Score
1 slecht

Lendenen
Doornuitsteeksels en
dwarsuitsteeksels
tekenen scherp af

Ribben
Ribben tekenen
scherp af

Staartwortel
Staartwortel, zitbeenknobbels
en heupbotten tekenen scherp
af

Schoft
Botstructuur
makkelijk te zien

2 erg dun

Wat vet aan de basis
van de
doornuitsteeksels,
doornuitsteeksels
duidelijk te zien,
dwarsuitsteeksels van
de wervels voelen
afgerond
Vet tot halverwege de
doornuitsteeksels
maar ze zijn nog
goed te zien,
dwarsuitsteeksels niet
meer zichtbaar
Lendenen hebben de
vorm van een dakje

Erg weinig vet op de
ribben, ribben
makkelijk te zien

Staartwortel steekt duidelijk af

Botstructuur vaag te
zien

Wat vet op de ribben,
ribben goed te zien

5 gemiddeld

Lendenen vlak

Ribben niet te zien
maar goed te voelen

Staartwortel duidelijk maar de
individuele wervels zijn niet te
zien, heupbotten lijken
afgerond maar zijn nog goed
te zien, de zitbeenknobbels
zijn niet te onderscheiden
Duidelijkheid hangt af van
bouw, er is vet voelbaar,
heupbotten niet te
onderscheiden
Vet rond de staartwortel begint
sponzig aan te voelen

6 matig stevig

Er kan een licht
geultje ontstaan

7 stevig

Er kan een geul
ontstaan

8 dik

Geul op de rug

Vet op de ribben voelt
sponzig, (ribben goed
te voelen)
Ribben voelbaar
maar tussen de
ribben gevuld met vet
Ribben moeilijk te
voelen

9 extreem dik

Duidelijke geul op de
rug

3 dun

4 vrij dun

Nog vaag te zien

Vetplekken op de
ribben, niet voelbaar

Nek
Botstructuur makkelijk
te zien, extreem
uitgemergeld, geen
vetweefsel voelbaar
Botstructuur vaag te
zien, uitgemergeld

Schouder
Botstructuur makkelijk
te zien

Schoft
geaccentueerd

Nek geaccentueerd

Schouder
geaccentueerd

Schoft niet
opvallend dun

Nek niet opvallend
dun

Schouder niet
opvallend dun

Schoft afgerond
over
doornuitsteeksels
Er is wat
vetafzetting

Nek gaat vloeiend
over in het lichaam

Schouder gaat vloeiend
over in het lichaam

Er is wat vetafzetting

Er is wat vetafzetting

Vet rond staartwortel is zacht

Vetafzetting langs
de schoft

Vetafzetting langs de
nek

Vetafzetting achter de
schouder

Vet rond staartwortel erg
zacht, vetafzetting aan
binnenkant van billen
Uitpuilend vet rond
staartwortel, vet aan
binnenkant van billen kan
langs elkaar schuren, flank
opgevuld

Gebied langs de
schoft gevuld met
vet
Uitpuilend vet

Nek duidelijk verdikt

Gebied achter de
schouder helemaal
opgevuld
Uitpuilend vet

Vet rond staartwortel voelt
zacht aan

Uitpuilend vet

Schouder scherp
afgetekend

