Pinkstershow ARNHEM 27 mei 2012
Keurmeester:
Dhr. A. Bijker
Beste v.h. Ras:
Bart fan’t Suydevelt

REUEN
JEUGDKLAS
1.

Roef Bo v.d. Ruyghewaert (NHSB 2828504)
15 mnd.; reu van flinke maat; goede substantie voor leeftijd; duidelijk reuenhoofd; goed lichaam; goede hals- en
rugbelijning; het front is in stand niet sterk genoeg; ellebogen draaien uit en voeten naar buiten; goed botwerk; prima
beharing met bruine platen en spikkels; gaat uitstekend in achterhand; het front blijft te los. 1 U

2.

Tallmora Raider (SE 38534/2011)
12 mnd.; reu van goed type; prima maat voor leeftijd; wigvormig hoofd met iets ronde schedel en laag aangezet oor;
goede voor- en achterhand; goede ribwelving, maar de echte substantie moet nog komen; goed bone en goede
beharing; voor leeftijd al zeer goed gangwerk. 2 U

3.

Geof George v.d. Sebastiaanshoeve (NHSB 2847658)
10 maanden; jonge reu van flinke maat; te gestrekt en te hoog op de benen; voldoende reuenhoofd; ogen iets
geknepen; voor- en achterhand zijn te weinig gehoekt; het lichaam moet nog zwaarder worden; goede benen en
voeten; goede beharing; gaat met vrolijke staart; korte pas. G

OPENKLAS
1.

Maron (NHSB 2796372)
2 jaar; typische reu; goede maat; expressief hoofd; prima ribben; lendenen moeten nog zwaarder worden; front moet
in totaliteit sterker; zeer goed bone; goede voeten; goede beharing; ik zag graag meer platen; gaat met vrolijke staart;
voor uit ellebogen, achter uitstekend. 1 U, res.CAC/res.CACIB

2.

Maras (NHSB 2786014)
2 jaar; typische reu; goede maat; fraai reuenhoofd; prima lichaam; goede toplijn; ik twijfel of de hals niet te lang is;
voldoende hoekingen voor en achter; sluike beharing met duidelijke bruine vlekken; gaat goed maar is wijd in front. 2
U

3.

Okke-Sander fan de Indo-Anjoho (NHSB 2790062)
2 jaar; voldoende typisch; flinke maat; hoofd met goede schedel; voorsnuit iets lang; te veel lip; goed oog; goede hals;
sterk lichaam; prima staartaanzet; staat goed op de benen; goede beharing; gaat met te vrolijke staart; gaat voor
uitstekend; zou achter iets meer kunnen stuwen. 3 U

4.

Thybo Sanne van Drienermarke (NHSB 2743418)
3 jaar; mooi type; een zeer goed hoofd; oren zouden iets hoger kunnen; goed lichaam; bekken ligt wat steil; goede
benen en voeten; moet in rug vaster; beharing zou in de hals sluiker kunnen; gaat met vrolijke staart, voor wat breed;
goed totaalbeeld. 4 U

KAMPIOENSKLAS
1.

Bart fan’t Suydevelt (NHSB 2630889)
5 jaar; fraai type met goede maat; fraai hoofd; goede expressie; prima voorborst; goede ribben; staat goed op de
benen; prima beharing; gaat uitstekend.
1 U, CAC/CACIB/Beste Reu/BOB

2.

Jordie the Gloucester (NHSB 2519335)
7½ jaar; flinke reu van goed type, die iets te gestrekt aandoet; front moet sterker; staart wat laag aangezet; goed
hoofd en expressie; goede hals; beste ribben; goed bone en voeten; fraaie beharing; goed gangwerk; bijna
mantelhond. 2 U

3.

Andor fan de Indo-Anjoho (NHSB 2681989)
4½ jaar; deze reu ziet er ouder uit dan in werkelijkheid, zowel in vacht als ook in houding; duidelijk reuenhoofd; het
oog is rond en kan donkerder; voorhand is in ellebogen te weinig gehoekt; mist voorborst; goed bone; sterke voeten;
goede haarstructuur, die iets vlakker kon liggen; gaat goed met voldoende stuwing. 3 ZG

1

TEVEN
JEUGDKLAS
1.

Femke fan’t Suydevelt (NHSB 2829889)
12 mnd.; goed type; al goede verhoudingen; duidelijk tevenhoofd; oren mogen iets hoger; prima lichaam voor leeftijd;
goede bone; voldoende hoekingen; prima beharing; gaat uitstekend. 1 U, res.CAC

2.

Repke Bo v.d. Ruyghewaert (NHSB 2828506)
15 maanden; voldoende typisch; toont te gestrekt; mooi tevenhoofd; goede hals; voldoende voorborst; goede ribben;
lendenen moeten dieper worden; achterhand schuift iets onder; goede beharing, voldoende vlekken; gaat voor
uitstekend, moet achter iets meer stuwen. 2 U
Kaya (NHSB 2833942)
12 maanden; licht gebouwde teef die zich totaal niet op haar gemak voelt; het hoofd is te gestrekt, te smal en weinig
stop; mist voorborst; onderbelijning loopt te sterk op; voldoende bone en goede voeten; goede haarstructuur; weinig
paslengte en stuwing; het geheel moet typischer. G

TUSSENKLAS
1.

Blossom fan’t Suydevelt (NHSB 2812138)
19 mnd.; goed type; tevenhoofd met expressie; goede ribben; toplijn vloeiend; bekken wat steil; voldoende bone;
goede voeten; goede beharing; voldoende vlekken; loopt scheef; voldoende paslengte en stuwing. 1 U

OPENKLAS
1.

Meike fan ’t Suydevelt (NHSB 2715616)
3½ jaar; goed type die in front sterker moet worden en wat meer borst mag hebben; goed tevenhoofd; prima lichaam;
bekken voldoende schuin; goede benen en voeten; prima beharing; gaat goed; mag in front sterker worden. 1 U,
CAC/CACIB, Beste teef

2.

Quispel fan’t Suydevelt (NHSB 2734447)
3 jaar; typische teef die iets te gestrekt aandoet; goed tevenhoofd; goed lichaam, iets lang in lendenen; voldoende
hoeking en bone; goede voeten; beharing in orde maar wat zacht; bij gaan wat los in front; prima paslengte. 2 U

3.

Amy Lotte v.d. Lage Nesse (NHSB 2710814)
4 jaar; voldoende typische teef met een te gestrekt en te smal hoofd; ruime ribben; buik trekt te sterk op; bekken
staat te steil; achterhand schuift onder; voldoende bone; goede voeten; beharing op de rug en kruis te open; gaat
breed in front, achter voldoende; rug moet vaster. 3 ZG

KAMPIOENSKLAS
1.

Norlund Sisse (DKK 21978/2005)
6½ jaar; vrij gestrekte teef; goede maat; tevenhoofd voldoende typisch; zeer donker oog; zeer ruime ribben; iets lang
in lendenen; staat voor te breed; goed bone; sterke voeten; goede vacht met weinig platen en veel spots; gaat in front
vrij breed, achter voldoende stuwing. 1 U

2

