12e Intern. Tentoonstelling K.C. OSS, 6 juni 2015
Keurmeester: Dhr. W. Arxhoek
Beste v.h. Ras: Sander fan de Indo-Anjoho

REUEN
JEUGDKLAS
1.

Abe Bloske van’t Dreske Kwinne
Reutje 15 mnd. oud; goed werklustig totaalbeeld; manlijk hoofd; goed oog, oor en gebit; prima lichaam; voorhand iets
te ver naar voren geplaatst; achterhand royaal gehoekt; gaat in gangen nog erg los in ellebogen; hond heeft nog wat
tijd nodig. 1 ZG

OPENKLAS
1.

Brisco Barasya the Gloucester
Krachtige werklustige hond, uitmuntend van type; fraai hoofd; royale borstpartij; krachtige benen en voeten, met
functionele hoekingen voor en achter; goede vachtstructuur; zag graag iets royalere beharing; gaat met ruime
krachtige pas. 1 U, resCAC/resCACIB

KAMPIOENSKLAS
1.

Sander fan de Indo Anjoho
Zeer fraaie reu, 5 jaar oud; prima hoofd; prima lichaam met royale borstpartij; krachtige benen en voeten, met
correcte hoekingen voor en achter; goede vachtstructuur en bevedering; prima karakter. 1 U, CAC/CACIB/BOB

TEVEN
JEUGDKLAS
1.

Gioya Bloske van’t Dreske Kwinne
Teefje van 15 mnd.; prima type; goed vrouwelijk hoofd; oog moet nog wat donkerder; goede borstpartij; wat sterk
hellend in het bekken met lage staartaanzet; staat en gaat vaak overbouwd; gangwerk is voldoende ruim; achter moet
krachtiger aan stuwen; goed gedrag. 1 ZG
Isis
Toont goed rasbeeld; niet agressief, maar niet betastbaar; daardoor niet beoordeelbaar; dringend advies: goede
ringtraining, de hond is het waard!! G

TUSSENKLAS
1.

Wiesje Wyneke fan’t Suydevelt
14 mnd. oud; goed trype; zeer fraai hoofd; prima lichaam; mooie functionele hoekingen; prima vacht; prima stuwend
gangwerk; dringend advies: ga ringtraining doen! 1 U, CAC/CACIB

OPENKLAS
1.

Demi fan ’t Suydevelt
Ruim 4 jaar oud; mooi werklustig totaalbeeld; prima hoofd; goed lichaam; prima benen en voeten met correcte
hoekingen; krachtig stuwend gangwerk. 1 U

2.

Sophie Amy v.d. Lage Nesse
Ruim 2 jaar oud; prima type; mooi vrouwelijk hoofd; royaal lichaam; royale borstpartij; passend bone met correcte
hoekingen; prima vacht en bevedering; gaat ruim en vlot. 2 U

VETERANENKLAS
1.

Flora Haidy fan’t Patrijzen Bos
Ruim 8 jaar oud; mooi werklustig type (een echte ouderwetse Drent); prima hoofd, benen en voeten; krachtig
gestuwd gangwerk; heerlijk karakter! 1 U, resCAC

1

