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###

Geslacht:

1

3

Bezit de hond een veldwerk kwalificatie?

Gecastreerd / gesteriliseerd*
Gebitsafwijkingen
Skeletafwijkingen

Geconstateerde afwijkingen:

Is de hond bejaagd (praktijkjacht)?
Bezit de hond een KNJV diploma?

Kwalificatie:

Geopereerd aan navelbreukCryptorchide

 * Ook gecastreerde reuen dienen 
gekwalificeerd te worden om inzicht 
te krijgen in de kwaliteit van het nest.

Aanvullende informatie:

Totaalbeeld

Maat (Reuen ± 58 / 63 cm - Teven ± 55 / 60 cm):

voldoende mannelijk, goede maat, mist het krachtige totaalbeeld, is vrij droog in lichaam, mag iets gestrekter zijn

Hoofd:

mag in lichaam krachtiger ontwikkeld zijn is in droge conditie ribwelbing moet beter, 

goed

Beharing:
voldoende

VERENIGING

"ONZE STABYHOUN"
EXTERIEUR beoordelingsformulier Bijke Dei

Zaltbommel 20 september 2014

1

voldoende bossig

Ring:

Korte hals, mag krachtiger

Catalogus: Nest:

Algeheel beeld en gedrag:

Naam hond:

M. Vlaminck

6-9-2009 NHSB 2766973Stamboomnr.

Eigenaar:

Oepke-Bluf fan't Koekoekswâld

Geboortedatum:

Reu

Absent:

Geen

1Mw. T. Pillement-Heyden

NavelbreukMonorchide

Lichaam:

Staart:

Keurmeester:

Ledematen (voorhand / achterhand):
croupe moet beter, passend bone, goede voeten, schuift de achterhand onder, mist kniehoeking

Gangwerk:
toont een gebonden gangwerk, mist stuwkracht achter

goed gevormd reuen hoofd, wat wel iets mannelijke mag tonen, mooi donker oog, draagt het oor wat open

Hals:

Opmerkingen:
Hij vindt het niet zo leuk vandaag, keurig ringgedrag.

 Uitmuntend 

 Zeer Goed 

 Goed 

 Matig 
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###

Geslacht:

3

0

Geen

1Mw. T. Pillement-Heyden

NavelbreukMonorchide

Lichaam:

Staart:

Keurmeester:

Ledematen (voorhand / achterhand):
passend bone, goede voeten, er lijkt een probleem in de achterhand, knie hoeking achter mag beter

Gangwerk:
Moeilijk te beoordelen, loopt achter licht mank

Licht wigvormig, vrouwelijk, middenbruin oog, draagt oor wat open, goed gebit

Hals:

Opmerkingen:
vriendelijke teef, probleem in de achterhand: goed opletten

Stamboomnr.

Eigenaar:

Oekje-Bijke fan 't Koekoekswâld

Geboortedatum:

Teef

Absent:

VERENIGING

"ONZE STABYHOUN"
EXTERIEUR beoordelingsformulier Bijke Dei

Zaltbommel 20 september 2014

1

voldoende bossig, aanzet mag beter

Ring:

goede hals lengte, alles mag krachtiger

Catalogus: Nest:

Algeheel beeld en gedrag:

Naam hond:

M. Egas-de Jong

6-9-2009 NHSB 2766975

Maat (Reuen ± 58 / 63 cm - Teven ± 55 / 60 cm):

Rastypisch flinke teef, goede lichaams verhoudingen, vriendelijk temperament,

Hoofd:

ze mag iets beter ontwikkeld zijn, goede ribben, voorborst mag beter

maximum

Beharing:
voldoende 

Bezit de hond een veldwerk kwalificatie?

Gecastreerd / gesteriliseerd*
Gebitsafwijkingen
Skeletafwijkingen

Geconstateerde afwijkingen:

Is de hond bejaagd (praktijkjacht)?
Bezit de hond een KNJV diploma?

Kwalificatie:

Geopereerd aan navelbreukCryptorchide

 * Ook gecastreerde reuen dienen 
gekwalificeerd te worden om inzicht 
te krijgen in de kwaliteit van het nest.

Aanvullende informatie:

Totaalbeeld  Uitmuntend 

 Zeer Goed 

 Goed 

 Matig 
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###

Geslacht:

5

2

Bezit de hond een veldwerk kwalificatie?

