Intern. Rashondententoonstelling
KV Rijnland 2019
Datum:
Keurmeester:
Beste v.h. Ras:

23 maart 2019
Dhr. J. Schepers
Brisco Barasya the Gloucester

REUEN
JEUGDKLAS
1.

Ethan v.d. Olinckhoeve (NHSB 3113956)
Mooie jonge reu; goed type en totaalbeeld; goed mannelijk hoofd; sterke onderkaak; goed geplaatst oor;
goede ruglijn; goed gedragen staart; diepe borst; goed bone; prima hoekingen; fraaie vachtkleur; nog wat
jeugdig gangwerk; goed temperament. 1 U, Beste Jeugdhond

OPENKLAS
1.

Dirk fan’t Suydevelt (NHSB 3002302)
4½ jaar; fraaie reu; goed van bouw; mooi totaalbeeld; prima verhoudingen; goed aangezet oor; goede
onderkaak; sterk gebit; prima bone; goede hoekingen voor en achter; prima vacht; goed gangwerk; prima
temperament. 1 U, resCAC/resCACIB

KAMPIOENSKLAS
1.

Brisco Barasya the Gloucester (NHSB 2889094)
6½ jaar; hele fraaie reu; prima type en totaalbeeld; mooi hoofd; sterke onderkaak; sterk gebit; goed oog,
oor, gebit; goede bovenbelijning en staartaanzet; diepe borst; goede voorborst; goede benen; compacte
voeten; goede hoekingen en bespiering; fraaie vacht; prima gangwerk; goed temperament. 1 U,
CAC/CACIB/BOB

1

TEVEN
JEUGDKLAS
1.

Sientje fan’t Suydevelt (NHSB 3104174)
15 maanden; goed gebouwde jonge teef; prima verhoudingen; mooi vrouwelijk hoofd; prima geplaatst
oor; sterk gebit; prima expressie; goede bovenbelijning en staartaanzet; goede voorborst en ribben; prima
bone; rechte benen; compacte voeten; mooi gehoekte en bespierde achterhand; goede vacht; gemakkelijk
g angwerk; goed temperament. 1 U

2.

Mila Monica Babs van Zoterbék (NHSB 3112100)
13 maanden; mooie jonge teef; mooi type; goed totaalbeeld; goede verhoudingen; mooi vrouwelijk hoofd;
goede onderkaak; sterk gebit; fraaie expressie; goede hals-ruglijn; goede staartaanzet; goede voorborst;
rechte benen; goede voeten; prima ribben; goede hoekingen voor en achter; goede bespiering; fraaie
vacht; goed gangwerk, voor neigt naar steppen. 2 U

3.

Elvie v.d. Olinckhoeve (NHSB 3113958)
1 jaar; mooie jonge teef; goede verhoudingen; mooi vrouwelijk hoofd; sterk gebit; goede hals ; strakke rug;
goed gedragen staart; goed bone; rechte benen; voeten staan wel eens Frans; goede voorborst; goed
gehoekte en bespierde achterhand; fraaie vacht; gangwerk is nog erg jeugdig; moet achter nog verbeteren.
3U

4.

Trijntje (NHSB 3117986)
11 maanden; goede teef; mooi hoofd; goed aangezet oor; goed gebit; voorsnuit mag voller; goede
bovenbelijning; goede voorborst en ribben; goede benen; voeten staan wel eens Frans; goede hoekingen;
goede vacht; gangwerk is zowel voor als achter nog jeugdig en moet verbeteren. 4 ZG

OPENKLAS
1.

Noëlle fan’t Suydevelt (NHSB 3074298)
2 jaar; mooie jonge teef; prima type; goed totaalbeeld; prima verhoudingen; mooi vrouwelijk hoofd; sterk
gebit; goede hals-ruglijn en staartaanzet; prima bone; rechte benen; compacte voeten; prima hoekingen
voor en achter; goede bespiering; fraaie vacht en kleur; vrij en gemakkelijk gangwerk; mooi temperament.
1 U, CAC/CACIB, Beste Teef

2.

Layla Hesther fan’t Patrijzen Bos (NHSB 3060525)
29 maanden; goed gebouwde teef; goed type; goede verhoudingen; vrouwelijk hoofd; goed aangezet oor;
sterk gebit; goede bovenbelijning; goed gedragen staart; goede voorborst en ribben; prima hoekingen voor
en achter; rechte benen; goede voeten en vacht; gaat goed door de ring, achter nogal nauw. 2 U,
resCAC/resCACIB

3.

Baloe Belle Wiesje van Zoterbék (NHSB 3059557)
2½ jaar; goed gebouwde teef; goede verhoudingen; mooi hoofd; goed aangezet oor; sterk gebit; goede
expressie; goede onderkaak; goede hals; rug mocht strakker; goede voorborst en ribben; rechte benen;
voeten mochten compacter; staat nog wel eens Frans; goede hoekingen en bespiering; prima vacht; loopt
achter goed, maar voor overdreven polsbewegingen. 3 ZG

4.

Jenta-Jentie v.d. Neerbosche Wateren (NHSB 3062675)
28 maanden; goede teef; vrouwelijk hoofd; goed aangezet oor; goed gebit; goede bovenbelijning; goed
gedragen staart; goede hoekingen en ribben; goed bone; rechte benen; slechte voeten die ook nog Frans
staan; goede bespiering en vacht; gangwerk zowel voor als achter moet verbeteren. 4 ZG
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