
JachtBasisTest 

Datum: 29 april 2018 

Keurmeester: Dhr. G. Mensinck 

Korthaar 

Reuen: 

Abos: NHSB:3045465, G: 24-05-2016, F: J. vd Wiel, V: Otiska Ledo, M: Szimat Annuska, Eig: P. 

Maas. 

Gecastreerd, 58 cm, 2 jaar, zeer goed ras- en geslachtstype. Mannelijk hoofd. Goed gepigmenteerd 

oog. Scharend gebit. Toont wat vierkante lippenpartij. Goede hals, sterke rug, goed bekken, staart van 

goede lengte. Voorborst voelbaar. Goed gewelfde en diepe ribkorf. Functionele hoekingen voor en 

achter. Goede benen. Geveerde pols. Voldoende sterke voeten. Prima vachtstructuur en kleur. Laat 

een stuwend gangwerk zien. Toont prima karakter. Geen kwalificatie. 

GEEN KWALIFICATIE. 

Ragnolds  Royal Rhavi: NHSB: 3103210, G: 27-04-2017, F: Mrs. PA. Wellstead, V: Quodian’s 

Rembrandt, M: Ragnolds First Impression, Eig: A. van Santen 

64 cm, 1 jaar, flinke reu, echt mannelijk hoofd. Goed oor, oog en gebit. Lippenpartij zou droger mogen. 

Goede hals, goede rug, goede lendenpartij. Licht hellend bekken, staart van goede lengte. Duidelijke 

voorborst, goed gewelfde en diepe ribkorf. Goed gehoekte voorhand. Goede knie en hakhoeking. 

Neigt in stand wat ondergeschoven en hakkennauw. Draait achter de knieën naar buiten. Pezige 

benen, geveerde pols, sterke voeten. In aanleg goede vacht. Zag kleur graag iets lichter. Gaat achter 

hakkennauw. Grijpt voor prima uit. Goed temperament. 

GOED 

Pitypang Lero,  NHSB 3086316, G: 16-01-2017,F: Fuzesine Szegvari Zsuzsanna, V: Alci Gergo, M: 

Pitypang Agven. Eig: A. Westerhof. 

58 cm, 15 mnd,  zeer goed ras en geslachtstype. Goede schedel en voorsnuit. Goed gepigmenteerd 

oog. Bovenkaak staat niet geheel recht op de onderkaak, waardoor de tanden niet regulier staan. 

Goede hals, goede rug, prima lendenpartij. Hellend bekken, staart van goede lengte. Goede 

voorborst. Voor leeftijd prime gewelfde en diepe ribkorf. Voldoende gehoekt voor, goed gehoekt 

achter. Goed besprierd. Goed bone. Geveerde polsen, goede voeten. Toont goede vacht. Witte vlek 

op de keel. Krachtig stuwend gangwerk. Grijpt voor goed uit. Goed temperament. Jammer van gebit 

en halsvlek. 

GEEN KWALIFICATIE. 

Teven. 

Anika: NHSB:3045468, G: 24-05-2016, F: J. vd Wiel, V: Otiska Ledo, M: Szimat Annuska, Eig: D. 

Tienkamp. 

55 cm, 2 jaar Vrouwelijk hoofd, goed oor, oog en gebit. Goede hals en rugbelijning. Goed liggend 

bekken, staart van goede lengte, laatste kootje toont een haak (misschien trauma) Voelbare voorborst. 

Goed gewelfde en diepe ribkorf, zag schouderblad graag iets schuiner. Goed liggend opperarm. Goed 

gehoekte achterhand. Goed bone, geveerde pols. Ovale voeten. Goede vacht. Kleur moet niet 

donkerder. Toont jeugdig gangwerk, benodigd ringtraining. Hondje met een uitmuntend totaalbeeld, 

maar omwege knikstaart geen kwalificatie. 

GEEN KWALIFICATIE. 

 

 

 



Habibi Büszkeségünk, NHSB 3036952   G: 19-03-2016, F: S. Jacobs, V: Hágar v.d Verre Hoeve, M:  

Elven de la Fontaine la Presle, Eig: CJM Quaden-Debruijn 

56 cm, 2 jaar, zeer goed ras en geslachtstype. Vrouwelijk hoofd, goed oor, oog en gebit. Goede hals 

en rugbelijning. Goed bekken en lendenpartij. Voldoende lange staart. Goede voorborst, goed 

gewelfde ribben, goed doorgeribd. Goed gehoekt oor, zeer goed achter. Goed bone, goed geveerde 

polsen, goede voet. Goede vacht. Kleur moet wat donkerder. Gaat met goede stuwing, grijpt voor 

voldoende uit. Prima karakter. 

