Outdoor Uden, 23 juni 2012
Keurmeester:
Dhr. vd. Weijer
Beste v.h. Ras:
Anoeska Tjeraa fan’t Patrijzen Bos

REUEN
JEUGDKLAS
1.

Stijn Quinto v.d. Veenwoude
15 mnd.; Zware reu van goed type, waarvan de achterhand krachtig ontwikkeld moet worden; zwaar hoofd met goede
schedel en voorsnuit; goede oordracht; goede body; rechte voorhand die nog beter moet aansluiten in de ellebogen;
achterhand is wat licht ten opzichte van voorhand; bij het gaan actieve staartdracht; goede vacht en kleur; gangwerk
vooral in de achterhand moet drastisch verbeteren. 1 ZG

2.

Geof George v.d. Sebeastiaanshoeve
11 mnd.; goed type en bouw; goede boven- en onderlijn; goede staartaanzet en –dracht; lichaam moet nog
ontwikkelen in lengte en diepte; goede schedel; voorsnuit moet wat zwaarder; totaalbeeld moet iets krachtiger
evenals het gangwerk. 2 ZG

OPENKLAS
1.

Cisco Cas v.d. Sebastiaanshoeve
2½ jaar; goed type; voldoende zwaar; voldoende typische bouw; ellebogen moeten beter aansluiten; ribbenpartij
moet iets ronder; achterhand moet zwaarder in de onderschenkel; bekken moet iets vlakker; hoofd voldoende typisch
met goede schedel en voorsnuit; ooraanzet moet iets hoger. 1 ZG

VETERANENKLAS
1.

Storm van’t Trappel-End
8½ jaar; prima type; goede bouw; goede boven- en onderlijn; bekken moet iets vlakker liggen; achterhand moet beter
aansluiten; zeer goed hoofd en expressie met zeer goede vang en behang; goede body; goed beenwerk; vacht moet
iets sluiker; voldoende typische gangen. 1 U, CAC, Beste Reu

1

TEVEN
PUPPYKLAS
1.

Charel
6 mnd.; elegant hondje met voor leeftijd goed ontwikkeld lichaam; voldoende diep gehoekte voorhand; goed
gehoekte achterhand met goede staartaanzet en –dracht; hoofd past bij het hondje; voldoende hoge ooraanzet;
achterhand moet veel krachtiger worden. 1 B

JEUGDKLAS
1.

Hanne van’t Wilhoeckske
14 mnd.; elegant gebouwde hond waarvan het hoofd zwaarder moet zijn; schedel voldoende zwaar met goed
aangezette en gedragen oren; stop is wat te diep; goed lichaam met goede verhoudingen hoogte/lengte; goede
staartaanzet en –dracht; achterhand moet wat dieper gehoekt en zwaarder in de dij; goede beharing en bevedering;
gangen moeten typischer. 1 ZG

2.

Wieske van’t Wilhoeckske
Teef van goed type waarvan het hoofd te elegant is; schedel is voldoende breed; oren zijn goed aangezet, maar de
vang is te licht; goed lichaam; voorhand moet beter gehoekt; goede staartaanzet en –dracht; ellebogen moeten beter
aansluiten; beenwerk moet sterker. 2 ZG

3.

Repke Bo v.d. Ruyghewaert
16 mnd.; goed type met zeer goed hoofd en expressie; goede verhoudingen hoogte/lengte; bij het gaan goed
verzameld; goed gehoekte voorhand; goede boven- en onderlijn; goede benen en voeten; heeft tijd nodig. 3 ZG

4.

Kaya
14 mnd.; goed gebouwde hond die goed kan lopen en voor leeftijd goed ontwikkeld lichaam heeft; hoofd kan iets
typischer en vollere voorsnuit; jammer dat het hondje zich zo drukt. 4 ZG
Gaby fan’t Suydevelt
1 jaar; te gestrekt gebouwde hond; hoofd redelijk goed in verhouding met het lichaam; redelijk goed profiel schedel;
voorsnuit mag iets diepere stop; redelijk ontwikkeld lichaam; te lange lendenen; voldoende harmonische hoeking in
voor- en achterhand; goede staartaanzet en –dracht; goede beharing en kleur; oogkleur moet donkerder. G

VETERANENKLAS
1.

Anoeska Tjeraa fan’t Patrijzen Bos
8 jaar; goed type, maat en verhoudingen; zeer goede substantie; goede boven- en onderlijn; goede staartaanzet en –
dracht; goed hoofd en expressie; front moet iets beter onder de hond staan; voor leeftijd goede conditie; goede
gangen. 1 U, CAC, Beste Teef, BOB

2

