Stabijhoun
Rasstandaard voor de Stabijhoun
met een toelichting door de NVSW

Voorwoord
In de officiële rasstandaard staat precies beschreven waar
een Stabijhoun aan moet voldoen. Dit onderscheidt de Stabij
van alle andere rassen! De rasstandaard is het uitgangspunt
voor iedere keurmeester, fokker en liefhebber van de stabij.
Alles is er zo objectief mogelijk in beschreven. Toch is er nog
ruimte voor persoonlijke voorkeuren. De een houdt van
schimmel, de ander van platen. De een houdt van lage
honden, de ander houdt van honden die “het konijn kunnen
binnen brengen”.
De rasstandaard is soms op een aantal manieren te
interpreteren.
De huidige standaard is vastgesteld in 1989 en is nog bijna
gelijk aan de originele uit 1944.
In deze folder wordt de rasstandaard toegelicht en
uitgelegd. Zo hopen we een handige hulp te hebben naast
de moeilijk leesbare standaard.
De tekst uit de rasstandaard is zwart, de toelichting is in het
groen gedrukt.
Veel lees-en kijkplezier

Geschiedenis
De Stabijhoun is verwant aan de Drentsche Patrijshond en de
Heidewachtel en in mindere mate ook aan het Nederlandse
Kooikerhondje en de Duitse Staande Hond (langhaar) en de
Grote Münsterlander.
De Stabijhoun is een zeer veelzijdige hond. Hierdoor was hij
vroeger ook zo geliefd bij de armere boeren. Hij hield het erf
vrij van muizen en ratten, hij was een allround jachthond,
bewaakte het erf en had een goede reputatie als mollen- en
bunzingvanger. Het grotere type Stabij heeft zelfs nog onder
de melkkar gelopen, terwijl het kleinere type naam maakte
als beroepsmollenvanger. De Stabijhoun werd dan achterop
de fiets meegenomen. Als de hond naast de fiets mee zou
lopen, dan zouden bij langere afstanden de voetzolen kapot
of gevoelig worden, hetgeen hem zou belemmeren bij het
graafwerk. Het velletje van de mol, dat onder andere
gebruikt werd voor de voering van polsmoffen, leverde een
aardig centje op.
De Stabijhoun dankt zijn naam waarschijnlijk aan zijn
veelzijdigheid. Het woord Stabij kan afkomen van de
woorden: sta mij bij. Houn is het Friese woord voor hond en
wordt uitgesproken uit als ‘hoen’.
De Stabijhoun vindt zijn oorsprong in het Friese
woudengebied. In het begin van de 20e eeuw werden de
Stabijhoun en de Wetterhoun regelmatig met elkaar gekruist.
Hierdoor dreigden de unieke rassen verloren te gaan. Vanaf
1938 is er een groepje liefhebbers begonnen om de rassen
weer zuiver te krijgen en in 1942 werden beide rassen erkend.
Belangrijke namen hierbij waren Jan Bos, Bertus de Graaf,
Teun van Dijk en dhr. Hoeksema.

De eerste rasstandaard is uit 1944 en bevat de raspunten
waaraan een Stabij moet voldoen. Deze raspunten zijn het
uitgangspunt van iedere keurmeester, maar ook van de
fokkers. Ze geven aan waarom de Stabij een Stabij is en
waarin hij zich onderscheidt van een Drentsche Patrijshond of
een Heidewachtel.
In 1947 is de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en
Wetterhounen (NVSW) opgericht. De NVSW behartigt al sinds
1947 de belangen van us Fryske Hounen.
De populatie van de Stabijhoun bedraagt momenteel
wereldwijd ruim 6000 honden.

Algeheel beeld
Een eenvoudige, krachtig gebouwde, langharige staande
hond, meer gestrekt dan hoog, die noch te fors, noch te fijn
mag zijn en waarvan de huid goed gespannen is en die dan
ook noch keelhuid, noch hanglippen vertoont.

Het algehele beeld is erg belangrijk. Hierin staat in het kort
omschreven hoe de Stabijhoun eruit moet zien.
Eenvoudig betekent zonder overdrijvingen.
Krachtig komen we nog vaker tegen in deze rasstandaard.

