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NEST ALGEMEEN

Keurmeester: Maikel Koot

: Bersivan Rogici

: Tyra (Bindi) van Rogici

: 3 1.03.2020

: van Rogici
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Keurmeester: Maikel Koot

Naam vader
Naam moeder
Geboortedatum
Fokker

Reu
Naam: Odin van Rogici

Bersi van Rogici

Tyra (Bindí) van Rogici

3',r.03.2020

van Rogici

aanwezig ,/ niet aanwezig

aanwezig / niet aanwezig

Algemene indruk

Lichaam Gebit

Testikels
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(stabiliteit, paslengte. wiid/nauw)

Karakter en gedrag ()rllto V.np- Uratgt,. .u,..$ In \n ortïc/-ry.

(angstig, timide, onzeker, onrustig, rustig, levendig, hyperactief, dominant, agressief, eigenzinnig,

gericht op de baas, snel afgeleid)

Opmerkingen Oub.h"b t(|. &€daw
[lor,i \crrn^'n ylcln-enl .
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Keurmeester: Maikel Koot

Naam vader : Bersi van Rogici

Naam moeder : Tyra (Bindi) van Rogici

Geboortedatum :' 3l.03.2020
Fokker : van Rogici

Teef
Naam: Ollie van Rogici
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gericht op de baa5, snelafgeleid)
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Keurmeester: Maikel Koot

Naam vader : Bersi van Rogici

Naam moeder : Tyra (Bíndi) van Rogici

Geboortedatum : 31 .03.2020

Fokker : van Rogici

TeeÍ
Naam: Odda (Nina) van Rogici

aanwezig / niet aanwez;g

aanwezig / niet aanwezig

Algemene indruk L^;,{{, lï"r"t
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(maat, rechthoek, rastypisch, botten, conditie)
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Karakter en gedrag prÈzo Y-*p. qb,\L

(angstig, timide, onzeker, onrustig, rustig, levendig, hyperactieí dominant, agressieí eigenzinnig,

gericht op de baas, snel afgeleid)

Opmerkingen
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