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TÕLGE: Yoka ten Berge ja professor R. Triquet. 
 
PÄRITOLUMAA: Holland. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 30.05.1989. 
 
KASUTUS: Seisukoer. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
 
Rühm 7: Seisukoerad. 
Alarühm 1.2: Kontinentaalsed seisukoerad, spanjeli tüüp. 
 Töökatsetega. 
 
ÜLDMULJE: 
 
Tasakaalustatud ning jässaka kehaehitusega pikakarvaline seisukoer, 
kandilise kerekujuga. Ei ole liiga robustse ega liiga peene 
kehaehitusega. Nahk on ilma voltideta, kaelavolti ei ole. Mokad ei ole 
rippuvad. 
 
KÄITUMINE/ISELOOM: 
 
Pühendunud, rahulik ja leebe koduloom. Arukas, sõnakuulelik, 
kergesti õpetatav ning rahumeelne valvekoer. Ei ole kuri ega käreda 
loomuga. 
 
PEA: 
 
Kuiv, kerega heas tasakaalus. Pigem pikk kui lai. Kolju ja koon on 
võrdse pikkusega. 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Kolju peab olema kergelt ümmargune. Ei tohi olla kitsas, ent ei 
tohi jätta ka laia muljet. Läheb ümaralt üle põskedeks. 
Üleminek laubalt koonule: Vaid väga kergelt väljendunud. 
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NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Musta põhivärvusega koerte puhul must, pruunide või 
oranžide koerte puhul pruun. Ninapeegel on hästi arenenud, ei ole 
lõhenenud. Ninasõõrmed on hästi avatud. 
Koon: Jõuline, otsa suunas läheb peenemaks, ent ei ole liiga terav. 
Koonuselg on sirge ja lai. Külgvaates ei ole kumer ega nõgus. 
Mokad: Pingul ja ei ole rippuvad. 
Lõuad/hambad: Tugevad hambad. Käärhambumus. 
Põsed: Väga vähe arenenud. 
Silmad: Horisontaalse asetusega, keskmise suurusega, ümmargused, 
liibuvate laugudega. Pilkkile ei paista. Silmad ei ole pungis ega 
sügava asetusega. Musta põhivärvusega koertel on silmad 
tumepruunid, pruuni või oranži karvkattega koertel pruunid. 
Helekollased silmad (nn röövlinnusilmad) ei ole lubatud.  
Kõrvad: Üsna madala asetusega. Kõrvalest on nii vähe arenenud, et 
ripub liibuvalt vastu põski, ilma tüve juures murdumata. Nii hästi 
arenenud kõrvad, mis murduvad kõrvatüvest kaugemal ning seega ei 
liibu vastu põski, ei ole lubatud. Kõrvad on mõõduka pikkusega ning 
ehituskellu kujulised. Karvkate kõrvadel on sellele tõule väga 
tüüpiline. Karv on kõrvatüve juures üsna pikk, otsa suunas läheb karv 
lühemaks ning kõrva tipmine kolmandik on kaetud lühikese karvaga. 
Pikk karv peab olema sirge. Kergelt laineline karv on lubatud, ent 
lokkis karv ei ole lubatud. 
KAEL: 
Lühike ja ümar. Pead kantakse tavaliselt madalal, nii et kaela ja 
ülajoone vahel tekib nürinurk. Kael on kergelt kaarduv. Ilma lõdva 
nahata ning kaelavoldita. 
 
KERE: Jõuline. 
Selg: Sirge ja üsna pikk. 
Nimme: Jõuline. 
Laudjas: Vaid kerge kaldega. 
Rind: Eestvaates üsna lai. Pigem lai kui sügav, nii et esijalad on 
üksteisest üsna kauge asetusega. Eesrind ei ole kiilukujuline ega ulatu 
küünarnukkidest madalamale. Roided on kumerdunud, tagumised 
roided on hästi arenenud. 
Kõht: Vaid mõõdukalt tõusva joonega. 
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SABA: 
Pikk, ulatub kannani. Ei ole kõrge asetusega. Puhkeasendis kantakse 
suhteliselt madalal. Viimane kolmandik võib olla kerge kumerusega 
ülespoole. Tegutsedes on saba tõstetud, ent mitte rõngas. Saba on 
üleni kaetud pikema karvaga, mis ei ole lokkis ega laines. Karv on 
lopsakas, ent mitte sulgjas. 
 
JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED: 
Õlad: Abaluud asetsevad rindkere lähedal ning on hästi tahapoole 
suunatud. Õlaliigesed on hea nurgistusega. 
Küünarvarred: Jõulised ja sirged. 
Kämblad: Sirged, ei ole kaldus. 
Esikäpad: Varbad on hästi arenenud ja kaarduvad. Ei ole jänesekäpad 
ega kassikäpad. Tugevad padjandid. 
 
TAGAJÄSEMED: 
Jõulised, hästi nurgitunud. 
Sääred: Mitte väga pikad. 
Kannaliigesed: Madala asetusega. 
Pöiad: Lühikesed. 
Tagakäpad: Ümarad, hästi arenenud padjanditega. 
 
KARVKATE 
KARV: Pikk ja pehme terve kere ulatuses. Ainult laudja piirkonnas 
võib olla kergelt laines. Karv pea peal on lühike. Karvkate esijalgade 
tagakülgedel ja pikem karv reitel (nn püksid) on hästi arenenud. Karv 
on lopsakas, ent mitte sulgjas. Lokkis karv näitab segaverelisust ning 
seega selline karvkate ei ole lubatud. 
 
VÄRVUS: Must, pruun või oranž valgete märgistega. Lubatud on 
tähnid ja vöödid valgel taustal (ticking ja roan muster). 
 
SUURUS: 
Ideaalne kõrgus isastel: 53 cm. 
Ideaalne kõrgus emastel: 50 cm. 
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VEAD: 
 
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks ning 
nende tõsiduse hindamisel tuleb arvestada konkreetse kõrvalekalde 
ulatust ning võimalikku mõju koera tervisele ja heaolule. 
 
 
Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad 
diskvalifitseeritakse. 
 
 
NB! Isastel koertel peab olema kaks nähtavalt normaalselt arenenud ja 
täielikult munandikotti laskunud munandit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


