Keurverslagen kampioensclubmatch 2019, keurmees
ter Mieke Jansen.
Baby klas reuen (4 tot 6
maanden)
Nr. 1 Boudivella Quin VB1
5 maanden, flinke jongen, goed gevormd hoofd, uitmun
tend oor, goed geplaatst donker oog.
Voldoende stop, schaargebit nog volop in ontwikkeling,
licht gebogen front, prima hals, ruglijn moet rechter
worden toont nu nog wat overbouwd, prima staartaanzet,
mooi bone en voeten, nog echte puppyvacht . vrij karakter.

Babyklas teven (4 tot 6
maanden)
Nr. 2 A Chara Maud of Tatler Jack's Clann VB3
5 maanden. Uitmuntend type, prima verhoudingen, mooi
gevormd hoofd, prima expressie, oog mag iets donkerder,
prima oortjes en schaargebit, mooie halslengte en voor
borst, licht gebogen front, goede hals en schouder, ruglijn
nog puppy en oplopend, goede staartaanzet, nog echte
puppyvacht, mooie kleur, prima temperament.

Nr. 3 A Chara Brid of Tatler Jack’s Clann VB2
5 maanden, aanterkkelijke pup, Uitmuntend type, goede
verhoudingen, goed gevormd hoofd, mooie stop, donker
oog, schaargebit, prima hals/ruglijn, licht gebogen front,
prima body, goede staartaanzet, nog echte puppy vacht,
loopt voor leeftijd uitstekend, prima temperament.

Nr. 4 A Chara Nola of Tatler Jack’s Clann VB1
5 maanden, flinke puppy teef, zeer krachtig in hoofd en
bouw, prima gevormd hoofd, mooi oor, goede stop,oog
mag tikje donkerder, sterk snuit, schaargebit, uitmuntend
front, voor leeftijd prima belijning, goede staartaanzet,
goed gehoekte achterhand, nog echte puppy vacht, loopt
voor leeftijd uitstekend, prima temperament.
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Nr. 5 Boudivella Silver Spirit B
5 maanden , aantrekkelijke pup, zeer vrouwelijk, goed
gevormd hoofd, moet nog in haar oren groeien, goede stop,
donker oog, de beet moet beter worden, uitmuntend front,
nog erg oplopende ruglijn, voldoende hoeking achter,
goede staart aanzet, puppyvacht in aantrekkelijke kleur,
gangwerk moeilijk te beoordelen, zo speels, prima tem
perament.

Nr. 6 My Dear Fellow Deborah Delilah at Sunshine Glen
5 maanden, aantrekkelijke teef, prima verhoudingen,
goed gevormd hoofd, moet oortje beter gaan dragen,
prima oog, sterke snuit, schaargebit, goede hals, mooi
gebogen front, ze heeft een mooie ribbenpartij, korte
lendenen, goed gehoekte achterhand, bovenbelijning
moet beter worden, mooie bone en voeten, voor leeftijd
goed in gangwerk, harde beharing, prima temperament.

Puppyklas reuen (6 tot 9
maanden)
Nr. 7 Sprit Of Ireland Elay VB1 beste pup
8 maanden, uitmuntend type, goed gevormd hoofd, goede
stop, mooie ogen, prima verhouding schedel/voorsnuit,
mooi schaargebit, sterke hals, mooi gebogen front, prima
bone en voeten, prima body, hoge staartaanzet en dracht,
goed gehoekte achterhand, al uitmuntende vacht in mooie
kleur, kan een goed gangwerk laten zien, prima karakter.

Tussenklas reuen (15 tot
24 maanden)
Nr. 8 Cairdiulacht Eryn Mac Tarbh 1U
1 ½ jaar, krachtige reu, gestroomd, mooie verhoudingen,
uitmuntend type, breed en diep hoofd, uitmuntend oortje,
mooie stop, goed geplaatst oog mag iets donkerder, goede
snuit, krap schaargebit, uitmuntend front met voorborst,
prima ribwelving, korte lendenen, prima staartaanzet,
zeer goed gehoekte achterhand, uitmuntende beharing
all-over, loopt uitstekend, achter met veel drive maar wat
nauw, prima temperament.
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Openklas reuen (vanaf 15
maanden)
Nr. 9 Ballyclare Sam G
3 jaar, gestroomd, grote sterke jongen, prima verhoudin
gen, uitmuntend hoofd, breed en diep, halfstaand gedra
gen oor, sterke snuit, lichte ondervoorbeet, sterke hals,
buiging in voorhand mag iets minder, krachtig lichaam,
voldoende hoeking achter, prima staartaanzet, uitmun
tende beharing, gangwerk voor nauw, achter onvoldoende
stuwend.

