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GRUPPE:
8
FCIs RASENR.: 221
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Utgitt: 05.02.1999 GB

RASEBESKRIVELSE FOR WETTERHOUN
Opprinnelsesland/
hjemland:

Nederland.

Helhetsinntrykk:

Velbalansert jakthund tradisjonelt brukt til oterjakt. Robust,
men verken plump eller klossete. Kvadratisk og kraftig, med
godt tilliggende hud uten løs halshud. Ikke hengende lepper.

Viktige
proporsjoner:
Adferd/
temperament:

Skalle : snuteparti = 1 : 1

Hode:

Tørt, størrelsen i proporsjon til kroppen, kraftig og mektig.

Rolig, sta, reservert overfor fremmede, en ideell vakthund.

Skalle:

Lett hvelvet, gir inntrykk av å være bredere enn langt. Går
jevnt over i kinnene. Skalle og snuteparti like lange.

Stopp:

Svakt markert, skallen går svakt over i ansiktet.

Nesebrusk:

Sort hos hunder med sort bunnfarge, brun hos brunfargete.
Velutviklet. Godt åpne og velutviklede nesebor.

Snuteparti:

Kraftig, avtar gradvis mot snuespissen. Ikke snipete, men
stumpt. Neseryggen bred og rett, verken konkav eller
konveks sett fra siden.

Lepper:

Stramme, ikke hengende.

Kjever/tenner:

Kraftige tenner. Saksebitt.

Kinn:

Moderat utviklet muskulatur.

Øyne:

Middels store, ovale med stramme øyelokksrender, viser ikke
blinkhinnen. Lett skråstilte og gir et noe barskt uttrykk. Verken
utstående eller innsunkne. Mørk brun farge hos sorte hunder,
brune hos brunfargete. Gule øyne ikke ønskelig.

Ører:

Lavt ansatt. Ørebrusken så lite utviklet at øret henger flatt
langs hodet uten fold. Ikke ønskelig med stiv ørebrusk som
gjør at øret ikke henger tett inntil hodet. Moderat lange
formet som en murerskje. Ørepelsen rasetypisk: Krøllet,
ganske langt ved ansatsen, minkende i lengden der den
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nederste 1/3 er dekket med kort pels.

Hals:

Kort, kraftig, rund. Går jevnt over i overlinjen da hodet
vanligvis bæres lavt. Lett nakkebue. Ikke løs halshud.

Forlemmer:
Skulder:

Skulderbladet godt tilliggende, skråstilt, velvinklet.

Underarm:

Kraftig og rett.

Mellomhånd:

Rett, ikke skråstilt.

Poter:

Runde, velutviklete og godt hvelvete tær, tykke tredeputer.

Kropp:

Meget kraftig.

Rygg:

Kort og rett.

Lend:

Kraftig.

Kryss:

Lett fallende.

Bryst:

Bredt, bredere enn dypt slik at forbene er ganske vidstilte.
Rundt. Rekker til albuene. Godt hvelvete ribben, lange bakre
ribben.

Underlinje/buk:

Moderat opptrukket.

Hale:

Lang, bæres ringlet over eller på siden av krysset.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Kraftige, moderat vinklet.

Underlår:

Ikke for langt.

Haser:

Lavt ansatte.

Mellomfot:

Korte.

Poter:

Sunde med velutviklete tredeputer.

Pels:
Hårlag:

Bortsett fra hode og bena er kroppen dekket med tette krøller
av stive, kraftige tufser av pels. Sparsomme krøller eller
krøller av tynne hår gir et ullent inntrykk som er en grov feil.
Pelsen har ganske grov struktur og virker oljete.
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Ensfarget sort; ensfarget brun; sort med hvite tegninger; brun
med hvite tegninger. Ticks eller roan i det hvite tillatt.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder:
Tisper:

Vekt:

Hannhunder:
Tisper:

Ideal 59 cm
Ideal 55 cm

Feil:

Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil.
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er
i relasjon til rasebeskrivelsen.

Diskvalifiserende
feil:

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
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