45th International Dog Show MAASTRICHT 2020
Datum:
Keurmeester:
Beste v.h. Ras:

26 september 2020
Mw. J. Nijhuis
Brisco Barasya the Gloucester

REUEN
JEUGDKLAS
1.

Bono Cooper v.d. Bezelhonk (NHSB 3159926)
Krachtige jonge reu 16 mnd.; stevig bone; mooi mannelijk hoofd, met goede wigvormige voorsnuit; schedel
voorsnuit in goede verhouding; goed geplaatst en gedragen oor; krachtige hals van juiste verhouding;
rechte rug, wat lage staartaanzet; goede borstdiepte en ribwelving; zag opperarm graag iets schuiner
geplaatst en ellebogen wat beter aangesloten; draait in stand iets naar buiten; voldoende gehoekt achter;
goede vacht met bossige staart en correcte rastypische bevedering; gaat nog wat los in de ring, wat
onstuimig neiging tot steppen , voldoende stuwing achter 1 U, resCAC

VETERANENKLAS
1.

Brisco Barasya the Gloucester (NHSB 2889094)
Veteraan 8 jr, voor leeftijd nog in uitstekende conditie; mooi rastype, met correct verhoudingen in hoofd
en lichaam; mooi hoofd met goede wigvormige voorsnuit, goed oog met goed expressie, goed geplaatst en
gedragen oor; krachtige hals van goede lengte; voor leeftijd goede rugbelijning; evenredig goed gehoekt
voor en achter; prima ribwelving, borstdiepte en voorborst; gaat vlot door de ring met goede stuwing en
uitgrijpend; zeer fraaie rug belijning en staartdracht, vacht in uitstekende conditie met goede bevedering
en staart. 1 U, CAC/BOB

TEVEN
JONGSTE PUPKLAS
Ayuna (NHSB 3194376)
Niet te beoordelen

PUPPYKLAS
1.

Eva v.d. Olinckhoeve (NHSB 3182575)
Innemende jonge pup die het allemaal erg spannend vindt; fraaie rastypische verschijning;
mooi vrouwelijk hoofd, wigvormige voorsnuit, goed oor, oog, gebit; goede hals en rugbelijning; fraaie
onderbelijning met goed geplaatste staart; goed gehoekt voor en achter; voor leeftijd al goede ribwelving
en voorborst; goede vacht met in aanleg rastypische bevedering; gangwerk niet te beoordelen; hond met
veel kwaliteiten. 1 VB

OPENKLAS
1.

Trijntje Roosje v.h. Bergse Veld (NHSB 3117986)
Mooie rastypische teef, mooie verhouding in hoofd en lichaam; goede wigvormige voorsnuit die ik graag
wat stomper zag; goede onder- en bovenbelijning; goede voorborst, borstdiepte en ribwelving; prima
staart; goede vacht en bevedering; wat hellend bekken; gaat vlot door de ring, voldoende stuwend en
uitgrijpend. 1 U, resCAC/CACIB

1

2.

Fieke Lucy Laura van Zoterbék (NHSB 3104244)
Compacte kleine teef 2jr 10 mnd. oud, met goede verhoudingen in hoofd en lichaam; prima wigvormige
voorsnuit; goed oog, oor,en compleet scharend gebit; mooi besneden lippen; goede hals en
bovenbelijning; prima voorborst, goede ribwelving; achter goed gehoekt, voor voldoende gehoekt; zag
opperarm graag wat schuiner; prima vacht, mocht iets meer bevedering hebben; gedrag: staat beetje
angstig in ring, ringtraining gewenst; gaat vlot door ring, goed stuwend en uitgrijpend. 2 ZG

VETERANENKLAS
1.

Hesther Isah fan 't Patrijzen Bos (NHSB 2877089)
Voor leeftijd nog zeer enthousiaste mooie rastypische teef met correcte verhoudingen in hoofd en
lichaam; correct scharend gebit, goede lippen; wat rond oog; rug die leeftijd toont; licht hellend bekken
met bossige staart; evenredig gehoekt voor en achter; goede voorborst en borstdiepte; goede polsen; gaat
voor leeftijd nog heel vlot door de ring met goede stuwing en uitgrijpend; vacht hier en daar wat krullend
en open. 1 U, CAC
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