Hondentoonstelling ROTTERDAM 2019
Datum:
Keurmeester:
Beste v.h. Ras:

25 augustus 2019
dhr. S. Jobse (SE)
Thomas Eefje van Klein Elsholt

REUEN
JEUGDKLAS
1.

Rintje
11 mnd.; zeer fraaie reu, prima type; voldoende mannelijk hoofd; prima stop en goede voorsnuit; goede
expressie; ietwat korte nek; prima bovenbelijning met goede staartaanzet; steil gehoekt in de voorhand,
prima achter; voldoende diepte in de borst; prima bone; zeer goede vacht; nog erg (on?)stabiel tijdens het
gangwerk, vooral in het front. 1 ZG

OPENKLAS
1.

Thomas Eefje van Klein Elsholt
2½ jaar; uitmuntend type; zeer mooi mannelijk hoofd met prima expressie; goede stop; uitmuntende
voorsnuit; prima nek en bovenbelijning; iets te trots op zijn staart; zeer goed gehoekt voor en achter;
prima borstdiepte; uitmuntend bone; prachtig stuwend gangwerk; voldoende vacht en conditie. 1 U,
CAC/CACIB/BOB

2.

Joppe fan;t Suydevelt
3 jaar; compacte reu; zwaar hoofd; uitmuntende voorsnuit met goede stop; voldoende nek; prima
bovenbelijning; ietwat steile croupe; voldoende gehoekt; diepe borst met prima volume; zeer goed
gangwerk; ietwat los in het front; voldoende vacht voor vandaag. 2 U, resCAC/resCACIB

KAMPIOENSKLAS
1.

Brisco Barasya the Gloucester
7 jaar; compacte reu; vrij zwaar mannelijk hoofd; prima ogen; uitmuntende voorsnuit; voldoende nek;
prima bovenbelijning; ietwat steil in de schouder; voldoende gehoekt achter; diepe borst met goede
breedte; uitmuntend bone; stuwend gangwerk; ietwat nauw achter; voldoende vacht en conditie. 1 U

1

TEVEN
JONGSTE PUPPYKLAS
1.

Muska Hesther fan’t Patrijzen Bos
4 mnd.; erg speelse pup die heerlijk een dagje uit heeft; mooi vrouwelijk hoofd met ondeugende
uitdrukking; prima nek en bovenbelijning; zeer goed gehoekt; prima borstkas; erg speels in het gangwerk
maar dat is te trainen; prima vacht en conditie. 1 VB

JEUGDKLAS
1.

Bas Eefje v an Klein Elsholt
10 mnd.; zeer fraaie teef, uitmuntend type; prachtig vrouwelijk hoofd met juiste expressie; prima
voorsnuit; uitmuntende bovenbelijning met correcte staartaanzet; harmonisch gehoekt; prima borstkas en
diepte; uitmuntend stuwend gangwerk; voldoende vacht voor vandaag. 1 U, CAC

2.

Quincy Eefje uit de Drentsche Streek
10 mnd.; uitmuntend type; zeer goede proporties; mooi vrouwelijk hoofd met goede expressie; prima
stop; uitmuntende nek en bovenbelijning; prima staartaanzet; voldoende gehoekt voor, prima achter;
uitmuntende borstdiepte; zeer goed stuwend gangwerk, ietwat nauw in de achterhand; uitmuntende
vacht en conditie. 2 U, resCAC

3.

Juno-Jentie v.d. Neerbosche Wateren
15 mnd.; compacte teef die niet helemaal op haar gemak is vandaag; vrij zwaar hoofd; prima voorsnuit;
goed aangezette oren; prima nek en bovenbelijning; erg steil in croupe; voldoende gehoekt voor en achter;
prima borst en diepte; gaat erg gedrukt tijdens het gangwerk en erg los in haar polsen; niet in de beste
vacht; heeft vooral veel zelfvertrouwen nodig.

TUSSENKLAS
1.

Djara-Jentie v.d. Neerbosche Wateren
17 mnd.; fraaie teef, uitmuntend type; vrouwelijk hoofd met voldoende voorsnuit; prima stop; prima nek
en bovenbelijning; ietwat steile croupe; zeer goed gehoekt voor en achter; prima borstdiepte met iets te
veel puppyvet; voldoende stuwing in het gangwerk; prima vacht en conditie; goede staartdracht. 1 U,
CACIB

OPENKLAS
1.

Puck fan’t Suydevelt
2 jaar; erg elegante teef; zeer vrouwelijk hoofd; voldoende voorsnuit; prima stop; ietwat laag aangezette
oren; voldoende nek; prima bovenbelijning; ietwat ondiepe borstkas maar goede breedte; harmonisch
gehoekt; voldoende stuwing in het gangwerk; ietwat los in het front; prima vacht. 1 U, resCACIB

2

