Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 1

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 1

Stamboomnaam: San

Geb.: 2/2/2014

Stamboomnaam: San

Roepnaam van de hond: Sam

Leeftijd: 8 mnd

Roepnaam: Sam

Leeftijd: 8 mnd
Geb.: 2/2/2014

Eigenaar/voorjager: M. Nijenhuis

Geslacht: T

NHSB nummer: 2953375
Datum: 26 oktober 2014

Keurmeester: dhr. W. Wellens

NHSB-nummer: 2953375

Type

Goed

E

Jaagt bij vlagen

Jaagt niet

Vlotte galop
Rustige galop

Trage galop

Te traag
Te snel

c. Zoek grootte

100-150 meter breed

60-100 meter breed

<50 meter breed

d. Interesse in levend wild

Fel op het wild

Geïnteresseerd in wild

Niet geïnteresseerd in wild

e. Kophouding

Boven schouderhoogte
Op schouderhoogte

Onder schouderhoogte

Grondgericht

f. Neusgebruik

Verwaait zeer ver
Verwaait redelijk ver

Verwaait dichtbij

Verwaait niet

Skelet
sterk
gemiddeld
zwak
Hoofd
Schedel
standaard

1. V

E

L

D

T

Jaagt met duidelijke intentie

Onvoldoende

b. Zoek tempo

S

T

a. Zoekwijze

Voldoende

goed
voldoende
onvoldoende

g. Voorstaan

Komt duidelijk tot voorstaan

Verstrakt bij de kooi

Komt niet tot voorstaan of
verstrakken bij de kooi

2. Schotvastheid

Goed schotvast

Korte schrikreactie met vlot herstel

Schotschuw

4. Waterwil

Gaat vlot te water
Gaat redelijk vlot te water

Gaat moeizaam te water

Gaat niet te water

5. Interesse in dood wild

Pakt het wild vlot op

Pakt uiteindelijk even op
Geïnteresseerd en doet poging tot
oppakken

Ongeïnteresseerd
Moedwillig ernstig beschadigd

6. Dresseerbaarheid

Goed contact met voorjager

Voldoende contact met voorjager

Geen contact met voorjager

7. Werkwil

Werkt met duidelijk plezier

Werkt met voldoende plezier

Toont geen plezier

3. Spoortest
a. Spoorwil
Pakt sleep vlot op
Pakt sleep aarzelend op
Ongeïnteresseerd

Eindresultaat

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

Voorsnuit lengte
1:1
lang (typisch)
korter dan schedel
Voorsnuit vorm
lichte ramsneus
recht
Ogen
Oogkleur
donker
bruin
licht bruin
roofvogel
Oogleden
aansluitend

Ooraanzet
standaard

Hals
krachtig

zwak

lang

kort

droog

b. Spoorvastheid
Loopt de sleep goed uit
Loopt een deel van de sleep
Volgt de sleep niet

c. Neusgebruik
Loopt aan onderwindse kant en vindt eventueel vlot en
zelfstandig de sleep terug
Vindt binnen redelijke tijd of op aanwijzing de sleep terug
Negeert de sleep

Geslacht: T

Staart

Gebit
Beet

standaard
scharend
Voeten
standaard

Elementen
compleet

Belijning
Bovenbelijning
standaard
niet strak
Onderbelijning
standaard
opgetrokken
Borstkas
Borst diepte
goed
voldoende
onvoldoende
Voorborst
goed
voldoende
onvoldoende
Hoekingen
Voorhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Achterhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Bekken ligging
standaard
te sterk hellend
te vlak

Gangwerk
Uitgrijpen
goed
voldoende
onvoldoende
Stuwing
goed
voldoende
onvoldoende
Vacht
Kleur
schimmel
bruin
niet standaard
Vachtstructuur
standaard
kort
lang
zacht
Garnituur kenmerken
aanwezig
matig
ontbreekt
Gedrag
rustig
timide
nerveus
agressief
GEBREKEN

niet droog

Opmerkingen

Hoogte: 58

Hond zal nog even doorgroeien

GESLAAGD

Datum

26 oktober 2014

Keurmeester

Dhr. C.B. Woets.

Keurmeester

Dhr. R. Onderwater

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden (Schrijf)fouten voorbehouden De exterieurbeoordeling heeft geen waarde

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden (Schrijf)fouten voorbehouden De exterieurbeoordeling heeft geen waarde

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 2

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 2

Stamboomnaam: Figo Bohemska perla

Geb.: 24-3-2014

Stamboomnaam: Figo Bohemska perla

Roepnaam van de hond: Frits

Leeftijd: 7 mnd

Roepnaam: Frits

Leeftijd: 7 mnd
Geb.: 24-3-2014

Eigenaar/voorjager: J.W. van Hooff

Geslacht: R

NHSB nummer: 2959180
Datum: 26 oktober 2014

Keurmeester: dhr. W. Wellens

NHSB-nummer: 2959180

Type

Goed

E

Jaagt bij vlagen

Jaagt niet

Vlotte galop
Rustige galop

Trage galop

Te traag
Te snel

c. Zoek grootte

100-150 meter breed

60-100 meter breed

<50 meter breed

d. Interesse in levend wild

Fel op het wild

Geïnteresseerd in wild

Niet geïnteresseerd in wild

e. Kophouding

Boven schouderhoogte
Op schouderhoogte

Onder schouderhoogte

Grondgericht

f. Neusgebruik

Verwaait zeer ver
Verwaait redelijk ver

Verwaait dichtbij

Verwaait niet

Skelet
sterk
gemiddeld
zwak
Hoofd
Schedel
standaard

1. V

E

L

D

T

Jaagt met duidelijke intentie

Onvoldoende

b. Zoek tempo

S

T

a. Zoekwijze

Voldoende

goed
voldoende
onvoldoende

g. Voorstaan

Komt duidelijk tot voorstaan

Verstrakt bij de kooi

Komt niet tot voorstaan of
verstrakken bij de kooi

2. Schotvastheid

Goed schotvast

Korte schrikreactie met vlot herstel

Schotschuw

4. Waterwil

Gaat vlot te water
Gaat redelijk vlot te water

Gaat moeizaam te water

Gaat niet te water

5. Interesse in dood wild

Pakt het wild vlot op

Pakt uiteindelijk even op
Geïnteresseerd en doet poging tot
oppakken

Ongeïnteresseerd
Moedwillig ernstig beschadigd

6. Dresseerbaarheid

Goed contact met voorjager

Voldoende contact met voorjager

Geen contact met voorjager

7. Werkwil

Werkt met duidelijk plezier

Werkt met voldoende plezier

Toont geen plezier

3. Spoortest
a. Spoorwil
Pakt sleep vlot op
Pakt sleep aarzelend op
Ongeïnteresseerd

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

Voorsnuit lengte
1:1
lang (typisch)
korter dan schedel
Voorsnuit vorm
lichte ramsneus
recht
Ogen
Oogkleur
donker
bruin
licht bruin
roofvogel
Oogleden
aansluitend

Ooraanzet
standaard

Hals
krachtig

zwak

lang

kort

droog

b. Spoorvastheid
Loopt de sleep goed uit
Loopt een deel van de sleep
Volgt de sleep niet

c. Neusgebruik
Loopt aan onderwindse kant en vindt eventueel vlot en
zelfstandig de sleep terug
Vindt binnen redelijke tijd of op aanwijzing de sleep terug
Negeert de sleep

Eindresultaat

NIET TE BEOORDELEN OMDAT DE HOND GEEN CONTACT HAD MET DE
VOORJAGER

Datum

26 oktober 2014

Keurmeester

Dhr. C.B. Woets.

