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TEVEN
JEUGDKLAS
1.

Ella v.d. Olinckhoeve (NHSB 2960856)
15 Monate; knappe Schere; sehr waches und freundliches Verhalten; ausdrucksvoller Kopf mit keilförmiger Fang, der
etwas kurzer als der Oberkopf ist; hoch angesetzte Behänge; kräftige mittellange Hals; Körper etwas länger als hoch;
korrekte Brust; kräftige Laufknochen; Rucken muss sich in die Bewegung noch festigen; Rute etwas fröhlich getragen;
sehr gepflegte Behaarung. 1 U, CAC

OPENKLAS
1.

Wiwi v.d. Maasduinen (NHSB 2924549)
Schere 2,5 Jahre freundliche Hündin, noch etwas verspielt; trockenes Kopf; keilförmiger Fang, der etwas kurzer als der
Oberkopf ist; kräftige mittellange Hals; Körper etwas länger als hoch; kräftige Laufknochen mit korrekte Winkelungen;
gepflegte Behaarung; Rute in der Bewegung fröhlich getragen. 1 U, resCAC/CACIB

2.

La Luna v.d. Krikheiden (LOSH 1105714)
Schere; rassetypischer Kopf mit keilförmiger Fang; kurzer kräftiger Hals; mittelhoch angesetzte Behänge; sehr kräftige
Rippenkörper; Körper etwas länger als hoch; tief angesetzte Rute; Bewegung könnte etwas schwungvoller sein; sehr
gepflegtes Haarkleid; freundliches Verhalten. 2 ZG

3.

Ivana Isah fan’t Patrijzen Bos (NHSB 2931372)
3 Jahre Schere; sehr freundliche Hündin mit trockenen Kopf; keilförmiger Fang; tief angesetzte Behänge; Körper etwas
langer als hoch; leicht überbaut; korrekte Winkelungen; Bewegung könnte etwas mehr Raumgriff haben; gepflegte
Behaarung. 3 ZG

4.

Yoni v.d. Olinckhoeve (NHSB 2901472)
Kräftige Schere; freundliche Hündin mit kräftige Statur; trockene Kopf mit keilförmiger Fang;
kräftige mittellange Hals; feste Rucken; tief angesetzte Rute; kräftige Laufknochen; Hund springt in der Bewegung;
leider Vorderhand in Stand Zehen weit. 4 ZG
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REUEN
JONGSTE PUPKLAS
1.

Kaleb Saku van’t Roerdal (NHSB 3002507)
5 maanden; uitmuntend rastype, maat en verhouding; mooi gevormd reuenhoofd, dat uiteraard nog breder moet
worden in de schedel; goede oren en oog; wisselend schaargebit; onderkaak mocht krachtiger; evenredige hoekingen;
passend bone; goede voeten; voor leeftijd al prima gangwerk met goede staartdracht; mooie jeugdvacht; fijn gedrag.
1 VB, Beste Baby

OPENKLAS
1.

Nyka-Tessa van Klein Elsholt (NHSB 2862111)
3 jaar; goede maat en verhoudingen; passend hoofd met voldoende brede schedel die wat vlakker mocht zijn;
duidelijke stop; oog toont wat bindvlies; compleet gebit met kleine elementen; zag lippen graag strakker; goed
gehoekt voor en achter; mooie boven- en onderbelijning; goed ontwikkeld in lichaam; gaat vlot, maar los in front;
fraaie vacht; fijn gedrag. 1 ZG

REUEN
JONGSTE PUPKLAS
1.

Tara Kari van’t Roerdal (NHSB 3002521)
5 maanden; prima rastype, maat en verhouding; passend hoofd; goed oor, oog en gebit; evenredige hoekingen; al
prima ontwikkeld in lichaam; lange, goed gedragen staart; gangwerk nog jeugdig los, vrij breed in front; mooie
jeugdvacht; fijn gedrag. 1 VB

PUPPYKLAS
1.

Cera fan’t Suydevelt (NHSB 2991710)
8 maanden; prima type, maat en verhouding; goed gevormd hoofd; licht gewelfde schedel; goed oog, oor en gebit;
goed gehoekt voor en achter; al ver ontwikkeld in lichaam; voor-middenvoet kon krachtiger; erg los en onstuimig bij
het gaan; moet zich beter laten betasten; is wel vriendelijk. 1 VB, Beste Puppy

2.

Puck Tessa van Klein Elsholt (NHSB 2997330)
5 maanden; aantrekkelijke jonge teef die erg onder de indruk is vandaag; prima rastype, maat en verhouding; mooi
gevormd hoofd; goede verhouding schedel/snuit; goed oog, oor en gebit; goed gehoekt voor, vrij sterk achter; bij het
gaan drukt ze zich en schuift achter onder; lange staart; mooi vacht. 2 B

JEUGDKLAS
1.

Ella v.d. Olinckhoeve (NHSB 2960856)
Bijna 18 mnd.; uitmuntend type, maat en verhouding; mooi gevormd tevenhoofd; goed oor; fraai oog; compleet
schaargebit; rastypische expressie; goed gehoekt voor en achter; passend bone; goede voeten, draait voor iets uit;
ruim uitgrijpend gangwerk; prima vacht; onstuimig, vriendelijk gedrag. 1 U, CAC/BOB

2.

Tjicka Femke v.d. Meerpoel (NHSB 2984920)
11 mnd.; teefje dat nog volop in ontwikkeling is; passend hoofd; goed oor, oog en gebit; geprononceerde occiput; iets
lang in lendenen; evenredige hoekingen; moet in lichaam nog uitzwaren; ellebogen missen aansluiting; gaat vlot maar
erg los in front; vriendelijk gedrag; wat uitstaande vacht. 2 ZG

2

TUSSENKLAS
1.

Wiesje-Wyneke fan’t Suydevelt (NHSB 2947557)
1½ jaar; rastypische teef; goede maat, lengte/hoogte verhouding; fraai gevormd tevenhoofd met goed oor, oog en
gebit; toont iets keelhuid; goed gehoekt voor en achter; al goed ontwikkeld in lichaam; goede benen en voeten;
rastypische beharing; ruim uitgrijpend gangwerk; fijn gedrag. 1 U, resCAC/CACIB

OPENKLAS
1.

Sophie Amy v.d. Lage Nesse (NHSB 2926061)
2 jaar; prima type, maat en verhouding; passend hoofd met tamelijk brede schedel; goed gevormd oog; schaargebit;
mocht iets meer opvulling onder oog hebben; voor voldoende, achter wat sterker gehoekt; goede benen en voeten;
bevedering aan voorpoten mocht meer; gaat goed met goede staartdracht; fijn gedrag. 1 U, resCACIB

2.

Tekla v.d. Olinckhoeve (NHSB 2807184)
5 jaar; teef die in wat zware conditie wordt voorgebracht, waardoor hoofd wat klein lijkt; wat afstaand gedragen oor;
goed oog en gebit; rug zag ik graag wat sterker, evenals de voeten; evenredige hoekingen; vacht in de verharing;
gangwerk niet te beoordelen door onstuimig gedrag; vriendelijk. 2 ZG
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