Nestendag 28 april 2012
Nest L398 Van de Wolvenstam, geboren 20-12-2010 Fokker: S.C.V.M. van der Schoor-Stolk
Vader: Faelan di’Wehebe van Neerlands Erf
Moeder: Arvensis’ Wycheetah Chamook
Faelan di’Wehebe van Neerlands Erf – Eig. E.H. Mahieu en J. Mahieu
Ruim 3 jaar. Mooi Type. Goed gevormd mannelijk hoofd. Middelbruine ogen. Goed gedragen oren.
Compleet tanggebit. Goede bovenbelijning. Prima lichaam. Goede hoeking voor en achter. Gaat vlot, nog
wat los, vooral in de pols. Mooie vacht en kleur. Iets meer masker gewenst.
Arvensis’ Wycheetah Chamook – Eig. S.C.V.M. van der Schoor-Stolk
6 jaar Uitmuntend type. Stevige teef. Goed gevormd hoofd. Correct gebit. Goed gedragen oren. Goed
gevormd middelbruin oog. Heel mooi lichaam. Uitmuntend gehoekt voor en achter. Goede staart. Mooie
vacht en kleur. Moeiteloos vast en ruim gangwerk.
Baco Berlioz van de Wolvenstam – Eig. B. Faber
Prima type. Nog volop in ontwikkeling. Mooi mannelijk hoofd. Goed gedragen oren. Oog mag tikje
donkerder. Compleet schaargebit. Goede nek- en ruglijn. Evenredig gehoekt voor en achter. Lichaam nog
niet uitontwikkeld. Mooie vacht en kleur. Voor leeftijd prima gangwerk met goede stuwing. Vriendelijke
reu, die zich probeert te laten gelden.
Barree Bartok van de Wolvenstam – Eig. A.J. Westland
Goede maat en type. Lichaam nog niet uitontwikkeld. Goed reuenhoofd. Donkere ogen. Schaargebit, mist
2x P1 boven. Nog iets bol in schedel. Linkeroor nog wat zwak. Goede bovenbelijning. Goede hoeking
voor en achter. Staat voor met licht uitgedraaide voeten. Mooie vacht en kleur. Gaat voor leeftijd prima.
Staat nog wat zwak in pols.
Brai Brahms van de Wolvenstam – Eig. P. Klomp
Mooi type. Mannelijk hoofd. Goed gedragen oren. Middelbruin oog. Schaargebit, mist 1x P1. Mooie
bovenbelijning, prima lichaam. Evenredig gehoekt voor en achter. Mooie vachtstructuur en kleur. Gaat
vlot en ruim. Kan in stand nog iets vaster. Vriendelijke, wat verlegen reu.
Baroes Bruch van de Wolvenstam – Eig. S.C.V.M. van der Schoor-Stolk
Uitmuntend type. Vrouwelijk in hoofd en verschijning. Heel mooi gevormd hoofd. Middelbruin oog, nog
iets bol in schedel. Compleet schaargebit. Mooie bovenbelijning. Voor en achter goed gehoekt. Zou iets
meer voorborst kunnen hebben. Goed lichaam. Mooie vacht en kleur. Nog niet in volle vacht. Gaat vlot
en ruim. Alert, tikje verlegen teef, die zich mooi presenteert.
Bindi Bach van de Wolvenstam – Eig. S. van Dijk
Goed type. Vrouwelijke verschijning. Vrouwelijk hoofd, kan tikje gestrekter. Compleet schaar gebit.
Middelbruin oog. Zou oren iets hoger kunnen dragen, vooral links. Voor leeftijd prima lichaam, met
goede hoekingen. Iets hellend kruis. Goede beenstand. Mooie vacht en kleur. Goed gangwerk, nog wat
jeugdig los. Vriendelijke teef.
Beli Bizet van de Wolvenstam – Eig. C. Weerheim
Uitmuntend type. Goed gevormd vrouwelijk hoofd. Compleet schaargebit. Donkere ogen. Goed gedragen
oor. Mooie bovenbelijning. Evenredig gehoekt voor en achter. Prima lichaam. Mooie stand. Mooie
vachtstructuur en kleur. Gangwerk nog wat los, maar wel ruim. Vriendelijke teef, attent en ook een tikje
verlegen.
Totaalbeeld nest L398: 3 reuen en 3 teven Uitmuntende geslachtsbeelden. Vrij uniforme types. Met
enkele honden van uitmuntende kwaliteit. Ogen soms aan lichte kant. Mooie vachten, vriendelijke
honden.

