Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 1

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN
Stamboomnaam: Kim Beluci

Stamboomnaam: Kim Beluci

Geb.: 7-6-2012

Roepnaam van de hond: Kim

Leeftijd: 10 mnd

Eigenaar/voorjager: B. Eggink

Geslacht: T

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

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

E

L

D

S

T

a. Zoekwijze

1. V

Leeftijd: 10 mnd

NHSB nummer: 2886103

Geb.: 7-6-2012

Datum: 27 april 2013

Keurmeester: dhr. C.F. Rutten

goed
voldoende
onvoldoende

Onvoldoende

E

Voldoende

T

Goed

Skelet
sterk
gemiddeld
zwak
Hoofd
Schedel
standaard
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 (omcirkelen)
krachtig
lang

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

droog

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

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

Eindresultaat

GESLAAGD

Datum

27 april 2013

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 officiële status voor de fokkerij.

Geslacht: T

Roepnaam: Kim

Type

NHSB-nummer: 2886103

Nummer: 1

zwak
kort

Staart

Gebit
Beet

standaard
scharend
Voeten
standaard

Elementen
compleet

Gangwerk
Uitgrijpen
goed
voldoende
onvoldoende
Stuwing
goed
voldoende
onvoldoende

Belijning
Bovenbelijning
standaard
niet strak
Onderbelijning
standaard
opgetrokken
Borstkas
Borst diepte
goed
voldoende
onvoldoende
Voorborst
goed
voldoende
onvoldoende

Vacht
Kleur

Hoekingen
Voorhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Achterhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Bekken ligging
standaard
te sterk hellend
te vlak

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

cm

Onvoldoende kniehoeking;
Nog wat smal in lichaam;
Graag wat meer lichaamslengte

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden. (Schrijf)fouten voorbehouden. De exterieurbeoordeling heeft geen officiële status voor de fokkerij.

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 2

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN
Stamboomnaam: Ricca Beluci

Stamboomnaam: Ricca Beluci

Geb.: 7-6-2012

Roepnaam van de hond: Ricca

Leeftijd: 10 mnd

Eigenaar/voorjager: E.Kuipers

Geslacht: T

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

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

E

L

D

S

T

a. Zoekwijze

1. V

Leeftijd: 10 mnd

NHSB nummer: 2886105

Geb.: 7-6-2012

Datum: 27 april 2013

Keurmeester: dhr. C.F. Rutten

goed
voldoende
onvoldoende

Onvoldoende

E

Voldoende

T

Goed

Skelet
sterk
gemiddeld
zwak
Hoofd
Schedel
standaard
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 (omcirkelen)
krachtig
lang

3. Spoortest

droog

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

zwak
kort

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

Eindresultaat

GESLAAGD

Datum

27 april 2013

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 officiële status voor de
fokkerij.

Staart

Gebit
Beet

standaard
scharend

Iets laag
Voeten
standaard

Elementen
compleet

Gangwerk
Uitgrijpen
goed
voldoende
onvoldoende
Stuwing
goed
voldoende
onvoldoende

Belijning
Bovenbelijning
standaard
niet strak
Onderbelijning
standaard
opgetrokken
Borstkas
Borst diepte
goed
voldoende
onvoldoende
Voorborst
goed
voldoende
onvoldoende

Vacht
Kleur

Hoekingen
Voorhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Achterhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Bekken ligging
standaard
te sterk hellend
te vlak

schimmel
bruin
niet standaard
Vachtstructuur
standaard
kort
lang
zacht
Garnituur kenmerken
aanwezig
matig
ontbreekt
Gedrag
rustig
timide
nerveus
agressief
GEBREKEN

niet droog

Opmerkingen
a. Spoorwil
Pakt sleep vlot op
Pakt sleep aarzelend op
Ongeïnteresseerd

Geslacht: T

Roepnaam: Ricca

Type

NHSB-nummer: 2886105

Nummer: 2

Hoogte: 62,5

cm

Opperarm is recht; schouder ligt goed.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden. (Schrijf)fouten voorbehouden. De exterieurbeoordeling heeft geen officiële status voor de
fokkerij.

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 3

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN
Stamboomnaam: Thera Beluci

Stamboomnaam: Thera Beluci

Geb.: 7-6-2012

Roepnaam van de hond: Mila

Leeftijd: 10 mnd

Eigenaar/voorjager: Robert Janssen

Geslacht: T

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

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

E

L

D

S

T

a. Zoekwijze

1. V

Leeftijd: 10 mnd

NHSB nummer: 2886102

Geb.: 7-6-2012

Datum: 27 april 2013

Keurmeester: dhr. C.F. Rutten

goed
voldoende
onvoldoende

Onvoldoende

E

Voldoende

T

Goed

Skelet
sterk
gemiddeld
zwak
Hoofd
Schedel
standaard
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 (omcirkelen)
krachtig
lang

3. Spoortest

droog

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

zwak
kort

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

Eindresultaat

GESLAAGD

Datum

27 april 2013

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 officiële status voor de
fokkerij.

