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

 

Beoordelingsformulier	jachtaanlegtest	CFVN	
 
Stamboomnaam:  Iris v.d. Perwaborg 
 
Roepnaam van de hond: Noa 
 
Eigenaar/voorjager: D. Brendel 
 
NHSB-nummer: 29177101 
 

Nummer:	1	
 
Geb.: 23-3-2013 
 
Leeftijd: 13 mnd 
 
Geslacht: teef 
 
 

  Goed Voldoende Onvoldoende 

1. 
   V

    
 E

    
 L

    
 D

    
 T

    
 E

    
 S

    
  T

 

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 

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 (beoordeling is niet van invloed op eindresultaat) 

 

 
a. Spoorwil 

 Pakt sleep vlot op 
 Pakt sleep aarzelend op 
 Ongeïnteresseerd  

 

 
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 GESLAAGD 
 

 Datum 
 
Keurmeester 

27 april  2014 
 
Dhr. C.B. Woets. 

 
Keurmeester Dhr. R. Onderwater 

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

Exterieurbeoordeling	Jachtaanlegtest	CFVN	 	 						Nummer:	1	
Stamboomnaam: Iris v.d. Perwaborg Geslacht: teef 

Roepnaam: Noa Leeftijd: 13 mnd 

NHSB nummer: 29177101 Geb.: 23-3-2013 

Datum: 27 april 2014 Keurmeester: dhr. C.F. Rutten 
 

 

Opmerkingen                                    Hoogte: 57,5           

G 

Rechte opperarm; mocht in bone wat krachtiger; 
voorborst moet zich nog ontwikkelen. 

Type
 goed 

voldoende 
onvoldoende 

  
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 

 krachtig   zwak 
 lang   kort 
 droog  niet droog 

Gebit
Beet 

scharend 
       

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 

Staart 
standaard 

      
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 
 

geen 



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

 

Beoordelingsformulier	jachtaanlegtest	CFVN	
 
Stamboomnaam:  Wieveke Dívka Venaticus Major 
 
Roepnaam van de hond: Dívka 
 
Eigenaar/voorjager: G.W. van Rossen 
 
NHSB-nummer: 29204802 
 

Nummer:	2	
 
Geb.: 12/4/2013 
 
Leeftijd: 12 mnd 
 
Geslacht: teef 
 
 

  Goed Voldoende Onvoldoende 

1. 
   V

    
 E

    
 L

    
 D

    
 T

    
 E

    
 S

    
  T

 

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 

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 (beoordeling is niet van invloed op eindresultaat) 

 

 
a. Spoorwil 

 Pakt sleep vlot op 
 Pakt sleep aarzelend op 
 Ongeïnteresseerd  

 

 
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 GESLAAGD 
 

 Datum 
 
Keurmeester 

27 april  2014 
 
Dhr. C.B. Woets. 

 
Keurmeester Dhr. R. Onderwater 

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

Exterieurbeoordeling	Jachtaanlegtest	CFVN	 	 						Nummer:	2	
Stamboomnaam: Wieveke Dívka Venaticus Major Geslacht: teef 

Roepnaam: Dívka Leeftijd: 12 mnd 

NHSB nummer: 29204802 Geb.: 12/4/2013 

Datum: 27 april 2014 Keurmeester: dhr. C.F. Rutten 
 

 

Opmerkingen                                    Hoogte:  60          

 

ZG 

Moet nog sterker worden in de lendenen. 

Type
 goed 

voldoende 
onvoldoende 

  
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 

 krachtig   zwak 
 lang   kort 
 droog  niet droog 

Gebit
Beet 

scharend 
       

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 

Staart 
standaard 

      
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 
 

geen 



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

 

Beoordelingsformulier	jachtaanlegtest	CFVN	
 
Stamboomnaam:  Winston Veneticus Major 
 
Roepnaam van de hond: Basil 
 
Eigenaar/voorjager: Jef Deckers 
 
NHSB-nummer: 29204763 
 

Nummer:	3	
 
Geb.: 12/4/2013 
 
Leeftijd: 12 mnd 
 
Geslacht: reu 
 
 

  Goed Voldoende Onvoldoende 

1. 
   V

    
 E

    
 L

    
 D

    
 T

    
 E

    
 S

    
  T

 

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 

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 (beoordeling is niet van invloed op eindresultaat) 

 

 
a. Spoorwil 

 Pakt sleep vlot op 
 Pakt sleep aarzelend op 
 Ongeïnteresseerd  

 

 
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 GESLAAGD 
 

 Datum 
 
Keurmeester 

27 april  2014 
 
Dhr. C.B. Woets. 

