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verhoudingen
Correcte verhoudingen leiden tot 
kenmerkende silhouetten. Deze 
twee terriers lijken helemaal gelijk 
te zijn, hoewel kleine verschillen in 
verhoudingen hen verschillend 

maken. Welke twee terrierrassen 
zijn dit? Okay, de ene is een Lake-
land Terrier en de andere een Welsh 
Terrier – maar wie is wie? De Welsh 
Terrier (B) is een zwaarder ras dan 
de Lakeland Terrier (A). De verhou-
dingen verschillen slechts een 
beetje, maar genoeg om hen te 
scheiden als twee aparte rassen, 
zoals is getoond in de beide afbeel-
dingen hiernaast. 

Honden verschillen ook binnen hun 
ras in verhoudingen, te wijten aan 
– zoals in het geval van de volgende 
acht voorbeelden – de diepte van 
het lichaam en de lengte van de 
benen. In deze tekst zal ik u acht 
rassen laten zien met twee voor-
beelden in elk ras. Eén voorbeeld 
toont de correcte verhoudingen, het 
andere niet. Alle zestien voorbeel-
den zijn sound in bouw. Ik nodig u 
uit elk paar te keuren en om daaruit 
de hond met de correcte verhoudin-
gen binnen het ras te kiezen.
Het afwijken van correcte verhou-
dingen kan diverse richtingen op 
gaan, maar bij deze uitdaging zal de 

afwijking worden beperkt tot de 
beenlengte en de diepte van het 
lichaam. Elk ras werd met deze twee 
afwijkingen in gedachten gekozen 
en elk ras met een verschillende 
reden. Soms was deze reden gerela-
teerd aan het fokdoel. Het in elk ras 

heeft u oog 
voor honden?

robert Cole’s bekende boek ‘An eye for a dog’ is in 2008 in een nieuwe 
uitvoering verschenen. onZe hond verwierf de exclusieve rechten om 
enkele hoofdstukken uit dit boek, in nederlandse vertaling, te mogen 
publiceren. in onZe hond juni 2011 stond de eerste, in november 
2011 de tweede, in april 2012 de derde, en dit is de vierde aflevering…

Verhoudingen

TeksT en Tekeningen: robert Cole
verTaling en foTo’s: riA hörter

Terriers in silhouette.

Lakeland Terrier en Welsh Terrier.
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heeft u oog 
voor honden?

kunnen herkennen van een correcte 
beenlengte en diepte van het 
lichaam is een uiterst belangrijke, 
eerste vereiste bij het keuren van 
honden. Bij het herkennen van 
correcte lichaamsverhoudingen 
moeten rastype, balans, gebruik en 
het gangwerk in draf en galop in 
beschouwing worden genomen.

de dAlMAtiSChe hond 
De Dalmatische Hond is een draver 
met uithoudingsvermogen en de 
verhoudingen van één van deze twee 
honden laten dit talent zien. Beide 
honden hebben dezelfde lichaams-
lengte en -diepte. Bij de ene is de 
lengte van de voorbenen correct, bij 
de ander niet. Welk voorbeeld is de 
beste representant van het ras? Om 
als draver met uithoudingsvermogen 
uit te blinken, moet het lichaam 
vanaf de voorborst tot de billen een 
tikje langer zijn dan de hoogte 
gemeten vanaf de schouders (schoft-
hoogte). De lengte van de voorbenen 
moet middelmatig zijn; de verhou-
ding van de lichaamslengte tot de 
schouder is circa 10 : 9. Dalmatische 
Hond B heeft middelmatig lange 
voorbenen, die aan de eisen voldoen. 
Dalmatische Hond A heeft, in 
verhouding met de diepte van zijn 
lichaam, lange voorbenen. 
De lengte van voorbenen wordt 
uitgedrukt in zes ‘maten’: lang, 
middelmatig lang, middelmatig, mid-
delmatig kort en kort. 

