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(bijgewerkt 23/06/2017 - jvh)

Land van oorsprong: Duitsland
Datum van publicatie en in werking treden standaard 04.01.96
Aanwending: waak‐ en begeleidingshond, familiehond.
Classificatie F.C.I.:

‐ groep 2 pinscher en schnauzer / molosser en Schweizer Sennenhonden.
‐ Sectie 2.2: Molosser / berghonden
‐ Geen werkproef

Kort geschiedkundig overzicht: einde van de jaren 30, begin van de jaren 40 van de 19e eeuw, kruiste
Heinrich ESSIG Stadtrat in Leonberg bij Stuttgard een zwarte‐witte newfoundlander teef met een
zogenoemde “Barry”‐reu uit de kloostergemeenschap van de Grote St. Bernard. Later werd daar nog
een Pyreneese berghond aan toegevoegd. Het resultaat gaf zeer grote honden met overwegend lang wit
haar. Het fokdoel van Essig was een leeuwachtige hond te bekomen. De leeuw staat in het wapenschild
van de stad Leonberg. De eerste werkelijke “Leonbergers”, die ook zo genoemd werden, werden in 1846
geboren. Ze bezaten alle goede eigenschappen van de rassen die hiervoor aangewend waren. Kort
nadien werden reeds veel van deze honden als statussymbool vanuit Leonberg in de ganse wereld
verkocht. Einde van de 19e eeuw werd in Baden‐Würtemberg deze hond als boerenhond gehouden en
voldeed op uitmuntende wijze. Tijdens de twee wereldoorlogen, en de hieraan verbonden naoorlogse
tijd, ging het aantal Leonbergers dramatisch naar omlaag. Momenteel is de Leonberger een
uitmuntende familiehond, die volledig past in onze moderne levenswijze.
Algemene verschijning: volgens zijn oorspronkelijk aanwendingsdoel is de Leonberger een grote,
krachtige, gespierde, maar toch elegante hond. Hij heeft een harmonische lichaamsbouw, bezit een
zelfbewuste kalmte, maar straalt toch een levendig temperament uit. Speciaal de reu is zeer machtig en
krachtvol.
Verhoudingen:

‐ schofthoogte/lichaamslengte: 9 / 10
‐ de borstdiepte bedraagt ongeveer 50% van de schofthoogte.

GEDRAG / TEMPERAMENT: als familiehond is de Leonberger onder de huidige woon‐ en
leefomstandigheden een aangename partner, die zonder moeilijkheden overal mee naartoe kan
genomen worden en die ook uitgesproken kindvriendelijk is. Hij is noch schuw noch agressief. Als
begeleidingshond is hij aangenaam, volgzaam en zonder vrees in alle omstandigheden. In zijn opgelegde
gedragshouding behoren volgende punten:
‐ Vertrouwen en soevereine kalmte.
‐ Gemiddeld temperament (o.a. drang tot spelen)
‐ Bereidheid tot onderdanigheid
‐ Zijn mogelijkheden om te leren, en zijn geheugen
‐ Zijn onverschilligheid tegenover lawaai.
Hoofd: is dieper dan breed en eerder lang gestrekt dan gedrongen. De verhouding van snuit tot schedel
is 1 / 1. De huid ligt overal goed aan, geen voorhoofdplooien.
Schedelgedeelte: in profiel en voor gezien weinig gewelfd, in overeenkomst met de romp en de
ledematen krachtig, maar niet zwaar. Het achterste deel is niet veel breder dan ter hoogte van de ogen.
Stop: Duidelijk, maar matig uitgesproken. .
Gezichtsschedel:
Neus: altijd zwart
Snuit: eerder lang, niet spits toelopend; neusrug gelijkmatig breed, nooit ingezonken, eerder licht
gewelfd (ramsneus).
Lippen: aanliggend, zwart, mondhoek gesloten.
Kaken/Tanden: krachtige kaken met een perfect, regelmatig en volledig schaargebit, d.w.z. dat de
bovenste tandenrij de onderste zonder tussenruimte omvat, en de tanden staan loodrecht in de kaken,
met 42 gezonde tanden volgens de tandformule (het ontbreken van M3 wordt getolereerd). Een
tanggebit is toegestaan, in de onderkaak geen insnoeren bij de hoektanden.
Wangen: weinig ontwikkeld.

