Kerstshow KC NIJMEGEN 2018
Datum:
Keurmeester:
Beste v.h. Ras:

23 december 2018
Dhr. A.R.R. Doedijns
Brisco Barasya the Gloucester

REUEN
OPENKLAS
1.

Rintje Indy v.h. Bergse Veld (NHSB 2969879)
Middelgrote reu, die wat ongedurig is in de ring; behoorlijke lichaamsverhoudingen; goede bovenbelijning
in stand en goede lichaamsontwikkeling; zou wel iets meer geslachtstype mogen hebben; goed gevormd
hoofd; goed gebit; voor en achter goed gehoekt; gangwerk niet geheel stabiel vanuit front; prima kleur en
conditie; goed gevormde voeten. 1 ZG

KAMPIOENSKLAS
1.

Brisco Barasya the Gloucester (NHSB 2889094)
Reu van goed formaat en type; mannelijk, goed gevormd hoofd; mooie voorsnuit en schedel; prima gebit;
goed ontwikkeld lichaam; voor en achter goed gehoekt; prima voeten; mooie vachtkleur en conditie;
gangwerk is voldoende; prima presentatie. 1 U, CAC/CACIB/BOB

1

TEVEN
PUPPYKLAS
1.

Trijntje Roosje v.h. Bergse Veld (NHSB 3117986)
Jonge teef die nog volop in ontwikkeling is; mooi rasbeeld voor leeftijd; mooi vrouwelijk hoofd; mooi oog;
prima gebit; voor en achter rastypisch gehoekt; mooie lepelvormige voeten; typisch in croupe,
staartaanzet en dracht; voor leeftijd voldoende in de beweging; lekker vrije en vrolijk ringgedrag. 1 VB

JEUGDKLAS
1.

Mila Monica Babs van Zoterbék (NHSB 3112100)
Mooi teefje van goed formaat en type; nog volop in ontwikkeling; moet nog wat meer stabiliteit krijgen in
front, zowel in stand als beweging; aantrekkelijk hoofd; mooie kleur en prima conditie; prima croupe en
staartaanzet; mooie lepelvormige voeten; prima presentatie. 1 U, resCAC

2.

Gaby v.d. Stiphoutse Velden (NHSB 3115768)
Jonge teef die nog volop in ontwikkeling is; toont nog wat gestrekt; heeft een mooi bone en substantie;
moet in bovenbelijning nog krachtiger worden; voor en achter goed gehoekt; vrouwelijk hoofd met goede
uitdrukking en prima gebit; mooie kleur en conditie; voldoende in de beweging; vriendelijk ringgedrag. 2
ZG

3.

Djara-Jentie v.d. Neerbosche Wateren (NHSB 3114810)
Teefje van goed formaat; moet in bovenbelijning nog optimaliseren; voor en achter goed gehoekt; goede
croupe en staartaanzet; moet in front meer stabiliteit krijgen en vaster worden; prima hoofd, vrouwelijk;
goed uitdrukking; zou zich wat enthousiaster in de ring kunnen presenteren; mooie kleur en conditie;
gangwerk kon krachtiger. 3 ZG

OPENKLAS
1.

Jenta-Jentie v.d. Neerbosche Wateren (NHSB 3062675)
Teefje van 2 jaar van goed type en totaalbeeld; voor en achter voldoende gehoekt; goed lichaam;
voldoende strakke bovenbelijning; vrouwelijk hoofd; mooie schedel en voorsnuit; goed gebit; zag graag
iets meer stabiliteit in front; goede vachtkwaliteit en kleur; voldoende in de beweging. 1 U, CAC/CACIB

2