de duitSe dog
De Duitse Dog (in Amerika en 
Engeland ‘Great Dane’ genoemd) is 
een rashond die vierkant moet zijn. 
De twee vierkante Duitse Doggen 
op de tekening zijn even hoog. Het 
verschil tussen deze twee is de 
lengte van de benen en de diepte 
van het lichaam. De Duitse Dog is 
niet ontwikkeld als draver met een 
groot uithoudingsvermogen; zijn 

formaat en gewicht dragen meer bij 
aan een gevoel van veiligheid.
De rasstandaard uit 1976 van de 
American Kennel Club (AKC) van de 
Duitse Dog voorzag in een gedetail-
leerdere beschrijving dan de meeste 
andere richtlijnen. 
Hoewel, er werd hierin niet gespro-
ken over de lengte van de voorbe-
nen en dus zouden de beide hier 
getoonde voorbeelden de correcte 

Dalmatische Honden.

De Duitse Dog is een hond die vierkant moet zijn. (Foto: Savedbydogs.com).

Duitse Doggen



Alle rasstandaards schrijven voor dat de Chihuahua een tikje langer is dan hoog. 
(Fotograaf onbekend).
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beenlengte kunnen laten zien. In 
1990 werd de AKC rasstandaard 
herzien en de vraag over de lengte 
van de voorbenen bij de Duitse Dog 
werd ter tafel gebracht. In 1990 
werd besloten dat – om correct in 
verhouding te kunnen zijn – de 
voorbenen dezelfde lengte moesten 
hebben als de diepte van het li-
chaam. Op deze manier werd het 
verwoord: ‘De elleboog moet 
halverwege de afstand tussen de 
schouders en de grond zitten.’ 
Slechts één zin, maar een die er 
geen twijfel over laat bestaan dat de 
Duitse Dog op tekening A degene 
met de correcte verhoudingen is. 

de beAgle
Deze twee Beagles hebben dezelfde 
lichaamslengte en -diepte; in feite 
zijn ze gelijk, met uitzondering van 
hun beenlengte en de plaatsing van 
de elleboog. Ze zijn even hoog, 
ondanks het feit dat de ene lange 
benen heeft, want de elleboog van de 
Beagle met de langere benen zit één 
inch (= 2,54 cm) boven de borst. 
De norm is dat de elleboog op gelijke 
hoogte met de borst zit. De AKC 
rasstandaard beschrijft de voorbe-
nen van de Beagle als zijnde ‘recht’. 
Als aanvulling op ‘recht’ vermeldt de 
Engelse rasstandaard dat de borst tot 
onder de ellebogen reikt en dat de 

hoogte tot de elleboog ongeveer de 
helft van de schofthoogte is. De 
Beagle op tekening B voldoet aan de 
Engelse standaard, die een langer 
voorbeen vereist. Omdat de AKC 
rasstandaard niets over de lengte van 
de voorbenen vermeldt, kunt u óf 
hond A óf hond B kiezen als zijnde 
correct. Ik zelf zou Beagle B kiezen. 

de ChihuAhuA
Hoewel er correcte beenlengte en 
lichaamsdiepte verhoudingen voor Beagles

Chihuahua’s.
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alle Gezelschapshonden zijn, is de 
beschrijving van de voorbenen 
gewoonlijk beperkt tot ‘recht’, zoals 
we dat ook in de rasstandaard van 
de Chihuahua lezen. 
Alle rasstandaards schrijven voor dat 
de Chihuahua een tikje langer is dan 
hoog. Hoewel, de AKC rasstandaard 
van 1972 breidt deze beschrijving op 
zo’n vreemde wijze uit dat deze uw 
keuze zou kunnen beïnvloeden. De 
AKC heeft er aan toegevoegd: ‘bij de 
reuen is een kortere rug vereist.’ 
Ik weet dat dit niet moet worden 
toegeschreven aan langere lendenen 
en dat met ‘rug’ waarschijnlijk de 
gehele ruglijn wordt bedoeld. 
Echter, hoe dan ook, deze aanvulling 
suggereert de wens dat reuen qua 
silhouet (outline) dichter bij een 
vierkant komen. 
Chihuahua A heeft middelmatig 
korte voorbenen, is korter in lengte 
dan de diepte van het lichaam en het 
lichaam is rechthoekig. 
Chihuahua B komt dichterbij een 
vierkant lichaam; in verhouding tot 
de hoogte is zijn lichaam op het 

