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Mw. D. Mensink
Ide Lauwers

REUEN
JEUGDKLAS
1.

Thomas Eefje van Klein Elsholt (NHSB 3071119)
Jonge knul, vrolijk en uitmuntend totaalbeeld; mannelijk hoofd; goede verhoudingen en expressie; mooie
krachtige voorsnuit; correct oor; prima hals, bovenbelijning en staartaanzet; prima gehoekt rondom; voor
leeftijd al mooi gevormde ribben; sterk bone; goede voeten; correcte vacht; gaat vlot met ruime pas,
achter nog wat nauw; prima temperament. 1 U, resCAC

2.

Storm (NHSB 3076112)
Uitmuntende jonge man, die nog veel tijd nodig heeft, met name in zijn lichaam; mannelijk hoofd met
goede verhoudingen; prima oog, oor en gebit; prima hals; bovenbelijning loopt in stand soms wat op; sterk
hellend bekken; voldoende gehoekt rondom; voor leeftijd goede ribben; sterk bone met goede voeten;
gaat vlot, voor nog wat los en smal, voldoende stuwend; prima temperament. 2 U

TUSSENKLAS
1.

Bertus-Barrie-Wiesje van Zoterbék (NHSB 3059555)
Krachtige jonge man, mannelijk totaalbeeld; mannelijk hoofd, prima verhoudingen; correct oog, oor en
gebit; prima hals, bovenbelijning en staartaanzet; voldoende gehoekt rondom; ribben moeten nog wat
uitzwaren; prima bone met goede voeten en correcte vachtstructuur; gaat vlot, voldoende stuwend maar
is uiteraard in alles nog wat los; prima temperament. 1 U

OPENKLAS
1.

Ide Lauwers (NHSB 2933969)
Uitmuntende reu; mannelijk totaalbeeld; hoofd met goede verhoudingen; prima expressie; mooie hals, rug
en staartaanzet; prima gehoekt rondom; mooi gevormde ribben; sterk bone met mooie voeten; prima
vacht; gaat vlot, ruime passen en voldoende stuwend; prima temperament. 1 U, CAC/CACIB/BOB

2.

Jarno-Eefje van Klein Elsholt (NHSB 3028461)
Uitmuntend totaalbeeld; mooi mannelijk hoofd; prima expressie en goede verhoudingen; krachtige hals;
rugbelijning moet nog wat vaster worden, loopt in stand soms nog wat op; voldoende gehoekt rondom;
sterk bone; goede voeten; mooi gevormde ribben; prima vacht; gaat vlot, achter enigszins nauw; prima
temperament. 2 U, resCAC/resCACIB

TEVEN
JEUGDKLAS
1.

Puck fan ’t Suydevelt (NHSB 3084392)
Jonge dame, 11 maanden, echt meisje; vrouwelijk allover; hoofd met goede verhoudingen; prima
expressie; goede hals, toplijn en staartaanzet; sterk bone; goede voeten; prima vachtstructuur; voor
leeftijd goede ribben, maar moeten onderin wat breder worden; gaat vlot, voldoende stuwend achter, op
dit moment nog wat nauw; prima temperament. 1 U, resCAC

2.

Linde v.d. Olinckhoeve (NHSB 3063392)
Jongedame, uitmuntend totaalbeeld; hoofd met goede verhoudingen prima expressie; prima hals; rug
moet wat sterker worden, loopt in stand soms nog wat op; prima gehoekt rondom; mooi gevormde ribben;
sterk bone met goede voeten; goede vacht; gaat vlot maar is nog erg los in front; prima temperament. 2 U

3.

Senna Sophie v.d. Lage Nesse (NHSB 3071471)
Jonge dame, 14 maanden, uitmuntend totaalbeeld, die uiteraard nog veel tijd nodig heeft; vrouwelijk
hoofd; goede verhoudingen; prima hals, bovenbelijning en staartaanzet; voldoende gehoekt rondom; al
mooi gevormde ribben voor leeftijd; prima bone; goede voeten; goede vachtstructuur; gaat vlot met ruime
pas, voor nog wat los; prima temperament. 3 U

4.

Ayssa-Dara v.d. IJsselstaete (NHSB 3069656)
14 maanden; vrouwelijk totaalbeeld; hoofd met goede verhoudingen; prima expressie; mooie hals; goede
rug; fractie lage staartaanzet; zag voor graag een betere hoeking, achter voldoende; goede ribben; sterk
bone; goede voeten, maar polsen kunnen wat sterker; goede vacht; gaat vlot, voldoende stuwend, maar
nog wat los in front, prima stuwend; prima temperament. 4 U

TUSSENKLAS
1.

Baloe-Belle-Wiesje van Zoterbék (NHSB 3059557)
18 maanden; vrouwelijk totaalbeeld; vrouwelijk hoofd, tikje breed in schedel; mooie expressie; krachtige
hals; prima bovenbelijning; voldoende gehoekt rondom; prima gevormde ribben; sterk bone; goede
voeten; correcte vachtstructuur; gaat vlot, voldoende stuwend; gaat achter nog wat nauw; prima
temperament. 1 U

2.

Mia fan ’t Suydevelt (NHSB 3063941)
17 maanden; jongedame, uitmuntend totaalbeeld; vrouwelijk hoofd, goede verhoudingen; prima
expressie; goede hals en rugbelijning; voldoende gehoekt rondom; mooi gevormde ribben; prima bone en
goede voeten; goede vachtstructuur, die op de lendenpartij op dit moment wat open staat; gaat vlot maar
is achter op dit moment wat nauw; vindt het betasten vandaag niet zo prettig. 2 U

3.

Layla Hesther fan ’t Patrijzen Bos (NHSB 3060525)
Uitmuntend type teef; mooi klassiek type; hoofd met goede verhoudingen; prima expressie; sterke hals;
goede toplijn en staartaanzet; prima gehoekt; super ribben die nog iets dieper mogen worden; passend
bone met goede voeten die ze soms nog wat naar buiten draait; goede vachtstructuur; vindt het betasten
vandaag wat minder leuk; gaat vlot, voldoende stuwend. 3 U

OPENKLAS
1.

Eefje uit de Drentsche Streek (NHSB 2899648)
Uitmuntende teef, 5 jaar; vrouwelijk hoofd; goed oog, oor en gebit; krachtige hals; toplijn loopt in stand
nog wat op; prima gehoekt rondom; super ribben; sterk bone; goede voeten; prima vachtstructuur; gaat
vlot; prima temperament. 1 U, CAC/CACIB

2.

Querine fan ’t Suydevelt (NHSB 2914680)
Uitmuntende dame van 4 jaar; vrouwelijk totaalbeeld; hoofd met prima verhoudingen en prima expressie;
sterke hals; goede bovenbelijning; wat sterk hellend bekken; voldoende gehoekt rondom; prima ribben;
sterk bone met prachtige voeten; goede vacht; gaat vlot met voldoende stuwing; prima temperament. 2 U

3.

Abby v.d. Olinckhoeve (NHSB 3029845)
Uitmuntend type; hoofd met goede verhoudingen; mooi donker oog; prima hals, bovenbelijning en
staartaanzet; voldoende gehoekt rondom; mooie ribben; goed bone en voeten; prima vacht; gaat vlot,
voldoende stuwend, maar is achter wat nauw. 3 U

