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FLAT COATED RETRIEVER 
 
 
OORSPRONG: Groot Brittannië. 
 
DATUM VAN PUBLICATIE VAN DE ORIGINEEL GELDIGE STANDAARD: 
28.07.2009. 
 
GEBRUIK: Jachthond (Retriever). 
 
KLASSIFICATIE F.C.I.: Groep 8 Apporteer- opstoot- en waterhonden. 
 Sectie 1 Retrievers met werkproef. 
  
ALGEMEEN BEELD: Een vrolijke, actieve hond van middelmatige grootte, met een 
intelligente uitdrukking, die kracht toont zonder bruutheid en snelheid uitdrukt zonder iel te zijn. 
 
GEDRAG/TEMPERAMENT: In ruime mate begiftigd met natuurlijke jachthondcapaciteiten, 
optimisme en vriendelijkheid die door enthousiaste staartactie wordt aangetoond; zeker en 
vriendelijk. 
 
HOOFD: Lang en keurig gevormd. 
SCHEDEL GEBIED:  
Schedel: Plat en matig breed. 
Stop: Een lichte inzinking tussen de ogen, op geen enkele wijze geaccentueerd, zodat zowel de 
indruk van een sterk dalende neuslijn als van een wipneus wordt vermeden. 
  
GEZICHTS GEBIED:  
Neus: Juiste grootte, met open neusgaten. 
Kaak/Tanden: Lange en sterke kaken, met de mogelijkheid om een haas of een fazant te dragen, 
met een perfecte, reglementaire, en volledige schaarbeet, dwz. Bovenste tanden overlappen 
lichtjes de onderste tanden en staan rechtop in de kaak. De tanden zijn gezond en sterk. 
Ogen: Medium groot, donkere bruin of hazelnootkleur, met een intelligente uitdrukking. (een 
rond bol oog is zeer ongewenst). Niet schuin geplaatst. 
Oren: Klein en goed aangezet, dicht bij de zijkant van het hoofd. 
 
HALS: Hoofd staat goed geplaatst op de hals, de hals is redelijk lang en vrij van keelhuid, hij 
moet evenredig zijn en schuin overgaan in de schouders  met een goede overgang naar de rug, 
hierdoor wordt een comfortabele zoekhouding bevorderd.  
 
LICHAAM: 
Lenden: Kort en vierkant. Lange lenden zijn zeer ongewenst. 
Borst: Diep en tamelijk breed, met welgedefinieerde voorborst. De voorste ribben zijn vrij plat, 
de volgende hebben een oplopende ronding, terwijl de middelste ribben goed gebogen zijn, de 
achterste weer wat minder. 
 
STAART: Kort, recht en goed aangezet, vrolijk gedragen, maar nooit veel boven de ruglijn. 



LEDEMATEN  
 
VOORKANT: Rechte voorpoten, met tot aan de voet bot van een goede kwaliteit. 
Elleboog: Mooi, vrij te bewegen en gelijkmatig met de borst. 
Voorvoeten: Rond en sterk met dicht tegen elkaar gelegen tenen die goed gebogen zijn. Zolen 
zijn dik en sterk. 
 
ACHTERKANT: Gespierd. Moet in elk opzicht goed staan. 
Knieën: Licht gebogen. 
Hak: Licht gebogen, goed naar de grond gericht. Koeachtige hakken zijn zeer ongewenst. 
Achtervoeten: Rond en sterk met dicht tegen elkaar gelegen tenen die goed gebogen zijn. Zolen 
zijn dik en sterk. 
 
GANGWERK/BEWEGING: Vrij en vloeiend, recht en krachtig, gezien vanuit de voor- als 
achterkant. 
 
JAS/VACHT 
 
Haar: Dicht, van fijne tot middelfijne structuur en goede kwaliteit, zo glad mogelijk. Benen en 
staart zijn goed bevederd. Een rijke bevedering maakt bij een volwassen hond het elegante beeld 
compleet. 
Kleur: Enkel zwart of leverkleur, geel is mogelijk maar wordt niet erkend en wordt dus ook niet 
in de rasstandaard opgenomen. 
 
GROOTTE EN GEWICHT: 
Voorkeurhoogte:  REU:  59 - 61,5 cm  (23-24 ins), 
  TEEF:  56,5 - 59 cm  (22-23 ins). 
Voorkeurgewicht:  REU:  27 - 36 kg (60-80 lbs), 
                                  TEEF:  25 - 32 kg (55-70 lbs). 
 
 
FOUTEN: Elke afwijking van de bovenstaande punten moet beschouwd worden als een fout. De 
ernst van de fout moet beoordeeld worden volgens de verhouding waarin de fout zich voordoet, de 
gevolgen die deze fout heeft op de gezondheid van de hond en de gevolgen die deze fout heeft op 
de mogelijkheid om zijn jachtwerk uit te voeren. 

 
FOUTEN MET DISKWALIFICATIE TOT GEVOLG: 

• Agressie of overdreven verlegen. 
• Elke hond die duidelijk tekenen van psychische- en/of gedragsafwijkingen vertoont. 

 
N.B.: De reuen moeten twee normaal ontwikkelde, volledig in het scrotum ingedaalde testikels 
hebben. 
 
 

Deze standaard is  vertaald vanuit het Engels.  
Enkel de officiële standaard van de FCI mag als norm genomen worden. 

U vindt deze op http://www.fci.be/default.aspx 

  


