Internationale Jachthondenshow ARNHEM, 22 mei 2016
Keurmeester: Dhr. W. Arxhoek
Beste v.h. ras: Sander fan de Indo-Anjoho

REUEN
JONGSTE PUPKLAS
1.

Jarno-Eefje van Klein Elsholt (NHSB 3028461)
5 mnd.; toont al prima rasbeeld; goed hoofd met goede verhoudingen; passend bone; goede hoekingen voor/achter;
pri ma vri j karakter; i n aanleg goede va chtstructuur. 1 VB

2.

Douwe (NHSB 3028457)
5 mnd.; toont voor leeftijd goed rasbeeld; mannelijk ho ofd; goede verhoudingen hoofd/lichaam; passend bone; goede
hoekingen voor/achter; i n aanleg goede va chtstructuur; prima vri j karakter. 2 VB

3.

Jesse v .d. Olinckhoeve (NHSB 3029844)
4½ mnd.; i s voor l eeftijd goede ra svertegenwoordiger; goed hoofd met goede verhoudingen; correct gehoekt voor en
a chter; i n a anleg goede va chtstructuur; pri ma 3 VB

PUPKLAS
1.

Fokke Roosje v.h. Bergse Veld (NHSB 3023823)
6 mnd.; toont reeds goed mannelijk hoofd; goede verhoudingen hoofd/lichaam; is momenteel op z’n onvoordeligst
qua l eeftijd en ontwikkeling, maar toont toch wel kwaliteiten; in aanleg goede vacht. 1 VB

JEUGDKLAS
1.

Bram Djenna van Drienermarke (NHSB 2991065)
17 mnd.; toont goed rasbeeld; prima mannelijk hoofd; pri ma ontwikkeld lichaam; functioneel gehoekt voor en a chter;
ga a t ruim en vl ot in gangen; moet nog iets va ster worden. 1 U

OPENKLAS
1.

Hannes Hay v.d. Sebastiaanshoeve (NHSB 2874458)
4 jr.; kra chtige reu, goed va n type; mannelijk hoofd; bij een wat hogere ooraanzet zou de kwaliteit aanzienlijk
verbeteren; kra chtig werklustig lichaam; prima va cht en bevedering; ruim vl ot stuwend gangwerk. 1 U

2.

Karu fan’t Suydevelt (NHSB 2872052)
4 jr.; fra a i rasbeeld; uitmuntend hoofd; prima ontwikkeld lichaam; correcte hoekingen; ga at ruim en vl ot, wikkelt pas
vol doende af; prima va cht en bevedering; mooi werklustig totaalbeeld. 2 U

3.

Nyka-Tessa van Klein Elsholt (NHSB 2862111)
Kra chti ge reu, 4 jr.; mooi werklustig totaalbeeld; goed hoofd, oor, oog en gebit; functioneel gehoekt i n voor- en
a chterhand; goede va chtstructuur en bevedering; gaat ruim en vl ot; zag graag iets meer a fwikkeling a chterhand. 3 U

4.

Duuc Bloske van ’t Dreske Kwinne (NHSB 2956885)
2 jr. en 2 mnd.; pri ma type; mooi mannelijk hoofd; correcte hoekingen voor en a chter; goed hoofd, oor, oog, gebit;
pri ma ontwikkelde borstpartij; goede vacht en bevedering; gaat ruim en vl ot door de ri ng. 4 U
Asra-Tessa van Klein Elsholt (NHSB 2903967)
3 jr.; kra chtig werklustig type; mooi mannelijk hoofd, goede uitstraling; royale romp/borstpartij; goed gehoekt
voorha nd, iets ve rder naar voren geplaatst; s terk hellend bekken, waardoor achterhand iets naar onder s chuift;
ga ngwerk is vl ot, wikkelt pas a chter niet af. ZG
Abe Bloske van ’t Dreske Kwinne (NHSB 2956884)
2 jr.; moet qua lichaam, gedrag nog verder ontwikkelen/volwassen worden; hond is betastbaar maar onvoldoende
vri j; pri ma ontwikkeld l ichaam; gaat met ruime, vl otte pas; toont in ga ngwerk zijn ware kwaliteit. ZG

1

KAMPIOENSKLAS
1.

Sander fan de Indo-Anjoho (NHSB 2790062)
Pra chti ge reu voor 6 ja ar; prima hoofd; goed lichaam; mooie functionele hoekingen voor/achter; goede borstpartij;
pri ma vacht en bevedering; mooi werklustig totaalbeeld. 1 U, CAC/Beste Reu/BOB

2.

Brisco Barasya the Gloucester (NHSB 2889094)
Bi jna 4 ja rige reu; zeer fraai totaalbeeld; pri ma mannelijk hoofd; mooi functioneel lichaam; functionele hoekingen;
s ta art goed a angezet en gedragen; prima va cht en bevedering; mooi vl ot s tuwend gangwerk. 2 U, res CAC

VETERANENKLAS
1.

Jordie the Gloucester (NHSB 2519335)
Bi jna 12 ja rige reu; kra chtige volle reu; ondanks deze hoge l eeftijd laat hij nog veel kwaliteit zi en in bouw en
ga ngwerk. 1 U, Beste Veteraan

2.

Govert-Anjo van Drienermarke (NHSB 2617082)
Bi jna 10 ja rige reu; ondanks hoge l eeftijd nog veel kwaliteit tonend in stand en i n gang; prima hoofd; ga at nog vlot en
kra chti g; toonbeeld voor de jeugd. 2 U

TEVEN
JONGSTE PUPKLAS
1.

