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CERTIFICAAT VAN FOKGESCHIKTHEID 
Uitgegeven door de Vereniging voor de Hollandse Herder aan: 

Holland Xaria v. Le Dobry 

Dit certificaat wordt uitgegeven door de VVHH aan Hollandse Herders die zijn aangekeurd en geschikt bevonden om ingezet te worden voor de fokkerij. 
Eigenhandig aangebrachte wijzigingen en/of toevoegingen zijn verboden en maken dit certificaat ongeldig. 

Vereniging voor de Hollandse Herder 
Voorzitter 
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EXT ERIEURKEURI NG Holland Xaria v. Le Dobry 

keuring  te : Almere     geboortedatum : 27-11-2019 

datum : 2 april 2022 geslacht : TEEF 
 

BEOORDELING 
(Onvoldoende, Voldoende, Goed)  

type en expressie : V hoeking achter : V  iets teveel hoeking 

schedel : V  voeten : G   

oren : V  iets groot staart aanzet : V 

ogen : V  iets licht  staart bevedering : V 

stop : G staartlengte : V 

masker : G staartdracht/vorm : O te hoog, gekruld 

voorsnuit : V structuur beharing :  G 

lippen : G kleur : G 

gebit : G  stroming : G 

hals-romp : G kraag/broek : G 

schouder : G lendenen : V iets te hellend 

hoeking voor : V  iets steil in opperarm bespiering : G   

borst : G gangwerk voor : G 

buiklijn : G gangwerk achter : V   

rug : G scho�hoogte : 60 cm 

ribben : G tes�kels : nvt 

geslachtsbeeld : O  te reu-ach�g tepels : 10 

 

Totaalbeeld van het exterieur: 
 

 

 

 

 

Gedrag �jdens keuring: 
 

 

 

 

Het rastype (conform de rasstandaard voor de Hollandse Herder) ontbreekt: GEDEELTELIJK 
 
 
Keurmeester:  Tiny Hensema  

Grote teef, wat grof in hoofd. 
Achter meer gehoekt dan in voorhand. Loopt iets ongecoördineerd en in telgang.  
Verder wel soepel gangwerk. 
Door gro�eid en hoekingen toont ze minder rastypisch. 

Gedraagt zich vriendelijk, maar wel beetje onrus�g en nerveus in de ring. 
Laat zich wel betasten. 



GEDRAGSTEST  Holland Xaria v. Le Dobry 

keuring  te : Almere     geboortedatum : 27-11-2019 

datum : 2 april  2022 geslacht : TEEF 

 

BEOORDELING 
(Onvoldoende, Voldoende, Goed) 

Onderdeel  1 gedrag t.a.v. mensen (proeven 1, 2, 3  en 4)  V – V – V – V  

Onderdeel  2 gedrag t.a.v. visuele prikkels (proeven 5, 6 en 7) V – V – G 

Onderdeel  3 gedrag t.a.v. audi�eve prikkels (proeven  8, 9 en 10) G – G – G 

Onderdeel  4 gedrag t.a.v. bedreiging van geleider (proef 11 en 12) G – G 

Onderdeel  5  gedrag �jdens meten en exterieurkeuring V 

 

Opmerkingen n.a.v. gedragstest: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Keurmeester: Caya Krijnse Locker 
 

GEZO NDHEID 

Uitslag HD: HD A, NW 40, BA:0 
Uitslag ED: vrij 
Rug:  7 lumbale wervels, geen spondylose 
 
Gezondheid verwanten 
 

 

 

Aanbevelingen / waarschuwingen t.b.v. de fokkerij 
 

 

 

Geen bijzonderheden 

Geen bijzonderheden  

Onderdeel 1: Bij de begroe�ng wat onzeker en gespannen. Bij de markt wat onzeker, zoekt steun en ontwijkt. Bij 
alleen afleggen onzeker. Bij het insluiten ontwijkt ze en wat onzeker. 

Onderdeel 2:  Bij de paraplu en rode lap ontwijkend en zoekt steun, bouwt spanning op. Bij rijdend voorwerp 
opletend en nieuwsgierig. 

Onderdeel 3: Bij de emmer opletend en nieuwsgierig. Bij de alarmpieper nieuwsgierig en opletend. Bij het schot 
opletend en nieuwsgierig. 

Onderdeel 4: Bij de dreiging opletend, neiging tot domineren. Bij de vriendelijke benadering goed herstel, maar 
blij� gereserveerd. 

Onderdeel 5: Gedraagt zich vriendelijk, maar wel wat onrus�g en nerveus. 

Totaalbeeld: Hond zet zich onder appèl wanneer ze twijfelt over de situa�e en gaat dan de geleider aanblaffen. 
Zoekt daarmee steun voor de ontstane situa�e. 

 


