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Hoofdstuk 3  
De rasstandaard en de stamboom  
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De Rasstandaard 
 
Land van herkomst  : Duitsland 
Raserkenning  :   1922 
Rasgroep   :  Herders en veedrijvers 
Type    :  Gebruikshond FCI,  Groep 2,  Schnauzers,  Pinchers , 
         Molossers en Zwitserse Sennenhonden   
      Sectie 2.2, Molosser, berghonden met werkproe f.  
 
 
Kort historisch overzicht 
De Hovawart is een zeer oud Duits gebruikshondenras.  De naam betekent “bewaker van 
het hof”, van het Middelhoogduits Hova = Hof (erf), en wart = bewaker. 
Sedert 1922 werd het ras teruggefokt door gebruik te maken van gelijkaardige type honden 
die nog aangetroffen werden op boerderijen.  Bovendien werd gedurende de eerste jaren 
ingekruist met andere rassen, waaronder de Duitse Herder, Newfoundlander, Leonberger, 
en enkele andere hondenrassen.  Door sterke selectie werd het oorspronkelijke 
gebruikshondentype terug verkregen.   
In het land van oorsprong wordt aan de gezondheidstoestand van de Hovawart zeer veel 
waarde gehecht.  In het bijzonder is de heupdysplasie door jarenlange fok uit HD-vrije dieren 
tot een gering percentage teruggedrongen.   Er wordt verwacht dat deze inspanningen 
navolging vinden bij alle Hovawart rasverenigingen.  
 
Totaalbeeld  
Middelgrote, sterke maar niet plompe, langharige, lichtgestrekte gebruikshond. Hard en 
tegen alle weersomstandigheden bestand. Onverschrokken en oplettend. Goede loper en 
springer. Geslachtsverschillen zeer duidelijk herkenbaar. 
 
Belangrijke maatverhoudingen 
De romplengte bedraagt ca. 110 % tot 115 % van de schofthoogte. 
 
Gedrag en karakter 
De Hovawart is een erkende veelzijdige gebruikshond.  Van nature uit is hij evenwichtig en 
goedaardig, bezit hij beschermings- en bewakingsdrift, is hij zelfzeker en belastbaar.  Hij 
heeft een gemiddeld temperament en een goede reukzin. 
Zijn harmonische lichaamsbouw en zijn bijzondere binding aan zijn familie maken hem 
uitermate geschikt als familiehond,  waak-en verdedigingshond, reddingshond, speurhond. 
 
Hoofd  
De neusrug is recht en loopt evenwijdig met de bovenschedel.  Snuit (vang) en schedel zijn 
ongeveer even lang.  De hoofdhuid ligt strak aan. 
 
Schedel  
Krachtig hoofd met gewelfde brede schedel.  
Duidelijke stop. 
 
Neus  
De neusgaten zijn goed ontwikkeld.  Bij zwart-bruine en zwarte honden is de pigmentering 
zwart; pigmentering bij blonde honden: zwart, lichtere kleur (“Wechselnase”) toegelaten. 
 
Voorsnuit 
Krachtig, zowel zijdelings als van boven gezien versmalt hij lichtjes. 
 
Lippen 
Goed aangesloten. 
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Tanden/Gebit 
De Hovawart heeft een volledig, krachtig schaargebit met 42 tanden volgens de tandformule.  
De tanden staan kaarsrecht in de kaak.  Tanggebit is toegelaten. 
 
Ogen  
De ogen zijn ovaal, niet uitpuilend of diepliggend. 
De kleur is donker tot middelbruin.  De oogleden zijn goed aangesloten. 
 
Oren  
De losjes aanliggende driehoekige hangoren zijn hoog en ver-uiteen aangezet, en verbreden 
de schedel optisch.  Zij reiken in de lengte minstens tot de liphoeken.  De hoek is licht 
afgerond.  In ontspannen toestand liggen zij vlak aan, bij opmerkzaamheid kunnen zij iets 
naar voren gedraaid en gedragen worden.  De voorkant ligt ongeveer in het midden tussen 
de ogen en het achterhoofdsbeen. 
 
Hals  
De krachtige hals is middellang, de keelhuid ligt strak aan. 
 
Lichaam  

Rug   :  de rug is recht en vast. 
Lenden  :  krachtig en ietwat langer dan de kroep. 
Kroep  :  licht afhellend en middellang. 
Borst  :  breed, diep en krachtig. 
Staart  :  de bossig behaarde staart reikt tot aan het spronggewricht maar niet tot 

  op de grond.  Naargelang de gemoedsstemming van de hond wordt de  
  staart hoog boven de rug gedragen of hangend. 

 
Ledematen 

Voorhand  : de voorhand is krachtig en, zowel frontaal als zijdelings gezien,  
  loodrecht geplaatst. 