 
Keurmeester Dhr. R. Onderwater 

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

Exterieurbeoordeling	Jachtaanlegtest	CFVN	 	 						Nummer:	3	
Stamboomnaam: Winston Veneticus Major Geslacht: reu 

Roepnaam: Basil Leeftijd:12 mnd 

NHSB nummer: 29204763 Geb.: 12/4/2013 

Datum: 27 april 2014 Keurmeester: dhr. C.F. Rutten 
 

 

Opmerkingen                                    Hoogte: 68           

 

G 

Korte lichaamsbouw; rechte opperarm. 

Type
 goed 

voldoende 
onvoldoende 

  
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 

 krachtig   zwak 
 lang   kort 
 droog  niet droog 

Gebit
Beet 

scharend 
       

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 

Staart 
standaard 

      
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 
 

geen 



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

 

Beoordelingsformulier	jachtaanlegtest	CFVN	
 
Stamboomnaam:  Bred Rancirova 
 
Roepnaam van de hond: Troy 
 
Eigenaar/voorjager: Arthur de Vos 
 
NHSB-nummer: 29290914 
 

Nummer:	4	
 
Geb.: 11/3/2013 
 
Leeftijd: 13 mnd 
 
Geslacht: reu 
 
 

  Goed Voldoende Onvoldoende 

1. 
   V

    
 E

    
 L

    
 D

    
 T

    
 E

    
 S

    
  T

 

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 

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 (beoordeling is niet van invloed op eindresultaat) 

 

 
a. Spoorwil 

 Pakt sleep vlot op 
 Pakt sleep aarzelend op 
 Ongeïnteresseerd  

 

 
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 
 

 
 

GESLAAGD 
 

 Datum 
 
Keurmeester 

27 april  2014 
 
Dhr. C.B. Woets. 

 
Keurmeester Dhr. R. Onderwater 

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

Exterieurbeoordeling	Jachtaanlegtest	CFVN	 	 						Nummer:	4	
Stamboomnaam: Bred Rancirova Geslacht: reu 

Roepnaam: Troy Leeftijd: 13 mnd 

NHSB nummer: 29290914 Geb.: 11/3/2013 

Datum: 27 april 2014 Keurmeester: dhr. C.F. Rutten 
 

 

Opmerkingen                                    Hoogte:  62          

 

G 

Ellebogen moeten beter aansluiten; 

Wat kort in lichaam; 

Zou iets meer kniehoeking mogen hebben. 

Type
 goed 

voldoende 
onvoldoende 

  
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 

 krachtig   zwak 
 lang   kort 
 droog  niet droog 

Gebit
Beet 

scharend 
       

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 

Staart 
standaard 

      
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 
 

geen 



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

 

Beoordelingsformulier	jachtaanlegtest	CFVN	
 
Stamboomnaam:  Endy z Piskove zahrady 
 
Roepnaam van de hond: Tyco 
 
Eigenaar/voorjager: G.H.J.M. Garstenveld 
 
NHSB-nummer: 29400255 
 

Nummer:	5	
 
Geb.: 18-3-2013 
 
Leeftijd: 13 mnd 
 
Geslacht: reu 
 
 

  Goed Voldoende Onvoldoende 

1. 
   V

    
 E

    
 L

    
 D

    
 T

    
 E

    
 S

    
  T

 

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 

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 (beoordeling is niet van invloed op eindresultaat) 

 

 
a. Spoorwil 

 Pakt sleep vlot op 
 Pakt sleep aarzelend op 
 Ongeïnteresseerd  

 

 
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 
 

 
 

GESLAAGD 
 

 Datum 
 
Keurmeester 

27 april  2014 
 
Dhr. C.B. Woets. 