Gecastreerd / gesteriliseerd*
Gebitsafwijkingen
Skeletafwijkingen

Geconstateerde afwijkingen:

Is de hond bejaagd (praktijkjacht)?
Bezit de hond een KNJV diploma?

Kwalificatie:

Geopereerd aan navelbreukCryptorchide

 * Ook gecastreerde reuen dienen 
gekwalificeerd te worden om inzicht 
te krijgen in de kwaliteit van het nest.

Aanvullende informatie:

Totaalbeeld

Maat (Reuen ± 58 / 63 cm - Teven ± 55 / 60 cm):

rastypisch totaalbeeld, goede hoogte/lengte verhouding, prima temperament

Hoofd:

krachtig ontwikkeld lichaam, 

goede maat

Beharing:
Ze is net in de rui, beharing lijkt goed in aanleg

VERENIGING

"ONZE STABYHOUN"
EXTERIEUR beoordelingsformulier Bijke Dei

Zaltbommel 20 september 2014

1

bossige staart, die beter gedragen moet worden

Ring:

korte, stevige hals

Catalogus: Nest:

Algeheel beeld en gedrag:

Naam hond:

J. Hellings

6-9-2009 NHSB 2766977Stamboomnr.

Eigenaar:

Ofke-Hiske fan't Koekoekswâld

Geboortedatum:

Teef

Absent:

Geen

1Mw. T. Pillement-Heyden

NavelbreukMonorchide

Lichaam:

Staart:

Keurmeester:

Ledematen (voorhand / achterhand):
goed bone, rechte benen, goede voeten, knie hoeking mag beter, 

Gangwerk:
Wat moeilijk te beoordelen, komt niet in draf

Vrouwelijk, licht wigvormig, goed gedragen oor, donker oog, goed gebit

Hals:

Opmerkingen:
Prima teefje, bij combinaties een reu zoeken met een hele goede achterhand, een teefje waar je beslist iets mee kunt.

 Uitmuntend 

 Zeer Goed 

 Goed 

 Matig 
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###

Geslacht:

9

0

Bezit de hond een veldwerk kwalificatie?

Gecastreerd / gesteriliseerd*
Gebitsafwijkingen
Skeletafwijkingen

Geconstateerde afwijkingen:

Is de hond bejaagd (praktijkjacht)?
Bezit de hond een KNJV diploma?

Kwalificatie:

Geopereerd aan navelbreukCryptorchide

 * Ook gecastreerde reuen dienen 
gekwalificeerd te worden om inzicht 
te krijgen in de kwaliteit van het nest.

Aanvullende informatie:

Totaalbeeld

Maat (Reuen ± 58 / 63 cm - Teven ± 55 / 60 cm):

baby, goede lichaam verhoudingen, erg los, vriendelijk gedrag

Hoofd:

Volop in ontwikkeling, is te mager

Lijkt goed voor de leeftijd

Beharing:
moet nog komen

VERENIGING

"ONZE STABYHOUN"
EXTERIEUR beoordelingsformulier Bijke Dei

Zaltbommel 20 september 2014

3

bevedering moet nog komen

Ring:

goede hals

Catalogus: Nest:

Algeheel beeld en gedrag:

Naam hond:

A. en M. Poldervaart

22-4-2014 NHSB2962832Stamboomnr.

Eigenaar:

Melle

Geboortedatum:

Reu

Absent:

Geen

1Mw. T. Pillement-Heyden

NavelbreukMonorchide

Lichaam:

Staart:

Keurmeester:

Ledematen (voorhand / achterhand):
Mooi bone, goede voeten, achterhands hoeking, met name de croupe moet beter

Gangwerk:
Nog moeilijk te beoordelen

gestrekt in hoofd, goed gebit, 

Hals:

Opmerkingen:
Niet slecht maar tijd zal het leren.

 Uitmuntend 

 Zeer Goed 

 Goed 

 Matig 
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###

Geslacht:

10

0

Bezit de hond een veldwerk kwalificatie?

Gecastreerd / gesteriliseerd*
Gebitsafwijkingen
Skeletafwijkingen

Geconstateerde afwijkingen:

Is de hond bejaagd (praktijkjacht)?
Bezit de hond een KNJV diploma?

