BORDER COLLIE
28.10.2009 /NL
FCI-Standard N° 297
HERKOMST: Groot-Brittannië.
Eerste rasstandaard gepubliceerd op: 24.06.1987
Gebruik: Herdershond – MET werkproef
FCI-Classificatie: Groep 1 Herdershonden en runderen (behalve Zwitsers Veehonden).
Afdeling 1 Herdershonden.

Hoofd:







Hoofd en schedel: De schedel is tamelijk breed, zonder uitstekende achterhoofdsknobbel. De wangen mogen niet zwaar
of bolvormig zijn. De naar de neuspunten toe versmallende voorsnuit moet zowel kort alsook krachtig zijn. Schedel en
voorsnuit zijn bijna even lang.
Neus: goed ontwikkelde neusgaten op een zwarte neus, met uitzondering van chocolates ( bruine) en diluted’s ( grijs ).
Oren: De oren zijn middelmatig groot en matig dik, ver uit elkaar geplaatst. Ze worden opgericht of half opgericht gedragen
en zijn beweeglijk. De binnenkant van de oren moet behaard zijn.
Ogen: De ogen moeten ver uiteen staan, ovaal van vorm zijn en donkerbruin kleuren. Bij merle’s is een blauw oog/blauwe
ogen toegestaan. De uitstraling dient levendig en intelligent te zijn.
Gebit: De tanden moeten sterk en regelmatig zijn en tevens compleet scharen. De boventanden moeten de onderkaak
nauw overlappen en recht in de kaken staan.

Lichaam:










Hals: De hals moet van goede lengte zijn, zowel krachtig alsook gespierd, zonder overdrijving, maar licht gebogen en
breder wordend naar de schouders toe.
Voorhand: De voorbenen staan van voor gezien evenwijdig. De middenvoeten staan van terzijde gezien ietwat schuin
naar voor. Het bot moet rond en sterk zijn, maar niet te zwaar . Schouders dienen goed geplaatst te zijn en de ellebogen
moeten goed aansluiten.
Lichaam: Atletische verschijning met gebogen ribben, diepe en tamelijk brede borstkas, brede en gespierde lenden niet te
hard opgetrokken, het lichaam is iets langer dan de schofthoogte.
Achterhand: De achterhand moet breed en gespierd zijn. Het kruis verloopt licht hellend en vloeiend naar de staartwortel
toe. De dijen moeten lang, breed en goed gespierd zijn met goed gebogen knieën en krachtige sprongen, die laag
geplaatst moeten zijn. De achtermiddenvoeten moeten goede botten hebben en van achter gezien evenwijdig lopen.
Staart: De staart moet matig lang zijn, der wervels reikend tot de hak. Hij moet laag ingeplant en goed behaard zijn, met
naar boven gebogen staartpunt, gracieus de lijn over rug en kruis volgend. In actie moet de staart altijd worden opgeheven,
maar hij mag niet over de rug worden geslagen.
Voeten: Ovaal van vorm: dikke en perfecte voetzolen: tenen lichtjes gebogen en goed aangesloten; sterke korte nagels.

Gang:
De beweging moet gemakkelijk, vloeiend en moeiteloos zijn, waarbij de voeten zo laag mogelijk worden opgetild en de
indruk wordt gewekt dat de hond zowel gemakkelijk kan sluipen alsook grote snelheden kan waarmaken.

Vacht:




Twee variëteiten: 1) half lang 2) kort.
De dichte middelmatige dikke bovenvacht en de korte zachte dichte ondervacht vormen een weerbestendige bescherming.
Overvloedige beharing aan de hals (de manen), broek en staart. Op de snuit, de oren, de voorbenen (uitgezonderd de
beharing aan de achterzijde ervan) en de achtermiddenvoeten moet het haar kort zijn.
Kleuren: Verschillende kleuren toegestaan. Wit mag nooit overheersen.

Algemene verschijning:
De algemene verschijning moet die zijn van een evenwichtige hond. Het vloeiende silhouet moet kwaliteit, sierlijkheid en fraaie
harmonie vertonen, samen met voldoende substantie, waardoor de indruk gewekt wordt dat het dier in staat is gedurende lange tijd
ijverig zijn plicht te doen. Iedere neiging tot grofheid of zwakte moet als ongewenst worden beschouwd.

Ideale grootte: reuen 53,34 cm (21 inches ), teven iets kleiner

Reuen moeten twee duidelijk ontwikkelde testikels bezitten die geheel in het scrotum moeten ingedaald zijn.

Kenmerken: De Border Collie mag niet zenuwachtig noch agressief, maar moet levendig, oplettend en scherp reagerend zijn.
Opmerking: Elke afwijking van de voorgaande punten zou moeten beschouwd worden als een fout. De ernst van deze fout moet
in exacte verhouding staan tot de mate waarin de hond wordt verstoord in het uitvoeren van zijn traditionele taken.
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