Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 1

Stamboomnaam: Fieke du Pont du Riot d’Esnes

Geb.: 02/08/10

Roepnaam van de hond: Fieke

Leeftijd: 20 mnd

Eigenaar/voorjager: C. van de Sande

Geslacht: T

NHSB-nummer: 2830824 (imp. Fr.)
Goed

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

e. Kophouding

Boven schouderhoogte
Op schouderhoogte

Onder schouderhoogte

Grondgericht

f. Neusgebruik

Verwaait zeer ver
Verwaait redelijk ver

Verwaait dichtbij

Verwaait niet

1.

V

E

L

D

S

Jaagt bij vlagen

E

Jaagt met duidelijke
intentie

Onvoldoende

T

T

a. Zoekwijze

Voldoende

g. Voorstaan
2. Schotvastheid
4. Waterwil
5. Interesse in dood
wild

Komt duidelijk tot
voorstaan

Komt niet tot voorstaan
Verstrakt bij de kooi

Goed schotvast
Gaat vlot te water
Gaat redelijk vlot te
water

Gaat moeizaam te water
Duidelijk geïnteresseerd en
doet poging tot oppakken

6. Dresseerbaarheid

Goed contact met
voorjager

7. Werkwil

Werkt met duidelijk
plezier

3. Spoortest

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

a. 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

Keurmeester

Ed Booter.

Keurmeester

Ruud Onderwater

of
verstrakken bij de kooi

Korte schrikreactie met vlot
herstel

Pakt het wild vlot op

Niet geïnteresseerd in
wild

Voldoende contact met
voorjager
Werkt met voldoende plezier

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

Schotschuw
Gaat niet te water
Ongeïnteresseerd
Moedwillig ernstig
beschadigd
Geen contact met
voorjager
Toont geen plezier

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

Deze exterieurbeoordeling heeft geen status ten behoeve van de fokkerij

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 1

Stamboomnaam: Fieke du Pont du Riot d’Esnes

Geslacht: T

NHSB nummer: 2830824 (imp. Fr.)

Geb.: 02/08/10

Roepnaam: Fieke

Leeftijd: 20 mnd

Datum: 31-3-2012

Keurmeester: Dick Rutten

Type
goed
voldoende
onvoldoende
Skelet
sterk
gemiddeld
zwak
Hoofd
Schedel
standaard
Iets vlakker gewenst
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
Iets laag
Hals
krachtig
lang
droog

zwak
kort
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

Beschrijving

Hoogte: 58 cm

(rechte opperarm)
- ZEER GOOED -

Deze exterieurbeoordeling heeft geen status ten behoeve van de fokkerij

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 2

Stamboomnaam: Gundor vh Rotherink

Geb.: 24/5/2011

Roepnaam van de hond: Ycke

Leeftijd: 10 mnd

Eigenaar/voorjager: E.C.J.A.M. Vandijck - Akkermans &
M.P.M.M. Vandijck

Geslacht: R

NHSB-nummer: 2840635
Goed

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

e. Kophouding

Boven schouderhoogte
Op schouderhoogte

Onder schouderhoogte

Grondgericht

f. Neusgebruik

Verwaait zeer ver
Verwaait redelijk ver

Verwaait dichtbij

Verwaait niet

1.

V

E

L

D

S

Jaagt bij vlagen

E

Jaagt met duidelijke
intentie

Onvoldoende

T

T

a. Zoekwijze

Voldoende

g. Voorstaan
2. Schotvastheid
4. Waterwil
5. Interesse in dood
wild

Komt duidelijk tot
voorstaan

Komt niet tot voorstaan
Verstrakt bij de kooi

Goed schotvast
Gaat vlot te water
Gaat redelijk vlot te
water

Gaat moeizaam te water
Duidelijk geïnteresseerd en
doet poging tot oppakken

6. Dresseerbaarheid

Goed contact met
voorjager

7. Werkwil

Werkt met duidelijk
plezier

3. Spoortest

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

a. 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

Keurmeester

Ed Booter.

of
verstrakken bij de kooi

Korte schrikreactie met vlot
herstel

Pakt het wild vlot op

Niet geïnteresseerd in
wild

Voldoende contact met
voorjager
Werkt met voldoende plezier

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

Schotschuw
Gaat niet te water
Ongeïnteresseerd
Moedwillig ernstig
beschadigd
Geen contact met
voorjager
Toont geen plezier

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

Keurmeester

Ruud Onderwater

Deze exterieurbeoordeling heeft geen status ten behoeve van de fokkerij

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 2

Stamboomnaam: Gundor vh Rotherink

Geslacht: R

NHSB nummer: 2840635

Geb.: 24/5/2011

Roepnaam: Ycke

Leeftijd: 10 mnd

Datum: 31-3-2012

Keurmeester: Dick Rutten

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
lang
droog

zwak
kort
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
te laag aangezet
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

Beschrijving

Hoogte: 66 cm

(rechte opperarm, onvoldoende
kniehoeking)

- GOED moest meer geslachtstype hebben

Deze exterieurbeoordeling heeft geen status ten behoeve van de fokkerij

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 3

Stamboomnaam: Gosha vh Rotherink

Geb.: 24/5/2011

Roepnaam van de hond: Gosja

Leeftijd: 10 mnd

Eigenaar/voorjager: Jan Hakhof

Geslacht: T

NHSB-nummer: 2840637
Goed

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

e. Kophouding

Boven schouderhoogte
Op schouderhoogte

Onder schouderhoogte

Grondgericht

f. Neusgebruik

Verwaait zeer ver
Verwaait redelijk ver

Verwaait dichtbij

Verwaait niet

1.

V

E

L

D

S

Jaagt bij vlagen

E

Jaagt met duidelijke
intentie

Onvoldoende

T

T

a. Zoekwijze

Voldoende

g. Voorstaan
2. Schotvastheid
4. Waterwil
5. Interesse in dood
wild

Komt duidelijk tot
voorstaan

Komt niet tot voorstaan
Verstrakt bij de kooi

Goed schotvast
Gaat vlot te water
Gaat redelijk vlot te
water

Gaat moeizaam te water
Duidelijk geïnteresseerd en
doet poging tot oppakken

6. Dresseerbaarheid

Goed contact met
voorjager

7. Werkwil

Werkt met duidelijk
plezier

3. Spoortest

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

a. 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

Keurmeester

Ed Booter.