ZEER GOED 

Aylah, NHSB 3063469, G: 05-11-2016, F: B. Rikkink, V: Falco von Osteressen, M: Aranyu, Eig: J. 

Welman. 

60 cm, 17 mnd, goed ras en geslachtstype. Vrouwelijk hoofd, goede schedel en voorsnuit, heeft oor 

wat open te dragen. Goed oog en gebit. Goede halslengte. Goede rug, licht hellend bekken, 

staartlengte is goed. Zag lendenpartij graag iets korter. Voorborst goed voelbaar, goed gewelfde en 

diepe ribkorf. Zag goed gehoekte schoudergordel graag verder naar achteren. Goed gehoekte 

achterhand. Goed bone, geveerde pols, goede voet. In aanleg goede vacht. Vandaag wat gevlekte 

vacht. Toont prima temperament. Vanwege vachtkleur een goed. 

GOED 

Aranyu, NHSB 2949509, G: 28-12-2013, F: JGJJ Janssen, V: Szimat Enrico, M: Gini Vadasz Donna, 

Eig: B. Rikkink. 

62 cm, 4 jaar, zeer goed ras en geslachtstype. Goede hals en rugbelijning. Staart van goede lengte. 

Goede voorborst. Goed gewelfde ribben. Voldoende borstdiepte. Goed liggend schouderblad. Goede 

opperarm. Pezige benen. Geveerde pols. Voor en achter goede voeten. Voldoende gehoekte 

achterhand. In aanleg goede vacht en kleur. Toont prima stuwing vanuit de achterhand. Grijpt voor 

goed uit maar toont daarbij wat ellebogen. Goed temperament. 

ZEER GOED. 

Lilli, NHSB 3038215, G: 21-03-2016, F: LH Altena, V: Falco von Osteressen M: Gini Vadász Ernia, 

Eig: S. Smits 

54 cm, 2 jaar, harmonisch teefje. Vrouwelijk hoofd. Wat laag geplaatst oor, goed oog en gebit. Goede 

hals en rugbelijning. goed bekken. Staart van goede lengte. Goede voorborst. Voldoende gewelfde 

ribben. Voldoende diep. Goed liggend schouderblad en opperarm. Goed gehoekte achterhand. 

Passend bone. Onderbelijning wat te sterk opgetrokken. Geveerde pols en goede vvoet In aanleg 

goede vacht en kleur. Gaat achter met voldoende stuwing. Moet vaster in elleboog en polsen. Moet 

zich vrijer in de ring voelen. Vanwege totaalbeeld een zeer goed 

ZEER GOED 

Quirita v.d Verre Hoeve, NHSB 3096077, G: 12-09-2017, F: M. Verhoeven, V: Ekszer Orban, M: 

Cleo vd Verre Hoeve, Eig: M. Rutten. 

57 cm, 7,5 mnd, zeer goed ras en geslachtstype, vrolijk hoofd, prima expressie. Goed oor en gebit. 

Goede hals en rugbelijning. Lendenpartij zou korter mogen. Goed bekken. Staart van goede lengte. 

Duidelijke voorborst. Voor leeftijd goed gewelfde ribkorf. Goed liggend schouderblad en opperarm. 

Voldoende gehoekte achterhand. Passend bone. Geveerde pols, compacte voeten. Goede vacht en 

kleur. Gaat met goede stuwing, grijpt voor goed uit. Toont goed temperament. 

VEEL BELOVEND. 

Szep v.h. Lieverder Veld, NHSB 3028355, Geb: 22-12-2015, F: TA Arends-Russchen, V: Andy von 

der Dansenborger Heide, M: Szep, Eig: GM Wafelaar. 

54 cm, 2 jaar, zeer goed ras en geslachtstype. Vrouwelijk hoofd, goed oor, oog en gebit. Goede hals, 

voldoende sterke rug, goede lendenpartij. Licht hellend bekken. Staart van goede lengte. Voorborst 

voelbaar. Goed gewelfde en diepe ribkorf. Zag schouderblad graag iets schuiner evenals opperarm. 

