Dogshow BLEISWIJK, 8 november 2015
Keurmeester:
Dhr. A.R.R. Doedijns
Beste v.h. Ras:
Brisco Barasya the Gloucester

REUEN
OPENKLAS
1.

Matthijs Emie v.d. Neerbosche Wateren (NHSB 2832093)
Typische reu, 4½ jaar; van prima formaat en lichaamsverhoudingen; prima bone en substantie; mooi klassiek
Drentenhoofd met prima schedel en wigvormige voorsnuit; prima gebit; mooie mannelijke uitdrukking; zag graag wat
meer stabiliteit in front, zowel in stand als beweging; kan wat sterker zijn in polsen; goed opgebouwde achterhand;
prima ribkorf qua diepte en lengte; goede vachtconditie, maar heeft aardig wat slag; gangwerk voldoende krachtig,
maar kan wat paralleller; iets te sterk hellend bekken; vrolijk en vrij ringgedrag. 1 ZG

KAMPIOENSKLAS
1.

Brisco Barasya the Gloucester (NHSB 2889094)
Reu van voldoende geslachtstype; zag graag iets meer robuustheid in ’t totaal; goede lichamelijke verhoudingen en
bone; voldoende mannelijk hoofd; prima schedel en voorsnuit; scharend gebit; oordracht zou iets beter tegen de
schedel kunnen; voor en achter rastypisch gehoekt; tikkeltje breed in front; bovenbelijning kan tikkeltje strakker;
goede croupe en staartaanzet; prima vachtconditie en kleur; prima in beweging, voldoende uitgrijpend en goede
stuwkrachtontwikkeling; prima ringgedrag en presentatie. 1 U, CAC/CACIB/Beste Reu/BOB

TEVEN
JEUGDKLAS
1.

Jynte v.d. Haeckpolder (NHSB 2992955)
Teefje van 9 mnd., is nog volop in ontwikkeling; moet nog wat wennen aan het tentoonstellingsgebeuren; is wat
timide in de ring; goede hoofdvorm; voldoende wigvormige voorsnuit; mooi oog; prima gebit; zag graag wat meer
spanning over bovenbelijning; trekt de achterhand wat rond; voor en achter voldoende gehoekt; gangwerk moet nog
krachtiger en regelmatiger worden; zou wat meer kunnen uitgrijpen; voldoende vachtkwaliteit en kleur; zie haar op
latere leeftijd graag nog eens terug; hoop dat ze zich dan wat vrijer presenteert; oogkleur zag ik graag fractie
donkerder. 1 ZG

GEBRUIKSHONDENKLAS
1.

Dirkje fan’t Getsewold (NHSB 2882424)
Teefje van goed formaat; zag haar graag robuuster en met meer substantie; is wat vlak in ribbenkorf; voor en achter
goed gehoekt; mooie lepelvormige voeten; vrouwelijk hoofd met prima schedel; scharend gebit; typische oogvorm en
kleur; wat smal in front; goede bovenbelijning; prima vachtconditie en kleur; gangwerk is vlot, maar kan wat
krachtiger; mooie bossige staart; prima ringgedrag en presentatie. 1 ZG
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