Keurmeester

Ruud Onderwater

of
verstrakken bij de kooi

Korte schrikreactie met vlot
herstel

Pakt het wild vlot op

Niet geïnteresseerd in
wild

Voldoende contact met
voorjager
Werkt met voldoende plezier

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

Schotschuw
Gaat niet te water
Ongeïnteresseerd
Moedwillig ernstig
beschadigd
Geen contact met
voorjager
Toont geen plezier

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

Deze exterieurbeoordeling heeft geen status ten behoeve van de fokkerij

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 3

Stamboomnaam: Gosha vh Rotherink

Geslacht: T

NHSB nummer: 2840637

Geb.: 24/5/2011

Roepnaam: Gosja

Leeftijd: 10 mnd

Datum: 31-3-2012

Keurmeester: Dick Rutten

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
lang
droog

zwak
kort
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
Te laag aangezet
Voeten
standaard
Achtervoeten mochten sterker
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

Beschrijving

Hoogte: 57,5 cm

(rechte opperarm en onvoldoende aansluiting)

- GOED -

Moet meer lichaamslengte hebben

Deze exterieurbeoordeling heeft geen status ten behoeve van de fokkerij

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 4

Stamboomnaam: Bad z Lubiechowa

Geb.: 28/7/2010

Roepnaam van de hond: Bojar

Leeftijd: 20 mnd

Eigenaar/voorjager: G.W. Boele

Geslacht: R

NHSB-nummer: 2818617 (imp. Tsj.)
Goed

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

e. Kophouding

Boven schouderhoogte
Op schouderhoogte

Onder schouderhoogte

Grondgericht

f. Neusgebruik

Verwaait zeer ver
Verwaait redelijk ver

Verwaait dichtbij

Verwaait niet

1.

V

E

L

D

S

Jaagt bij vlagen

E

Jaagt met duidelijke
intentie

Onvoldoende

T

T

a. Zoekwijze

Voldoende

g. Voorstaan
2. Schotvastheid
4. Waterwil
5. Interesse in dood
wild

Komt duidelijk tot
voorstaan

Komt niet tot voorstaan
Verstrakt bij de kooi

Goed schotvast
Gaat vlot te water
Gaat redelijk vlot te
water

Gaat moeizaam te water
Duidelijk geïnteresseerd en
doet poging tot oppakken

6. Dresseerbaarheid

Goed contact met
voorjager

7. Werkwil

Werkt met duidelijk
plezier

3. Spoortest

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

a. 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

Keurmeester

Ed Booter.

Keurmeester

Ruud Onderwater

of
verstrakken bij de kooi

Korte schrikreactie met vlot
herstel

Pakt het wild vlot op

Niet geïnteresseerd in
wild

Voldoende contact met
voorjager
Werkt met voldoende plezier

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

Schotschuw
Gaat niet te water
Ongeïnteresseerd
Moedwillig ernstig
beschadigd
Geen contact met
voorjager
Toont geen plezier

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

Deze exterieurbeoordeling heeft geen status ten behoeve van de fokkerij

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 4

Stamboomnaam: Bad z Lubiechowa

Geslacht: R

NHSB nummer: 2818617 (imp. Tsj.)

Geb.: 28/7/2010

Roepnaam: Bojar

Leeftijd: 20 mnd

Datum: 31-3-2012

Keurmeester: Dick Rutten

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
lang
droog

zwak
kort
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

Beschrijving

Hoogte: 62,5

cm
(Opperarm is wat te recht. Iets meer
stuwing gewenst)

- UITMUNTEND -

Deze exterieurbeoordeling heeft geen status ten behoeve van de fokkerij

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 5

Stamboomnaam: Gismo vh Rotherink

Geb.: 24/5/2011

Roepnaam van de hond: Gismo

Leeftijd: 10 mnd

Eigenaar/voorjager: G.Moerenhout

Geslacht: T

NHSB-nummer: 2840638
Goed

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

e. Kophouding

Boven schouderhoogte
Op schouderhoogte

Onder schouderhoogte

Grondgericht

f. Neusgebruik

Verwaait zeer ver
Verwaait redelijk ver

Verwaait dichtbij

Verwaait niet

1.

V

E

L

D

S

Jaagt bij vlagen

E

Jaagt met duidelijke
intentie

Onvoldoende

T

T

a. Zoekwijze

Voldoende

g. Voorstaan
2. Schotvastheid
4. Waterwil
5. Interesse in dood
wild

Komt duidelijk tot
voorstaan

Komt niet tot voorstaan
Verstrakt bij de kooi

Goed schotvast
Gaat vlot te water
Gaat redelijk vlot te
water

Gaat moeizaam te water
Duidelijk geïnteresseerd en
doet poging tot oppakken

6. Dresseerbaarheid

Goed contact met
voorjager

7. Werkwil

Werkt met duidelijk
plezier

3. Spoortest

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

a. 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

Keurmeester

Ed Booter.

Keurmeester

Ruud Onderwater

of
verstrakken bij de kooi

Korte schrikreactie met vlot
herstel

Pakt het wild vlot op

Niet geïnteresseerd in
wild

Voldoende contact met
voorjager
Werkt met voldoende plezier

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

Schotschuw
Gaat niet te water
Ongeïnteresseerd
Moedwillig ernstig
beschadigd
Geen contact met
voorjager
Toont geen plezier

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

Deze exterieurbeoordeling heeft geen status ten behoeve van de fokkerij

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 5

Stamboomnaam: Gismo vh Rotherink

Geslacht: T

NHSB nummer: 2840638

Geb.: 24/5/2011

Roepnaam: Gismo

Leeftijd: 10 mnd

Datum: 31-3-2012

Keurmeester: Dick Rutten

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
lang
droog

zwak
kort
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

Beschrijving

Hoogte: 57,5

cm
(te lang in de schenkels)

- UITMUNTEND -

Deze exterieurbeoordeling heeft geen status ten behoeve van de fokkerij

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 6

Stamboomnaam: Gabor vh Rotherink

Geb.: 24/05/2011

Roepnaam van de hond: Sam

Leeftijd: 10 mnd

Eigenaar/voorjager: A.W. van de Grijp-Nijland

Geslacht: R

NHSB-nummer: 2840632
Goed

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

e. Kophouding

Boven schouderhoogte
Op schouderhoogte

Onder schouderhoogte

Grondgericht

f. Neusgebruik

Verwaait zeer ver
Verwaait redelijk ver

Verwaait dichtbij

Verwaait niet

1.

V

E

L

D

S

Jaagt bij vlagen

E

Jaagt met duidelijke
intentie

Onvoldoende

T

T

a. Zoekwijze

Voldoende

g. Voorstaan
2. Schotvastheid
4. Waterwil
5. Interesse in dood
wild

Komt duidelijk tot
voorstaan

Komt niet tot voorstaan
Verstrakt bij de kooi

Goed schotvast
Gaat vlot te water
Gaat redelijk vlot te
water

Gaat moeizaam te water
Duidelijk geïnteresseerd en
doet poging tot oppakken

6. Dresseerbaarheid

Goed contact met
voorjager

7. Werkwil

Werkt met duidelijk
plezier

3. Spoortest

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

a. 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

Keurmeester

Ed Booter.