Keurmeester

Dhr. R. Onderwater

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden (Schrijf)fouten voorbehouden De exterieurbeoordeling heeft geen waarde

Geslacht: R

Staart

Gebit
Beet

standaard
scharend
Voeten
standaard

Elementen
compleet

Belijning
Bovenbelijning
standaard
niet strak
Onderbelijning
standaard
opgetrokken
Borstkas
Borst diepte
goed
voldoende
onvoldoende
Voorborst
goed
voldoende
onvoldoende
Hoekingen
Voorhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Achterhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Bekken ligging
standaard
te sterk hellend
te vlak

Gangwerk
Uitgrijpen
goed
voldoende
onvoldoende
Stuwing
goed
voldoende
onvoldoende
Vacht
Kleur
schimmel
bruin
niet standaard
Vachtstructuur
standaard
kort
lang
zacht
Garnituur kenmerken
aanwezig
matig
ontbreekt
Gedrag
rustig
timide
nerveus
agressief
GEBREKEN

niet droog

Opmerkingen

Hoogte: 61

Fraaie hond met mooi hoofd;
Mooi in balans.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden (Schrijf)fouten voorbehouden De exterieurbeoordeling heeft geen waarde

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 3

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 3

Stamboomnaam: Faty Bohemska Perla

Geb.: 24-03-2014

Stamboomnaam: Faty Bohemska Perla

Geslacht: T

Roepnaam van de hond: Bindi

Leeftijd: 7 mnd

Roepnaam: Bindi

Leeftijd: 7 mnd

Eigenaar/voorjager: E.D.M. van Zwol

Geslacht: T

NHSB-nummer: 2959186

T

Voldoende

Jaagt met duidelijke intentie

Jaagt bij vlagen

goed
voldoende
onvoldoende

Onvoldoende
Jaagt niet

b. Zoek tempo

Vlotte galop
Rustige galop

Trage galop

Te traag
Te snel

c. Zoek grootte

100-150 meter breed

60-100 meter breed

<50 meter breed

d. Interesse in levend wild

Fel op het wild

Geïnteresseerd in wild

Niet geïnteresseerd in wild

e. Kophouding

Boven schouderhoogte
Op schouderhoogte

Onder schouderhoogte

Grondgericht

f. Neusgebruik

Verwaait zeer ver
Verwaait redelijk ver

Verwaait dichtbij

Verwaait niet

S
E

Keurmeester: dhr. W. Wellens

Skelet
sterk
gemiddeld
zwak
Hoofd
Schedel
standaard

1. V

E

L

D

T

Geb.: 24-03-2014

Datum: 26 oktober 2014
Type

Goed
a. Zoekwijze

NHSB nummer: 2959186

g. Voorstaan

Komt duidelijk tot voorstaan

Verstrakt bij de kooi

Komt niet tot voorstaan of
verstrakken bij de kooi

2. Schotvastheid

Goed schotvast

Korte schrikreactie met vlot herstel

Schotschuw

4. Waterwil

Gaat vlot te water
Gaat redelijk vlot te water

Gaat moeizaam te water

Gaat niet te water

5. Interesse in dood wild

Pakt het wild vlot op

Pakt uiteindelijk even op
Geïnteresseerd en doet poging tot
oppakken

Ongeïnteresseerd
Moedwillig ernstig beschadigd

6. Dresseerbaarheid

Goed contact met voorjager

Voldoende contact met voorjager

Geen contact met voorjager

7. Werkwil

Werkt met duidelijk plezier

Werkt met voldoende plezier

Toont geen plezier

3. Spoortest
a. Spoorwil
Pakt sleep vlot op
Pakt sleep aarzelend op
Ongeïnteresseerd

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

Voorsnuit lengte
1:1
lang (typisch)
korter dan schedel
Voorsnuit vorm
lichte ramsneus
recht
Ogen
Oogkleur
donker
bruin
licht bruin
roofvogel
Oogleden
aansluitend

Ooraanzet
standaard

Hals
krachtig

zwak

lang

kort

droog

b. Spoorvastheid
Loopt de sleep goed uit
Loopt een deel van de sleep
Volgt de sleep niet

Eindresultaat

GESLAAGD

Datum

26 oktober 2014

Keurmeester

Dhr. C.B. Woets.

Keurmeester

Dhr. R. Onderwater

c. Neusgebruik
Loopt aan onderwindse kant en vindt eventueel vlot en
zelfstandig de sleep terug
Vindt binnen redelijke tijd of op aanwijzing de sleep terug
Negeert de sleep

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden (Schrijf)fouten voorbehouden De exterieurbeoordeling heeft geen waarde

Staart

Gebit
Beet

standaard
scharend
Voeten
standaard

Elementen
compleet

Belijning
Bovenbelijning
standaard
niet strak
Onderbelijning
standaard
opgetrokken
Borstkas
Borst diepte
goed
voldoende
onvoldoende
Voorborst
goed
voldoende
onvoldoende
Hoekingen
Voorhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Achterhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Bekken ligging
standaard
te sterk hellend
te vlak

Gangwerk
Uitgrijpen
goed
voldoende
onvoldoende
Stuwing
goed
voldoende
onvoldoende
Vacht
Kleur
schimmel
bruin
niet standaard
Vachtstructuur
standaard
kort
lang
zacht
Garnituur kenmerken
aanwezig
matig
ontbreekt
Gedrag
rustig
timide
nerveus
agressief
GEBREKEN

niet droog

Opmerkingen

Hoogte: 58

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden (Schrijf)fouten voorbehouden De exterieurbeoordeling heeft geen waarde

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 4

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 4

Stamboomnaam: Freya Bohemska Perla

Geb.: 24-03-2014

Stamboomnaam: Freya Bohemska Perla

Geslacht: T

Roepnaam van de hond: Pien

Leeftijd: 7 mnd

Roepnaam: Pien

Leeftijd: 7 mnd

Eigenaar/voorjager: Ewoud Vaartjes

Geslacht: T

NHSB-nummer: 2959184

T

Voldoende

Jaagt met duidelijke intentie

Jaagt bij vlagen

goed
voldoende
onvoldoende

Onvoldoende
Jaagt niet

b. Zoek tempo

Vlotte galop
Rustige galop

Trage galop

Te traag
Te snel

c. Zoek grootte

100-150 meter breed

60-100 meter breed

<50 meter breed

d. Interesse in levend wild

Fel op het wild

Geïnteresseerd in wild

Niet geïnteresseerd in wild

e. Kophouding

Boven schouderhoogte
Op schouderhoogte

Onder schouderhoogte

Grondgericht

f. Neusgebruik

Verwaait zeer ver
Verwaait redelijk ver

Verwaait dichtbij

Verwaait niet

S
E

Keurmeester: dhr. W. Wellens

Skelet
sterk
gemiddeld
zwak
Hoofd
Schedel
standaard

1. V

E

L

D

T

Geb.: 24-03-2014

Datum: 26 oktober 2014
Type

Goed
a. Zoekwijze

NHSB nummer: 2959184

g. Voorstaan

Komt duidelijk tot voorstaan

Verstrakt bij de kooi

Komt niet tot voorstaan of
verstrakken bij de kooi

2. Schotvastheid

Goed schotvast

Korte schrikreactie met vlot herstel

Schotschuw

4. Waterwil

Gaat vlot te water
Gaat redelijk vlot te water

Gaat moeizaam te water

Gaat niet te water

5. Interesse in dood wild

Pakt het wild vlot op

Pakt uiteindelijk even op
Geïnteresseerd en doet poging tot
oppakken

Ongeïnteresseerd
Moedwillig ernstig beschadigd

6. Dresseerbaarheid

Goed contact met voorjager

Voldoende contact met voorjager

Geen contact met voorjager

7. Werkwil

Werkt met duidelijk plezier

Werkt met voldoende plezier

Toont geen plezier

3. Spoortest
a. Spoorwil
Pakt sleep vlot op
Pakt sleep aarzelend op
Ongeïnteresseerd

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

Voorsnuit lengte
1:1
lang (typisch)
korter dan schedel
Voorsnuit vorm
lichte ramsneus
recht
Ogen
Oogkleur
donker
bruin
licht bruin
roofvogel
Oogleden
aansluitend

Ooraanzet
standaard

Hals
krachtig

zwak

lang

kort

droog

b. Spoorvastheid
Loopt de sleep goed uit
Loopt een deel van de sleep
Volgt de sleep niet

Eindresultaat

GESLAAGD

Datum

26 oktober 2014

Keurmeester

Dhr. C.B. Woets.

