
 

###

Geslacht:

2

3

Geen

1Mw. T. Pillement-Heyden

NavelbreukMonorchide

Lichaam:

Staart:

Keurmeester:

Ledematen (voorhand / achterhand):

passend bone, staat doorgezakt op de voeten, voeten moeten compacter, met name de achterhand moet beter en krachtiger, hij 

staat ondergeschoven, te hoog in hak en staartdracht is ook niet typisch

Gangwerk:

voldoende maar mist stuwkracht

Wigvormig hoofd, oogkleur mag donker der, goed gebit, draagt oor wat open

Hals:

Opmerkingen:

Stamboomnr.

Eigenaar:

Bauke Doeke fan it Heidehiem

Geboortedatum:

Reu

Absent:

VERENIGING

"ONZE STABYHOUN"

EXTERIEUR beoordelingsformulier Bijke Dei

Zaltbommel 20 september 2014

0

bossig

Ring:

te korte hals

Catalogus: Nest:

Algeheel beeld en gedrag:

Naam hond:

R. Duijker

4-8-2005  NHSB 2570996

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

9 jaar flinke reu qua maat, voldoende ontwikkeld in lichaam, zou iets gestrekter kunnen zijn, iets timide

Hoofd:

voldoende ontwikkeld, maar mist het krachtige totaalbeeld, trekt de rug wat rond, lenden partij loopt iets te snel op

maximum maat

Beharing:

voldoende, mooi borst en broek beharing

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 

 



 

###

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:

16

1

Geen

1Mw. T. Pillement-Heyden

NavelbreukMonorchide

Lichaam:

Staart:

Keurmeester:

Ledematen (voorhand / achterhand):

correct bone goede voeten, achterhandshoeking mag beter, croupe iets te rond

Gangwerk:

toont een keuroig gangwerk, achter iets meer stuwkracht gewenst

hoofd toont wat klein, mag net iets krachtiger zijn, wel goed van vorm. Middenbruin oog, goed gebit

Hals:

Opmerkingen:

een reu met kwaliteit

Stamboomnr.

Eigenaar:

Siebe (Jelle)

Geboortedatum:

Reu

Absent:

VERENIGING

"ONZE STABYHOUN"

EXTERIEUR beoordelingsformulier Bijke Dei

Zaltbommel 20 september 2014

0

bossig, van goede lengte, goed gedragen

Ring:

iets meer hals lengte gewenst

Catalogus: Nest:

Algeheel beeld en gedrag:

Naam hond:

S. Schouten-Lak

11-2-2008  NHSB 2691574

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

Rastypisch, licht gestrekt, krachtig, vriendelijk temperament, 

Hoofd:

krachtig en breed, goede ribben, goede borst

goed

Beharing:

mooie volle beharing

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 

 



 

1

###

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 

 



 

6

###

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 

 



 

###

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):

Wat kleinere reu, licht gestrekt totaalbeeld, correct ringgedrag, mooie vacht verzorging

Hoofd:

Hij mag van mij iets meer gewicht hebben, goede ribben, mooie voorborst

niet kleiner a.u.b.

Beharing:

mooie beharing, lekker schoon

VERENIGING

"ONZE STABYHOUN"

EXTERIEUR beoordelingsformulier Bijke Dei

Zaltbommel 20 september 2014

0

bossige staart, staartaanzet tikje beter, is erg macho en draagt de staart met een boog naar voren

Ring:

stevige hals, goede lengte

Catalogus: Nest:

Algeheel beeld en gedrag:

Naam hond:

A.van Ijperen

13-6-2010  NHSB 2799067 Stamboomnr.

