Goes, 31-3-2018
Datum:
Show:

31 maart 2018
Goes 1

Keurmeester:
Inschrijvingen:

Dhr. Dick Rutten (NL)
9; 0 absent

Reuen
CAC

Kyna Just For You

M. v.d. Meeren

Res. CAC

Nickel and Dimes Impossible Dream

R. Compagner

Kyna Just For You

M. v.d. Meeren

CAC/CACIB/BOB

Pretty Praline of Inanna’s

F.L. Mensink

Res. CAC/Res. CACIB

Mon Amour of Sarina’s Dream

M. v.d. Meeren

Beste teef in jeugdklas

Qwazy Thistle Passion

E. Francis

Beste pup

My Number One of Sarina’s Dream

M. v.d. Meeren

Beste reu in jeugdklas
Definitief Nederlands
Jeugdkampioen

Teven

Reuen
Reuen Jongste Puppyklas
-

-

Reuen Puppyklas
-

-

Reuen Jeugdklas
1U
Kyna Just For You

M. v.d. Meeren

CAC

12 maanden uitmuntend totaalbeeld, prima kort in lichaam, mannelijk hoofd, mooie
lengte in voorsnuit, goede ogen, goed gebit, prima bovenbelijning, correcte ribwelving,

uitmuntend gehoekt voor en achter, mooie ronde voetjes, uitmuntende vacht,
temperamentvol in beweging
2U

Nickel and Dimes Impossible
Dream

R. Compagner

Res. CAC

13 maanden, uitmuntend type, cobby totaalbeeld, mannelijk hoofd, goed ontwikkeld,
prima ogen, goed gebit, prima gehoekte voorhand, functioneel gehoekt in de achterhand,
goede ribwelving, prima compacte voeten, typische vacht, vlot in beweging, voldoende
stuwing, wat wijd in de voorhand

Reuen Tussenklas
-

-

Reuen Openklas
1 ZG
Hey Mister of Sarina’s Dream

T. Lukassen

3 jaar, zeer goed rasbeeld, mannelijk hoofd, correct aangezet oor, goed gebit, expressie
wordt verstoord door open oogranden, prima bovenbelijning, mooie ronde croupe, is
achter beter gehoekt dan voor, goede ribwelving, uitmuntende vacht, mooie ronde
voeten, voldoende sterke bone, vanwege de oogranden een langere kwalificatie,
voldoende in beweging

Reuen Gebruikshondenklas
-

-

Reuen Kampioensklas
-

-

Reuen Veteranenklas
-

-

Teven
Teven Jongste Puppyklas
-

-

Teven Puppyklas
1 VB
My Number One of Sarina’s Dream M. v.d. Meeren
6 maanden, barstensvol temperament, vrouwelijk hoofd met hele zachte expressie, goede
lange voorsnuit, mooie ronde schedel, goede ooraanzet, krachtig gebit met mooie grote
elementen, mooie gehoekte voorhand, correcte ribben, uitmuntende vacht voor deze
leeftijd, gangwerk met voldoende stuwing en temperament maar een beetje wijd in front

Teven Jeugdklas
1U
Qwazy Thistle Passion

E. Francis

11 maanden, uitmuntend type, vrouwelijk hoofd, voldoende lengte in het hoofd, prima
ooraanzet, prima ogen, goed gebied, goede bovenbelijning met goed afgeronde croupe,
cobby in lichaam, prima gehoekte voorhand, ietsje meer voorborst gewenst, voldoende
gehoekt achter, goede vachtstructuur, ruim voldoende in beweging, beetje smal voor en
achter

Teven Tussenklas
1U
Mon Amour of Sarina’s Dream

M. v.d. Meeren

Res. CAC/
Res. CACIB

F.L. Mensink

CAC/CACIB/
BOB

Keurverslag ontbreekt

Teven Openklas
1U
Pretty Praline of Inanna’s

25 maanden, uitmuntend type, vrouwelijk hoofd, mooie verhouding schedel, snuit en
diepe voorsnuit, cobby lichaam, mooie bovenbelijning, mooie geronde ribben, uitmuntend
gehoekt voor en achter, mooie ronde voeten, typische vacht mooie bevedering, in
beweging heel mooi, evenredig gangwerk, krachtige stuwing, heerlijk temperament
2U

Pallander Zaphira

E. Francis

3,5 jaar, vrouwelijk totaalbeeld, mooie lange voorsnuit, goede ogen met een hele, zachte,
lieve expressie, goed geronde schedel met goede oortjes, prima gebit, hals/rugbelijning

mocht iets vloeiender, goed geronde ribben, voldoende gehoekt voor en achter, goede
ronde sterke voetjes, bruin and tan vacht van zachte kwaliteit

Teven Gebruikshondenklas
-

-

Teven Kampioensklas
1U
Snoopys Jill

J. Holste

3,5 jaar, uitmuntend type, vrouwelijk hoofd met zeer zachte expressie, mooie voorsnuit,
goed diep, prima gebit, hele mooie bovenbelijning, uitmuntende voorhand, goed geronde
ribben, zeer goede achterhand, goede voeten, mooi dik bone, uitmuntende vacht bruin en
tan, in beweging correct in voorhand, achter mag meer stuwen

Teven Veteranenklas
-

-

