Keurverslagen tentoonstelling KV Rijnland 26-03-2022. Keurmeester Dhr. R. Doedijns (NL)
Ierse Setter rood
Jeugdklas reuen
Owen from Askeaton
Jonge reu die nog volop in ontwikkeling is. Mooie lichaamsverhoudingen. Mooi silhouet in stand.
Prima croupe en staartaanzet. Heel mooi hoofd. Fraaie uitdrukking. Goede voeten. Prima kleur en
conditie. Gang moet nog optimaliseren en krachtiger worden.
2 Zeer Goed
Riverwood Unbelievable Mr Moonlight
Mooie jonge reu van type en totaalbeeld. Mooie lichaamsverhoudingen. Aantrekkelijk mannelijk
hoofd. Prima gebit. Mooie voorborst. Compacte voeten. Typische bovenbelijning en staartaanzet.
Mooie kleur. Voor leeftijd voldoende stabiele gangen.
1 Uitmuntend CAC
Unexpected Return Ireleith
Reu die nog volop in ontwikkeling is. Mooi silhouet in stand. Zeer aantrekkelijk hoofd. Prima gebit.
Mooi opgebouwd front in stand. Moet in lichaam nog verder door ontwikkelen. Gangwerk moet
krachtiger en regelmatiger. Mooie kleur en conditie.
3 Zeer Goed
Kampioensklas reuen
Garden Star's Irish Dublin
Mooie reu van type en totaalbeeld. Mooi mannelijk hoofd. Goede uitdrukking. Goed front. Prima
lichaamsontwikkeling en bovenbelijning. Goede croupe en staartaanzet. Mooie kleur conditie.
Gangwerk kan krachtiger en regelmatiger.
1 Uitmuntend res. CACIB
Veteranenklas reuen
Rivervalley's Red Bottom of My Heart
Mooie veteraan reu van een mooi type. Voor en achter goed gehoekt. Prima lichaamsontwikkeling
en bovenbelijning. Mooie voeten. Prima hoofd. Fraaie uitdrukking. Mooie grijze markering. Prima
gangwerk en presentatie. Een waardige vertegenwoordiger voor het ras.
1 Uitmuntend res. CAC
Jeugdklas teven
Brilliant Marigold Autumn Sun
Teefje van 17 maanden die nog volop in ontwikkeling is. Mooi type en vrouwelijk. Mooi hoofd. Prima
uitdrukking. Prima gebit. Moet lichaam nog verder uitzwaren. Gangwerk moet wat krachtiger. Heel
mooie kleur en conditie. Prima ringgedrag.
4 Zeer Goed
Naddy Irene from Askeaton
Mooie vrouwelijke teef en nog volop in ontwikkeling. Staat rondom goed op de vloer. Heel mooi
hoofd. Fraai oog en uitdrukking. Mooie boven en onderbelijning. Moet gangwerk nog optimaliseren
en nog krachtiger worden. Zie haar graag op latere leeftijd terug. Prima ringgedrag.
2 Uitmuntend
Orla from Askeaton
Teefje van goede maat en type. Goede lichaamsverhoudingen. Heeft tijd nodig om uit te zwaren.

Aantrekkelijk hoofd. Bovenbelijning moet nog optimaliseren. Mooie kleur en conditie. Gangwerk
moet paralleller en krachtiger.
3 Zeer Goed
Unchained Melody Ireleith
Elegante teef. Mooi in stand en silhouet. Fraaie belijning. Zeer aantrekkelijk hoofd. Mooie
uitdrukking. Fraaie staartaanzet en dracht. Voor leeftijd goed ontwikkeld lichaam. In gangwerk moet
krachtiger. Tip top conditie. Prima presentatie.
1 Uitmuntend
Openklas teven
Rivervalley'S Red Klassic Style
Beeldschone teef van mooi type en totaalbeeld. Uitmuntend hoofd. Prima gebit. Mooie boven en
onderbelijning. Prima voorborst. Fraaie staartaanzet en dracht. Rastypische hoekingen. Prima in
beweging. Prima beweging en presentatie.
1 Uitmuntend CAC-CACIB BOB

Kampioensklas teven
Scent Of Pansy Ruby Zywiecky Trop
Mooie klassieke teef van fraai type en totaalbeeld. Mooi hoofd. Mooi vrouwelijk. Fraai oor. Prima
lichaam en bovenbelijning. Mooie voorborst. Voor goed achter royaal gehoekt. Prima vachtconditie
en kleur. Voldoende beweging. Prima presentatie.
1 Uitmuntend res. CACIB
Tussocks Manor Cardamom Flavour
Absent
Veteranenklas teven
Tussocks Manor Avonmora
Mooie klassieke teef van 9 jaar oud. Zonder overdrijving. Mooie lichaamsverhoudingen. Prima boven
en onderbelijning. Goede ribwelving. Sterke polsen en voeten. Mooi belijnd vrouwelijk hoofd met
charmante grijze markering. Prima gebit. Mooie uitdrukking. Goede conditie en kleur. Voor leeftijd
voldoende gangwerk. Prima presentatie.
1 Uitmuntend

Ierse Setter rood-wit
Jeugdklas reuen
Simply Red And White Shane
Jonge reu nog volop in ontwikkeling. Moet rondom nog uitzwaren en vaster worden. Is nog wat smal
in front. Moet in bovenbelijning nog optimaliseren. Mooi hoofd. Heel mooi oog en uitdrukking.
Goede lichaamsverhoudingen. Mooie kleur en conditie. Vriendelijk ringgedrag.
1 Zeer Goed.

