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

Laska met Frasnay’s Flair 

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 Laska met Frasnay’s Flair 

keuring  te : Almere     geboortedatum : 1-2-2015 

datum : 30 maart 2019 geslacht : teef 
 

BEOORDELING 
(Onvoldoende, Voldoende, Goed)  

type en expressie : G hoeking achter : G 

schedel : G  vlak voeten : G  ovaal en gesloten 

oren : G  goed aangezet, �kje breed staart aanzet : G 

ogen : G staart bevedering : G 

stop : G staartlengte : G 

masker : G staartdracht/vorm : G  sabel 

voorsnuit : G structuur beharing :  G  keihard, in verharing momenteel 

lippen : G  niet helemaal gesloten kleur : Goudgestroomd 

gebit : G  compleet en scharend stroming : G 

hals-romp : G  kraag/broek : G 

schouder : G lendenen : G 

hoeking voor : V bespiering : G  stevig bespierd 

borst : G gangwerk voor : G  wat los in elleboog 

buiklijn : G gangwerk achter : G  regelma�g 

rug : G  recht scho�hoogte : 57,5 cm 

ribben : G tes�kels : n.v.t. 

geslachtsbeeld : G   tepels : 10 

 

Totaalbeeld van het exterieur: 
 

 

 

 

 

Gedrag �jdens keuring: 
 

 

 

 

Het rastype (conform de rasstandaard voor de Hollandse Herder) ontbreekt:  NIET 
 
 
Keurmeester:  Jan de Gids  

Tee�e, goed van verhoudingen, harmonisch gebouwd. 
Stevig lichaam, vandaag uit vacht, maar nog wel van voldoende lengte, recht en vlak aanliggend 
 
 

Vriendelijk en rus�g 



GEDRAGSTEST  Laska met Frasnay’s Flair 

keuring  te : Almere     geboortedatum : 1-2-2015 

datum : 30 maart 2019 geslacht : teef 

 

BEOORDELING 
(Onvoldoende, Voldoende, Goed) 

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

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

Onderdeel  5  gedrag �jdens meten en exterieurkeuring G 

 

Opmerkingen n.a.v. gedragstest: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Keurmeester: Caya Krijnse Locker 
 

GEZO NDHEID 
 
Uitslag HD: HD A: NW 37,5; BA 0; OA 
Uitslag ED: vrij 
DM:  normaal 
 
Gezondheid verwanten 
 

 

 

Aanbevelingen / waarschuwingen t.b.v. de fokkerij 
 

 

 

Alleen reuen gebruiken die geen bijschrijving hebben voor epilepsie. 
Het fokbeleid van de VVHH is om honden tot en met de 4e genera�e niet te paren met honden die een 
bijschrijving hebben voor epilepsie. 
 

Epilepsie: Laska is een F4 drager Erena v.h. Pullenland 
 
 

Onderdeel 1: Bij begroe�ng vriendelijk, iets onzeker en gespannen. Bij markt vriendelijk, maar zoekt ook steun 
en is wat onzeker. Bij het alleen afleggen en insluiten is zij gereserveerd. 

Onderdeel 2:  Bij paraplu is zij nieuwsgierig. Bij uniform ook overwegend nieuwsgierig. Bij rijdend voorwerp 
nieuwsgierig, opletend en schrikt wel even, maar met goed herstel. 

Onderdeel 3: Bij de geluiden is ze nieuwsgierig. Bij de emmer met kiezels schrikt ze even, maar met goed herstel. 
Bij alarmpieper is ze opletend en bij het schot schrikt ze, maar met goed herstel. 

Onderdeel 4: Bij de bedreiging zoekt ze steun bij de baas en ontwijkt dan. Bij de vriendelijke benadering is er 
licht herstel, maar ze blij� gespannen en zoekt steun. 

Totaalbeeld: Hond die haar eigen gang gaat. Bij audio prikkels komt er wat houdingsverhoging, ze wil het graag 
onderzoeken. Bij bedreiging toch wel veel steun zoeken bij de baas. 

 