gezicht korter, omdat zijn langere 
benen hem hoger doen lijken. Allebei 
wegen ze minder dan zes pounds 
(= 2,72 kilogram) en omdat de 
hoogte in de AKC rasstandaard niet 
is aangegeven, kunnen beide honden 
als correct worden beschouwd. Naar 
mijn mening heeft slechts één hond 
correcte verhoudingen en dat is 
Chihuahua A.

de bArSoi
Deze twee Barsois verschillen 
slechts op één punt van elkaar – de 
voorbenen tussen de ellebogen en 

de pols zijn bij de één langer dan bij 
de ander. De rasstandaard van de 
AKC uit 1972 zegt niets over de 
lengte van de voorhand en de 
voorbenen, maar er staat wel dat de 
Barsoi oorspronkelijk werd gefokt 
voor de achtervolging van wild, 
daarbij meer vertrouwend op zijn 
gezichtsvermogen dan op zijn neus. 
Met andere woorden: een zichtjager, 
een windhond.
Windhonden hebben lange voorbe-
nen nodig, die het mogelijk maken 
om uit te munten in een snelle, 
verende en uitgrijpende galop. Voor-
benen van middelmatige lengte 
zouden dit vermogen verminderen. 
De recente Canadese en Engelse 
rasstandaards vragen om lange 
voorbenen: ‘lengte van de voorhand 
is bijna gelijk aan de helft van de 
schofthoogte’ en ook: ‘een tikje 
schuin polsgewricht.’ 
Deze twee samen, de voorhand en 
het polsgewricht, leveren lange 
voorbenen op. Mijn voorkeur gaat 
uit naar Barsoi B
U moet zich er van bewust zijn, dat 
niet alle Amerikaanse Barsoi 
fokkers de voorkeur aan lange 
benen geven. Sommigen geven de 
voorkeur aan een middelmatig lang 
been, dat bijdraagt aan het uithou-
dingsvermogen in draf, maar toch 
lang genoeg is om te kunnen uitmun-
ten in een galop, wanneer de nood-
zaak tot meer snelheid zich aandient. 

Barsois

Recentelijk zijn Rhodesian Ridgebacks geaccepteerd als deelnemers aan de 
AKC Windhonden field trials. Deze hond is Zweeds Field Tracking kampioen. 
(Foto: Aries Khan).
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de rhodeSiAn ridgebACK
Eén van deze twee Rhodesian 
Ridgebacks is hoger dan de ander, 
omdat zijn voorbenen langer zijn. 
Beide zijn een tikje langer in lichaam 
dan de schofthoogte, ongeacht het 
verschil in gewicht. Degene met de 
kortere benen (middelmatige lengte) 
voldoet aan de huidige vereisten 
inzake groot uithoudingsvermogen 
met een behoorlijke snelheid. De 
hogere hond kan een grotere snel-
heid bereiken. 
Ridgeback A heeft voorbenen van 
middelmatige lengte; die lengte is 
gelijk aan de diepte van zijn 
lichaam. Deze lengte is voldoende 
om zowel uithoudingsvermogen te 
hebben als ook een behoorlijke 
snelheid bij het galopperen te 
kunnen bereiken. Het sleutel-
woord hierbij is behoorlijk. Meer 
snelheid dan behoorlijk vraagt ook 
meer beenlengte dan een middel-
matige lengte.
De Amerikaanse trend (hoewel niet 
alle Ridgeback liefhebbers van 
mening zijn dat ‘hoe sneller hoe 
beter’ is) richting de lange voorbe-
nen bij Ridgeback B is – bedoeld of 
onbedoeld – te danken aan het 
recentelijk accepteren van de 
Ridgeback als deelnemer aan de 
AKC Windhonden field trials 
(veldwedstrijden). Omdat een hoge 
snelheid bij het galopperen een 

belangrijke factor in de Windhon-
dentrials is, plaatsen langere benen 
de Rhodesian Ridgeback vanzelf-

sprekend in een meer concurreren-
de positie. De volgende stap hierin 
zal het verlichten van de huidige 
vereiste zijn: benen – zwaar bone. 
Omdat ik kan kiezen, geef ik de 
voorkeur aan Ridgeback A.

