
Aankeuring Simonshaven 27 aug. 2016 
Keurmeester: F. vd Linden 
 
Cerbel Geoffrey – Rinnert 
Complete zwarte reu van ruim 2,5 jr. die hoog op de poten staat. Zou graag wat meer stop zien. Mooi 
oog en mooie oogkleur, schedel zou wat breder mogen zijn en compleet scharend gebit. Goede 
vacht. Hals-rugbelijning zou strakker moeten zijn en staart is laag aangezet. Steil in voor- en 
achterhand, voldoende compacte voeten. Gangwerk met weinig stuwing en korte passen.  
Goed 
Borah Uit Het Dal Langs De Aa – v Kalkeren 
Zwarte teef van ruim 2,5 jr die overbouwd is. Goed geprofileerd hoofd, mooi oog, zachte uitdrukking 
en goed oor en –aanzet. Goede halslengte met wat keelhuid en ietwat lang in lendenen. Goede 
kwaliteit vacht en –structuur. Voldoende typische staart met wat bevedering. Wat kort in opperarm, 
zou meer kniehoeking moeten hebben en voldoende compacte voeten. Regelmatig gangwerk maar 
draait voorvoeten iets naar binnen en is achter iets nauw.  
Goed 
Prestadet’s Mr. Ben – d Booij 
Complete zwarte reu van 15 mnd. die, zoals de leeftijd doet vermoeden, nog wat tijd nodig heeft. 
Goed geprofileerd hoofd met goed geplaatst oog, mooie oogkleur, zachte uitdrukking en een ruim 
scharend gebit. Goede hals-rugbelijning, fractie lang in lendenen en wat kort in opperarm. Prima 
kwaliteit vacht maar staart mag typischer. Voeten mogen compacter, iets geknepen ellebogen en 
spaarzaam gehoekt voor en achter. Leuk karakter. Regelmatig gangwerk maar draait voetjes iets naar 
binnen.  
Goed 
Ambitious Jaidy vd Achtse Vallei – Strutjens 
Zwart teefje van 3,5 jr. met een goed geprofileerd hoofd. Goed oog en goede  oogkleur, prima 
uitdrukking, goed gedragen oor en compleet scharend gebit. Goede hals-rugbelijning, fractie lang in 
lendenen, aflopende croupe en daardoor wat lage staartaanzet. Staart mag wat typischer gedragen 
worden. Fractie kort in opperarm, voor matig gehoekt en achter voldoende. Voldoende compacte 
voeten, goede vacht en vachtstructuur. Voldoende ruim gangwerk, voorvoeten ietwat naar binnen 
en achter wat schaatsend. Ze vindt het nog wat spannend.  
Goed 
No Doubt of Zofie’s Choice – Hahn 
Een zwarte complete reu van 2,5 jr. die voldoende typisch is. Hoofd is goed in verhouding met goed 
oog en goede oogkleur. Goede hals-rugbelijning en fractie laag aangezette staart. Mag meer 
kattenvoet. Goede kwaliteit vacht en evenredig gehoekt. Vlot en regelmatig gangwerk.  
Zeer goed 
Yoki Skogaholms – v Herwaarden 
Complete zwarte reu van 2,5 jr. die ietwat hoog op de poten toont. Hoofd is goed in verhouding met 
scharend gebit. Goede hals-rugbelijning maar staart is fractie laag aangezet. Goede vacht en –
structuur. Voeten zouden compacter moeten zijn. Loopt voor wat wijd, achter schaatsend maar 
verder wel regelmatig.  
Goed 
Wolfeca Bootz – Zimmermann 
Complete gele reu van 2 jr. met een goed geprofileerd hoofd. Goed geplaatst oog, kleur mag fractie 
donkerder en mooi compleet scharend gebit. Goede compacte voeten, goede vachtstructuur en 
strakke bovenbelijning. Staart voldoende typisch maar wat laag aangezet. Voldoende gehoekt voor 
en achter. Regelmatig gangwerk met wat korte passen.  
Zeer goed 
Wolfeca Demisa’s Steffy Comics – d Kort 
Zwart tenger teefje van 15 mnd. die smal in voorsnuit is en wat meer stop mag hebben. Goed 
geplaatst oog, goede oogkleur, oor mag iets meer aan het hoofd en compleet scharend gebit. Goede 



vachtstructuur. Wat lang in lendenen, aflopende croupe waardoor staart wat laag aangezet is. Staart 
mag typischer en voetjes mogen wat compacter. Leuk karakter. Schaars gehoekt, zowel voor als 
achter. Vlot en regelmatig gangwerk, achter wat schaatsend.  
