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REUEN
PUPPYKLAS
1.

Jesse v.d. Olinckhoeve (NHSB 3029844)
Bijna 9 maanden; uitmuntend type, maat en verhouding; mooi gevormd hoofd, goed oor, oog en gebit; goed gehoekt
voor en achter; mooie hals-ruglijn; al ver ontwikkeld in lichaam; prima ribwelving en borstdiepte; goede bespiering;
knijpt nog iets in ellebogen; stevig bone; kan een regelmatig gangwerk laten zien; is nog erg onstuimig; prima vacht en
kleur; vriendelijk karakter. 1 VB, Beste Pup

2.

Obi One v.d. Sebastiaans Hoeve (NHSB 3034940)
7 maanden; uitmuntend rastype, maat en verhouding; mooi gevormd reuenhoofd, wat zich uiteraard nog verder moet
ontwikkelen en in schedel nog iets vlakker mag worden; rond, wat licht oog; correct gebit; goed aangezet en gedragen
oor; goed gehoekt voor en achter; prima hals-ruglijn en onderbelijning; staat goed op de benen; goed aangezet en
gedragen staart; bij het gaan nog jeugdig los; fijn gedrag. 2 VB

JEUGDKLAS
1.

Eelco fan’t Suydevelt (NHSB 3002295)
1 jaar; krachtige, compacte reu, die voor leeftijd al erg ver ontwikkeld is en wat zwaar oogt; imposant hoofd met nog
wat bolle schedel en vrij korte voorsnuit; tikje rond oog, krachtige voorsnuit toont wat lip; vrij korte hals; brede diepe
borst; ribbenpartij mocht iets langer zijn; stevig bone; compacte voeten; wat sterk hellend bekken; goede staartaanzet
en –dracht; vriendelijk gedrag; goede vacht en kleur; gaat regelmatig, maar nog wat los. 1 ZG

OPENKLAS
1.

Roef fan’t Suydevelt (NHSB 2930144)
uitmuntend type, maat en verhouding; goed gevormd hoofd; mannelijke uitdrukking; goed aangezet en gedragen oor;
goed oog; mooie verhouding schedel-voorsnuit; correct gebit; fraaie hals-ruglijn; prima onderbelijning; goed gehoekt
voor en achter; ovale voeten; goede bespiering; passend bone; prima vacht en bevedering; goede kleur; gaat vlot met
goede staartdracht. 1 U, CAC/CACIB/Beste Reu

KAMPIOENSKLAS
1.

Arvid fan’t Suydevelt (NHSB 2801713)
wat zwaarder gebouwde reu; goed type en maat; iets gestrekt; mooi gevormd reuenhoofd met mannelijke expressie;
goed oor; oog tikje rond; correct gebit; goede boven- en onderbelijning; iets lang in lendenen; uitmuntend gehoekt
voor en achter; rastypische beharing en bevedering; goede benen en voeten; regelmatig gangwerk met goede
stuwing en staartdracht; fijn gedrag. 1 U, resCAC/resCACIB

1

TEVEN
JEUGDKLAS
1.

Flo fan’t Suydevelt (NHSB 3007130)
16 maanden; rastypische teef, goede maat en lichaamsverhoudingen; mooi gevormd tevenhoofd; goede verhouding
schedel-snuit; goed aangezet en gedragen oor; prachtig oog met rastypische uitdrukking; correct gebit; goed gehoekt
voor en achter; mooie hals-ruglijn; al goed ontwikkeld in lichaam; prima ribwelving en borstdiepte; goed bone; wat
steil in de voormiddenvoet; voeten konden compacter; fraaie jeugdvacht; gaat vlot met goede staartdracht. 1 U,
resCAC

2.

Tara Kari v.’t Roerdal (NHSB 3002521)
17 maanden; uitmuntend type, maat en verhouding; passend hoofd; voldoende brede schedel; uitgesproken occiput;
goede verhouding schedel-snuit; oor zou wat vlakker gedragen mogen worden; correct gebit; uitmuntend gehoekt
voor, voldoende achter; staat goed op de benen; compacte voeten; mooi ontwikkeld in lichaam; prima staartaanzet
en –dracht; mooie jeugdvacht; zag graag iets meer temperament; gaat vlot. 2U

TUSSENKLAS
1.

Kyra (NHSB 2989223)
22 maanden; uitmuntend type, maat en verhouding; mooi gevormd hoofd met rastypische expressie; goed aangezet
en gedragen oor; oog een tikje licht; schaargebit, mist twee P2’s boven; fraaie hals; goede boven- en onderbelijning;
goed gehoekt voor en achter; wat sterk hellend bekken; ellebogen kunnen beter aansluiten; staat goed op de benen;
ovale voeten; fraaie vacht en bevedering; gaat regelmatig, nog iets los voor en kon beter stuwen; mag nog wat meer
zelfvertrouwen krijgen. 1 U, resCACIB

OPENKLAS
1.

Senna Lynde v.d. Bezelhonk (NHSB 2977338)
24 maanden; rastypische teef; goede maat en verhouding; hoofd is van goede verhoudingen maar zag ik graag in
totaal wat breder; wat laag aangezet oor; goed oog; schaargebit mist 1 P1 boven; goede evenredige hoekingen; iets
rond in rib; ellebogen kunnen beter aansluiten; goede benen en voeten; prima vacht, kleur en bevedering; regelmatig
gangwerk, voor wat breed en los. 1 U, CAC/CACIB/Beste teef/BOB
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