Kwalificatie:

Geopereerd aan navelbreukCryptorchide

 * Ook gecastreerde reuen dienen 
gekwalificeerd te worden om inzicht 
te krijgen in de kwaliteit van het nest.

Aanvullende informatie:

Totaalbeeld

Maat (Reuen ± 58 / 63 cm - Teven ± 55 / 60 cm):

Rastypisch krachtig ontwikkeld, vriendelijk temperament,

Hoofd:

mooi ontwikkeld lichaam voor zijn leeftijd, zeer diepe borst, goed ribben, mooie lichaamsconditie

voor leeftijd goede maat

Beharing:
nog glad

VERENIGING

"ONZE STABYHOUN"
EXTERIEUR beoordelingsformulier Bijke Dei

Zaltbommel 20 september 2014

3

beharing moet nog komen

Ring:

Goede hals

Catalogus: Nest:

Algeheel beeld en gedrag:

Naam hond:

J.H. Oldenburg

22-4-2014 NHSB 2962835Stamboomnr.

Eigenaar:

Sil 

Geboortedatum:

Reu

Absent:

Geen

1Mw. T. Pillement-Heyden

NavelbreukMonorchide

Lichaam:

Staart:

Keurmeester:

Ledematen (voorhand / achterhand):
krachtig bone, voeten mogen compacter, achterhand hoeking moet beter

Gangwerk:
Moielijk te beoordelen

reuen hoofd, licht wigvormig, goed gebit, 

Hals:

Opmerkingen:
lijkt qua lichaamsbouw iets meer op moeder

 Uitmuntend 

 Zeer Goed 

 Goed 

 Matig 
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###

Geslacht:

11

0

Bezit de hond een veldwerk kwalificatie?

Gecastreerd / gesteriliseerd*
Gebitsafwijkingen
Skeletafwijkingen

Geconstateerde afwijkingen:

Is de hond bejaagd (praktijkjacht)?
Bezit de hond een KNJV diploma?

Kwalificatie:

Geopereerd aan navelbreukCryptorchide

 * Ook gecastreerde reuen dienen 
gekwalificeerd te worden om inzicht 
te krijgen in de kwaliteit van het nest.

Aanvullende informatie:

Totaalbeeld

Maat (Reuen ± 58 / 63 cm - Teven ± 55 / 60 cm):

aantrekkelijk reutje, iets compact, mooie beenlengte, vriendelijk ringgedrag, 

Hoofd:

mooi ontwikkeld voor zijn leeftijd, goed borstdiepte, staat mooi op de benen

goede maat voor de leeftijd

Beharing:
in aanleg aanwezig

VERENIGING

"ONZE STABYHOUN"
EXTERIEUR beoordelingsformulier Bijke Dei

Zaltbommel 20 september 2014

3

geod gedragen, bevedering moet nog komen

Ring:

prima hals lengte

Catalogus: Nest:

Algeheel beeld en gedrag:

Naam hond:

A. en E. Eersel

22-4-2014 NHSB 2962836Stamboomnr.

Eigenaar:

Lubbert

Geboortedatum:

Reu

Absent:

Geen

1Mw. T. Pillement-Heyden

NavelbreukMonorchide

Lichaam:

Staart:

Keurmeester:

Ledematen (voorhand / achterhand):
mooi beenwerk, goede voeten

Gangwerk:
toont soms al een gangwerk wat in balans is

Leuk reuen hoofd, mooi donker oog, alerte expressie, goed gebit,

Hals:

Opmerkingen:
toont kwaliteit

 Uitmuntend 

 Zeer Goed 

 Goed 

 Matig 
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###

Geslacht:

12

0

Bezit de hond een veldwerk kwalificatie?

Gecastreerd / gesteriliseerd*
Gebitsafwijkingen
Skeletafwijkingen

Geconstateerde afwijkingen:

Is de hond bejaagd (praktijkjacht)?
Bezit de hond een KNJV diploma?

Kwalificatie:

Geopereerd aan navelbreukCryptorchide

 * Ook gecastreerde reuen dienen 
gekwalificeerd te worden om inzicht 
te krijgen in de kwaliteit van het nest.

