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Ras / Variëteit: Nova Scotia Duck Tolling Retriever 

FCI Nr.: 312 

Naam keurmeester:  

Naam expositie:  

Datum expositie:  

 

 

 

 

 

Ik heb in totaal _______(aantal) honden van dit ras gekeurd.  

En de volgende kwalificaties toegekend:  

____x Weinig belovend    ____x Belovend    ____x Veelbelovend     

____x Matig    ____ x Goed    ____x Zeer Goed    ____x Uitmuntend    ____x Disk.   ____x Niet te beoordelen 

 

 
  

Dit ras staat op de lijst van rassen die bij het keuren en beoordelen ervan op exposities, aandacht verdienen. 
De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vraagt u vóór het keuren van het betreffende ras de 
aandachtspunten te bestuderen en deze bij het invullen van dit formulier te betrekken. Het invullen van dit 
formulier is voor dit ras verplicht. Het ingevulde formulier kunt u afgeven op het secretariaat van de 
organisatie van deze hondenexpositie.  
De gegevens worden door de Raad van Beheer geregistreerd en gepubliceerd. 
 

Ik heb de volgende aandachtspunten behorend bij dit ras volgens de Ras Specifieke Instructies waargenomen: 

☐ Instabiel en onzeker, soms angstig, gedrag   Bij ______(aantal) honden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerkingen: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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Vindt u het juist dat dit ras in de lijst van rassen die “aandacht” verdienen is opgenomen? 

☐Ja, ik vind dat het ras vooralsnog op deze lijst moet blijven. 

☐Nee, dit ras kan van deze lijst worden verwijderd, omdat: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Zijn er nog andere opmerkingen met betrekking tot de RSI-lijst van rassen, de inhoud en/of de wijze waarop 
de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland tracht de gezondheid van honden te verbeteren? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Datum:  _____________________________________________ 

 

Handtekening: _____________________________________________ 

 

Ik heb de volgende algemene overdrijvingen en/of afwijkingen waargenomen: 
 

☐Balans      Bij ______(aantal) honden 
☐Beweging     Bij ______(aantal) honden 
☐Ademhaling     Bij ______(aantal) honden 
☐Gebit      Bij ______(aantal) honden 
☐Ogen      Bij ______(aantal) honden 
☐Overvloedige beharing    Bij ______(aantal) honden 
☐Uiterlijke verzorging    Bij ______(aantal) honden 
☐Overgewicht     Bij ______(aantal) honden 
☐Temperament     Bij ______(aantal) honden   
☐Gedrag      Bij ______(aantal) honden 
 

Opmerkingen:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 