 
Keurmeester Dhr. R. Onderwater 

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

Exterieurbeoordeling	Jachtaanlegtest	CFVN	 	 						Nummer:	5	
Stamboomnaam: Endy z Piskove zahrady Geslacht: reu 

Roepnaam: Tyco Leeftijd: 13 mnd 

NHSB nummer: 29400255 Geb.: 18-3-2013 

Datum: 27 april 2014 Keurmeester: dhr. C.F. Rutten 
 

 

Opmerkingen                                    Hoogte: 64           

 

U 

Schedel mocht vlakker. 

Type
 goed 

voldoende 
onvoldoende 

  
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 

 krachtig   zwak 
 lang   kort 
 droog  niet droog 

Gebit
Beet 

scharend 
       

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 

Staart 
standaard 

      
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 
 

geen 



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

 

Beoordelingsformulier	jachtaanlegtest	CFVN	
 
Stamboomnaam:  Iva v.h. Rotherink 
 
Roepnaam van de hond: Iza 
 
Eigenaar/voorjager: Geert Franssens 
 
NHSB-nummer: 29335296 
 

Nummer:	6	
 
Geb.: 1/8/2013 
 
Leeftijd: 9 mnd 
 
Geslacht: teef 
 
 

  Goed Voldoende Onvoldoende 

1. 
   V

    
 E

    
 L

    
 D

    
 T

    
 E

    
 S

    
  T

 

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 

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 (beoordeling is niet van invloed op eindresultaat) 

 

 
a. Spoorwil 

 Pakt sleep vlot op 
 Pakt sleep aarzelend op 
 Ongeïnteresseerd  

 

 
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 
 

 
 

GESLAAGD 
 

 Datum 
 
Keurmeester 

27 april  2014 
 
Dhr. C.B. Woets. 

 
Keurmeester Dhr. R. Onderwater 

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

Exterieurbeoordeling	Jachtaanlegtest	CFVN	 	 						Nummer:	6	
Stamboomnaam: Iva v.h. Rotherink Geslacht: teef 

Roepnaam: Iza Leeftijd: 9 mnd 

NHSB nummer: 29335296 Geb.: 1/8/2013 

Datum: 27 april 2014 Keurmeester: dhr. C.F. Rutten 
 

 

Opmerkingen                                    Hoogte:   56     

     

  G  

Type
 goed 

voldoende 
onvoldoende 

  
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 

 krachtig   zwak 
 lang   kort 
 droog  niet droog 

Gebit
Beet 

scharend 
       

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 

Staart 
standaard 

      
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 
 

geen 



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

 

Beoordelingsformulier	jachtaanlegtest	CFVN	
 
Stamboomnaam:  Jikke van het Rotherink 
 
Roepnaam van de hond: Jikke 
 
Eigenaar/voorjager: L. Gijsbertsen 
 
NHSB-nummer: 29390867 
 

Nummer:	7	
 
Geb.: 23-09-2013 
 
Leeftijd: 7 mnd 
 
Geslacht: teef 
 
 

  Goed Voldoende Onvoldoende 

1. 
   V

    
 E

    
 L

    
 D

    
 T

    
 E

    
 S

    
  T

 

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 

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 (beoordeling is niet van invloed op eindresultaat) 

 

 
a. Spoorwil 

 Pakt sleep vlot op 
 Pakt sleep aarzelend op 
 Ongeïnteresseerd  

 

 
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 
 

 
 

GESLAAGD 
 

 Datum 
 
Keurmeester 

27 april  2014 
 
Dhr. C.B. Woets. 

 
Keurmeester Dhr. R. Onderwater 

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

Exterieurbeoordeling	Jachtaanlegtest	CFVN	 	 						Nummer:	7	
Stamboomnaam: Jikke van het Rotherink Geslacht: teef 

Roepnaam: Jikke Leeftijd: 7 mnd 

NHSB nummer: 29390867 Geb.: 23-09-2013 

Datum: 27 april 2014 Keurmeester: dhr. C.F. Rutten 
 

 

Opmerkingen                                    Hoogte:   57         

 

 ZG 

Hakken moeten sterker worden (licht koehakkig). 

