REGLEMENT JACHTAANLEGTEST
Reglement Jachtaanlegtest (JAT) voor de Cesky Fousek, opgesteld door de Cesky Fousek
Vereniging Nederland.
Opgesteld: 2012

Artikel 1 DEFINITIES
Vereniging:
Bestuur:
Hond:

Voorjager:
Jury:
Commissie:
Testleider:

De Cesky Fousek Vereniging Nederland (CFVN).
Het bestuur van de CFVN.
Een Cesky Fousek ingeschreven in het Nederlands Honden Stamboek (NHSB), dan wel
ingeschreven in een Fédération Cynologique Internationale (FCI)-erkend buitenlands
afstammingsregistratiesysteem en waarvoor een aanvraag tot inschrijving in het NHSB bij de
Raad van Beheer op Kynologische Gebied in Nederland (RvB) is ingediend en door deze
instantie in behandeling is genomen.
De persoon die de hond, indien van toepassing namens de eigenaar, tijdens de JAT
voorbrengt.
De tijdens de JAT fungerende keurmeesters.
De door het Bestuur aangestelde personen belast met de organisatie van de JAT.
Degene die namens de Vereniging tijdens de JAT de algehele leiding heeft.

Artikel 2 DOEL
Doel van de JAT is een beoordeling van de mate waarin een aantal natuurlijke werkeigenschappen bij de ter
beoordeling voorgebrachte hond aanwezig zijn.

Artikel 3 ONDERDELEN
De te beoordelen natuurlijke eigenschappen zijn:
1) Veldwerk:
a) zoekwijze
b) zoektempo
c) zoekgrootte
d) interesse in levend wild
e) kophouding
f) neusgebruik
g) voorstaan
2) Schottest - schotvastheid
3) Watertest - waterwil
4) Spoortest (de spoortest is bedoeld als aantekening en heeft geen invloed op het eindresultaat van de test)
a) neusgebruik
b) spoorwil
c) spoorvastheid
5) Interesse in dood wild (apporteerwil)
6) Dresseerbaarheid
7) Werkwil
8) Exterieur in termen van gebruikswaarde, type en zichtbare fokuitsluitende fouten.
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Artikel 4 JURY
De Jury bestaat uit 3 personen, te weten:
Twee bij voorkeur ORWEJA-erkende keurmeesters, die de hond beoordelen bij elk werkonderdeel van de JAT,
en een door de FCI voor het ras erkende exterieurkeurmeester, die daarnaast affiniteit heeft met het werk van
Continentale Staande Honden.
Het verdient de voorkeur om met een vast keurmeesterteam te werken.

Artikel 5 TOELATING
Tot de JAT worden toegelaten honden niet jonger dan 6 maanden en niet ouder dan 18 maanden op de dag
dat de JAT plaatsvindt.
Het maximaal aantal toegelaten honden per testdag wordt vastgesteld door de Commissie.
Bij wijze van overgangsregeling (geldig tot eind 2014) kunnen ook oudere honden tot de JAT worden
toegelaten. Deze dienen dan wel aan de overige in het fokreglement gestelde eisen te voldoen.
Noot: Gecastreerde en gesteriliseerde honden worden toegelaten mits het maximaal aantal inschrijvingen
daarmee niet wordt overschreden. Intacte honden krijgen voorrang bij inschrijving. Loopse teven worden
toegelaten en worden als laatste in volgorde ingedeeld. De voorjager is verplicht de Commissie voor de
aanvang van de JAT van de loopsheid in kennis te stellen.

Artikel 6 TESTPERIODE EN FREQUENTIE
De periode waarin de JAT wordt afgenomen strekt van 1 april tot 31 oktober.
De Vereniging heeft als doelstelling jaarlijks, gedurende bovengenoemd tijdvak, twee maal een JAT te
organiseren. De frequentie is mede afhankelijk van het aanbod van jonge honden.

Artikel 7 AANKONDIGING
De datum en locatie van de eerstvolgende te houden JAT, alsmede de sluitingsdatum voor inschrijving en het
bedrag van de voor deelname verplicht gestelde inschrijfgeld, worden door de Commissie tijdig aangekondigd
in het Clubblad en op de Website van de Vereniging.
Voor zover mogelijk ontvangen eigenaren van in aanmerking komende honden via de Commissie een
uitnodiging tot deelname aan de JAT.
Noot: Fokkers worden dringend verzocht de nieuwe eigenaren van hun pups te stimuleren tot deelname aan de
JAT. Fokkers worden tevens verzocht de nieuwe eigenaren toestemming te vragen om hun adres aan de
Commissie (uitsluitend om voor de JAT uitgenodigd te worden) door te geven.