Goed 
Boo’s Coco v Marleans – vd Born 
Zwart teefje van ruim 3,5 jr. dat voldoende typisch is. Leuk teven hoofdje dat goed in verhouding is 
met goed oog, mooie oogkleur, zachte uitdrukking en goed en compleet scharend gebit. Fractie kort 
in hals, strakke bovenbelijning, fractie lage staartaanzet en voldoende typische staart. Goede 
schouderligging, voldoende gehoekt voor en achter en goede voeten. Goed regelmatig gangwerk, 
voor wat wijd.  
Zeer goed 
Evy Aus Luhlsbusch – Boutkan vd Hoonaard 
Gele teef van 2jr. met goede verhoudingen. Goed geprofileerd tevenhoofd met goed geplaatst oog 
en goede kleur en zachte uitdrukking. Goed oor en –aanzet en compleet scharend gebit. Goede 
vachtstructuur, mooi bone, goed gehoekt zowel voor als achter. Wat laag aangezette staart. Vlot en 
regelmatig gangwerk.  
Zeer goed 
Lente Breeze from Laika’s Legend – Laros 
Zwarte teef van 2 jr., een typische verschijning, harmonisch gebouwd. Mooi geprofileerd hoofd met 
zoete uitdrukking en compleet scharend gebit. Uitmuntende vacht en –structuur, mooie hals-
rugbelijning. Typische staart die op de goede plaats is aangezet. Mooie schouderpartij, uitmuntend 
gehoekt voor en achter en goed bone. Vlot en regelmatig gangwerk, voorvoeten iets naar binnen 
draaiend.  
Uitmuntend 
Oxanne – Mekenkamp 
Zwarte teef van 3 jr. die voldoende typisch is. Mooi geprofileerd hoofd met goed oog en goede 
oogkleur en compleet scharend gebit. Uitmuntende vacht en –structuur, mooie voeten en goed 
gehoekt zowel voor als achter. Typische staartdracht met lichte bevedering. Leuk karakter. Vlot en 
regelmatig gangwerk.  
Uitmuntend 
Artemis Stables Bright Star – Goossen 
Geel teefje van 6 jr. met een typisch totaalbeeld en goed in verhouding. Goed geplaatst oog met 
mooie oogkleur, zachte uitdrukking en compleet scharend gebit. Wat korte hals met keelhuid en 
ietwat beladen schouder. Goede vachtstructuur. Typische staart en –actie, mooi bone en mooie 
compacte voeten. Draait voorvoeten iets naar buiten. Evenredig gehoekt voor en achter. Vlot en 
regelmatig gangwerk, voorvoeten iets naar buiten. 
Zeer goed 
Van de Achtse Vallei Born To Be Free – Galle 
Zwart teefje van 2,5 jr. met hoofd dat goed in verhouding is. Goed geplaatst oog, mooie oogkleur 
met zachte uitdrukking, goed oor en –dracht en scharend gebit. Goede vacht en –structuur, goede 
hals-rugbelijning en staartaanzet. Staart en bilpartij met wat bevedering. Fractie kort in opperarm, 
evenredig gehoekt voor en achter en voldoende compacte voeten. Vlot en regelmatig gangwerk, 
draait voorvoeten naar binnen.  
Zeer goed  
Claire vd Waterlandspolder – Goossen 
Zwart teefje van 16 mnd. die wat smal is in voorsnuit en ik zag graag iets donkerder oog. Scharend 
gebit. Moet in rug nog wat vaster worden en ze is wat lang in lendenen. Typische otterstaart die op 
de juiste plaats is aangezet. Voldoende gehoekt, zowel voor als achter maar voeten mogen iets 
compacter. Goede vacht en –structuur. Regelmatig gangwerk maar draait de ellebogen iets naar 
buiten.  