de grote ZWitSerSe  
Sennenhond
Volgens de AKC beschrijving van 
de groep werkende honden, uit 
1994, is de Grote Zwitserse 
Sennenhond de grootste en oudste 
van de vier Sennenhondenrassen 
die in Zwitserland werden ontwik-
keld. Slechts één van deze twee 
Grote Zwitsers heeft de juiste 

Rhodesian Ridgebacks.

De Grote Zwitserse Sennenhond is de grootste en de oudste van de vier Sennenhon-
denrassen die in Zwitserland werden ontwikkeld. (Foto: Nadine & Philipp Suter).

Grote Zwitserse Sennenhonden.
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verhoudingen, behorend bij een 
werkras. Welke van de twee?
Beide honden hebben dezelfde 
lichaams- en beenlengte, maar 
slechts één heeft de vereiste lengte-
hoogte verhouding, namelijk 10 : 9. 
Om dit verschil in lengte-hoogte 
verhouding direct zichtbaar te 
maken, tekende ik bij één hond een 
(toegestane) witte nek. 
De voorbenen van hond A en B 
hebben dezelfde lengte. Echter, de 
lengte van de voorbenen van hond A 
is – in verhouding tot de verschil-
lende lichaamsdiepten - technisch 
gezien middelmatig kort, terwijl 

het boek an eYe for a dog 
(iSbn: 1.929242.14.X - 168 blz. 
met tekeningen - € 22,95) door 
robert W. Cole is uitgegeven 
door dogwise Publishing u.S.A., 
Website: www.dogwise.com

hond B voorbenen van middelmatige 
lengte heeft. Het lichaam van hond A 
is gevuld en de borst is dieper dan de 
voorbenen lang is. 
De voorbenen van hond B zijn van 
dezelfde lengte als het lichtere 
(slankere) lichaam diep is. Hond A is 
correct; het lichaam van hond B 
vereist – bij een Grote Zwitserse 
Sennenhond – meer afstand tussen 
de schofthoogte en de borst. 

de SiberiSChe huSKY
Deze twee Husky’s zijn in alle 
opzichten gelijk, behalve in één 
belangrijk kenmerk, en dat is 

gerelateerd aan de mogelijkheid om 
een slee te kunnen trekken.
Ik zou tekort schieten zijn als ik 
deze gelegenheid niet zou aangrij-
pen om een grote zorg van Husky 
fokkers hier te vermelden. Deze 
bezorgdheid betreft de situatie 
waarin (zoals één van deze twee 
honden) een goed gehoekte Siberi-
sche Husky, met een prachtig, 
uitgrijpend gangwerk, in de show 
ring wint, maar niet zou worden 
geselecteerd om een slee te trekken. 
De hond die niet zou worden gekozen 
om een slee te trekken is – voor een 
Siberische Husky – kort op de benen. 
Dat honden zoals hond B, vaak met 
goede competitie, in de show ring 
winnen, is vooral verontrustend 
omdat, sinds 1971, de AKC rasstan-
daarden zo begripvol zijn geweest dat 
de lengte van de voorbenen, gemeten 
vanaf de elleboog tot aan de grond, 
iets meer is dan de afstand vanaf de 
elleboog tot de schoudertop, zoals te 
zien is op de tekening van hond A.  

Siberian Husky’s.

Een zorg van Husky fokkers is dat een goed gehoekte Siberische Husky, met een prachtig, 
uitgrijpend gangwerk, in de show ring wint, maar niet wordt geselecteerd om een slee te 
trekken. Husky’s uit de Canadese Kimlan kennel. (Foto: Katarina Cranstone).