Staart

Gebit
Beet

standaard
scharend

Onderkaak mocht krachtiger
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

Voeten
standaard
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
a. Spoorwil
Pakt sleep vlot op
Pakt sleep aarzelend op
Ongeïnteresseerd

Geslacht: T

Roepnaam: Mila

Type

NHSB-nummer: 2886102

Nummer: 3

Hoogte: 60 cm

Opperarm recht en onvoldoende aangesloten;
onvoldoende kniehoeking; stram in achterand

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden. (Schrijf)fouten voorbehouden. De exterieurbeoordeling heeft geen officiële status voor de
fokkerij.

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 12

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN
Stamboomnaam: Thero Beluci

Stamboomnaam: Thero Beluci

Geb.: 7-6-2012

Roepnaam van de hond: Tjecz

Leeftijd: 10 mnd

Eigenaar/voorjager: M. Schoonderbeek

Geslacht: R

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

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

E

L

D

S

T

a. Zoekwijze

1. V

Leeftijd: 10 mnd

NHSB nummer: 2886098

Geb.: 7-6-2012

Datum: 27 april 2013

Keurmeester: dhr. C.F. Rutten

goed
voldoende
onvoldoende

Onvoldoende

E

Voldoende

T

Goed

Skelet
sterk
gemiddeld
zwak
Hoofd
Schedel
standaard
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 (omcirkelen)
krachtig
lang

3. Spoortest

droog

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

zwak
kort

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

Eindresultaat

GESLAAGD

Datum

27 april 2013

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 officiële status voor de
fokkerij.

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

Geslacht: R

Roepnaam: Tjecz

Type

NHSB-nummer: 2886098

Nummer: 12

Hoogte: 63,5 cm

Beharing op het hoofd is te zacht en te lang;
onvoldoende kniehoeking; te kort lengte in lichaam.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden. (Schrijf)fouten voorbehouden. De exterieurbeoordeling heeft geen officiële status voor de
fokkerij.

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 5

Stamboomnaam: Esta Ceskylee of Eastwood

Geb.: 21-6-2012

Roepnaam van de hond: Rosa

Leeftijd: 10 mnd

Eigenaar/voorjager: Thijs Bokhove

Geslacht: T

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

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

D

S

T

a. Zoekwijze

E

L

Stamboomnaam: Esta Ceskylee of Eastwood

Geslacht: T
Leeftijd: 10 mnd

NHSB nummer: 2888201

Geb.: 21-6-2012

Datum: 27 april 2013

Keurmeester: dhr. C.F. Rutten

goed
voldoende
onvoldoende

Onvoldoende

E

Voldoende

T

Goed

Skelet
sterk
gemiddeld
zwak
Hoofd
Schedel
standaard
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 (omcirkelen)
krachtig
lang

3. Spoortest

droog

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

zwak
kort

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

Eindresultaat

GESLAAGD

Datum

27 april 2013

Keurmeester

Dhr. C.B. Woets.

Keurmeester

Dhr. R. Onderwater

Staart

Gebit
Beet

standaard
scharend

Iets laag
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
a. Spoorwil
Pakt sleep vlot op
Pakt sleep aarzelend op
Ongeïnteresseerd

Nummer: 5

Roepnaam: Rosa

Type

NHSB-nummer: 2888201

1. V

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN

Hoogte: 62 cm

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 officiële status voor de
fokkerij.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden. (Schrijf)fouten voorbehouden. De exterieurbeoordeling heeft geen officiële status voor de
fokkerij.

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 8

Stamboomnaam: Era Bohemská perla

Geb.: 1-6-2012

Roepnaam van de hond: Hera

Leeftijd: 11 mnd

Eigenaar/voorjager: A.T.W. van den Berg

Geslacht: T

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

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

D

S

T

a. Zoekwijze

E

L

Stamboomnaam: Era Bohemská perla

Geslacht: T
Leeftijd: 11 mnd

NHSB nummer: 2884436

Geb.: 1-6-2012

Datum: 27 april 2013

Keurmeester: dhr. C.F. Rutten

goed
voldoende
onvoldoende

Onvoldoende

E

Voldoende

T

Goed

Skelet
sterk
gemiddeld
zwak
Hoofd
Schedel
standaard
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 (omcirkelen)
krachtig
lang

3. Spoortest

droog

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

zwak
kort

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

Eindresultaat

GESLAAGD

Datum

27 april 2013

Keurmeester

Dhr. C.B. Woets.

Keurmeester

Dhr. R. Onderwater

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

Nummer: 8

Roepnaam: Hera

Type

NHSB-nummer: 2884436

1. V

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN

Hoogte: 57 cm

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 officiële status voor de
fokkerij.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden. (Schrijf)fouten voorbehouden. De exterieurbeoordeling heeft geen officiële status voor de
fokkerij.