Eigenaar:

Dytmer Rieme fan de Moaie Hovingen

Geboortedatum:

Reu

Absent:

Geen

1Mw. T. Pillement-Heyden

NavelbreukMonorchide

Lichaam:

Staart:

Keurmeester:

Ledematen (voorhand / achterhand):

Correct bone, iets lang in voet, achterhands hoeking mag beter,(schuift iets onder)

Gangwerk:

Vlot in gangen, maar met zeer hoge staartdracht

hoofd past bij de maat,licht wigvormig, mooi donker oog, goed gebit

Hals:

Opmerkingen:

reutje geschikt voor fokkerij maar niet passend bij ierdere teef

 Uitmuntend 

 Zeer Goed 

 Goed 

 Matig 

 



 

###

Geslacht:

7

3

Geen

1Mw. T. Pillement-Heyden

NavelbreukMonorchide

Lichaam:

Staart:

Keurmeester:

Ledematen (voorhand / achterhand):

mag iets meer bone hebben, wat lange voeten die steviger mogen zijn, achterhands hoeking moet beter, croupe erg rond

Gangwerk:

mist balans en kracht in de achterhand

mag rastypischer in het hoofd, mooi donker oog, goed gebit,

Hals:

Opmerkingen:

Stamboomnr.

Eigenaar:

fan 't Bosschagenwold Body-Tico

Geboortedatum:

Reu

Absent:

VERENIGING

"ONZE STABYHOUN"

EXTERIEUR beoordelingsformulier Bijke Dei

Zaltbommel 20 september 2014

0

Laagaangezet bossig

Ring:

goede halslengte

Catalogus: Nest:

Algeheel beeld en gedrag:

Naam hond:

I. Hummel-Linker

23-8-2010  NHSB 2807617

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

Mannlijk totaalbeeld, mag iets gestrekter zijn in lichaam, goede beenlengte, zag hem graag krachtiger

Hoofd:

moet krachtiger en breder in lichaam zijn en iets langer, trekt de lenden partij rond, borst moet dieper

goed

Beharing:

goed

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 

 



 

###

Geslacht:

2

Geen

1Mw. T. Pillement-Heyden

NavelbreukMonorchide

Lichaam:

Staart:

Keurmeester:

Ledematen (voorhand / achterhand):

Achterhands hoeking mag beter, croupe wat rond, stevige bone, goede voeten

Gangwerk:

Mist wat kracht, vanuit de achterhand, tijdens het gaan

Flink reuen hoofd, mag in hoofd droger zijn, donker oog, goed gebit

Hals:

Opmerkingen:

Mag iets meer bone hebben, vriendelijk ringgedrag

Stamboomnr.

Eigenaar:

Elbert Elco van de Kraayheide

Geboortedatum:

Reu

Absent:

VERENIGING

"ONZE STABYHOUN"

EXTERIEUR beoordelingsformulier Bijke Dei

Zaltbommel 20 september 2014

flinke bossige staart

Ring:

Korte, stevige hals

Catalogus: Nest:

Algeheel beeld en gedrag:

Naam hond:

 NHSB 

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

Krachtig, gestrekt, diep in lichaam

Hoofd:

Goede voorborst en brede, diepe borst partij

Beharing:

goede vacht

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 

 



 

###

Geslacht:

8

2

Geen

1Mw. T. Pillement-Heyden

NavelbreukMonorchide

Lichaam:

Staart:

Keurmeester:

Ledematen (voorhand / achterhand):

stevig bone, goede voeten. Achterhandshoekingen mag beter, schuift onder

Gangwerk:

toont constant telgang (aangeleerd door korter lichaam?)

Mannelijk hoofd, met licht wigvorm, goed gedragen oor, goed gebit, 

Hals:

Opmerkingen:

Is iets onzeker

Stamboomnr.

Eigenaar:

Hessel fan 't Paradijske

Geboortedatum:

Reu

Absent:

VERENIGING

"ONZE STABYHOUN"

EXTERIEUR beoordelingsformulier Bijke Dei

Zaltbommel 20 september 2014

0

bossig

Ring:

goede halslengte, mag krachtiger zijn

Catalogus: Nest:

Algeheel beeld en gedrag:

Naam hond:

D. de Haan

4-9-2010  NHSB 2808568

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

Mannelijk voldoende krachtig, mag iets langer in lichaam zijn, goede beenlengte, prima ringgedrag

Hoofd:

Mag krachtiger ontwikkeld zijn en borst voldoende diepte, in droge conditie

prima

Beharing:

open, wel mooi vol

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 

 



 

###

Geslacht:

12

2

Geen

1Mw. T. Pillement-Heyden

NavelbreukMonorchide

Lichaam:

Staart:

Keurmeester:

Ledematen (voorhand / achterhand):

Mooi bone, goede voeten, achtethand hoeking moet beter, ronde croupe

Gangwerk:

mist stuwkracht,

Fraai reuen hoofd, goed gedragen oor, goed gebit, mooi donker oog, 

Hals:

Opmerkingen:

mooi totaalbeeld, maar achterhand moet veel krachtiger zijn. 

Stamboomnr.

Eigenaar:

Jari-Jelle van Hummelstabij

Geboortedatum:

Reu

Absent:

VERENIGING

"ONZE STABYHOUN"

EXTERIEUR beoordelingsformulier Bijke Dei

Zaltbommel 20 september 2014

0

mooie lengte, mooi bossig, laag aangezet

Ring:

Mooie  hals lengte, voldoende krachtig

Catalogus: Nest:

Algeheel beeld en gedrag:

Naam hond:

L. Voght

15-1-2011  NHSB 2824213

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

Mannelijk gestrekt, goede beenlengte, vriendelijk ringgedrag, mag wat krachtiger zijn

Hoofd:

Mag in lichaam wat meer ontwikkeld zijn, met name de borst mag dieper, mag iets compacter in de lenden partij, onder belijning 

loopt te snel op, zag graag een betere achterhand die krachtiger ontwikkeld was

prima

Beharing:

hele mooie vacht

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 

 



 

###

Geslacht:

3

2

Geen

1Mw. T. Pillement-Heyden

NavelbreukMonorchide

Lichaam:

Staart:

Keurmeester:

Ledematen (voorhand / achterhand):

Mag meer bone hebben, achterhandshoeking mag net iets beter,goede voeten 

Gangwerk:

Prima gangwerk

fraai reuen hoofd, donker oog, goed gebit, 

Hals:

Opmerkingen:

Leuke reu, heeft zeker wat te bieden

Stamboomnr.

Eigenaar:

Bobby's Beer fan 't Koekoekswâld

Geboortedatum:

Reu

Absent:

VERENIGING

"ONZE STABYHOUN"

EXTERIEUR beoordelingsformulier Bijke Dei

Zaltbommel 20 september 2014

0

Mag iets beter aangezet zijn, bossig, goede staartlengte

Ring:

goede hals, voldoende krachtig

Catalogus: Nest:

Algeheel beeld en gedrag:

Naam hond:

M. Heijmans

23-2-2011  NHSB 2828883

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

Rastypisch, gestrekt voldoende beenlengte, prima temperament, mag iets krachtiger zijn

Hoofd:

Is in droge conditie, iets meer gewicht zou hem ten goede komen, tikje lang in lenden partij, mooie borst diepte, croupe mag beter

goed

Beharing:

goed , mooie borst en broek

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 

 



 

###

Geslacht:

4

1

Geen

1Mw. T. Pillement-Heyden

NavelbreukMonorchide

Lichaam:

Staart:

Keurmeester:

Ledematen (voorhand / achterhand):

rechte benen, mooie bone, goede voeten, prima achterhand

Gangwerk:

toont gangwerk in balans, met goede stuwkracht

Mooi reuen hoofd, licht wigvorm.donker oog, goed gedragen oor, goed gebit

Hals:

Opmerkingen:

reu met kwaliteit

Stamboomnr.