Artikel 8 INSCHRIJVING
Inschrijving voor de JAT geschiedt middels een door de Vereniging beschikbaar gesteld en op aanvraag van de
eigenaar van de hond per post of e-mail toegezonden formulier.
Aan inschrijvingen van leden wordt voorrang verleend ten opzichte van inschrijvingen van niet-leden.
Het inschrijfgeld wordt jaarlijks door de Commissie vastgesteld in overleg met het Bestuur.
Een hond wordt geacht voor de JAT te zijn ingeschreven zodra de Commissie het formulier, volledig ingevuld
en ondertekend door de eigenaar, alsmede het verschuldigde inschrijfgeld, voor de sluitingsdatum heeft
ontvangen. Bij inschrijving dient de eigenaar een kopie van de stamboom van de hond bij te voegen.
De eigenaar van een ingeschreven hond krijgt tijdig, per post of e-mail, bevestiging van inschrijving.

Artikel 9 ANNULERING
De Commissie kan op grond van onvoorziene omstandigheden die het uitvoeren van de JAT op de geplande
datum ernstig belemmeren, verhinderen of onmogelijk maken, besluiten de JAT te annuleren en op een ander
tijdstip te doen plaatsvinden. Betrokkenen worden hiervan, zo enigszins mogelijk, gemotiveerd in kennis
gesteld.
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Artikel 10 PROCEDURE TIJDENS DE TEST
Onverkort het gestelde in de noot bij art. 5 wordt de hond voorgebracht in overeenstemming met de volgorde
vermeld in het programma.
Noot: wijziging van voorjager op de testdag dient vóór aanvang van de testen doorgeven te worden aan de
organisatie.
De hond mag het testterrein niet betreden totdat de voorjager voor het afleggen van de JAT opgeroepen
wordt.
De Commissie identificeert de hond aan de hand van chipnummer/tatoeage tijdens de test.
De volgorde waarin de JAT onderdelen worden afgenomen en beoordeeld wordt, door de Testleider in overleg
met de Jury, ter plekke naar bevinding vastgesteld.
Aanwijzingen van de Testleider en/of de Jury dienen prompt te worden opgevolgd.
De Testleider is bevoegd een op het testterrein zich sociaal misdragende hond dan wel persoon te sommeren
terstond het testterrein te verlaten. Een zich sociaal misdragende hond wordt van verdere deelname aan de
desbetreffende JAT uitgesloten.

Artikel 11 UITSLAG
Per onderdeel wordt de hond de waardering ‘goed’, ‘voldoende’, dan wel ‘onvoldoende’ toegekend.
Een hond is geslaagd indien voor alle onderdelen afzonderlijk ten minste de waardering ‘voldoende’ is
toegekend.
Het oordeel van de keurmeesters is onherroepelijk.
Indien een hond tijdens de test op 1 of meerdere onderdelen een onvoldoende wordt toegekend, wordt dit
onderdeel aan het einde van de testdag herkanst. De organisatie kan er voor kiezen de herkansing op een
andere plaats in het veld te houden.

Artikel 12 RAPPORTAGE
De Jury rapporteert haar bevindingen schriftelijk, middels een door de Commissie opgesteld
beoordelingsformulier.
De eigenaar van een voor de JAT geslaagde hond ontvangt een certificaat met de uitslag, gespecificeerd naar
de verschillende onderdelen. De rapportage van de exterieurkeuring wordt in een apart verslag bijgevoegd.
De eigenaar van een niet-geslaagde hond ontvangt het beoordelingsformulier van de verschillende onderdelen
(geen certificaat) en de rapportage van exterieurkeuring van de desbetreffende hond.
Kopieën van de juryrapportage en verslagen worden door de Vereniging bewaard, beheerd en ten dienste van
fokadviezen geraadpleegd.
Alle uitslagen worden vermeld in het Clubblad en op de Website van de Vereniging.

Artikel 13 HERKANSING
Indien de hond niet geslaagd is voor de JAT is één maal herkansing mogelijk. De hond wordt dan, indien de
eigenaar wederom aan de inschrijfverplichtingen heeft voldaan, op de eerstvolgende JAT opnieuw op alle
onderdelen getest. Onderdelen die eerder ten minste met een ‘voldoende’ waren beoordeeld behouden hun
geldigheid.
Noot: in het geval dat de hond ten tijde van de herkansing de in art. 5, lid a, gestelde leeftijdsgrens
overschreden heeft wordt de hond niettemin tot de eerstvolgende JAT toegelaten.

