Keurverslagen
Kampioensclubmatch Nederlandse Samojeden Club 2 juni 2019
Keurmeester: de heer E. Verschoor
Jongste Puppyklasse Reuen
01. Naschja Inuka’s Jascha
NHSB: 3150519
Eigenaar: N. Verbeek
Reutje van 4 maanden, uitmuntend rastype en hoofdtype. Correct oog,
oor en gebit. Prima pigment. Correcte verhoudingen in lichaam. Krachtig
bone. Correcte vacht en staartaanzet en -dracht. Correcte polsen. Lichaam
voldoende ontwikkeld voor leeftijd. Zou iets meer voorborst mogen
hebben. Prima hoekingen. Gaat vlot.
1 Veelbelovend, Beste Jongste Pup.
02. Naschja Inuka’s Jegor
NHSB: 3450520
Eigenaar: M. Smit
Reutje van 17 weken. Uitmuntend ras- en hoofdtype. Correct oog, oor en
gebit. Prima pigment. Correcte lichaamsverhoudingen. Voldoende bone.
Goede hoekingen. Polsen mogen iets rechter. Goede voeten. Prima
lichaam voor leeftijd maar zag graag iets meer voorborst. Prima vacht.
Gaat vlot maar heeft in stand en gaan iets de neiging de hakken in te
draaien.
2 Veelbelovend.
03. Naschja Inuka’s Jouke
NHSB: 3150521
Eigenaar: B. Hartog/M. Hartog
Reutje van 17 weken. Uitmuntend ras- en hoofdtype. Correct oog, oor en
gebit. Prima pigment. Correcte lichaamsverhoudingen. Passend bone.
Goede voeten. Voldoende ontwikkeld lichaam voor leeftijd maar zag graag
iets meer voorborst. Correcte vacht, staartaanzet en -dracht. Gaat vlot en
goed.
3 Veelbelovend.
Jongste Puppyklasse Teven
04. Naschja Inuka’s Jaël
NHSB: 3150522
Eigenaar: E. Koop/C. Rees
17 weken, teefje. Uitmuntend ras- en hoofdtype. Correct oog, oor en
gebit. Voldoende pigment. Goede verhoudingen in het hoofd. Goede
lichaamsverhoudingen. Correct lichaam voor leeftijd. Goede hoekingen.
Krachtig bone. Goede staartaanzet en -dracht. Zag graag iets meer
voorborst. Correcte vacht. Goede polsen en voeten. Gaat vlot en goed.
3 Veelbelovend.
05. Naschja Inuka’s Jelena
NHSB: 3150523
Eigenaar: B. Mollinger-Schell

17 weken, teefje. Uitmuntend ras- en hoofdtype. Duidelijk vrouwelijke
verschijning. Correct oog, oor en gebit. Goed lichaam voor leeftijd maar
zag graag meer voorborst. Passend bone. Goede polsen en voeten.
Correcte hoekingen. Goede vacht, staartaanzet en -dracht. Gaat vlot en
goed. Nu nog iets smal achter.
1 Veelbelovend.
06. Naschja Inuka’s Joske
NHSB: 3150524
Eigenaar: J. Sebrechts
17 weken, teefje. Uitmuntend ras- en hoofdtype. Fraai hoofdtype in goede
verhoudingen. Correct oog, oor en gebit. Pigment op onderlip moet nog
verder ontwikkelen. Voor leeftijd keurig lichaam. Goede
lichaamsverhoudingen. Correct bone. Goede hoekingen. Correcte voeten,
mag iets rechter in de polsen. Correcte vacht. Goede staartaanzet en dracht. Gaat vlot en goed.
2 Veelbelovend.
07. Naschja Inuka’s Juci
NHSB: 3150525
Eigenaar: H. Freud /E. Ranzijn
17 weken, teefje. Compact gebouwd. Zeer goed ras- en hoofdtype. Prima
geslachtstype. Correct oog, oor en gebit. Goed pigment. Correct lichaam
voor leeftijd. Krachtig bone. Polsen mogen iets rechter. Voeten zijn vrij
kort. Vacht wat aan de lange kant. Correcte staartaanzet en -dracht. Gaat
vlot en goed, van voor en achter wat smal.
4 Veelbelovend.
Puppyklasse Reuen
08. Lusjkaya Vanya Oystenov
NHSB: 3139396
Eigenaar: E. Schuchart
7 maanden, krachtige reu. Uitmuntend ras- en hoofdtype en
geslachtstype. Correct oog, oor en gebit. Prima pigment. Prima
lichaamsverhoudingen. Krachtig lichaam. Goede hoekingen. Correct
krachtig bone. Prima voeten, correcte polsen. Prima vacht. Correcte
staartaanzet en -dracht. Gaat vlot en goed.
1 Veelbelovend, Beste Pup.
09. Lusjkaya Vennum Oystenov
NHSB: 3139397
Eigenaar: W. Koornstra
7 maanden, reu. Zeer goed ras- en hoofdtype. Correct oog, oor en gebit,
hoewel oor iets kleiner en dichter bij elkaar mag. Prima
lichaamsverhoudingen. Lichaam moet zich nog wat verder ontwikkelen.
Correcte hoekingen en passend bone. Goede polsen en voeten. Goede
staartaanzet en -dracht. Correcte vacht. Gaat vlot en goed.
2 Veelbelovend.
Puppyklasse Teven