Eigenaar:

Djurre Boyke fan it Molenaarshiem

Geboortedatum:

Reu

Absent:

VERENIGING

"ONZE STABYHOUN"

EXTERIEUR beoordelingsformulier Bijke Dei

Zaltbommel 20 september 2014

0

bossige staart, goede staart aanzet

Ring:

stevige hals, prima halslengte

Catalogus: Nest:

Algeheel beeld en gedrag:

Naam hond:

S. de Graaff

4-10-2011  NHSB 2856070

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

Mooi totaalbeeld, licht gestrekt, prima beenlengte, vriendelijk ringgedrag

Hoofd:

krachtig, met mooie borst, goede ribben, goede conditie

goede maat

Beharing:

rastypisch

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 

 



 

###

Geslacht:

11

1

Geen

1Mw. T. Pillement-Heyden

NavelbreukMonorchide

Lichaam:

Staart:

Keurmeester:

Ledematen (voorhand / achterhand):

krachtig bone, achterhand mag net iets beter, goede voeten

Gangwerk:

Keurig gangwerk, stuwkracht achter kan nog wat beter, 

flink reuen hoofd, mag iets meer wigvorm totntn, draagt de oren wat open, mooi donker oog, goed gebit

Hals:

Opmerkingen:

aantrekkelijke reu, zeker geschikt voor de fokkerij

Stamboomnr.

Eigenaar:

Jari-Ferre van Hummelstabij

Geboortedatum:

Reu

Absent:

VERENIGING

"ONZE STABYHOUN"

EXTERIEUR beoordelingsformulier Bijke Dei

Zaltbommel 20 september 2014

0

Bossige staart, draagt de staart wat hoog

Ring:

Prima hals

Catalogus: Nest:

Algeheel beeld en gedrag:

Naam hond:

N. Sermant

20-12-2012  NHSB 2865048

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

Echte reu, prima maat, licht gestrekt totaalbeeld. Prima ringgedrag

Hoofd:

krachtig ontwikkeld, goede borst diepte, goede borst breedte

goed

Beharing:

goed, mist iets borst en broek op dit moment

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 

 



 

###

Geslacht:

10

2

Geen

1Mw. T. Pillement-Heyden

NavelbreukMonorchide

Lichaam:

Staart:

Keurmeester:

Ledematen (voorhand / achterhand):

goed bone, goede voeten, achterhand moet iets beter, croupe is rond, schuift wat onder

Gangwerk:

Mist kracht in de achterhand

wat kort in hoofd en iets breed in schedel, hoofd toon t wat klein in verhouding tot het lichaam, goed gebit

Hals:

Opmerkingen:

Met wat min puntjes, maar mogelijk geschikt voor passende teven

Stamboomnr.

Eigenaar:

Jari-Dino van Hummelstabij

Geboortedatum:

Reu

Absent:

VERENIGING

"ONZE STABYHOUN"

EXTERIEUR beoordelingsformulier Bijke Dei

Zaltbommel 20 september 2014

0

mooie bossige staart, goede lengte

Ring:

toont korte hals

Catalogus: Nest:

Algeheel beeld en gedrag:

Naam hond:

H. Kuiper

9-3-2012  NHSB 2873678

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

Aaantrekkelijke reu, goede maat. Licht gestrekt totaalbeeld, zeer vriendelijk gedrag

Hoofd:

mooi ontwikkeld, maar mag iets meer kracht en breedte tonen, goede borst diepte en goede voorborst

prima

Beharing:

hele mooie vacht

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 

 



 

###

Geslacht:

2

Geen

1Mw. T. Pillement-Heyden

NavelbreukMonorchide

Lichaam:

Staart:

Keurmeester:

Ledematen (voorhand / achterhand):

Achterhands hoeking, croupe en staartaanzet moeten beter

Gangwerk:

In gangwerk mist hij stuwkracht achter, staart dracht is vrij hoog

Aantrekkelijk reuen hoofd, mooi donker oog, schaar gebit

Hals:

Opmerkingen:

Vriendelijk ringgedrag

Stamboomnr.