Artikel 14 INRICHTING EN BEOORDELING VAN DE JAT ONDERDELEN
Het testterrein is van dien aard dat alle onderdelen van alle Jachtaanlegtesten wat betreft moeilijkheidsgraad
steeds gelijkwaardig zijn in te richten.
Noot: bij extreme weersomstandigheden, of mogelijke gevolgen daarvan, kan een beroep worden gedaan op
het in art. 9 gestelde.
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BESCHRIJVING ONDERDELEN
1 VELDTEST
Inrichting
Op een overzichtelijk veld, ca. 120 meter breed en zo mogelijk 200 meter lang, met de windrichting bij
voorkeur recht op de lengte van het veld, worden drie of vier gekooide fazanten geplaatst zodanig dat de hond
de kooien niet kan zien. De fazanten worden zover uit elkaar geplaatst dat de hond met goede wind een aantal
slagen moet kunnen maken om de volgende te vinden. De eerste fazant wordt, ter kennismaking voor de
hond, dicht bij de inzetplaats gezet.
Opdracht
De onaangelijnde hond wordt opgedragen, onder begeleiding van de voorjager, vanaf de onderwindsezijde het
veld af te zoeken naar het daar aanwezige veerwild.
Beoordeling
a. Zoekwijze
Goed
Voldoende
Onvoldoende

de hond jaagt met de duidelijke intentie wild te vinden, daarbij goed gebruikmakend van de wind.
de hond maakt ten minste enkele slagen op de wind.
de hond jaagt niet.

b. Zoektempo
Goed
de hond loopt in een rustige tot vlotte galop.
Voldoende
de hond loopt in een trage galop.
Onvoldoende de hond is traag, schakelt veelvuldig naar draf en/of stopt vaak. Dan wel, de hond loopt te snel
waarbij het tempo niet in overeenstemming is met de neus.
c. Zoekgrootte
Goed
de hond jaagt met ruime slagen het veld af (totale breedte 100-150m).
Voldoende
de hond jaagt met minder ruime slagen het veld af (totale breedte 60-100m).
Onvoldoende de hond jaagt te dichtbij (totale breedte minder dan ongeveer 50).
d. Interesse in levend wild
Goed
de hond is duidelijk zeer geïnteresseerd in het wild en reageert fel.
Voldoende
de hond is duidelijk geïnteresseerd in het wild.
Onvoldoende de hond is niet geïnteresseerd in het wild.
e. Kophouding
Goed
als de hond jaagt draagt hij de kop op schouderhoogte of daarboven.
Voldoende
als de hond jaagt draagt hij de kop onder schouderhoogte.
Onvoldoende de hond jaagt grondgericht.
f. Neusgebruik
Tijdens de veldtest wordt gekeken op welke afstand de hond reageert op de verwaaiing van het wild. Daarbij dient
rekening te worden gehouden met de weers- en terreinomstandigheden en het feit dat de hond gedurende de loop
zich mogelijk ontwikkelt in het waarnemen van verwaaiing van levend wild.
Goed
de hond reageert op de verwaaiing van ten minste 1 fazant van ‘zeer ver’ of ‘redelijk ver’.
Voldoende
de hond reageert op de verwaaiing van ten minste 1 fazant van dichtbij.
Onvoldoende de hond reageert niet op de verwaaiing van het wild.
g. Voorstaan
Goed
Voldoende
Onvoldoende

de hond komt ten minste 1 maal (even) tot voorstaan. Daarna op de kooi inspringen wordt niet
aangerekend.
de hond verstrakt bij ten minste 1 van de fazanten. Daarna op de kooi inspringen wordt niet
aangerekend.
de hond komt niet tot voorstaan of verstrakken bij ten minste 1 van de fazanten.
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2 SCHOTTEST - schotvastheid
Inrichting
Direct aansluitend aan de uitvoering van de veldwerkopdracht wordt, terwijl de hond ongeveer 30 meter van
de voorjager en schutter verwijderd is, een schot gelost (jachtgeweer of 9mm alarmpistool/-revolver).
Beoordeling
Goed
Voldoende
Onvoldoende

de hond is goed schotvast als hij niet reageert op het schot dan wel even opkijkt en daarna
(met ten hoogste 1 aanmoediging) door gaat met zijn werk.
een hond is schotgevoelig als hij met een schrikreactie reageert op het schot, aarzelt om het
veldwerk te continueren, en daar slechts met herhaalde aanmoediging toe te bewegen is.
een hond is schotschuw als hij zijn zoekactie onderbreekt en na aanmoediging niet hervat,
wegloopt, of bij de voorjager steun zoekt.

