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Wiesje-Wyneke fan ’t Suydevelt

REUEN
OPENKLAS
1.

Puk van Zoterbék (NHSB 2930205)
reu van 2 jaar en 3 maanden; prima rasbeeld en mooie belijningen; mannelijk hoofd met goede wigvorm; vriendelijke
en alerte expressie; correct oog, oor en gebit; goed ontwikkeld lichaam met goede verhoudingen; prima borst en
ribbenpartij; stevig bone; goede hoekingen voor en achter; laat een vlot en goed uitgrijpend gangwerk zien met goede
staartdracht; goede vacht, bevedering vandaag iets minder. 1 U, Beste Reu

2.

Jelle v.d. Olinckhoeve (NHSB 2924342)
stevige reu van bijna 2,5 jaar; stevig mannelijk hoofd; iets brede schedel; goed gedragen en geplaatst oor; oog moet
nog wat donkerder worden; krachtig gebouwd lichaam met goede verhoudingen; goede hoeking voor en achter;
prima benen en voeten; goede vacht en bevedering; correcte staart; gaat vlot maar wat breed in de voorhand. 2 U

3.

Gijs v.d. Oostwieke (NHSB 2910819)
mooie reu van ruim 2,5 jaar, die wat beter tot zijn recht kan komen met ringtraining; mannelijk hoofd met mooie
wigvorm en goede verhoudingen; iets pigment verlies op de neus; correct oog, oor en gebit; prima lichaam met goede
hoekingen; prima voorborst en borstdiepte; polsen mogen sterker; stevig bone; kan tijdens het gaan meer kracht in de
achterhand tonen; prima vacht en bevedering. 3 ZG

4.

Harry Hope v.d. Sebastiaans Hoeve (NHSB 2874455)
stevige reu van 3,5 jaar; zowel baas als hond, kunnen wel wat ringtraining gebruiken; zwaar mannelijk hoofd, met
brede, iets ronde schedel; goed amber-kleuring oog; compleet scharend gebit; oor mag iets hoger gedragen worden;
krachtig lichaam met stevig bot; goede hoeking voor en voldoende hoeking achter; zet voeten frans neer; stevige
borst en ribbenpartij; krachtige lendenen; als hij goed loopt kan die een voldoende uitgrijpend gangwerk laten zien;
erg vriendelijk in zijn gedrag, een echte charmeur. 4 ZG

TEVEN
PUPPYKLAS
1.

Cera fan ’t Suydevelt (NHSB 2991710)
teefje van ruim 9 maanden; nog een echte pup; vrouwelijk hoofd met goede verhoudingen; correcte wigvorm; prima
oog, oor en gebit; voor leeftijd al goed ontwikkeld lichaam; correcte hoekingen voor en achter; polsen mogen iets
sterker; passend bone; goede lichaamsverhoudingen; prima vacht en bevedering; keurig ringgedrag, een grote kroel;
gangwerk vlot en passend bij haar leeftijd. 1 VB

JEUGDKLAS
1.

Ella v.d. Olinckhoeve (NHSB 2960856)
een vrolijke spring in het veld van bijna 1,5 jaar; prima ras- en geslachtsbeeld; met juiste verhoudingen in zowel
lichaam als hoofd; vrouwelijk hoofd met vriendelijke en alerte expressie; correct gedragen oor; scharend gebit en
amandelvormig oog; mooie hals, rugbelijning; prima hoekingen voor en achter; goede ribbenpartij; prima bone;
goede benen en voeten; gaat vlot door de ring en gedraagt zich keurig. 1 U

2.

Katja (NHSB 2981569)
teefje van 11 maanden oud; nog wat onwennig, maar erg vriendelijk en onophoudelijk kwispelend; vrouwelijk hoofd,
waarbij de stop ietsjes geprononceerder mag zijn; prima oog, oren en gebit; correcte boven- en onder belijning; goede
verhoudingen in het lichaam; goede borst en ribbenpartij; goede hoekingen voor en achter; polsen nog iets frans; gaat
als een speer door de ring, ruim uitgrijpend en harmonisch. 2 U

TUSSENKLAS
1.

Wiesje-Wyneke fan ’t Suydevelt (NHSB 2947557)
aantrekkelijke jongedame van 22 maanden; mooi vrouwelijk en sprekend hoofd; goede wigvorm; mooie verhoudingen
en prima oog, oor en gebit; goed ontwikkeld lichaam met goede verhoudingen; prima hoekingen voor en achter;

1

prima bone; goede voorborst en borstdiepte; ellebogen sluiten mooi aan; gaat vlot door de ring, soepel en
harmonisch; prima vacht en bevedering; erg vriendelijk en aanhankelijk karakter. 1 U, CAC/CACIB/Beste Teef/BOB

OPENKLAS
1.

Renske fan ’t Suydevelt (NHSB 2930148)
heerlijke relaxte teef van ruim 2 jaar; prima ras- en geslachtsbeeld; mooi vrouwelijk hoofd met correcte wigvorm;
goede verhouding schedel, voorsnuit; prima oog, oor en gebit; correcte hals; prima lichaam met mooie hoekingen
voor en achter; krachtige lendenen; prima staartlengte en dracht; goede borst en ribbenpartij; liefdevol gevoerd; vlot
gangwerk; prima gedrag. 1 U

2.

Sophie Amy v.d. Lage Nesse (NHSB 2926061)
teefje van bijna 2,5 jaar; prima rasbeeld; vrouwelijk hoofd met iets lip en keelhuid; goede wigvorm in het hoofd; goed
oog, oor en gebit; goed ontwikkeld lichaam met prominente voorborst; goede ribbenpartij; correcte hoekingen voor
en achter; goede staartlengte en dracht; goede vacht en bevedering; prima gangwerk; gedraagt zich keurig. 2 U

3.

Viva la Vida fan’t Suydevelt (NHSB 2942483)
teef van bijna 2 jaar oud; stevige dame; vrouwelijk hoofd, dat iets droger zou mogen; goede verhouding
schedel/voorsnuit; goed oog, oor en gebit; goede hals; goed ontwikkeld lichaam; prominente voorborst; goede
ribbenpartij; goede hoekingen voorhand, voldoende achter; gaat achter niet helemaal zuiver; prima staart actie;
keurig gedrag. 3 ZG

VETERANENKLAS
1.

Britt fan’t Suydevelt (NHSB 2630893)
mooie veteranendame van bijna 9 jaar, waar de leeftijd niet van af te lezen is; een vrolijke kwispel en zeer alert op
haar handler; mooi vrouwelijk hoofd met mooie wigvorm; correcte verhouding schedel/voorsnuit; mooi amberkleurig
oog; goed oor en gebit; goed ontwikkeld lichaam met mooie verhoudingen; prima hoekingen voor en achter;
ribwelving; goede voorborst; krachtige lendenen; gaat nog als een speer door de ring; goede vacht en bevedering;
keurig ringgedrag. 1 U, resCAC/ Beste Veteraan
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