Type
 goed 

voldoende 
onvoldoende 

  
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 

 krachtig   zwak 
 lang   kort 
 droog  niet droog 

Gebit
Beet 

scharend 
       

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 

Staart 
standaard 

      
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 
 

geen 



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

 

Beoordelingsformulier	jachtaanlegtest	CFVN	
 
Stamboomnaam:  Joska vh Rotherink 
 
Roepnaam van de hond: Flint 
 
Eigenaar/voorjager: John Poppink 
 
NHSB-nummer: 29390858 
 

Nummer:	8	
 
Geb.: 23-9-2013 
 
Leeftijd: 7 mnd 
 
Geslacht: teef 
 
 

  Goed Voldoende Onvoldoende 

1. 
   V

    
 E

    
 L

    
 D

    
 T

    
 E

    
 S

    
  T

 

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 

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 (beoordeling is niet van invloed op eindresultaat) 

 

 
a. Spoorwil 

 Pakt sleep vlot op 
 Pakt sleep aarzelend op 
 Ongeïnteresseerd  

 

 
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 
 

 
 

GESLAAGD 
 

 Datum 
 
Keurmeester 

27 april  2014 
 
Dhr. C.B. Woets. 

 
Keurmeester Dhr. R. Onderwater 

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

Exterieurbeoordeling	Jachtaanlegtest	CFVN	 	 						Nummer:	8	
Stamboomnaam: Joska vh Rotherink Geslacht: teef 

Roepnaam: Flint Leeftijd: 7 mnd 

NHSB nummer: 29390858 Geb.: 23-9-2013 

Datum: 27 april 2014 Keurmeester: dhr. C.F. Rutten 
 

 

Opmerkingen                                    Hoogte:  61,5         

 

U 

Jammer van de blessure links achter. 

Type
 goed 

voldoende 
onvoldoende 

  
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 

 krachtig   zwak 
 lang   kort 
 droog  niet droog 

Gebit
Beet 

scharend 
       

Elementen 
compleet 

 Dubbele P1 linksboven  
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 

Staart 
standaard 

      
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 
 

 geen     



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

 

Beoordelingsformulier	jachtaanlegtest	CFVN	
 
Stamboomnaam:  Candy od Tynecke vrby 
 
Roepnaam van de hond: Luca 
 
Eigenaar/voorjager: Maja Klein Falckenborg 
 
NHSB-nummer:  CLP61958 

Nummer:	9	
 
Geb.: 25-02-2013 
 
Leeftijd: 14 mnd 
 
Geslacht: teef 
 
 

  Goed Voldoende Onvoldoende 

1. 
   V

    
 E

    
 L

    
 D

    
 T

    
 E

    
 S

    
  T

 

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 

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 (beoordeling is niet van invloed op eindresultaat) 

 

 
a. Spoorwil 

 Pakt sleep vlot op 
 Pakt sleep aarzelend op 
 Ongeïnteresseerd  

 

 
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 
 

 
 

GESLAAGD 
 

 Datum 
 
Keurmeester 

27 april  2014 
 
Dhr. C.B. Woets. 

 
Keurmeester Dhr. R. Onderwater 

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

Exterieurbeoordeling	Jachtaanlegtest	CFVN	 	 						Nummer:	9	
Stamboomnaam: Candy od Tynecke vrby Geslacht: teef 

Roepnaam: Luca Leeftijd: 14 mnd 

NHSB nummer: CLP61958 Geb.: 25-02-2013 

Datum: 27 april 2014 Keurmeester: dhr. C.F. Rutten 
 

 

Opmerkingen                                    Hoogte:  65          

 

 ZG 

Opperarm is wat recht, sluit hierdoor in de ellebogen 
onvoldoende aan. 

Type
 goed 

voldoende 
onvoldoende 

  
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 

 krachtig   zwak 
 lang   kort 
 droog  niet droog 

Gebit
Beet 

scharend 
       

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 

Staart 
standaard 

      
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 
 

geen 



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

 

Beoordelingsformulier	jachtaanlegtest	CFVN	
 
Stamboomnaam:  Jakov van het Rotherink 
 
Roepnaam van de hond: Baloe 
 
Eigenaar/voorjager: Trix Douwstra 
 
NHSB-nummer: 293908310 
 

Nummer:	10	
 
Geb.: 23-9-2013 
 
Leeftijd: 7 mnd 
 
Geslacht: reu 
 
 

  Goed Voldoende Onvoldoende 

1. 
   V

    
 E

    
 L

    
 D

    
 T

    
 E

    
 S

    
  T

 

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 

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 (beoordeling is niet van invloed op eindresultaat) 

 

 
a. Spoorwil 

 Pakt sleep vlot op 
 Pakt sleep aarzelend op 
 Ongeïnteresseerd  

 

 
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 
 

 
 

GESLAAGD 
 

 Datum 
 
Keurmeester 

27 april  2014 
 
Dhr. C.B. Woets. 