Aanvullende informatie:

Totaalbeeld

Maat (Reuen ± 58 / 63 cm - Teven ± 55 / 60 cm):

krachtig ontwikkeld, toont laagbenig, zeer vriendelijk ringedrag, 

Hoofd:

krachtig ontwikkeld, al zeer diep in borst, goede ribben, tikje lang in lenden partij, croupe moet beter, vrij hoge hak

maat voor leeftijd goed

Beharing:
moet nog komen

VERENIGING

"ONZE STABYHOUN"
EXTERIEUR beoordelingsformulier Bijke Dei

Zaltbommel 20 september 2014

3

laag aangezet, beharing moet nog komen

Ring:

prima hals

Catalogus: Nest:

Algeheel beeld en gedrag:

Naam hond:

P. van Althuis

22-4-2014 NHSB 2962837Stamboomnr.

Eigenaar:

Lobke

Geboortedatum:

Teef

Absent:

Geen

1Mw. T. Pillement-Heyden

NavelbreukMonorchide

Lichaam:

Staart:

Keurmeester:

Ledematen (voorhand / achterhand):
krachtig bone, goede voeten, schuift achterhand regelmatig onder, nog erg los

Gangwerk:
moeilijk te beoordelen, erg los

vrouwelijk hoofd, mooi donker oog, goed gebit,

Hals:

Opmerkingen:
Zie haar graag terug, nieuwsgierig naar de been lengte

 Uitmuntend 

 Zeer Goed 

 Goed 

 Matig 
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###

Geslacht:

13

0

Bezit de hond een veldwerk kwalificatie?

Gecastreerd / gesteriliseerd*
Gebitsafwijkingen
Skeletafwijkingen

Geconstateerde afwijkingen:

Is de hond bejaagd (praktijkjacht)?
Bezit de hond een KNJV diploma?

Kwalificatie:

Geopereerd aan navelbreukCryptorchide

 * Ook gecastreerde reuen dienen 
gekwalificeerd te worden om inzicht 
te krijgen in de kwaliteit van het nest.

Aanvullende informatie:

Totaalbeeld

Maat (Reuen ± 58 / 63 cm - Teven ± 55 / 60 cm):

Vrolijk teefje, goede maat, toont wat compact, volop in ontwikkeling

Hoofd:

goed ontwikkeld voor de leeftijd, goede ribben, krachtige boven belijning, 

voor leeftijd goede maat

Beharing:
moet nog komen

VERENIGING

"ONZE STABYHOUN"
EXTERIEUR beoordelingsformulier Bijke Dei

Zaltbommel 20 september 2014

3

goed gedragen staart, bevedering moet nog komen

Ring:

goede hals lengte, 

Catalogus: Nest:

Algeheel beeld en gedrag:

Naam hond:

M. Daniels

22-4-2014 NHSB 2962838Stamboomnr.

Eigenaar:

Lutske

Geboortedatum:

Teef

Absent:

Geen

1Mw. T. Pillement-Heyden

NavelbreukMonorchide

Lichaam:

Staart:

Keurmeester:

Ledematen (voorhand / achterhand):
stevig bone, achterhand mag wat beter, goede voeten, goede voorborst

Gangwerk:
voor de leeftijd goed gangwerk

zeer vrouwelijk in hoofd, tikje gestrekt, draagt oor wat open, goed gebit, 

Hals:

Opmerkingen:
volop in ontwikkeling

 Uitmuntend 

 Zeer Goed 

 Goed 

 Matig 



3 2

3 2

22-apr-14

NHSB 2599691

NHSB 2613929Nynke

Mw. T. Pillement- Heyden Ring:

Teven:

Keurmeester:

Stamboomnr:

Reuen:

1

2. Opmerkingen:

op vallend zijn de vriendelijk karakters, puppies gedragen zich prima, nog iets te vroeg om te beoordelen hoe de 
kwaliteit is. Advies: dit nest terug laten komen rond twee jaar, met name letten op de beenlengte

Reuen: Teven:Ja Ja
Aanwezig:

1. Omschrijving van het nest:

Vader: Moeder:

VERENIGING

NEST beoordelingsformulier Bijke Dei
"ONZE STABYHOUN"

Zaltbommel 20 september 2014

Nest:

Fokker:

Geboortedatum:

Vader:

Moeder:

Samenstelling:

3

0

P. en J. van Althuis

Oscar van de Eenhoornleijn Stamboomnr:

Kennel:



 

 

###

Geslacht:

14

2

Bezit de hond een veldwerk kwalificatie?

