International Dogshow OSS 2019
Datum:
Keurmeester:
Beste v.h. Ras:

25 mei 2019
Mw. S. Mogony
Brisco Barasya the Gloucester

REUEN
JEUGDKLASSE
1.

Ethan v.d. Olinckhoeve (NHSB 3113956)
13 maanden; krachtig type; korte voorsnuit; prima oog expressie; goed oor; goede hals-rugbelijning;
voldoende gewelfde ribben; voldoende borstdiepte; goede croupe en staartaanzet; functioneel gehoekt
voor en achter; goede voeten; in aanleg goede vacht; jeugdig gangwerk, wat stabieler moet worden. 1 ZG

OPENKLASSE
1.

Thomas Eefje van Klein Elsholt (NHSB 3071119)
Fraaie reu; krachtig functioneel gebouwd; mannelijk hoofd; goede ooraanzet; goede lip; goede halsrugbelijning; goede croupe en staartaanzet; functioneel gehoekt voor en achter; sterk bone; goede
ribbenkast; goede vacht; functioneel door de ring, voldoende stuwend. 1 U, resCAC/resCACIB

2.

Rieks v.d. Oostwieke (NHSB 3068289)
Krachtige reu; goede verhoudingen; mannelijk hoofd; goed oog en expressie; prima oor; goede halsrugbelijning; wat ronde croupe; voldoende borstdiepte; functioneel gehoekt voor en achter; ellebogen
zouden beter mogen aansluiten; goede voeten; gaat stabiel en stuwend door de ring. 2 U

3.

Storm (NHSB 3076112)
Reu met goede belijningen; fraai reuenhoofd; prima oog en oor; croupe zou iets vlakker mogen; zag graag
iets meer diepte en breedte in borst; evenredig gehoekt voor en achter, maar zag graag iets meer hoeking;
goede vacht kleur; staart mag iets meer bossig zijn; gangwerk rastypisch. 3 ZG

KAMPIOENSKLASSE
1.

Brisco Barasya the Gloucester (NHSB 2889094)
Fraaie krachtige reu die duidelijk zijn titel waard is; prima hoofd; prima lichaam en gewelfde ribben; prima
hoofd; goede vacht; prima kraag; goede staart, benen en voeten; mooie rasvertegenwoordiger; gaat
rastypisch door de ring. 1 U, CAC/CACIB/BOB

1

TEVEN
PUPPYKLASSE
1.

Bes Eefje van Klein Elsholt (NHSB 3136652)
Fraai teefje; rastypische belijningen; krachtig type; vrouwelijke uitstraling; fraai hoofd; ondeugende
uitdrukking; prima lichaam; super bone, voeten; voor leeftijd goed ontwikkelde borstkas; gaat voor leeftijd
al goed door de ring. 1 VB

JEUGDKLASSE
1.

Josje Luna v.d. Nettelhorst (NHSB 3110620)
Fraai teefje; vrouwelijk hoofd; goed belijnd; goede ooraanzet; goed oog en expressie; goede halsrugbelijning; prima borstdiepte en ribwelving; evenredig gehoekt voor en achter; gaat voor leeftijd stabiel
door de ring. 1 U, CAC

2.

Elvie v.d. Olinckhoeve (NHSB 3113958)
Krachtig teefje voor leeftijd; prima hoofd; prima oog en expressie; goed oor; prima hals-rugbelijning; goede
croupe en staartaanzet; goed gewelfde ribben; zou iets meer voorborst mogen hebben; evenredig gehoekt
voor en achter; ellebogen niet goed aangesloten; gaat vlot door de ring, maar achter wat smal en voor uit
de ellebogen. 2 U

3.

Gaby v.d. Stiphoutse Velden (NHSB 3115768)
Vrouwelijk, goed belijnd teefje; prima hoofd; goed oog en expressie; neus toont wat roze; goede schedel
en ooraanzet; goede hals-rugbelijning; goede croupe en staartaanzet; goede ribbenpartij; zag ellebogen
wat beter aansluiten; voor matig, achter goed gehoekt; goede voeten en vachtkleur; tijdens het gaan loopt
ze wat uit de ellebogen, smal van achter; zag graag iets meer stuwing. 3 U

OPENKLASSE
1.

Puck Tessa van Klein Elsholt (NHSB 2997330)
Vrouwelijk teefje, goed belijnd; prima hoofd; prima lip; goed oog en expressie; goede ooraanzet; goede
hals-rugbelijning; goede croupe en staartaanzet; goede ribbenpartij; zag graag iets meer voorborst; steile
opperarm; prima gehoekt achter; goed bone en voeten; goede vacht kleur; gaat vlot door de ring; goed
gangwerk. 1 U, resCAC/CACIB

2.

Andra-Brenda an’t Landweggie (NHSB 3031150)
Vrouwelijk teefje, wat in geheel wat krachtiger mag tonen; prima hoofd; prima oog; goede ooraanzet;
voorsnuit zou iets korter mogen; goede hals-rugbelijning; ronde croupe; goede voorborst; ribbenpartij zou
iets meer gewelfd mogen zijn; functioneel gehoekt voor en achter; goede voeten; goede vacht en kleur;
gaat vlot door de ring; zag ellebogen beter aansluiten; mag meer stuwen. 2 ZG

3.

Jenta-Jentie v.d. Neerbosche Wateren (NHSB 3062675)
Vrouwelijk teefje, voldoende krachtig; hoofd voldoende wigvormig; zag ooraanzet iets hoger; goede
oogkleur en expressie; voldoende hals; sterke rugbelijning; ronde croupe; zag meer borstbreedte; staat
frans; goede ribbenpartij; evenredig gehoekt voor en achter; prima bone; gaat rastypisch door de ring; zag
graag meer stuwing van achter. 3 ZG

2