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 9

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN
Stamboomnaam: Ezar Bohemská Perla

Stamboomnaam: Ezar Bohemská Perla

Geb.: 1-6-2012

Roepnaam van de hond: Sep

Leeftijd: 11 mnd

Eigenaar/voorjager: Erik Mus

Geslacht: R

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

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

E

L

D

S

T

a. Zoekwijze

1. V

Leeftijd: 11 mnd

NHSB nummer: 2884435

Geb.: 1-6-2012

Datum: 27 april 2013

Keurmeester: dhr. C.F. Rutten

goed
voldoende
onvoldoende

Onvoldoende

E

Voldoende

T

Goed

Skelet
sterk
gemiddeld
zwak
Hoofd
Schedel
standaard
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 (omcirkelen)
krachtig
lang

3. Spoortest

droog

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

zwak
kort

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

Eindresultaat

GESLAAGD

Datum

27 april 2013

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 officiële status voor de
fokkerij.

Staart

Gebit
Beet

standaard
scharend

Iets laag
Voeten
standaard

Elementen
compleet

Gangwerk
Uitgrijpen
goed
voldoende
onvoldoende
Stuwing
goed
voldoende
onvoldoende

Belijning
Bovenbelijning
standaard
niet strak
Onderbelijning
standaard
opgetrokken
Borstkas
Borst diepte
goed
voldoende
onvoldoende
Voorborst
goed
voldoende
onvoldoende

Vacht
Kleur

Hoekingen
Voorhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Achterhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Bekken ligging
standaard
te sterk hellend
te vlak

schimmel
bruin
niet standaard
Vachtstructuur
standaard
kort
lang
zacht
Garnituur kenmerken
aanwezig
matig
ontbreekt
Gedrag
rustig
timide
nerveus
agressief
GEBREKEN

niet droog

Opmerkingen
a. Spoorwil
Pakt sleep vlot op
Pakt sleep aarzelend op
Ongeïnteresseerd

Geslacht: R

Roepnaam: Sep

Type

NHSB-nummer: 2884435

Nummer: 9

Hoogte: 66

cm

Maximale maat; beharing op het hoofd te zacht.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden. (Schrijf)fouten voorbehouden. De exterieurbeoordeling heeft geen officiële status voor de
fokkerij.

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 10

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN
Stamboomnaam: Emir Bohemská Perla

Stamboomnaam: Emir Bohemská Perla

Geb.: 1-6-2012

Roepnaam van de hond: Duuk

Leeftijd: 11 mnd

Eigenaar/voorjager: L. Brand

Geslacht: R

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

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

E

L

D

S

T

a. Zoekwijze

1. V

Leeftijd: 11 mnd

NHSB nummer: 2884433

Geb.: 1-6-2012

Datum: 27 april 2013

Keurmeester: dhr. C.F. Rutten

goed
voldoende
onvoldoende

Onvoldoende

E

Voldoende

T

Goed

Skelet
sterk
gemiddeld
zwak
Hoofd
Schedel
standaard
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 (omcirkelen)
krachtig
lang

3. Spoortest

droog

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

zwak
kort

Eindresultaat
Datum

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

Staart

Gebit
Beet

standaard
scharend

Laag
Voeten
standaard

Elementen
compleet
Dubbele p1 rechtsboven
Belijning
Bovenbelijning
standaard
niet strak
Onderbelijning
standaard
opgetrokken
Borstkas
Borst diepte
goed
voldoende
onvoldoende
Voorborst
goed
voldoende
onvoldoende

Gangwerk
Uitgrijpen
goed
voldoende
onvoldoende
Stuwing
goed
voldoende
onvoldoende
Vacht
Kleur

Hoekingen
Voorhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Achterhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Bekken ligging
standaard
te sterk hellend
te vlak

schimmel
bruin
niet standaard
Vachtstructuur
standaard
kort
lang
zacht
Garnituur kenmerken
aanwezig
matig
ontbreekt
Gedrag
rustig
timide
nerveus
agressief
GEBREKEN

niet droog

Opmerkingen
a. Spoorwil
Pakt sleep vlot op
Pakt sleep aarzelend op
Ongeïnteresseerd

Geslacht: R

Roepnaam: Duuk

Type

NHSB-nummer: 2884433

Nummer: 10

Hoogte: 61,5

cm

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

NIET GESLAAGD

27 april 2013

Keurmeester

Dhr. C.B. Woets.

Keurmeester

Dhr. R. Onderwater

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden. (Schrijf)fouten voorbehouden. De exterieurbeoordeling heeft geen officiële status voor de
fokkerij.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden. (Schrijf)fouten voorbehouden. De exterieurbeoordeling heeft geen officiële status voor de
fokkerij.