Hanglippen, keelhuid
te zwaar in hoofd

Droog hoofd

De Stabijhoun moet licht gestrekt zijn, dat wil zeggen: iets
langer dan hoog. Ongeveer 10% is een goed uitgangspunt.
Dat houdt in dat een hond van 50 cm hoog ongeveer 55 cm
lang mag zijn.

Iets langer dan hoog (+ 10%)

Langer dan hoog

Vierkant
(net zo lang als hoog)

Aard
Aanhankelijk,

zacht

en

lief

als

huishond,

schrander,

gehoorzaam en leerzaam, rustig, waaks, niet vals noch
bijterig.
De Stabij is wel leerzaam, maar je krijgt het niet voor niets.
Geduld en consequentheid, zijn hierbij essentieel. De
Stabijhoun is eigenzinnig en zelfstandig; hij gaat graag zijn
eigen gang. Soms kan de Stabij wat gereserveerd zijn. Eerst
even de ‘kat uit de boom kijken’.

Hoofd
Droog. Grootte in verhouding tot het lichaam, meer lengte
dan breedte tonend.
Schedel en snuit even lang. De schedel licht gewelfd, niet te
smal, doch vooral niet de indruk wekkend breed te zijn, hij
gaat met een lichte ronding over naar de wangen,
wangspieren weinig ontwikkeld. De overgang van de
schedel matig aangegeven.
De snuit krachtig, geleidelijk iets smaller wordend naar de
neus toe, zonder echter spits toe te lopen. De neusrug recht,
dus van opzij gezien noch een bol- noch een holliggende lijn
tonend. Neusrug breed, de neus goed open.
De lippen goed gesloten, niet overhangend.
Gebit krachtig en scharend.
Het

hoofd

is

een

erg

belangrijk

onderdeel

van

de

rasstandaard. Vooral in hoofd onderscheidt de Stabij zich
van andere jachthonden.

De lengte van de snuit moet net zo lang zijn als de schedel,
maar in de praktijk blijkt dat vrijwel alle Stabij’s een ietsje
kortere voorsnuit hebben. De snuit begint bij de neusdop en
eindigt bij de overgang naar de schedel,
tussen de ogen. De schedel begint waar de
snuit eindigt en loopt door tot de duidelijk
voelbare achterhoofdsknobbel..

Goede voorsnuit

Iets te korte voorsnuit

De stop is de overgang van de snuit naar de
schedel. Deze moet matig zijn.

Goede stop

Abrupte stop

De voorsnuit moet vol zijn, maar wel enigszins smaller naar de
neusspiegel.

Goede volle voorsnuit
Met

een

scharend

Te spitse voorsnuit
gebit

wordt

bedoeld

dat

de

boventanden over de ondertanden heen vallen en dat ze
een knipbeweging kunnen maken.

Oren
Vrij laag aangezet, oorschelp niet sterk ontwikkeld, zodat de
oren goed gevouwen en zonder enige draai vlak tegen het
hoofd gedragen worden. Oren, waarvan de oorschelp
krachtig ontwikkeld is, waardoor de vouw in het oor niet
direct bij de inplanting, doch eerst later plaatsvindt,
waardoor het oor niet tegen het hoofd wordt gedragen,
doch daarvan duidelijk afwijkt, zijn verwerpelijk. De oren zijn
middelmatig lang en hebben de vorm van een troffel.

De beharing van het oor is een typische eigenschap van het
ras, zij is bij de basis van het oor vrij lang, neemt naar
beneden in lengte geleidelijk af, terwijl het onderste éénderde deel van het oor met kort haar is bezet. De lange
beharing moet recht zijn, iets gegolfd is
toegestaan, doch gekruld is verwerpelijk.
De juiste troffelvorm.

Correcte ooraanzet Te hoge ooraanzet

Correcte oorbeharing

Te lage ooraanzet

Te lange oorbeharing

De vacht van de stabij vraagt weinig onderhoud.
Wel kunnen de oren soms iets bijgewerkt worden.
De beharing van het oor mag niet langer zijn dan het oor
zelf.

Ogen
Waterpas liggend, middelmatig groot, rond met goed
gesloten oogleden, zonder het bindvlies te laten zien, noch
uitpuilend, noch diepliggend.
Kleur: donkerbruin voor de honden met

een zwarte

grondkleur en bruin voor de honden met bruine of oranje
grondkleur. Roofvogelogen zijn verwerpelijk.
De Stabij dient een zachte, intelligente en vriendelijke
expressie te hebben.
Hoewel er een rond oog in de rasstandaard staat, is een
ovale /tot een geronde oogspleet meer wenselijk.
Soms zien we de ei-vormige ogen van de Wetterhoun. Dit is
niet gewenst.