 
Keurmeester Dhr. R. Onderwater 

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

Exterieurbeoordeling	Jachtaanlegtest	CFVN	 	 						Nummer:	10	
Stamboomnaam: Jakov van het Rotherink Geslacht: reu 

Roepnaam: Baloe Leeftijd: 7 mnd 

NHSB nummer: 293908310 Geb.: 23-9-2013 

Datum: 27 april 2014 Keurmeester: dhr. C.F. Rutten 
 

 

Opmerkingen                                    Hoogte:  61,5         

 

ZG/U 

Opperarm moet beter aansluiten; 

Achterbenen mochten rechter, met name in de 
hakken. 

Type
 goed 

voldoende 
onvoldoende 

  
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 

 krachtig   zwak 
 lang   kort 
 droog  niet droog 

Gebit
Beet 

scharend 
       

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 

Staart 
standaard 

      
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 
 

geen 



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

 

Beoordelingsformulier	jachtaanlegtest	CFVN	
 
Stamboomnaam:  Igor v.h. Rotherink 
 
Roepnaam van de hond: Frits 
 
Eigenaar/voorjager: S. Semmekrot 
 
NHSB-nummer: 293352611 
 

Nummer:	11	
 
Geb.: 1-8-2013 
 
Leeftijd: 9 mnd 
 
Geslacht: reu 
 
 

  Goed Voldoende Onvoldoende 

1. 
   V

    
 E

    
 L

    
 D

    
 T

    
 E

    
 S

    
  T

 

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 

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 (beoordeling is niet van invloed op eindresultaat) 

 

 
a. Spoorwil 

 Pakt sleep vlot op 
 Pakt sleep aarzelend op 
 Ongeïnteresseerd  

 

 
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 
 

 
 

 GESLAAGD     
 

 Datum 
 
Keurmeester 

27 april  2014 
 
Dhr. C.B. Woets. 

 
Keurmeester Dhr. R. Onderwater 

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

Exterieurbeoordeling	Jachtaanlegtest	CFVN	 	 						Nummer:	11	
Stamboomnaam: Igor v.h. Rotherink Geslacht: reu 

Roepnaam: Frits Leeftijd: 9 mnd 

NHSB nummer: 293352611 Geb.: 1-8-2013 

Datum: 27 april 2014 Keurmeester: dhr. C.F. Rutten 
 

 

Opmerkingen                                    Hoogte: 60,5          

 

 ZG/U 

Gangwerk voor en achter evenredig. 

Type
 goed 

voldoende 
onvoldoende 

  
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 

 krachtig   zwak 
 lang   kort 
 droog  niet droog 

Gebit
Beet 

scharend 
       

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 

Staart 
standaard 

      
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 
 

geen 



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

 

Beoordelingsformulier	jachtaanlegtest	CFVN	
 
Stamboomnaam:  Issha van het Rotherink 
 
Roepnaam van de hond: Easy 
 
Eigenaar/voorjager: H.H. Roerink 
 
NHSB-nummer: 293353112 
 

Nummer:	12	
 
Geb.: 1-8-2013 
 
Leeftijd: 9 mnd 
 
Geslacht: teef 
 
 

  Goed Voldoende Onvoldoende 

1. 
   V

    
 E

    
 L

    
 D

    
 T

    
 E

    
 S

    
  T

 

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 

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 (beoordeling is niet van invloed op eindresultaat) 

 

 
a. Spoorwil 

 Pakt sleep vlot op 
 Pakt sleep aarzelend op 
 Ongeïnteresseerd  

 

 
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 
 

 
 

      
 

 Datum 
 
Keurmeester 

27 april  2014 
 
Dhr. C.B. Woets. 

 
Keurmeester Dhr. R. Onderwater 

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

Exterieurbeoordeling	Jachtaanlegtest	CFVN	 	 						Nummer:	12	
Stamboomnaam: Issha van het Rotherink Geslacht: teef 

Roepnaam: Easy Leeftijd: 9 mnd 

NHSB nummer: 293353112 Geb.: 1-8-2013 

Datum: 27 april 2014 Keurmeester: dhr. C.F. Rutten 
 

 

Opmerkingen                                    Hoogte: 59           

 

G/U 

Jammer van het gebit; 

Waardevolle teef. 

