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TÕLGE: Yoka ten Berge ja professor Triquet.
PÄRITOLUMAA: Holland.
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI
KUUPÄEV: 30.05.1989.

AVALDAMISE

KASUTUS: Saarmajahiks sobiv koer.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 8: Retriiverid, linde lenduajavad koerad ja veekoerad
Alarühm 3: Veekoerad
Töökatsetega.
ÜLDMULJE:
Heas tasakaalus koer, traditsiooniliselt kasutatud saarmajahil.
Tugev koer, ei ole liiga paks ega kohmakas. Kerekuju jätab
kandilise ja jõulise üldmulje. Nahk on liibuv ja ilma voltideta nii
kerel kui kaelal. Mokad ei ole rippuvad.
KÄITUMINE/ISELOOM:
Vaikne ning kangekaelse iseloomuga koer. Võõraste suhtes
reserveeritud. Ideaalne valvekoer.
PEA:
Kuiv, suuruselt kerega heas tasakaalus, tugev ja jõuline.
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Pisut ümar. Näib pigem lai kui pikk, sulandub sujuvalt
põskedesse. Kolju ja koon on ühepikkused.
Üleminek laubalt koonule: Kolju on koonu suunas langeva
joonega. Üleminek laubalt koonule on vaid kergelt märgatav.
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NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Hästi arenenud, ilma vaota. Musta põhivärvusega
koerte puhul must, pruuni põhivärvusega koerte puhul pruun.
Ninasõõrmed on hästi arenenud ja avatud.
Koon: Jõuline, otsa suunas läheb peenemaks. Ei ole terav, pigem
tömp. Koonuselg on lai ja sirge. Küljelt vaadatuna ei ole nõgus
ega kumer.
Huuled: Liibuvad, ei ripu.
Lõuad/hambad: Tugevad hambad, käärhambumus.
Põsed: Mõõdukalt arenenud lihastik.
Silmad:
Keskmise
suurusega,
ovaalsed,
liibuvate
silmalaugudega. Sidekest ei paista. Pisut viltuse asetusega, mis
tekitab sünge ilme. Ei ole pungis ega sügava asetusega. Musta
põhivärvusega koerte puhul tumepruun, pruuni põhivärvusega
koerte puhul pruun. Kollased, nn „röövlinnu“ silmad ei ole
lubatud.
Kõrvad: Üsna madala asetusega. Kõrvalestad on nii vähe
arenenud, et kõrvad ripuvad lamedalt vastu pead ilma
murdekohata. Keelatud on tugevalt arenenud kõrvalestad, mille
puhul tekib kõrvajuurest kaugemal murdekoht, nii et kõrvad ei
ripu pea lähedal. Kõrvad on mõõduka pikkusega ning
ehituskellu kujulised. Karvkate kõrvadel on tõule iseloomulik.
See on lokkis ja kõrva alumises osas üsna pikk, otsa suunas
läheb karv lühemaks ning kõrva tipmine kolmandik on kaetud
lühikese karvaga.
KAEL:
Lühike, tugev, ümar. Sulandub ülajoonde väga nüri nurga all,
mis tähendab seda, et pead kantakse enamasti madalal. Kael on
pisut kumer. Ilma voltideta.
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KERE:
Väga jõuline.
Selg: Lühike ja sirge.
Nimme: Tugev.
Laudjas: Vaid kerge kaldega.
Rind: Lai, ulatub pigem laiusesse kui sügavusse. Esikäpad on
laia asetusega, ümarad ning ei ulatu küünarnukist madalamale.
Roided on ümarad ja hästi arenenud suunaga tahapoole.
Alajoon ja kõht: Vaid mõõdukalt tõusva joonega.
SABA:
Pikk, kantakse rõngakujuliselt nimme kohal või kõrval.
JÄSEMED
ESIJÄSEMED:
Õlad: Abaluud on hea asetusega rinna vastas. Õlad viltuse
asetusega ning hea nurgistusega.
Küünarvarred: Jõulised ja sirged.
Kämblad: Sirged, ei ole viltuse asetusega.
Esikäpad: Ümarad, hästi arenenud ja kaardus varvastega. Paksud
käpapadjandid.
TAGAJÄSEMED:
Jõulised, mõõduka nurgistusega.
Reie alaosa: Mitte väga pikk.
Kannaliigesed: Madala asetusega.
Pöialiigesed: Lühikesed.
Tagakäpad: Ümarad, hästi arenenud padjanditega.
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KARVKATE
KARV: Kogu kere, välja arvatud pea ja jalad, on kaetud
tugevast karvast moodustunud tihedate lokkidega. Hõredad
lokid või peenikesest karvast moodustunud salgud tekitavad
villase üldmulje ning seda tuleb pidada tõsiseks veaks. Karv on
tekstuurilt üsna karm ning on katsudes rasvane.
VÄRVUS: Ühtlaselt must või pruun, must valgete märkidega
või pruun valgete märkidega. Lubatud on tähnid ja laigud valgel
(ticking ja roan muster).
SUURUS:
Ideaalne kõrgus isastel: 59 cm.
Ideaalne kõrgus emastel: 55 cm.
VEAD:
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks
ning nende tõsiduse aste sõltub otseselt konkreetse kõrvalekalde
ulatusest ning selle mõjust koera tervist ja heaolu silmas
pidades.
Füüsilisi ja käitumuslikke kõrvalekaldeid näitavad koerad
diskvalifitseeritakse.
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult
munandikotti laskunud munandit.

Tõlge: Multilingua büroo.
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