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Keurmeester: Dhr. J.P.A. v.d. Belt 

Guusje NHSB. 2787868  J.C. Louwers & L.M.M.J. Louwers-Ermers 

Teef van 1½ jaar, is nog in ontwikkeling, goed geslachtstype. Vrouwelijk hoofd in goede verhouding. 

Goed aangezet en gedragen oor. Lichte ramsneus, compleet schaargebit, goede lippen. Voldoende droge hals. 

Goed gehoekte voor- en achterhand. Goede voorborst en borstdiepte. Goed geplaatst bekken. 

Passende bone, goede voeten, goede staartdracht. Gangen voor goed, achter iets eng. Prima rasvertegenwoordiger. 

Ginger Evi NHSB. 2787869 B. Nieuwenhuizen-v.d. Schaaf & E. Nieuwenhuizen 

Zeer goed ontwikkelde teef van 15 maanden. Uitmuntend rasbeeld. Sterk goed geslachtstype. 

Vrouwelijk hoofd in goede verhouding. Goed aangezet en gedragen oor. Oog mag nog wat donkerder. 

Compleet schaargebit, goede lippen, droge hals. Uitgebalanceerd lichaam. 

Goede onderbelijning, goede bone, goede voeten. Goede gangen. Goed ringgedrag. 

Gigi (“Diesel”)     NHSB. 2787870  T.J. Bos A. Bos-van Geest 

Prima rasbeeld, goed geslachtstype. Hoofd in goede verhouding. Goed aangezet en gedragen oor. 

Oog mag nog wat donkerder worden. Compleet schaargebit. Mooie lippen, droge hals, mooi gesloten mondhoeken. 

Moet in voor- en achterhand iets meer gehoekt zijn. Prima geplaatst bekken. Goede bone en goede voeten. 

Wat oplopende buikbelijning. Voorborst ontbreekt. Moet in gang iets meer grond beslaan. Goede bespiering. 

Georgina Giese (“Truus”) NHSB. 2787871  D.M. Brian & J.J.A. Holthuis 

Teef 15 maanden. Goed ontwikkeld, uitmuntend rasbeeld, goed geslachtstype. Vrouwelijk hoofd in goede verhouding. 

Goed aangezet en gedragen oor. Oog moet nog iets donkerder worden.  

Compleet schaargebit, mooie lippen, droge hals. Uitgebalanceerd lichaam, goede bone, goede voeten. 

Wil nog wel eens iets frans staan. Goede staartdracht. Uitgrijpend gangwerk en goede stuwing. 
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CiCi-Indy v.d. Pierschehille 28 juli 2004  NHSB. 2519010  E.J. & H.L. van Rinkem 

Goed ontwikkelde teef van 7 jaar. 

Uitmuntend rasbeeld, goede lichaamsverhouding. 

Vrouwelijk hoofd, goed aangezet en gedragen oor. 

Oog mag iets donkerder. Compleet schaargebit, goede lippen. 

Droge hals. Uitgebalanceerd lichaam, goede bone en voeten. 

Mag iets krachtiger in de achterhand. 

Uitstekend ringgedrag en prima presentatie. 

Uitgrijpend gangwerk, iets eng in achterhand. 