3 SPOORTEST
De spoortest is bedoeld als aantekening en heeft geen invloed op het eindresultaat van de test.
Inrichting
Op een overzichtelijk veld wordt een sleep getrokken met een door de voorjager meegebracht/uitgekozen stuk
dood wild, vanuit een duidelijk gemarkeerd beginpunt, over een traject van 60 meter, met de wind
aanvankelijk van opzij, met een ronde bocht die ervoor zorgt dat aan het einde van de sleep de wind volledig
in de rug is. Voor elke deelnemende hond wordt de sleep opnieuw getrokken. De spoorlegger verdwijnt uit
zicht.
Opdracht
De hond wordt opgedragen het spoor aan te nemen en uit te werken. De eerste 10m van het spoor mag de
hond begeleid worden door de voorjager met behulp van een de gemakkelijk te slippen lijn. Na max. 10m
wordt de hond los gelaten.
Noot: Indien tijdens deze test de hond het wild oppakt of duidelijke interesse toont en een poging doet tot
oppakken wordt dit beoordeeld zoals in onderdeel 5 ‘interesse in dood wild’. Onderdeel 5 vervalt dan voor die
hond.
Beoordeling
a. Spoorwil
- de hond neemt het spoor uit zichzelf vlot op.
- de hond neemt het spoor uit zichzelf aarzelend op of moet door de voorjager nadrukkelijk gewezen worden
op het beginpunt van de sleep.
- de hond is niet geïnteresseerd in het spoor.
b. Spoorvastheid
- de hond werkt geconcentreerd het hele spoor uit.
- de hond volgt ten minste een deel van het spoor.
- de hond volgt het spoor niet of komt door uitsluitend verloren te zoeken bij het wild.
c. Neusgebruik
- de hond volgt aan de onderwindse zijde het spoor en vindt bij afdwalen vlot en zelfstandig het spoor terug.
- de hond vindt bij afdwalen binnen redelijke tijd dan wel op aanwijzing van de voorjager het spoor terug.
- de hond negeert het spoor.
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4 WATERTEST - waterwil
Inrichting
Een watergang, bij voorkeur zonder stroming, tenminste 6 meter breed, met aflopende kanten en voldoende
diep dat de hond moet zwemmen. De voorjager (of op verzoek van de voorjager een helper) gooit een eend,
dummy, of een speeltje te water. Voorafgaand aan de watertest krijgt iedere voorjager de gelegenheid de
hond aan het water te laten wennen.
Noot: Indien de hond het wild pakt wordt dit beoordeeld zoals beschreven in onderdeel 5 ‘Interesse in dood
wild’. Indien de test eerst is afgenomen met een speeltje of dummy en de hond pakt dit, kan het test herhaald
worden met wild om interesse in dood wild te beoordelen. Als het wild in dat geval niet door de hond gepakt
wordt, wordt interesse in dood wild getest doormiddel van onderdeel 5.
Opdracht
De voorjager (of helper) gooit het voorwerp te water en moedigt de hond aan te water te gaan.
Beoordeling
Goed
Voldoende
Onvoldoende

de hond gaat spontaan of met enige aarzeling te water en zwemt ten minste enkele meters.
de hond gaat na duidelijke aarzeling en veel aanmoediging te water en zwemt ten minste
enkele meters.
ondanks herhaalde aanmoediging weigert de hond te water te gaan en enkele meters te
zwemmen.

5 INTERESSE IN DOOD WILD (apporteerwil)
Inrichting
Op een overzichtelijk terrein, waar de hond niet weg kan, wordt een stuk dood wild op 20 meter afstand
opgeworpen, zodanig dat de hond het wild ziet vallen.
Noot: indien de hond tijdens onderdeel 3 of 4 het wild opgepakt heeft, geeft dit vrijstelling van dit onderdeel.
Opdracht
De hond wordt voor het apport uitgestuurd. Het wild netjes bij de voorjager afgeven is niet vereist.
Beoordeling
Goed
Voldoende
Onvoldoende

de hond die vlot naar het wild gaat, hierin duidelijk geïnteresseerd is en het wild oppakt.
hond die na herhaalde aanmoediging ten minste interesse in het wild toont door het even op
te pakken of een poging daartoe te doen.
de hond die ondanks herhaalde aanmoediging geen interesse toont, het wild moedwillig
ernstig beschadigt of erop urineert.