Keurmeester

Dhr. R. Onderwater

c. Neusgebruik
Loopt aan onderwindse kant en vindt eventueel vlot en
zelfstandig de sleep terug
Vindt binnen redelijke tijd of op aanwijzing de sleep terug
Negeert de sleep

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden (Schrijf)fouten voorbehouden De exterieurbeoordeling heeft geen waarde

Staart

Gebit
Beet

standaard
scharend
Voeten
standaard

Elementen
compleet

Belijning
Bovenbelijning
standaard
niet strak
Onderbelijning
standaard
opgetrokken
Borstkas
Borst diepte
goed
voldoende
onvoldoende
Voorborst
goed
voldoende
onvoldoende
Hoekingen
Voorhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Achterhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Bekken ligging
standaard
te sterk hellend
te vlak

Gangwerk
Uitgrijpen
goed
voldoende
onvoldoende
Stuwing
goed
voldoende
onvoldoende
Vacht
Kleur
schimmel
bruin
niet standaard
Vachtstructuur
standaard
kort
lang
zacht
Garnituur kenmerken
aanwezig
matig
ontbreekt
Gedrag
rustig
timide
nerveus
agressief
GEBREKEN

niet droog

Opmerkingen

Hoogte: 56

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden (Schrijf)fouten voorbehouden De exterieurbeoordeling heeft geen waarde

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 5

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 5

Stamboomnaam: Fox Bohemska perla

Geb.: 24-03-2014

Stamboomnaam: Fox Bohemska perla

Roepnaam van de hond: Fere

Leeftijd: 7 mnd

Roepnaam: Fere

Leeftijd: 7 mnd
Geb.: 24-03-2014

Eigenaar/voorjager: Astrid van Beers

Geslacht: R

NHSB nummer: 2959181
Datum: 26 oktober 2014

Keurmeester: dhr. W. Wellens

NHSB-nummer: 2959181

Type

Goed

E

Jaagt bij vlagen

Jaagt niet

Vlotte galop
Rustige galop

Trage galop

Te traag
Te snel

c. Zoek grootte

100-150 meter breed

60-100 meter breed

<50 meter breed

d. Interesse in levend wild

Fel op het wild

Geïnteresseerd in wild

Niet geïnteresseerd in wild

e. Kophouding

Boven schouderhoogte
Op schouderhoogte

Onder schouderhoogte

Grondgericht

f. Neusgebruik

Verwaait zeer ver
Verwaait redelijk ver

Verwaait dichtbij

Verwaait niet

Skelet
sterk
gemiddeld
zwak
Hoofd
Schedel
standaard

1. V

E

L

D

T

Jaagt met duidelijke intentie

Onvoldoende

b. Zoek tempo

S

T

a. Zoekwijze

Voldoende

goed
voldoende
onvoldoende

g. Voorstaan

Komt duidelijk tot voorstaan

Verstrakt bij de kooi

Komt niet tot voorstaan of
verstrakken bij de kooi

2. Schotvastheid

Goed schotvast

Korte schrikreactie met vlot herstel

Schotschuw

4. Waterwil

Gaat vlot te water
Gaat redelijk vlot te water

Gaat moeizaam te water

Gaat niet te water

5. Interesse in dood wild

Pakt het wild vlot op

Pakt uiteindelijk even op
Geïnteresseerd en doet poging tot
oppakken

Ongeïnteresseerd
Moedwillig ernstig beschadigd

6. Dresseerbaarheid

Goed contact met voorjager

Voldoende contact met voorjager

Geen contact met voorjager

7. Werkwil

Werkt met duidelijk plezier

Werkt met voldoende plezier

Toont geen plezier

3. Spoortest
a. Spoorwil
Pakt sleep vlot op
Pakt sleep aarzelend op
Ongeïnteresseerd

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

Voorsnuit lengte
1:1
lang (typisch)
korter dan schedel
Voorsnuit vorm
lichte ramsneus
recht
Ogen
Oogkleur
donker
bruin
licht bruin
roofvogel
Oogleden
aansluitend

Ooraanzet
standaard

Hals
krachtig

zwak

lang

kort

droog

b. Spoorvastheid
Loopt de sleep goed uit
Loopt een deel van de sleep
Volgt de sleep niet

c. Neusgebruik
Loopt aan onderwindse kant en vindt eventueel vlot en
zelfstandig de sleep terug
Vindt binnen redelijke tijd of op aanwijzing de sleep terug
Negeert de sleep

Geslacht: R

Staart

Gebit
Beet

standaard
scharend
Voeten
standaard

Elementen
compleet

Belijning
Bovenbelijning
standaard
niet strak
Onderbelijning
standaard
opgetrokken
Borstkas
Borst diepte
goed
voldoende
onvoldoende
Voorborst
goed
voldoende
onvoldoende
Hoekingen
Voorhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Achterhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Bekken ligging
standaard
te sterk hellend
te vlak

Gangwerk
Uitgrijpen
goed
voldoende
onvoldoende
Stuwing
goed
voldoende
onvoldoende
Vacht
Kleur
schimmel
bruin
niet standaard
Vachtstructuur
standaard
kort
lang
zacht
Garnituur kenmerken
aanwezig
matig
ontbreekt
Gedrag
rustig
timide
nerveus
agressief
GEBREKEN

niet droog

Opmerkingen

Hoogte: 61

Schouder is wat steil;
Vorm van de voorsnuit is als van een Duitse Staande
Korthaar;
Bovenbelijning is aflopend

Eindresultaat

GESLAAGD

Datum

26 oktober 2014

Keurmeester

Dhr. C.B. Woets.

Keurmeester

Dhr. R. Onderwater

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden (Schrijf)fouten voorbehouden De exterieurbeoordeling heeft geen waarde

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden (Schrijf)fouten voorbehouden De exterieurbeoordeling heeft geen waarde

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 6

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 6

Stamboomnaam: Trijn vd Vloedsteeg

Geb.: 20-12-13

Stamboomnaam: Trijn vd Vloedsteeg

Geslacht: T

Roepnaam van de hond: Jill

Leeftijd: 10 mnd

Roepnaam: Jill

Leeftijd: 10 mnd

Eigenaar/voorjager: M.W.M. Traa-Broekhof

Geslacht: T

NHSB-nummer: 2948748

T

Voldoende

Jaagt met duidelijke intentie

Jaagt bij vlagen

goed
voldoende
onvoldoende

Onvoldoende
Jaagt niet

b. Zoek tempo

Vlotte galop
Rustige galop

Trage galop

Te traag
Te snel

c. Zoek grootte

100-150 meter breed

60-100 meter breed

<50 meter breed

d. Interesse in levend wild

Fel op het wild

Geïnteresseerd in wild

Niet geïnteresseerd in wild

e. Kophouding

Boven schouderhoogte
Op schouderhoogte

Onder schouderhoogte

Grondgericht

f. Neusgebruik

Verwaait zeer ver
Verwaait redelijk ver

Verwaait dichtbij

Verwaait niet

S
E

Keurmeester: dhr. W. Wellens

Skelet
sterk
gemiddeld
zwak
Hoofd
Schedel
standaard

1. V

E

L

D

T

Geb.: 20-12-13

Datum: 26 oktober 2014
Type

Goed
a. Zoekwijze

NHSB nummer: 2948748

g. Voorstaan

Komt duidelijk tot voorstaan

Verstrakt bij de kooi

Komt niet tot voorstaan of
verstrakken bij de kooi

2. Schotvastheid

Goed schotvast

Korte schrikreactie met vlot herstel

Schotschuw

4. Waterwil

Gaat vlot te water
Gaat redelijk vlot te water

Gaat moeizaam te water

Gaat niet te water

5. Interesse in dood wild

Pakt het wild vlot op

Pakt uiteindelijk even op
Geïnteresseerd en doet poging tot
oppakken

Ongeïnteresseerd
Moedwillig ernstig beschadigd

6. Dresseerbaarheid

Goed contact met voorjager

Voldoende contact met voorjager

Geen contact met voorjager

7. Werkwil

Werkt met duidelijk plezier

Werkt met voldoende plezier

Toont geen plezier

3. Spoortest
a. Spoorwil
Pakt sleep vlot op
Pakt sleep aarzelend op
Ongeïnteresseerd

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

Voorsnuit lengte
1:1
lang (typisch)
korter dan schedel
Voorsnuit vorm
lichte ramsneus
recht
Ogen
Oogkleur
donker
bruin
licht bruin
roofvogel
Oogleden
aansluitend

Ooraanzet
standaard

Hals
krachtig

zwak

lang

kort

droog

b. Spoorvastheid
Loopt de sleep goed uit
Loopt een deel van de sleep
Volgt de sleep niet

Eindresultaat

GESLAAGD

Datum

26 oktober 2014

Keurmeester

Dhr. C.B. Woets.

