Intern. Tentoonstelling K.C. ARNHEM
Datum:
Keurmeester:
Beste v.h. Ras:

20 mei 2018
Dhr. R. Feyaerts (BE)
Bertus-Barrie-Wiesje van Zoterbék

REUEN
TUSSENKLAS
1.

Bertus-Barrie-Wiesje van Zoterbék (NHSB 3059555)
19 maanden; reu van aantrekkelijk type; prima verhoudingen in hoofd en lichaam; zachte expressie;
voldoende ontwikkeld voor leeftijd; mooie hals en schouder; goede benen en voeten; prima ribben; goed
gehoekt achter; uitstekende vacht en kwaliteit; loopt vlot. 1 U, CAC/CACIB/BOB

OPENKLAS
1.

Gijs fan ’t Zuudbargerveld (NHSB 2961811)
4 jaar; goed type; goede verhoudingen in hoofd en lichaam; hoeking in de voorhand kan beter; mist wat
voorborst; goede benen en voeten; prima ribben; voldoende gehoekt achter;; goede vacht; loopt nog wat
rommelig. 1 ZG

TEVEN
JEUGDKLAS
1.

Senna Sophie v.d. Lage Nesse (NHSB 3071471)
15 maanden; fraai type; mooi hoofd met goede expressie; schouder en opperarm konden iets schuiner
liggen; prima bot; lichaam voldoende ontwikkeld voor leeftijd; goed gehoekt achter; goede vacht kwaliteit;
is nog wat onzeker bij het betasten; gangwerk moet nog vaster. 1 U, resCAC

2.

Ayssa-Dara v.d. IJsselstaete (NHSB 3069656)
16 maanden; goed type; goed gevormd hoofd; mist voorborst; ellebogen moeten beter aansluiten; goed
bot; prima ribwelving; goede achterhandhoeking; vacht nog niet optimaal; gangwerk is zeer rommelig. 2
ZG

TUSSENKLAS
1.

Baloe-Belle-Wiesje van Zoterbék (NHSB 3059557)
18 maanden; goed type met goede verhoudingen in hoofd en lichaam; oog kon iets donkerder; schouderen opperarmhoeking kon beter; goede benen en voeten; goed ontwikkeld lichaam; goed gehoekt achter;
prima vacht; loopt vlot en enthousiast. 1 U, resCACIB

2.

Layla Hesther fan ’t Patrijzen Bos (N HSB 3060525)
19 maanden; vrouwelijk hoofd; oog is wat rond en kon iets donkerder; oren wat ver naar achter aangezet;
opperarm kon schuiner; goede hals en schouder; voldoende ribwelving; prima gehoekt achter; vacht niet
optimaal; draait bij het lopen ellebogen uit. 2 ZG

OPENKLAS
1.

Querine fan ’t Suydevelt (NHSB 2914680)
5 jaar; aantrekkelijk type; mooi hoofd met juiste expressie; goede algemene bouw; goed bot; prima
hoekingen voor en achter; goede ribben; prima vachtkwaliteit; loopt heel vlot en enthousiast.
1 U, CAC/CACIB

