Holland Cup AMSTERDAM
Datum:
Keurmeester:
Beste v.h. Ras:

8 december 2017
Dhr. H. van den Berg
Faro fan’t Suydevelt

REUEN
PUPPYKLAS
1. Storm (NHSB 3076112)
Mooi van type; heeft een fraai hoofd met goede oogkleur voor deze leeftijd; goede ooraanzet; kan in front
iets beter gehoekt zijn, maar mooi van rugbelijning; goede achterhand en staartaanzet; mooie kleur; gaat
goed. 1 VB

JEUGDKLAS
1. Thomas Eefje van Klein Elsholt (NHSB 3071119)
10 mnd.; goede maat; goede beenlengte; mooi hoofd; goede ooraanzet; goede lengte in de voorsnuit;
goede rugbelijning; goede hoeking voor en achter; mooie kleur; uitmuntende gangen. 1 U
2. Bertus Barrie Wiesje van Zoterbék (NHSB 3059555)
14 mnd.; mooi van type; zou ietsjes groter kunnen, maar heeft heel mooi hoofd; brede schedel; goede
ooraanzet; mooi oog; heeft veel borst; voor leeftijd goed lichaam; goede achterhand; uitmuntende
vachtstructuur; uitmuntende gangen. 2 U

TUSSENKLAS
1.

Obi One v.d. Sebastiaans Hoeve (NHSB 3034940)
Mooie reu; is al heel goed van substantie; fraai hoofd; heel mooi van expressie; goede ooraanzet; goed
gehoekt; goede staartaanzet; mooie vacht; ruime gangen. 1 U, resCAC/resCACIB

2. Jarno-Eefje van Klein Elsholt (NHSB 3028461)
Mooie reu; moet natuurlijk nog uitzwaren, maar heel fraai van hoofd; goede stop; mooi oog; goede
ooraanzet; zou wat meer hoeking in front mogen hebben; goede rugbelijning; goede achterhand; goede
staartaanzet; blinkt uit in gangen. 2 U

OPENKLAS
1. Jelle v.d. Olinckhoeve (NHSB 2924342)
Uitmuntend van type; knappe reu met fraai hoofd; goede verhouding schedel/voorsnuit; goede stop; kan
iets meer hoeking in front hebben; fraai lichaam; prima achterhand; mooie vacht; gangen kunnen vaster. 1
U
2. Matthijs Emie v.d. Neerbosche Wateren (NHSB 2832093)
Is wat zwaar in lichaam, maar heeft opvallend mooie vacht; hoofd wat breder in schedel; mag iets meer
stop hebben; voldoende hoeking in front; strakke rug; staartaanzet kan wat hoger; zeer goede gangen. 2
ZG

KAMPIOENSKLAS
1. Faro fan’t Suydevelt (NHSB 3007126)
Uitmuntend van type; knappe reu; voldoende maat; mooi hoofd; goed gedragen oor; heel mooi van
expressie; prima hoekingen voor en achter; mooie strakke rug; gaat goed. 1 U, CAC/CACIB/BOB

VETERANENKLAS
1. Cisco Cas v.d. Sebastiaans Hoeve (NHSB 2772138)
Uitmuntende veteraan met hele goede conditie; goede expressie; goede ooraanzet; mooi oog; heeft nog
steeds een strakke rug; goed lichaam; mooie kleur en vachtstructuur; loopt goed. 1 U

TEVEN
JEUGDKLAS
1. Jenta-Jentie v.d. Neerbosche Wateren (NHSB 3062675)
13 mnd.; mooi van type; goede maat; maar nu nog wat smal in hoofd; mooi oog; goede hoekingen voor en
achter; mooie strakke rug; uitmuntende kleur; uitmuntende gangen. 1 U, resCAC
2. Ayssa-Dara v.d. IJsselstaete (NHSB 3069656)
Zeer goed van type; voor leeftijd mooi bone en substantie; mooi hoofd; schedel tikje rond; mooi oog;
voldoende hoeking voor en achter; staartaanzet kan tikje hoger; vlotte gangen. 2 ZG
3. Milly fan’t Suydevelt (NHSB 3063942)
Nog een echte pup om te zien; moet nog meer showervaring krijgen; mooi oog; nu nog wat smal in
voorsnuit; strakke rug; goede staartaanzet; mooie vacht; mooie ruime gangen. 3 ZG
4. Linde v.d. Olinckhoeve (NHSB 3063392)
Zeer goed van type; nu nog wat laag op de benen; goede oordracht; mooi oog; kon wat meer voorborst
hebben; goede rugbelijning; goede achterhand; prima staartdracht; voor de leeftijd goede gangen. 4 ZG

TUSSENKLAS
1. Pyppa-la v.d. Krikheide (NHSB 3073445)
Zeer goed van type; zag graag wat meer beenlengte; goede verhouding schedel/voorsnuit; goede
ooraanzet; goede expressie; strakke rug; moet in gangen nog vaster worden. 1 ZG

OPENKLAS
1. Nora-Tessa van Klein Elsholt (NHSB 2903970)
Mooi teef; ze heeft lichaam tikje kort op de benen; mooi in oor; oog kan wat donkerder; voldoende kracht
in voorsnuit; kan iets meer voorborst hebben; mooie strakke rug; gaat achter goed, voor tikje los. 1 U,
CAC/CACIB