Keurmeester

Dhr. R. Onderwater

c. Neusgebruik
Loopt aan onderwindse kant en vindt eventueel vlot en
zelfstandig de sleep terug
Vindt binnen redelijke tijd of op aanwijzing de sleep terug
Negeert de sleep

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden (Schrijf)fouten voorbehouden De exterieurbeoordeling heeft geen waarde

Staart

Gebit
Beet

standaard
scharend
Voeten
standaard

Elementen
compleet

Belijning
Bovenbelijning
standaard
niet strak
Onderbelijning
standaard
opgetrokken
Borstkas
Borst diepte
goed
voldoende
onvoldoende
Voorborst
goed
voldoende
onvoldoende
Hoekingen
Voorhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Achterhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Bekken ligging
standaard
te sterk hellend
te vlak

Gangwerk
Uitgrijpen
goed
voldoende
onvoldoende
Stuwing
goed
voldoende
onvoldoende
Vacht
Kleur
schimmel
bruin
niet standaard
Vachtstructuur
standaard
kort
lang
zacht
Garnituur kenmerken
aanwezig
matig
ontbreekt
Gedrag
rustig
timide
nerveus
agressief
GEBREKEN

niet droog

Opmerkingen

Hoogte: 58

Mooie teef, goed in balans

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden (Schrijf)fouten voorbehouden De exterieurbeoordeling heeft geen waarde

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 7

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 7

Stamboomnaam: Thijs vd Vloedsteeg

Geb.: 20-12-2013

Stamboomnaam: Thijs vd Vloedsteeg

Geslacht: R

Roepnaam van de hond: Brynn

Leeftijd: 10 mnd

Roepnaam: Brynn

Leeftijd: 10 mnd

Eigenaar/voorjager: G.F.J. Breebaart

Geslacht: R

NHSB-nummer: 2948742

T

Voldoende

Jaagt met duidelijke intentie

Jaagt bij vlagen

goed
voldoende
onvoldoende

Onvoldoende
Jaagt niet

b. Zoek tempo

Vlotte galop
Rustige galop

Trage galop

Te traag
Te snel

c. Zoek grootte

100-150 meter breed

60-100 meter breed

<50 meter breed

d. Interesse in levend wild

Fel op het wild

Geïnteresseerd in wild

Niet geïnteresseerd in wild

e. Kophouding

Boven schouderhoogte
Op schouderhoogte

Onder schouderhoogte

Grondgericht

f. Neusgebruik

Verwaait zeer ver
Verwaait redelijk ver

Verwaait dichtbij

Verwaait niet

S
E

Keurmeester: dhr. W. Wellens

Skelet
sterk
gemiddeld
zwak
Hoofd
Schedel
standaard

1. V

E

L

D

T

Geb.: 20-12-2013

Datum: 26 oktober 2014
Type

Goed
a. Zoekwijze

NHSB nummer: 2948742

g. Voorstaan

Komt duidelijk tot voorstaan

Verstrakt bij de kooi

Komt niet tot voorstaan of
verstrakken bij de kooi

2. Schotvastheid

Goed schotvast

Korte schrikreactie met vlot herstel

Schotschuw

4. Waterwil

Gaat vlot te water
Gaat redelijk vlot te water

Gaat moeizaam te water

Gaat niet te water

5. Interesse in dood wild

Pakt het wild vlot op

Pakt uiteindelijk even op
Geïnteresseerd en doet poging tot
oppakken

Ongeïnteresseerd
Moedwillig ernstig beschadigd

6. Dresseerbaarheid

Goed contact met voorjager

Voldoende contact met voorjager

Geen contact met voorjager

7. Werkwil

Werkt met duidelijk plezier

Werkt met voldoende plezier

Toont geen plezier

3. Spoortest
a. Spoorwil
Pakt sleep vlot op
Pakt sleep aarzelend op
Ongeïnteresseerd

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

Voorsnuit lengte
1:1
lang (typisch)
korter dan schedel
Voorsnuit vorm
lichte ramsneus
recht
Ogen
Oogkleur
donker
bruin
licht bruin
roofvogel
Oogleden
aansluitend

Ooraanzet
standaard

Hals
krachtig

zwak

lang

kort

droog

b. Spoorvastheid
Loopt de sleep goed uit
Loopt een deel van de sleep
Volgt de sleep niet

Eindresultaat

NIET GESLAAGD

Datum

26 oktober 2014

Keurmeester

Dhr. C.B. Woets.

Keurmeester

Dhr. R. Onderwater

c. Neusgebruik
Loopt aan onderwindse kant en vindt eventueel vlot en
zelfstandig de sleep terug
Vindt binnen redelijke tijd of op aanwijzing de sleep terug
Negeert de sleep

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden (Schrijf)fouten voorbehouden De exterieurbeoordeling heeft geen waarde

Staart

Gebit
Beet

standaard
scharend
Voeten
standaard

Elementen
compleet

Belijning
Bovenbelijning
standaard
niet strak
Onderbelijning
standaard
opgetrokken
Borstkas
Borst diepte
goed
voldoende
onvoldoende
Voorborst
goed
voldoende
onvoldoende
Hoekingen
Voorhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Achterhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Bekken ligging
standaard
te sterk hellend
te vlak

Gangwerk
Uitgrijpen
goed
voldoende
onvoldoende
Stuwing
goed
voldoende
onvoldoende
Vacht
Kleur
schimmel
bruin
niet standaard
Vachtstructuur
standaard
kort
lang
zacht
Garnituur kenmerken
aanwezig
matig
ontbreekt
Gedrag
rustig
timide
nerveus
agressief
GEBREKEN

niet droog

Opmerkingen

Hoogte: 61

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden (Schrijf)fouten voorbehouden De exterieurbeoordeling heeft geen waarde

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 8

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 8

Stamboomnaam: Teun v.d Vloedsteeg

Geb.: 20-12-2013

Stamboomnaam: Teun v.d Vloedsteeg

Geslacht: R

Roepnaam van de hond: Sep

Leeftijd: 10 mnd

Roepnaam: Sep

Leeftijd: 10 mnd

Eigenaar/voorjager: Ed Roelofs

Geslacht: R

NHSB-nummer: 2948740

T

Voldoende

Jaagt met duidelijke intentie

Jaagt bij vlagen

goed
voldoende
onvoldoende

Onvoldoende
Jaagt niet

b. Zoek tempo

Vlotte galop
Rustige galop

Trage galop

Te traag
Te snel

c. Zoek grootte

100-150 meter breed

60-100 meter breed

<50 meter breed

d. Interesse in levend wild

Fel op het wild

Geïnteresseerd in wild

Niet geïnteresseerd in wild

e. Kophouding

Boven schouderhoogte
Op schouderhoogte

Onder schouderhoogte

Grondgericht

f. Neusgebruik

Verwaait zeer ver
Verwaait redelijk ver

Verwaait dichtbij

Verwaait niet

S
E

Keurmeester: dhr. W. Wellens

Skelet
sterk
gemiddeld
zwak
Hoofd
Schedel
standaard

1. V

E

L

D

T

Geb.: 20-12-2013

Datum: 26 oktober 2014
Type

Goed
a. Zoekwijze

NHSB nummer: 2948740

g. Voorstaan

Komt duidelijk tot voorstaan

Verstrakt bij de kooi

Komt niet tot voorstaan of
verstrakken bij de kooi

2. Schotvastheid

Goed schotvast

Korte schrikreactie met vlot herstel

Schotschuw

4. Waterwil

Gaat vlot te water
Gaat redelijk vlot te water

Gaat moeizaam te water

Gaat niet te water

5. Interesse in dood wild

Pakt het wild vlot op

Pakt uiteindelijk even op
Geïnteresseerd en doet poging tot
oppakken

Ongeïnteresseerd
Moedwillig ernstig beschadigd

6. Dresseerbaarheid

Goed contact met voorjager

Voldoende contact met voorjager

Geen contact met voorjager

7. Werkwil

Werkt met duidelijk plezier

Werkt met voldoende plezier

Toont geen plezier

3. Spoortest
a. Spoorwil
Pakt sleep vlot op
Pakt sleep aarzelend op
Ongeïnteresseerd

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

Voorsnuit lengte
1:1
lang (typisch)
korter dan schedel
Voorsnuit vorm
lichte ramsneus
recht
Ogen
Oogkleur
donker
bruin
licht bruin
roofvogel
Oogleden
aansluitend

Ooraanzet
standaard

Hals
krachtig

zwak

lang

kort

droog

b. Spoorvastheid
Loopt de sleep goed uit
Loopt een deel van de sleep
Volgt de sleep niet

Eindresultaat

GESLAAGD

Datum

26 oktober 2014

Keurmeester

Dhr. C.B. Woets.

