V.Z.W. BELGISCHE ROTTWEILER KLUB – CLUB BELGE ROTTWEILER

RASSTANDAARDTEST – TEST STANDARD DE RACE
Keurders / juges : Dirk Vandecasteele & Ivo Aerts
Datum / date : 25.01.2020
Plaats / terrain : KG Witven

Naam / nom

Rajca van ‘t Molshofke

Stamboom / pédigree
Vader - Père
Moeder - Mère

LOSH 1270513
Jordan vom Schloss Ouwen
Luna van het Polderbos

Hoogte hauteur
57

Lengte longueur
67

Geboorte/naiss. : 1/05/2018
Tatouage / chip
HD
ED

981100004543491
HD A
0/0

Borstdiepte –
Borstomtrek
Schedel Snuit –
prof. poitrine
cont. poitrine
crâne
museau
27
80
13
8.5
Beschrijving van de hond / description du chien

Oog
Oeil
2B

Kg.

Gebit –
denture
CS / DCC

21 maand, nog jonge teef, klein, levendig en attent – goedaardig, zeer goede knook en zeer goed in type, krachtig jong tevenhoofd met
brede schedel die zich nog iets verder zal ontwikkelen, middel groot tot groot goed ingeplant oor dat iets beter kan aanliggen, middelgroot
rond bruin oog, zeer goed donker lip- en bekpigment,, korte voorsnuit doch nog in goede verhouding – breed aangezet en licht toelopend,
iets zware lip, gestrekte rechte hals, bovenlijn moet krachtiger en rechter – toont middellange croupe, correct gedragen staart, zeer goede
borstdiepte voor de leeftijd van de hond, borstbreedte zal zich nog verder ontwikkelen, voldoende voorborst, iets steil in schouder en
korte bovenarm maar nog voldoende tot goede hoeking in voorhand, rechte gespierde voorarm, goed gesloten voet met iets lange teen
in voorhand, opgetrokken in lendenen, voldoende hoeking in achterhand, middellang stug stockhaar, zuivere brand die iets zuiverder kan
op de borst, natuurlijk gangwerk – goed uitgrijpend en met voldoende stuwing.
Donckers Robert, Brandstraat 66, 2400, Mol
Karaktertest – test de caractère
Laag
Zelfverzekerdheid
Temperament
Handelbaarheid
Prikkelbaarheid
Onverschrokkenheid
Waakzaamheid
Wantrouwen
Verdedigingsdrang
Reactie t.a.v.
schotvastheid
div. verkeersituaties
vreemde personen
bedreiging
andere honden

Medium
X
X

Hoog

Zeer hoog

X
X
X

Indiff
X
X
X

X
x
X

X

Interesse

Angst

x

X*

Agressie

x

Bijzondere opmerkingen:
-

speel en buitdrift aanwezig,

-

* deze nog jonge teef toont zich over de ganse test niet overal even volledig vrij en zelfzeker. Zij reageert wel goed (attent) op
het eerste gedeelte van de dreiging, toont dan een sterke reactie maar recupereert wel nog in de onmiddellijke nabijheid van de
provocerende vreemde persoon en vervolgens volledig bij het hernieuwd naderen / begroeten van vreemde personen. De
reactie is geen overdreven angst en geen agressie.
GESLAAGD

Vzw

Belgische Rottweilerklub – Club Belge
Rottweiler
De Rottweiler

Rajca van ‘t Molshofke
slaagde heden in de

Rasstandaardtest
De keurders :

D. Vandecasteele & Ivo Aerts

Kringgroep Witven
25.01.2020