Gecastreerd / gesteriliseerd*
Gebitsafwijkingen
Skeletafwijkingen

Geconstateerde afwijkingen:

Is de hond bejaagd (praktijkjacht)?
Bezit de hond een KNJV diploma?

Kwalificatie:

Geopereerd aan navelbreukCryptorchide

 * Ook gecastreerde reuen dienen 
gekwalificeerd te worden om inzicht 
te krijgen in de kwaliteit van het nest.

Aanvullende informatie:

Totaalbeeld

Maat (Reuen ± 58 / 63 cm - Teven ± 55 / 60 cm):

rastypisch krachtig, zeer mannelijk, goede lichaamsverhoudingen

Hoofd:

Krachtig, goed ontwikkeld lichaam, prima ribben, goede voorborst, 

maximum maat

Beharing:
volle beharing, iets open

VERENIGING

"ONZE STABYHOUN"
EXTERIEUR beoordelingsformulier Bijke Dei

Zaltbommel 20 september 2014

0

Bossige staart

Ring:

Krachtige korte hals

Catalogus: Nest:

Algeheel beeld en gedrag:

Naam hond:

I. Hummel-Linker

16-3-2006  NHSB 2599691Stamboomnr.

Eigenaar:

Oscar v.d. Eenhoornleijn

Geboortedatum:

Reu

Absent:

Geen

1Mw. T. Pillement-Heyden

NavelbreukMonorchide

Lichaam:

Staart:

Keurmeester:

Ledematen (voorhand / achterhand):
goede benen, goed bone, voeten mogen iets compacter, croupe mag iets beter

Gangwerk:
voldoende

Mannelijk hoofd, iets breed in schedel mag iets meer snuit lengte, wat licht oog, laag aan gezet oor

Hals:

Opmerkingen:
goede reu, die zijn sterkte punten vererfd

 Uitmuntend 

 Zeer Goed 

 Goed 

 Matig 



 

 

###

Geslacht:

c

0

Bezit de hond een veldwerk kwalificatie?

Gecastreerd / gesteriliseerd*
Gebitsafwijkingen
Skeletafwijkingen

Geconstateerde afwijkingen:

Is de hond bejaagd (praktijkjacht)?
Bezit de hond een KNJV diploma?

Kwalificatie:

Geopereerd aan navelbreukCryptorchide

 * Ook gecastreerde reuen dienen 
gekwalificeerd te worden om inzicht 
te krijgen in de kwaliteit van het nest.

Aanvullende informatie:

Totaalbeeld

Maat (Reuen ± 58 / 63 cm - Teven ± 55 / 60 cm):

8 jaar in zware conditie, laag benig, prima temperament

Hoofd:

krachtig, goede ribben, 

moet groter (laagbenig)

Beharing:
erg glad

VERENIGING

"ONZE STABYHOUN"
EXTERIEUR beoordelingsformulier Bijke Dei

Zaltbommel 20 september 2014

3

Mist bevedering en bossigheid

Ring:

korte stevige hals

Catalogus: Nest:

Algeheel beeld en gedrag:

Naam hond:

P. van Althuis

0-1-1900  NHSB 2613929Stamboomnr.

Eigenaar:

Nynke

Geboortedatum:

Teef

Absent:

Geen

1Mw. T. Pillement - Heyden

NavelbreukMonorchide

Lichaam:

Staart:

Keurmeester:

Ledematen (voorhand / achterhand):
passend bone, staat doorgezakt op de voeten, voeten moeten compacter, moet meer been lengte hebben

Gangwerk:
voldoende

Goed gevormd teven hoofd, goed gedragen oor, donker oog, goed gebit

Hals:

Opmerkingen:
Totaalbeeld wordt verstoord door laagbenigheid

 Uitmuntend 

 Zeer Goed 

 Goed 

 Matig 
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###

Geslacht:

6

2

Bezit de hond een veldwerk kwalificatie?

Gecastreerd / gesteriliseerd*
Gebitsafwijkingen
Skeletafwijkingen

Geconstateerde afwijkingen:

Is de hond bejaagd (praktijkjacht)?
Bezit de hond een KNJV diploma?

Kwalificatie:

Geopereerd aan navelbreukCryptorchide

 * Ook gecastreerde reuen dienen 
gekwalificeerd te worden om inzicht 
te krijgen in de kwaliteit van het nest.