Nr. 10 My Dear Fellow Calimero the Angel

3U

2 jaar, krachtige reu, wheaten, prima verhoudingen, goed
gevormd hoofd, uitmuntend oortje, goede stop, sterke
snuit, schaargebit, mooie belijning, hoeking in front mocht
iets meer zijn, achter uitmuntend, mooie lage hat, uit
muntende beharing, zag graag rechte staart, gangwerk
voldoende krachtig.

Nr. 11 Mc Jake’s Ayk 1U
Krachtige jongen, gestroomd, oogkleur moet donkerder,
uitmuntende verhoudingen en type, prachtig gevormd
hoofd, mooie stop, sterke snuit, schaargebit, sterke hals,
uitmuntend front, prima lichaam, ruglijn moet iets rech
ter, goed gehoekte achterhand, prima staartaanzet, uit
muntende beharing, showtoillet, hij loopt zowel voor als
achter nauw.

Nr. 12 Manor of Cholat Dew Bono U
4 jaar, uitmuntend type, mooie verhoudingen, uitmuntend
oor en oog schaargebit, sterke hals, prima gebogen front,
mooie bone en voeten, uitmuntende staartaanzet, goed
gehoekte achterhand, uitmuntende beharing vandaag wat
kort, toont zich vrij, prima gangen.
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Nr. 13 Is Brea Shane of Tatler Jack’s Clann ZG
3 jaar, prima verhoudingen, jeugdig uitziende gestroomde
reu, vandaag in ondervacht, mooi gevormd hoofd, heer
lijke expressie, uitmuntend oor, goede snuit, krap
schaargebit, voldoende sterke hals, gebogen front, mooi
bone en voeten, boven belijning rechter, voldoende ge
hoekt achter, zowel in gang als stand wat onderbouwd,
zie hem graag terug met harde volle vacht.

Nr. 14 Mc Jake’s Byron 4U
2 ½ jaar, flinke jongen, prima type, mooi reuenhoofd,
brede schedel, mooie oogplaatsing, sterke snuit, schaar
gebit, sterke hals, bovenbelijning moet rechter, zeer goed
gehoekte achterhand, mooie staartaanzet, prima beha
ring, hij laat bij momenten goed gangwerk zien.

Nr. 15 Taramont Sceolan absent

Nr. 16 Bajani Max 2U
2 jaar, gestroomde reu, krachtig en niet te groot, fraai
reuen hoofd, mocht iets meer stop hebben, prima oog en
oor, schaargebit, sterke hals, mooi front, uitmuntende
ribben, zeer goede achterhand, prima staartaanzet en
dracht, uitmuntende harde beharing en mooie lengte,
loopt vlot.

Kampioensklas reuen (van
af 15 maanden)
Nr. 17 Cairdiulacht Breanainn Macangus 2U
4 jaar, zeer krachtige goed gebouwde reu, mooi reuen
hoofd, uitmuntend oortje, expressievol oog, schaargebit,
krachtige hals, mooie bovenbelijning, uitmuntend front
en voorborst, hoeking in achterhand kon iets dieper, prima
staartaanzet, uitmuntende beharing, vlotte gang, tikje
nauw voor en achter.
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Nr. 18 Jeony Junior Fire & Ice 4U
2 ½ jaar, fraaie reu, mooie verhoudingen, prima gevormd
hoofd, mooie expressie, goed oor, donker oog, schaarge
bit, sterke snuit, uitmuntend front, prima ribben, mooie
belijning en staartaanzet, uitmuntende gangen, zag graag
hardere vacht all-over.

Nr. 19 Boudivella Osca 1U RES CAC
4 jaar, prima verhoudingen, uitmuntend type, prachtig
hoofd, prima expressie, sterke snuit, krachtig schaargebit,
sterke hals, uitmuntend front, prima body, mooie belij
ning; prima staart, harde beharing, vandaag een beetje
kort, loopt geweldig.

Nr. 20 My Dear Fellow Billy The Kid MC Jake’s 3U
5 jaar; mooie maat en type; diep hoofd; mooi donker oog;
prima stop; zag graag iets beter gedragen oren; prima
snuit; schaargebit; sterke hals; gebogen front; ellebogen
missen aansluiting met borst; uitmuntende staartaanzet
en dracht; uitmuntende achterhand; mooie beharing;
loopt achter uitstekend, voor erg los.