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 11

Stamboomnaam: Eva Bohemská Perla

Geb.: 1-6-2012

Roepnaam van de hond: Doesjka

Leeftijd: 11 mnd

Eigenaar/voorjager: Geert Vromans

Geslacht: T

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

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

D

S

T

a. Zoekwijze

E

L

Stamboomnaam: Eva Bohemská Perla

Geslacht: T
Leeftijd: 11 mnd

NHSB nummer: 2884437

Geb.: 1-6-2012

Datum: 27 april 2013

Keurmeester: dhr. C.F. Rutten

goed
voldoende
onvoldoende

Onvoldoende

E

Voldoende

T

Goed

Skelet
sterk
gemiddeld
zwak
Hoofd
Schedel
standaard
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 (omcirkelen)
krachtig
lang

3. Spoortest

droog

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

zwak
kort

Eindresultaat
Datum

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

Gangwerk
Uitgrijpen
goed
voldoende
onvoldoende
Stuwing
goed
voldoende
onvoldoende

Belijning
Bovenbelijning
standaard
niet strak
Onderbelijning
standaard
opgetrokken
Borstkas
Borst diepte
goed
voldoende
onvoldoende
Voorborst
goed
voldoende
onvoldoende

Vacht
Kleur

Hoekingen
Voorhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Achterhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Bekken ligging
standaard
te sterk hellend
te vlak

schimmel
bruin
niet standaard
Vachtstructuur
standaard
kort
lang
zacht
Garnituur kenmerken
aanwezig
matig
ontbreekt
Gedrag
rustig
timide
nerveus
agressief
GEBREKEN

niet droog

Opmerkingen
a. Spoorwil
Pakt sleep vlot op
Pakt sleep aarzelend op
Ongeïnteresseerd

Nummer: 11

Roepnaam: Doesjka

Type

NHSB-nummer: 2884437

1. V

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN

Hoogte: ?

cm

Opperarm onvoldoende aangesloten.

GESLAAGD

27 april 2013

Keurmeester

Dhr. C.B. Woets.

Keurmeester

Dhr. R. Onderwater

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden. (Schrijf)fouten voorbehouden. De exterieurbeoordeling heeft geen officiële status voor de
fokkerij.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden. (Schrijf)fouten voorbehouden. De exterieurbeoordeling heeft geen officiële status voor de
fokkerij.

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 4

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN
Stamboomnaam: Juna van de Lariksborgh

Stamboomnaam: Juna van de Lariksborgh

Geb.: 13-5-2012

Roepnaam van de hond: Saar

Leeftijd: 11 mnd

Eigenaar/voorjager: A. + E. Mondria-Lansbergen

Geslacht: T

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

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

E

L

D

S

T

a. Zoekwijze

1. V

Leeftijd: 11 mnd

NHSB nummer: 2882602

Geb.: 13-5-2012

Datum: 27 april 2013

Keurmeester: dhr. C.F. Rutten

goed
voldoende
onvoldoende

Onvoldoende

E

Voldoende

T

Goed

Skelet
sterk
gemiddeld
zwak
Hoofd
Schedel
standaard
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 (omcirkelen)
krachtig
lang

3. Spoortest

droog

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

zwak
kort

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

Eindresultaat

NIET GESLAAGD

Datum

27 april 2013

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 officiële status voor de
fokkerij.

Staart

Gebit
Beet

standaard
scharend

Iets laag
Voeten
standaard

Elementen
compleet

Gangwerk
Uitgrijpen
goed
voldoende
onvoldoende
Stuwing
goed
voldoende
onvoldoende

Belijning
Bovenbelijning
standaard
niet strak
Onderbelijning
standaard
opgetrokken
Borstkas
Borst diepte
goed
voldoende
onvoldoende
Voorborst
goed
voldoende
onvoldoende

Vacht
Kleur

Hoekingen
Voorhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Achterhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Bekken ligging
standaard
te sterk hellend
te vlak

schimmel
bruin
niet standaard
Vachtstructuur
standaard
kort
lang
zacht
Garnituur kenmerken
aanwezig
matig
ontbreekt
Gedrag
rustig
timide
nerveus
agressief
GEBREKEN

niet droog

Opmerkingen
a. Spoorwil
Pakt sleep vlot op
Pakt sleep aarzelend op
Ongeïnteresseerd

Geslacht: T

Roepnaam: Saar

Type

NHSB-nummer: 2882602

Nummer: 4

Hoogte: 57

cm

Te sterke hoeking van de hakken
Drachtig.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden. (Schrijf)fouten voorbehouden. De exterieurbeoordeling heeft geen officiële status voor de
fokkerij.