Goed 
Garrethall Quiff – Heijmans 



Complete zwarte reu van 6 jr. met een scharend gebit. Ik zag liever een beter geplaatst oog, mooie 
oogkleur, goed geplaatst en gedragen oor. Krachtige hals, goede bovenbelijning maar fractie lang in 
lendenen. Staart voldoende typisch en goede vachtstructuur. Voldoende bone, voldoende compacte 
voeten. Fractie korte opperarm, voor voldoende gehoekt, achter goed gehoekt. Vlot en regelmatig 
gangwerk. Leuke hond! 
Zeer goed 
Dee v’t Jagersgilde – Dekker 
Gele teef van bijna 3 jr. die mooi gepigmenteerd is. Beetje smal in voorsnuit, mooie donkere ogen 
maar mag iets meer stop. Goede halslengte, rug mag graag strakker en sterker. Goede 
vachtstructuur. Is overbouwd, mooie schouderpartij, goede voorhandhoeking, voeten mogen meer 
kattenvoet zijn en voldoende gehoekte achterhand. Vlot en regelmatig gangwerk maar draait 
voorvoeten iets naar binnen.  
Zeer goed 
Brasilia v’t Chielewout – v Maanen 
Teef van 4 jr. van een mooi type. Innemend hoofd met prachtige uitdrukking, mooie donkere ogen en 
scharend gebit. Mooie bovenbelijning, staartaanzet wat laag en goede kwaliteit vacht. Voor en achter 
goed gehoekt. Vlot en regelmatig gangwerk. Leuk karakter.  
Uitmuntend 
Bear – Henning/Koetsier 
Gele complete reu van 4 jr. waarvan de hoofdschedel niet geheel parallel is. Mooie oogkleur, 
scharend gebit en goede oren en –aanzet. Fractie lang in lendenen en staart mag typischer. Steil in 
de schouder, achter voldoende gehoekt, leuk karakter en goede vacht en –structuur. Loopt voor wat 
wijd, achter schaatsend maar gangwerk is regelmatig.  
Goed 
Kenai vh Muntenbos – Lagerwaard 
Zwarte teef van 1,5 jr. die voldoende typisch is. Goed geprofileerd hoofd, mooie donkere ogen en 
scharend gebit. Goed gehoekt zowel voor als achter, prima kwaliteit vacht maar rug moet nog wat 
vaster worden. Typische staart die fractie laag is aangezet en goede compacte voeten. Regelmatig 
gangwerk, achter wat nauw.  
Zeer goed 
Crumble of Biscuits Pride – Splinter 
Zwart teefje van 3 jr. Typische verschijning en harmonisch gebouwd. Hoofd in goede verhouding met 
goed geplaatst oog, mooie oogkleur, zachte uitdrukking en compleet scharend gebit. Goede hals-
rugbelijning, typische otterstaart op de juiste plaats aangezet. Mooie vacht en –structuur, mooi bone 
en goed gehoekt voor en achter. Vlot en regelmatig gangwerk.  
Uitmuntend 
Jip – Bos 
Ferme zwarte complete reu van 3,5 jr. met een voldoende typisch reuenhoofd. Schedel mag iets 
vlakker, goede oogkleur en scharend gebit. Goede vacht en –structuur, bovenbelijning mag vaster en 
ietwat lang in lendenen. Wat laag aangezette staart en hij staat wat hoog op de poten. Voeten 
mogen compacter, voldoende gehoekt voor en achter. Vlot, stuwend gangwerk.  
Goed 
Yuna vh Muntenbos – Thijs 
Zwarte teef van 15 mnd. die voldoende typisch is. Goede kwaliteit vacht. Goed geprofileerd hoofd 
met goede oor en –aanzet en compleet scharend gebit. Oog mag donkerder. Goede voeten, 
voldoende gehoekt voor en achter. Leuk karakter. Vlot en regelmatig gangwerk, achter iets 
schaatsend.  
Zeer goed 
Craggonmore of The Barking Voices- Kenters 
Complete zwarte reu van 7 jr. met een typisch totaalbeeld. Scharend gebit, wat rond oog met goede 
kleur. Toont iets bakken. Uitmuntende hals-rugbelijning, goede vachtstructuur, typische staart en 



staartdracht. Wat steil in schouder, goed gehoekt achter en mooie voeten. Regelmatig gangwerk met 
wat weinig stuwkracht.  
