Dogshow GOES (I) 2019
Datum:
Keurmeester:
Beste v.h. Ras:

20 april 2019
Dhr. J. Andringa
Mila Monica Babs van Zoterbék

REUEN
OPENKLAS
1.

Storm (NHSB 3036674)
3 jr.; reu van mooi type, goede verhoudingen; mooi reuenhoofd, goed wigvormig; prima ooraanzet en
grootte; amberkleurig oog; goed schaargebit; goede boven- en onderbelijning; voldoende gehoekt; prima
benen en voeten; goede vacht, mist ondervacht in het bruin; goede bevedering; mooie staart; gedraagt
zich voldoende. 1 U, CAC/CACIB

2.

Bertus-Barrie-Wiesje van Zoterbék (NHSB 3059555)
2½ jr.; stevig gebouwde reu; brede schedel en voorsnuit; goede oren; amberkleurig oog; goed aangezet
groot oor; goede boven- en onderbelijning; prima voorborst; sterke benen en voeten; goede beharing;
mist in het bruin onderbeharing; prima bevedering; goede staart, voldoende bossige bekleding; goede
hoekingen voor en achter; ruim uitgrijpend gangwerk; goed ringgedrag. 2 U

KAMPIOENSKLAS
1.

Brisco Barasya the Gloucester (NHSB 2889094)
6½ jaar; reu van mooi type; goede verhoudingen, mooi wigvormig reuenhoofd; goed aangezet oor; prima
oog; goed gebit; goede onderbelijning; bovenbelijning zou iets strakker mogen; evenredig gehoekt voor en
achter; sterke benen en voeten; prima beharing; goede bevedering; staartbeharing zou bossiger mogen;
gaat vlot en soepel door de ring; prima ringgedrag. 1 U, resCAC/resCACIB

TEVEN
JEUGDKLAS
1.

Mila Monica Babs van Zoterbék (NHSB 3112100)
14 mnd.; aantrekkelijk teefje; zag haar graag iets groter; mooi tevenhoofd; goed gedragen oor;
amberkleurig oog; schaargebit; goede hoekingen; prima bovenbelijning; onderbelijning iets te diep; prima
bijpassende benen en voeten; goede beharing; bevedering begint te komen; goed gangwerk; prima
ringgedrag. 1 U, CAC/BOB

2.

Uniek Up v.d. Sebastiaans Hoeve (NHSB 3123211)
11 mnd.; teef van goed formaat; aantrekkelijk type; goede verhoudingen; aantrekkelijk tevenhoofd; goed
oor; amberkleurig oog; scharend gebit; lichaam zou iets minder gestrekt mogen zijn; goede boven- en
onderbelijning;; sterke benen en voeten; goede hoekingen voor en achter; mooie beharing; nu al goede
bevedering en bossige staart; gangwerk moet nog vaster worden; prettig ringgedrag. 2 ZG
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