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   GRUPPE:   8 

   FCIs RASENR. 314 

 

 

RASEBESKRIVELSE FOR KOOIKERHUND  
  (Nederlandse Kooikerhondje) 

 

Opprinnelsesland/ 

hjemland: 

 

Bruksområde: 

 

Kort historikk:  

 

 

Nederland. 

 

Jakt- og selskapshund brukt til å lokke ender. 

 

I 1942, under den andre verdenskrig, startet baronesse Van 

Hardenbroek van Ammerstol arbeidet med å gjenskape 

rasen.  Hun ga et bilde av den typen hund hun så for seg, til 

en omreisende salgsmann, og ba han lete etter slike hunder.  

På en gård i provinsen Friesland fant han den nå historisk 

velkjente tispen, Tommy.  Hun ble rasens stammor.  I 1966 

godkjente den nederlandske kennelklubben (Raad van 

Beheer) en foreløpig standard og i 1971 ble rasen offisielt 

godkjent. 

Kooikerhunden ble og blir brukt på en spesiell type 

lokkejakt på and som ble anvendt før skytevåpen var 

oppfunnet.  Hunden skal med sin høyt løftede og viftende 

hale, lokke endene slik at de svømmer inn i en kunstig kanal 

som ender i en felle.  Hunden svømmer rolig mellom 

kunstige skjermer for å vekke endenes nysgjerrighet, og 

lokker endene lenger inn i kanalen hvor de innerst fanges i 

en felle.  Her blir de avlivet for å spises eller ringmerket for 

ornitologisk forskning.  

 

Helhetsinntrykk: 

 

Harmonisk bygget oransjerød tofarget liten jakthund som er 

nesten kvadratisk i sine kroppsproporsjoner.  Beveger seg 

med høyt båret hode.  Hale med velutviklet fane bæres i 

eller over rygglinjens forlengelse under bevegelse.  Ørene 

har sorte hår på ørespissene, de såkalte øreringene. Hundens 

pels presenteres naturlig og utrimmet. 

 

Viktige 

proporsjoner: 

Kroppen fra skulderledd til sittebensknute kan være litt 

lenger enn mankehøyden. Skallelengden tilnærmet lik 

snutelengden. 
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Adferd/ 

temperament: 

 

Livlig og smidig, selvsikker og med tilstrekkelig 

utholdenhet og pågangsmot, vennlig og kvikk, men gir ikke 

mye lyd.  Rasen er trofast, omgjengelig og vennlig.  

Utenom jaktsesongen skal hundene finne og drepe skadedyr, 

så hundene må være arbeidsvillige, kvikke og tøffe.  Den er 

en ekte jakthund som er oppmerksom, energisk, viser 

arbeidslyst og glede. 

 

 

Hode: 

 

 

Av moderat lengde som passer til resten av hunden.  

Velmeislet og med myke linjer. 

 

 Skalle: Tilstrekkelig bred, moderat hvelvet. 

 

 Stopp: Sett i profil tydelig, men ikke for utpreget. 

 

Ansiktsregion:  

 

Nesebrusk: Sort, velutviklet. 

 

Snuteparti: Sett i profil ikke for dypt, lett kileformet.  Sett ovenfra ikke 

for avsmalnende.  Godt utfylt under øynene. 

 

Lepper: Foretrekkes velpigmenterte, stramme og ikke for hengende. 

 

Kjever/tenner: Komplett saksebitt, tangbitt aksepteres. 

 

Øyne: Mandelformete, mørk brune med et vennlig og våkent 

uttrykk.  

 

Ører: Middels store, ansatt rett over en tenkt linje fra snutespissen 

til ytre øyekrok. Henger tett inntil kinnene uten brett. Rikt 

beheng, sorte hårspisser («øreringer») er sterkt ønskelig.  

 

Hals: Meget muskuløs, tilstrekkelig lang og tørr. 

 

Forlemmer:  

 

Skulder: 

 

 

Overarm: 

 

Tilstrekkelig vinklet for å gi en flytende overgang fra hals til 

rygg. 

 

Velvinklet mot skulderbladet og av samme lengde. 
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      Albue: 

 

Underarmer: 

 

 

Mellomhånd: 

 

Poter: 

Tilliggende. 