Veteranenklas reuen (van
af 8 jaar)
Nr. 21 Billy Tow vom Au Deich 1U CAC BOB
Bijna 11 jaar; krachtige wheaten reu; uitmuntend type;
diep en krachtig hoofd; uitmuntend oortje; mooie donke
re ogen, schaargebit; sterke hals; uitmuntend front; prima
body; zeer goed gehoekte achterhand; uitmuntende
staartaanzet en dracht, prachtige beharing. Vitale reu;
toont zich prima.
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Nr. 22 Highlander’s Dream Artor 2U
11 jaar, mooi type reu; mooi reuenhoofd; prima oortje;
donker oog; net scharend gebit; goede hals, staat in front
wat lager; prima body; mooie staartaanzet; goede achter
hand; mooi bone en voeten; uitmuntende beharing; in tip/
top conditie; loopt en toont zich vrij.

Jeugdklas teven (9 tot 18
maanden)
Nr. 23 Glenwolf’s An Beloved Mokna 1 ZG
16 maanden; krachtige wat hoger gestelde teef; heeft een
mooi gevormd hoofd; prima oortje, oog maag wat donker
der; uitmuntende snuit; schaargebit; sterke hals; goed
front; voldoende bone, goede voeten; goed gehoekte
achterhand in stand en gang; licht overbouwd, goede
staartaanzet; prima beharing, loopt voor los en achter
nauw; prima temperament.

Tussenklas teven (15 tot
24 maanden)
Nr. 24 Sásta Glenda of Tatler Jack’s Clann 3 ZG
20 maanden; fraai gestroomd teefje; mooie maat; uitmun
tend type; mooi tevenhoofd; prima expressie; schaarge
bit; sterke hals; korte opperarm; sterk gebogen front;
prima ribben; voldoende gehoekt achter; prima staartaan
zet; uitmuntende beharing; voor loopt ze links erg los,
mag achter beter stuwen.

Nr. 25 Sásta Ciarra of Tatler Jack’s Glann 2 ZG
20 maanden; zeer goede maat en type; fraai tevenhoofd;
kan oortje beter dragen, mooie stop; donker oog; sterke
snuit; schaargebit; goede hals; moest voor iets meer
beenlengte hebben; beste body, moet achter meer hoe
king hebben; prima staartaanzet; uitmuntende beharing;
ongewenst kort mag; zich iets vrijer tonen.
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Nr. 26 Madra Áthas Caoilainn Chéad Ghra absent

Nr. 27 Mc Jake’s Appels 2ZG
4 jaar; krachtige teef; draagt op dit moment iets te veel
massa voor het mooie fraaie hoofd; mooi oog en stop;
schaargebit; prima front bone en voeten, achterhand zou
beter gehoekt moeten zijn; ruglijn loopt wat op; uitmun
tende harde beharing; voor prima gangwerk, achter zou
ze beter moeten stuwen; prima temperament.

Nr. 28 Cairdiulacht Eabha NicLainna 1U RES CAC
1 ½ jaar; krachtige teef; mooie maat en type; mooi breed
voorhoofd met goede oren; voorsnuit mocht iets korter;
prima schaargebit; sterke hals; uitmuntend front; mooi
lichaam; goed gehoekte achterhand en staartaanzet;
uitmuntende vacht.

Openklas teven (vanaf 15
maanden)
Nr. 29 Mc Jake’s Betsy ZG
2 jaar; flinke teef; wheaten met zwarte pu…. ; goede
verhoudingen; breed front; prima oren; voldoende donker
expressief oog; mooie stop; sterke snuit; schaargebit;
sterke hals; goed gebogen front; ruglijn moet rechter;
goede achterhand, mooie bone en voeten; harde beharing,
niet in showconditie, af en toe wat huppelend gangwerk,
vriendelijk temperament.

Nr. 30 Boudivella Tegan 3ZG
2 jaar, brindle; prima verhoudingen, vrouwelijk hoofd dat
in voorsnuit sterker moet zijn; prima oortje; oog moet
donkerder; uitmuntende hals en body; oplopende ruglijn;
achterhand moet meer hoeking hebben; staartaanzet
moet hoger; uitmuntende harde haren; onvoldoende
krachtig gangwerk.
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Nr. 31 My Dear Fellow Cordula the Angel 1U CAC
2 jaar; mooie teef; uitmuntend type; prima hoofd; heer
lijke expressie; schaargebit; uitmuntende hals en front,
mooie ribbenkast, loopt iets op in lendenen; goede
staartaanzet; zeer goede achterhand; uitmuntende beha
ring; vlot gangwerk.

Nr.32 Hammersmolles Laverna 3ZG
7 jaar; voldoende krachtig type; door de trim van de
overigens harde beharing, toont zij als een ander ras; goed
gevormd hoofd; mooi oortje en stop; donker oog: voldoen
de sterke snuit; schaargebit; half gebogen front; voeten
moeten sterker; prima body; tikje lage staartaanzet; loopt
met wat korte pas; mag zich vrijer tonen.