Zeer goed 
Utaja vh Florijntje – Nauta 
Zwarte, compact gebouwde teef van 3 jr. met een typisch voorkomen. Hoofd goed in verhouding, 
goede oogkleur en uitdrukking, het oor mag wat vlakker aan de schedel liggen. Uitmuntende vacht 
en –structuur, korte hals en fractie kort in opperarm. Goede staart en –aanzet en uitmuntende 
achterhand. Hoeking voor voldoende, achter goed en goede compacte voeten. Regelmatig gangwerk.  
Zeer goed  
Withara’s Invincible Spirit – Visbeen 
Zwart teefje van 2,5 jr., een typische verschijning en goed in verhouding. Goed geprofileerd hoofd 
met mooie oogkleur, compleet scharend gebit en goed oor en ooraanzet. Prima hals-rugbelijning, 
goede staartaanzet met wat bevedering. Mooi bone, evenredig gehoekt voor en achter en goede 
vacht met ondervacht. Vlot en regelmatig gangwerk.  
Uitmuntend 
Beautiful Hunter Emmy – Grin 
Zwarte teef van 1,5 jr. die een beetje smal in voorsnuit is. Wat bolle schedel, goed oog, goede 
oogkleur met zachte uitdrukking. Prima kwaliteit vacht, goede hals-rugbelijning, aflopende croupe 
waardoor de staart laag is aangezet. Spaarzaam gehoekt, zowel voor als achter en wat fijn in bone. 
Gangwerk regelmatig maar draait voorvoet iets naar binnen en achter wat nauw.  
Goed 
Pien Skogaholms – Visscher 
Zwarte teef van 2 jr. die het allemaal een beetje spannend vindt. Hoofd is goed in verhouding met 
scharend gebit. Goede hals-rugbelijning en wat lage staartaanzet. Mag meer rastypisch zijn en 
voeten mogen wat vaster. Goede vacht en –structuur. Is overbouwd. Regelmatig gangwerk.  
Goed 
Tess – vd Hoed/d Bont 
Zwarte teef van 2 jr. die het allemaal een beetje eng vindt. Tess is vanwege haar angstige gedrag 
helaas niet te beoordelen.  
 
 
Aankeuring Simonshaven 27 aug. 2016 
Keurmeester: Mevr. M. Renard 
 
Cerbel Geoffrey – Rinnert 
2,5 jr. hoog op de benen staande lange reu met wat gestrekt hoofd. Voldoende donker oog en goed 
gebit. Goede hals, voldoende hoeking zowel voor als achter, prima ribwelving en goede vacht. 
Gangwerk wat onregelmatig op goede voeten. 
Goed 
Borah Uit Het Dal Langs De Aa – v Kalkeren 
Wat lange teef van bijna 3 jr. die hoog op de benen staat. Vrouwelijk hoofd met prima donker oog en 
goed gebit. Prima hals, wat steile schouder, voldoende gehoekte achterhand en goede ribwelving. 
Voeten zouden vaster mogen zijn. Stept bij het gaan.  
Goed 
Prestadet’s Mr. Ben – d Booij 
Bijna 5 jr. leuke jonge hond. Goed hoofd met mannelijke uitstraling, voldoende halslengte en 
voorhandhoeking maar bespiering is wat zwaar. Omdat het lichaam nog moet uitzwaren sluiten de 
ellebogen onvoldoende op de ribben aan. Goede ribwelving en achterhandhoeking maar voeten 
zouden vaster mogen. Goed gangwerk. Deze hond heeft vooral tijd nodig om in lichaam uit te 
zwaren.  
Goed 
Ambitious Jaidy vd Achtse Vallei – Strutjens 



3,5 jr. wat smalle lange hond met een vrouwelijk hoofd en goed gebit. Prima hals, wat steile 
voorhand, goede ribwelving en overhoekte achterhand. Ze is moeilijk in draf te krijgen door haar 
bouw. 
Goed 
No Doubt of Zofie’s Choice – Hahn 
Bijna 2,5 jr. reu met een wat smal hoofd, prima gebit en voldoende donker oog. Goede hals en wat 
ver naar voren liggende schouder die te zwaar bespierd is. Goede ribwelving, goede 
achterhandhoeking maar wat lange zgn. hazenvoeten. Vlot gangwerk.  
Goed 
Yoki Skogaholms – v Herwaarden 
2,5 jr. reu met een wat smal hoofd en prima oog. Goede hals, uitstekende hoeking in schouder en 
voldoende gehoekt achter. Goede ribwelving en goede vaste voeten. Gaat goed. Jammer van de 
ridge op zijn neus.  