Goed gehoekte achterhand, passend bone, geveerde pols, goede voeten. Goede vacht en kleur. Gaat 

met goede gangen en stuwing. Ellebogen zouden beter mogen aanliggen. Prima temperament. 



ZEER GOED 

 

 

Quodian’s Kookai, NHSB 3051793, G: 17-03-2016, F: LH van Essen, V: Csovarberki Ujonc, M: 

Vizcaya’s Song Sung Blue, Eig: M. Dijkstra-Baan. 

57 cm, 21 mnd, teef zeer goed ras en geslachtstype. Vrolijk hoofd met goede expressie. Goed oor en 

gebit. Goede halslengte, die was abrupt in de rugbelijning overgaat. Rechte rug, goede lendenen. 

Goed liggend bekken, staart van goede lengte. Voorborst voelbaar. Goed gewelfde en diepe ribkorf. 

Zag schouderblad graag iets schuiner. Goed liggend opperarm. Voldoende gehoekte achterhand. 

Goed bone, goede voeten. Goede vachtstructuur, goede kleur. Gaat met goede stuwing vanuit de 

achterhand, los in de voorhand. 

ZEER GOED. 

 

Szimat Gisella, NHSB 3016372, G: 22-08-2015, F: MA Pel, V: Hanko, M: Szimat Sasa Eig: JW 

Heijenk. 

53 cm, 2,5 jaar. Teef, goed ras en geslachtstype. Vrouwelijk hoofd, goed oor, oog en gebit. Goede 

hals, sterke rug, korte en sterke lendenpartij. Goed bekken, staart van goede lengte. Goede gewelfde 

en diepe ribkorf. Voorborst is voelbaar. Zag schouderblad graag iets schuiner. Goed liggend 

opperarm. Ellebogen sluiten niet goed aan bij het borstbeen, doordat schoudergordel wat naar voren 

is geschoven. Voldoende gehoekte achterhand, geveerde pols. Goed bone goede voeten. Goede 

bespiering, vachtsstructuur en witte borstvlek. Helaas witte keelvlek. Gaat met veel stuwing vanuit de 

achterhand. Toont veel temperament. Helaas door de extra witte vlek geen kwalificatie. 

GEEN KWALIFICATIE.  

Draadhaar 

Reuen. 

Alfa Pogo Nagy Baratja, NHSB 3065441 (IMP BE), Geb: 21-03-2014, F: K. Geens, V: ET, M: Alfa 

Pogo Joko, Eig: JJJM van Haaren. 

62 cm, 4 jaar, goed ras en geslachtstype. Mannelijk hoofd, tikkeltje rond in schedel, waardoor oor laag 

wordt gedragen. Goede voorsnuit. Goed gepigmenteerd oog. Niet geheel regulair gebit. Voldoende 

hals, rechte rug, goede lendenpartij. Goed liggend bekken. Staart van goede lengte. Goede voorborst, 

goed gewelfde en diepe ribkorf. Goed doorgeribd. Wat kort schouderblad ligt goed. Goed gehoekte 

achterhand. Sterk bone. Matig geveerde pols, goede voet. Prima vachtstructuur en stugheid. Goed 

garnituur. Gaat met goede stuwing, grijpt voldoende uit. Gedraagt zich goed. Vanwege het gebit geen 

kwalificatie. 

GEEN KWALIFICATIE. 

Teven. 

Angyalka, NHSB 3084185, F: J. van Haaren, V: Alfa Pofo Nagyr Baratja, M: Betti on Seensgraben, 

Eig: H. Fonteine. 

62 cm, 11 mnd, zeer goed ras en geslachtstype. Goede schedel en voorsnuit. Goed gepigmenteerd 

oog,, moet donderder. Scharend gebit. Goede overgang hals/rugbelijning. Goede lendenpartij. Goed 

bekken, staart van goede lengte. Goede voorborst, diepte en ribwelving. Functioneel gehoekt voor en 

achter. Goed bone. Licht geveerde pols, goede voeten. Stugge vacht van goede lengte. Typische 

tarwekleur. Prima garnituur. Een uitmuntend type hond, die nog wat ringtraining benodigd om te 

kunnen gaan. 

ZEER GOED. 

 

 



 


