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SMOUSHOND 
(Hollandse Smoushond) 

TÕLGE: Hollandi Smoushondide Tõuklubi (Hollandse 
Smoushondenclub). Tõlke on kinnitanud Raad van Beheer 
Hollandi Kennelliidust (Kynologisch Gebied in Nederland), 
02.06.2010/originaalversioon: (EN). 

PÄRITOLUMAA: Holland. 

KEHTIVA AMETLIKU STANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 10.11.2011. 

KASUTUS: Seltsikoer. 

FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 2: Pinšerid ja šnautserid, molossid ja šveitsi alpi 

karjakoerad. 
Alarühm 1.3:  Pinšerid ja šnautserid. 

Ilma töökatseteta. 
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LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: 
XIX sajandi keskpaigas oli see tõug Hollandi kõrgema 
keskklassi hulgas väga populaarne. Seda tõugu koerad suutsid 
hobuste ja vankritega hästi sammu pidada ning neid kasutati ka 
tallides rottide püüdmiseks. Tõu päritolu on täpselt teadmata, 
ent arvatakse, et üheks tõu eellaseks oli kollane šnautser. 
Amsterdamis müüdi neid koeri linna külastanud kaupmeestele 
„härraste tallikoerte“ nime all. Üsna pea hakati aga kasutama 
nime „Smous“, mis tähendab „karmikarvalise habemega“ koer. 
Seda nime hakati kasutama selleks, et eristada seda tõugu 
brüsseli grifoonist. Esimese standardi koostasid 1905. aastal 
Bylandti krahv A. Woltman Elpers ja L.Seegers. Aja jooksul 
huvi selle tõu vastu ja selle populaarsus vähenesid ning 
viimane sissekanne tõuraamatusse (Nedeland Honden 
Stamboek) tehti 1949. aastal. 1973. aastal hakkas aga H.M. 
Barkman van der Weel tegelema tõu taastamisega. Ta hakkas 
paaritama säilinud hollandi smoushondi sarnaseid koeri.  
1978. aastast alates tegeleb tõu huvide kaitsmisega Hollandi 
Smoushondide Tõuklubi (Hollandse Smoushonden Club). 
1905. aastal koostatud standardit täiendati 1980. aastal. 

ÜLDMULJE: 
Karmikarvaline, elava loomuga, aktiivne, tugev ja kandilise 
kerekujuga koer. Kompaktse ja jõulise kehaehitusega. Emased 
võivad olla natuke pikema kerega kui isased. 

TÄHTSAD PROPORTSIOONID: 
Turja kõrgus on eelistatult võrdne kere pikkusega. Kolju 
pikkuse (mõõdetuna kuklakühmust laubalõikeni) ja koonu 
pikkuse (mõõdetuna laubalõikest ninaotsani) suhe on 2:1. 
Rinna sügavus on umbes pool turja kõrgusest. 
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KÄITUMINE/ISELOOM: 
Smoushond on kiinduv, rõõmsameelne, sõbralik ja avatud 
loomuga koer. Ta on elava näoilmega, ent mitte 
närviline, üliaktiivne või kergesti ehmuv. 

PEA: 
Pea on lai ning lühemapoolne, selge üleminekuga laubalt 
koonule. Pea karvkate on tõule iseloomulik. 

KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Lai ja üsna lühike, kergelt kumer. 
Üleminek laubalt koonule: Märgatav. 

NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Eelistatult lai, värvuselt must. 
Koon: Lai. Koonu pikkus on eelistatult pool kuklakühmu ja 
laubalõike vahelisest vahemaast. Koonuselg on sirge. 
Mokad: Liibuvad, mustade äärtega. 
Lõuad/hambad: Eelistatud on käärhambumus. Tanghambumust 
(tasahambumust) või kerget alahambumust ei peeta veaks. 
Silmad: Tõule on iseloomulikud tumepruunid silmad. Ilme on 
sõbralik ja elav. Silmad on suured ja ümmargused, ei ole 
pungis ega liiga sügaval asetsevad. 
Kõrvad: Kõrvad on üsna kõrge asetusega, suhteliselt väiksed ning 
rippuvad. Valvelolekus langevad kõrvatipud suunaga pisut ettepoole 
vastu põski. 

