Ras standaard Australian Kelpie

Algemene verschijning: het algemeen voorkomen moet dat van een lenige, zeer bekwame werkende
hond zijn, die een harde bespiering toont met soepele ledematen en de capaciteit tot onvermoeibaar
werken laat zien. De verschijning moet vrij zijn van enige suggestie van zwakte.
Bijzondere kenmerken: de Australian Kelpie is buitengewoon waakzaam, gretig en hoogst intelligent, met
een zachte, volgzame aard met een bijna onuitputtelijke energie, trouw en plichtsbesef. De Kelpie heeft
een natuurlijk instinct en aanleg voor het werken met schapen, zowel op het land als op het erf.
Hoofd: is goed in verhouding met de grootte van de hond. De schedel licht
gewelfd en breed tussen de oren, het voorhoofd gaat geleidelijk over in een
geprononceerde stop. De wangen zijn noch grof noch uitpuilend en lopen over in
het gezicht. De snuit is mooi gedefinieerd en bij voorkeur iets korter in lengte
dan de schedel. De kleur van de neus correspondeert met die van de vacht. De
lippen zijn strak en schoon, zonder losheid.
Gebit: de tanden moeten gezond, sterk en gelijkmatig verdeeld zijn. De onderste
snijtanden net achter de bovenste geplaatst, maar deze net niet rakend.

Ogen: de ogen zijn amandelvormig, middelmatig groot, scherp afgetekend aan de
hoeken en tonen een intelligente en gretige uitdrukking. De kleur van de ogen zijn
bruin, in overeenstemming met de kleur van de vacht. Bij blauwkleurige honden zijn
een lichter gekleurde ogen toegestaan.
Oren: staan rechtop en lopen uit in een dunne punt aan de uiteinden. De huid dun,
maar sterk aan de basis, ver uit elkaar op de schedel en naar buiten buigend, licht
gebogen aan de buitenrand met een bescheiden omvang. De binnen- en buitenkant
van de oren zijn goed behaard.
Hals: is van gemiddelde lengte, sterk, licht gebogen en gaat geleidelijk in de
schouders over, vrij van keelhuid met een behoorlijke hoeveelheid kraag.
Lichaam: de lijn is stevig, de lendenen sterk en goed gespierd, de flanken van goede diepte . Het kruis is
tamelijk lang en schuin. De borstkas is diep, gespierd en matig breed, de ribben goed gewelfd en goed
naar achteren geplaatst, maar niet tonvormig.
Voorhand: de voorbenen zijn gespierd en sterk met fijne botten, parallel lopend, gezien vanaf de
voorkant. De schouders zijn welgevormd, gespierd en goed schuin lopend met de schouderbladen,
dichtbij de schoft. De opperarm in een juiste hoek met het schouderblad, de elle bogen parallel lopend
met het lichaam (niet in of uit). De midden voeten met de polsen, bekeken vanaf de zijkantkant, tonen
een lichte helling die flexibiliteit en het vermogen snel te schakelen tonen.
Achterhand: toont breedte en kracht. Van achteren bekeken zijn de achterbenen, van hak tot voet, recht
en parallel geplaatst, niet te dicht of ver uit elkaar staand. De knieën zijn goed gebogen en het
spronggewricht gedupeerd (laag geplaatst).
Voeten: zijn rond, sterk, met dikke kussens, met hechte en goed gebogen tenen met sterke korte nagels.
Staart: hangt in rust in een lichte curve. Tijdens beweging van opwinding mag de staart hoger worden
gedragen. Echter, onder geen voorwaarde mag de staart boven een verticale lijn, getrokken door de
staartaanzet, komen. In lengte moet de staart in lichte curve ongeveer tot de hak reiken. De staart moet
vol behaard, als een stevige borstel, zijn.
Vacht: de vacht bestaat uit een dubbele vacht, met een korte dichte ondervacht. De buitenste vacht is
recht, hard en plat zodat het waterbestendig is. Onder het lichaam en achter de benen is de vacht langer.
Achter aan de dijbenen vormt de vacht een lichte bevedering. Op het hoofd, de oren, voeten en benen is
het haar korter. De gemiddelde lengte van de haren op het lichaam zijn 2-3 cm. Langs de hals is de vacht
langer en dikker en vormt zich een kraag. Het haar aan de staart moet voldoende zijn om een borstel te
vormen.
Kleur: zwart, black & tan, rood, red & tan, chocolade, fawn en blauw (smokey blue).

Maten
Reuen: schofthoogte 46-51 cm
Teven: schofthoogte 43-48 cm
Belangrijke verhoudingen: de lengte van de hond van de punt van de voorborst, in een rechte lijn naar
de billen is meer dan de schofthoogte en wel in verhouding 10:9 (de hond is langer dan hoog).
Beweging: het is van belang dat de Kelpie volkomen in balans is, zowel in de bouw als in de gangen voor
een bijna onbeperkt uithoudingsvermogen. De gangen zijn stevig, soepel, vrij en onvermoeibaar, met de
mogelijkheid om op snelheid plotseling te kunnen draaien. Als de hond sneller gaat draven hebben de
voeten de neiging dichter bij de grond geplaatst te worden, komt de hond tot rust dan staat hij ‘vierkant’.
Fouten
Elke afwijking van voorgaande punten moet beschouwd worden als een fout. De ernst waarmee de fout
moet worden beschouwd ligt in verhouding tot de graad en het effect op gezondheid, welzijn en het
vermogen het traditionele werk te kunnen verrichten.
Ernstige fouten zijn:

Losse schouders
Elke neiging tot koehakken
Beperkte beweging of stijfheid
Diskwalificerende fouten:
Agressieve of schuwe (angstige honden)
Duidelijke lichamelijke of gedragsafwijkingen (t.o.v. ras standaard)

NB.
Reuen: dienen twee natuurlijk ingedaalde testikels in het scrotum te hebben.
Fok alleen met functioneel, klinisch gezonde honden met ras kenmerkende conformatie.
(Conformatie houdt in: schikken naar en lettend op kenmerken en voorkeuren behorend bij de ras
standaard). Zie verder het VFR van de AKC waarin het fokken beschreven wordt.

Net Erkende Kleuren
Fawn & tan en Blue & tan zijn niet erkende kleuren binnen de ras standaard van de Australian Kelpie.
Waar opgelet dient te worden zijn de combinaties en de wijze waarop een combinatie kan leiden tot
afwijkende conformatie in de fokkerij van de Australian Kelpie.
Dat geldt zowel voor vachten, kleuren, maten en andere uiterlijke kenmerken . Afwijkingen kunnen
ook tot gezondheidsproblemen leiden.