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 13

Stamboomnaam: Joppe van de Lariksborgh

Geb.: 13-5-2012

Roepnaam van de hond: Joppe

Leeftijd: 11 mnd

Eigenaar/voorjager: Gijs Mondria

Geslacht: R

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

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

D

S

T

a. Zoekwijze

E

L

Stamboomnaam: Joppe van de Lariksborgh

Geslacht: R
Leeftijd: 11 mnd

NHSB nummer: 2882599

Geb.: 13-5-2012

Datum: 27 april 2013

Keurmeester: dhr. C.F. Rutten

goed
voldoende
onvoldoende

Onvoldoende

E

Voldoende

T

Goed

Skelet
sterk
gemiddeld
zwak
Hoofd
Schedel
standaard
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 (omcirkelen)
krachtig
lang

3. Spoortest

droog

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

zwak
kort

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

Iets laag
Voeten
standaard

Elementen
compleet

Gangwerk
Uitgrijpen
goed
voldoende
onvoldoende
Stuwing
goed
voldoende
onvoldoende

Belijning
Bovenbelijning
standaard
niet strak
Onderbelijning
standaard
opgetrokken
Borstkas
Borst diepte
goed
voldoende
onvoldoende
Voorborst
goed
voldoende
onvoldoende

Vacht
Kleur

Hoekingen
Voorhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Achterhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Bekken ligging
standaard
te sterk hellend
te vlak

schimmel
bruin
niet standaard
Vachtstructuur
standaard
kort
lang
zacht
Garnituur kenmerken
aanwezig
matig
ontbreekt
Gedrag
rustig
timide
nerveus
agressief
GEBREKEN

niet droog

Opmerkingen
a. Spoorwil
Pakt sleep vlot op
Pakt sleep aarzelend op
Ongeïnteresseerd

Nummer: 13

Roepnaam: Joppe

Type

NHSB-nummer: 2882599

1. V

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN

Hoogte: 65

cm

Beetje verlegen; opperarm is recht en sluit
onvoldoende aan; schenkels wat lang; sterke hoeking
in de hak.

Eindresultaat
Datum

27 april 2013

Keurmeester

Dhr. C.B. Woets.

Keurmeester

Dhr. R. Onderwater

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden. (Schrijf)fouten voorbehouden. De exterieurbeoordeling heeft geen officiële status voor de
fokkerij.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden. (Schrijf)fouten voorbehouden. De exterieurbeoordeling heeft geen officiële status voor de
fokkerij.

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 6

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN
Stamboomnaam: Tara od Jemiluk

Stamboomnaam: Tara od Jemiluk

Geb.: 20-4-2012

Roepnaam van de hond: Jet

Leeftijd: 12 mnd

Eigenaar/voorjager: J. van Eijk

Geslacht: T

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

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

E

L

D

S

T

a. Zoekwijze

1. V

Leeftijd: 12 mnd

NHSB nummer: 2888133

Geb.: 20-4-2012

Datum: 27 april 2013

Keurmeester: dhr. C.F. Rutten

goed
voldoende
onvoldoende

Onvoldoende

E

Voldoende

T

Goed

Skelet
sterk
gemiddeld
zwak
Hoofd
Schedel
standaard
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 (omcirkelen)
krachtig
lang

3. Spoortest

droog

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

zwak
kort

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

Eindresultaat

GESLAAGD

Datum

27 april 2013

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 officiële status voor de
fokkerij.

Staart

Gebit
Beet

standaard
scharend

Iets laag
Voeten
standaard

Elementen
compleet

Gangwerk
Uitgrijpen
goed
voldoende
onvoldoende
Stuwing
goed
voldoende
onvoldoende

Belijning
Bovenbelijning
standaard
niet strak
Onderbelijning
standaard
opgetrokken
Borstkas
Borst diepte
goed
voldoende
onvoldoende
Voorborst
goed
voldoende
onvoldoende

Vacht
Kleur

Hoekingen
Voorhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Achterhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Bekken ligging
standaard
te sterk hellend
te vlak

schimmel
bruin
niet standaard
Vachtstructuur
standaard
kort
lang
zacht
Garnituur kenmerken
aanwezig
matig
ontbreekt
Gedrag
rustig
timide
nerveus
agressief
GEBREKEN

niet droog

Opmerkingen
a. Spoorwil
Pakt sleep vlot op
Pakt sleep aarzelend op
Ongeïnteresseerd

Geslacht: T

Roepnaam: Jet

Type

NHSB-nummer: 2888133

Nummer: 6

Hoogte: 57

cm

Ribben zijn wat rond, beetje tonvormig.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden. (Schrijf)fouten voorbehouden. De exterieurbeoordeling heeft geen officiële status voor de
fokkerij.

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 14

Stamboomnaam: Aron

Geb.: 10-4-2012

Roepnaam van de hond: Arie

Leeftijd: 12 mnd

Eigenaar/voorjager: J. Noordzij

Geslacht: R

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

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

D

S

T

a. Zoekwijze

E

L

Stamboomnaam: Aron

Geslacht: R
Leeftijd: 12 mnd

NHSB nummer: 2878613

Geb.: 10-4-2012

Datum: 27 april 2013

Keurmeester: dhr. C.F. Rutten

goed
voldoende
onvoldoende

Onvoldoende

E

Voldoende

T

Goed

Skelet
sterk
gemiddeld
zwak
Hoofd
Schedel
standaard
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 (omcirkelen)
krachtig
lang

