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Schilderij van een Flatcoat door Reuben Ward Binks voor het boek, Gun-
dogs, geschreven door Chalmers

Door de ontwikkelingen werd het mogelijk om grotere aantallen vliegend en lopend wild te schieten waardoor 
er behoefte was aan honden met een apporterende functie. In het midden van 1600 zocht de  Britse Koninklijke 
familie en velen van adel een toevlucht naar de Franse aristocratie gedurende de Engelse revolutie, tot het 
einde hiervan. De Franse adel hadden er een sport van gemaakt om grote aantallen vogels te schieten als tijd-
verdrijf en toen de Britse adel terugkeerde naar Engeland namen ze dit mee. Verschillende type honden werden 
ingezet om te drijven, localiseren en om het wild te apporteren. Op oude Franse schilderijen met jachttaferelen 
ziet men veel spaniëls, en enige stevige setterachtige honden apporteren.

den. Dit kan men terug zien in het drukwerk, schilderijen 
en de bronzen beelden uit die periode.

Met het begin van de hondenshows waren de geshowde
honden de beter uitziende werkhonden. Dr Bond Moore 
een huisarts op het platteland in de Britse Midlands was 
ook een keurmeester en jachtman. Hij was erg behulp-
zaam in het standaardiseren van de retriever vorm, grootte 
en in het benaderen van de juiste soort rijke personen  zo-
als S.E Shirley, of Ettington, die voor de volgende 30 jaar 
de beschermheer werd van dit ras, daarnaast richtte Mr. 
Shirley ook de Kennelclub op. Wat zich ontwikkelde is een 
sterk gebouwde middelgrote hond, met een dichte weer-
bestendige vacht die over het algemeen vlak ligt zonder 

krullen of ruwe beharing. Eerst bekend als de Wavy Coa-
ted Retriever en later onder de huidige naam Flatcoated 
Retriever. Op geen enkele manier moeten deze begrippen 
verward worden met een show trend om door overmatige 
verzorging/trimmen een vlakke vacht te krijgen.

Het enige wat een kwaliteitsvolle Flatcoat onderscheid  
van andere retrievers  is zijn zeer eigen en praktische be-
lijning. Het hoofd is lang en “clean” zodat het sterk genoeg 
is om ieder soort wild te dragen. Het hoofd is een “one 
peace head” met een kleine overgang tussen schedel en 
voorsnuit, de schedel moet in verhouding even lang zijn 
als de voorsnuit. De stop is licht en vloeiend maar een 
ramsneus of een Collieachtig hoofd is atypisch. Het hoofd 

Toen de technologie van de gewe-
ren verbeterde, kwam er behoefte 
aan meer gespecialiseerde honden 
om wild te apporteren van het land 
en in het water. Elke familie van adel 
fokte hun eigen apporterende hon-
den uit iedere hond die wilde werken. 
De stevige setterachtige honden die 
op oude schilderijen te zien zijn, zijn 
vaak de basis van deze ontwikkeling. 
Deze honden werden gekruist met 
werkende boerderij-honden (“Col-
lies”) om hun makkelijker te kunnen 
trainen, de scheepshonden die mee-
gebracht werden uit Grand Banks of 
Newfoundland en Labrador om kracht 
en waterwerklust in te brengen, en 
echt iedere hond die men kon gebrui-
ken. Mid 1800 werd het mode om een 
voorkeur te hebben voor zwart als de 
kleur voor een retriever en maakte 
het tot een soort standaard van er-
kenning dat paste bij deze jachthon-



is geplaatst op een sterke nek welke in een vloeiende lijn 
over gaat in de rug. Dit is essentieel voor een goed front 
en maakt de rug van de hond optisch kantiger, terwijl het 
algemeen beeld een langere (van het borstbeen tot de 
laatste rib) diepere ribbenpartij lijkt die over gaat in een 
korte sterke lendenpartij. De voorborst is slechts matig 
breed, maar van de voor en zijkant gezien moet er een 
duidelijk borstbeen getoond worden. Dit borstbeen moet 
een fysieke structuur zijn en geen getrimd bosje haar. Het 
schouderblad (top van het schouderblad tot schouderge-
wricht), opperarm (schoudergewricht tot elleboog), en on-
derarm (vanaf de elleboog naar de pols) moeten allen van 
gelijke lengte zijn. Het schouderblad moet samen met de 
opperarm een hoek van 90 graden vormen. Deze struc-

tuur met ronde, sterke voeten geven een schokdemper 
effect om zo het skelet en de interne organen te bescher-
men.

