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kleur q flts o riisbru in g rijsgeel

roodoeel roodbruin ÍoutieÍ

markering voldoende niet voldoende ontbrekend

witaÍtekeninq toegestaan incorrect

staart stubb lang anders

TOTAAL oewicht indruk goed te zwaar te licht
INDRUK hooote cm. lenote cm.

borstdiepte cm. voldoende te diep ondiep

heupen ro Íoto ia / (nee) uitslao

testikels inoedaald monorchist cryptorchist

vachtkwaliteit hard zacht u itvacht

dekhaar lengte halÍkort lano kort

aan I iogend l. 0pen uit vacht

ondervacht voldoende onvoldoende
qeslachtsken m erk correct zwak

musculatuur ooedontw. onvoldoende

skelet krachtig Íiin g roÍ
HOOFD hooÍd grootte ju ist klein g root

hooÍd vorm wigvormig weiniq voorsnuit bakken

krui n/neuslii n parallel niet parallel

kruin 0lat gewelfd breed

stop du ideliik sterk onvoldoende

snuitpartil/vorm correct spits breed

neus/schedel lengte correct korte voorsnuit lange voorsnuit
onderkaak correct teruovallend vooruitstekend

lippen aanlig0end los hano lippen

oebit schaarqebit overbeet onderbeet

tanqoebit onreoelmatio

tanden compleet niet compleet nl.: boven: onder:

oog kleu r donkerbru in lichtbruin anders

00gv0rm ovaal rond sch uin

oo ro rootte middel0root groot klein

ooraanzet ooede aanzet nauwe aanzet brede aanzet

VOORHAND hals lanq/krachtio kort onontwikkeld

borstkas gewelfd vlak rond

lang kort

voorborst goed ontwikkeld onontwikkeld r overdreven

ellebooo goedgesteld uitgedraaid inqed raaid

schouderligging goedgeplaatst niet aansluitend

schouderhoeking ooed oehoekt steil overhoekt

0pperarm correct kort lang

onderarm correct kort lang

stand onderarm gebogen recht te sterk oebooen

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

voeten slu ite n d los rond

RUG rug stevig I zwak vlak

gewelfd hol

rughelling vlak overbouwd aÍlopend

cr0up goedgesteld aÍvallend vlak

ACHÏERHAND knie ooed oehoekt steil overhoekt

hak correct lang kort
onderbeen lenote correct lang kort
achterbeen stand parallel NAUW wiid

GANGWERK voorhand uitg rijpend verkort wiid
parallel NAUW

achterhand stuwend verkort ondergesteld

totale oano eÍÍiciënt inefÍiciënt onharmonisch

GEDRAG toeoankeli ikheid 0pen onzeker agressief

tandinspectie on beroerd aanoedaan onhandelbaar

temperament levend ig overdreven levendio sloom
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