Schouder  :  zeer goed bespierd.  Het schouderblad is lang en goed gehoekt  
  terugliggend. 

Opperarm  :  lang, dicht tegen het lichaam aanliggend. 
Ellebogen  : aansluitend aan de borstkas. 
Voorvoetwortelbeentjes  : krachtig 
Voormiddelvoet : is matig schuin geplaatst 
Achterhand :  de achterbenen zijn krachtig en van achteren gezien loodrecht ge 
                      plaatst.  De achterhand is goed gehoekt. 
Boven- en onderbeen  :  goed gespierd. 
Spronggewricht :  krachtig en diepstaand. 

 
Voeten  
De voeten zijn afgerond, krachtig en compact.  De tenen zijn gewelfd en niet openstaand.  
Wolfsklauwtjes dienen verwijderd, behalve in landen waar een dergelijke ingreep wettelijk 
verboden is. 
De teennagels mogen bij blonde honden iets minder gepigmenteerd zijn. 
 
Gangwerk  
De Hovawart beweegt zich in alle gangen, van voren en van achter gezien, recht en 
ruimgrijpend.  In draf is het gangwerk wijd uitgrijpend met goede achterhandstuwing. 
 
De huid  
De huid sluit strak aan.  Bij zwart-bruine en zwarte honden heeft zij een blauwachtige schijn, 
bij blonde honden meestal een roze schijn. 



Het grote Hovawartboek 
30 

Vacht  
Beharing : de lange haren zijn lichtgegolfd en aanliggend, met weinig onderwol.  De vacht is 
langer aan de borst, aan de buik, aan de achterzijde van de voorbenen, aan de broek en aan 
de staart.  De beharing op het hoofd en aan de voorzijde van de voor-en achterpoten is kort.  
De vacht is gesloten. 
 
Kleur :  De Hovawart bestaat in drie kleurslagen : zwart-bruin, zwart en blond. 
 
Zwart-bruin (black and tan) :  de vacht is zwart en glanzend, de kleur van de aftekeningen 

is middelblond.  Aan het hoofd begint de aftekening onder de neusrug en gaat onder 
de mondhoeken door in de keelaftekening.  De stippen boven de ogen zijn duidelijk 
zichtbaar.  De borstvlekken bestaan uit twee naast elkaar liggende vlekken, die met 
elkaar verbonden kunnen zijn.  Op de voorbenen lopen de aftekeningen, - van opzij 
gezien -  vanaf de tenen tot ongeveer een weinig boven de voormiddenvoet, en lopen 
aan de achterzijde ter hoogte van de ellebogen uit.  Aan de achterbenen is, vanaf de 
zijkant gezien, de aftekening onder het spronggewricht als een brede streep zichtbaar, 
en boven het spronggewricht nog maar als een smalle streep, die van de voorzijde 
van de achterbenen tot aan de buik reikt.  Ook onder de staartaanzet is een 
aftekening aanwezig.  De aftekeningen is op alle plaatsen duidelijk begrensd. Enkele 
kleine witte vlekken aan de borst alsook enkele witte haren aan tenen en staartpunt 
zijn toegestaan. Het pigment aan lippen, voetzolen, oogleden dient zwart te zijn. 

 
Zwart :  de vacht is zwart en glanzend.  Enkele kleine witte vlekken aan de borst alsook 

enkele witte haren aan tenen en staartpunt zijn toegestaan.  Het pigment aan lippen, 
voetzolen, oogleden dient zwart te zijn. 

 
Blond :  de vacht is middelblond, glanzend, en wordt naar de buik en naar de benen toe 

lichter van kleur. Enkele kleine witte vlekken aan de borst alsook enkele witte haren 
aan tenen en staartpunt zijn toegestaan. Het pigment aan lippen, voetzolen, oogleden 
dient zwart te zijn. 

 
Grootte  
Reuen schofthoogte  63 - 70 cm 
Teven schofthoogte  58 - 65 cm 
 
Fouten 
Alle afwijkingen van de voornoemde punten van de rasstandaard dienen als foutief 
beschouwd te worden; de beoordeling en de waardebepaling dient wel in verhouding te 
staan tot de graad van de afwijking. 
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Fokuitsluitende fouten  
 
Totaalbeeld  
- Het fenotype komt niet overeen met het rasbeeld. 
- Uitgesproken reu-achtige teven.  
- Uitgesproken teef-achtige reuen. 
 
Lichaamsverhoudingen  
- Sterk afwijkende lichaamsverhoudingen. 
 
Gedrag en karakter  
- Agressieve, angstige, schotschuwe en lethargische honden. 
 