Aanvullende informatie:

Totaalbeeld

Maat (Reuen ± 58 / 63 cm - Teven ± 55 / 60 cm):

Rastypisch totaalbeeld, goede hoogte, lengte verhouding, tikje nerveus, 

Hoofd:

krachtig, goede ribben, 

prima maat

Beharing:
erg open, niet aansluitend

VERENIGING

"ONZE STABYHOUN"
EXTERIEUR beoordelingsformulier Bijke Dei

Zaltbommel 20 september 2014

2

volle , bossige staart, mag iets beter gedragen worden,

Ring:

korte, sterke hals

Catalogus: Nest:

Algeheel beeld en gedrag:

Naam hond:

A. Kranenburg

3-4-2010 NHSB 2788774Stamboomnr.

Eigenaar:

Anne Sirius  fan't Koekoekswâld

Geboortedatum:

Reu

Absent:

Geen

1Mw. T. Pillement-Heyden

NavelbreukMonorchide

Lichaam:

Staart:

Keurmeester:

Ledematen (voorhand / achterhand):
Mooie rechte benen, goed bone, goede voeten, staat mooi op de benen

Gangwerk:
moeilijk te beoordelen, gaat niet in draf

reuen hoofd, wat breed in schedel, mag iets gestrekter in de voorsnuit

Hals:

Opmerkingen:
Reu met kwaliteit, maar je moet er wel een teef tegen over zetten met een hele goede vacht.

 Uitmuntend 

 Zeer Goed 

 Goed 

 Matig 
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###

Geslacht:

7

2

Bezit de hond een veldwerk kwalificatie?

Gecastreerd / gesteriliseerd*
Gebitsafwijkingen
Skeletafwijkingen

Geconstateerde afwijkingen:

Is de hond bejaagd (praktijkjacht)?
Bezit de hond een KNJV diploma?

Kwalificatie:

Geopereerd aan navelbreukCryptorchide

 * Ook gecastreerde reuen dienen 
gekwalificeerd te worden om inzicht 
te krijgen in de kwaliteit van het nest.

Aanvullende informatie:

Totaalbeeld

Maat (Reuen ± 58 / 63 cm - Teven ± 55 / 60 cm):

aantrekkelijk teefje, prima ring gedrag, mooi totaalbeeld, 

Hoofd:

goed ontwikkeld lichaam, mag nog iets meer rib hebben, 

Goede maat

Beharing:
Niet in volle beharing

VERENIGING

"ONZE STABYHOUN"
EXTERIEUR beoordelingsformulier Bijke Dei

Zaltbommel 20 september 2014

2

Eeen tussen staart, niet echt bossig, niet echt beverderd

Ring:

prima hals

Catalogus: Nest:

Algeheel beeld en gedrag:

Naam hond:

G. Helmink

3-4-2010 NHSB 2788780Stamboomnr.

Eigenaar:

Ansje-Imke fan't Koekoekswâld

Geboortedatum:

Teef

Absent:

Geen

1Mw. T. Pillement-Heyden

NavelbreukMonorchide

Lichaam:

Staart:

Keurmeester:

Ledematen (voorhand / achterhand):
Recht benen, mag iets meer bone hebben, goede voeten, hak mag iets lager, 

Gangwerk:
ze laat een fraai gangwerk zien

Fraai teven hoofd, ooraanzet mag iets lager, mooi donker oog, 

Hals:

Opmerkingen:
Teefje met kwaliteit, 

 Uitmuntend 

 Zeer Goed 

 Goed 

 Matig 
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###

Geslacht:

8

0

Bezit de hond een veldwerk kwalificatie?

Gecastreerd / gesteriliseerd*
Gebitsafwijkingen
Skeletafwijkingen

Geconstateerde afwijkingen:

Is de hond bejaagd (praktijkjacht)?
Bezit de hond een KNJV diploma?

Kwalificatie:

Geopereerd aan navelbreukCryptorchide

 * Ook gecastreerde reuen dienen 
gekwalificeerd te worden om inzicht 
te krijgen in de kwaliteit van het nest.

