Kerstshow KC NIJMEGEN 21-12-2014
Keurmeester: Mw. A.M. Reeskamp-Blok
Beste v.d. Ras: Arvid fan’t Suydevelt

REUEN
1.

Rintje Indy v.h. Bergse Veld (NHSB 2969879)
Veel belovende jonge reu van 7 mnd.; rastypisch belijnd totaalbeeld, mooi in balans; rastypisch wigvormig belijnd
reuenhoofd met goed oog, oor en gebit (P1 links en rechtsonder ontbreken nog); voor leeftijd al mooi ontwikkeld
lichaam met mooie boven- en onderbelijning; prima benen en voeten; correcte hoekingen; prima staart en
staartdracht; voor leeftijd goed ontwikkelde beharing en bevedering; prima gangwerk, presentatie en gedrag van deze
jonge leeftijd. 1 VB, beste Pup

JEUGDKLAS
1.

V.I.P. fan’t Suydevelt (NHSB 2942480)
Zeer fraaie jonge reu van 14 mnd.; droog belijnd harmonisch totaalbeeld; mooi reuenhoofd met wigvormige
belijningen en nu al mooi amberkleurig oog; ruim scharend gebit; goed oor; voor leeftijd prima ontwikkeld lichaam;
goede boven- en onderbelijning; prima benen en voeten; correcte hoekingen en voor leeftijd prima gangwerk; bossige
staart; prima beharing, op de achterhand nog wat puppykrullen; prima karakter. 1 U, resCAC

2.

Rink van ’t Limburgsland (NHSB 2946973)
Reu 12 mnd.; licht gestrekt harmonisch totaalbeeld; goed reuenhoofd met goede verhoudingen, met een iets sterke
stop; oog moet nog iets donkerder worden; goed oor en gebit; mag in lip en hals iets droger; voor leeftijd goed
ontwikkeld lichaam; goede boven- en onderbelijning; sterke benen en voeten; correcte hoekingen; goede beharing en
bevedering; bossige staart; voor leeftijd goed gangwerk; prima presentatie; uitstekend karakter. 2 U

3.

Udo fan ’t Suydevelt (NHSB 2938256)
Reu 15½ mnd.; voor leeftijd goed ontwikkeld harmonisch totaalbeeld; goed reuenhoofd, rastypische wigvormige
belijning; oog mag nog wat donkerder worden; goed oor en gebit; goede boven- en onderbelijning; goed ontwikkelde
borstkas; sterke benen en voeten met correcte hoekingen; in aanleg goede beharing en bevedering en bossige staart;
op de achterhand nu nog puppykrullen; in gangwerk nog erg speels maar kan goed gaan. 3 U

4.

Abe Bloske van ’t Dreske Kwinne (NHSB 2956884)
Reu 9½ mnd.; nog volop in ontwikkeling; droog belijnd licht gestrekt totaalbeeld; goed mannelijk hoofd met goede
verhoudingen; een iets geleidelijker stop zou expressie nog ten goede komen; goed gebit; mooi amberkleurig oog;
goed oor; op dit moment iets oplopende bovenbelijning; voor matig, achter voldoende gehoekt; wat steil in pols; in
aanleg goede beharing en bevedering; bossige staart, maar moet nog ontwikkelen; gangwerk nog erg puppyachtig. 4
ZG

TUSSENKLAS
1.

Maras-Mila v.d. Neerbosche Wateren (NHSB 2920624)
Reu 20 mnd.; droog belijnd harmonisch totaalbeeld; mooi reuenhoofd met wigvormige belijningen en goede
verhoudingen; goed oog, oor en gebit; goed ontwikkeld lichaam met prima halslengte en goede boven- en
onderbelijning; sterke benen en voeten; correcte hoekingen; prima beharing en bevedering en een mooie bossige
staart; in gangwerk nog speels, maar kan goed gaan. 1 U, resCACIB

KAMPIOENSKLAS
1.

Arvid fan ’t Suydevelt (NHSB 2801713)
Zeer fraaie reu van 4½ jaar; droog belijnd, scherp getekend harmonisch totaalbeeld; heel mooi rastypisch reuenhoofd
met wigvormige belijning, goede verhouding en geleidelijke stop; goed oog, oor en gebit; goed ontwikkeld lichaam met
een prima boven- en onderbelijning; sterke benen en voeten; correcte hoekingen; voor het ideaal zouden de ellebogen
iets meer mogen aansluiten; prima rastypische beharing en bevedering met mooie bossige staart; in gangwerk voor
iets los in ellebogen, maar gaat met goed stuwend gangwerk; prima gedrag. 1 U, CAC/CACIB/Beste Reu/BOB

1

TEVEN
PUPPYKLAS
1.

Isis (NHSB 2961401)
Veel belovende jonge teef van 8 mnd.; licht gestrekt totaalbeeld met een rastypisch tevenhoofd met goede
belijningen; goed gebit; voor leeftijd goed oog en oor; goed ontwikkeld lichaam; goede boven- en onderbelijning;
goede benen en voeten; voor en achter voldoende gehoekt; laat voor leeftijd goed gangwerk zien; in aanleg goede
beharing en bevedering met nu nog puppykrullen op de achterhand. 1 VB

JEUGDKLAS
1.