In stand vangt het front ongeveer 65% van het gewicht 
van de hond op en in actie wordt 90% van alle schokken 
en bewegingen door het front opgevangen. Een goed front 
geeft ook soepele bewegingen; de efficiëntie van minder 
stappen minimaliseert ook het aantal schokken, en ver-
lengd zo het uithoudingsvermogen en de duurzaamheid. 
De bovenbelijning van een Flatcoat moet over het alge-
meen recht zijn, nooit aflopend of slap. Als de hals goed is 
geplaatst en de schouders goed in de rug overgaan, dan 
is er altijd wel een kleine dip net achter het schouderblad. 
Elke slapheid in de rug en langere dan vierkante lendenen 
is een serieuze fout en maakt een hardwerkende hond 
unsound op een relatieve jonge leeftijd. In dit opzicht, stei-
le schouders, slappe polsen, een slappe rug en een weke 
lendenpartij zijn net zo ongunstig voor een werkhond als 
heup dysplasie.

De achterhand van een Flatcoat moet goed gespierd 
en de hoeking moet in balans met de schouders zijn. De 
“tweede dij” (vanaf de knie tot de hak) moet van goede 
lengte zijn, tenminste gelijk aan het dijbeen (heup tot knie) 
met korte hakken. De optimale functie voor een retriever 

is om vooruit te stuwen door de achterhand te gebruiken 
als een efficiënte hefboom, niet als een instrument om te 
duwen. Honden die overhoekt zijn moeten meer duwen 
in een constante opwaartse beweging, ze verbruiken zo 
meer energie voor duurzaamheid en plaatsen meer kracht 
op hun heupen en ruggenwervel.

Samengevat is een Flatcoat een sterke maar elegante 
middelgrote hond met substantie en bone. Een meer diepe 
dan ronde ribbenpartij met een duidelijke driehoek vorm 
welke gevormd wordt door een vlakke rug, diepe borst-
kas met prominente voorborst oplopend naar de laatste 
rib. Een Flatcoat is nooit compact of gedrongen, maar ook 
niet overdreven lang in lijf. Algemene uiterlijk van het ras;

Vertoning van kracht zonder zwaar (te veel gewicht) te 
zijn en racy (hoger op de poten) zonder iel te zijn. Raci-
ness (hoger op de benen) zonder zwakte. Iedere manier 
van styling of verandering aan de vorm van de hond door 
scheren, knippen, plukken etc. is laakbaar en vaak een 
rode vlag voor attentie om te zoeken naar de verborgen 
fouten. Het verwijderen van overtollig haar op de oren, 
hals en bevedering is het enige wat de Flatcoat aan trim-
men nodig heeft.
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heeft Flatcoats en Chesapeakes 
sinds 1953, en gebruikt op dit 
moment de kennelnamen Wynd-
ham in Amerika en Wyndhamian 
in Engeland. Gedurende de ja-
ren heeft hij vele kampioenen 

gefokt over de hele wereld vanuit een strak fokprogramma 
gebaseerd op het fokken van jachthonden voor eigen ge-
bruik in North Dakota, een bekende regio vanwege het vele 
wild en het trekkende waterwild. Naast het keuren van rund-
vee en paarden is hij ook keurmeester van Chesapeakes, 
Flatcoats en Goldens sinds 1972.

Correct Flatcoat type en 
skelet struktuur

Incorrect Labrador type 
met Labrador skelet  
struktuur

Incorrect Settertype met 
Setter struktuur


