Dogshow BLEISWIJK, 1 november 2014
Keurmeester: Dhr. J.J. v.d. Berg
Beste v.h. Ras: Bart fan’t Suydevelt

REUEN
JEUGDKLAS
1.

Jelle v.d. Olinckhoeve (NHSB 2924342)
17 mnd.; mooi type; uitmuntend hoofd; voorsnuit iets korter dan schedel; goede wenkbrauwbogen; goede ooraanzet;
mooie strakke rug; goede hoekingen; uitmuntende kleur; moet in gangen nog veel vaster worden.
1 U, resCAC

2.

Udo fan’t Suydevelt (NHSB 2938256)
14 mnd.; knappe reu die wat meer ringtraining moet hebben; mooi hoofd; prima expressie; goede ooraanzet;
voldoende hoeking voor en achter; tikje kort in rug; goede hals/rugbelijning; mooie vacht; vlotte gangen. 2 U

3.

Feiko uit de Drentsche Streek (NHSB 2937095)
Zeer goed type; tikje kleine reu, die nog moet uitzwaren; mooi hoofd; prima ooraanzet; goede expressie; is ietsje laag
op de benen; voor leeftijd goed lichaam; mooie vacht, iets donker van kleur; moet naar ringtraining; zeer goede
gangen. 3 ZG

TUSSENKLAS
1.

Puk van Zoterbék (NHSB 2930205)
16 mnd.; uitmuntend van type; mooi hoofd; goede expressie; mag iets hoger op benen; goede ooraanzet; mooi oog;
goede hoekingen; moet nog wachten op substantie; mooie kleur; goed temperament; krijgt een U omdat hij
laat af is en veel kwaliteit heeft. 1 U, resCACIB

OPENKLAS
1.

Brisco Barasya the Gloucester (NHSB2889094)
Zeer goed van type; goede maat; goede hoogte-lengteverhouding; hoofd moet beter van verhoudingen, kon iets
krachtiger in voorsnuit en mag meer wenkbrauwbogen; goede expressie en ooraanzet; voldoende hoeking voor en
achter; mooie bossige staart; kleur kon tikje donkerder; gaat achter goed, voor tikje wijd. 1 ZG

KAMPIOENSKLAS
1.

Bart fan’t Suydevelt (NHSB 2630889)
Hele mooie reu, die nu een tikje sloom is; blinkt uit in hoofd; mooi oog; goede ooraanzet; prima hoeking voor en
achter; mooie strakke rug; goede staartaanzet; blinkt uit in type; heeft voor leeftijd nog goede gangen.
1 U, CAC/CACIB/BOB

VETERANENKLAS
1.

Jordie the Gloucester (NHSB 2519335)
10 jaar; tiptop conditie; nog mooi van bouw; strakke rug; goede expressie voor leeftijd; goede ooraanzet; goede
hoekingen voor en achter; mooie staart; mooie vacht; gaat goed. 1 U, Beste Veteraan

1

TEVEN
PUPPYKLAS
1.

Gioya Bloske van’t Dreske Kwinne (NHSB 2956888)
Jonge teef; goede maat; goede hoogte/lengteverhouding; prima expressie; oor toont nog wat groot; mag iets korter in
voorsnuit; prima hoeking voor en achter; prima staart en vacht; actieve gangen. 1 VB, Beste Pup

JEUGDKLAS
1.

Viva la Vida fan’t Suydevelt (NHSB 2942483)
Uitmuntend van type; voldoende breed in schedel; moet oren nog beter leren dragen; mooi oog; goede hoeking voor
en achter; prima hals/rugbelijning; mooie kleur; goede vacht; actieve gangen. 1 U, resCAC

2.

Sophie Amy v.d. Lage Nesse (NHSB 2926061)
Zeer goed van type; complimenten voor conditie; tikje laag op benen; hoofd moet breder in schedel worden; goed
oog en oordracht; tekening op hoofd mag beter; mooi van rugbelijning; goede achterhand; blinkt uit in temperament;
gaat goed. 2 ZG

OPENKLAS
1.

Blossom fan’t Suydevelt (NHSB 2812138)
Ietsje laagbenig, maar wel mooi van type; mooi oog; kan iets korter in voorsnuit; oordracht kan iets beter; prima
gehoekt in voor- en achterhand; prima rugbelijning; mooie staart; goed temperament; gaat goed. 1 U, CAC/CACIB
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