Viva la Vida fan’t Suydevelt (NHSB 2942483)
Teefje 14 mnd.; droog belijnd, licht gestrekt harmonisch totaalbeeld; mooi rastypisch tevenhoofd met wigvormige
belijning, met goed oog, oor en gebit; mooie halslengte; goede boven- en onderbelijning; goed ontwikkelde borstkas;
prima benen en voeten; goede hoekingen in voor- en achterhand; goede beharing en bevedering en een bossige
staart; goed stuwend en uitgrijpend gangwerk. 1 U, resCAC

2.

Wiesje Wyneke fan’t Suydevelt (NHSB 2947557)
Teefje van net 1 jaar; moet in alles nog sterk ontwikkelen, maar al wel rastypisch totaalbeeld; mooi tevenhoofd met
goed oor, oog en gebit; goede hals; borstkas moet nog wat verder ontwikkelen; goede bovenbelijning en in aanleg
goede onderbelijning; goede benen en voeten, met voldoende hoeking voor en achter; goede staart; in aanleg goede
beharing en bevedering, maar moet nog ontwikkelen; gangwerk nog jeugdig, maar kan goed gaan. 2 U

TUSSENKLAS
1.

Roosje fan ’t Suydevelt (NHSB 2930147)
Teef ruim 17 mnd.; licht gestrekt, droog belijnd totaalbeeld; vrouwelijk hoofd, wat in expressie zou winnen met een
iets meer amandelvormig oog en wat meer opvulling onder de ogen; goed oor en gebit; goede hals en borstkas;
voorhand ligt te ver naar voren, waardoor ellebogen niet goed aansluiten; voor en achter voldoende gehoekt, maar
zag graag meer vering in de polsen; goede beharing en bevedering; in gangwerk voor los en wijd; prima karakter. 1 ZG

OPENKLAS
1.

Lenny-Tessy v.d. Bezelhonk (NHSB 2897947)
Teef 2 jaar; licht gestrekt, droog belijnd totaalbeeld; vrouwelijk hoofd met goede belijning en verhoudingen; goed oog,
oor en gebit; goede hals; prima ontwikkeld lichaam met mooie boven- en onderbelijning; sterke benen en voeten;
correcte hoekingen; goed gangwerk; goed ontwikkelde beharing en bevedering; prima karakter.
1 U, CAC/CACIB, Beste Teef

2.

Eva uit de Drentsche Streek (NHSB 2899649)
Teef 26 mnd.; licht gestrekt, harmonisch totaalbeeld; is in alles nog een jonge Drent; vrouwelijk hoofd met wigvormige
belijning, in goede verhoudingen; oog mag nog iets donkerder worden; goed gebit en oor, en stop mag iets
geleidelijker; moet in lichaam nog ontwikkelen, maar in aanleg goede borstkas; goede boven- en onderbelijning; goede
benen en voeten met voldoende hoeking voor en achter; beharing en bevedering nog volop in ontwikkeling; gaat vlot
door de ring; prima karakter. 2 U, resCACIB

3.

Jytte Pyppa v.d. Bezelhonk (NHSB 2898764)
Teef 2 jaar; licht gestrekt totaalbeeld; mooi vrouwelijk hoofd met zachte expressie; rastypische wigvormige
belijningen; goed oog, oor en gebit; goed ontwikkeld lichaam met goede benen en voeten; correcte hoekingen; goede
boven- en onderbelijning; goed stuwend uitgrijpend gangwerk; mooie rastypische beharing en bevedering; is
terughoudend in karakter, maar laat zich goed betasten. 3 U

4.

Laika (NHSB 2897900)
Teef 27 mnd.; droog belijnd, licht gestrekt harmonisch totaalbeeld; vrouwelijk hoofd met wigvormige belijning;
voorsnuit zou fractie korter mogen; goed oog, oor en gebit; goede hals; goed ontwikkeld lichaam; goede benen en
voeten; voor en achter voldoende gehoekt; voorhand ligt iets ver naar voor, waardoor ellebogen niet helemaal
aansluiten; goede beharing, voldoende bevedering; vlag aan staart; gangwerk voor iets los en breed en draagt staart
iets hoog; uitstekend karakter. 4 ZG

2

VETERANENKLAS
1.

Nienke Kristel van Selihof (NHSB 2621635)
Teef 8 jaar + 4 mnd.; voor leeftijd nog in prima conditie; licht gestrekt totaalbeeld; vrouwelijk hoofd met wigvormige
belijning; goed oog, oor en gebit; goede hals; goed ontwikkeld lichaam; laat in bovenbelijning zeer sterk hellend
bekken zien; voorhand ligt ver naar voren; voor en achter correct gehoekt; beharing wat krullerig, met veel bevedering
en een bossige staart; in gangwerk voor erg los, maar gaat voor leeftijd vol enthousiasme. 1 ZG
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