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Milly fan’t Suydevelt

REUEN
PUPPYKLASSE
1.

Joep Eefje van Klein Elsholt (NHSB 3136647)
6 maanden, schaargebit, goed opgebouwde pup met leuk type, nog erg ring onwennig, mooi belijnd hoofd,
typische uitdrukking, neuspigment nog niet geheel volledig, goed gehoekt voor en achter, goed bot, met
wat meer ringervaring komt hij er beslist, gaat op eigenwijze vrolijk door de ring. 1 VB

JEUGDKLASSE
1.

Ethan v.d. Olinckhoeve (NHSB 3113956)
12 maanden , schaargebit, een hond met flinke maat en substantie, zeer moeilijk om tanden te
controleren, mist elke ringervaring, zeer krachtig hoofd, brede schedel, staat erg open en breed in
voorhand, draait uit in ellebogen, maximale lendenen lengte, goed gehoekte achterhand, geen controle in
de beweging. G

TUSSENKLASSE
1.

Rebel fan’t Suydevelt (NHSB 3104160)
16 maanden, schaargebit, een vrij brede schedel belijning, rijkelijke stop, correct oog, goede snuitpartij,
staat erg open in de voorhand, lichaam dient beter bij ellebogen aan te sluiten, goede toplijn, voldoende
achterhand hoeking, erg nauw in hakkenbeweging en onregelmatig voor. 1 ZG

OPENKLASSE
1.

Joppe fan’t Suydevelt (NHSB 3044917)
2 jaar, schaargebit, een goede rasvertegenwoordiger die momenteel wat aan de luie kant is, mooi belijnd
hoofd, correct oog en uitdrukking, een goed front, voldoende lichaamsdiepte, goede achterhand hoeking,
met wat meer fierheid zou hij al zijn kwaliteiten kunnen tonen, mag iets meer stuwen in achterhand. 1 U,
CAC/CACIB, Beste Reu

2.

Rieks v.d. Oostwieke (NHSB 3068289)
27 maanden, schaargebit, een mooi belijnde reu met goed type en correcte grootte, goed hoofd en
uitdrukking, correct aangezet oor, voormiddenvoet kan wat steviger zijn, lichte tendens uitdraaien
ellebogen, goed lichaam, maximale lengte lendenen, voldoende achterhand hoeking , gaat vlot door de
ring maar hakkenbeweging kan wat steviger. 2 U

3.

Jarno-Eefje van Klein Elsholt (NHSB 3028461)
3 jaar, schaargebit, een stevige reu, maximale grootte, krachtige schedel, goede stop, correct oog, wat
losse lippenpartij, een krachtige hals, staat erg open in de voorhand, goed lichaam, tendens tot overbouwd
staan, schuift dikwijls met achterhand onder het lichaam, wat los in ellebogen en erg eng in hakken. 3 ZG

1

KAMPIOENSKLASSE
1.

Brisco Barasya the Gloucester (NHSB 2889094)
6,5 jaar, schaargebit, een flinke reu met goed type, mooi in zijn verhouding, goed belijnd hoofd, correct
gedragen oor, een prima schouder voor dit ras, krachtig bot, een goed uitgebouwd lichaam, ruglijn mag
iets strakker zijn, goed gespierde achterhand, gaat vlot door de ring. 1 U, resCAC/resCACIB

TEVEN
JEUGDKLASSE
1.

Josje Luna v.d. Nettelhorst (NHSB 3110620)
14 maanden, schaargebit, goede schedel en ooraanzet, maximale snuitlengte, en iets verfijnt, correct oog
en uitdrukking, een goede schouder, lichaam moet zich verder ontwikkelen, goed gestelde achterhand,
gaat vlot door de ring en met correcte staartdracht. 1 U, resCAC

2.

Us Eefke v.d. Sebastiaanshoeve (NHSB 3123214)
10 maanden, schaargebit, een levensblije teef met goed type en mooi in haar verhouding, goede schedel
belijning en donker oog, voldoende schouderhoeking, lichaam moet nog verder ontwikkelen, zeer mooie
achterhand hoeking, correct bot, heeft veel ticking op de benen, jammer dat ze momenteel erg nauw
achter loopt. 2 U

3.

Elvie v.d. Olinckhoeve (NHSB 3113958)
12 maanden, schaargebit, deze teef heeft een mooi type en zit mooi in balans, mooi belijnd hoofd, goed
oog en uitdrukking, neuspigment moet nog vervolledigen, goed gehoekt in voorhand, correct lichaam voor
leeftijd, goede achterhand hoeking, erg nauw in achterhandsbeweging , los voor. 3 ZG

OPENKLASSE
1.

Milly fan’t Suydevelt (NHSB 3063942)
2 jaar, schaargebit, een typische vertegenwoordigster van het ras , heeft veel klasse, moet alleen zich nog
wat flinker tonen in de ring, mooi belijnd tevenhoofd, goed front met prima bot en voeten, een correct
lichaam dat goed aansluit bij lichaam, typische achterhandsbelijning moet goede zichtbare bespiering, gaat
vlot door de ring. 1 U, CAC/CACIB/BOB

2.

Puck Tessa van Klein Elsholt (NHSB 2997330)
4 jaar, schaargebit, een krachtige en geronde schedelbelijning, amberkleurig oog, een goede stop, prima
snuit, goede schouderhoeking, een goede ribbenwelving, brede achterhand die goed gespierd en gesteld
staat, zeer eng in hakkenpartij, wat meer fierheid zou haar ten gunste werken. 2 U, resCACIB

3.

Jenta-Jentie v.d. Neerbosche Wateren (NHSB 3062675)
28 maanden, schaargebit, goede schedel een ooraanzet, correct oog en uitdrukking, maximale snuitlengte,
iets fijne onderkaak, mooie halslengte, goede schouder, correct lichaam voor leeftijd, wat gerond in
croupe, zeer goede achterhand hoeking, gaat vlot door de ring. 3 U

4.

Neeltje v.d. Rietzoomdrenten (NHSB 3075754)
2 jaar, schaargebit, deze teef mist een totaalbeeld , naturiteit en men zou haar zeker een stuk jonger
aangeven dan dat zij is, een mooi belijnd hoofd met correcte verhoudingen , correct oog en uitdrukking,
staat wat smaller in de voorhand, borstkas nog vrij ondiep en mist welving, vrij lang in lendenen,
voldoende achterhand hoekingen, maakt veel spielerei waardoor haar gangwerk voor erg slordig wordt,
heeft veel ticking. 4 ZG
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