Goed 
Wolfeca Bootz –Zimmermann 
2 jr. donkergele reu die goed aan de maat is. Mannelijk hoofd met voldoende donker oog en goed 
gebit. Goede hals en schouder maar bespiering op de voorhand zou iets minder mogen. Goede 
ribben en prima gehoekte achterhand. Uitstekend gangwerk.  
Zeer goed 
Wolfeca Denisa’s Steffy Comics – d Kort 
15 mnd. oud wat smal en hoog op de benen staand teefje met een vrouwelijk hoofd. Ze is nog niet in 
haar oren gegroeid. Goede hals, hoeking in de voorhand voldoende en voldoende ribwelving. 
Lichaam moet nog uitzwaren. Voldoende achterhandhoeking. Vlot gangwerk. Hondje heeft nog tijd 
nodig om een volwassen labrador te worden.  
Goed 
Boo’s Coco v Marleans – vd Born 
3,5 jr. aantrekkelijk teefje van het juiste formaat. Vrouwelijk hoofd met mooi donker oog en goed 
gebit. Goed gehoekte voorhand en prima ribwelving. Omdat ze achter iets steil is, lijkt ze wat 
overbouwd en voetjes zouden iets vaster mogen. Vlot gangwerk.  
Zeer goed 
Evy aus Luhlsbusch – Boutkan vd Hoonaard  
2 jr. donkergele labrador met een goed vrouwelijk hoofd. Schouderblad zou iets schuiner mogen. 
Prima ribwelving, wat lang in lendenen en goed gehoekte achterhand. Vlot gangwerk.  
Zeer goed 
Lente Breeze from Laika’s Legend – Laros  
2 jr. aantrekkelijke teef met een prima vrouwelijk hoofd waarvan het oog iets donkerder zou mogen. 
Goede hals, prima gehoekt voor en achter, uitstekende ribwelving en goede vaste voeten. Gaat en 
staat prima.  
Uitmuntend 
Oxanne – Mekenkamp 
3 jr. rustig teefje die goed in verhouding is en met een aantrekkelijk vrouwelijk hoofd. Goede hals, 
voldoende gehoekte schouder, goed gehoekte achterhand en goede ribwelving. Gaat vlot op goede 
voeten.  
Uitmuntend 
Artemis Stables Bright Star – Goossen 
6 jr. aantrekkelijke teef van het juiste formaat. Vrouwelijk hoofd met mooi donker oog en goed gebit. 
Voldoende lange hals, goede schouderligging, prima ribwelving, net voldoende gehoekt achter en 
uitstekende voeten. Rustig gangwerk. 
Uitmuntend 
Claire vd Waterlandspolder – Goossen 



Teefje van 16 mnd. dat wat lang is en wat hoog op de benen staat. Voldoende breed hoofd met wat 
lange voorsnuit en oog zou donkerder mogen. Goede hals, voldoende gehoekt zwel voor als achter, 
voldoende ribwelving maar voeten zouden vaster mogen. Gaat voor wijd en achter nauw.  
Goed 
Van de Achtse Vallei Born To Be Free – Galle 
2,5 jr. hoog op de benen staande smalle teef met een aantrekkelijk vrouwelijk hoofd en oog en goed 
gebit. Goede hals, voorhand is wat steil en ver naar voren liggend waardoor de ellebogen niet aan de 
romp aansluiten. Goede ribwelving, goed gehoekte achterhand, wat opgetrokken buiklijn en goede 
voeten. Gangwerk wat onregelmatig.  
Goed 
Garrethall Quiff – Heijmans 
6 jr. zwarte reu met een aantrekkelijk mannelijk hoofd. Compleet gebit en voldoende donkere ogen. 
Goede hals maar door de bespiering op de schouder staat hij voor wat wijd. Goede ribwelving, zwaar 
gehoekte achterhand waardoor hij soms niet in balans is. Voor een labrador aan de hoge kant en wat 
lange slappe voeten. Gaat vlot maar achter wat nauw.  
Zeer goed 
Dee v’t Jagersgilde – Dekker 
Bijna 3 jr. aantrekkelijk hondje met een aardig hoofd, prima pigment en goed gebit. Goede hals, wat 
zwaar bespierde maar goed gehoekte schouder, prima ribwelving en goed gehoekte achterhand. Vlot 
gangwerk.  