Keurmeester

Ruud Onderwater

of
verstrakken bij de kooi

Korte schrikreactie met vlot
herstel

Pakt het wild vlot op

Niet geïnteresseerd in
wild

Voldoende contact met
voorjager
Werkt met voldoende plezier

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

Schotschuw
Gaat niet te water
Ongeïnteresseerd
Moedwillig ernstig
beschadigd
Geen contact met
voorjager
Toont geen plezier

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

Deze exterieurbeoordeling heeft geen status ten behoeve van de fokkerij

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 6

Stamboomnaam: Gabor vh Rotherink

Geslacht: R

NHSB nummer: 2840632

Geb.: 24/05/2011

Roepnaam: Sam

Leeftijd: 10 mnd

Datum: 31-3-2012

Keurmeester: Dick Rutten

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
lang
droog

zwak
kort
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
laag aangezet
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

Beschrijving

Hoogte: 64 cm

(te wijd in de achterhand bij het gangwerk)

- ZEER GOED vanwege de achterhand Zeer Goed

Deze exterieurbeoordeling heeft geen status ten behoeve van de fokkerij

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 7

Stamboomnaam: Cesar z Bohusovicke tune

Geb.: 23/5/2009

Roepnaam van de hond: Zem

Leeftijd: 34 mnd

Eigenaar/voorjager: J.A. Sikkens

Geslacht: R

NHSB-nummer: 2774465 (imp. Tsj.)
Goed

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

e. Kophouding

Boven schouderhoogte
Op schouderhoogte

Onder schouderhoogte

Grondgericht

f. Neusgebruik

Verwaait zeer ver
Verwaait redelijk ver

Verwaait dichtbij

Verwaait niet

1.

V

E

L

D

S

Jaagt bij vlagen

E

Jaagt met duidelijke
intentie

Onvoldoende

T

T

a. Zoekwijze

Voldoende

g. Voorstaan
2. Schotvastheid
4. Waterwil
5. Interesse in dood
wild

Komt duidelijk tot
voorstaan

Komt niet tot voorstaan
Verstrakt bij de kooi

Goed schotvast
Gaat vlot te water
Gaat redelijk vlot te
water

Gaat moeizaam te water
Duidelijk geïnteresseerd en
doet poging tot oppakken

6. Dresseerbaarheid

Goed contact met
voorjager

7. Werkwil

Werkt met duidelijk
plezier

3. Spoortest

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

a. 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

Keurmeester

Ed Booter.

Keurmeester

Ruud Onderwater

of
verstrakken bij de kooi

Korte schrikreactie met vlot
herstel

Pakt het wild vlot op

Niet geïnteresseerd in
wild

Voldoende contact met
voorjager
Werkt met voldoende plezier

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

Schotschuw
Gaat niet te water
Ongeïnteresseerd
Moedwillig ernstig
beschadigd
Geen contact met
voorjager
Toont geen plezier

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

Deze exterieurbeoordeling heeft geen status ten behoeve van de fokkerij

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 7

Stamboomnaam: Cesar z Bohusovicke tune

Geslacht: R

NHSB nummer: 2774465 (imp. Tsj.)

Geb.: 23/5/2009

Roepnaam: Zem

Leeftijd: 34 mnd

Datum: 31-3-2012

Keurmeester: Dick Rutten

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
lang
droog

zwak
kort
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
te laag aangezet
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

Beschrijving

Hoogte: 68,5

(meer kniehoeking gewenst, bekken
kan vlakker)

- GOED Vanwege de maat Goed

Deze exterieurbeoordeling heeft geen status ten behoeve van de fokkerij

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 8

Stamboomnaam: Warber Ceskylee of Eastwood

Geb.: 18/06/10

Roepnaam van de hond: Warber

Leeftijd: 21 mnd

Eigenaar/voorjager: M.S. Feddema

Geslacht: T

NHSB-nummer: 2799868
Goed

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

e. Kophouding

Boven schouderhoogte
Op schouderhoogte

Onder schouderhoogte

Grondgericht

f. Neusgebruik

Verwaait zeer ver
Verwaait redelijk ver

Verwaait dichtbij

Verwaait niet

1.

V

E

L

D

S

Jaagt bij vlagen

E

Jaagt met duidelijke
intentie

Onvoldoende

T

T

a. Zoekwijze

Voldoende

g. Voorstaan
2. Schotvastheid
4. Waterwil
5. Interesse in dood
wild

Komt duidelijk tot
voorstaan

Komt niet tot voorstaan
Verstrakt bij de kooi

Goed schotvast
Gaat vlot te water
Gaat redelijk vlot te
water

Gaat moeizaam te water
Duidelijk geïnteresseerd en
doet poging tot oppakken

6. Dresseerbaarheid

Goed contact met
voorjager

7. Werkwil

Werkt met duidelijk
plezier

3. Spoortest

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

a. 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

Keurmeester

Ed Booter.

Keurmeester

Ruud Onderwater

of
verstrakken bij de kooi

Korte schrikreactie met vlot
herstel

Pakt het wild vlot op

Niet geïnteresseerd in
wild

Voldoende contact met
voorjager
Werkt met voldoende plezier

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

Schotschuw
Gaat niet te water
Ongeïnteresseerd
Moedwillig ernstig
beschadigd
Geen contact met
voorjager
Toont geen plezier

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

Deze exterieurbeoordeling heeft geen status ten behoeve van de fokkerij

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 8

Stamboomnaam: Warber Ceskylee of Eastwood

Geslacht: T

NHSB nummer: 2799868

Geb.: 18/06/10

Roepnaam: Warber

Leeftijd: 21 mnd

Datum: 31-3-2012

Keurmeester: Dick Rutten

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
lang
droog

zwak
kort
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

Beschrijving

Hoogte: 62 cm

- ZEER GOED -

Deze exterieurbeoordeling heeft geen status ten behoeve van de fokkerij

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 9

Stamboomnaam: Cedra van Wold en Aa

Geb.: 4/2/2011

Roepnaam van de hond: Schnaps

Leeftijd: 13 mnd

Eigenaar/voorjager: I.M.E. Boor-van der Putten

Geslacht: T

NHSB-nummer: 2826806
Goed

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

e. Kophouding

Boven schouderhoogte
Op schouderhoogte

Onder schouderhoogte

Grondgericht

f. Neusgebruik

Verwaait zeer ver
Verwaait redelijk ver

Verwaait dichtbij

Verwaait niet

1.

