Dogshow BLEISWIJK, 5 november 2016
Keurmeester: Dhr. J. Andringa
Beste v.h. Ras: Asra Tessa van Klein Elsholt

REUEN
PUPPYKLAS
1.

Storm (NHSB 3036674)
7½ mnd.; reutje dat zich in alles nog moet ontwikkelen; goed Drentenhoofd; mooi oor; oog moet nog donkerder
worden; schaargebit; onderlip zou wat strakker mogen; in lichaam nog echt een pup; voldoende bone; goede voeten;
voor en achter evenredig steil; mooie vacht; goede bossige staart; bevedering aanwezig; gangwerk nog erg los en
maakt passen onvoldoende af. 1 B

JEUGDKLAS
1.

Jesse v.d. Olinckhoeve (NHSB 3029844)
10 mnd.; reu van goed formaat; goede verhoudingen, licht gestrekt; mannelijk hoofd; goed oor; voor leeftijd
voldoende donker oog; schaargebit; onderlip zou wat meer mogen aansluiten; prima hals; goede bovenbelijning;
onderbelijning nog wat sterk opgetrokken; lichaam moet zich nog verder ontwikkelen; sterke benen en voeten; voor
steil, achter voldoende gehoekt; goede vacht; nu al bossige staart; voor leeftijd prima bevedering; gangwerk nog erg
los en laat leeftijd zien. 1 ZG

OPENKLAS
1.

Asra Tessa van Klein Elsholt (NHSB 2903967)
Reu van bijna 4 jaar; prima formaat en verhoudingen; aantrekkelijk type; mannelijk hoofd; goed oor, oog en
schaargebit; prima hals; goede boven- en onderbelijning;; goed lichaam; evenredig gehoekt voor en achter; sterke
benen en voeten; prima vacht; goede staart; voldoende bevedering; gaat vlot en soepel. 1 U, CAC/CACIB/Beste
Reu/BOB

2.

Jelle v.d. Olinckhoeve (NHSB 2924342)
Bijna 3½ jaar; fors gebouwde, grote reu met goede verhoudingen; zwaar reuenhoofd; groot oor; voldoende donker
oog; schaargebit; royale lippenpartij; sterke hals; goede boven- en onderbelijning; evenredig gehoekt voor en achter;
sterk ontwikkeld lichaam; zwaar bone; sterke voeten; goede vacht; staart mag bossiger; mooie bevedering; bij het
gaan worden ellebogen uitgedraaid; polsen zouden sterker mogen; voldoende stuwing. 2 ZG

VETERANENKLAS
1.

Andor fan de Indo Anjoho (NHSB 2681989)
9 jaar; stevig gebouwde reu; goed formaat; mooie reuenhoofd; goed oor, oog en gebit; ruime lip; sterke hals; mooie
belijning boven en onder; goed ontwikkeld lichaam; mag zeker niet dikker worden; prima bone; goede voeten; mooie
beharing; goede staart en bevedering; evenredig gehoekt voor en achter; gaat vlot en soepel. 1 U, resCAC, Beste
Veteraan

1

TEVEN
JEUGDKLAS
1.

Ziiva fan de Indo Anjoho (NHSB 3003685)
17 mnd.; teef van een zeer aantrekkelijk type; mooie verhoudingen en prima maat; mooie tevenhoofd met goed oog,
oor en gebit; goede hals; prima boven- en onderbelijning; goede borstdiepte; voor voldoende gehoekt, achter goed
gehoekt; prima lichaam met goede benen en voeten; mooie sluike beharing; nu al bossige staart; bevedering moet
zich verder ontwikkelen; toont prima gangwerk en gedraagt zich vriendelijk. 1 U, CAC, Beste Teef

2.

Senja (NHSB 3031812)
9 mnd.; teefje van goed type; echte spring-in-het-veld, die in lichaam nog moet ontwikkelen; goed tevenhoofd; prima
oor met nog puppybehang; goed oog; schaargebit; goede bovenbelijning; onderbelijning nog te sterk opgetrokken;
goed bone; mooie voeten; voor steil, achter voldoende gehoekt; beharing voldoende lang; goede staart; bevedering
moet nog komen; bij het voorbrengen toont ze af en toe goed gangwerk, maar er is nog veel te verbeteren met
ringtraining. 2 ZG

TUSSENKLAS
1.

Hiltje Balou van Selihof (NHSB 2988293)
23 mnd.; teef bijna zwart van kleur; goed formaat; goede verhoudingen; goed oor, oog wat licht in dit donkere hoofd;
goed gebit; neus wat licht van kleur; wat royale lippen; wat elegante hals; goede boven- en onderbelijning; prima
lichaam; goede benen en voeten; goede vachtstructuur; bossige staart; bevedering moet zich verder ontwikkelen;
voldoende gehoekt voor en achter; gangwerk moet nog iets vaster worden; gedraagt zich vriendelijk. 1 ZG

OPENKLAS
1.

Nora-Tessa van Klein Elsholt (NHSB 2903970)
4 jaar; teef van goed formaat; prima type met goede verhoudingen; goed tevenhoofd; goed oog, oor en gebit; goede
hals; goede boven- en belijning; voldoende lichaam met prima benen en voeten; goede vacht, op rug wat springerig;
op het kruis de gewenste slagen; mooie staart; voldoende bevedering; evenredig gehoekt voor en achter; gaat vlot
maar draait ellebogen uit; vriendelijk gedrag. 1 U, resCAC/CACIB

2.

Senna Lynde v.d. Bezelhonk (NHSB 2977338)
Ruim 2 jaar; aantrekkelijke teef, mooi formaat; goede verhoudingen; goed type; vrouwelijk hoofd; goed oor, oog en
gebit; goede hals; prima boven- en onderbelijning; goed ontwikkeld lichaam; bijpassende benen en voeten; prima
vacht; mooie staart en bevedering; voor voldoende gehoekt, achter goed gehoekt; vlot en soepel gangwerk;
vriendelijk ringgedrag. 2 U, resCACIB

3.

Fardau fan de Indo-Anjoho (NHSB 2790064)
6 jaar; stevige teef; goed type; goed formaat; prima verhoudingen; goed hoofd, oog, oor en gebit; goede
bovenbelijning; onderbelijning wordt verstoord door de nog royaal aanwezige melklijsten; goede hals; goed lichaam;
prima benen en voeten; mooie vacht; mooie slagen op de rug; voor voldoende gehoekt, achter goed; gaat vlot en
soepel door de ring; vriendelijk gedrag. 3 U

2

