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REUEN
PUPPYKLASSE
1.

Roan Yaris Ninco van’t Resschebeke
7 mnd.; rastypische reu, die nog volop in ontwikkeling is; hij heeft al de goede grootte, maar moet nog veel
in lichaam gaan ontwikkelen; typisch reuenhoofd, met groot oor; rastypische oogkleur; schaargebit; moet
in lichaam gaan ontwikkelen; prima bone; typische puppyvacht; staartaanzet mag wat beter; is nog heel los
in de beweging; heeft tijd nodig. 1 VB

OPENKLASSE
1.

Thomas Eefje van Klein Elsholt
2½jaar; fraaie rastypische verschijning; toont een typisch krachtig totaalbeeld; goede hoogte-lengte
verhouding; reuenhoofd met goede verhouding voorsnuit-schedel; mag net iets droger in de lippenpartij;
correct aangezet en gedragen oor; voldoende voorborst; goede borstdiepte; goed doorlopende
ribbenpartij; mooi krachtig bone; prima voeten; mooie vacht en kleurverdeling; mooie bossige staart;
toont zichzelf heel goed in de beweging met stevige rughouding; correct temperament. 1 U,
CAC/CACIB/BOB

KAMPIOENSKLASSE
1.

Brisco Barasya the Gloucester
Net 7 jaar; zeer rastypische verschijning; krachtig ontwikkeld; goede maat; zeer mannelijk in hoofd en
breedte schedel; goed gedragen oor ; amberkleurig oog met vriendelijke expressie; flinke voorsnuit;
schaargebit; mag iets droger in lip; in prima conditie geshowd; krachtig bone; vachtconditie mag iets beter;
toont vlotte gangen; vriendelijk ringgedrag. 1U, resCAC/resCACIB

TEVEN
PUPPYKLASSE
1.

Ruby Laika Ninco van’t Resschebeke
7 mnd.; aantrekkelijke teef; voor deze leeftijd netjes ontwikkeld; leuk temperament; mooie maat; mooi
tevenhoofd; goed gedragen oor; schaargebit; mooie kwaliteit vacht; kan al heel mooi lopen als ze wil; goed
bone; prima ringgedrag. 1 VB

JEUGDKLASSE
1.

Uniek Up v.d. Sebastiaans Hoeve
13 maanden; fraai ontwikkelde jonge teef; uitmuntend rasbeeld; goede hoogte-lengte verhouding; mooi
tevenhoofd; lichte wigvorm; fraai hoog aangezet oor; prima oordracht; rastypisch oog; schaargebit; goede
halslengte; mooie ribbenpartij; mooi bone; zag graag iets meer vering in de polsen; prima achterhand;
goed gedragen staart; staart mag wat bossiger zijn; presenteert zich al goed in de beweging; toont nog
heel veel rugbeweging; leuk temperament; prima ringgedrag. 1 U
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2.

Quincy Eefje van Klein Elsholt
9 mnd.; zeer fraaie, krachtig ontwikkelde teef met hele mooie hoogte-lengte verhouding; mooi bone;
prima tevenhoofd; zag graag een iets drogere lippenpartij; goed gedragen oor; schaargebit; goede benen
en voeten; mooie stevige bilpartij; correcte staartaanzet; in aanleg goede vacht; bevedering moet nog
komen; prima temperament en ringgedrag; laat al een keurig gangwerk zien, maar is nog wel wat los en
nog niet in balans. 2 U

3.

Sofia v.d. Bolse Hoeve
1 jaar; krachtig ontwikkeld teefje; goede maat; prima beenlengte; tevenhoofd wat zich nog verder moet
ontwikkelen; goed gedragen oor; krachtige voorsnuit; schaargebit; goede halslengte; moet in de borstpartij
verder gaan ontwikkelen; goed bone; zag graag krachtiger voeten en meer vering in de polsen; achterhand
hoeking moet beter; is nog in wisseling vanuit puppyvacht; vriendelijk temperament; toont een gangwerk
dat nog erg los is en in balans moet komen. 3 ZG

TUSSENKLASSE
1.

Djara-Jentie v.d. Neerbosche Wateren
15 mnd.; fraaie rastypische teef; uitmuntend totaalbeeld; mooi ontwikkeld lichaam; zeer rastypisch
wigvorming tevenhoofd; correct gedragen oor; amberkleurig oog met vriendelijke expressie; schaargebit;
prima borstpartij; voldoende bevedering; toont prima gangwerk maar mag wat actiever zijn en iets
strakker in haar rugbelijning; prima temperament en ringgedrag. 1 U

OPENKLASSE
1.

Senna Sophie v.d. Lage Nesse
2 jaar; zeer fraaie rastypische teef; mooie maat; zeer vrouwelijk totaalbeeld; schitterend ontwikkeld
lichaam; hele mooie ontwikkelde borstpartij; fraai rastypisch tevenhoofd; amberkleurig oog met
vriendelijke expressie; schaargebit; prima borstpartij; mooi stevig bone; fraaie vacht; toont prima gangen,
mooi in balans; prima temperament en ringgedrag. 1 U, CAC/CACIB

2.

Puck Tessa van Klein Elsholt
4 jaar; fraaie rastypische teef; uitmuntend totaalbeeld; prima maat; goede hoogte-lengte verhouding;
rastypisch tevenhoofd; amberkleurig oog en vriendelijke expressie; schaargebit; zag graag iets meer
voorborst; prima borstdiepte; niet in de beste vachtconditie; toont vlotte gangen, achter wat nauw; prima
temperament en ringgedrag. 2 U, resCAC/resCACIB
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