Keurmeester

Dhr. R. Onderwater

c. Neusgebruik
Loopt aan onderwindse kant en vindt eventueel vlot en
zelfstandig de sleep terug
Vindt binnen redelijke tijd of op aanwijzing de sleep terug
Negeert de sleep

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden (Schrijf)fouten voorbehouden De exterieurbeoordeling heeft geen waarde

Staart

Gebit
Beet

standaard
scharend
Voeten
standaard

Elementen
compleet

Belijning
Bovenbelijning
standaard
niet strak
Onderbelijning
standaard
opgetrokken
Borstkas
Borst diepte
goed
voldoende
onvoldoende
Voorborst
goed
voldoende
onvoldoende
Hoekingen
Voorhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Achterhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Bekken ligging
standaard
te sterk hellend
te vlak

Gangwerk
Uitgrijpen
goed
voldoende
onvoldoende
Stuwing
goed
voldoende
onvoldoende
Vacht
Kleur
schimmel
bruin
niet standaard
Vachtstructuur
standaard
kort
lang
zacht
Garnituur kenmerken
aanwezig
matig
ontbreekt
Gedrag
rustig
timide
nerveus
agressief
GEBREKEN

niet droog

Opmerkingen

Hoogte: 63

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden (Schrijf)fouten voorbehouden De exterieurbeoordeling heeft geen waarde

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 9

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 9

Stamboomnaam: Van Melvertshof Fasna

Geb.: 15-11-13

Stamboomnaam: Van Melvertshof Fasna

Geslacht: R

Roepnaam van de hond: Fasna

Leeftijd: 11 mnd

Roepnaam: Fasna

Leeftijd: 11 mnd

Eigenaar/voorjager: C. Tillema

Geslacht: R

NHSB-nummer: 2945836

T

Voldoende

Keurmeester: dhr. W. Wellens

goed
voldoende
onvoldoende

Onvoldoende

a. Zoekwijze

Jaagt met duidelijke intentie

Jaagt bij vlagen

Jaagt niet

b. Zoek tempo

Vlotte galop
Rustige galop

Trage galop

Te traag
Te snel

c. Zoek grootte

100-150 meter breed

60-100 meter breed

<50 meter breed

d. Interesse in levend wild

Fel op het wild

Geïnteresseerd in wild

Niet geïnteresseerd in wild

e. Kophouding

Boven schouderhoogte
Op schouderhoogte

Onder schouderhoogte

Grondgericht

f. Neusgebruik

Verwaait zeer ver
Verwaait redelijk ver

Verwaait dichtbij

Verwaait niet

S
E

Geb.: 15-11-13

Datum: 26 oktober 2014
Type

Goed

Skelet
sterk
gemiddeld
zwak
Hoofd
Schedel
standaard

1. V

E

L

D

T

NHSB nummer: 2945836

g. Voorstaan

Komt duidelijk tot voorstaan

Verstrakt bij de kooi

Komt niet tot voorstaan of
verstrakken bij de kooi

2. Schotvastheid

Goed schotvast

Korte schrikreactie met vlot herstel

Schotschuw

4. Waterwil

Gaat vlot te water
Gaat redelijk vlot te water

Gaat moeizaam te water

Gaat niet te water

5. Interesse in dood wild

Pakt het wild vlot op

Pakt uiteindelijk even op
Geïnteresseerd en doet poging tot
oppakken

Ongeïnteresseerd
Moedwillig ernstig beschadigd

6. Dresseerbaarheid

Goed contact met voorjager

Voldoende contact met voorjager

Geen contact met voorjager

7. Werkwil

Werkt met duidelijk plezier

Werkt met voldoende plezier

Toont geen plezier

3. Spoortest
a. Spoorwil
Pakt sleep vlot op
Pakt sleep aarzelend op
Ongeïnteresseerd

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

Voorsnuit lengte
1:1
lang (typisch)
korter dan schedel
Voorsnuit vorm
lichte ramsneus
recht
Ogen
Oogkleur
donker
bruin
licht bruin
roofvogel
Oogleden
aansluitend

Ooraanzet
standaard

Hals
krachtig

zwak

lang

kort

droog

b. Spoorvastheid
Loopt de sleep goed uit
Loopt een deel van de sleep
Volgt de sleep niet

Eindresultaat

GESLAAGD

Datum

26 oktober 2014

Keurmeester

Dhr. C.B. Woets.

Keurmeester

Dhr. R. Onderwater

c. Neusgebruik
Loopt aan onderwindse kant en vindt eventueel vlot en
zelfstandig de sleep terug
Vindt binnen redelijke tijd of op aanwijzing de sleep terug
Negeert de sleep

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden (Schrijf)fouten voorbehouden De exterieurbeoordeling heeft geen waarde

Staart

Gebit
Beet

standaard
scharend

Lage aanzet
Voeten
standaard

Elementen
compleet

Belijning
Bovenbelijning
standaard
niet strak
Onderbelijning
standaard
opgetrokken
Borstkas
Borst diepte
goed
voldoende
onvoldoende
Voorborst
goed
voldoende
onvoldoende
Hoekingen
Voorhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Achterhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Bekken ligging
standaard
te sterk hellend
te vlak

Gangwerk
Uitgrijpen
goed
voldoende
onvoldoende
Stuwing
goed
voldoende
onvoldoende
Vacht
Kleur
schimmel
bruin
niet standaard
Vachtstructuur
standaard
kort
lang
zacht
Garnituur kenmerken
aanwezig
matig
ontbreekt
Gedrag
rustig
timide
nerveus
agressief
GEBREKEN

niet droog

Opmerkingen

Hoogte: 63

Hond is getraumatiseerd.
Gebit niet kunnen bekijken. Later is gebit wel gelukt.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden (Schrijf)fouten voorbehouden De exterieurbeoordeling heeft geen waarde

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 10

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 10

Stamboomnaam: Tina vd Vloedsteeg

Geb.: 20-12-2013

Stamboomnaam: Tina vd Vloedsteeg

Geslacht: T

Roepnaam van de hond: Wietske

Leeftijd: 10 mnd

Roepnaam: Wietske

Leeftijd: 10 mnd

Eigenaar/voorjager: P. Hansum

Geslacht: T

NHSB-nummer: 2948745

T

Voldoende

Jaagt met duidelijke intentie

Jaagt bij vlagen

goed
voldoende
onvoldoende

Onvoldoende
Jaagt niet

b. Zoek tempo

Vlotte galop
Rustige galop

Trage galop

Te traag
Te snel

c. Zoek grootte

100-150 meter breed

60-100 meter breed

<50 meter breed

d. Interesse in levend wild

Fel op het wild

Geïnteresseerd in wild

Niet geïnteresseerd in wild

e. Kophouding

Boven schouderhoogte
Op schouderhoogte

Onder schouderhoogte

Grondgericht

f. Neusgebruik

Verwaait zeer ver
Verwaait redelijk ver

Verwaait dichtbij

Verwaait niet

S
E

Keurmeester: dhr. W. Wellens

Skelet
sterk
gemiddeld
zwak
Hoofd
Schedel
standaard

1. V

E

L

D

T

Geb.: 20-12-2013

Datum: 26 oktober 2014
Type

Goed
a. Zoekwijze

NHSB nummer: 2948745

g. Voorstaan

Komt duidelijk tot voorstaan

Verstrakt bij de kooi

Komt niet tot voorstaan of
verstrakken bij de kooi

2. Schotvastheid

Goed schotvast

Korte schrikreactie met vlot herstel

Schotschuw

4. Waterwil

Gaat vlot te water
Gaat redelijk vlot te water

Gaat moeizaam te water

Gaat niet te water

5. Interesse in dood wild

Pakt het wild vlot op

Pakt uiteindelijk even op
Geïnteresseerd en doet poging tot
oppakken

Ongeïnteresseerd
Moedwillig ernstig beschadigd

6. Dresseerbaarheid

Goed contact met voorjager

Voldoende contact met voorjager

Geen contact met voorjager

7. Werkwil

Werkt met duidelijk plezier

Werkt met voldoende plezier

Toont geen plezier

3. Spoortest
a. Spoorwil
Pakt sleep vlot op
Pakt sleep aarzelend op
Ongeïnteresseerd

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

Voorsnuit lengte
1:1
lang (typisch)
korter dan schedel
Voorsnuit vorm
lichte ramsneus
recht
Ogen
Oogkleur
donker
bruin
licht bruin
roofvogel
Oogleden
aansluitend

Ooraanzet
standaard

Hals
krachtig

zwak

lang

kort

droog

b. Spoorvastheid
Loopt de sleep goed uit
Loopt een deel van de sleep
Volgt de sleep niet

Eindresultaat

GESLAAGD

Datum

26 oktober 2014

Keurmeester

Dhr. C.B. Woets.