Type
 goed 

voldoende 
onvoldoende 

  
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 

 krachtig   zwak 
 lang   kort 
 droog  niet droog 

Gebit
Beet 

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 

Staart 
standaard 

      
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 
 

Zie gebit  



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

 

Beoordelingsformulier	jachtaanlegtest	CFVN	
 
Stamboomnaam:  Ivo van het Rotherink 
 
Roepnaam van de hond: Yanko 
 
Eigenaar/voorjager: A.E. Koutstaal-Zwager 
 
NHSB-nummer: 293352713 
 

Nummer:	13	
 
Geb.: 1-8-2013 
 
Leeftijd: 9 mnd 
 
Geslacht: reu 
 
 

  Goed Voldoende Onvoldoende 

1. 
   V

    
 E

    
 L

    
 D

    
 T

    
 E

    
 S

    
  T

 

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 

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 (beoordeling is niet van invloed op eindresultaat) 

 

 
a. Spoorwil 

 Pakt sleep vlot op 
 Pakt sleep aarzelend op 
 Ongeïnteresseerd  

 

 
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 
 

 
 

GESLAAGD   
 

 Datum 
 
Keurmeester 

27 april  2014 
 
Dhr. C.B. Woets. 

 
Keurmeester Dhr. R. Onderwater 

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

Exterieurbeoordeling	Jachtaanlegtest	CFVN	 	 						Nummer:	13	
Stamboomnaam: Ivo van het Rotherink Geslacht: reu 

Roepnaam: Yanko Leeftijd: 9 mnd 

NHSB nummer: 293352713 Geb.: 1-8-2013 

Datum: 27 april 2014 Keurmeester: dhr. C.F. Rutten 
 

 

Opmerkingen                                    Hoogte:  65          

 

ZG/U 

Oren iets gedraaid; voorvoetjes iets Frans. 

Type
 goed 

voldoende 
onvoldoende 

  
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 

 krachtig   zwak 
 lang   kort 
 droog  niet droog 

Gebit
Beet 

scharend 
       

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 

Staart 
standaard 

      
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 
 

geen    



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

 

Beoordelingsformulier	jachtaanlegtest	CFVN	
 
Stamboomnaam:  Bor z Ceceminskych Vinic 
 
Roepnaam van de hond: Bor 
 
Eigenaar/voorjager: J. Smeets 
 
NHSB-nummer: 295494114 
 

Nummer:	14	
 
Geb.: 16-6-2013 
 
Leeftijd: 10 mnd 
 
Geslacht: reu 
 
 

  Goed Voldoende Onvoldoende 

1. 
   V

    
 E

    
 L

    
 D

    
 T

    
 E

    
 S

    
  T

 

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 

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 (beoordeling is niet van invloed op eindresultaat) 

 

 
a. Spoorwil 

 Pakt sleep vlot op 
 Pakt sleep aarzelend op 
 Ongeïnteresseerd  

 

 
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 
 

 
 

GESLAAGD 
 

 Datum 
 
Keurmeester 

27 april  2014 
 
Dhr. C.B. Woets. 

 
Keurmeester Dhr. R. Onderwater 

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

Exterieurbeoordeling	Jachtaanlegtest	CFVN	 	 						Nummer:	14	
Stamboomnaam: Bor z Ceceminskych Vinic Geslacht: reu 

Roepnaam: Bor Leeftijd: 10 mnd 

NHSB nummer: 295494114 Geb.: 16-6-2013 

Datum: 27 april 2014 Keurmeester: dhr. C.F. Rutten 
 

 

Opmerkingen                                    Hoogte:  67,5         

 

ZG vanwege de maat 

Type
 goed 

voldoende 
onvoldoende 

  
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 

 krachtig   zwak 
 lang   kort 
 droog  niet droog 

Gebit
Beet 

scharend 
       

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 

Staart 
standaard 

      
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 
 

geen 



Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden. (Schrijf)fouten voorbehouden.  De exterieurbeoordeling heeft geen waarde 
binnen het VFR (Verengingsfokreglement). 

 


