Dogshow De Baronie, 25 mei 2014
Keurmeester: Dhr. W.F. Arxhoek
Beste v.h. Ras: Jordie the Gloucester

REUEN
J-PUPPYKLAS
1.

Tristan
5½ mnd.; voor leeftijd toont hij een fraai geconstrueerd lichaam; goede verhouding in hoofd en lichaam; krachtig
beenwerk met goede hoekingen; prima karakter; goed gedrag; prima veelbelovend, werklustig totaalbeeld. 1 VB,
Beste J. Pup

PUPPYKLAS
1.

Udo fan’t Suydevelt
8½ mnd.; voor leeftijd prima ontwikkeld lichaam; goede borstpartij, toplijn en onderbelijning; krachtig bone met
functionele hoekingen in voor- en achterhand; heerlijk vrij karakter; maakt passen goed af; in aanleg goede vacht.
1 VB, Beste Pup

JEUGDKLAS
1.

Puk van Zoterbék
Reu van 10 mnd.; zeer fraai mannelijk hoofd; voor leeftijd goede borstpartij; zeer fraai gehoekte voorhand;
achterhand tikje kort in dij en onderschenkel; gaat en staat daardoor wat graag overbouwd; in aanleg goede vacht;
goed vrij karakter. 1 ZG

TUSSENKLAS
1.

Brisco Barasya the Gloucester
Een fraaie jonge reu van 22½ mnd.; prachtig hoofd; oog moet nog wat bijkleuren; goed ontwikkeld lichaam met royale
borstpartij; mooi functioneel gehoekte voor- en achterhand; gangwerk is ruim en vlot, maakt pas goed af; vacht is in
ontwikkeling; mooi werklustig totaalbeeld. 1 U, RCACIB

OPENKLAS
1.

Ids fan’t Suydevelt
29 mnd.; fraai type; goed hoofd; prima belijnd lichaam met goede verhoudingen; sterke benen en voeten met goede
hoekingen; ruim, vlot en stuwend gangwerk; goede vachtstructuur en bevedering; prima karakter; oog zag ik graag
wat donkerder hetgeen de expressie zou verbeteren. 1 U, RCAC/CACIB

2.

Maron
4 jaar; zeer krachtige reu van 4 jaar; goed type; prima ontwikkeld lichaam; functioneel gehoekte voor- en achterhand;
prima vacht en beharing; gaat ruim en vlot; goed karakter. 2 U

3.

Nyka-Tessa van Klein Elsholt
Reu van 2½ jaar; goed rasbeeld; goed mannelijk hoofd; iets diep liggende ogen; krachtig been en voeten met goede
hoekingen voor en achter; gaat ruim en vlot in gangen; goede vachtstructuur en beharing. 3 U

4.

Maras
Ruim 4 jaar; mooie krachtige reu; werklustig totaalbeeld; goed hoofd, oog, oor en gebit; goed lichaam; zeer fraai
gehoekte voorhand; achterhand net voldoende gehoekt; gaat en staat daardoor graag wat ondergeschoven; prima
vacht en karakter. 4 ZG

VETERANENKLAS
1.

Jordie the Gloucester
Krachtige, volle, werklustige reu van 10 jaar; met veel harmonie in hoofd en lichaam; prima lichaam; krachtige been
en voeten; functionele hoekingen; voor leeftijd nog een uitmuntende vacht; prima Drentenkarakter. 1 U, CAC/BOB

1

TEVEN
JEUGDKLAS
1.

Sophie Amy v.d. Lage Nesse
12 mnd.; fraai belijnde jonge teef met goede verhoudingen in hoofd en lichaam; goede hoekingen voor en achter;
gaat ruim en vlot; in aanleg goede vacht; prima karakter. 1 U/RCAC

2.

Jentie-Mila v.d. Neerbosche Wateren
Goed type en formaat; goed hoofd, oog, oor en gebit; royale borstpartij; wat sterk hellend in bekken; daardoor lage
staartaanzet en staat en gaat daardoor ondergeschoven; sterk bone; goed vrij karakter; prima vacht. 2 ZG

3.

Tumberly Bashan the Gloucester
13 mnd.; sierlijk belijnde jonge teef die zowel in hoofd en lichaam zich verder moet ontwikkelen; goede
vachtstructuur, maar nog niet af; toont ruim en vlot gangwerk; prima karakter. 3 ZG

4.

Olijfje fan’t Suydevelt
1 jaar en 4 mnd.; vrouwelijk totaal beeld; goed hoofd; voorhand wat ver naar voren, daardoor wat korte hals;
oplopende ruglijn zowel in stand als gang; wat sterk hellend bekken; gaat en staat ondergeschoven; vacht voldoende
royaal maar open. G

OPENKLAS
1.

Shanti
4 jaar; goed rasbeeld; mooi vrouwelijk hoofd; goede hals/rugbelijning; goed ontwikkeld lichaam; passend bone;
correcte hoeking; toont prima stuwend gangwerk; goede vacht; wat showtraining zou de kwaliteiten van de hond ten
goede komen. 1 U, CAC/CACIB

2.

Sara Elsa van Klein Elsholt
Teef van ruim 2½ jaar; krachtige volle teef; goed hoofd; prima lichaam; goed bone met correcte hoekingen voor en
achter; prima vacht; gangwerk is ruim en vlot; mooi werklustig totaalbeeld. 2 U, RCACIB

3.

Shanti
2½ jaar; krachtige volle teef, goed van type; prima lichaam, been en voeten met goede verhoudingen; goede
vachtstructuur; gaat ruim en vlot; goed karakter. 3 U

4.

Hesther Isah fan’t Patrijzen Bos
25 mnd.; prima werklustig totaalbeeld; mooi vrouwelijk hoofd; royale borstpartij; pezig bone met goede hoekingen in
voor- en achterhand; gaat ruim en vlot en wikkelt pas goed af; prima vacht en karakter. 4 U
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