Keurmeester

Dhr. R. Onderwater

c. Neusgebruik
Loopt aan onderwindse kant en vindt eventueel vlot en
zelfstandig de sleep terug
Vindt binnen redelijke tijd of op aanwijzing de sleep terug
Negeert de sleep

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden (Schrijf)fouten voorbehouden De exterieurbeoordeling heeft geen waarde

Staart

Gebit
Beet

standaard
scharend
Voeten
standaard

Elementen
compleet

Belijning
Bovenbelijning
standaard
niet strak
Onderbelijning
standaard
opgetrokken
Borstkas
Borst diepte
goed
voldoende
onvoldoende
Voorborst
goed
voldoende
onvoldoende
Hoekingen
Voorhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Achterhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Bekken ligging
standaard
te sterk hellend
te vlak

Gangwerk
Uitgrijpen
goed
voldoende
onvoldoende
Stuwing
goed
voldoende
onvoldoende
Vacht
Kleur
schimmel
bruin
niet standaard
Vachtstructuur
standaard
kort
lang
zacht
Garnituur kenmerken
aanwezig
matig
ontbreekt
Gedrag
rustig
timide
nerveus
agressief
GEBREKEN

niet droog

Opmerkingen

Hoogte: 59

Heeft een trimbeurt nodig

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden (Schrijf)fouten voorbehouden De exterieurbeoordeling heeft geen waarde

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 11

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 11

Stamboomnaam: Tinus vd Vloedsteeg

Geb.: 20-12-2013

Stamboomnaam: Tinus vd Vloedsteeg

Geslacht: R

Roepnaam van de hond: Tinus

Leeftijd: 10 mnd

Roepnaam: Tinus

Leeftijd: 10 mnd

Eigenaar/voorjager: A. Koopmans

Geslacht: R

NHSB-nummer: 2948741

T

Voldoende

Jaagt met duidelijke intentie

Jaagt bij vlagen

goed
voldoende
onvoldoende

Onvoldoende
Jaagt niet

b. Zoek tempo

Vlotte galop
Rustige galop

Trage galop

Te traag
Te snel

c. Zoek grootte

100-150 meter breed

60-100 meter breed

<50 meter breed

d. Interesse in levend wild

Fel op het wild

Geïnteresseerd in wild

Niet geïnteresseerd in wild

e. Kophouding

Boven schouderhoogte
Op schouderhoogte

Onder schouderhoogte

Grondgericht

f. Neusgebruik

Verwaait zeer ver
Verwaait redelijk ver

Verwaait dichtbij

Verwaait niet

S
E

Keurmeester: dhr. W. Wellens

Skelet
sterk
gemiddeld
zwak
Hoofd
Schedel
standaard

1. V

E

L

D

T

Geb.: 20-12-2013

Datum: 26 oktober 2014
Type

Goed
a. Zoekwijze

NHSB nummer: 2948741

g. Voorstaan

Komt duidelijk tot voorstaan

Verstrakt bij de kooi

Komt niet tot voorstaan of
verstrakken bij de kooi

2. Schotvastheid

Goed schotvast

Korte schrikreactie met vlot herstel

Schotschuw

4. Waterwil

Gaat vlot te water
Gaat redelijk vlot te water

Gaat moeizaam te water

Gaat niet te water

5. Interesse in dood wild

Pakt het wild vlot op

Pakt uiteindelijk even op
Geïnteresseerd en doet poging tot
oppakken

Ongeïnteresseerd
Moedwillig ernstig beschadigd

6. Dresseerbaarheid

Goed contact met voorjager

Voldoende contact met voorjager

Geen contact met voorjager

7. Werkwil

Werkt met duidelijk plezier

Werkt met voldoende plezier

Toont geen plezier

3. Spoortest
a. Spoorwil
Pakt sleep vlot op
Pakt sleep aarzelend op
Ongeïnteresseerd

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

Voorsnuit lengte
1:1
lang (typisch)
korter dan schedel
Voorsnuit vorm
lichte ramsneus
recht
Ogen
Oogkleur
donker
bruin
licht bruin
roofvogel
Oogleden
aansluitend

Ooraanzet
standaard

Hals
krachtig

zwak

lang

kort

droog

b. Spoorvastheid
Loopt de sleep goed uit
Loopt een deel van de sleep
Volgt de sleep niet

Eindresultaat

NIET GESLAAGD

Datum

26 oktober 2014

Keurmeester

Dhr. C.B. Woets.

Keurmeester

Dhr. R. Onderwater

c. Neusgebruik
Loopt aan onderwindse kant en vindt eventueel vlot en
zelfstandig de sleep terug
Vindt binnen redelijke tijd of op aanwijzing de sleep terug
Negeert de sleep

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden (Schrijf)fouten voorbehouden De exterieurbeoordeling heeft geen waarde

Staart

Gebit
Beet

standaard
scharend
Voeten
standaard

Elementen
compleet

Belijning
Bovenbelijning
standaard
niet strak
Onderbelijning
standaard
opgetrokken
Borstkas
Borst diepte
goed
voldoende
onvoldoende
Voorborst
goed
voldoende
onvoldoende
Hoekingen
Voorhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Achterhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Bekken ligging
standaard
te sterk hellend
te vlak

Gangwerk
Uitgrijpen
goed
voldoende
onvoldoende
Stuwing
goed
voldoende
onvoldoende
Vacht
Kleur
schimmel
bruin
niet standaard
Vachtstructuur
standaard
kort
lang
zacht
Garnituur kenmerken
aanwezig
matig
ontbreekt
Gedrag
rustig
timide
nerveus
agressief
GEBREKEN

niet droog

Opmerkingen

Hoogte: 63

Gangwerk af en toe onregelmatig; neigt makkelijk tot
telgang.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden (Schrijf)fouten voorbehouden De exterieurbeoordeling heeft geen waarde

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 12

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 12

Stamboomnaam: Erma z Piskove zahrady

Geb.: 18-03-2013

Stamboomnaam: Erma z Piskove zahrady

Geslacht: T

Roepnaam van de hond: Robin

Leeftijd: 19 mnd

Roepnaam: Robin

Leeftijd: 19 mnd

Geslacht: T

NHSB nummer: 2946855 (imp. Tsj)

Geb.: 18-03-2013

Eigenaar/voorjager: G.D. Klanderman

Datum: 26 oktober 2014

Keurmeester: dhr. W. Wellens

NHSB-nummer: 2946855 (imp. Tsj)

Type

Goed

E

Jaagt bij vlagen

Jaagt niet

Vlotte galop
Rustige galop

Trage galop

Te traag
Te snel

c. Zoek grootte

100-150 meter breed

60-100 meter breed

<50 meter breed

d. Interesse in levend wild

Fel op het wild

Geïnteresseerd in wild

Niet geïnteresseerd in wild

e. Kophouding

Boven schouderhoogte
Op schouderhoogte

Onder schouderhoogte

Grondgericht

f. Neusgebruik

Verwaait zeer ver
Verwaait redelijk ver

Verwaait dichtbij

Verwaait niet

Skelet
sterk
gemiddeld
zwak
Hoofd
Schedel
standaard

1. V

E

L

D

T

Jaagt met duidelijke intentie

Onvoldoende

b. Zoek tempo

S

T

a. Zoekwijze

Voldoende

goed
voldoende
onvoldoende

g. Voorstaan

Komt duidelijk tot voorstaan

Verstrakt bij de kooi

Komt niet tot voorstaan of
verstrakken bij de kooi

2. Schotvastheid

Goed schotvast

Korte schrikreactie met vlot herstel

Schotschuw

4. Waterwil

Gaat vlot te water
Gaat redelijk vlot te water

Gaat moeizaam te water

Gaat niet te water

5. Interesse in dood wild

Pakt het wild vlot op

Pakt uiteindelijk even op
Geïnteresseerd en doet poging tot
oppakken

Ongeïnteresseerd
Moedwillig ernstig beschadigd

6. Dresseerbaarheid

Goed contact met voorjager

Voldoende contact met voorjager

Geen contact met voorjager

7. Werkwil

Werkt met duidelijk plezier

Werkt met voldoende plezier

Toont geen plezier

3. Spoortest
a. Spoorwil
Pakt sleep vlot op
Pakt sleep aarzelend op
Ongeïnteresseerd

Eindresultaat

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

Voorsnuit lengte
1:1
lang (typisch)
korter dan schedel
Voorsnuit vorm
lichte ramsneus
recht
Ogen
Oogkleur
donker
bruin
licht bruin
roofvogel
Oogleden
aansluitend

Ooraanzet
standaard

Hals
krachtig

zwak

lang

kort

droog

b. Spoorvastheid
Loopt de sleep goed uit
Loopt een deel van de sleep
Volgt de sleep niet

c. Neusgebruik
Loopt aan onderwindse kant en vindt eventueel vlot en
zelfstandig de sleep terug
Vindt binnen redelijke tijd of op aanwijzing de sleep terug
Negeert de sleep

Staart

Gebit
Beet

standaard
scharend
Voeten
standaard

Elementen
compleet

Belijning
Bovenbelijning
standaard
niet strak
Onderbelijning
standaard
opgetrokken
Borstkas
Borst diepte
goed
voldoende
onvoldoende
Voorborst
goed
voldoende
onvoldoende
Hoekingen
Voorhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Achterhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Bekken ligging
standaard
te sterk hellend
te vlak

Gangwerk
Uitgrijpen
goed
voldoende
onvoldoende
Stuwing
goed
voldoende
onvoldoende
Vacht
Kleur
schimmel
bruin
niet standaard
Vachtstructuur
standaard
kort
lang
zacht
Garnituur kenmerken
aanwezig
matig
ontbreekt
Gedrag
rustig
timide
nerveus
agressief
GEBREKEN

niet droog

Opmerkingen

Hoogte: 61

GESLAAGD

Datum

26 oktober 2014

Keurmeester

Dhr. C.B. Woets.