V

E

L

D

S

Jaagt bij vlagen

E

Jaagt met duidelijke
intentie

Onvoldoende

T

T

a. Zoekwijze

Voldoende

g. Voorstaan
2. Schotvastheid
4. Waterwil
5. Interesse in dood
wild

Komt duidelijk tot
voorstaan

Komt niet tot voorstaan
Verstrakt bij de kooi

Goed schotvast
Gaat vlot te water
Gaat redelijk vlot te
water

Gaat moeizaam te water
Duidelijk geïnteresseerd en
doet poging tot oppakken

6. Dresseerbaarheid

Goed contact met
voorjager

7. Werkwil

Werkt met duidelijk
plezier

3. Spoortest

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

a. 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

Keurmeester

Ed Booter.

Keurmeester

Ruud Onderwater

of
verstrakken bij de kooi

Korte schrikreactie met vlot
herstel

Pakt het wild vlot op

Niet geïnteresseerd in
wild

Voldoende contact met
voorjager
Werkt met voldoende plezier

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

Schotschuw
Gaat niet te water
Ongeïnteresseerd
Moedwillig ernstig
beschadigd
Geen contact met
voorjager
Toont geen plezier

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

Deze exterieurbeoordeling heeft geen status ten behoeve van de fokkerij

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 9

Stamboomnaam: Cedra van Wold en Aa

Geslacht: T

NHSB nummer: 2826806

Geb.: 4/2/2011

Roepnaam: Schnaps

Leeftijd: 13 mnd

Datum: 31-3-2012

Keurmeester: Dick Rutten

Type
goed
voldoende
onvoldoende
Skelet
sterk
gemiddeld
zwak
Hoofd
Schedel
standaard
meer parallel
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
lang
droog

zwak
kort
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

Beschrijving

Hoogte: xx

(onderbelijning iets opgetrokken)

- ZEER GOED -

Deze exterieurbeoordeling heeft geen status ten behoeve van de fokkerij

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 10

Stamboomnaam: Hanny od Vavrineckého rybníka

Geb.: 22/1/2011

Roepnaam van de hond: Hanny

Leeftijd: 14 mnd

Eigenaar/voorjager: B. Jonkman

Geslacht: T

NHSB-nummer: 2852875 (imp. Tsj.)
Goed

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

e. Kophouding

Boven schouderhoogte
Op schouderhoogte

Onder schouderhoogte

Grondgericht

f. Neusgebruik

Verwaait zeer ver
Verwaait redelijk ver

Verwaait dichtbij

Verwaait niet

1.

V

E

L

D

S

Jaagt bij vlagen

E

Jaagt met duidelijke
intentie

Onvoldoende

T

T

a. Zoekwijze

Voldoende

g. Voorstaan
2. Schotvastheid
4. Waterwil
5. Interesse in dood
wild

Komt duidelijk tot
voorstaan

Komt niet tot voorstaan
Verstrakt bij de kooi

Goed schotvast
Gaat vlot te water
Gaat redelijk vlot te
water

Gaat moeizaam te water
Duidelijk geïnteresseerd en
doet poging tot oppakken

6. Dresseerbaarheid

Goed contact met
voorjager

7. Werkwil

Werkt met duidelijk
plezier

3. Spoortest

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

a. 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

Keurmeester

Ed Booter.

Keurmeester

Ruud Onderwater

of
verstrakken bij de kooi

Korte schrikreactie met vlot
herstel

Pakt het wild vlot op

Niet geïnteresseerd in
wild

Voldoende contact met
voorjager
Werkt met voldoende plezier

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

Schotschuw
Gaat niet te water
Ongeïnteresseerd
Moedwillig ernstig
beschadigd
Geen contact met
voorjager
Toont geen plezier

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

Deze exterieurbeoordeling heeft geen status ten behoeve van de fokkerij

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 10

Stamboomnaam: Hanny od Vavrineckého rybníka

Geslacht: T

NHSB nummer: 2852875 (imp. Tsj.)

Geb.: 22/1/2011

Roepnaam: Hanny

Leeftijd: 14 mnd

Datum: 31-3-2012

Keurmeester: Dick Rutten

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
lang
droog

zwak
kort
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
lage staart aangezet
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

Beschrijving

Hoogte: 63 cm

- GOED -

Achterhand sterk gehoekt. Met name
schenkel en hak. Ellebogen sluiten niet
goed aan.

Deze exterieurbeoordeling heeft geen status ten behoeve van de fokkerij

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 11

Stamboomnaam: Flora van Wold en Aa

Geb.: 4/2/2011

Roepnaam van de hond: Flora

Leeftijd: 13 mnd

Eigenaar/voorjager: H. de Lang

Geslacht: T

NHSB-nummer: 2826807
Goed

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

e. Kophouding

Boven schouderhoogte
Op schouderhoogte

Onder schouderhoogte

Grondgericht

f. Neusgebruik

Verwaait zeer ver
Verwaait redelijk ver

Verwaait dichtbij

Verwaait niet

1.

V

E

L

D

S

Jaagt bij vlagen

E

Jaagt met duidelijke
intentie

Onvoldoende

T

T

a. Zoekwijze

Voldoende

g. Voorstaan
2. Schotvastheid
4. Waterwil
5. Interesse in dood
wild

Komt duidelijk tot
voorstaan

Komt niet tot voorstaan
Verstrakt bij de kooi

Goed schotvast
Gaat vlot te water
Gaat redelijk vlot te
water

Gaat moeizaam te water
Duidelijk geïnteresseerd en
doet poging tot oppakken

6. Dresseerbaarheid

Goed contact met
voorjager

7. Werkwil

Werkt met duidelijk
plezier

3. Spoortest

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

a. 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

Keurmeester

Ed Booter.

Keurmeester

Ruud Onderwater

of
verstrakken bij de kooi

Korte schrikreactie met vlot
herstel

Pakt het wild vlot op

Niet geïnteresseerd in
wild

Voldoende contact met
voorjager
Werkt met voldoende plezier

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

Schotschuw
Gaat niet te water
Ongeïnteresseerd
Moedwillig ernstig
beschadigd
Geen contact met
voorjager
Toont geen plezier

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

Deze exterieurbeoordeling heeft geen status ten behoeve van de fokkerij

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 11

Stamboomnaam: Flora van Wold en Aa

Geslacht: T

NHSB nummer: 2826807

Geb.: 4/2/2011

Roepnaam: Flora

Leeftijd: 13 mnd

Datum: 31-3-2012

Keurmeester: Dick Rutten

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
lang
droog

zwak
kort
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

Beschrijving

Hoogte: 59 cm

- UITMUNTEND -

Deze exterieurbeoordeling heeft geen status ten behoeve van de fokkerij

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 12

Stamboomnaam: Fanny z Brevinca

Geb.: 19/8/2010

Roepnaam van de hond: Bles

Leeftijd: 20 mnd

Eigenaar/voorjager: L. Reynaerts

Geslacht: T

NHSB-nummer: BE/RSH 9135478 (Imp. Tsj)
Goed

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

e. Kophouding

Boven schouderhoogte
Op schouderhoogte

Onder schouderhoogte

Grondgericht

f. Neusgebruik

Verwaait zeer ver
Verwaait redelijk ver

Verwaait dichtbij

Verwaait niet

1.

