Kerstshow GORINCHEM
Datum:
Keurmeester:
Beste v.h. Ras:

17 december 2016
Mevr. D. Striegel
Senna Lynde v.d. Bezelhonk

REUEN
JEUGDKLAS
1.

Rienk Roosje v.h. Bergse Veld (NHSB 3023824)
Leuke mantelreu van een jaar oud; prima rasbeeld; ,mannelijk hoofd met goede wigvorm; correct gebit; prima
amberkleurig oog maar oogleden mogen wat beter aansluiten; prima oor; lichaam nog volop in ontwikkeling; stevig
bone; prima hoekingen voor en achter; gaat vlot door de ring maar vanzelfsprekend nog wat los in alles; gedraagt zich
keurig; tikje ongeduldig maar dat is leeftijd. 1 U

OPENKLAS
1.

Rintje Indy v.h. Bergse Veld (NHSB 2969879)
Reu van 2½ jaar; mannelijk hoofd met goede wigvorm; correct oor; amberkleurig oog; scharend gebit, mist 2 x P1
onder; goede verhoudingen in het lichaam; goede boven- en onderbelijning; prima hoekingen voor en achter;
ellebogen zouden iets beter aan mogen sluiten; correct hellend bekken; sluike vacht; gaat vlot door de ring, maar iets
beweging in de ellebogen; leuk en enthousiast karakter. 1 U, resCAC-resCACIB

2.

Bomi Quilou v.d. Smalle Ee (NHSB 2978902)
Leuke reu van ruim 2 jaar; mooi mannelijk hoofd, met juiste en alerte expressie; correct gebit; goed gedragen en
geplaatst oor; prima hals; goede hoekingen voor en achter; goede voorborst en borstdiepte; is vandaag iets uit vacht;
gaat vlot door de ring; gedraagt zich keurig, een echte charmeur. 2 U

3.

V.I.P. fan’t Suydevelt (NHSB 2942480)
Reu van 3 jaar en 2 maanden; mannelijk totaalbeeld; hoofd met goede verhoudingen maar mag iets droger;
amberkleurig oog; correct oor; compleet scharend gebit; goede hals; goed ontwikkeld lichaam; goede hoekingen voor
en achter; prima bone; goede vacht en bevedering; gaat vlot door de ring maar zet voorvoetjes iets naar binnen. 3 U

4.

Rudo (NHSB 2860750)
Flinke reu van 5 jaar; mannelijk hoofd; amberkleurig oog; compleet scharend gebit; ietsje diepe stop; goede hals;
goede hoekingen voor en achter; staat graag iets koehakkig; prima bone; vacht zou iets beter mogen aansluiten;
tijdens het gaan gaat hij niet uit de telgang; testikels net groot genoeg ( 2 jaar geleden chemisch gecastreerd); keurig
ringgedrag. 4 ZG

KAMPIOENSKLAS
1.

Makker fan’t Suydevelt (EST-02656/12)
Stevige reu van 4 jaar; prima rasbeeld; mannelijk hoofd dat niet zwaarder moet worden; mooi gedragen oor; prima
gebit; amberkleurig oog; stevige hals; goed ontwikkeld lichaam met prima hoekingen en belijningen; stevig bone;
prima vacht en bevedering; vlot gangwerk; keurig ringgedrag. 1 U, CAC/CACIB/Beste Reu

1

TEVEN
PUPKLASSE
1.

Wild Venatrix Tikka of Mira (NHSB 3061877)
Leuke vrolijke teef van 7 mnd.; een echte charmeur; mooi vrouwelijk hoofd; prima wigvorm; correct gebit; mooi oor;
prima hals; goed ontwikkeld lichaam voor haar leeftijd; bovenbelijning mag nog wat strakker worden, nu nog iets
oplopend; goede hoekingen voor en achter; prima bone; staat nu nog wat Frans; vlot, nog wat los gangwerk; prima
vacht en bevedering. 1 VB

JEUGDKLASSE
1.

Abby v.d. Olinckhoeve (NHSB 3029845)
Teefje van bijna 1 jaar oud; vrouwelijk totaalbeeld; hoofd met geode verhoudingen schedel/voorsnuit; toont iets lip
en zou iets meer opvulling onder haar ogen mogen hebben; goed amberkleurig oog; correct oor; scharend gebit; zou
iets meer wigvorm mogen tonen in het hoofd; goed ontwikkeld lichaam voor haar leeftijd; prima hoekingen;
borstdiepte heeft nog meer tijd nodig; ellebogen zullen dan beter aansluiten; grijpt goed uit tijdens het gaan, voor nog
wat los; vriendelijk gedrag. 1 ZG

TUSSENKLASSE
Cera fan’t Suydevelt (NHSB 2991710)
Leuke teef van bijna 2 jaar; wegens eerdere traumatische ervaring, wil ze zich niet laten betasten; vooral haar
achterhand is niet te beoordelen; mooi vrouwelijk hoofd met juiste wigvorm en goede verhoudingen; goed oog, oor
en scharend gebit; goed ontwikkeld lichaam; voldoende hoekingen voor, goede hoekingen in achterhand; goede
belijningen; prima bone; goed gangwerk met juiste paslengte; goede vacht en bevedering. Niet te boordelen

OPENKLASSE
1.

Senna Lynde v.d. Bezelhonk (NHSB 2977338)
Teef van 26 maanden; prima rasbeeld; aantrekkelijk vrouwelijk hoofd; goede verhouding schedel/voorsnuit; matige
stop; amberkleurig oog; scharend gebit, mist 1 x P1; goed ontwikkeld lichaam, stevig en compact; prima bone; prima
hoekingen voor en achter; goede vacht en bevedering; laat een vlot gangwerk zien; heerlijk aanhankelijk karakter. 1
U, CAC/CACIB/Beste Teef/BOB

2.

Puk v.d. Maasduinen (NHSB 2886840)
Leuke teef van 4 jaar; prima totaalbeeld; vrouwelijk hoofd met goede expressie; mooi amberkleurig oog; prima oor;
correct gebit; lichaam met goede verhoudingen; evenredige hoekingen voor en achter; goede ribbenpartij; goede
belijningen; prima bone; goede vachtstructuur; laat een mooi uitgrijpend gangwerk zien; vriendelijk karakter.
2 U, resCAC/resCACIB

KAMPIOENSKLAS
1.

Ivana Isah fan’t Patrijzen Bos (NHSB 2931372)
Leuke enthousiaste, spontane, constant kwispelende teef van 3 jaar; mooi tevenhoofd; prima verhouding
schedel/voorsnuit; goede wigvorm; amberkleurig oog; compleet scharend gebit; correct oor; lichaam met goede
verhoudingen; goede hoekingen voor en achter; goede ribbenpartij; passend bone; goed uitgrijpend gangwerk met
juiste staartactie; vacht in aanleg goed maar vandaag iets uit vacht. 1 U

2

