Dogshow BLEISWIJK, 6 november 2016
Keurmeester: Dhr. W.P.G. Hochstenbach
Beste v.h. Ras: Jesse v.d. Olinckhoeve

REUEN
JEUGDKLAS
1.

Jesse v.d. Olinckhoeve (NHSB 3029844)
10 mnd.; goed ontwikkelde Drent; mannelijk hoofd, wigvormig; goede stop; goed gedragen behang; hals passend bij
type; hoeking conform bij leeftijd; goed bot; mooi formaat; boers zonder overdrevenheid. 1 U, CAC/BOB
Tjip Hannes v.’t Pastrieske (NHSB 3029860)
10 mnd.; grote, wat hoog gestelde reu met mooi reuenhoofd, wat nog iets uit balans is; goed gevormd en gekleurd
oog; kan het behang goed dragen; voldoende hals; goede borstdiepte maar wel wat vlak; goed bot; achter sterk
gehoekt; voor voldoende gehoekt; heeft achter veel stuwing wat voor niet verwerkt kan worden; goede vacht en
verzorging; krult staart wat graag. Goed

OPENKLAS
1.

Asra-Tessa van Klein Elsholt (NHSB 2903967)
4 jaar; goede lengte-hoogte verhouding; goed wigvormig reuenhoofd; goed gedragen behang; goede hals; enorme
borstkas; uitmuntend bot; goede hoeking; toont goede gangen, vacht en staartdracht. 1 U, resCACIB

2.

Bomi Quilou v.d. Smalle Ee (NHSB 2978902)
2 jaar; zeer mooi type; correcte verhouding lengte-hoogte; mooi wigvormig hoofd; kan het behang goed dragen; voor
leeftijd goed ontwikkelde borstkas en goede voorborst; goede schouder; opperarm mocht iets meer terug liggen;
correct gehoekte achterhand; jammer dat hij zijn bossige staart en bevedering mist. 2 U

3.

Blitz (NHSB 2868421)
5 jaar; forse reu; reuenhoofd met voldoende wigvorm; goede verhouding voorsnuit/schedel; goed gedragen behang;
net voldoende lengte t.o.v. hoogte; hoekingen in balans maar mochten iets meer zijn; uitmuntende voorborst en
borstkas; goed bot en voeten; wat sneller gangwerk. 3 ZG

KAMPIOENSKLAS
1.

Brisco Barasya the Gloucester (N HSB 2889094)
4 jaar; correcte hoogte-lengte met mooi Nimrod hoofd; uitgebalanceerd in hoeking; goede borstkas; vacht van
voldoende kwaliteit; staart voldoende bossig; goede gangen.
1 U, resCAC/CACIB

1

TEVEN
JEUGDKLAS
1.

Abby v.d. Olinckhoeve (NHSB 3029845)
10 mnd.; vrouwelijk; goede lengte –hoogte verhouding; goed gedragen behang; voldoende wigvormig, maar zag
lippen graag droger; in bovenbelijning iets minder hellend bekken; hoekingen in balans; borstkas is in ontwikkeling en
borstbeen is nog niet te voelen; goede vacht en bossige staart. 1 ZG

TUSSENKLAS
1.

Dante fan’t Suydevelt (NHSB 3002304)
Voldoende formaat; goede lengte-hoogte verhouding; wigvormig hoofd met goed gevormd amberkleurig oog; goede
schouder en bovenbelijning; zag graag de opperarm wat meer terug liggen; goede ribwelving; goed gehoekt achter;
vacht van voldoende kwaliteit, maar mist bevedering; toont genoeg stuwing maar is voor nog los. 1 ZG

OPENKLAS
1.

Nora-Tessa van Klein Elsholt (NHSB 2903970)
4 jaar; mooi type Drent; zeer mooi wigvormig hoofd met goed gedragen oor; uitgebalanceerd in hoekingen; correct
borstkas met voorborst; goed bot; vacht iets open, maar van goede kwaliteit; goede bossige staart; goede gangen. 1
U, CAC/CACIB, Beste Teef

2.

Renske fan’t Suydevelt (NHSB 2930148)
3½ jaar; mooi wigvormig hoofd met zachte werkwillende uitdrukking; goed gedragen behang; hoekingen in balans;
bovenbelijning met iets hellend bekken; uitmuntende borstkas; goed bone; goede vacht met voldoende bossige
staart; goed gedrag. 2 U

3.

Querine fan’t Suydevelt (NHSB 2914680)
3½ jaar; goed uitgebalanceerd; vrouwelijk hoofd; goed gedragen behang met voldoende behang; goede verhouding
voorsnuit/schedel; voldoende voorborst; onderste ribben voldoende diep; jammer dat ze totaal geen vachtvacht
conditie heeft en hierdoor bevedering en bossige staart mist; goed ringgedrag. 3 ZG

GEBRUIKSHONDENKLAS
1.

Fleur v.’t Hoage Gors (NHSB 2893552)
4 jaar; voldoende hoogte en goede lengte; wigvormig hoofd met amberkleurige ogen en goed gedragen behang;
goede hals; zag graag meer voorborst; goed borstbeen en ribwelving; goed gehoekte achterhand en goede
bovenbelijning; mocht meer bevedering hebben en voldoende bossige staart; goed stuwend gangwerk maar voor nog
erg los. 1 ZG

KAMPIOENSKLAS
1.

Ivana Isah fan’t Patrijzen Bos (NHSB 2931372)
3 jaar; mooi formaat; goede lengte-hoogte verhouding; mooi droog hoofd, wigvormig; voldoende pigment; goed
gedragen behang; goede schouder en bovenbelijning; zag opperarm graag iets terug liggen; goede hoekingen in
achterhand; goed bot; voldoende vacht; bossige staart; toont temperament in gangen maar is los in front. 1 U,
resCAC/resCACIB

VETERANENKLAS
1.

Emma Gina v.d. Haeckpolder (NHSB 2723669)
8 jaar; uitmuntende conditie maar mocht ½ pondje af; zeer mooi Drentenhoofd met wigvormige voorsnuit; oogkleur
donker oker; hoekingen in balans; uitmuntende borstkas; goede vacht en bevedering; bossige staart; goede gangen;
erg onstuimig gedrag. 1 U

2