V

E

L

D

S

Jaagt bij vlagen

E

Jaagt met duidelijke
intentie

Onvoldoende

T

T

a. Zoekwijze

Voldoende

g. Voorstaan
2. Schotvastheid
4. Waterwil
5. Interesse in dood
wild

Komt duidelijk tot
voorstaan

Komt niet tot voorstaan
Verstrakt bij de kooi

Goed schotvast
Gaat vlot te water
Gaat redelijk vlot te
water

Gaat moeizaam te water
Duidelijk geïnteresseerd en
doet poging tot oppakken

6. Dresseerbaarheid

Goed contact met
voorjager

7. Werkwil

Werkt met duidelijk
plezier

3. Spoortest

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

a. 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

Keurmeester

Ed Booter.

Keurmeester

Ruud Onderwater

of
verstrakken bij de kooi

Korte schrikreactie met vlot
herstel

Pakt het wild vlot op

Niet geïnteresseerd in
wild

Voldoende contact met
voorjager
Werkt met voldoende plezier

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

Schotschuw
Gaat niet te water
Ongeïnteresseerd
Moedwillig ernstig
beschadigd
Geen contact met
voorjager
Toont geen plezier

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

Deze exterieurbeoordeling heeft geen status ten behoeve van de fokkerij

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 12

Stamboomnaam: Fanny z Brevinca

Geslacht: T

NHSB nummer: BE/RSH 9135478 (Imp. Tsj)

Geb.: 19/8/2010

Roepnaam: Bles

Leeftijd: 20 mnd

Datum: 31-3-2012

Keurmeester: Dick Rutten

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
lang
droog

zwak
kort
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

Beschrijving

Hoogte: 59,5

cm
(iets opgetrokken onderbelijning;
opperarm sluit onvoldoende aan;
voorhand in zijn geheel iets naar voren
geschoven)

- ZEER GOED -

Deze exterieurbeoordeling heeft geen status ten behoeve van de fokkerij

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 13

Stamboomnaam: Umbra Venaticus Major

Geb.: 1/3/2011

Roepnaam van de hond: Umbra

Leeftijd: 12 mnd

Eigenaar/voorjager: J.H. Wensveen

Geslacht: T

NHSB-nummer: 2829065
Goed

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

e. Kophouding

Boven schouderhoogte
Op schouderhoogte

Onder schouderhoogte

Grondgericht

f. Neusgebruik

Verwaait zeer ver
Verwaait redelijk ver

Verwaait dichtbij

Verwaait niet

1.

V

E

L

D

S

Jaagt bij vlagen

E

Jaagt met duidelijke
intentie

Onvoldoende

T

T

a. Zoekwijze

Voldoende

g. Voorstaan
2. Schotvastheid
4. Waterwil
5. Interesse in dood
wild

Komt duidelijk tot
voorstaan

Komt niet tot voorstaan
Verstrakt bij de kooi

Goed schotvast
Gaat vlot te water
Gaat redelijk vlot te
water

Gaat moeizaam te water
Duidelijk geïnteresseerd en
doet poging tot oppakken

6. Dresseerbaarheid

Goed contact met
voorjager

7. Werkwil

Werkt met duidelijk
plezier

3. Spoortest

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

a. 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

Keurmeester

Ed Booter.

Keurmeester

Ruud Onderwater

of
verstrakken bij de kooi

Korte schrikreactie met vlot
herstel

Pakt het wild vlot op

Niet geïnteresseerd in
wild

Voldoende contact met
voorjager
Werkt met voldoende plezier

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

Schotschuw
Gaat niet te water
Ongeïnteresseerd
Moedwillig ernstig
beschadigd
Geen contact met
voorjager
Toont geen plezier

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

Deze exterieurbeoordeling heeft geen status ten behoeve van de fokkerij

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 13

Stamboomnaam: Umbra Venaticus Major

Geslacht: T

NHSB nummer: 2829065

Geb.: 1/3/2011

Roepnaam: Umbra

Leeftijd: 12 mnd

Datum: 31-3-2012

Keurmeester: Dick Rutten

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
lang
droog

zwak
kort
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
te laag aangezet
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

Beschrijving

Hoogte: 60 cm

(schedel mocht wat vlakker; iets opgetrokken
onderbelijning; elleboven mogen beter
aansluiten, ; te kort behaard)

- GOED -

Deze exterieurbeoordeling heeft geen status ten behoeve van de fokkerij

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 14

Stamboomnaam: Aranka van Wold en Aa

Geb.: 4/2/2011

Roepnaam van de hond: Tes

Leeftijd: 13 mnd

Eigenaar/voorjager: P. Alkema

Geslacht: T

NHSB-nummer: 2826805
Goed

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

e. Kophouding

Boven schouderhoogte
Op schouderhoogte

Onder schouderhoogte

Grondgericht

f. Neusgebruik

Verwaait zeer ver
Verwaait redelijk ver

Verwaait dichtbij

Verwaait niet

1.

V

E

L

D

S

Jaagt bij vlagen

E

Jaagt met duidelijke
intentie

Onvoldoende

T

T

a. Zoekwijze

Voldoende

g. Voorstaan
2. Schotvastheid
4. Waterwil
5. Interesse in dood
wild

Komt duidelijk tot
voorstaan

Komt niet tot voorstaan
Verstrakt bij de kooi

Goed schotvast
Gaat vlot te water
Gaat redelijk vlot te
water

Gaat moeizaam te water
Duidelijk geïnteresseerd en
doet poging tot oppakken

6. Dresseerbaarheid

Goed contact met
voorjager

7. Werkwil

Werkt met duidelijk
plezier

3. Spoortest

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

a. 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

Keurmeester

Ed Booter.

