Intern. Hondententoonstelling MAASTRICHT 24 SEPTEMBER 2016
Keurmeester: dhr. J.J. v.d. Berg
Beste v.h. Ras: Cera fan’t Suydevelt

REUEN
JEUGDKLAS
1.

Eelco fan ‘t Suydevelt
12 maanden; correct gebit; goed type, maat en properties; hoofd in goede verhouding en goed oor; goed ontwikkeld
voor leeftijd; goede vachtstructuur, goede voeten en bot; beweegt harmonieus, mag voor vaster. 1 U, Beste
jeugdhond

2.

Faro fan’t Suydevelt (NHSB 3007126)
15 mnd.; mooie reu; blinkt uit in hoofd met een mooi oog; goede ooraanzet; mooie voorsnuit; heeft een goede
hals/rugbelijning; goede hoekingen voor en achter; goede staartaanzet; mooie kleur en vacht; hij moet in gangen
vaster worden en ook in de rugbelijning. 1 ZG

3.

Kaleb Saku van’t Roerdal (NHSB 3002507)
17 mnd.; iets laag gestelde reu met voor de leeftijd prima substantie; goede lengte in het hoofd; voldoende brede
schedel; kan iets meer wenkbrauwboog hebben; goede ooraanzet; heeft voorborst; goede achterhand; strakke rug;
mooie kleur; gaat goed. 2 ZG

OPENKLAS
1.

Asra Tessa van Klein Elsholt (NHSB 2903967)
3 jaar en 10 mnd.; reu met een heel mooi hoofd; mooi oog; kan oren goed dragen; krachtige voorsnuit; front kan nog
iets vaster; goed rugbelijning; voldoende hoeking achter; heel mooi van kleur en vachtstructuur; hij loopt achter goed,
voor tikje wijd. 1 U, CAC/CACIB

2.

Roef Bo v.d. Ruyghewaert (NHSB 2828504)
5½ jaar; zeer goed van type; mooie maat; hoofd tikje rond in schedel, waardoor de ooraanzet wat laag; mooi oog;
krachtige voorsnuit; heeft voorborst; rug kan wat strakker; krachtige achterhand; goede staartdracht; goed
temperament; actieve gangen. 2 ZG

KAMPIOENSKLAS
1.

Arvid fan’t Suydevelt (NHSB 2801713)
6 jaar; mooi van type, maar nu niet in conditie; is voldoende breed in schedel; goede ooraanzet; mooi oog; het front
kan rechter; rug kan tikje strakker; goede achterhand; goede staart; vlotte gangen. 1 U, resCAC/resCACIB

TEVEN
JEUGDKLAS
1.

Flo fan’t Suydevelt (NHSB 3007130)
18 mnd.; mooie teef; ze kan oren goed dragen; goede verhouding schedel/voorsnuit; mooi oog; heeft prima
hoekingen voor en achter; blinkt uit in hals/ruglijn; goede staartaanzet; mooie kleur; mooi totaalbeeld; gaat goed.
1 U, resCAC

2.

Go Else fan’t Suydevelt (NHSB 3022888)
11 mnd.; zeer goed van type; voldoende brede schedel; trekt de oren wat naar achter; oog mocht iets donkerder;
mooi hals/rugbelijning; kan iets meer hoeking in het front hebben; goede achterhand; uitmuntende vacht en kleur;
kan nog wat vrijer; heeft voor de leeftijd goede gangen. 2 ZG

3.

Tara Kari v.’t Roerdal (NHSB 3002521)
17 mnd.; zeer goed van type; voor de leeftijd goed van bone en substantie; voldoende brede schedel met goede
oordracht; oog kan wat donkerder; lippen kunnen beter sluiten; voldoende hoekingen; goede rugbelijning; goede
staartaanzet; mooie kleur; zeer goede gangen. 3 ZG

1

TUSSENKLAS
1.

Cera fan’t Suydevelt (NHSB 2991710)
Uitmuntend van type; wordt heel goed voorgebracht; mooi oog; trekt oren wat naar achter; krachtige voorsnuit; goed
gehoekt; strakke rug; uitmuntende kleur en vachtstructuur; goede staartaanzet; actieve gangen.
1 U, CAC/CACIB/BOB

2.

Nazca-Hera (LOSH 1153369)
Zeer goed van type; hoofd kan iets vlakker in schedel; ooraanzet wat laag en het oor moet kleiner; is tikje lang in rug
maar heeft een goede rugbelijning en een mooie kleur; ze moet naar de ringtraining; zeer goede gangen. 2 ZG

OPENKLAS
1.

Renske fan’t Suydevelt (NHSB 2930148)
Zeer goed van type; ze heeft een mooi hoofd; trekt oren wat ver naar achter; goede verhouding schedel/voorsnuit;
ze heeft goede hoekingen voor en achter; de rug kan strakker; goed lichaam; goede staartaanzet; mooie kleur; gangen
kunnen actiever. 1 ZG

2.

Sam (NHSB 2831475)
Zeer goed van type; zou voor de maat wat meer lichaam mogen hebben; is tikje hoog op de benen; goede ooraanzet;
het hoofd moet opgevuld onder de voorsnuit; kan iets meer voorborst hebben; goede rugbelijning; goede achterhand;
goede staartaanzet; mooie kleur; gangwerk is niet zo makkelijk te beoordelen. G

3.

Hester Balou van Selihof (NHSB 2988292)
Goed van type; wat hoog gestelde teef; het hoofd mag wat breder in schedel; mooi oog; trekt oren wat naar achter;
goede rugbelijning; mag wat meer voorborst hebben; goede achterhand; de vachtstructuur moet wat vlakker; toont
zich goed; vlotte gangen. G
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