Dogshow BLEISWIJK
Datum:
Keurmeester:
Beste v.h. Ras:

4 november 2017
Dhr. J.R. Douma
Mayke

REUEN
JEUGDKLAS
1.

Thomas-Eefje van Klein Elsholt (NHSB 3071119)
9 mnd.; reu van mooi type, goed van maat en lichaamslengte; staat nog volledig in ontwikkeling; goed
gevormd mannelijk droog hoofd; typische expressie; compleet scharend gebit; goed oor; correcte hals;
moet in bovenbelijning nog wat sterker; correcte croupe en staartaanzet; voldoende bossige staart; achter
goed gehoekt, kon voor wat meer hoeking gebruiken; passend bot; sterke voeten; correcte borstdiepte
maar moet nog verder in ribwelving ontwikkelen; goede spierwitte vacht met mooie bruine platen; tijdens
gaan achter correct, maar heeft voor meer stabiliteit nodig; prima presentatie. 1 ZG

TUSSENKLAS
1.

Jarno-Eefje van Klein Elsholt (NHSB 3028461)
19 mnd.; reu van goede maat; staat in bijzonder lichaam nog verder in ontwikkeling; mooi gevormd
mannelijk hoofd; juiste verhouding schedel/voorsnuit; mag iets droger in lip; goed oor; prima gebit; goed
oog; goede hals; zag graag wat sterkere bovenlijn tijdens gaan en staan, evenzo de staartaanzet; mocht
achter iets meer gehoekt; wat hoog in hak; voor net voldoende gehoekt; mooi bot; sterke voeten; mag in
borstpartij nog verder ontwikkelen; mooie witte vacht met bruine platen; tijdens gaan achter wat meer
parallel, voor toont ellebogenspel. 1 ZG

KAMPIOENSKLAS
1.

Brisco Barasya the Gloucester (NHSB 2889094)
Net 5 jaar; reu van prima maat en lichaamsverhouding; in goed gespierde conditie gepresenteerd; krachtig
mannelijk hoofd; typische expressie; scharend gebit; prima oor; krachtige hals; sterke bovenlijn; goede
staartaanzet en –dracht; voor en achter efficiënt gehoekt; typisch bot; sterke voeten; mooie witte vacht
met goede platen; beweegt gemakkelijk en moeiteloos; goed gepresenteerd. 1 U, CAC/CACIB

TEVEN
JEUGDKLAS
1.

Layla Hesther fan’t Patrijzen Bos (NHSB 3060525)
1 jaar; nog zeer jong ogende teef; staat volledig in ontwikkeling; goed van maat en lichaamslengte; krachtig
vrouwelijk hoofd; typische expressie; goed scharend gebit; kan oren goed dragen; goede hals; voldoende
vaste sterke rug; licht afgeronde croupe; voor en achter gelijkmatige hoekingen; passend bot; goede
voeten; correcte borstdiepte en ribwelving; tijdens gaan achter correct, voor wat breed; fraaie vacht,
mooie bruine platen; heeft nog wat tijd nodig; prima temperament. 1 ZG

2.

Linde v.d. Olinckhoeve (NHSB 3063392)
1 jaar bijna; nog een echte pup in alle onderdelen; goed van maat en lichaamslengte; krachtig vrouwelijk
hoofd; typische expressie; mooi gevormd oor; goede droge lippen; goede hals; sterke rug; iets te hellend
bekken; staartaanzet mag beter; goede bossige staart; mag in achterhand iets beter gehoekt; voldoende
gehoekt voor; mooi passend bot; sterke voeten; mooie witte vacht met bruine platen; tijdens gaan zag ik
graag meer kracht vanuit achterhand, voor wat breed; toont kwaliteiten maar heeft tijd nodig; prima
temperament. 2 ZG

3.

Ayssa-Dara v.d. IJsselstaete (NHSB 3069656)
9½ mnd.; teefje van goede maat; duidelijk langer dan hoog; staat nog volledig in ontwikkeling; mooi
gevormd vrouwelijk hoofd; typische expressie; goed aangezet oor; scharend gebit; goede hals;
bovenbelijning moet nog vaster worden; bekken wat te sterk hellend; staartaanzet mag tikje hoger; voor
en achter gelijkmatig in hoekingen; sterke benen; goede voeten; moet nog verder in borst ontwikkelen;
tijdens gaan meer kracht uit achterhand, voor minder breed; prima temperament; mooie witte vacht met
bruine platen; toont kwaliteiten maar heeft tijd nodig. 3 ZG

TUSSENKLAS
1.

Senja (NHSB 3031812)
Bijna 2 jaar; teefje van goede maat en lichaamslengte; goed gevormd vrouwelijk hoofd; typische expressie;
mooi droge lippenpartij; goed oor; goede hals; zag zowel in stand als gaan wat sterkere bovenbelijning;
behoorlijke staartaanzet; zag graag iets meer bespiering en hoeking achter, zo ook in voorhand meer
hoeking; goede benen; sterke voeten; moet nog iets verder ontwikkelen in lichaam; tijdens gaan achter
voldoende stuwkracht, voor graag meer stabiliteit. 1 ZG

OPENKLAS
1.

Mayke (NHSB 2961814)
3 jaar; knap type teef, mooi van maat en lichaamslengte; goed gevormd vrouwelijk hoofd; typische
expressie; mooie droge lip; goed geplaatst oor; correcte hals; functioneel lichaam; mooi sterk bot; goede
hoekingen rondom; correcte borstbreedte/diepte/welving; mooie witte vacht met bruine platen; beweegt
moeiteloos; prima gepresenteerd; knap geheel. 1 U, CAC/CACIB/BOB

2.

Faya uit de Drentsche Streek (NHSB 2937097)
4 jaar; mooi type teef, goed van maat en lichaamsverhouding; goed gevormd vrouwelijk hoofd met juiste
verhouding schedel/voorsnuit; typische expressie; scharend gebit; mooi oortje; krachtige hals; voldoende
vaste bovenlijn; goede staartaanzet en –dracht; voldoende gelijkmatige hoekingen; goed ontwikkelde
ribbenpartij; goede benen en voeten; gaat correct; prima gepresenteerd. 2 U, resCAC/resCACIB

3.

Mira (NHSB 2894612)
5 jaar; teef, goed van maat en beduidend langer dan hoog; vrouwelijk hoofd, zag haar graag voller in
voorsnuit en meer opvulling; mag droger van lip; compleet scharend gebit; goede expressie; mooi oor;
voldoende halslengte; zag zowel in stand als gaan een sterkere bovenbelijning; bekken voor mij iets te veel
hellend; zag graag meer bespiering achter; voor voldoende gehoekt; passend bot; sterke voeten; witte
vacht met bruine mantel (gedeeltelijk); tijdens gaan achter net voldoende stuwkracht; mag voor fractie
stabieler; prima gepresenteerd; goed temperament. 3 ZG

