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

5 november 2017
Mw. G.M.L. de Wit-Bazelmans
Mayke

REUEN
JEUGDKLAS
1.

Thomas-Eefje van Klein Elsholt (NHSB 3071119)
9 maanden; prima rastype, maat en verhouding; passend hoofd met wat duidelijke stop; zag oog graag wat
donkerder; schedel mag nog wat vlakker worden; compleet gebit; wat losse lip; goed gehoekt voor en
achter; goede benen en voeten; mooie boven- en onderbelijning; al ver ontwikkeld in lichaam; onstuimig
gangwerk; moet nog wat vaster worden in de rug; vriendelijk gedrag; mooie vacht en kleur. 1 ZG

TUSSENKLAS
1.

Jarno-Eefje van Klein Elsholt (NHSB 3028461)
17 maanden; uitmuntend type, maat en verhouding; mooi gevormd reuenhoofd; goede schedelbreedte,
mag nog wat vlakker worden; zag het oog graag wat donkerder; correct gebit; lip kon strakker; evenredige
goede hoekingen; mooi lichaam; krachtig bone; compacte voeten; gaat vlot; fijn gedrag. 1 U, CAC/CACIB

OPENKLAS
1.

Jelle v.d. Olinckhoeve (NHSB 2924342)
5 jaar; rastypische reu; goede maat en lengte-hoogte verhouding; reuenhoofd met brede schedel; oog
ietsje licht en wat veel lip; goed aangezet en gedragen oor; evenredige hoekingen; draait voor en achter
voeten licht uit; goede ribwelving en borstdiepte; laat het in het gangwerk wat afweten; mooie vacht met
veel ticking; fijn gedrag; schaargebit, snijtanden wat rommelig geplaatst. 1 ZG

TEVEN
JEUGDKLAS
1.

Senna Sophie v.d. Lage Nesse (NHSB 3071471)
9 maanden; rastypische teef; prima maat en lengte-hoogte verhouding; mooi gevormd tevenhoofd; goed
oog, oor en gebit; goed gehoekt voor en achter; krachtig bone; goede voeten; gaat regelmatig, nog iets los
in front; mooie vacht en kleur; nog wat onwennig in de ring; fijn gedrag. 1 U, resCAC

2.

Jenta-Jentie v.d. Neerbosche Wateren (NHSB 3062675)
1 jaar; prima maat en lengte-hoogte verhouding; tevenhoofd van goede verhoudingen; goed ooog, oor en
gebit; onderkaak mocht iets krachtiger; voor voldoende, achter wat sterker gehoekt; nijpt wat in de
ellebogen en draait voorvoetjes uit; mooi ontwikkeld in lichaam; krachtig bot; goede voeten; gaat vlot, iets
los in pols. 2 U

3.

Ayssa-Dara v.d. IJsselstaete (NHSB 3069656)
9 maanden; prima rastype, maat en verhouding; mooi gevormd hoofd; goed oog, oor en gebit; rastypische
expressie; goed gehoekt voor en achter; mooie hals-ruglijn; is nog volop in ontwikkeling; passend bot;
goede voeten; gangwerk nog jeugdig los; fijn gedrag; prima vacht. 3 U

4.

Layla Hesther fan’t Patrijzen Bos (NHSB 3060525)
1 jaar; goede maat en lengte-hoogte verhouding; passend hoofd; vlakke schedel van goede breedte; wat
naar achter aangezet oor; wat licht en rond oog; correct gebit; mooie hals-ruglijn; goede schouderligging;
opperarm wat rechtop; achter voldoende gehoekt; goede benen en voeten; bij het gaan wat veel
opwaartse beweging m.n. in voorhand; prima vacht en kleur; moet zich wat vrijer tonen. 4 ZG

OPENKLAS
1.

Mayke (NHSB 2961814)
3 jaar; rastypische teef; goede maat en verhouding; mooi tevenhoofd; goed oor, oog en gebit; goed
gehoekt voor en achter; mooie boven- en onderbelijning; krachtig bone; goede voeten; gaat vlot met
goede staartdracht; mooie vacht maar wat krullen op de rug; vriendelijk gedrag, maar mag vandaag wat
meer temperament tonen. 1 U, CAC/CACIB/BOB

2.

Faya uit de Drentsche Streek (NHSB 2937097)
4 jaar; prima rastype, maat en verhouding; goed gevormd tevenhoofd; rastypische expressie; goed oog,
oor en gebit; goed gehoekt voor en achter; passend bone; compacte voeten; goede ribwelving, borstdiepte
en voorborst; ruglijn mocht wat strakker; gaat vlot met goede stuwkracht; vacht is wat zacht en wat open
op de rug; fijn gedrag. 2 U

3.

Mira (NHSB 2894612)
5 jaar; substantievolle teef; goede maat en lengte-hoogte verhouding; hoofd met brede schedel; oor wat
te laag aangezet; zag graag wat meer opvulling onder de ogen; uitmuntend gehoekt voor en achter; goede
voorborst; krachtig bone en goede voeten; regelmatig gangwerk, goede stuwkracht, tikje los voor;
rastypische beharing, wat open op de rug. 3 ZG

