Dogshow BLEISWIJK, 2 november 2014
Keurmeester: Mw. G.M.L. de Wit-Bazelmans
Beste v.h. Ras: Bart fan’t Suydevelt

REUEN
JEUGDKLAS
1.

V.I.P. fan’t Suydevelt (NHSB 2942480)
1 jaar; prima rastype, maat en verhouding; goed oor, oog en gebit; toont ietsje lip; goede hals/ruglijn; evenredige
goede hoekingen; wat sterk hellend bekken; stevig bone; compacte voeten; beharing wat krullerig aan de staart; gaat
vlot met goede staartdracht; zeer vriendelijk gedrag. 1 U, resCAC

2.

Udo fan’t Suydevelt (NHSB 2938256)
14 mnd.; al krachtige reu; goede maat en verhoudingen; goed gevormd hoofd; goed oor, oog en gebit; lippen
mochten strakker; goed gehoekt voor, voldoende achter; voor leeftijd al ver ontwikkeld in lichaam; goede benen en
voeten; goede staartaanzet en –dracht; prima beharing; gangwerk nog wat onstuimig en los; prettig gedrag. 2 U

TUSSENKLAS
1.

Puk van Zoterbék (NHSB 2930205)
16 mnd.; aantrekkelijke reu die nog volop in ontwikkeling is; reuenhoofd van goede verhoudingen; wat groot oor,
goed oog en gebit; toont wat lip; hals mag krachtiger worden; goede schouderligging, opperarm wat rechtop; mag in
lichaam nog wat uitzwaren; gaat vlot maar los in ellebogen; vacht nog in ontwikkeling; vriendelijk gedrag; rechts
achter wolfsklauwtje. 1 U, CACIB

OPENKLAS
1.

Hannes Hay v.d. Sebastiaanshoeve (NHSB 2874458)
2½ jaar; krachtige reu; goede lichaamsverhoudingen; zag het hoofd graag wat droger; goed oog en gebit; oor mocht
vlakker gedragen worden; uitmuntend gehoekt voor en achter; goede boven- en onderbelijning; blessure aan
rechtervoorpoot; gaat desondanks vlot met goede staartdracht; vriendelijk gedrag; prima beharing. 1 ZG

VETERANENKLAS
1.

Bart fan’t Suydevelt (NHSB 2630889)
8 jaar; uitmuntend type, maat en verhouding; fraai gevormd reuenhoofd; goed oog en oor; schaargebit met dubbele
P1; uitmuntend gehoekt achter en voor; prima onder/bovenbelijning; fraaie vacht; goed gangwerk; prima gedrag.
1 U, CAC, BOB

1

TEVEN
JONGSTE PUPKLAS
1.

Zita fan’t Suydevelt (NHSB 2966996)
5 maanden; aantrekkelijk teefje; passend tevenhoofd; schedel/snuit niet helemaal parallel; goed oog, oor en gebit;
mist nog wat opvulling onder de ogen; staat vandaag hoog gebouwd en wat sterk ondergeschoven; goede
lichaamsverhouding; lange goed gedragen staart; prima jeugdvacht; gangwerk passend bij leeftijd; vriendelijk gedrag.
1 VB, Beste baby

JEUGDKLAS
1.

Sophie Amy v.d. Lage Nesse (NHSB 2926061)
17 mnd.; uitmuntend type, maat en verhoudingen; mooi gevormd tevenhoofd, waarvan expressie door het niet
symmetrische wit ietsje verstoord wordt; goed oog, oor en gebit; neuspigment mag intenser; uitmuntend gehoekt
voor en achter; in stand een vrij totaalbeeld; gaat vlot maar nog iets los in ellebogen; fraaie rastypische beharing;
prettig gedrag. 1 U, CAC, Beste Jeugdhond

2.

Lindsey Li v.d. Sebastiaanshoeve (NHSB 2947480)
11 mnd.; prima rastype, maat en verhouding; staat vandaag nog licht overbouwd; hoofd met fraaie expressie; goed
oog, oor en gebit; evenredige hoekingen; prima jeugdvacht; gaat vlot met goede staartdracht, maar nog los in
ellebogen; prima gedrag; nu nog Zeer Goed. 2 ZG

3.

Viva la Vida fan’t Suydevelt (NHSB 2942483)
12 mnd. en 2 weken; prima rastype, maat en verhouding; goed gevormd hoofd, goed oor, oog en gebit; uitmuntend
gehoekt voor en achter; prima voorborst en borstdiepte; voeten mochten compacter; goede vachtkwaliteit; bij het
gaan nog los en steppend in de voorhand; fijn gedrag. 3 ZG

4.

Ivana Isah fan’t Patrijzen Bos (NHSB 2931372)
15 mnd.; overenthousiaste teef die nog wat smal oogt; bijbehorend tevenhoofd; wat open gedragen oor; wat kale
oogomranding verstoort expressie; vandaag is het oogwit een beetje rood; compleet schaargebit; goede
schouderligging, opperarm wat recht; achter voldoende gehoekt; sterk hellend bekken; lange staart maakt met al dat
kwispelen overuren; gaat vlot maar nog jeugdig los; prima jeugdvacht; super vriendelijk gedrag. 4 ZG

OPENKLAS
1.

Hesther Isah fan’t Patrijzen Bos (NHSB 2877089)
2½ jaar; uitmuntend type, maat en verhouding; goed gevormd tevenhoofd; goed oog, oor en gebit; uitmuntend
gehoekt voor en achter; passend bone; rastypische beharing; gaat vlot met goede staartdracht; vriendelijk gedrag.
1 U, resCAC/CACIB

2.

Eva uit de Drentsche Streek (NHSB 2899649)
2 jaar; uitmuntend rastype, maat en verhouding; mooi gevormd tevenhoofd; goed oor, oog en gebit; evenredige
hoekingen; boven- en onderbelijning in orde; gaat regelmatig maar ligt schuin; fraaie vacht; vriendelijk gedrag. 2 U

3.

Eefje uit de Drentsche Streek (NHSB 2899648)
25 mnd.; aantrekkelijke teef die nog erg jeugdig aandoet; goed gevormd hoofd, goed oog, oor en gebit; moet in rug
nog vaster worden in gaan en staan; evenredige hoekingen; goede benen en voeten; vacht hoort bij
ontwikkelingsfase; bij het gaan wat veel rug beweging en nog erg los; goede staartdracht; vriendelijk gedrag. 3 ZG

4.

Nora-Tessa van Klein Elsholt (NHSB 2903970)
23 mnd.; prima type, maat en verhoudingen; passend hoofd; goede verhouding schedel/snuit; goed aangezet en
gedragen oor; oogwit linker oog rood; schaargebit, mist P3 rechtsboven; lip kon wat strakker; goed gehoekt voor en
achter; ellebogen kunnen beter aangesloten; sterk hellend bekken; staat graag ondergeschoven; prima vacht; gaat
regelmatig maar wel wijd voor. 4 ZG
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