Hoofd 
- Het ontbreken van de stop. 
- Blauw oog of glasoog. 
- Staand, tip, rozen- of afstaande oren. 
- Voorbeet, onderbeet, kruisgebit. 
- Het ontbreken van meer dan twee tanden van de 4 premolaren 1 en de 2 molaren 3, of het 
ontbreken van andere tanden. 
 
Hals 
- uitgesproken wammen of veel losse keelhuid. 
 
Lichaam  
- sterke zadelrug of karperrug. 
- smalle of tonvormige borst. 
- staartafwijkingen, sterk verkorte staart, uitgesproken krulstaart. 
 
Ledematen  
- Sterk overbouwde achterhand. 
 
Vachtstructuur  
- overwegend gekrulde vacht. 
 
Kleur van de vacht  
Algemeen  
- Kleuren die in de standaard niet beschreven zijn, bijvoorbeeld blauw-grijs, wildkleur, bruin, 
wit, gevlekt, blond met roetachtige waas of overwegend meerkleurig haar. 
- Witte vlekken.  Enkele witte haren aan de binnenkant van het dijbeen leiden niet tot 
uitsluiting. 
 
Zwart-bruine honden  
- grauwe of bruine vlekken buiten de gewenste aftekeningen. 
- overwegend anderskleurige dan zwarte onderwol. 
- overwegend grauwe of witachtige aftekeningen. 
 
Zwarte honden  
- grauwe of bruine vlekken buiten de gewenste aftekeningen. 
- overwegend anderskleurige dan zwarte onderwol. 
 
Blonde honden 
- enkele witte haren aan de neusrug leiden niet tot fokuitsluiting. 
- overwegend rood-blonde kleur zonder ophellingen. 
- wit-blonde vacht met eveneens wit-blonde oren. 
- duidelijke witte aftekeningen 
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- donkere vlekken of donker masker. 
 
Grootte  
- te kleine honden 
- grootte van meer dan 3 cm boven de rasstandaard. 
 
N.B.:  
Bij reuen moeten de testikels in het scrotum duidelijk voelbaar zijn. 

 
 
                          2 voorbeelden van een kni kstaart bij een pup van 6 weken. 
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Wildkleur Hovawart 

 
 

Hond met teveel aftekening 
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Anatomie van de hond 
 

 
Skelet van de hond  
 
 
 
 
Romp en wervels  
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Voet van de hond  met wolfsklauw. Bij de Hovawart 
worden deze zo snel mogelijk verwijderd. 
 
Voorhand 
 
Achterhand  
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B = 110% van A  
Als de hond een schofthoogte (A) van 65 cm 
heeft, moet hij een lengte  
hebben (B) van minimaal 71,5 cm.  
 
 
 
 
 

A : neus  
B : stop  
C : oog  
D : tong  
E : bovenkaak  
F : onderkaak  
G : oor  
 
 
 
 
 

 
 
 
   A : normaalfront 
   B : te zwaar schouder front 
   C : smal front 
   D : breed front  
 
   
 
 

           A                    B                C                  D 
 
 
 
 
 
A : normale stand   
B : koehakkige stand 
C : O-benige stand 
D : nauwe achterhand 
E : A-stand, brede stand 

   
 
 
                                                               A              B               C           D                 E

 
D 

C 
A 

B 

A 

B 

E F 
G 
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Het gebit 
 
 
Zijaanzicht gebit  
  
 
I   = incivi (snijtanden) 
C = canini (hoektanden) 
P = premolaren (kiezen) 
M = molaren (kiezen) 
 

 
 
 
 
Zij-aanzicht gebit  
De "zwarte" elementen mag de hond missen, 
maar dit is niet gewenst.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
schaargebit         tanggebit  
 
ondervoorbijter       overbijter  
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De stamboom  
 
Als u een hond via de officieel erkende rasvereniging heeft gekocht of er één besluit aan te 
schaffen dan krijgt u een stamboom bij de hond. Een stamboom is een soort geboortebewijs 
ofwel afgiftebewijs bij uw hond. Op dit afgiftebewijs staan enkele gegevens van de hond zelf 
en uiteraard ook van zijn voorouders. Belangrijk is, als u wenst te gaan showen en of fokken,  
dat de stamboom een FCI- erkend "afstammingsbewijs" is. Met FCI- erkende papieren bij uw 
hond is het mogelijk om deel te nemen aan alle officiële tentoonstellingen en om in de 
officiële rasvereniging deel te nemen aan activiteiten. De stamboom is echter niet zoals vele 
mensen denken een garantiebewijs of een bevestiging dat u een gezonde hond koopt. Men 
koopt alleen een hond waarvan men mag aannemen dat deze met de grootste zorg is 
gefokt. Garanties dat uw hond geen erfelijke gebreken heeft, kan men niet geven. Twee 
perfecte ouders geven namelijk niet noodzakelijk de perfecte nakomelingen. Maar met de 
zorg die genomen is voor het samenstellen van de fokcombinaties heeft men wel de garantie 
dat er veel meer know-how achter zit dan bij de gemiddelde fokkers die niet aangesloten zijn 
bij de rasvereniging. Zij hebben vaak niet de gegevens over ouders en voorouders. Iedere 
officiële vereniging in Duitsland geeft "zelf" zijn stambomen uit. Let er altijd op dat er op de 
stambomen een FCI -logo staat. Zowel in België als in Nederland geeft de overkoepelende 
organisatie de stambomen uit.  Pag. 41 Stamboom uit 1943  