Fokkersklas teven (vanaf 9
maanden, door inschrijver
gefokt)
Nr. 33 Is Brea Maeve of Tatler Jack’s Clann absent

Nr. 34 Madra Áthas Aoife Aideen an tSolais absent

Nr. 35 Mc Jake’s Aivy 1U
4 jaar; krachtige teef die voor wat laag gesteld is; fraai
hoofd; mooi aangezet en gedragen oor; prima geplaatst
oog; sterke snuit; schaargebit; krachtige hals; bovenbelij
ning mocht iets rechter zijn; goed gebogen front; voldoen
de hoge staartaanzet; mooie harde beharing; in optimale
conditie; loopt voor goed, maar mag achter meer stuwen.

Kampioensklas teven (van
af 15 maanden)
Nr. 36 Fire & Ice Naomi 3U
3 jaar; krachtige teef, gestroomd; breed hoofd; prima
stop; donker oog; ik zag graag iets betere oordracht;
sterke snuit; schaargebit; prima hals; uitmuntend front;
sterke voeten; prima ribben; hoge staartaanzet en dracht;
zeer goed gehoekte achterhand; uitmuntende beharing;
tiptop conditie; gedraagt en toont zich vrij; vlotte gangen.
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Nr. 37 Fire & Ice Liberty 4ZG
Bijna 7 jaar; wheaten; mooie maat en type; fraai hoofd;
expressie wordt verstoord door de oordracht; mooie stop;
donker oog; schaargebit; goede hals; gebogen front; goede
voeten; prima ribben; rugbelijning moet rechter;
staartaanzet mag tikje hoger; goede beharing, maar niet
in showtrim; loopt voor wat nauw, achter parallel.

Nr. 38 Fear Fiuntair Candy Keva 1U
7 jaar; krachtige teef; fraai hoofd in alle onderdelen;
prima hals en front; in stand licht overbouwd; achter zeer
goed gehoekt; prima staartaanzet; uitmuntende vacht;
gaat achter tikje nauw, voor wat steppend.

Nr. 39 Fear Fiuntair Choclat Dew absent

Nr. 40 Manor of Choclat Dew Nina 2U
4 jaar; mooie maat en type; krachtig gebouwd; fraai hoofd;
als zij attent is, kan zij haar oren goed dragen; mooie stop
en expressie; prima snuit, schaargebit; sterke hals; tikje
korte opperarm; goede voeten; prima ribben; korte len
denpartij; mooie staartaanzet; voldoende hoekingen;
vacht voldoende hard; gangwerk wat kort.

Veteranenklas teven (van
af 8 jaar)
Nr. 41 Laiquendis’s Isean Kaylee 3U
Vitale dame van bijna 14 jaar; prima maat en type;
vrouwelijk hoofd; half staande oortjes; voldoende stop;
mooie donkere ogen; voor leeftijd mooi schaargebit;
krachtige hals; uitmuntend front; mooie ribben; zeer goed
gehoekte achterhand; staartaanzet kon tikje hoger; uit
muntende harde beharing; ze toont en gaat vrij door de
ring en geniet van haar dagje uit.
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Nr. 42 Boudivella Osca absent

Nr. 43 Fear Fiuntair Bwreena 2U
13 ½ jaar; vitale dame; gestroomd; krachtige iets gestrek
te bouw; mooi tevenhoofd met uitmuntende oren; mooie
stop; heldere ogen; schaargebit; krachtige hals; goed
gebogen front; prima ribben; iets lange lendenen; zeer
goed gehoekte achterhand; uitmuntende dubbele beha
ring; ze gaat met allure door de ring en laat de vitaliteit
van het ras zien.

Nr. 44 Spirit of Ireland Batida de Coco 1U
9 ½ jaar; zeer krachtige teef; prima verhoudingen en type;
krachtig hoofd met prima oortjes; mooi geplaatst donker
oog; sterke snuit; schaargebit; krachtige hals; iets oplo
pende boven belijning; prima staartaanzet; prima ribben,
voldoende gehoekte achterhand; uitmuntende beharing;
loopt achter iets nauw, voor steppend.

Nest keuring "Of Tatler
Jack's Clann", fokker N.
Verbeek
Vader en moeder met 3 dochters, mooie gelukte combi
natie, 3 veelbelovende dochters waarvan 1 het evenbeeld
van papa is, mooi uniform nest in type en constantie, in
alles zeer krachtig en alert, prima expressies en hoofdvor
ming en ook het mooie bone en sterkte, voeten van beide
ouders, de hardheid van de vacht kan overal iets beter om
op te letten in de toekomst, gangwerk is ook heel mooi
geërfd van beide ouders.
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