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Beste van het Ras: Vilou fan’t Suydevelt

Reuen
Openklas
1. Douwe fan’t Sydevelt
3 jaar; krachtige reu van goed type en goede bouw met goede boven- en onderlijn; krachtig
beenwerk; harmonische hoekingen voor en achter; onderschenkel moet wat zwaarder bespierd;
goede staartaanzet en –dracht; goed hoofd en expressie; goede vang en behang; goede beharing
en bevedering; vlotte gangen. 1 U, CAC/CACIB
2. Floris Horus fan ’t Patrijzen Bos
3 jaar; stoere hond; voldoende type die iets beter geconstrueerd moet zijn in voor- en
achterhand; de voorhand staat iets te ver naar voren; achterhand is goed gehoekt; lendenpartij
moet wat krachtiger; hoofd met voldoende wigvorm; voorsnuit moet wat voller; goed oog en
oor; goede benen en voeten; goede beharing en kleur; gangwerk moet iets krachtiger en de
staartdracht wat rustiger. 2 U
3. Hunter v.d. Krikheide
2 jaar; speelse temperamentvolle reu; tot aan de lendenpartij fraaie hond met een schitterend
hoofd; voldoende typische expressie; goede ooraanzet en –dracht; lendenpartij is iets gestrekt en
het bekken helt wat sterk; correcte voorhand met goede schouderpartij; goede benen en voeten;
stuwt bij het gaan onvoldoende. 3 ZG

Kampioensklas
1. Mazzel fan ’t Suydevelt
5 jaar; reu van een goed type met een goede boven- en onderlijn; goed lichaam; harmonieus
gehoekte voor- en achterhand; goed hoofd en expressie met goede vang en behang; voldoende
krachtige lendenpartij; beste benen en voeten; goede staartaanzet en –dracht; functie
achterhand niet optimaal; goede beharing, kleur en bevedering. 1 U, res.CAC/res.CACIB
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Teven
Jeugdklas
1. Vilou fan’t Suydevelt
11 mnd.; substantievolle teef van een goed type met goede boven- en onderlijn; uitstekende
hoekingen voor en achter; prima beenwerk en voeten; zeer goed hoofd en expressie; goede vang
en behang; prima body; goede beharing, kleur en aftekening; gangen van de achterhand dienen
aandacht. 1 U, CAC/BOB
2. Chita Chess v.d. Sebastiaanshoeve
10 mnd.; kwaliteitsvolle teef van een goed type; goede bouw; schoudergordel moet wat langer;
goed ontwikkeld lichaam; goed gehoekte achterhand; goede staartaanzet en –dracht; fraai hoofd
en expressie; beste benen en voeten; hond heeft nog veel tijd nodig. 2 ZG
3. Isah Loeka v.d. Krikheide
15 mnd.; goed type met voldoende typische bouw; harmonisch gehoekte voor- en achterhand
die iets te veel onder het lichaam wordt getrokken; actieve staartdracht; goed hoofd, goede vang
en behang; expressie moet wat rustiger; front moet iets rechter; goede benen en voeten. 3 ZG
4. Kari van’t Wijdseland
16mnd.; elegant teefje die nog in de ontwikkelingsfase is en waarvan de voorhand in verhouding
tot de achterhand wat licht is; hoofd past bij dit type hond, maar moet wat zwaarder zijn;
schoudergordel moet iets verder naar achteren liggen; aansluiting achterhand niet optimaal;
gangwerk nog niet stabiel genoeg; goede staartaanzet en –dracht; goede kleur, beharing en
bevedering. 4 ZG

Tussenklasse
1. Indy v.d. Krikheide
15 mnd.; zeer goed gebouwde teef met een goed hoofd en expressie met goede vang en behang;
substantievolle benen met goede voeten; zeer goede bouw voor- en achterhand; prima body;
goede vachtkleur en aftekeningen; jammer dat het hondje angstig is voor de omgeving; veel
trainen! 1 ZG

Openklasse
1. Mila-Nouka v.d. Neerbosche Wateren
2½ jaar; goed type met goede verhoudingen hoogte/lengte; goede substantie voor een teef; zeer
goede boven- en onderlijn; goed lichaam; beste benen en voeten; typisch hoofd en expressie;
goede vang en behang; fraaie kleur; goede beharing; gangen moeten iets krachtiger; wordt prima
geshowd. 1 U, res.CAC/CACIB
2. Holly v.d. Krikheide
2 jaar; teef van een goed type en goede bouw; goede verhouding hoogte/lengte; goede bovenen onderlijn; zeer goed hoofd en expressie; goede vang en behang; krachtig beenwerk met
voldoende sterke voeten; prima lichaam; achterhand staat iets ondergetrokken; bekken moet
wat vlakker; goede beharing, kleur en aftekening; voldoende typische gangen. 2 U, res.CACIB
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3. Flora Haidy fan ’t Patrijzen Bos
3½ jaar; krachtige teef met een goede boven- en onderlijn; goed gehoekte voor- en achterhand;
goede benen; voeten moeten iets sterker en voorvoeten draaien wat uit; goed hoofd en
expressie; goede vang en behang; prima body; goede beharing, bevedering, kleur en aftekening;
hond wordt prima voorgebracht; voorhandbeweging niet helemaal correct. 3 U
4. Lizzie fan ’t Suydevelt
2½ jaar; teef van een goed type met een goede onder- en bovenlijn; goede verhoudingen
hoogte/lengte; aanhechting achterhand niet optimaal; zeer goed hoofd en expressie; goed vang
en behang; goede body; front moet iets beter aansluiten; bij het gaan moet ze beter stuwen en
wat ruimer gaan van achteren; goede kleur en aftekening. 4 ZG
Charlot Emie v.d. Neerbosche Wateren
3½ jaar; te gestrekte teef waarvan de bovenlijn niet voldoende krachtig is; rug is te hol en het
bekken helt te sterk; front niet voldoende vast; voldoende krachtige benen en voeten; voldoende
typisch hoofd; goede expressie; goede vang en behang; goede beharing en bevedering; gang
moet krachtiger. ZG
Sonja-Nouska van Klein Elsholt
Voldoende typische teef die wat rustiger van karakter moet zijn en een beter gangwerk moet
vertonen; gaat voortdurend scheef; ze heeft een prima lichaam en een goed gehoekte
achterhand; bekken helt te sterk; goed hoofd en expressie; goede benen en voeten; goede
beharing, kleur en aftekening. ZG
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