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

30 september 2018
Dhr. K. Wiegert
Rebel fan’t Suydevelt

REUEN
JEUGDKLAS
1.

Rebel fan’t Suydevelt (NHSB 3104160)
10 maanden jonge reu; uitmuntend rasbeeld; goed oor, oog en gebit; goede toplijn; moet nog wat
uitborsten; goede hoekingen voor en achter; prima vacht; correcte staart; voor leeftijd al mooie
bevedering; goed gangwerk, nog wat los in ellebogen. 1 U, CAC/BOB

TUSSENKLAS
1.

Quinto Lassen M G (KMSH 1253040)
16 maanden jonge reu; rastypisch mannelijk hoofd; bij attentie goed gedragen oor; goed oog; prima gebit;
mooi wigvormig hoofd; goede boven- en onderbelijning; prima bone; goed gehoekt voor, voldoende
achter; wat hoge hak; licht hellend bekken; bevedering moet nog komen, jeugdkleed; om type 1 U

OPENKLAS
1.

Blitz (NHSB 2868421)
6 jaar oude volwassen reu; echte boerendrent; goed wigvormig hoofd; prima oor, oog en gebit; onder- en
bovenbelijning in orde; goede borstdiepte; goede hoekingen voor en achter; goede staartaanzet en
bevedering; staart van voldoende lengte; goed vlot stuwend gangwerk, achter wat nauw; mooie
rasvertegenwoordiger; goed ringgedrag. 1 U, resCAC/CACIB

2.

Morris fan’t Suydevelt (NHSB 3063934)
Fraaie 2 jaar oude Drent; goed wigvormig hoofd; fraai oor; amberkleurig oog; goed gebit; boven- en
onderbelijning in orde; evenredig gehoekt voor en achter; wat los in ellebogen tijdens gangwerk; licht
hellend bekken; zag staart graag wat bossiger. 2 U, resCACIB

TEVEN
TUSSENKLAS
1.

Layla Hesther fan’t Patrijzen Bos (NHSB 3060525)
Mooi type; elegante vrouwelijke verschijning; goed gedragen oor; mooi amberkleurig oog; prima gebit en
hoofd; goede boven- en onderbelijning; evenredige hoekingen; voldoende borst; voorborst voelbaar;
goede vacht; voldoende bossige staart; voor leeftijd goede bevedering; prima polsen. 1 U, CAC/CACIB

2.

Neeltje v.d. Rietzoomdrenten (NHSB 3075754)
1 jaar en 7 mnd.; fraai vrouwelijk hoofd; goede toplijn en onderbelijning; zag graag meer borstdiepte en
meer voorborst; evenredig gehoekt voor en achter; goede vachtstructuur en staartaanzet; bekkenligging
goed, maar zag staart graag bossiger; goed uitgrijpend gangwerk; om type 2 ZG

OPENKLAS
1.

Renske fan’t Suydevelt (NHSB 2930148)
5 jaar oude volwassen teef; voldoende vrouwelijke expressie; goed oog, oor en gebit; goede boven- en
onderbelijning; licht hellend bekken; sterk bone; goede borstdiepte; zag staart graag iets bossiger; toont
goed gangwerk, maar wat los in ellebogen; prima ringgedrag. 1 U, resCAC/resCACIB

2.

Milly fan’t Suydevelt (NHSB 3063942)
2 jaar oude dame; toont wat gereserveerd ringgedrag; vriendelijk hoofd; mooi scharend gebit; goed oog en
oor; evenredig gehoekt voor en achter; mooi gangwerk; moet nog uitborsten, is nog niet af; bevedering
moet nog komen; los in ellebogen. 2 U