KAEL: 
Üsna lühike ja lihaseline. 



FCI - Standard nr 308 / 16.03.2012 
EESTI KENNELLIIT 

4 

KERE: 
Üldmulje peab olema jõuline. 
Ülajoon: Kaelajoon läheb sujuvalt üle kere ülajooneks. 
Selg: Sirge. 
Nimme: Kergelt kumer. 
Laudjas: Kerge kaldega. 
Rindkere: Jätab laia mulje ning ei ole liiga sügav. Hästi 
kaarduvate roietega. Eesrind ei ole väga rõhutatud. 
Alajoon ja kõht: Kergelt üles tõmmatud. 

SABA: 
Saba on üsna lühike. Eelistatult ulatub maksimaalselt kannani. 
Kantakse uljalt, ent mitte selja kohal rõngas. 

JÄSEMED 
ESIJÄSEMED: 
Üldmulje: Mõõduka nurgistusega, tugevad ja lihaselised. 
Õlad: Mõõduka kaldega.  
Õlavarred: Abaluudega umbes ühepikkused. 
Küünarnukid: Asetsevad kere lähedal. 
Küünarvarred: Sirged, tugeva luustikuga. Asetsevad hästi kere 
all. 
Kämblad (kämblaliigesed): Üsna püstised. 
Esikäpad: Ümmargused, puhtad ja väiksed (kassikäpad). 
Eelistatud on tumedad küüned. 
TAGAJÄSEMED: 
Üldmulje: Mõõduka nurgistusega, tugevad ja lihaselised. 
Reied: Säärtega võrdse pikkusega. 
Põlveliiges (põlv): Mõõduka nurgaga. 
Sääred: Reitega võrdse pikkusega. 
Kannaliigesed: Mõõduka nurgaga. 
Pöiad (pöialiigesed): Ilma lisavarvasteta. 
Tagakäpad: Ümmargused, puhtad ja väiksed (kassikäpad). 
Eelistatud on tumedad küüned. 
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KÕNNAK/LIIKUMINE: 
Kerge, nõtke ja ühtlane samm. 

KARVKATE 

Karv: Karv kerel on karm, traatjas, sirge ning jätab sasitud 
üldmulje. Karv on 4-7 cm pikk. Korraliku aluskarvaga. Lokkis, 
villataoline või pulstumakippuv karv on ebasoovitav. Karv 
peas on eelistatult samasuguse traatja struktuuriga nagu kerel. 
Karv on pikem põskedel, moodustades vuntsid, habeme ja 
lopsakad kulmud. Kulmukarvad võivad langeda kergelt 
silmade kohale, ent ei tohi silmi varjata ega takistada nägemist. 
Jalad on kaetud samasuguse traatja, ent pisut lühema karvaga 
kui kere. Karv jalgadel kasvab suunaga tahapoole, tekitades 
kerge ehiskarva. Jalad ei tohi olla kaetud tiheda või villataolise 
karvaga, mis varjaks jäsemete kuju. Saba on üleni kaetud 
lopsaka karvaga. 

Värvus: Ühevärviline kollane kõikides toonides, eelistatud on 
tume õlekollane. Kõrvad, vuntsid, habe ja kulmud on 
tumedamad kollased. Kõik muud värvused on ebasoovitavad. 

SUURUS JA KAAL: 

Turja kõrgus: 
Isased koerad: umbes 37-42 cm. 
Emased koerad: umbes 35-40 cm. 

Kaal: 
Kaal jääb vahemikku 7-11 kg. 
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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.  

DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 

• Agressiivsus või liigne argus.
• Kõik füüsiliste ja käitumuslike kõrvalekalletega koerad

diskvalifitseeritakse.
• Mittevastavus tõu tüübile.
• Koera välimuse tahtlik muutmine, märgid kirurgilisest

sekkumisest.

NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult 
munandikotti laskunud munandit. 

Tõlge: Multilingua büroo.






