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Tämän illan tarkoituksena on neuvotella tuomarien kesken siitä, mitkä seikat ovat huomionarvoisia schapendoesia arvosteltaessa. Paikalla
oli suuri joukko tuomarikandidaatteja, jotka tällä tavoin saattoivat laajasti tutustua rotumääritelmään ja schapendoesin arvostelutapaan.

Tärkeimmät etukäteen esitetyt kohdat:
-matalaraajaisuus
-purenta
-pigmentti
-'raskaat korvat'
-pituus-korkeussuhde
-pelko ja aggressio
-reilu karvoitus ja (liian paljon) turkinhoito

Edellämainitut kohdat käsiteltiinyksi kerrallaanja todettiin seuraavaa:
Mitämatalaraajaisuuteen tulee, niin se on edelleen huolenaihe. Sillointällöin sitä vielä tavataan, erityisesti Skandinavianmaissa.
Matalaraajaisuusperiytyyhyvinvoimakkaasti. Erityisestiyhdessä lyhyenolkavarren kanssa saadaan tulokseksi hyvinmatalia koiria.

Purenta on vanhastaan ollut huomionarvoinen seikka schapendoesilla. Nykyisin ei enää esiinny niinpaljon pentueita, joilla on suuria
purentaongelmia, mutta ongelmia edelleen silloin tällöin esiintyy. Myös leukaan on kiinnitettävä huomiota. Liian kapeaa tai lyhyttä
alaleukaa tavataan joskus. Tästä seuraa automaattisesti purentaongelmia, kuten kitalakeen purevat kulmahampaat.

Schapendoesin pigmentti on yleisesti ottaen riittävä, mutta tilanne voisi olla parempikin. Joskus on vaikea arvioida pigmenttiä kunnolla.
Ruskeilla tai valkoiset merkit päässä omaavilla koirilla on joskus vaaleampi pigmentti silmien ympärillä. Pitäisi huolehtia siitä, että pigmentti
ei vaalene liikaa.

Schapendoesin korvien pitäisi olla 'kevyet'. Viime aikoina kevyet korvat ovat käyneet koko ajan harvinaisemmiksi.

Pituus-korkeussuhde -ongelmaa esiintyy erittäin paljon yhdessä matalaraajaisuuden kanssa. Schapendoesin pitää olla jonkin verran
pidempi kuin korkea. Liian korkea tai liian matala schapendoes ei ole rodulle tyypillistä. Schapendoesin koko vaihtelee. Sekä pienet että
isot koirat voivat olla hyviä rotunsa edustajia, mikäli suhteet ovat hyvät ja luusto sopii koiran kokoon. Huomionarvoinen seikka tällä
hetkellä on se, että tavataan (liian) pieniä ja hentoja koiria kuin myös (liian) suuria ja raskaita koiria.

Pelko ja aggressio eivät onneksi ole huolenaihe näyttelyissä ja jalostustarkastuksissa. Suhteellisen paljon tavataan kuitenkin vilkkaita koiria,
niin sanottuja ADHD-koiria. Tällä on tietysti myös tekemistä koirien kasvatuksen kanssa. Ja schapendoesin kuuluu olla temperamenttinen
pikku paimen. On luonnollisesti tärkeää olla tarkkaavainen pelon ja aggression kanssa, mutta näitä ei aina ole helppo tunnistaa
näyttelyissä.
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