 

Rette, parallelle, god benstamme med tilstrekkelig kraft og 

lengde. 

 

Sterk og svakt skråstillet. 

 

Små, lett ovale, kompakte og godt sluttede tær som peker 

forover.  

 

Kropp:  

 

Overlinje: 

 

Rygg: 

Jevn linje fra manke til hale. 

 

Sterk og horisontal, nokså kort. 

 

Lend: 

 

Kryss: 

 

 

Bryst: 

 

 

Underlinje: 

Tilstrekkelig lang og bred, godt muskelsatt.  

 

Svakt fallende og tilstrekkelig bredt. Lengden er 1,5 ganger 

bredden. 

 

Rekker til albuene med tilstrekkelig hvelvede ribben og 

tilstrekkelig utviklet forbryst. 

 

Lett opptrukket. 

 

Hale: Halefestet følger overlinjen. Halen bæres i rygglinjens 

forlengelse eller nesten rett opp. Rikelig behåret med hvit 

fane. Den siste halevirvel skal nå til haseleddet. 

 

Baklemmer:  

 

Helhetsinntrykk: 

 

Lår: 

 

Underlår: 

 

Velvinklet, rette og parallelle sett bakfra.  Sterk benstamme. 

 

Muskuløse. 

 

Samme lengde som låret. 

Haser: Lave. 

 

Poter: Som forpoter. 
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Bevegelser: 

 

Flytende og spenstige med godt steg og driv, ikke trippende. 

Parallelle. 

 

Pels: 

 

 

Hårlag: 

 

Middels langt, lett bølget eller rett, ligger tett inntil kroppen. 

Myk pels. Velutviklet underull.  

Forben skal ha moderat beheng som rekker til 

mellomhånden.  Bakben skal ha nokså lange bukser, men 

ikke beheng nedenfor haseleddet. Pelsen på hodet, forsiden 

av bena og på potene skal være kort. Tilstrekkelig fane på 

undersiden av halen.  Lengre beheng på hals og forbryst.  

Øreringer (lange sorte hårtupper på ørebehenget) er sterkt 

ønskelig. 

 

Farge: 

 

Velavgrensete og rene oransjerøde flekker på ren hvit bunn, 

men noen få, små flekker på bena er tillatt. Oransjerød farge 

skal dominere. Enkelte sorte hår iblandet det oransjerøde og 

lett «ticking» er tillatt, men mindre ønskelig.  

Hodetegninger: Tydelig hvitt bliss som løper ned til nesen. 

Oransjerød farge på kinn og rundt øynene. 

For smalt eller for bredt bliss, eller kun delvis tegninger på 

kinn er mindre ønsket. En sort halering der fargen går over 

fra oransjerødt til hvitt, er tillatt. 

 

Størrelse og vekt: 

 

 

Mankehøyde: Hannhunder:  40 cm 

Tisper:           38 cm 

 

2 cm over og 3 cm under idealhøyden er tillatt. 

 

 

Feil: 

 

Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. 

Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket 

er og effekten på hundens helse og velferd samt dens evne til 

å utføre sitt tradisjonelle arbeid. 

-  For små ører 

-  Halvt oppstående ører, «flying ears» 

-  Ringlet hale 

-  Hackney 

-  Krøllete eller silkeaktig pels 

-  Kraftig iblandet sorte hår i de oransjerøde flekkene 
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-  For mye ”ticking” 

-  Over maksimum eller under minimum størrelse 

 

Alvorlige feil: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskvalifiserende 

feil: 

-  Engstelig atferd 

-  Markant lavstillet, ut av proporsjoner 

-  Glassøye 

-  Under- eller overbitt 

-  For kort hale som ikke når til haseleddet 

-  Hvit farge på ørene, delvis eller komplett 

-  Hvite hår rundt ett eller begge øyne 

 

 

-  Hunder som er aggressive eller overdrevent sky 

-  Hunder som viser tydelige fysiske eller atferdsmessige  

    defekter 

-  Farge sort og hvit eller tricolour 

 

OBS 

Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 

 

 

 