Eigenaar:

Epke-Alger van het Molenaarshiem

Geboortedatum:

Reu

Absent:

VERENIGING

"ONZE STABYHOUN"

EXTERIEUR beoordelingsformulier Bijke Dei

Zaltbommel 20 september 2014

mooie bossige staart

Ring:

Goede hals lengte

Catalogus: Nest:

Algeheel beeld en gedrag:

Naam hond:

31-2-2012  NHSB 

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

reu van 2 1/2 jaar, mannelijk totaalbeeld, prima maat, goede hoogte/lengte verhoudingen

Hoofd:

mooie borst diepte, moet in lichaam en borst nog krachtiger worden. Mooie bone, goede voeten

Beharing:

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 

 



 

###

Geslacht:

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):

Reu van 1 1/2 jaar, Aantrekkelijk totaalbeeld, heeft tijd nodig, goede lichaams verhoudingen, in zeer droge lichaams conditie

Hoofd:

Moet in lichaam krachtiger en breder worden, voor leeftijd goede borst diepte, mooie bone, goede voeten

Beharing:

goede beharing

VERENIGING

"ONZE STABYHOUN"

EXTERIEUR beoordelingsformulier Bijke Dei

Zaltbommel 20 september 2014

bossige staart

Ring:

Catalogus: Nest:

Algeheel beeld en gedrag:

Naam hond:

M.A.H.W. Peeters

24-3-2013  NHSB 2917998Stamboomnr.

Eigenaar:

Sil-Pluto (via de aankeuring)

Geboortedatum:

Reu

Absent:

Geen

#N/B#N/B

NavelbreukMonorchide

Lichaam:

Staart:

Keurmeester:

Ledematen (voorhand / achterhand):

Croupe mag iets beter

Gangwerk:

Toont al prima gangwerk

Fraai reuen hoofd, midden bruin oog, goed gebit, correct gedragen oor

Hals:

Opmerkingen:

Volop in ontwikkeling. Reu met kwaliteit die nog tijd nodig heeft. Vriendelijk ringgedrag

 Uitmuntend 

 Zeer Goed 

 Goed 

 Matig 

 



 

###

Geslacht:

3

Geen

#N/B#N/B

NavelbreukMonorchide

Lichaam:

Staart:

Keurmeester:

Ledematen (voorhand / achterhand):

Gangwerk:

Kan zich goed gaan ontwikkelen

Mooi reuen hoofd, mooi donker oog, goed gebit

Hals:

Opmerkingen:

Voor het type en constructie: een Zeer goed, vanwege de lichaams conditie nu : goed

Stamboomnr.

Eigenaar:

Lebbe-Tjisse van Hummelstabij

Geboortedatum:

Reu

Absent:

VERENIGING

"ONZE STABYHOUN"

EXTERIEUR beoordelingsformulier Bijke Dei

Zaltbommel 20 september 2014

Ring:

prima hals

Catalogus: Nest:

Algeheel beeld en gedrag:

Naam hond:

S. Tabak, sftabak@hotmail.nl

 NHSB 2941814

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

Harmonische gebouwde reu van 11 maanden, die veel te mager is en daarom, op dit moment moeilijk te beoordelen.

Hoofd:

Staat goed op de benen

Beharing:

Vacht moet nog komen

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 

 


	NHSB 2570996_Bauke Doeke fan ik Heidehiem
	NHSB 2599691_Oscar v.d. Eenhoornleijn
	NHSB 2691574_Siebe (Jelle)
	NHSB 2766973 Oepke-Bluf Fan 't Koekoekswald
	NHSB 2788774 Ane Sirius Fan 't Koekoekswald
	NHSB 2799067 Dytmer Rieme fan de Moaie Hovingen
	NHSB 2807617_fant Bosschagewold Body-Tico
	NHSB 2808457 Elber-Elco van de Kraayheide
	NHSB 2808568 Hessel fan t Paradijske
	NHSB 2824213_Jari-Jelle van Hummelstrabij
	NHSB 2828883 Bobby-beer Fan't Koekoekswald
	NHSB 2856070 Djurre Boyke fan it Molenaarshiem
	NHSB 2865048_Jari-Ferre van Hummelstrabij
	NHSB 2873678Jari-Dino van Hummelstrabij
	NHSB 2876922 Epke-Alger van het Molenaarshiem
	NHSB 2917998 Sil-Pluto van Hummelstabij
	NHSB 2941814 Lebbe-Tjisse van Hummelstabij