Keurmeester

Ruud Onderwater

of
verstrakken bij de kooi

Korte schrikreactie met vlot
herstel

Pakt het wild vlot op

Niet geïnteresseerd in
wild

Voldoende contact met
voorjager
Werkt met voldoende plezier

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

Schotschuw
Gaat niet te water
Ongeïnteresseerd
Moedwillig ernstig
beschadigd
Geen contact met
voorjager
Toont geen plezier

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

Deze exterieurbeoordeling heeft geen status ten behoeve van de fokkerij

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 14

Stamboomnaam: Aranka van Wold en Aa

Geslacht: T

NHSB nummer: 2826805

Geb.: 4/2/2011

Roepnaam: Tes

Leeftijd: 13 mnd

Datum: 31-3-2012

Keurmeester: Dick Rutten

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
lang
droog

zwak
kort
niet droog

Gebit
Beet
scharend
Elementen
compleet
onderkaak moet krachtiger
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
staart te laag aangezet
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

Beschrijving

Hoogte: 59 cm

(ellebogen sluiten niet aan; sterk gehoekte
achterhand met lange schenkels)

- ZEER GOED -

Deze exterieurbeoordeling heeft geen status ten behoeve van de fokkerij

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 17

Stamboomnaam: Unita Venaticus Major

Geb.: 1/3/2011

Roepnaam van de hond: Sem

Leeftijd: 12 mnd

Eigenaar/voorjager: M.W.M. Traa

Geslacht: T

NHSB-nummer: 2829066
Goed

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

e. Kophouding

Boven schouderhoogte
Op schouderhoogte

Onder schouderhoogte

Grondgericht

f. Neusgebruik

Verwaait zeer ver
Verwaait redelijk ver

Verwaait dichtbij

Verwaait niet

1.

V

E

L

D

S

Jaagt bij vlagen

E

Jaagt met duidelijke
intentie

Onvoldoende

T

T

a. Zoekwijze

Voldoende

g. Voorstaan
2. Schotvastheid
4. Waterwil
5. Interesse in dood
wild

Komt duidelijk tot
voorstaan

Komt niet tot voorstaan
Verstrakt bij de kooi

Goed schotvast
Gaat vlot te water
Gaat redelijk vlot te
water

Gaat moeizaam te water
Duidelijk geïnteresseerd en
doet poging tot oppakken

6. Dresseerbaarheid

Goed contact met
voorjager

7. Werkwil

Werkt met duidelijk
plezier

3. Spoortest

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

a. 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

Keurmeester

Ed Booter.

Keurmeester

Ruud Onderwater

of
verstrakken bij de kooi

Korte schrikreactie met vlot
herstel

Pakt het wild vlot op

Niet geïnteresseerd in
wild

Voldoende contact met
voorjager
Werkt met voldoende plezier

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

Schotschuw
Gaat niet te water
Ongeïnteresseerd
Moedwillig ernstig
beschadigd
Geen contact met
voorjager
Toont geen plezier

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

Deze exterieurbeoordeling heeft geen status ten behoeve van de fokkerij

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 17

Stamboomnaam: Unita Venaticus Major

Geslacht: T

NHSB nummer: 2829066

Geb.: 1/3/2011

Roepnaam: Sem

Leeftijd: 12 mnd

Datum: 31-3-2012

Keurmeester: Dick Rutten

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
lang
droog

zwak
kort
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
te laag aangezet
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

Beschrijving

Hoogte: 61 cm

(opperarm/ellenboog mag beter
aansluiten; bekken mag vlakker)

- ZEER GOED -

Deze exterieurbeoordeling heeft geen status ten behoeve van de fokkerij

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 15

Stamboomnaam: Artex van Wold en Aa

Geb.: 4/2/2011

Roepnaam van de hond: Storm

Leeftijd: 13 mnd

Eigenaar/voorjager: H. Joosten

Geslacht: R

NHSB-nummer: 2826802
Goed

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

e. Kophouding

Boven schouderhoogte
Op schouderhoogte

Onder schouderhoogte

Grondgericht

f. Neusgebruik

Verwaait zeer ver
Verwaait redelijk ver

Verwaait dichtbij

Verwaait niet

1.

V

E

L

D

S

Jaagt bij vlagen

E

Jaagt met duidelijke
intentie

Onvoldoende

T

T

a. Zoekwijze

Voldoende

g. Voorstaan
2. Schotvastheid
4. Waterwil
5. Interesse in dood
wild

Komt duidelijk tot
voorstaan

Komt niet tot voorstaan
Verstrakt bij de kooi

Goed schotvast
Gaat vlot te water
Gaat redelijk vlot te
water

Gaat moeizaam te water
Duidelijk geïnteresseerd en
doet poging tot oppakken

6. Dresseerbaarheid

Goed contact met
voorjager

7. Werkwil

Werkt met duidelijk
plezier

3. Spoortest

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

a. 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

Keurmeester

Ed Booter.

Keurmeester

Ruud Onderwater

of
verstrakken bij de kooi

Korte schrikreactie met vlot
herstel

Pakt het wild vlot op

Niet geïnteresseerd in
wild

Voldoende contact met
voorjager
Werkt met voldoende plezier

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

Schotschuw
Gaat niet te water
Ongeïnteresseerd
Moedwillig ernstig
beschadigd
Geen contact met
voorjager
Toont geen plezier

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

Deze exterieurbeoordeling heeft geen status ten behoeve van de fokkerij

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 15

Stamboomnaam: Artex van Wold en Aa

Geslacht: R

NHSB nummer: 2826802

Geb.: 4/2/2011

Roepnaam: Storm

Leeftijd: 13 mnd

Datum: 31-3-2012

Keurmeester: Dick Rutten

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
lang
droog

zwak
kort
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

Beschrijving

Hoogte: 66

CM
(ellebogen moeten beter aansluiten)

- ZEER GOED -

Deze exterieurbeoordeling heeft geen status ten behoeve van de fokkerij

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 16

Stamboomnaam: Tango Floyd Venaticus Major

Geb.: 20/11/2010

Roepnaam van de hond: Floyd

Leeftijd: 16 mnd

Eigenaar/voorjager: J.H.P. van Maarschalkerweerd

Geslacht: R

NHSB-nummer: 2818063
Goed

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

e. Kophouding

Boven schouderhoogte
Op schouderhoogte

Onder schouderhoogte

Grondgericht

f. Neusgebruik

Verwaait zeer ver
Verwaait redelijk ver

Verwaait dichtbij

Verwaait niet

1.

V

E

L

D

S

Jaagt bij vlagen

E

Jaagt met duidelijke
intentie

Onvoldoende

T

T

a. Zoekwijze

Voldoende

g. Voorstaan
2. Schotvastheid
4. Waterwil
5. Interesse in dood
wild

Komt duidelijk tot
voorstaan

Komt niet tot voorstaan
Verstrakt bij de kooi

Goed schotvast
Gaat vlot te water
Gaat redelijk vlot te
water

Gaat moeizaam te water
Duidelijk geïnteresseerd en
doet poging tot oppakken

6. Dresseerbaarheid

Goed contact met
voorjager

7. Werkwil

Werkt met duidelijk
plezier

3. Spoortest

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

a. 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

Keurmeester

Ed Booter.