3. Spoortest

droog

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

zwak
kort

Eindresultaat
Datum

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

Gangwerk
Uitgrijpen
goed
voldoende
onvoldoende
Stuwing
goed
voldoende
onvoldoende

Belijning
Bovenbelijning
standaard
niet strak
Onderbelijning
standaard
opgetrokken
Borstkas
Borst diepte
goed
voldoende
onvoldoende
Voorborst
goed
voldoende
onvoldoende

Vacht
Kleur

Hoekingen
Voorhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Achterhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Bekken ligging
standaard
te sterk hellend
te vlak

schimmel
bruin
niet standaard
Vachtstructuur
standaard
kort
lang
zacht
Garnituur kenmerken
aanwezig
matig
ontbreekt
Gedrag
rustig
timide
nerveus
agressief
GEBREKEN

niet droog

Opmerkingen
a. Spoorwil
Pakt sleep vlot op
Pakt sleep aarzelend op
Ongeïnteresseerd

Nummer: 14

Roepnaam: Arie

Type

NHSB-nummer: 2878613

1. V

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN

Hoogte: 62

cm

Opperarm wat recht, sluit daardoor onvoldoende aan;
draait achtervoeten uit; loopt wat stram

NIET GESLAAGD
27 april 2013

Keurmeester

Dhr. C.B. Woets.

Keurmeester

Dhr. R. Onderwater

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden. (Schrijf)fouten voorbehouden. De exterieurbeoordeling heeft geen officiële status voor de
fokkerij.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden. (Schrijf)fouten voorbehouden. De exterieurbeoordeling heeft geen officiële status voor de
fokkerij.

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 15

Stamboomnaam: Chyta z Podzameckych poli

Geb.: 23-4-2012

Roepnaam van de hond: Iva

Leeftijd: 12 mnd

Eigenaar/voorjager: F.H.J. Spilman

Geslacht: T

Jaagt met duidelijke intentie

Jaagt bij vlagen

Jaagt niet

b. Zoek tempo

Vlotte galop
Rustige galop

Trage galop

Te traag
Te snel

E

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

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

E

L

D

S

T

a. Zoekwijze

1. V

Stamboomnaam: Chyta z Podzameckych poli

Geslacht: T
Leeftijd: 12 mnd

NHSB nummer: 2904581 (imp. Tsj)

Geb.: 23-4-2012

Datum: 27 april 2013

Keurmeester: dhr. C.F. Rutten

goed
voldoende
onvoldoende

Onvoldoende

T

Voldoende

Skelet
sterk
gemiddeld
zwak
Hoofd
Schedel
standaard
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 (omcirkelen)
krachtig
lang

3. Spoortest

droog

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

zwak
kort

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

Eindresultaat

GESLAAGD

Datum

27 april 2013

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 officiële status voor de
fokkerij.

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

Nummer: 15

Roepnaam: Iva

Type

NHSB-nummer: 2904581 (imp. Tsj)
Goed

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN

Hoogte: 55,5 cm

Kniehoeking mag beter; hond is smal/rank.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden. (Schrijf)fouten voorbehouden. De exterieurbeoordeling heeft geen officiële status voor de
fokkerij.

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 16

Stamboomnaam: Vasco Venaticus Major

Geb.: 23-3-2012

Roepnaam van de hond: Duco

Leeftijd: 13 mnd

Eigenaar/voorjager: Lieke Verhelst

Geslacht: R

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

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

D

S

T

a. Zoekwijze

E

L

Stamboomnaam: Vasco Venaticus Major

Geslacht: R
Leeftijd: 13 mnd

NHSB nummer: 2875834

Geb.: 23-3-2012

Datum: 27 april 2013

Keurmeester: dhr. C.F. Rutten

goed
voldoende
onvoldoende

Onvoldoende

E

Voldoende

T

Goed

Skelet
sterk
gemiddeld
zwak
Hoofd
Schedel
standaard
Te breed en zwaar
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 (omcirkelen)
krachtig
lang

3. Spoortest

droog

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

zwak
kort

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

Eindresultaat

GESLAAGD

Datum

27 april 2013

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 officiële status voor de
fokkerij.

Staart

Gebit
Beet

standaard
scharend

Iets laag
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
a. Spoorwil
Pakt sleep vlot op
Pakt sleep aarzelend op
Ongeïnteresseerd

Nummer: 16

Roepnaam: Duco

Type

NHSB-nummer: 2875834

1. V

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN

Hoogte: 65 cm

Hoofd te breed en schedel dogachtig met diepe stop;
toont veel lip.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden. (Schrijf)fouten voorbehouden. De exterieurbeoordeling heeft geen officiële status voor de
fokkerij.