Goed oog

Te rond oog

Ei-vormig oog
(is correct voor de Wetterhoun)

De oogkleur is bepalend voor de expressie. De juiste kleur is
donkerbruin en bij bruinbonte honden iets lichter. Een te licht
oog geeft vaak wat hardere expressie. De voorkeur gaat dus
uit naar een donkerbruin oog. Bij bruinbonte honden mag de
kleur iets lichter zijn.

Goede oogkleur bij bruin

Goede oogkleur bij zwart

Iets te licht oog

Te licht oog

Neus
Zwart voor de honden met zwarte
grondkleur en bruin voor de honden
met een bruine of oranje grondkleur.
Niet gespleten.
Neusgaten

goed

geopend,

neusspiegel goed ontwikkeld.

Hals
Kort en rond, in een zeer stompe hoek overgaand in de
ruglijn, zodat het hoofd doorgaans laag wordt gedragen. De
hals licht gewelfd, geen keelhuid of wammen.
Om het wild te kunnen apporteren moet de Stabij een sterke
hals hebben, geen lange en elegante hals. Een korte hals
zoals in de rasstandaard staat is niet geheel correct. De hals
moet voldoende lengte hebben om het wild makkelijk te
kunnen oprapen en te kunnen dragen, zonder dat het de
hond hindert tijdens het lopen.

Goede hals

Te korte hals

Lange hals

Borst
Van voren gezien vrij breed, meer breedte dan diepte
tonend en daarom de voorbenen vrij ver uit elkaar staand.
Onderborst niet puntig en niet dieper reikend dan tot aan de
ellebogen.
De voorborst moet dus vrij breed zijn. De voorbenen staan
dan wat verder uit elkaar, maar wel onder het lichaam. De
ellebogen moeten goed aangesloten zijn.

Lichaam
Krachtig. De ribben goed gerond.
Achterhand goed ontwikkeld.
De rug recht, vrij lang.
Het kruis weinig afvallend.
Lendenen krachtig.
Buik slechts matig opgetrokken.
Ook hier weer het woordje krachtig. Het is van belang dat
het lichaam harmonisch en krachtig blijft, maar het mag niet
te zwaar of juist te tenger zijn.
De rug moet sterk en recht zijn. Bij te gestrekte honden zien
we vaak te lange ruggen die minder stevig zijn en de neiging
hebben om door te zakken.

Goede bovenbelijning

Overbouwd
Kruis hoger dan de schoft

Te zwakke bovenbelijning
(doorgezakt)

Staart
Lang, reikende tot aan de hiel (hak). Niet hoog ingeplant
(aangezet), wordt naar beneden gedragen, het onderste
één-derde deel met een lichte buiging naar boven
gebogen. In actie gaat de staart omhoog, echter nooit in
spiraal. Rondom en tot aan het einde lang behaard, zonder
krullen of golven, geen bevedering, maar bossig.
De bossige beharing geeft een vol en rijkelijk geheel. De
staartdracht is ook afhankelijk van de gemoedstoestand van
de hond en de ligging van het bekken.

Correcte staartdracht in stand en tijdens het gaan

Vrolijke staart

Krulstaart

Spiraalstaart

Voorhand
Schouder goed aan het lichaam gesloten. Schouderblad
schuin geplaatst, goed gehoekt.
Benedenarm (benen) krachtig, goed recht.
Voorvoeten recht, niet doorgezakt, voeten rond, tenen goed
ontwikkeld en gebogen, noch katte- noch hazenvoeten,
voetzolen krachtig.

Goed

Te smal

Te breed

Het schouderblad en de opperarm moeten
ongeveer van gelijke lengte zijn en goed
gehoekt zijn ten opzichte van elkaar. Soms is de
opperarm iets

korter. De uiteinden van de

beenderen kun je voelen. Er wordt ook weleens
gesproken van een te rechtop liggend of een te
steil schouderblad. Hierbij staat deze minder
schuin dan in de bijgevoegde tekening. Wat we
ook wel eens zien is dat de hele voorhand iets te
ver naar voren is geschoven. De hals toont dan kort en de
voorbenen staan niet goed onder het lichaam, maar iets
verder naar voren.