Ogen: lichtbruin tot zo donker mogelijk bruin, middelgroot, ovaal, niet te diep liggend noch uitpuilend,
niet te dicht noch ter ver van elkaar geplaatst. Aanliggende oogleden, geen bindvlies tonend. Het oogwit
mag niet rood zijn.
Oren: Hoog aangezet en niet te ver naar achteren, afhangend, middelmatig groot, vlezig en goed
aanliggend tegen de wangen
Hals: in lichte boog, vloeiend in de schoft overgaand. Hij is eerder wat lang dan gedrongen, geen losse
keelhuid of wammen.
Lichaam
Schoft: benadrukt, vooral bij de reuen.
Rug: stevig recht breed.
Lendenen: breed, krachtig, goed gespierd.
Kruis: breed, relatief lang, zacht afgerond, vloeiend in staartaanzet overgaand, in geen geval
overbouwd.
Borst: breed, diep, komt minstens tot de ellebooghoogte, niet te tonvormig, eerder ovaal.
Onderlijn: slechts licht opgetrokken.
Staart: zeer rijkelijk behaard, in stand recht omlaag hangend, ook in beweging slechts licht opwaarts
gebogen en zo mogelijk niet boven het verlengde van de ruglijn gedragen.
Ledematen: zeer krachtig, speciaal bij de reuen.
Voorhand
Algemeen: recht, parallel en niet te dicht bij elkaar geplaatst.
Schouder/Opperarm: lang, schuin geplaatst, vormen een niet te stompe hoek, goed gespierd, ellebogen
goed aanliggend.
Voormiddenvoet: krachtig, vast, van voor gezien recht, zijdelings gezien bijna loodrecht.
Voeten: niet naar binnen of naar buiten draaiend, gerond, gesloten, goed gewelfde tenen, zwarte
voetzolen.
Achterhand
Benen: vanachter gezien niet te eng geplaatst, parallel. Spronggewricht en voeten noch naar binnen
noch naar buiten draaiend worden.
Bekken: schuin liggend.
Dijbeen: vrij lang, schuin geplaatst, sterk gespierd. Dijbeen en onderbeen vormen een duidelijke
hoeking.
Spronggewricht: krachtig en duidelijke hoeking tussen onderbeen en achtermiddenvoet.
Voeten: recht geplaatst, weinig lang, gewelfde tenen, zwarte voetzolen.
Gangwerk: ruim uitgrijpend, gelijkmatige voortbeweging in alle gangwijzen; goed uitgrijpend voor onder
invloed van krachtige stuwing achter. In stap en draf een rechtlijnige voortbeweging van de ledematen,
zowel van voor als vanachter gewenst.
Vacht
Beharing: Medium grof tot zacht, rijkelijk lang, vlak aanliggend, nooit openliggend. Overal een goede
ondervacht, maar men kan ondanks deze ondervacht de lichaamsvormen goed beoordelen. Het haar is
sluik, licht golvend is nog aanvaardbaar.
Aan de hals en de borst, en dit speciaal bij de reu, worden manen gevormd. Er is een duidelijke
bevedering van de voorbenen, een rijkelijke broekaftekening aan de achterbenen.

Kleur: leeuwgeel, rood, roodbruin, egale zandkleur (vaalgeel ‐ crèmekleurig) en alle gradaties tussen
deze kleuren, met zwart masker. Zwarte haarpunten zijn toegelaten, maar het zwart mag de grondkleur
van de hond niet overheersen. Lichtere tint van de grondkleur aan de onderzijde van de staart, aan de
halsgolvingen, aan de bevedering van de voorbenen, en de broek van de achterbenen mogen niet zo
uitgesproken zijn dat zij de harmonie met de hoofdkleur zouden verstoren. Een kleine witte borstvlek of
smalle borststreep en wat witte haartjes aan de tenen worden getolereerd.
Schofthoogte:

‐ reuen: 72 – 80 cm, aanbevolen middelmaat 76 cm.
‐ teven: 65 – 75 cm, aanbevolen middelmaat 70 cm.

Fouten: al hetgeen afwijkt van wat hiervoor vermeld wordt, dient als fout aangerekend te worden. De
beoordeling gebeurt in exacte verhouding tot de graad van afwijking en zijn gevolgen voor de
gezondheid en het welzijn van de hond.
Eliminatiefouten
 Schuwe en agressieve honden.
 Belangrijke anatomische fouten zoals: een duidelijke koehakkigheid, benadrukte karperrug, erge
zadelrug, extreem uitdraaien van de voorvoeten, absoluut onvoldoende hoeking van
schouder/elleboog, knie of spronggewricht.
 Bruine neus.
 Ronduit onvoldoende pigmentatie van de lippen.
 Onvoldoende aantal tanden (uitgezonderd M3), ondervoorbijten, bovenvoorbijten, andere
gebitsfouten.
 Oogkleur anders dan bruin in zijn diverse schakeringen.
 Entropium, ectropium.
 Sterke krulstaart of te hoog gedragen krulstaart.
 Bruine voetzolen.
 Rolhaar of te sterk gekruld haar.
 Foutieve kleuren: bruin met bruine neus en bruine voetzolen, black & tan, zwart, zilverkleurig,
reekleur.
 Totaal ontbreken van zwart masker.
 Teveel aan wit (vanaf de tenen tot de middenvoet komend, meer dan een handgrote borstvlek, wit
op andere plaatsen).
N.B. :
 de reuen moeten twee normaal ontwikkelde testikels hebben die volledig in het scrotum
afgedaald zijn.
 Alleen gezonde honden die de taken aankunnen waarvoor zij zijn geselecteerd, en met een
morfologie die kenmerkend is voor het ras, kunnen gebruikt worden voor de voortplanting.

