Nestendag 24 april 2010
Nest: L384 Geb.dat.: 06-01-2009 Fk.: W. v. Ommen
V.: Major Cabor v.d. Sylvester Stee M.: Natascha v. Oscarli
Major Cabor v.d. Sylvester Stee - D.C. v. Loenen-Imming
Voldoende rastypisch: ja. 5 jaar, aantrekkelijk getypeerd met expressief
reuenhoofd, mooie maat en duidelijk geslachtstype. Hoofd is mooi parallel
belijnd, mooie schedel en sterke voorsnuit, goed geplaatst en gedragen
oor, mooi oog, gebit en oren, evenredig gehoekt voor en achter, mooie
voorborst en goede bekkenligging. Goede voeten en passend bone, mooie
boven- en onderbelijning, prima donker gestroomde vacht, gaat wel
regematig maar breed in front en snel in telgang.
Natascha v. Oscarli - W.E. van Ommen
Voldoende rastypisch: ja. 8,5 jaar, heel vrouwelijk totaalbeeld en nog in
puike conditie voor haar leeftijd, mooi vrouwelijke expressie, goed
gevormd hoofd, hoofd is mooi parallel met goede vlakke schedel, goed oog,
goed gedragen en geplaatst oor, gebit in orde, evenredig gehoekt voor en
achter met goede borstdiepte en stevig bone. Mooi gezond ogende glanzende
vacht. Mooie hals- rugbelijning. Prima regelmatig gangwerk met mooie
strakke rugbelijning en aantrekkelijke staartdracht.
Ickor v. Oscarli - J. Mater
Voldoende rastypisch: ja. Flinke reu van 15 maanden, duidelijke mannelijke
expressie, in hoofd dat tamelijk breed is, oor iets dicht bij elkaar
geplaatst, middenbruin oog, gebit in orde, evenredig maar wel wat steil
gehoekt voor en achter, front moet nog steviger worden, bekken helt wat
veel, goed passend bone, goede voeten. Voldoende borstdiepte en voorborst,
donker gestroomde vacht. Gangwerk behoeft oefening, gaat snel in telgang,
smal in front en wat nauw achter. Zou wat beter kunnen stuwen.
Isbrand Floris v. Oscarli - A. Cavé
Voldoende rastypisch: ja. Aantrekkelijke jonge reu, die zich zeer
vriendelijk en enthousiast presenteert, mooi hoofd met prima expressie,
gebit in orde, goed geplaatst oog, mooi gedragen oor, goed gehoekt voor en
achter, met goede voorborst en passend bone. Mooi gestroomde vacht, prima
boven- en onderbelijning. Gangwerk behoeft oefening, gaat met wat korte
pas en snel in telgang. Heel vriendelijk gedrag, heeft ringtraining nodig
om zijn kwaliteiten beter tot z’n recht te laten komen.
Indie v. Oscarli - O. Masselink
Voldoende rastypisch: nee. Vriendelijke jonge reu, die zich rustig
presenteert, goed gevormd hoofd. Middenbruin oog, gebit in orde, is qua
lichaam nog totaal in ontwikkeling, nog wat smal in front en vlak van rib,
goede boven- en onderbelijning, staat iets frans voor, voldoende bone,
jammer genoeg mist hij stroming in de lichtblonde vacht. Gaat wel regelmatig,
maar neigt snel naar telgang. Heel fijn rustig ringgedrag, gecastreerd.
Idjal v. Oscarli - G. Hofstra
Voldoende rastypisch: ja. Lieve enthousiaste teef van klein formaat, wel
harmonisch totaalbeeld, vrouwelijke expressie in hoofd dat iets meer
lengte zou kunnen hebben. Zag schedel graag iets vlakker, middenbruin oog,
goed oor, heeft jammer genoeg ondervoorbeet, evenredig gehoekt, passend
bone, mooi gestroomde vacht. Goed regelmatig gangwerk, heel lief en vriendelijk.
Algemeen beeld van het nest: Allemaal zeer enthousiaste vrije en
vriendelijke honden, hebben een actieve uitstraling, er zitten wel grote
verschillen in het nest, qua maat van flink aan de maat tot tamelijk klein.
Jammer genoeg één duidelijke ondervoorbeet en eén hond die stroming geheel mist

