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kleur g rijs g riJsbru in o riisqeel

roodgeel roodbruin ÍoutieÍ

markerino voldoende niet voldoende ontb rekend

witaÍtekenino toeoestaan incorrect

staart stubb lang anders

TOTAAL oewicht indruk ooed te zwaar te licht

INDRUK hoogte cm. lenqte cm.

borstdiepte cm. voldoende te diep ond iep

heupen ro foto 'ja / (nee) uitslag

testikels ingedaald monorchist cryptorch ist

vachtkwaliteit hard zacht u itvac ht

dekhaar lenote halÍkort lano kort

aanl iooend 0pen uit vacht

ondervacht voldoende onvoldoende

geslachtskenmerk correct zwak

musculatuur goedontw. onvoldoende

skelet krachtio fiin q rof

HOOFD hooÍd orootte iu ist klein q root

hooÍd vorm wr0v0rmr0 ( weinio voorsnuit bakken

kru in/neuslijn parallel niet parallel

kru in plat oewelfd b reed

stop duidelijk sterk onvoldoende

snuitoartii/vorm correct spits breed

neus/schedellenqte correct korte voorsnuit lan0e voorsnuit

onderkaak correct te ruovallend voo ru itstekend

lippen aan liqoend los hanql i ppen

gebit schaargebit x overbeet onde rbeet

tanggebit on regelmatig

tanden compleet niet compleet nl.: boven: onder:

oookleur donkerbru in lichtbru in anders

00qv0rm ovaal x rond sch u in

oororootte middeloroot g root klein

ooraanzet qoede aanzet nauwe aanzet brede aanzet

VOORHAND hals lano/krachtiq kort onontwikkeld

borstkas gewelfd vlak rond

lang kort

voorborst ooed ontwikkeld o nontwikkeld overd reven

elleboog ooedoesteld uitoedraaid inoed raaid

schouderligg ing goedgeplaatst niet aansluitend

schouderhoekinq ooed oehoekt steil overhoekt

0pperarm correct kort lang

onderarm correct korl lang

stand onderarm gebogen recht te sterk oebooen

stand voorbeen correct tenen naar binnen tenen naar buiten
pols VaSt week steil

voeten slu itend los rond

RUG rug stevio zwak vlak

oewelÍd hol

ruohellinq vlak overbouwd aÍlopend

cr0up goedgesteld aÍvallend vlak

ACHTERHAND kn ie goed gehoekt X stei I overhoekt

hak correct lang kort

onderbeen lenote correct lang kort

achterbeen stand parallel nauw wiid

GANGWERK voorhand u itoriinend verkort wiid
parallel nauw

achterhand stuwend verkort onderoesteld

totale qanq efficiënt ineÍÍiciënt onharmonisch

GEDRAG toeqankel iikheid 0pen onzeker aoressief

tandinspectie onberoerd aangedaan onhandelbaar

temoerament levendig overdreven levendiq sloom
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