6 DRESSEERBAARHEID
Dresseerbaarheid wordt beoordeeld tijdens het afleggen van de testen 1 t/m 5.
Beoordeling
Goed
Voldoende
Onvoldoende

de hond toont duidelijk contact met de voorjager door bij deze terug te keren als hij
geroepen wordt en aanwijzingen op te volgen.
de hond toont voldoende contact met de voorjager door bij deze terug te keren na
herhaaldelijk geroepen te zijn en aanwijzingen af en toe op te volgen.
de hond toont geen contact met de voorjager.

7 WERKWIL
Werkwil wordt beoordeeld tijdens het afleggen van de testen 1/5.
Beoordeling
Goed
Voldoende
Onvoldoende

de hond is alert en werkt met duidelijk plezier en enthousiasme.
de hond is alert en werkt met voldoende enthousiasme.
de hond toont geen alertheid, plezier en enthousiasme.
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8 EXTERIEURBEOORDELING
De exterieurbeoordeling is geen officiële keuring vallend onder de regels van de Raad van Beheer en wordt bij
voorkeur buiten uitgevoerd, op een kort gemaaid grasperceel met een oppervlakte van ten minste 15 x 15
meter.
De hond wordt individueel voorgebracht. De honden worden niet geplaatst.
Een door de Commissie aangestelde schrijver noteert per hond de bevindingen van de keurmeester.
De keurmeester accordeert het hierboven in artikel 12 bedoelde verslag door ondertekening ervan.
Tijdens de keuring wordt de schofthoogte van de hond gemeten en wordt de hond gefotografeerd.
Fokuitsluitende gebreken worden in het verslag opgenomen.
Noot: Naast de beoordeling van het totaalbeeld en type, en indachtig het gegeven dat de hond in staat moet
worden geacht zonder lichamelijke problemen langdurig onder jachtomstandigheden in actie te kunnen zijn,
schenkt de keurmeester met name aandacht aan de volgende aspecten: lichaamsbouw, beweging, en uiterlijke
kenmerken van gezondheid.

Artikel 15 ONTHEFFING
Honden die reeds een KNJV-Jachthondenproeven C-diploma of hoger en een kwalificatie op een veldwedstrijd
voor staande honden op veerwild behaald hebben, zijn vrijgesteld van de JAT.
Honden die in het buitenland vergelijkbare testen met goed gevolg hebben afgelegd, kunnen in aanmerking
komen voor vrijstelling. Zulks ter beoordeling van de Commissie.

Artikel 16 KLACHTEN EN GESCHILLEN
Bezwaren tegen de gang van zaken op een jachtaanlegtest kunnen tijdens de test bij de Testleider worden
ingediend. Zo mogelijk neemt de Testleider een beslissing tijdens de test. Deze beslissing is tijdens de
jachtaanlegtest bindend.
Tegen de beslissingen van de Testleider kan een schriftelijke klacht, binnen acht dagen na afloop van de
jachtaanlegtest, per aangetekend schrijven aan de secretaris van de vereniging worden ingediend.
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Beoordelingsformulier jachtaanlegtest CFVN

Nummer:

Stamboomnaam:…………………………………………………………………..

Geb.:………………………..

Roepnaam van de hond:………………………………………………………….

Leeftijd:……………………..

Eigenaar/voorjager:……………………………………………………………….

Geslacht: R / T

NHSB-nummer:……………………………………………………………………
Onvoldoende

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

1. V

E

L

D

S

T

a. Zoekwijze

E

Voldoende

T

Goed

3. Spoortest
a. Spoorwil
Pakt sleep vlot op
Pakt sleep aarzelend op
Ongeïnteresseerd

(beoordeling is niet van invloed op eindresultaat)

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

…………………………………………………………………..

Keurmeester

…………………………………………………………………………………

Keurmeester

…………………………………………………………………………………

Exterieurbeoordeling Jachtaanlegtest CFVN

Nummer:

Stamboomnaam:…………………………………………………….. Geslacht: R / T
NHSB nummer: …………………………………

Geb.:

Roepnaam: ……………………………………..

Leeftijd:………………………

Datum:…………………………
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 (omcirkelen)
krachtig
lang
droog

/ zwak

-

-

Keurmeester: …………………………………………….

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

/ kort

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
………………………………………

/ niet droog

Beschrijving

Hoogte:……..

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………...

Foto