   Pag. 42 Stamboom uit Nederland  
   Pag. 43 Stamboom uit Zwitserland  
   Pag. 44 Stamboom HZD (Duits) 
   Pag. 45 Stamboom uit Italië 
   Pag. 46 Stamboom uit België 
  

Dat stambomen FCI- erkend zijn kan men vaak zien aan het FCI -logo zien dat meestal voor 
op de stamboom staat gedrukt. Voor Nederlandse stambomen geldt dat er altijd het logo van 
de Raad v Beheer op Kynologisch gebied in Nederland op staat. Honden die men in 
Duitsland koopt moeten een exportbewijs hebben. Zie pag. 47 
 
                 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Logo van de FCI      Logo van de Raad v Beheer  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Ook clubs hebben vaak een eigen logo! 
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Betekenis van afkortingen op de stamboom:   
 
Gezondheid:   
HD-A, HD-Frei : 
honden met perfecte heupen  
HD-tc, HD-B, HD-V : 
honden met zo goed als perfecte 
heupen die nog binnen de meeste 
rasverenigingen tot de fokkerij zijn 
toegelaten, zie paragraaf over HD.  
 
Schoonheidstitels:  
W of JW + jaartal : 
Amsterdamse tentoonstelling met titel. 
Deze titel kan worden toegekend aan 
de beste reu en aan de beste teef (W). 
Verder ook aan de beste jeugdreu en 
jeugdteef (JW). Het jaartal is het jaar 
waarin de titel behaald is.  
Kamp. + land  (België, Nederland, 
Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, 
Monaco, Denemarken, Spanje, 
Oostenrijk, Zwitserland) : lands-
kampioenstitels; voor elk land gelden 
eigen reglementen die bij de 
overkoepelende instanties zijn op te 
vragen (zie verder hoofdstuk 11) 
VDH- kamp. :  Duitse titel waarbij de hond op 4 shows een VDH-kampioenscertificaat moet  

hebben gekregen. De 4 certificaten moeten bij 4 keurders in 4 provincies 
(Landesgruppen) behaald zijn.  

WK + jaartal : wereldkampioen: 1 maal per jaar is er een wereldkampioenschapsshow; de 
titel gaat naar beste reu en beste teef. De FCI geeft ruim vooraf aan waar de 
show gehouden wordt. Dit kan buiten Europa zijn.  

Europ. Kamp. + jaartal  : Europees kampioenschap; de titel gaat naar beste reu en  
beste teef. De show is altijd "ergens" in Europa!  

Bndssgr .: Bundessieger (Duitsland + Oostenrijk) *  
B.W. :   Belgian Winner (titel van Brussel) *  
E.S. :   Europasieger (niet te verwarren met Europees kampioen) *  

*  : dagtitels voor beste reu en teef  
Werkcertificaten:  
CQN:   Certificat de Qualification Nationale : test die in België minimaal  

nodig is om kampioen te worden (speuren, verdediging).  
IPO I, II, III:  Internationale Prüfungs Ordnung : internationaal examen dat bestaat  

uit drie onderdelen: A) Speuren B) Gehoorzaamheid C) Pakwerk.  IPO I is 
het eerste diploma, IPO III het zwaarste.  

Sch.H. I, II, III  :  Schützhund-opleiding staat gelijk aan IPO, maar is een Duits  
programma. Ook Zwitserland en Oostenrijk kennen een eigen Sch. H. 
programma.  

P.H. I , II :  Politiehond 1 en 2.  
SP.H :   Speurhond (sportspeuren)  
F.H. :   Speurhondencertificaat behaald in Duitsland  
R.H. :   Reddingshond  
B.H. :   Begleidhund (gehoorzame sociale hond Duitsland)  
V.Z.H. :  Verkeerszekere hond (gehoorzame sociale hond)  
A.D. :   Ausdauer (uithoudingsvermogentest 20 km naast de fiets; Duits examen)  
U.V. :   Uithoudingsvermogentest Nederland: 20 km naast de fiets meelopen.  

Dargo von Spreetal, DDR champ, DDR Sieger, BH, HD -F 