Keurmeester

Dhr. R. Onderwater

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden (Schrijf)fouten voorbehouden De exterieurbeoordeling heeft geen waarde

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden (Schrijf)fouten voorbehouden De exterieurbeoordeling heeft geen waarde

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 13

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 13

Stamboomnaam: Janosz vh Rotherink

Geb.: 23-09-2013

Stamboomnaam: Janosz vh Rotherink

Geslacht: R

Roepnaam van de hond: Jarko

Leeftijd: 13 mnd

Roepnaam: Jarko

Leeftijd: 13 mnd

Eigenaar/voorjager: J. Waller

Geslacht: R

NHSB-nummer: 2939080

T

Voldoende

Keurmeester: dhr. W. Wellens

goed
voldoende
onvoldoende

Onvoldoende

a. Zoekwijze

Jaagt met duidelijke intentie

Jaagt bij vlagen

Jaagt niet

b. Zoek tempo

Vlotte galop
Rustige galop

Trage galop

Te traag
Te snel

c. Zoek grootte

100-150 meter breed

60-100 meter breed

<50 meter breed

d. Interesse in levend wild

Fel op het wild

Geïnteresseerd in wild

Niet geïnteresseerd in wild

e. Kophouding

Boven schouderhoogte
Op schouderhoogte

Onder schouderhoogte

Grondgericht

f. Neusgebruik

Verwaait zeer ver
Verwaait redelijk ver

Verwaait dichtbij

Verwaait niet

S
E

Geb.: 23-09-2013

Datum: 26 oktober 2014
Type

Goed

Skelet
sterk
gemiddeld
zwak
Hoofd
Schedel
standaard

1. V

E

L

D

T

NHSB nummer: 2939080

g. Voorstaan

Komt duidelijk tot voorstaan

Verstrakt bij de kooi

Komt niet tot voorstaan of
verstrakken bij de kooi

2. Schotvastheid

Goed schotvast

Korte schrikreactie met vlot herstel

Schotschuw

4. Waterwil

Gaat vlot te water
Gaat redelijk vlot te water

Gaat moeizaam te water

Gaat niet te water

5. Interesse in dood wild

Pakt het wild vlot op

Pakt uiteindelijk even op
Geïnteresseerd en doet poging tot
oppakken

Ongeïnteresseerd
Moedwillig ernstig beschadigd

6. Dresseerbaarheid

Goed contact met voorjager

Voldoende contact met voorjager

Geen contact met voorjager

7. Werkwil

Werkt met duidelijk plezier

Werkt met voldoende plezier

Toont geen plezier

3. Spoortest
a. Spoorwil
Pakt sleep vlot op
Pakt sleep aarzelend op
Ongeïnteresseerd

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

Voorsnuit lengte
1:1
lang (typisch)
korter dan schedel
Voorsnuit vorm
lichte ramsneus
recht
Ogen
Oogkleur
donker
bruin
licht bruin
roofvogel
Oogleden
aansluitend

Ooraanzet
standaard

Hals
krachtig

zwak

lang

kort

droog

b. Spoorvastheid
Loopt de sleep goed uit
Loopt een deel van de sleep
Volgt de sleep niet

c. Neusgebruik
Loopt aan onderwindse kant en vindt eventueel vlot en
zelfstandig de sleep terug
Vindt binnen redelijke tijd of op aanwijzing de sleep terug
Negeert de sleep

Staart

Gebit
Beet

standaard
scharend

Te laag aangezet
Voeten
standaard

Elementen
compleet

Belijning
Bovenbelijning
standaard
niet strak
Onderbelijning
standaard
opgetrokken
Borstkas
Borst diepte
goed
voldoende
onvoldoende
Voorborst
goed
voldoende
onvoldoende
Hoekingen
Voorhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Achterhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Bekken ligging
standaard
te sterk hellend
te vlak

Gangwerk
Uitgrijpen
goed
voldoende
onvoldoende
Stuwing
goed
voldoende
onvoldoende
Vacht
Kleur
schimmel
bruin
niet standaard
Vachtstructuur
standaard
kort
lang
zacht
Garnituur kenmerken
aanwezig
matig
ontbreekt
Gedrag
rustig
timide
nerveus
agressief
GEBREKEN

niet droog

Opmerkingen

Hoogte: 64

Hoeking voor is steil;
een te sterk hellend bekken veroorzaakt
overreaching;
erg hoog op de benen.

Eindresultaat

GESLAAGD

Datum

26 oktober 2014

Keurmeester

Dhr. C.B. Woets.

Keurmeester

Dhr. R. Onderwater

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden (Schrijf)fouten voorbehouden De exterieurbeoordeling heeft geen waarde

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden (Schrijf)fouten voorbehouden De exterieurbeoordeling heeft geen waarde

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 14

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 14

Stamboomnaam: Wieveke Dívka Venaticus Major

Geb.: 12/4/2013

Stamboomnaam: Wieveke Dívka Venaticus Major

Geslacht: T

Roepnaam van de hond: Divka

Leeftijd: 18 mnd

Roepnaam: Divka

Leeftijd: 18 mnd

Eigenaar/voorjager: G.W. van Rossen

Geslacht: T

NHSB-nummer: 2920480

T

Voldoende

Keurmeester: dhr. W. Wellens

goed
voldoende
onvoldoende

Onvoldoende

a. Zoekwijze

Jaagt met duidelijke intentie

Jaagt bij vlagen

Jaagt niet

b. Zoek tempo

Vlotte galop
Rustige galop

Trage galop

Te traag
Te snel

c. Zoek grootte

100-150 meter breed

60-100 meter breed

<50 meter breed

d. Interesse in levend wild

Fel op het wild

Geïnteresseerd in wild

Niet geïnteresseerd in wild

e. Kophouding

Boven schouderhoogte
Op schouderhoogte

Onder schouderhoogte

Grondgericht

f. Neusgebruik

Verwaait zeer ver
Verwaait redelijk ver

Verwaait dichtbij

Verwaait niet

S
E

Geb.: 12/4/2013

Datum: 26 oktober 2014
Type

Goed

Skelet
sterk
gemiddeld
zwak
Hoofd
Schedel
standaard

1. V

E

L

D

T

NHSB nummer: 2920480

g. Voorstaan

Komt duidelijk tot voorstaan

Verstrakt bij de kooi

Komt niet tot voorstaan of
verstrakken bij de kooi

2. Schotvastheid

Goed schotvast

Korte schrikreactie met vlot herstel

Schotschuw

4. Waterwil

Gaat vlot te water
Gaat redelijk vlot te water

Gaat moeizaam te water

Gaat niet te water

5. Interesse in dood wild

Pakt het wild vlot op

Pakt uiteindelijk even op
Geïnteresseerd en doet poging tot
oppakken

Ongeïnteresseerd
Moedwillig ernstig beschadigd

6. Dresseerbaarheid

Goed contact met voorjager

Voldoende contact met voorjager

Geen contact met voorjager

7. Werkwil

Werkt met duidelijk plezier

Werkt met voldoende plezier

Toont geen plezier

3. Spoortest
a. Spoorwil
Pakt sleep vlot op
Pakt sleep aarzelend op
Ongeïnteresseerd

Eindresultaat

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

Voorsnuit lengte
1:1
lang (typisch)
korter dan schedel
Voorsnuit vorm
lichte ramsneus
recht
Ogen
Oogkleur
donker
bruin
licht bruin
roofvogel
Oogleden
aansluitend

Ooraanzet
standaard

Hals
krachtig

zwak

lang

kort

droog

b. Spoorvastheid
Loopt de sleep goed uit
Loopt een deel van de sleep
Volgt de sleep niet

c. Neusgebruik
Loopt aan onderwindse kant en vindt eventueel vlot en
zelfstandig de sleep terug
Vindt binnen redelijke tijd of op aanwijzing de sleep terug
Negeert de sleep

Staart

Gebit
Beet

standaard
scharend

Te laag aangezet
Voeten
standaard

Elementen
compleet

Belijning
Bovenbelijning
standaard
niet strak
Onderbelijning
standaard
opgetrokken
Borstkas
Borst diepte
goed
voldoende
onvoldoende
Voorborst
goed
voldoende
onvoldoende
Hoekingen
Voorhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Achterhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Bekken ligging
standaard
te sterk hellend
te vlak

Gangwerk
Uitgrijpen
goed
voldoende
onvoldoende
Stuwing
goed
voldoende
onvoldoende
Vacht
Kleur
schimmel
bruin
niet standaard
Vachtstructuur
standaard
kort
lang
zacht
Garnituur kenmerken
aanwezig
matig
ontbreekt
Gedrag
rustig
timide
nerveus
agressief
GEBREKEN

niet droog

Opmerkingen

Hoogte: 60

Voorhand ligt te ver naar voren

GESLAAGD

Datum

26 oktober 2014

Keurmeester

Dhr. C.B. Woets.