Keurmeester

Ruud Onderwater

of
verstrakken bij de kooi

Korte schrikreactie met vlot
herstel

Pakt het wild vlot op

Niet geïnteresseerd in
wild

Voldoende contact met
voorjager
Werkt met voldoende plezier

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

Schotschuw
Gaat niet te water
Ongeïnteresseerd
Moedwillig ernstig
beschadigd
Geen contact met
voorjager
Toont geen plezier

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

Deze exterieurbeoordeling heeft geen status ten behoeve van de fokkerij

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 16

Stamboomnaam: Tango Floyd Venaticus Major

Geslacht: R

NHSB nummer: 2818063

Geb.: 20/11/2010

Roepnaam: Floyd

Leeftijd: 16 mnd

Datum: 31-3-2012

Keurmeester: Dick Rutten

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
laag
Hals
krachtig
lang
droog

zwak
kort
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
te laag aangezet
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

Beschrijving

Hoogte: 66 cm

(voorvoeten moeten sterker)

- ZEER GOED -

Deze exterieurbeoordeling heeft geen status ten behoeve van de fokkerij

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 18

Stamboomnaam: Trevor Bruce Venaticus Major

Geb.: 20/11/2010

Roepnaam van de hond: Teun

Leeftijd: 16 mnd

Eigenaar/voorjager: J.E.J. Kleinsman & J.G.G. Kuijpers

Geslacht: R

NHSB-nummer: 2818064
Goed

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

e. Kophouding

Boven schouderhoogte
Op schouderhoogte

Onder schouderhoogte

Grondgericht

f. Neusgebruik

Verwaait zeer ver
Verwaait redelijk ver

Verwaait dichtbij

Verwaait niet

1.

V

E

L

D

S

Jaagt bij vlagen

E

Jaagt met duidelijke
intentie

Onvoldoende

T

T

a. Zoekwijze

Voldoende

g. Voorstaan
2. Schotvastheid
4. Waterwil
5. Interesse in dood
wild

Komt duidelijk tot
voorstaan

Komt niet tot voorstaan
Verstrakt bij de kooi

Goed schotvast
Gaat vlot te water
Gaat redelijk vlot te
water

Gaat moeizaam te water
Duidelijk geïnteresseerd en
doet poging tot oppakken

6. Dresseerbaarheid

Goed contact met
voorjager

7. Werkwil

Werkt met duidelijk
plezier

3. Spoortest

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

a. 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

Keurmeester

Ed Booter.

Keurmeester

Ruud Onderwater

of
verstrakken bij de kooi

Korte schrikreactie met vlot
herstel

Pakt het wild vlot op

Niet geïnteresseerd in
wild

Voldoende contact met
voorjager
Werkt met voldoende plezier

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

Schotschuw
Gaat niet te water
Ongeïnteresseerd
Moedwillig ernstig
beschadigd
Geen contact met
voorjager
Toont geen plezier

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

Deze exterieurbeoordeling heeft geen status ten behoeve van de fokkerij

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 18

Stamboomnaam: Trevor Bruce Venaticus Major

Geslacht: R

NHSB nummer: 2818064

Geb.: 20/11/2010

Roepnaam: Teun

Leeftijd: 16 mnd

Datum: 31-3-2012

Keurmeester: Dick Rutten

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
lang
droog

zwak
kort
niet droog

Gebit
Beet
scharend
tang (2 tandjes)
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
te laag aangezet
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

Beschrijving

Hoogte: 64 cm

(opperarm te recht, daarodoor onvoldoende
aansluiting)

- GOED Vanwege geslachtstype Goed

Deze exterieurbeoordeling heeft geen status ten behoeve van de fokkerij

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 19

Stamboomnaam: Udette Venaticus Major

Geb.: 1/3/2011

Roepnaam van de hond: Guus

Leeftijd: 12 mnd

Eigenaar/voorjager: M.G. Raanhuis

Geslacht: T

NHSB-nummer: 2829067
Goed

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

e. Kophouding

Boven schouderhoogte
Op schouderhoogte

Onder schouderhoogte

Grondgericht

f. Neusgebruik

Verwaait zeer ver
Verwaait redelijk ver

Verwaait dichtbij

Verwaait niet

1.

V

E

L

D

S

Jaagt bij vlagen

E

Jaagt met duidelijke
intentie

Onvoldoende

T

T

a. Zoekwijze

Voldoende

g. Voorstaan
2. Schotvastheid
4. Waterwil
5. Interesse in dood
wild

Komt duidelijk tot
voorstaan

Komt niet tot voorstaan
Verstrakt bij de kooi

Goed schotvast
Gaat vlot te water
Gaat redelijk vlot te
water

Gaat moeizaam te water
Duidelijk geïnteresseerd en
doet poging tot oppakken

6. Dresseerbaarheid

Goed contact met
voorjager

7. Werkwil

Werkt met duidelijk
plezier

3. Spoortest

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

a. 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

Keurmeester

Ed Booter.

Keurmeester

Ruud Onderwater

of
verstrakken bij de kooi

Korte schrikreactie met vlot
herstel

Pakt het wild vlot op

Niet geïnteresseerd in
wild

Voldoende contact met
voorjager
Werkt met voldoende plezier

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

Schotschuw
Gaat niet te water
Ongeïnteresseerd
Moedwillig ernstig
beschadigd
Geen contact met
voorjager
Toont geen plezier

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

Deze exterieurbeoordeling heeft geen status ten behoeve van de fokkerij

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 19

Stamboomnaam: Udette Venaticus Major

Geslacht: T

NHSB nummer: 2829067

Geb.: 1/3/2011

Roepnaam: Guus

Leeftijd: 12 mnd

Datum: 31-3-2012

Keurmeester: Dick Rutten

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
lang
droog

zwak
kort
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
iets laag aangezet
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

Beschrijving

Hoogte: 60 cm

- GOED -

Sterk bespierde teef met goed bone

Deze exterieurbeoordeling heeft geen status ten behoeve van de fokkerij

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 20

Stamboomnaam: Udina Venaticus Major

Geb.: 1/3/2011

Roepnaam van de hond: Malou

Leeftijd: 12 mnd

Eigenaar/voorjager: J.L. Mensonides

Geslacht: T

NHSB-nummer: 2829068
Goed

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

e. Kophouding

Boven schouderhoogte
Op schouderhoogte

Onder schouderhoogte

Grondgericht

f. Neusgebruik

Verwaait zeer ver
Verwaait redelijk ver

Verwaait dichtbij

Verwaait niet

1.

