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kleu r 0nts q riisbruin g rijsgeel

roodgeel rood brui n ÍoutieÍ

markerino voldoende niet voldoende ontbrekend

witaÍtekening toegestaan incorrect

staart stubb lang anders

TOTAAL gewicht indruk goed te zwaar te licht

INDRUK hooqte cm. lengte cm.

borstdiepte cm. voldoende te diep ond iep

heupen ro foto ia / (nee) u :slao

testikels ingedaald monorchist cryptorchist

vachtkwaliteit hard zacht u itvac ht

dekhaar lengte halÍkort lang kort

aan liggend 0pen uit vacht

ondervacht voldoende onvoldoende

oeslachtskenmerk correct zwak

m uscu latu u r ooedontw onvoldoende

skelet krachtig fij n oroÍ
HOOFD hooÍd grootte juist ,^ klein o root

hoofd vorm wigvormig weinio voorsnuit bakken

kru inlneuslij n parallel * niet parallel

kru in plat x gewelfd breed

stop d uideliik ste rk onvoldoende

snu itpartij/vorm correct x spits b reed

neus/schedel lenqte correct korie voorsnuit lanqe voorsnuit

onderkaak correct x te ru ovalle n d vooru itstekend

lippen aanl iggend los hanglippen

oebit schaaroebit overbeet onderbeet

tanooebit on regelmatio

tanden compleet niet compleet nl.: boven: onder:

oogkleu r donkerbruin x lichtbruin anders

00qv0rm ovaal rond sch uin

oorq rootte middelqroot g root X klein

ooraanzet ooede aanzet nauwe aanzet brede aanzet

VOORHAND hals lang/krachtig kort onontwikkeld

borstkas gewelÍd vlak rond

lang kort

voorborst qoed ontwikkeld x onontwikkeld overdreven

elleboog goedgesteld x uitgedraaid inqedraaid

schouderlioo ino ooedqeplaatst niet aansluitend

schouderhoekínq oekt stei I overhoekt

0pperarm correct kort lano

onderarm correct .{. kort lang

stand onderarm recht )t te sterk oebooen

stand voorbeen correct tenen naar binnen tenen naar buiten

pols vast week steil

voeten slu itend los rond

RUG rug zwak vlak

gewelfd hol

rughelling vlak overbouwd aÍlopend

cr0up aÍvallend vlak

ACHTERHAND knie steil overhoekt

hak correct \ lang kort

onderbeen lenote correct lang kort

achterbeen stand llel NAUW wijd

GANGWERK voorhand uitg rilpend verkort wijd

allel nauw

achterhand stuwend verkort onderoesteld

totale oano eÍÍiciënt ineÍf iciënt onharmon isch

GEDRAG toegan kelijkhe id 0pen onzeker agressieÍ

tandinspectie onberoerd aanoedaan onhandelbaar

temperament levend iq overdreven levendio sloom
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oebooen

stevig
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ooed qehoekt
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