Aanvullende informatie:

Totaalbeeld

Maat (Reuen ± 58 / 63 cm - Teven ± 55 / 60 cm):

Rastypisch totaalbeeld, staat licht ondergeschoven, licht timide

Hoofd:

Zag haar graag iets beter ontwikkeld voor deze leeftijd

prima

Beharing:
Vrij glad

VERENIGING

"ONZE STABYHOUN"
EXTERIEUR beoordelingsformulier Bijke Dei

Zaltbommel 20 september 2014

2

Bossige staart, 

Ring:

Goede hals lengte

Catalogus: Nest:

Algeheel beeld en gedrag:

Naam hond:

G. Vandermaesen

3-4-2010 NHSB 2788781Stamboomnr.

Eigenaar:

Anke-Froukje  fan't Koekoekswâld

Geboortedatum:

Teef

Absent:

Geen

1Mw. T. Pillement-Heyden

NavelbreukMonorchide

Lichaam:

Staart:

Keurmeester:

Ledematen (voorhand / achterhand):
rechte benen, mag iets meer bone, schuift achterhand regelmatig onder, mag voor de balans ook iets langer in lichaam zijn

Gangwerk:
wat moeilijk te beoordelen, springt regelmatig

Vrouwelijk hoofd, tikje breed in bakken, zag graag een iets beter oor, mooi donker oog

Hals:

Opmerkingen:
Lief teefje

 Uitmuntend 

 Zeer Goed 

 Goed 

 Matig 



1 2

1 2

3-apr-10

 NHSB 2602848

 NHSB  2632717Joera Lobke fan 't Koekoekswâld

Mw. T. Pillement- Heyden Ring:

Teven:

Keurmeester:

Stamboomnr:

Reuen:

1

2. Opmerkingen:

Harmonisch nest, met goede nakomelingen, zeker de moeite waard om mee door te gaan. Prettige karakters.

Let op de open vachten uit de lijn van vader

Reuen: Teven:Ja
Aanwezig:

1. Omschrijving van het nest:

Vader: Moeder:

VERENIGING

NEST beoordelingsformulier Bijke Dei
"ONZE STABYHOUN"

Zaltbommel 20 september 2014

Nest:

Fokker:

Geboortedatum:

Vader:

Moeder:

Samenstelling:

2

fan 't Koekoekswâld

A. Uijtdehaag-Glerum

Pleun Dinges v.h. Vaertse Hoekske Stamboomnr:

Kennel:



 

 

###

Geslacht:

b

0

Bezit de hond een veldwerk kwalificatie?

Gecastreerd / gesteriliseerd*
Gebitsafwijkingen
Skeletafwijkingen

Geconstateerde afwijkingen:

Is de hond bejaagd (praktijkjacht)?
Bezit de hond een KNJV diploma?

Kwalificatie:

Geopereerd aan navelbreukCryptorchide

 * Ook gecastreerde reuen dienen 
gekwalificeerd te worden om inzicht 
te krijgen in de kwaliteit van het nest.

Aanvullende informatie:

Totaalbeeld

Maat (Reuen ± 58 / 63 cm - Teven ± 55 / 60 cm):

Rastypisch teefje prima maat, goed ontwikkeld lichaam, vrouwelijk wigvormig hoofd, mooi donker oog,

Hoofd:

goed ontwiukkeld lichaam, goede ribben

Prima 

Beharing:
goed

VERENIGING

"ONZE STABYHOUN"
EXTERIEUR beoordelingsformulier Bijke Dei

Zaltbommel 20 september 2014

2

Eeen tussen staart, niet echt bossig en niet echt bevederd

Ring:

goede hals

Catalogus: Nest:

Algeheel beeld en gedrag:

Naam hond:

A.Uijtenhage

18-11-2006  NHSB 2632717Stamboomnr.

Eigenaar:

Joera Lobke fan 't Koekoekswâld

Geboortedatum:

Teef

Absent:

Geen

1Mw. T. Pillement - Heyden

NavelbreukMonorchide

Lichaam:

Staart:

Keurmeester:

Ledematen (voorhand / achterhand):
Mooie recht benen, voeten mogen iets compacter,

Gangwerk:
Prima gangwerk

Wigvormig hoofd, mooi donker oog, prima gebit,

Hals:

Opmerkingen:
een goede teef, met een prima totaal beeld, prettig temperament

 Uitmuntend 

 Zeer Goed 

 Goed 

 Matig 
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