Holland Cup AMSTERDAM, 11 december 2015
Keurmeester:
Mw. G. Halff-van Boven
Beste v.h.Ras:
Makker fan’t Suydevelt

REUEN
TUSSENKLAS
1.

Abe Bloske van’t Dreske Kwinne (NHSB 2956884)
Rastypische reu, licht gestrekt en goed formaat; goed gevormd reuenhoofd, licht wigvormig; goede oogkleur en expressie; prima
behang; wat korte nek; voorhand kon wat meer onder het lichaam staan; uitmuntend bone, benen en voeten; staat graag Frans;
prima borstdiepte; correcte hoeking achter; goede vacht en pigment; voldoende bevedering en bossige staart; gangwerk voor wat
breed en los; gaat graag scheef door de ring; zag het totaal graag iets hoger op de benen. 1 ZG

OPENKLAS
1.

Asra-Tessa van Klein Elsholt (NHSB 2903967)
Reu van mooi formaat, licht gestrekt; goed gevormd reuenhoofd; voldoende breedte in schedel en wigvormig; kan behang goed
dragen; correcte oogkleur en expressie; prima hals-rugbelijning; goed ontwikkeld lichaam met evenredige hoekingen; sterk bone,
benen en voeten; bekken kon vlakker; mooie goed aanliggende vacht met voldoende bevedering; bossige staart; aangenaam
ringgedrag; gangen voor niet helemaal zuiver, achter graag meer stuwkracht. 1 U

KAMPIOENSKLAS
1.

Makker fan’t Suydevelt (EST-02656/12)
Lovely breed type; nice head with good expression and pigmentation; little bit deep in stop but wedge-shaped; good neck and
topline; well angulated in front and behind; strong bone, legs and feet; well placed and carried tail; good texture, feathering and
typical tail; moves well around with good stride and reach; nice temperament, well handled and excellent condition. 1U,
CAC/CACIB/BOB

2.

Sander fan de Indo-Anjoho (NHSB 2790062)
Mooi type, licht gestrekt, goed formaat; goed gevormd hoofd; kan in lippenpartij wat droger; prima pigment, oogkleur en
expressie; mooi behang; goede halslengte; prima toplijn; voorhandhoeking kon beter; goed ontwikkeld lichaam; prima bone,
benen en voeten; bekkenligging niet optimaal; mooie vacht, goede bevedering en bossige staart; gaat goed rond, prima
stuwkracht, voor wat los; aangenaam ringgedrag. 2 U, resCAC/resCACIB

VETERANENKLAS
1.

Bart fan’t Suydevelt (NHSB 2630889)
Rastypische reu; prima verhoudingen en totaalbeeld; mooi reuenhoofd met de juiste wigvorm, oordracht, oogkleur en expressie;
prima hals en toplijn, zeker gezien de leeftjd; evenredig gehoekt; goed ontwikkeld lichaam, staartaanzet en –dracht; prima benen
en voeten; correcte gangen achter, voor niet geheel zuiver; mooie vacht met bossige staart; goede bevedering; prima ringgedrag.
1U

TEVEN
JEUGDKLAS
1.

Puck-Tessa van Klein Elsholt (NHSB 2997330)
9 mnd.; voelt zich nog erg onwennig in de ring; vrouwelijk totaalbeeld; in alles nog een pupje; vrouwelijk hoofd, moet nog
typischer worden; mist nog de wigvorm; uitmuntend gebit en droog besneden lippen; correct behang; voldoende halslengte;
voorhand kon beter onder het lichaam staan; mooi bone, benen en voeten; lichaam in volle ontwikkeling; staat nu nog graag
ondergeschoven; mist nog de staartactie in stand en gaan; mooie vachtstructuur; gangwerk nog erg puppy-achtig en nog lang niet
in balans; toont erg veel rugbeweging; moet zelfverzekerder worden. 1 ZG

TUSSENKLAS
1.

Ella v.d. Olinckhoeve (NHSB 2960856)
Teefje van mooi type; prima verhoudingen en formaat; vrouwelijk hoofd, voldoende wigvormig; correct gebit amberkleurig oog;
correcte hals; prima toplijn; goed bone, benen en voeten; staat wat breed in front en graag Frans; correcte hoeking achter; mooie
vacht, voldoende bevedering voor leeftijd; moet zich in lichaam nog verder ontwikkelen; gangwerk erg onregelmatig, mede door
het enthousiaste temperament; kan zich goed showen bij de juiste handler. 1 U

2.

Isis (NHSB 2961401)
Teefje, goed formaat en verhoudingen; vrouwelijk hoofd, maar wigvorm kon typischer; heeft tijd nodig; kan oren goed dragen;
correct gebit; goed pigment; schouder-opperarm kon beter; voorhand kon beter onder het lichaam; knijpt met de ellebogen en
onvoldoende steun; moet zich in lichaam nog verder ontwikkelen; prima bone, benen en voeten; wat krappe hoeking achter en
sterk hellend bekken; goede vachtstructuur, iets open op de croupe; mooie bossige staart; in gangen voor erg los, achter nog
onvoldoende stuwkracht en gaat daardoor scheef; vriendelijk ringgedrag. 2 ZG

OPENKLAS
1.

Wiesje-Wyneke fan’t Suydevelt (NHSB 2947557)
Teefje van goed formaat, dat er vandaag geen zin in heeft; goed gevormd hoofd, voldoende wigvormig en droog, maar mist nog
opvulling onder het oog; mooi amberkleurig oog; goede halslengte; correcte hoeking voor en achter; mooi bone, benen en voeten;
fraaie vacht; bekken kon wat vlakker; voldoende bossige staart; gangen achter ok, voor nog wat los; totaalbeeld en gangen
verbeteren tijdens gaan. 1 U, res.CACIB

KAMPIOENSKLAS
1.

Kirsi fan’t Suydevelt (NHSB 2872053)
Ondeugende teef; presenteert zich vandaag niet op haar best; licht gestrekt, goed formaat; prachtig tevenhoofd, heel rastypisch
met juiste verhoudingen en expressie; goed hals-rugbelijning; voldoende hoeking in front, voldoende achter; goede
vachtstructuur, iets open op kruis; voldoende bossige staart, die wat helderder van kleur kon; als eenmaal de juiste cadans gaat ze
goed; super temperament. 1 U, CAC/CACIB, Beste Teef

VETERANENKLAS
1.

Tessel van’t Wijdseland (NHSB 2683651)
8 jaar, jeugdig uitziend; mooi totaalbeeld en type; goed gevormd tevenhoofd, licht wigvormig, droge lip; mooi geplaatst en
gedragen oortje; correct gebit; goede hals; voorhand kon beter onder het lichaam; goed ontwikkeld lichaam, prima onderbelijning;
goed gehoekte achterhand; staat graag ondergeschoven door het te sterk hellend bekken; mooie vacht en bossige staart; gaat vlot
van opzij gezien, maar zag graag meer stuwkracht en vaster front; aangenaam ringgedrag. I U, resCAC

2.

Britt fan’t Suydevelt (NHSB 2630893)
9½ jaar, nog in prima conditie; mooi gevormd hoofd, juiste verhoudingen en droge lippen; gebit laat leeftijd toe; mooi gedragen en
geplaatst oortje; prima hals-rugbelijning; evenredige hoekingen en prima bone; goed ontwikkeld lichaam; bekken kon wat vlakker;
gangwerk, eenmaal in cadans gaat ze goed, breed van voren met een bossige kwispel die ze goed gebruikt. 2 U