Àbby v.d. Olinckhoeve (NHSB 3029845)
4½ mnd.; toont ondanks haar jeugd zeer vri j type; goede verhouding hoofd/lichaam; passend bone; prima s tuwend
ga ngwerk. 1 VB, Beste Jongste Pup

PUPKLAS
1.

Go Else fan’t Suydevelt (NHSB 3022888)
Bi jna 7 mnd.; toont prima ra sbeeld; geode verhouding hoofd/lichaam; passend bone, met correcte hoekingen ;
ga ngwerk conform leeftijd prima; gezien kwaliteit dringend advies: ri ngtraining. 1 VB, Beste Pup

JEUGDKLAS
1.

Benthe Djenna van Drienermarke (NHSB 2991066)
17 mnd.; zeer fraai totaalbeeld; goede verhoudingen hoo fd/lichaam; functioneel gehoekte
voor- en a chterhand; prima va cht en bevedering; zeer werklustig totaalbeeld. 1 U, res CAC

2.

Ayuna v.d. Rebhuhnheide (NHSB 3018071)
1 ja a r oude teef; pri ma type; goed hoofd, ti kje ra ms; prima l ichaam; vl ot stuwend ga ngwerk; prima va chtstructuur;
pri ma karakter. 2 U

3.

Norie Noor v.d. Sebastiaanshoeve (NHSB 3015946)
9 mnd. oude teef; passend in rasbeeld; hoofd: mist ra stypische uitstraling/belijning; s terk lichaam; kra chtige
benen/voeten; functionele hoekingen; sterk op de voorhand, achter werkt onvoldoende mee; goede va cht in a anleg,
ma a r moet sluiker. 3 ZG

4.

Tooske BlosJar v.’t Dreske Kwinne (NHSB 3001804)
Rui m 1 ja ar oude teef; prima rasbeeld; mooi vrouwelijk hoofd; goed lichaam; hoeking voorhand voldoende, a chter
goed gehoekt; prima va cht en bevedering; gangwerk: loopt teveel op de voorhand; a chterhand stuwt onvoldoende
mee; pri ma karakter. 4 ZG

OPENKLAS
1.

Querine fan’t Suydevelt (NHSB 2914680)
3 ja a r; uitmuntend totaalbeeld; fraai hoofd; prima lichaam; vl ot s tuwend gangwerk; pri ma hoekingen; fraaie va cht,
pri ma bevedering; zeer fraai werklustig totaalbeeld, zoals ik ze graag zou zien. 1 U, CAC, Bes te Teef

2.

Gioya Bloske v.’t Dreske Kwinne (NHSB 2956888)
2½ ja a r; goed rasbeeld; mooi vrouwelijk hoofd; goed oor, oog, gebit; goede romp; functioneel gehoekt voor/achter;
ga a t en s taat graag wat ondergeschoven; pri ma gedrag. 2 U

2

3.

Lynda fan’t Suydevelt (NHSB 2878046)
4 ja a r; goed rasbeeld; mooi vrouwelijk hoofd; za g oog graag iets donkerder; functioneel gehoekte voor- en
a chterhand; gaat ruim en vl ot; a chterhand moet beter mee stuwen; pri ma va cht; prima karakter. 3 U

4.

Ella v.d. Olinckhoeve (NHSB 2960856)
2 ja a r oude teef; kra chtige, volle teef; prima type en formaat; mooi hoofd; goede romp; krachtige benen en voeten;
goede va chtstructuur en bevedering; ga ngwerk: grijpt goed uit; gaat en s taat i ets ondergeschoven (hellend bekken).
4U
Indy fan’t Suydevelt (NHSB 2864781)
4 ja a r; goed rasbeeld; mooi vrouwelijk hoofd; goed ontwikkeld lichaam; functionele hoekingen; grijpt voor goed uit,
a chterhand werkt onvoldoende mee; hellend bekken; goede va chtstructuur. ZG
Roosje fan’t Suydevelt (NHSB 2930147)
3 ja a r; goed rasbeeld; vrouwelijk hoofd; goed ontwikkelde romp; kra chtige benen en voeten; functionele hoekingen;
goede va chtstructuur, maar moet beslist sluiker; s terk hellend bek ken met lage staartaanzet, waardoor overbelasting
op voorha nd. ZG
Vive la Vida fan’t Suydevelt (NHSB 2942483)
2½ ja a r; goed rasbeeld; za g s taart gra ag i ets hoger a angezet (bekkenligging); functioneel gehoekt; gaat ruim en vl ot;
pri ma karakter. U

KAMPIOENSKLAS
1.

Blossom fan’t Suydevelt (NHSB 2812138)
5 ja a r; mooi volle teef; prima type; mooi vrouwelijk hoofd; goed oog, oor, gebit; staat iets ondergeschoven
(bekkenligging); gaat dus ook i ets ondergeschoven; goede va chtstructuur. 1 U

VETERANENKLAS
1.

Tessel v.’t Wijdseland (NHSB 2683651)
8½ ja a r oude teef; toont ondanks hoge l eeftijd nog veel kwaliteit; prima gehoekt voor en achter; mooi werklustig
tota a lbeeld; prima va cht; prima s tuwend gangwerk. 1 U

2.

Nienke Kristel van Selihof (NHSB 2621635)
9 ja a r oude teef; pri ma type; mooi vrouwelijk hoofd; goed ontwikkeld lichaam; goede voor- en achterhand; toont
onda nks hoge l eeftijd nog prima s tuwing; goede va chtstructuur, maar moet beslist sluiker. 2 U

3

