Intern. Hondententoonstelling MAASTRICHT, 25 september 2016
Keurmeester: Dhr. C.F. Rutten
Beste v.h. Ras: Brisco Barasya the Gloucester

REUEN
JEUGDKLAS
1.

Faro fan’t Suydevelt (NHSB 3007126)
15 mnd.; flinke, krachtige jonge reu; prima type; krachtig hoofd; mooi amberkleurig oog; goede oortjes; goed gebit;
krachtig lichaam; ellebogen mochten beter aansluiten; hij mocht wat meer vering in de voorvoetjes hebben; prima
vacht; goe de staart; in beweging voldoende stuwing maar met losse ellebogen, vandaar kwalificatie Zeer Goed ZG

OPENKLAS
1.

Asra Tessa van Klein Elsholt (NHSB 2903967)
Ruim 3 jaar; uitmuntend type; goede wigvorm in het hoofd; goede ogen; goede oren; prima gebit; stevig lichaam;
prima bone; mocht wat vaster in de polsen; uitmuntende vacht; loopt met acceptabele stuwing achter een beetje
nauw en voor een beetje wijd. 1 ZG

KAMPIOENSKLAS
1.

Brisco Barasya the Gloucester (NHSB 2889094)
4 jaar; uitmuntend type; prima hoofd; mooie amberkleurige ogen; goede wigvorm in het hoofd; staat heel mooi op de
benen; krachtig lichaam; goede hoekingen; sterke voeten; uitmuntende vacht; zeer stabiel gedrag; uitmuntend
gangwerk. 1 U, CAC/CACIB/BWNL/BOB

2.

Arvid fan’tSuydevelt (NHSB 2801713)
6 jaar; uitmuntend type maar vandaag geheel uit vacht; prima hoofd; goede wigvorm; iets lange voorsnuit; mooie
amberkleurige ogen; mooi gehoekt voor en achter; sterk bone; uitmuntend in beweging. 2 U, resCAC/resCACIB

TEVEN
JEUGDKLAS
1.

Flo fan’t Suydevelt (NHSB 3007130)
16 mnd.; fraai type; goed belijnd hoofd; mooie oortjes; amberkleurig oog; staat heel mooi op de benen; correcte
hoekingen; goede vacht; prima in beweging met voldoende stuwing. 1 U, BJWNL, Beste Jeugdhond

2.

Tara Kari v.’t Roerdal (NHSB 3002521)
17 mnd.; uitmuntend type; mooi wigvormig hoofd; goede ogen; goede oren; mooie bovenbelijning; opperarm is wat
recht, sluit daardoor onvoldoende aan; ze moet wat sterker worden in polsen; vacht moet nog meer ontwikkelen; in
beweging wat veel polsbeweging. 2 ZG

3.

Orintha-Eefje van Klein Elsholt (NHSB 3028462)
11 mnd.; zeer goed rasbeeld; erg vriendelijk; zeer temperamentvol; prima hoofd; amberkleurig oog; in stand nog wat
jeugdig overbouwd; prima benen en voeten; voldoende ontwikkelde vacht; acceptabel in beweging. 3 ZG

4.

Go Else fan’t Suydevelt (NHSB 3022888)
11 mnd.; goed rasbeeld maar ze moet absoluut vrijer worden; vrouwelijk hoofd; amberkleurig oog; voorhand vrij steil,
achterhand redelijk gehoekt; voldoende ontwikkelde vacht, maar mocht iets meer bevedering hebben; in beweging
onregelmatig in de voorhand; vanwege het gedrag G

TUSSENKLAS
1.

Cera fan’t Suydevelt (NHSB 2991710)
20 mnd.; prima type; tikje verlegen; prima hoofd; donker amberkleurig oog; mooie wigvorm in het hoofd; goede
bovenbelijning; goede voorborst; sterk bone; heel behoorlijk in de vacht; gangwerk met voldoende stuwing, beetje
beweging in de elleboog. 1 U

1

OPENKLAS
1.

Renske fan’t Suydevelt (NHSB 2930148)
3 jaar; uitmuntend type; heel fijn karakter; goede wigvorm in het hoofd; amberkleurige ogen; prima lichaam; goede
voorhand; bekken mocht wat vlakker; vacht niet in optimale conditie; in beweging zou ze fractie meer mogen stuwen,
in de voorhand goed. 1 U, resCACIB

2.

Sam (NHSB 2831475)
5 jaar; zeer goed rasbeeld; zou iets gestrekter mogen; voldoende belijning in het hoofd; donker amberkleurig oog;
goede bovenbelijning; ellebogen mochten beter aansluiten; onvoldoende ontwikkelde vacht; tijdens het gaan blijft ze
in telgang, vandaar de lagere kwalificatie. 2 ZG

KAMPIOENSKLAS
1.

Ivana Isah fan ’t Patrijzen Bos (NHSB 2931372)
3 jaar; uitmuntend type; goede wigvorm in het hoofd; beetje kale oograndjes; prima lichaam; goede hoekingen; prima
bone; uitmuntend temperament; heel behoorlijk in de vacht; correct in beweging. 1 U, resCAC/CACIB/BWNL

VETERANENKLAS
1.

Tessel v.h. Wijdseland (NHSB 2683651)
9 jaar; uitmuntend type; mooie wigvorm in het hoofd; amberkleurig oog; prima oortjes; sterk lichaam; prima gehoekt;
mooi bone; correcte vacht; vlot krachtig stuwend gangwerk. 1 U, CAC/BVWNL
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