Aanhangsel nummer 2 bij het Huishoudelijk Reglement van de vereniging Holland
Dexter ( artikel 3), van kracht per 15 april 2012.
RASSTANDAARD DEXTERRUND
EIGENSCHAPPEN
De Dexter is een dubbeldoel type, met zowel vlees- als melktypische eigenschappen. In de
beoordeling dienen beide kwaliteiten te worden meegewogen.
KLEUR
De Dexter is geheel zwart, rood of dunkleurig (dun - van licht tot donkerleverbruin gekleurd).
Voor het overige mogen deze kleuren in de beoordeling geen rol spelen.
Een witte aftekening leidt niet tot diskwalificatie, mits deze beperkt blijft tot:
 bij stieren: in geringe mate bij de geslachtsorganen en aan de staartpluim.
 bij koeien : in geringe mate aan de uier, de onderbuik, de staartpluim en aan de vulva.
Wit voor de navel is ongewenst en wordt bij de beoordeling op keuringen bestraft.
TYPE
Het kortbenige en het langbenige type zijn gelijkwaardig ten opzichte van elkaar en dienen ook zo
beoordeeld te worden. Extremiteit in zowel kort- als langbenigheid is ongewenst.
KOP
Kort, breed en sierlijk taps toelopend op een brede muil. De onderkaak moet voldoende breed genoeg
zijn voor het correct geplaatste gebit, dat goed sluit met de bovenkaak.
De ogen dienen helder en opvallend te zijn, met een vriendelijke en rustige uitdrukking.
NEK
Diep en breed, maar niet te kort en goed aangesloten aan de schouders. De kop wordt verheven,
boven de ruglijn gedragen.
HORENS
De horens zijn van middelmatige dikte en bij koeien enigszins naar binnen en omhoog gebogen.
Onthoornde dieren mogen voor dit feit niet worden benadeeld, evenmin dieren die van nature
hoornloos zijn.
Deze erfelijke hoornloosheid moet echter wel worden vastgelegd.
ROMP
De Dexter dient te beschikken over een best ontwikkelde ruime borstkas, die ruimte geeft aan hart en
longen; voorts gewelfde ribben en brede lendenen.
De romp moet rond en diep zijn, met een breed kruis, een ruime diepe achterhand en gevulde, ronde
dijen.
Verder een rechte vlakke bovenbouw met een goed ingeplante staart.
De onderlijn moet recht zijn met veel ruimte tussen zowel voor- als achterbenen. Het beenwerk moet
correct zijn, niet naar binnen of naar buiten gedraaid, met een kort pijpbeen en korte, vlakke klauwen.
De romplengte, gemeten vanaf de achterkant van de schoft tot het staartstuk mag niet korter zijn dan
de schofthoogte.
KOEIEN
Bij koeien dient de uier goed en hoog aangehecht te zijn met een goed ontwikkelde vooruier.
De spenen van gelijke lengte en middelmatige dikte, staan vierkant en loodrecht naar beneden gericht
op de uier geplaatst.
Alle vier de kwartieren zijn gelijkmatig ontwikkeld.
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STIEREN
Bij stieren dienen de gelijkmatig ontwikkelde testikels correct te hangen. Verder dienen zich voor de
balzak vier correct geplaatste en ontwikkelde speentjes te bevinden.
HUID
Soepel en plooibaar, met kort en glad haar in de zomer en lang en dikker haar in de winter.
HOOGTEMAAT
De gewenste kruishoogte bedraagt voor:
Stieren: tussen de 106 en 121 centimeter.
Koeien: tussen de 96 en 111 centimeter
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