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 17

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN
Stamboomnaam: Hunter v.h. Rotherink

Stamboomnaam: Hunter v.h. Rotherink

Geb.: 14-3-2013

Roepnaam van de hond: Hunter

Leeftijd: 13 mnd

Eigenaar/voorjager: E. Ragay

Geslacht: R

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

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

E

L

D

S

T

a. Zoekwijze

1. V

Leeftijd: 13 mnd

NHSB nummer: 2874462

Geb.: 14-3-2013

Datum: 27 april 2013

Keurmeester: dhr. C.F. Rutten

goed
voldoende
onvoldoende

Onvoldoende

E

Voldoende

T

Goed

Skelet
sterk
gemiddeld
zwak
Hoofd
Schedel
standaard
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 (omcirkelen)
krachtig
lang

3. Spoortest

droog

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

zwak
kort

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

Eindresultaat

GESLAAGD

Datum

27 april 2013

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 officiële status voor de
fokkerij.

Staart

Gebit
Beet

standaard
scharend
Voeten
standaard

Elementen
compleet

Gangwerk
Uitgrijpen
goed
voldoende
onvoldoende
Stuwing
goed
voldoende
onvoldoende

Belijning
Bovenbelijning
standaard
niet strak
Onderbelijning
standaard
opgetrokken
Borstkas
Borst diepte
goed
voldoende
onvoldoende
Voorborst
goed
voldoende
onvoldoende

Vacht
Kleur

Hoekingen
Voorhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Achterhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Bekken ligging
standaard
te sterk hellend
te vlak

schimmel
bruin
niet standaard
Vachtstructuur
standaard
kort
lang
zacht
Garnituur kenmerken
aanwezig
matig
ontbreekt
Gedrag
rustig
timide
nerveus
agressief
GEBREKEN

niet droog

Opmerkingen
a. Spoorwil
Pakt sleep vlot op
Pakt sleep aarzelend op
Ongeïnteresseerd

Geslacht: R

Roepnaam: Hunter

Type

NHSB-nummer: 2874462

Nummer: 17

Hoogte: 60

cm

Vacht is iets open.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden. (Schrijf)fouten voorbehouden. De exterieurbeoordeling heeft geen officiële status voor de
fokkerij.

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 18

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN
Stamboomnaam: Gaya dite Chase vom land der Somme

Stamboomnaam: Gaya dite Chase vom land der Somme

Geb.: 1-11-2011

Roepnaam van de hond: Chase

Leeftijd: 18 mnd

Eigenaar/voorjager: A. Goud

Geslacht: T

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

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

E

L

D

S

T

a. Zoekwijze

1. V

Leeftijd: 18 mnd

NHSB nummer: 2873073 (imp. Fr)

Geb.: 1-11-2011

Datum: 27 april 2013

Keurmeester: dhr. C.F. Rutten

goed
voldoende
onvoldoende

Onvoldoende

E

Voldoende

T

Goed

Skelet
sterk
gemiddeld
zwak
Hoofd
Schedel
standaard
Breed en vierkant
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 (omcirkelen)
krachtig
lang

3. Spoortest

droog

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

zwak
kort

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

Eindresultaat

GESLAAGD

Datum

27 april 2013

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 officiële status voor de
fokkerij.

Staart

Gebit
Beet

standaard
scharend

Ondervoorbeet
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

Iets laag
Voeten
standaard
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
a. Spoorwil
Pakt sleep vlot op
Pakt sleep aarzelend op
Ongeïnteresseerd

Geslacht: T

Roepnaam: Chase

Type

NHSB-nummer: 2873073 (imp. Fr)

Nummer: 18

Hoogte: 59 cm

Hoofd is niet typisch genoeg, doet denken aan een
ander ras.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden. (Schrijf)fouten voorbehouden. De exterieurbeoordeling heeft geen officiële status voor de
fokkerij.

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 19

Stamboomnaam: Gaston v.h. Rotherink

Geb.: 24-5-2011

Roepnaam van de hond: Sepp

Leeftijd: 23 mnd

Eigenaar/voorjager: Martin Herr

Geslacht: R

Jaagt met duidelijke intentie

Jaagt bij vlagen

Jaagt niet

b. Zoek tempo

Vlotte galop
Rustige galop

Trage galop

Te traag
Te snel

E

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

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

E

L

D

S

T

a. Zoekwijze

1. V

Stamboomnaam: Gaston v.h. Rotherink

Geslacht: R
Leeftijd: 23 mnd

NHSB nummer: SE 10743/2012 (imp. NL)

Geb.: 24-5-2011

Datum: 27 april 2013

Keurmeester: dhr. C.F. Rutten

goed
voldoende
onvoldoende

Onvoldoende

T

Voldoende

Skelet
sterk
gemiddeld
zwak
Hoofd
Schedel
standaard
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 (omcirkelen)
krachtig
lang

3. Spoortest

droog

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

zwak
kort

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

Eindresultaat

GESLAAGD

Datum

27 april 2013

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 officiële status voor de
fokkerij.

