ALTDEUSCHER SHAFERHUND

Het ras komt oorspronkelijk uit Duitsland, onze AS'en zouden kunnen afstammen van Hektor
Linksrhein, later omgedoopt tot Horand von Grafath, die grijs van kleur was met halflang
haar.
De AS is een veelzijdige hond, dicht bij zijn meester (s), die graag het gezinsleven deelt. Hij is
ook een herdershond die is aangepast aan de sport (behendigheid, canivtt, canicross…) en
aan het werk (mailtraining, research…).
Intelligent, levendig, waakzaam en moedig, hij is een zelfverzekerde hond. Hij mag niet
nerveus, agressief of verlegen zijn.
BOUW:
De Altdeutscher Schaferhund moet een harmonieus geheel hebben, het moet de indruk
wekken langer te zijn dan hoog.
Individuen zijn tussen 55,0 - 70,0 cm hoog, mannetjes zijn over het algemeen groter en
zwaarder dan vrouwtjes
VACHT:
Het haar moet lang en dubbel zijn, dicht, dik met een wollige ondervacht.

Het hoofd, de snuit, de oren en de voorkant van de ledematen hebben kort en steil haar. Het
haar van de nek bereikt de borst. Het haar is langer op de achterhand en reikt tot aan het
spronggewricht en vormt een dik slipje op de achterhand.
KLEUR:
De erkende kleuren zijn zwart, zwart en bruin, zwart en zand, zwart en zilver, zwarte rook,
verkoold reekalf, houtskoolzand, houtskool zilver, blauw, blauw en bruin, blauw en zand,
lever.
Het masker is bij voorkeur zwart of blauw (behalve urajo, faith, lever). De truffel moet in alle
kleurvarianten zwart van kleur zijn, behalve in verdunde kleuren (in dit geval is de
pigmentatie minder uitgesproken) en donker of leverkleurig.

Kleine witachtige vlekken aan de binnenkant van de ledematen, lichtgekleurde nagels zijn
acceptabel, maar worden bestraft als tekenen van onvoldoende pigmentatie.

Wit mag zich niet voortplanten.

HOOFD:
Het hoofd en de schedel zijn evenredig met het lichaam, het voorhoofd is licht afgerond; met
of zonder een kleine groef middenvoor
De wangen mogen niet uitpuilen maar eerder licht gebogen zijn met een sterk ontwikkelde
kaak.
Van bovenaf gezien, van de oren tot het puntje van de neus, loopt de schedel regelmatig
taps toe om te eindigen in een wigvormige snuit zonder al te uitgesproken stop.
OGEN:
De ogen zijn middelgroot, amandelvormig, licht hellend en niet uitpuilend. De oogkleur
varieert van donkerbruin tot lichtbruin en wordt beïnvloed door de kleur van de vacht (bijv.
Zand). Meerdere nuances worden geaccepteerd, zolang het geheel harmonieus blijft en de
uitdrukking niet wordt vernietigd.
De oogleden mogen niet naar beneden hangen (ectropion) of naar boven gekeerd zijn
(entropion), dit is een eliminerende afwijking.
OREN:
Ze zijn matig puntig, driehoekig van vorm, naar voren gericht en recht als de hond oplet. Ze
moeten rechtop staan, middelgroot, iets groter dan breed aan de basis en symmetrisch.
Een of beide flaporen is een ernstige fout. Wanneer de hond in rust of in beweging is, is een
achterover gedragen oor geen fout.
TANDEN:
De kaak moet sterk zijn en schaargebit, het volledige gebit is 42 tanden, inclusief 20
bovenkaak en 22 onderkaak.
Een lager of hoger prognathisme is een eliminerende defect.

NEK :
De nek moet sterk en gespierd zijn, min of meer verhoogd, afhankelijk van de houding van
de hond, zonder laksheid van de huid van de keel.
Het vormt een hoek van ongeveer 45 graden met de stam; groter als de hond onrustig is en
kleiner als hij in hoog tempo beweegt
LICHAAM:
De hond is middelgroot, met een slurflengte die langer is dan de schofthoogte.
De romp moet sterk en robuust zijn en de verhoudingen van het lichaam respecteren.

De stam moet stevig, robuust en goed geproportioneerd zijn. De ruglijn is horizontaal, de rug
breed, stevig en goed gespierd.
Honden die te klein, langbenig, te zwaar of te licht zijn, overontwikkeld aan de voorkant of
een ander kenmerk hebben dat het lopen of de bouw zou kunnen beïnvloeden, worden als
defect beschouwd. niet.
RUG:
De rug moet recht en horizontaal zijn (een lichte helling wordt getolereerd), matig lang,
stevig en goed gespierd. . De stuit, lang en licht hellend, moet overgaan in de aanzet van de
staart.
Een zadelrug, gebogen of met een te sterke neiging is een eliminatiefout.

BORST:
De borst is matig breed, niet rond, recht of kort.
De breedte van de borst moet ongeveer 50% van de schofthoogte bedragen. De kist zou
moeten
goed gespierd zijn zonder te breed te zijn. In profiel moet het borstbeen zichtbaar zijn voor
de schouder.
Ribben:
De ribben moeten lang en goed gevormd zijn. Ze kunnen niet plat of tonvormig zijn,
waardoor bewegingsvrijheid bij de ellebogen mogelijk is wanneer het dier in beweging is. De
borst moet in orde zijn bij de ellebogen.
LEDEMATEN:
Voorpoten:
De schouder is lang, de onderarmen zijn recht. Ellebogen mogen niet te breed, te smal, niet
te los of te strak zijn.
De schouderbladen zijn lang en schuin tegen de romp aangebracht. De voorpoten zijn goed
gespierd en slank. De pols moet gesloten, flexibel en licht gebogen zijn.
De koot moet stevig, flexibel en licht gehoekt zijn.
Achterhand:
De achterhand is krachtig en gespierd, waardoor een goede voortstuwing van het hele
lichaam mogelijk is. De hoeking moet uitgesproken zijn, zonder overdrijving. Het komt
ongeveer overeen met de hoeking van de voorbenen, bij een sterk en stevig spronggewricht
is een te open hoeking niet gewenst.

Voeten:
De voeten zijn rond of ovaal, met afgeronde tenen, strak en licht gebogen. De pads zijn sterk
en elastisch. De nagels zijn sterk, kort en donker van kleur. De wolfsklauwen moeten van de
achterpoten worden verwijderd.
Haas- of schuine voeten moeten als ernstige fouten worden beschouwd.
STAART:
De staart is bossig en reikt ten minste tot het spronggewricht en valt idealiter tot aan de
middenvoet.
In rust wordt hij hangend gedragen, met een lichte kromming zonder haak, komt hij in actie
maar bij voorkeur nooit voorbij het niveau van de ruglijn.
De staart gekruld over de ruglijn of de afwezigheid van een staart worden beschouwd als het
elimineren van fouten. Als ernstige fouten worden beschouwd: de afwijkende staart, te kort
of verslaafd.