De ronde voet is meer ovaal (lepelvormig) van vorm en dus
niet rond. De pols moet iets schuin geplaatst zijn waardoor
de hond tijdens het gaan de schokken goed op kan vangen.
Regelmatig zien we een te steile middenvoet / pols.
Slappe/platvoeten

kunnen

schokken

ook

niet

goed

opvangen.

Goede voeten

Slappe voeten

Steile polsen

Achterhand
Krachtig. Goede hoeking van darm- en dijbeen en van
dijbeen en schenkelbeen.
Schenkelbeen niet te lang.
Hiel dicht bij de grond geplaatst, achtermiddenvoet dus kort.
Achtervoeten rond met goed ontwikkelde voetzolen.
Hierbij enigszins verouderde terminologie.
Een krachtige achterhand met goede
hoekingen, waarbij we op moeten passen
voor een te sterk hellend bekken en
ondergeschoven stand.
Bij een goede achterhand vanaf bekken
tot grond kan je een loodlijn trekken van
zitbeen tot in de voet, zie de rode lijn

Goede bekkenligging

Te sterk hellend bekken
en hierdoor ook
ondergeschoven staan

Beharing
Lang en sluik haar over de gehele romp, hoogstens mag op
het kruis een enkele lichte golf voorkomen. Het hoofd kort
behaard.

De

beharing

aan

de

achterzijde

van

de

voorbenen en aan de broek goed ontwikkeld, meer bossige
beharing dan bevedering. Broek lang behaard. Iets gekrulde
beharing wijst op een kruising en daarom mogen honden
met een dergelijke beharing niet als Stabijhoun worden
erkend.
Beharing is meer halflangharig met goede bevedering.
Afgezien van de slagen in het haar en soms de neiging tot
krullen, zien we ook regelmatig openstaande vachten.
Castratie (sterilisatie) heeft een negatieve invloed op de
vacht. Deze wordt langer en zachter en gaat snel klitten.
De beharing aan de achterzijde van de voorbenen is te
weinig om bossig te zijn en is gewoon goed bevederd.

Te korte vacht

Geschoren vacht

Gecastreerde vacht

Openstaande vacht
Krullerige vacht

Bossige staart
(Goed)

Bevederde staart
(fout)

Kleur
Zwart/ bruin/ oranje met witte aftekening, waarbij in het wit
schimmel en/ of spikkels mogen voorkomen.

De kleur oranje wordt in de standaard genoemd maar welke
kleur ermee bedoeld wordt is niet duidelijk. In elk geval wordt
er gesteld dat de oranje honden een bruine neus dienen te
hebben, waardoor het duidelijk is dat het hier om een
variant van een type bruin moet gaan
De meeste mensen willen graag een mooie verdeling van de
platen. Maar je ziet de Stabij van vrijwel geheel wit tot
overwegend zwart, waarbij overwegend zwarte honden wat
minder gewenst zijn.

Overwegend wit

Overwegend zwart

Blessen zijn ook toegestaan.

Zwartschimmel

Blauwschimmel

Regelmatig worden er driekleuren geboren. Deze kleur is niet
toegestaan. Driekleur (tan) zien we op de poten, aan de
binnenkant van de oren, boven de ogen en / of onder de
staart. Hoe minimaal de tanaftekening ook is, één klein stipje
is al voldoende om als driekleur te worden aangemerkt.

Grootte
Ideale maat voor reuen is 53 cm, voor teven is dit 50 cm.
Dit wordt gemeten vanaf de grond tot aan de schoft (punt
van het schouderblad, net achter de hals).Voor de teven is
de

ideale maat eigenlijk 49 cm. Door een fout bij de

vertaling is hier 50 cm vermeld.

Het gangwerk
Het

gangwerk

staat

niet

beschreven

in

de

huidige

rasstandaard, maar dit moet krachtig, goed stuwend en
evenredig zijn. Soms gaat de Stabij wat breed in de
ellebogen. Tijdens het gaan houdt de Stabij het hoofd vaak
wat laag en de staart wat hoog, maar niet over de rug
gebogen, of in een krul. De Stabij gaat met een normale
draf, het gangwerk is niet sierlijk maar heel functioneel om
zijn werk te kunnen doen.

