Outdoor UDEN 18 JUNI 2016
Keurmeester: Mw. R. Reyniers
Beste v.h. Ras: Brisco Barasya the Gloucester

REUEN
JEUGDKLAS
1.

Eelco fan ‘t Suydevelt
12 ma a nden; correct gebit; goed type, maat en properties; hoofd in goede verhouding en goed oor; goed ontwikkeld
voor l eeftijd; goede va chtstructuur, goede voeten en bot; beweegt harmonieus, mag voor va ster. 1 U, Bes te
jeugdhond

TUSSENKLAS
1.

Bram Djenna van Drienermarke
17 ma a den; correct gebit; uitmuntend type, maat en proporties; mooi hoofd, uitdrukking; goed oor; mooie
s ta artlengte; s terke rug; goede borst in a lle delen; goede vachtstructuur; goede voeten; typisch gangwerk met goede
dri ve. 1 U, res CACIB

OPENKLAS
1.

Udo fan’t Suydevelt
+/- 4 ja a r; correct gebit maar s nijtanden niet op rechte lijn; goede maat en verhouding, maar toont zwakke rug; i n
s ta nd een beetje overbouwd, met sterk afvallende croupe; goede borstdiepte; goede va chtstructuur; i ets zwak in pols;
i n beweging te smal a chter. 1 ZG

2.

V.I.P. fan’t Suydevelt
2½ ja a r; correct gebit; goede maat en proporties; redelijk zwaar i n hoofd; goed oor; toont zwak in rug en s taat i ets
overbouwd; kort i n opperarm en mist kniehoeking; in beweging mist s tuwing. 2 ZG

KAMPIOENSKLAS
1.

Brisco Barasya the Gloucester
Correct gebi t; mooi algemeen beeld met goede verhouding in hoofd en lichaam; mooi hoofd met goede uitdrukking;
goede belijning borst en staart; typische hoekingen; goede voeten, bot en vacht; l oopt typisch en vast. 1 U,
CAC/CACIB/Bes te Reu/BOB

VETERANENKLAS
1.

Govert Anjo van Drienermarke
+- 10 ja a r; correct gebit; veteraan i n goede conditie en mooi type; typi sch mannelijk hoofd met uitdrukking en goed
oor; ui tmuntend type, maat en proporties; nog altijd s terke rug; goede hoekingen met s taart; fl ink bot en goede
voeten; typisch gangwerk maar mist temperament. 1 U, res CAC/Beste Veteraan

1

TEVEN
PUPPYKLAS
1.

Go Else fan’t Suydevelt
7½ mnd.; correct gebit; typische puppy; goede proporties met vrouwelijk hoofd; i ets te licht oog; goed oor; heeft tijd
nodi g om te ontwikkelen; goede borst en hoekingen; goede va cht en voeten; loopt heel s mal achter, dit gaat beter
met l eeftijd. 1 VB

JEUGDKLAS
1.

Flo fan’t Suydevelt
Correct gebi t; zeer goed i n type, maat en proporties; vrouwelijk hoofd met correct oor; voldoende hals; kort i n
opperarm; recht rug; goed aangezette staart; vol doende knie; goede va cht en voeten; i n beweging eng achter, voor
gebogen. 1 ZG

TUSSENKLAS
1.

Benthe Djenna van Drienermarke
17 ma a nden; correct gebit; goede maat en verhouding maar mag iets beter ontwikkeld zijn; goed hoofd met correct
oor; ti kkeltje lang i n lendenen; in stand een zwakke rug; goede s taartaanzet; in beweging achter eng i n s prong. 1 ZG

OPENKLAS
1.

Viva la Vida fan’t Suydevelt
2 ja a r; goede maat met goede proporties; goed gebit; typisch hoofd met goede uitdrukking en goed aangezet oor;
goede rugbelijning en goede staartaanzet va n goede lengte; diepe borst, uitmuntende voorborst; ietsje kort en s teil i n
opperarm; goede voeten; beweegt zich voor en achter i n harmonie. 1 U, CAC/CACIB

2.

Wiesje-Wyneke fan’t Suydevelt
2½ ja a r; correct gebit; goede maat en verhouding; vrouwelijk hoofd, goede uitdrukking; niet helemaal vri j in karakter
bi j a anraken; mooie borstdiepte; uitmuntende hoekingen; goede voeten en va chtstructuur; l oopt typisch en vast;
onda nks het wat teruggetrokken karakter
toch een U. 2 U

3.

Ivana Isah fan’t Patrijzen Bos
2½ ja a r; correct gebit; goede maat maar l ichaam kon veel meer ontwikkeld zijn op leeftijd; gepresenteerd i n geen
topconditie va n de va cht; in stand zwakke rug; goede hoeking en voeten; goede vachtstructuur; beetje open
el lebogen in beweging. 3 ZG
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