.
RAAJAT
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Edestä katsottuna eturaajat ovat suorat, sivusta katsottuna erottuu
hieman viisto, vahva välikämmen. Raajat ovat kevytluustoiset ja riittävän pitkät ja
vahvat.
Lavat: Lapaluu ja olkavarsi ovat yhtä pitkät ja kohtuullisesti kulmautuneet. Lavat
ovat riittävän viistot ja litteästi rungonmyötäiset.
Kyynärpäät: Rungonmyötäiset.
Välikämmenet: Vahvat, hieman viistot.
Etukäpälät: Melko pitkät ns. jäniksenkäpälät, soikeat ja tiiviit. Vahvat päkiät. Kynnet mieluiten mustat.
TAKARAAJAT:
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Yleisvaikutelma: Takaraajat ovat takaa katsottuna pystysuorat, sivusta katsottuna
lihaksikkaat ja eturaajojen kanssa tasapainoisesti kulmautuneet. Reisi ja sääri ovat
yhtä pitkät.
Polvet: Hyvin kulmautuneet.
Kintereet: Matalat ja hyväasentoiset.
Takakäpälät: Kuten etukäpälät.
LIIKKEET: Vaivattomat, voimakkaat ja sujuvat. Raajat liikkuvat suoraan ja yhdensuuntaisesti, vauhdin kasvaessa pyrkimys yksijälkisyyteen.
NAHKA: Rungonmyötäinen.
KARVAPEITE
Karva: Karva on pehmeää, silkkistä ja keskipitkää. Ei alusvillaa. Karvapeitteen
vähäinen laineikkuus on sallittua. Korvissa, hännässä ja raajojen takaosassa on
hapsut, takaraajat ovat hapsuttuneet kintereisiin asti. Käpälien karva on lyhyttä.
Väri: Kauttaaltaan kiiltävän musta tai musta valkoisin merkein. Päässä voi olla
valkoinen piirto, joka ei ulotu poskiin asti. Valkoista voi olla myös rinnassa, kaulurina, vatsassa, käpälissä tai hännänpäässä. Valkoista väriä ei saa olla yli 40 %
koko koirasta ja siinä saa olla tummia pilkkuja.
KOKO JA PAINO
Säkäkorkeus: Urokset 34–39 cm, ihannekoko 37 cm
Nartut 32–37 cm, ihannekoko 35 cm.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
• liian pienet, liian korkealle kiinnittyneet tai ilmavat korvat
• kiertyvä häntä
• poikkeamat sallitusta koosta
• liian lyhyt häntä (enintään 5 cm kintereestä)
• valkoista väriä selässä
• tasapurenta
VAKAVAT VIRHEET:
• arkuus tai hermostuneisuus
• liian lyhyt runko
• kääpiömäiset piirteet
• ylä- tai alapurenta
• pystyt korvat
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HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• vihaisuus tai liiallinen arkuus
• selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
• väritys muu kuin musta tai musta valkoisin merkein
• häntämutka
• liian lyhyt häntä (enemmän kuin 5 cm kintereestä)
• hännättömyys
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

