Golden Retriever
Oorspronkelijk doel
Van oorsprong een jachthond in het veld en water, vaak in ruw terrein, apporteer hond
Beknopte geschiedenis
Flatcoated Retriever, Tweed Waterspaniel en Bloedhond, zitten in de oorsprong van het ras. Dit zien we
af en toe nog terug.
Vroeger

Nu

Uiterlijk volgens rasstandaard (FCI-111)
Evenredig gebouwd, levendig en krachtig met
vaste gangen en zit goed in elkaar.
Vriendelijke uitdrukking. Brede, maar niet te
grove schedel. Krachtige, brede en diepe snuit.

Oorspronkelijk doel in relatie tot het uiterlijk
Jachthond in het veld en waterwerk, apporteur in
ruig terrein, vandaar de langharige maar niet
overdreven vacht. Moet zacht in de mond zijn.
Krachtige snuit.

Foto met toestemming eigenaar

Huidig uiterlijk
Veel verschil in werk- en showtype. De laatste jaren zijn de honden steeds lichter van kleur geworden.
Naast mooie exemplaren worden er ook honden gezien die laagbenig zijn en overgewicht hebben.
Gedrag volgens rasstandaard
Gemoedelijk, vriendelijk en vol zelfvertrouwen.

Oorspronkelijk doel in relatie met gedrag
Jachthond die goed moet kunnen apporteren.
Moet goed overweg kunnen met andere honden
en mensen.

Huidig gedrag
Een vriendelijke hond, makkelijke huishond. Heeft veel beweging nodig net zoals alle jachthonden.
Gezondheid *
Zoals bij ieder levend wezen komen er bij de hond ziektes voor, de vereniging controleert hierop, er
komt voor: HD, ED, (huid/vacht problemen(vlo & voedingsallergie), epilepsie, hartafwijkingen en
overgewicht. Gemiddelde leeftijd bedraagt tussen de 13 – 15 jaar
1

Overige/Aandachtspunten
Populaire hond wat tevens zijn bedreiging is. Temperament.
Groot verschil in werk- en showlijnen.
Laagbenigheid en onvoldoende krachtig gangwerk voor een werkhondenras.
*1 Deze opsomming is niet volledig. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar www.licg.nl waar alle voorkomende
ziekten en erfelijke afwijkingen zijn opgenomen en kort beschreven. Het LICG is een onafhankelijke organisatie over het
verantwoord kopen en houden van huisdieren.
Bron: FCI, website GRCN, Hondenwereld en diverse kynologen.