V

E

L

D

S

Jaagt bij vlagen

E

Jaagt met duidelijke
intentie

Onvoldoende

T

T

a. Zoekwijze

Voldoende

g. Voorstaan
2. Schotvastheid
4. Waterwil
5. Interesse in dood
wild

Komt duidelijk tot
voorstaan

Komt niet tot voorstaan
Verstrakt bij de kooi

Goed schotvast
Gaat vlot te water
Gaat redelijk vlot te
water

Gaat moeizaam te water
Duidelijk geïnteresseerd en
doet poging tot oppakken

6. Dresseerbaarheid

Goed contact met
voorjager

7. Werkwil

Werkt met duidelijk
plezier

3. Spoortest

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

a. 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

Keurmeester

Ed Booter.

Keurmeester

Ruud Onderwater

of
verstrakken bij de kooi

Korte schrikreactie met vlot
herstel

Pakt het wild vlot op

Niet geïnteresseerd in
wild

Voldoende contact met
voorjager
Werkt met voldoende plezier

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

Schotschuw
Gaat niet te water
Ongeïnteresseerd
Moedwillig ernstig
beschadigd
Geen contact met
voorjager
Toont geen plezier

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

Deze exterieurbeoordeling heeft geen status ten behoeve van de fokkerij

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 20

Stamboomnaam: Udina Venaticus Major

Geslacht: T

NHSB nummer: 2829068

Geb.: 1/3/2011

Roepnaam: Malou

Leeftijd: 12 mnd

Datum: 31-3-2012

Keurmeester: Dick Rutten

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
lang
droog

zwak
kort
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
iets laag aangezet
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

Beschrijving

Hoogte: 60 cm

- ZEER GOED -

Ogen moeten nog opkleuren
Ellebogen moeten beter aansluiten

Deze exterieurbeoordeling heeft geen status ten behoeve van de fokkerij

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 21

Stamboomnaam: Uran Venaticus Major

Geb.: 1/3/2011

Roepnaam van de hond: Uran

Leeftijd: 12 mnd

Eigenaar/voorjager: H. Kras-Franssen

Geslacht: R

NHSB-nummer: 2829064
Goed

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

e. Kophouding

Boven schouderhoogte
Op schouderhoogte

Onder schouderhoogte

Grondgericht

f. Neusgebruik

Verwaait zeer ver
Verwaait redelijk ver

Verwaait dichtbij

Verwaait niet

1.

V

E

L

D

S

Jaagt bij vlagen

E

Jaagt met duidelijke
intentie

Onvoldoende

T

T

a. Zoekwijze

Voldoende

g. Voorstaan
2. Schotvastheid
4. Waterwil
5. Interesse in dood
wild

Komt duidelijk tot
voorstaan

Komt niet tot voorstaan
Verstrakt bij de kooi

Goed schotvast
Gaat vlot te water
Gaat redelijk vlot te
water

Gaat moeizaam te water
Duidelijk geïnteresseerd en
doet poging tot oppakken

6. Dresseerbaarheid

Goed contact met
voorjager

7. Werkwil

Werkt met duidelijk
plezier

3. Spoortest

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

a. 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

Keurmeester

Ed Booter.

Keurmeester

Ruud Onderwater

of
verstrakken bij de kooi

Korte schrikreactie met vlot
herstel

Pakt het wild vlot op

Niet geïnteresseerd in
wild

Voldoende contact met
voorjager
Werkt met voldoende plezier

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

Schotschuw
Gaat niet te water
Ongeïnteresseerd
Moedwillig ernstig
beschadigd
Geen contact met
voorjager
Toont geen plezier

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

Deze exterieurbeoordeling heeft geen status ten behoeve van de fokkerij

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 21

Stamboomnaam: Uran Venaticus Major

Geslacht: R

NHSB nummer: 2829064

Geb.: 1/3/2011

Roepnaam: Uran

Leeftijd: 12 mnd

Datum: 31-3-2012

Keurmeester: Dick Rutten

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
lang
droog

zwak
kort
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
laag aangezet
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

Beschrijving

Hoogte: 63 cm

(opperarm is recht, hierdoor onvoldoende
aansluiting)

- GOED Hond toont zich niet vrij.

Deze exterieurbeoordeling heeft geen status ten behoeve van de fokkerij

Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 23

Stamboomnaam: Zerik od Krale z Brusnice

Geb.: 24/7/2010

Roepnaam van de hond: Ceasar

Leeftijd: 20 mnd

Eigenaar/voorjager: J.M. Peters

Geslacht: R

NHSB-nummer: 2834715 (imp. Tsj)
Goed

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

e. Kophouding

Boven schouderhoogte
Op schouderhoogte

Onder schouderhoogte

Grondgericht

f. Neusgebruik

Verwaait zeer ver
Verwaait redelijk ver

Verwaait dichtbij

Verwaait niet

1.

V

E

L

D

S

Jaagt bij vlagen

E

Jaagt met duidelijke
intentie

Onvoldoende

T

T

a. Zoekwijze

Voldoende

g. Voorstaan
2. Schotvastheid
4. Waterwil
5. Interesse in dood
wild

Komt duidelijk tot
voorstaan

Komt niet tot voorstaan
Verstrakt bij de kooi

Goed schotvast
Gaat vlot te water
Gaat redelijk vlot te
water

Gaat moeizaam te water
Duidelijk geïnteresseerd en
doet poging tot oppakken

6. Dresseerbaarheid

Goed contact met
voorjager

7. Werkwil

Werkt met duidelijk
plezier

3. Spoortest

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

a. 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

Keurmeester

Ed Booter.

Keurmeester

Ruud Onderwater

of
verstrakken bij de kooi

Korte schrikreactie met vlot
herstel

Pakt het wild vlot op

Niet geïnteresseerd in
wild

Voldoende contact met
voorjager
Werkt met voldoende plezier

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

Schotschuw
Gaat niet te water
Ongeïnteresseerd
Moedwillig ernstig
beschadigd
Geen contact met
voorjager
Toont geen plezier

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

Deze exterieurbeoordeling heeft geen status ten behoeve van de fokkerij

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN

Nummer: 23

Stamboomnaam: Zerik od Krale z Brusnice

Geslacht: R

NHSB nummer: 2834715 (imp. Tsj)

Geb.: 24/7/2010

Roepnaam: Ceasar

Leeftijd: 20 mnd

Datum: 31-3-2012

Keurmeester: Dick Rutten

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
lang
droog

zwak
kort
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
iets laag aangezet
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

Beschrijving

Hoogte: 63 cm

(ellebogen sluiten onvoldoende aan)

- ZEER GOED -

Deze exterieurbeoordeling heeft geen status ten behoeve van de fokkerij