Keurmeester

Dhr. R. Onderwater

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden (Schrijf)fouten voorbehouden De exterieurbeoordeling heeft geen waarde

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden (Schrijf)fouten voorbehouden De exterieurbeoordeling heeft geen waarde

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 15

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 15

Stamboomnaam: Jola

Geb.: 22-03-2013

Stamboomnaam: Jola

Geslacht: R

Roepnaam van de hond: Flo

Leeftijd: 19 mnd

Roepnaam: Flo

Leeftijd: 19 mnd

Eigenaar/voorjager: W. van Roon

Geslacht: R

NHSB-nummer: 2917720

T

Voldoende

Jaagt met duidelijke intentie

Jaagt bij vlagen

goed
voldoende
onvoldoende

Onvoldoende
Jaagt niet

b. Zoek tempo

Vlotte galop
Rustige galop

Trage galop

Te traag
Te snel

c. Zoek grootte

100-150 meter breed

60-100 meter breed

<50 meter breed

d. Interesse in levend wild

Fel op het wild

Geïnteresseerd in wild

Niet geïnteresseerd in wild

e. Kophouding

Boven schouderhoogte
Op schouderhoogte

Onder schouderhoogte

Grondgericht

f. Neusgebruik

Verwaait zeer ver
Verwaait redelijk ver

Verwaait dichtbij

Verwaait niet

S
E

Keurmeester: dhr. W. Wellens

Skelet
sterk
gemiddeld
zwak
Hoofd
Schedel
standaard

1. V

E

L

D

T

Geb.: 22-03-2013

Datum: 26 oktober 2014
Type

Goed
a. Zoekwijze

NHSB nummer: 2917720

g. Voorstaan

Komt duidelijk tot voorstaan

Verstrakt bij de kooi

Komt niet tot voorstaan of
verstrakken bij de kooi

2. Schotvastheid

Goed schotvast

Korte schrikreactie met vlot herstel

Schotschuw

4. Waterwil

Gaat vlot te water
Gaat redelijk vlot te water

Gaat moeizaam te water

Gaat niet te water

5. Interesse in dood wild

Pakt het wild vlot op

Pakt uiteindelijk even op
Geïnteresseerd en doet poging tot
oppakken

Ongeïnteresseerd
Moedwillig ernstig beschadigd

6. Dresseerbaarheid

Goed contact met voorjager

Voldoende contact met voorjager

Geen contact met voorjager

7. Werkwil

Werkt met duidelijk plezier

Werkt met voldoende plezier

Toont geen plezier

3. Spoortest
a. Spoorwil
Pakt sleep vlot op
Pakt sleep aarzelend op
Ongeïnteresseerd

Eindresultaat

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

Voorsnuit lengte
1:1
lang (typisch)
korter dan schedel
Voorsnuit vorm
lichte ramsneus
recht
Ogen
Oogkleur
donker
bruin
licht bruin
roofvogel
Oogleden
aansluitend

Ooraanzet
standaard

Hals
krachtig

zwak

lang

kort

droog

b. Spoorvastheid
Loopt de sleep goed uit
Loopt een deel van de sleep
Volgt de sleep niet

c. Neusgebruik
Loopt aan onderwindse kant en vindt eventueel vlot en
zelfstandig de sleep terug
Vindt binnen redelijke tijd of op aanwijzing de sleep terug
Negeert de sleep

Staart

Gebit
Beet

standaard
scharend
Voeten
standaard

Elementen
compleet

Belijning
Bovenbelijning
standaard
niet strak
Onderbelijning
standaard
opgetrokken
Borstkas
Borst diepte
goed
voldoende
onvoldoende
Voorborst
goed
voldoende
onvoldoende
Hoekingen
Voorhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Achterhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Bekken ligging
standaard
te sterk hellend
te vlak

Gangwerk
Uitgrijpen
goed
voldoende
onvoldoende
Stuwing
goed
voldoende
onvoldoende
Vacht
Kleur
schimmel
bruin
niet standaard
Vachtstructuur
standaard
kort
lang
zacht
Garnituur kenmerken
aanwezig
matig
ontbreekt
Gedrag
rustig
timide
nerveus
agressief
GEBREKEN

niet droog

Opmerkingen

Hoogte: 65

GESLAAGD

Datum

26 oktober 2014

Keurmeester

Dhr. C.B. Woets.

Keurmeester

Dhr. R. Onderwater

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden (Schrijf)fouten voorbehouden De exterieurbeoordeling heeft geen waarde

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden (Schrijf)fouten voorbehouden De exterieurbeoordeling heeft geen waarde

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 16

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 16

Stamboomnaam: Kassandra z Tesinovskych buku

Geb.: 1/5/2013

Stamboomnaam: Kassandra z Tesinovskych buku

Geslacht: T

Roepnaam van de hond: Minke

Leeftijd: 17 mnd

Roepnaam: Minke

Leeftijd: 17 mnd

Eigenaar/voorjager: Th. Witjes

Geslacht: T

NHSB-nummer: 2963251

T

Voldoende

Jaagt met duidelijke intentie

Jaagt bij vlagen

goed
voldoende
onvoldoende

Onvoldoende
Jaagt niet

b. Zoek tempo

Vlotte galop
Rustige galop

Trage galop

Te traag
Te snel

c. Zoek grootte

100-150 meter breed

60-100 meter breed

<50 meter breed

d. Interesse in levend wild

Fel op het wild

Geïnteresseerd in wild

Niet geïnteresseerd in wild

e. Kophouding

Boven schouderhoogte
Op schouderhoogte

Onder schouderhoogte

Grondgericht

f. Neusgebruik

Verwaait zeer ver
Verwaait redelijk ver

Verwaait dichtbij

Verwaait niet

S
E

Keurmeester: dhr. W. Wellens

Skelet
sterk
gemiddeld
zwak
Hoofd
Schedel
standaard

1. V

E

L

D

T

Geb.: 1/5/2013

Datum: 26 oktober 2014
Type

Goed
a. Zoekwijze

NHSB nummer: 2963251

g. Voorstaan

Komt duidelijk tot voorstaan

Verstrakt bij de kooi

Komt niet tot voorstaan of
verstrakken bij de kooi

2. Schotvastheid

Goed schotvast

Korte schrikreactie met vlot herstel

Schotschuw

4. Waterwil

Gaat vlot te water
Gaat redelijk vlot te water

Gaat moeizaam te water

Gaat niet te water

5. Interesse in dood wild

Pakt het wild vlot op

Pakt uiteindelijk even op
Geïnteresseerd en doet poging tot
oppakken

Ongeïnteresseerd
Moedwillig ernstig beschadigd

6. Dresseerbaarheid

Goed contact met voorjager

Voldoende contact met voorjager

Geen contact met voorjager

7. Werkwil

Werkt met duidelijk plezier

Werkt met voldoende plezier

Toont geen plezier

3. Spoortest
a. Spoorwil
Pakt sleep vlot op
Pakt sleep aarzelend op
Ongeïnteresseerd

Eindresultaat

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

Voorsnuit lengte
1:1
lang (typisch)
korter dan schedel
Voorsnuit vorm
lichte ramsneus
recht
Ogen
Oogkleur
donker
bruin
licht bruin
roofvogel
Oogleden
aansluitend

Ooraanzet
standaard

Hals
krachtig

zwak

lang

kort

droog

b. Spoorvastheid
Loopt de sleep goed uit
Loopt een deel van de sleep
Volgt de sleep niet

c. Neusgebruik
Loopt aan onderwindse kant en vindt eventueel vlot en
zelfstandig de sleep terug
Vindt binnen redelijke tijd of op aanwijzing de sleep terug
Negeert de sleep

Staart

Gebit
Beet

standaard
scharend
Voeten
standaard

Elementen
compleet

Belijning
Bovenbelijning
standaard
niet strak
Onderbelijning
standaard
opgetrokken
Borstkas
Borst diepte
goed
voldoende
onvoldoende
Voorborst
goed
voldoende
onvoldoende
Hoekingen
Voorhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Achterhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Bekken ligging
standaard
te sterk hellend
te vlak

Gangwerk
Uitgrijpen
goed
voldoende
onvoldoende
Stuwing
goed
voldoende
onvoldoende
Vacht
Kleur
schimmel
bruin
niet standaard
Vachtstructuur
standaard
kort
lang
zacht
Garnituur kenmerken
aanwezig
matig
ontbreekt
Gedrag
rustig
timide
nerveus
agressief
GEBREKEN

niet droog
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