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PÄRITOLUMAA: Holland. 
KEHTIVA AMETLIKU STANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 13.10.2010. 
 
KASUTUS: Spordi- ja seltsikoer. Kasutatakse partide 
peibutamiseks.  
 
FCI KLASSIFIKATSIOON:  
Rühm 8: Retriiverid, linde lenduajavad koerad ja 

veekoerad 
Alarühm 2: Linde lenduajavad koerad. 
 Ilma töökatseteta. 
 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: 
Selle tõu aretamisega hakkas tegelema paruness Van Hardenbroek 
van Ammerstol Teise Maailmasõja ajal 1942. aastal. Ta andis ühele 
rändkaupmehele otsitava koeratõu pildi ning palus tal selliseid koeri 
leida. Ühest Frieslandi farmist leidis ta emase koera, keda täna 
teatakse Tommy nime all. Temast saigi selle tõu aretamine alguse. 
Hollandi Kennelklubi (Raad van Beheer) kinnitas 1966. aastal tõu 
ajutise standardi ning ametliku tunnustuse pälvis tõug 1971. aastal. 
Seda tõugu koeri on alati kasutatud ja kasutatakse ka tänapäeval 
partide liikveleajamiseks. Tema ülesandeks on pardid liikvele ajada, 
ent ta ise nende peale jahti ei pea. Ta liigub rahulikult ning suunab 
linde lõksu poole. Seejärel pardid tapetakse või rõngastatakse 
ornitoloogiliste uuringute läbiviimiseks. 
 
ÜLDMULJE: 
Hollandi väike veelinnukoer on harmoonilise kehaehitusega 
oranžikaspunane mitmevärviline väike sportlik koer, peaaegu 
ruudukujulise kehakujuga. Pead kantakse kõrgel. Korraliku 
ehiskarvaga saba kantakse liikumisel ülajoonega samal kõrgusel või 
pisut kõrgemal. Kõrvaotsad on kaetud musta karvaga, nn 
kõrvarõngad. Koeral on loomulik, pügamata karvkate. 
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TÄHTSAD PROPORTSIOONID: 
Kere pikkus mõõdetuna õlanukist (abaluude kohal) istmikunukini 
võib olla pisut suurem kui turja kõrgus. Kolju ja koon on ligikaudu 
ühepikkused. 
 
KÄITUMINE/ISELOOM: 
Elav ja aktiivne, enesekindel, visa ja vastupidav koer, sõbralik ja 
valvas, ent mitte lärmakas.  Truu, heatahtlik ja sõbralik tõug. 
Väljaspool jahihooaega tegeleb kahjurite püüdmise ja hävitamisega, 
seega peab ta olema tähelepanelik, kiire ja tugev. Väga sportlik 
koer, tähelepanelik ja energiline, väga tööhimuline ning 
rõõmsameelne. 
 
PEA: 
Pea on keskmise pikkusega ning ülejäänud kerega heas 
proportsioonis, selgepiiriline, sujuvate piirjoontega. 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Piisavalt lai ja mõõdukalt ümar.  
Üleminek laubalt koonule: Külgvaates selgelt nähtav, ent mitte liiga 
sügav. 
 
NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Must ja hästi arenenud. 
Koon: Külgvaates mitte liiga sügav ning kergelt kiilukujuline. 
Pealtvaates ei ole väga teravnev ning silmade alt on hästi täidetud. 
Mokad: Eelistatult hästi pigmenteerunud, liibuvad ning mitte 
rippuvad. 
Lõuad/hambad: Käärhambumus. Soovitav on täielik hambumus. 
Tanghambumus on lubatud, ent mitte soovitav. 
Silmad: Mandlikujulised, tumepruunid, sõbraliku ja valvsa ilmega. 
Kõrvad: Mõõduka suurusega, asetsevad ninaotsast silmanurgani 
tõmmatud mõttelisest sirgjoonest veidi kõrgemal. 
Kantakse põskede lähedal, ilma voltideta. Kaetud ehiskarvaga, 
soovitavad on mustad kõrvaotsad („kõrvarõngad“). 
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KAEL: 
Väga lihaseline, piisava pikkusega ja selgepiiriline. 
 
KERE: 
Ülajoon: Turjast sabani sujuva joonega. 
Selg: Tugev ja sirge, üsna lühike. 
Nimme: Piisava pikkuse ja laiusega, väga lihaseline. 
Laudjas: Kerge kaldega ning piisavalt lai. Laudja pikkus peab 
olema 1,5 korda suurem kui laius. 
Rindkere: Ulatub küünarliigesteni, piisavalt kaarjate roietega. 
Piisavalt hästi arenenud eesrind.  
Alajoon ja kõht: Nimme suunas kergelt üles tõmmatud. 
 
