MEIERIJ Show 19 juni 2016
Keurmeester: Mw. T. van Adrichem Boogaert-Kwint
Beste v.h. Ras: Wiesje-Wyneke fan’t Suydevelt

REUEN
OPENKLAS
1.

Nyka-Tessa van Klein Elsholt
Ma nnelijk i nnemend hoofd; goede schedel en voorsnuit; vol doende strakke lip; goede schouder; opperarm zou wat
beter mogen zijn, daardoor middenvoet wat steil; prima ri bben en a chterhand; goed bone en voeten; bossige staart
en goede beharing; ga ngwerk een tikje uit de ellebogen; lief temperament. 1 U, CAC/CACIB

TEVEN
JONGSTE PUPPY KLAS
1.

Abby v.d. Olinckhoeve
Goed gevormd Drentenhoofd; mooie uitdrukking; prima oor; mooie l ippartij; prima voor- en achterhand; mooie
ri bben; prima bone en voeten; mooie beharing; echt een lekker ding; goed gangwerk. 1 VB

JEUGDKLAS
1.

Tara Kari v.’t Roerdal
Mooi type; goed gevormd hoofd; oogkleur heeft nog tijd nodig; zou een fractie vrouwelijker mogen; prima hoekingen;
goed lichaam, bone en voeten; pri ma beharing; mooie bossige staart; vl ot ga ngwerk. 1 U

2.

Puck-Tessa van Klein Elsholt
Een echt Drenten hoofd, zou een fractie vrouwelijker mogen; oogkleur heeft nog tijd nodig; vol doende hoekingen in
de voorhand; polsen liever iets s chuiner; mooi l ichaam; prima achterhand; mooie bossige s taart; pri ma bone en
voeten; gangwerk oké. 2 U

OPENKLAS
1.

Wiesje-Wyneke fan ’t Suydevelt
Heel mooi hoofd, mooie uitdrukking; mooi s trakke lip; goed oor; goede hoekingen voor en achter; prima l ichaam;
mooi e bossige s taart; prima bone; goede beharing; goed gangwerk; moet door heel veel mensen aangepakt worden
zoda t ze went aan het betasten; heel mooie teef. 1 U, CAC/CACIB/BOB

2.

Nora-Tessa van Klein Elsholt
Pri ma s chedel; goede voorsnuit; zag graag een fra ctie meer stop en oogkleur i ets donkerder; goede hoekin g i n de
voorha nd; prima ri bben en achterhand; mooie beharing; mooie ri bbenpartij; passend bone; goede voeten; vl ot
ga ngwerk. 2 U, res CACIB

3.

Ella v.d. Olinckhoeve
Goed gevormd hoofd; mag nog iets meer opvulling onder de ogen krijgen; mooie s trakke lip; neus lijn zou een fra ctie
rechter mogen zi jn; goed oortje; goede hals; prima ri bben; voldoende hoeking in de achterhand; croupe wa t te
hel lend; s taartaanzet wat l aag; mooie ri bben; mooie beharing en s taart; zou een fractie vrouwelijker mogen zijn i n
hoofd; gangwerk oké. 3 U
Roosje fan’t Suydevelt
Vrouwelijk totaalbeeld; goede schedel; mooi strakke lip; vol doende stop; l ieve uitdrukking; vol doende donker oog;
mooi oortje; goede schouder; opperarm zou wat langer mogen; s taat ook wat s teil, bijna overcoat; mooie ribwelving;
wa t geronde croupe; goede achterhand hoeking; i n gang voor wat wijd en bovenbelijning zou wat s trakker mogen. ZG
Ivana Isah fan ’t Patrijzen Bos
Vrouwelijk totaalbeeld; in hoofd ook een echt meisje; ogen een tikje bol en dat wordt geaccentueerd door de weinige
beharing rond de ogen; goed oortje; mooi strakke lip; goede schouder; opperarmen kort en steil; voldoende diepe
bors t; goede achterhand; passend bone; voeten mogen vaster; goede va chtstructuur; gangwerk voor wat breed. ZG
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