Zeer goed 
Brasilia v’t Chielewout – v Maanen 
4 jr. aantrekkelijke teef met een vrouwelijk hoofd, goed gebit en prima oog. Goede hals, voldoende 
gehoekt voor en achter, goede ribwelving en prima voeten. Goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Bear – Henning/Koetsier 
4 jr. gele reu met een mannelijk hoofd, voldoende donker oog en prima gebit. Goede hals, wat steile 
schouder, goed gehoekte achterhand en prima ribwelving. Voor hazenvoeten, achter correct. Vlot 
gangwerk. Uitstekend pigment.  
Goed 
Kenai vh Muntenbos – Lagerwaard 
Aardig teefje van 15 mnd. oud die iets meer stop zou mogen hebben. Goede hals, wat ver naar voren 
liggende schouder en beladen opperarm. Prima ribwelving, voldoende gehoekte achterhand en 
goede voeten. Vlot gangwerk.  
Goed 
Crumble of Biscuits Pride – Splinter 
3 jr. aantrekkelijke teef van het juiste formaat. Vrouwelijk hoofd met mooi donker oog en goed gebit. 
Prima hals, goed gehoekt voor en achter, prima voorborst en uitstekende ribwelving. Prima 
gangwerk.  
Uitmuntend 
Jip – Bos 
3 jr. mannelijke reu van goede hoogte maar wat lang. Door de zware bespiering staat hij wijd. 
Hoeking voor en achter goed maar wat slappe voeten. Bij het gaan is hij voor wijd.  
Goed 
Yuna vh Muntenbos – Thijs 
Teef van 15 mnd. die nog niet in verhouding is. Hoofd past nog niet bij het lijf, wat lang hoofd. Goed 
gebit maar ogen zouden donkerder moeten zijn. Goede hals, wat steile schouder, prima ribwelving, 
goed gehoekte achterhand en goede voeten. Vlot gangwerk.  
Goed 
Cragganmore of The Barking Voices – Kenters 



7 jr. aantrekkelijke typische labrador van het goede formaat. Zwaar mannelijk hoofd met mooi 
donker oog en volledig gebit. Goede hals, wat steile schouder, prima ribwelving en goed gehoekte 
achterhand. Gaat en staat op vier goede voeten.  
Uitmuntend 
Utaja vh Florijntje – Nauta 
3 jr. aantrekkelijk teefje van het goede formaat en met juiste verhoudingen. Goed gehoekt zowel 
voor als achter, prima ribwelving en uitstekende voetjes. Vlot gangwerk. Net vrouwelijk hoofd met 
mooi donker oog en goed gebit. Vertoont ridge op de neus.  
Zeer goed 
Withara’s Invincible Spirit – Visbeen 
Bijna 3 jr. aardig teefje van het juiste formaat en met heel lieve uitstraling. Vrouwelijk hoofdje met 
goed gebit maar ogen zouden wat dieper in de kas moeten liggen. Goede hals, prima gehoekt voor 
en achter, mooie voorborst en uitstekende ribwelving. Vlot gangwerk waarbij ze achter iets 
overbouwd lijkt.  
Uitmuntend 
Beautiful Hunter Emmy – Grin 
1,5 jr. vlot en rustig teefje met een wat gestrekt hoofd met voldoende donker oog en goedgebit. 
Goede hals maar door steile opperarm sluit elleboog niet voldoende aan. Goede ribben en goede 
achterhandhoeking. Vlot gangwerk.  
Zeer goed 
Pien Skogaholms – Visscher  
2,5 jr. zwarte teef met een wat smal hoofd, prima hals, uitstekend gebit maar oog zou iets donkerder 
mogen zijn. Zwaar beladen schouder, prachtige ribwelving en goed gehoekte achterhand. Zeer vlot 
gangwerk op prachtige voeten. Bij het gaan lijkt ze overbouwd.  
Goed 
Tess – vd Hoed/d Bont 
Erg speels teefje van 2 jr. met een wat smal hoofd, prima gebit en goede oogkleur. Prachtige 
halslengte, wat beladen schouders, goede ribwelving en goed gehoekte achterhand. Staat wat hoog 
op de benen. Voldoende gangwerk.  
Goed 
 
 
 


