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Rebel fan’t Suydevelt

REUEN
JEUGDKLAS
1.

Rebel fan’t Suydevelt
9 mnd.; uitmuntend van type, mooi totaalbeeld, wel nog een beetje een slungel; mooi hoofd met goede
ooraanzet; mooie schedel; goede lengte in voorsnuit; heeft mooie strakke rug; voor leeftijd goede
borstdiepte; goed temperament; uitmuntende gangen. 1 U, CAC/BOB

TUSSENKLAS
1.

Alrik Silha v.d. Waterreijkse Landen
21 mnd.; zeer goed van type; heeft goed temperament; mag iets meer beenlengte hebben; het hoofd is
voldoende in de schedel; voorsnuit moet krachtiger; goede oordracht; moet in front nog wat vaster
worden; goed lichaam en staartdracht; mooie kleur; gangen moeten nog vaster worden. 1 ZG

OPENKLAS
1.

Morris fan’t Suydevelt
Mooi totaalbeeld, nu uit vacht; knappe hond met goede beenlengte; mooi breed in schedel; voorsnuit
moet krachtiger; mooi oog; prima hoekingen voor en achter; mooie rugbelijning; mooie voeten; goede
voor- en achterhand en staartdracht; prima gangen. 1 U, resCAC/CACIB

2.

Arie v.h. Groningerland
Moet naar de ringtraining, is nu een raket; mag iets meer beenlengte hebben; blinkt uit in lichaam; heeft
mooie brede schedel; goede oordracht; neusbelijning kan beter; heeft mooi oog; front kan vaster; strakke
rug; goede staartdracht; mooie kleur; gangwerk is zeer moeilijk te beoordelen. 2 ZG

3.

Jesse v.d. Olinckhoeve
Zeer goed van type; mag voor leeftijd meer substantie hebben; hoofd tikje smal in schedel; mooi oog;
goede ooraanzet; mag iets meer voorborst hebben; goede achterhand; uitmuntende kleur; gaat goed. 3
ZG

TEVEN
TUSSENKLAS
1.

Layla Hesther fan’t Patrijzen Bos
Toont zich prima, maar er is tijd nodig strakker in rug te worden; tikje laagbenig; heeft een mooi hoofd;
goede ooraanzet; voor leeftijd goede oogkleur; moet in front vaster worden; goede achterhand; mooie
kleur; voor leeftijd vlotte gangen. 1 ZG

OPENKLAS
1.

Milly fan’t Suydevelt
Zeer goed van type; mag wat meer maat hebben; mag iets vrijer in temperament; hoofd wat smal;
oordracht kan beter; heeft goede rugbelijning; goede kleur; vlotte gangen. 1 ZG

2.

Norah v.d. Olinckhoeve
27 mnd.; zeer goed van type; wat lang in lichaam; schedel moet wat vlakker, daardoor zou ooraanzet beter
zijn; goede rugbelijning; goede staartaanzet; donkere kleur; vlotte gangen. 2 ZG

VETERANENKLAS
1.

Jessie v.d. Olinckhoeve
8 jaar; een forse dame, die zich prima toont; mooi hoofd; uitmuntende expressie; goede ooraanzet; mag
iets korter in rug; goede belijning en temperament; actieve gangen. 1 U, CAC

2.

Indy
12 jaar; mooi totaalbeeld met een heel mooi hoofd; goede oordracht; mooi oog; mooie rugbelijning; goede
staartdracht; prima conditie; kan nog goed lopen. 2 U, resCAC

