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Dhr. G. Mensink
Brisco Barasya the Gloucester

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

2.

Iwan fan’t Suydevelt (NHSB 3039743)
10 mnd.; zeer goed ras/geslachtstype; licht gestrekt totaalbeeld; voldoende mannelijk hoofd die een duidelijke
wigvorm vertoont; goed oog, oor en gebit; goede hals en rugbelijning; licht hellend bekken; staart van goede lengte;
goede voorborst; goed gewelfde ribben; ribkorf moet nog uitzwaren; goede benen, goed geveerde pols; goede
voeten; goede vachtstructuur en –lengte; mag op rug wat vlakker liggen; goede bevedering, broek en staart; laat zien
dat hij goed kan gaan; heeft nog ringtraining nodig. 1 ZG

OPENKLAS
1.

Faro fan’t Suydevelt (NHSB 3007126)
22 mnd.; goed ras- en geslachtstype; mannelijk hoofd, tikkeltje breed in schedel; goede stop en voorsnuit; kan oor
prima dragen; goed oog en gebit; goede hals- en rugbelijning; hellend bekken; staart van goede lengte; goede
voorborst, borstdiepte en –welving; goed gehoekte voorhand; goed bone; verende pols; goede voet; goede
vachtstructuur; goede verdeling van de bruine vlekken; gaat met goede stuwing; prima staartactie; grijpt voor goed
uit; prima temperament. 1 U, resCAC/resCACIB

2.

Jelle v.d. Olinckhoeve (NHSB 2924342)
3 jaar en 9 mnd.; aantrekkelijke reu; goed ras- en geslachtstype; mannelijk hoofd; goede schedel, stop en voorsnuit;
goede hals- en rugbelijning; staart van goede lengte; goede voorborst, borstdiepte en –welving; goed gehoekt voor,
voldoende gehoekt achter; goed bone; goed geveerde pols; goede voet; in aanleg goede vachtstructuur, bevedering
vlag, broek en staart; mantelhond; vertoont ticking in het wit; gaat met veel stuwing; toont super karakter. 2 U

3.

Bomi Quilou v.d. Smalle Ee (NHSB 2978902)
2½ jaar; goed rastype; voldoende mannelijk hoofd, vertoont een lichte wigvorming; goede
ogen en gebit; goede hals-rugbelijning; goed liggend bekken; staart van goede lengte; voldoende voorborst en
borstdiepte; voldoende gewelfde ribkorf; goed gehoekte voorhand; goed gehoekte achterhand; prima bone; goede
voeten; goede vachtstructuur, bevedering, broek en staart; gaat met vlotte gangen; grijpt voor goed uit; toont prima
karakter. 3 U

4.

Asra-Tessa van Klein Elsholt (NHSB 2903967)
4 jaar; zeer goed ras- en geslachtstype; goede verhoudingen in hoofd en lichaam; mannelijk hoofd met juiste wigvorm;
goed oor, oog en gebit; goede hals-rugbelijning; hellend bekken met lage staartaanzet; voelbare voorborst; goed
gewelfde diepe rib en ribkorf; evenredig doch matig gehoekt voor en achter; goed bone; geveerde pols; sterke voet;
goede vachtstructuur, bevedering, broek en staart; gaat voor erg breed uit ellebogen; is erg trots op zijn staart; toont
prima karakter. 4 ZG
Tallmora Mazzel (NHSB 3032024)
2½ jaar; reu net aan de maat; net voldoende mannelijk hoofd; goede wigvorm, oor, oog en gebit; voldoende hals- en
rugbelijning; goed bekken; staart van goede lengte; voelbare voorborst; ribkorf moet in geheel uitzwaren en dieper
worden; goed gehoekte achterhand; goed bone; goed geveerde pols; goede voet; hond moet zich beter laten
betasten, liet zich bij het betasten minder vriendelijk uit; gebruikt de voorhand bij het gaan meer als de achterhand;
advies: ringtraining. G

1

KAMPIOENSKLASSE
1.

Brisco Barasya the Gloucester (NHSB 2889094)
4 jaar; prima rastype; mannelijk hoofd; voldoende wigvorm; goed oor, oog en gebit; voldoende hals; goede rug en
bekken en goede staartlengte; goede voorborst, -diepte en welving; prima doorgeribd; goed gehoekt voor en achter;
goede benen; sterk geveerde pols; goede voet; goede vachtstructuur, bevedering en vlag aan staart; gaat met goede
stuwing; grijpt voor goed uit; hij is wel trots op zijn staart. 1 U, CAC/CACIB/Beste Reu/BOB

TEVEN
JEUGDKLASSE
1.

Emma (NHSB 3033931)
1 jaar; gestrekte dame; vrouwelijke verschijning; goede schedel en voorsnuit; goed oog en gebit; kan oor goed dragen;
toont nog wat pigment storing op de neus; goede hals-rugbelijning; goed bekken; staart van goede lengte; voorborst
voelbaar; toont reeds goede ribwelving, maar ribkorf moet nog dieper; matig gehoekte schoudergordel; moet wat
naar voren; goed gehoekte achterhand; goede benen; geveerde pols; prima vachtstructuur en kleur verdeling;
bevedering aan voorbenen mag wat meer zijn; goede vlag en broek; gaat met vlotte gangen; moet in alle onderdelen
vaster worden. 1 ZG

2.

Abby v.d. Olinckhoeve (NHSB 3029845)
13 mnd.; voldoende ras- en geslachtstype; vrouwelijk hoofd; evenredig in schedel en voorsnuit; goed gedragen oor;
goed gepigmenteerd oog; goed gebit; goede hals-rugbelijning; goed bekken; staart van goede lengte; duidelijke
voorborst; borstdiepte en ribwelving moet meer; wel voor en achter voldoende gehoekt; goede benen en voeten;
goed geveerde pols; in aanleg goede vacht; wit vertoont veel ticking; goede bevedering, vlag aan staart; gaat voor
breed aan de ellebogen; toont achter goede stuwing; hondje heeft nog veel tijd nodig; prima karakter. 2 ZG

OPENKLASSE
1.

Nora-Tessa van Klein Elsholt (NHSB 2903970)
4 jaar; goed ras- en geslachtstype; vrouwelijk hoofd; vertoont wigvorm; goed oor, oog en gebit; goede hals; rug mag
wat sterker; goed liggend bekken; staart van goede lengte; goede voorborst; goed gewelfde diepe ribkorf; goed
liggend schouderblad; goed gehoekte achterhand; passend bone; voldoende geveerde pols; in aanleg goede vacht,
goede bevedering, goede broek en vlag aan staart; toont veel watergolven over de rug; gaat met goede stuwing en
staartactie; grijpt goed uit; toont prima karakter. 1 U, CAC/CACIB

2.

Viva la Vida fan’t Suydevelt (NHSB 2942483)
3½ jaar; goed ras- en geslachtstype; vrouwelijk hoofd, voldoende wigvormig; goed oog, oor en gebit; goede halsrugbelijning; hellend bekken; staart van goede lengte; duidelijke voorborst; goed gewelfde diepe ribkorf; evenredig
gehoekt voor en achter; goede benen; goed geveerde pols; goede voet; in aanleg goede vacht, maar door het
gewezen nest is vacht niet in showconditie; gaat met goede stuwing; grijpt voor goed uit.
2 U, resCAC/resCACIB
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