Staart

Gebit
Beet

standaard
scharend
Voeten
standaard

Elementen
compleet

Gangwerk
Uitgrijpen
goed
voldoende
onvoldoende
Stuwing
goed
voldoende
onvoldoende

Belijning
Bovenbelijning
standaard
niet strak
Onderbelijning
standaard
opgetrokken
Borstkas
Borst diepte
goed
voldoende
onvoldoende
Voorborst
goed
voldoende
onvoldoende

Vacht
Kleur

Hoekingen
Voorhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Achterhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Bekken ligging
standaard
te sterk hellend
te vlak

schimmel
bruin
niet standaard
Vachtstructuur
standaard
kort
lang
zacht
Garnituur kenmerken
aanwezig
matig
ontbreekt
Gedrag
rustig
timide
nerveus
agressief
GEBREKEN

niet droog

Opmerkingen
a. Spoorwil
Pakt sleep vlot op
Pakt sleep aarzelend op
Ongeïnteresseerd

Nummer: 19

Roepnaam: Sepp

Type

NHSB-nummer: SE 10743/2012 (imp. NL)
Goed

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN

Hoogte: 70

cm

Opperarm recht daardoor onvoldoende aansluiting
van de ellebogen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden. (Schrijf)fouten voorbehouden. De exterieurbeoordeling heeft geen officiële status voor de
fokkerij.

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 20

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN
Stamboomnaam: Artex van Wold en Aa

Stamboomnaam: Artex van Wold en Aa

Geb.: 4-2-2011

Roepnaam van de hond: Storm

Leeftijd: 26 mnd

Eigenaar/voorjager: H. Joosten

Geslacht: R

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

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

E

L

D

S

T

a. Zoekwijze

1. V

Leeftijd: 26 mnd

NHSB nummer: 2826802

Geb.: 4-2-2011

Datum: 27 april 2013

Keurmeester: dhr. C.F. Rutten

goed
voldoende
onvoldoende

Onvoldoende

E

Voldoende

T

Goed

Skelet
sterk
gemiddeld
zwak
Hoofd
Schedel
standaard
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 (omcirkelen)
krachtig
lang

3. Spoortest

droog

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

zwak
kort

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

Geslacht: R

Roepnaam: Storm

Type

NHSB-nummer: 2826802

Nummer: 20

Hoogte: 62 cm

Te rechte opperarm en onvoldoende aangesloten.

Eindresultaat
Datum

27 april 2013

Keurmeester

Dhr. C.B. Woets.

Keurmeester

Dhr. R. Onderwater

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden. (Schrijf)fouten voorbehouden. De exterieurbeoordeling heeft geen officiële status voor de
fokkerij.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden. (Schrijf)fouten voorbehouden. De exterieurbeoordeling heeft geen officiële status voor de
fokkerij.

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 7

Stamboomnaam: Girang van de Perwaborg

Geb.: 19-2-2010

Roepnaam van de hond: Guus

Leeftijd: 3 jaar

Eigenaar/voorjager: P.W.T. Broeders

Geslacht: T

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

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

D

S

T

a. Zoekwijze

E

L

Stamboomnaam: Girang van de Perwaborg

Geslacht: T
Leeftijd: 3 jaar

NHSB nummer: 2783041

Geb.: 19-2-2010

Datum: 27 april 2013

Keurmeester: dhr. C.F. Rutten

goed
voldoende
onvoldoende

Onvoldoende

E

Voldoende

T

Goed

Skelet
sterk
gemiddeld
zwak
Hoofd
Schedel
standaard
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 (omcirkelen)
krachtig
lang

3. Spoortest

droog

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

zwak
kort

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

Eindresultaat

GESLAAGD

Datum

27 april 2013

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 officiële status voor de
fokkerij.

Staart

Gebit
Beet

standaard
scharend
Voeten
standaard

Elementen
compleet

Gangwerk
Uitgrijpen
goed
voldoende
onvoldoende
Stuwing
goed
voldoende
onvoldoende

Belijning
Bovenbelijning
standaard
niet strak
Onderbelijning
standaard
opgetrokken
Borstkas
Borst diepte
goed
voldoende
onvoldoende
Voorborst
goed
voldoende
onvoldoende

Vacht
Kleur

Hoekingen
Voorhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Achterhand
goed
voldoende
onvoldoende (uitleg)
Bekken ligging
standaard
te sterk hellend
te vlak

schimmel
bruin
niet standaard
Vachtstructuur
standaard
kort
lang
zacht
Garnituur kenmerken
aanwezig
matig
ontbreekt
Gedrag
rustig
timide
nerveus
agressief
GEBREKEN

niet droog

Opmerkingen
a. Spoorwil
Pakt sleep vlot op
Pakt sleep aarzelend op
Ongeïnteresseerd

Nummer: 7

Roepnaam: Guus

Type

NHSB-nummer: 2783041

1. V

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN

Hoogte: 61

cm

Opperarm mag beter aansluiten.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden. (Schrijf)fouten voorbehouden. De exterieurbeoordeling heeft geen officiële status voor de
fokkerij.