SABA: 
Asetseb ülajoonega ühel kõrgusel, kantakse ülajoonega tasa või 
püstiselt (uljalt). Kaetud korraliku ehiskarvaga, mis moodustab 
vimpli. Viimane sabalüli peab ulatuma kannaliigeseni. 
 
JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED: 
Õlad: Õlad on piisavalt hea kaldega, moodustades sujuva ülemineku 
kaelalt seljale. 
Õlavarred: Hea nurgistusega abaluude suhtes. Abaluudega võrdse 
pikkusega.  
Küünarnukid: Asetsevad kere lähedal. 
Küünarvarred: Sirged ja paralleelsed, tugev luustik piisava tiheduse 
ja pikkusega. 
Kämblad (kämblaliigesed): Sirged ja kergelt kaldus. 
Esikäpad: Väikesed, kergelt ovaalsed, kompaktsed. Lähestikku 
asetsevad varbad on suunatud otse ette. 
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TAGAJÄSEMED: 
Üldmulje: Hea nurgistusega, sirged ja tagantvaates paralleelsed. 
Tugeva luustikuga. 
Reied: Väga lihaselised. 
Sääred: Sama pikad kui reied. 
Kannaliigesed: Hästi madala asetusega. 
Tagakäpad: Samasugused nagu esikäpad. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: 
Peab olema sujuv ja vetruv, pikendatud sammuga ja tugeva 
tagajalgade tõukega. Paralleelse asetusega jäsemed.  
 
KARVKATE: 
KARV: Keskmise pikkusega, kergelt laines või sirge. Liibuv. 
Pehme karv. Hästi arenenud aluskarv. 
Esijalad peavad olema kaetud mõõduka ehiskarvaga, mis ulatub 
kämblaliigesteni. Tagajalgadel on pikast ehiskarvast moodustunud 
püksid. Kannaliigestest madalamal ehiskarva ei ole. Karv peas, 
jalgade esikülgedel ja käppadel on lühike. Saba alumine külg on 
kaetud piisava ehiskarvaga. Kurgu all ja eesrinnal on pikem karv. 
Kõrvarõngad (pikemad mustad karvad kõrvaotstes) on väga 
soovitavad. 
 
VÄRVUS: Selgepiirilised oranžikas-punased laigud valgel taustal, 
lubatud on üksikud väiksed täpid jalgadel. Ülekaalus peab olema 
oranžikas-punane värvus. Lubatud on üksikud mustad karvad 
oranžikas-punases karvkattes ja kerge tähnilisus, ent see ei ole väga 
soovitav. 
Karvkate peas: Selgelt märgatav valge lauk, mis ulatub 
ninapeeglini. Põsed ning silmade ümbrus peavad olema värvilised. 
Liiga kitsas või liiga lai lauk või vaid osaliselt värvilised põsed ei 
ole soovitavad. Must rõngas sabal, kus värvus muutub oranžikas-
punasest valgeks on lubatud. 
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SUURUS: 
Ideaalne turja kõrgus: 
Isased koerad:  40 cm. 
Emased koerad: 38 cm. 
Lubatud kõikumine: Lubatud kõikumine +2 cm või -3cm. 
 
 
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 
ning koera võimekusest teha tavapärast tööd. 
• Liiga väiksed kõrvad. 
• Poolkikkis kõrvad, nahkhiirekõrvad. 
• Rõngas saba. 
• Esijäsemete kõrgele tõstmine (hackney). 
• Lokkis või siidine karv. 
• Liiga palju musti karvu oranžikaspunastes laikudes. 
• Liiga palju tähnilisust. 
• Standardis kehtestatust erinev turja kõrgus. 
 
 
TÕSISED VEAD: 
 
• Ärev käitumine. 
• Liiga madal kere, mitteproportsionaalne kehaehitus. 
• Kõõrdsilmsus. 
• Üle- või alahambumus. 
• Liiga lühike saba, mis ei ulatu kannaliigeseni. 
• Valge värvus kõrvadel, osaliselt või üleni. 
• Ühe või mõlema silma ümbrus on valge. 
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DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 
 
• Agressiivsus või liigne argus. 
• Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad 

diskvalifitseeritakse. 
• Must, valge või kolmevärviline karvkate. 
 
 
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult 
munandikotti laskunud munandit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