10. Latamarak Us Väninna Jeppekova
NHSB: 3142234
Eigenaar: M.H.B.M. Suurmeijer
6 maanden, teefje. Zeer vrouwelijke verschijning. Uitmuntend ras- en
hoofdtype. Correcte lichaamsverhoudingen. Prima verhoudingen in het
hoofd. Correct oog, oor en gebit. Oren staan nog wat dicht bij elkaar.
Prima pigment. Lichaam heeft nog wat ontwikkeling nodig, maar heeft
voldoende voorborst. Correcte hoekingen. Passend bone. Goede polsen,
prima voeten. Goede staartaanzet en -dracht. Prima vacht. Gaat vlot en
goed maar nog wat gedrukt.
2 Veelbelovend.
11. Latamarak Ulja Varanga Jeppekova
NHSB: 3142236
Eigenaar: E.J. Mul-de Ruiter
Teefje, 6 maanden. Uitmuntend ras- en hoofdtype. Goed hoofd in goede
verhoudingen. Correct oog, oor en pigment. Oren mogen iets kleiner en
iets verder uit elkaar. Voldoende lichaam maar moet meer voorborst
hebben. Correcte hoekingen. Passend bone. Polsen moeten rechter, prima
voeten. Correcte vacht. Goede staartaanzet en -dracht. Gaat vlot en goed.
1 Veelbelovend.
12. Uniek Ubele v/d IJszee
NHSB: 3135384
Eigenaar: E.B. Wellerdieck
Absent.
Jeugdklasse Reuen
13. Snötrollens Zima Qiyo
NHSB: 3130734
Eigenaar: C. Mikx /A. de Vries
13 maanden, krachtige reu. Uitmuntend ras- en hoofdtype. Prima
verhoudingen in hoofd. Goed oog, oor en gebit. Correct pigment.
Voldoende lichaamsverhoudingen, lijkt iets gestrekt. Goed lichaam met
correcte boven- en onderbelijning. Correcte hoekingen. Voldoende bone.
Draait voorvoeten af en toe naar buiten door te weinig voorborst. Mag iets
rechter in de polsen. Goede voeten. Goede vacht. Gaat vlot en goed maar
zou wat lichtvoetiger mogen.
2 Uitmuntend.
14. Snowhills’ Berk
NHSB: 3116231
Eigenaar: J.M. van der Stoop
Reu, 14 maanden. Zeer goed rastype. Uitmuntend hoofd- en
geslachtstype. Prima verhoudingen in hoofd. correct oog en gebit.
Uitmuntend klein mooi uit elkaar geplaatst oor. Uitmuntende boven- en
onderbelijning. Goed lichaam. Moet meer voorborst hebben. Correcte
hoekingen. Passend bone. Goede voeten. Goede staartaanzet en -dracht.
Vacht van goede structuur maar eigenlijk te lang. Gaat vlot en goed.
3 Uitmuntend.
15. Snowhills’ Finn

NHSB:3116233
Eigenaar: C.A. Astridis- Langras
Reu, 14 maanden. Zeer goed rastype. Uitmuntend hoofd- en
geslachtstype. Prima oog en gebit. Uitmuntende oren, goed uiteen
geplaatst. Goede boven- en onderbelijning. Krachtig lichaam. Iets aan de
ronde kant. Moet meer voorborst hebben. Correcte hoekingen voor, zou
achter iets meer mogen hebben. Polsen moeten rechter. Voeten
voldoende. Correcte vachtstructuur maar is iets te lang. Goede
staartaanzet en -dracht. Gaat vlot en goed, neigt achter tot nauw gaan.
4 Zeer Goed.
16. Matyella Eifel of Forest
NHSB: 3127541
Eigenaar: Y.S.S. Nieuwhoff
15 maanden, zeer krachtige hond van goed ras- en hoofdtype. Komt in
totaalbeeld wat beerachtig over. Goed oog en oor. Gebit scharend maar
moeilijk te beoordelen. Prima pigment. Krachtig lichaam met te ronde
ribben. Goede boven- en onderbelijning. Voor voldoende gehoekt, zou
achter meer mogen. Voldoende polsen. Goede voeten. Correcte vacht.
Gaat goed maar achter nauw.
Zeer Goed.
17. Lusjkaya Taivas Jarollov
NHSB: 3106470
Eigenaar: R. Heldernisse
Reu, 17 maanden. Uitmuntend ras- en hoofdtype. Goed oog, oor en gebit.
Prima pigment. Goede lichaamsverhoudingen. Correct lichaam met goede
boven- en onderbelijning, maar mist voorborst. Voldoende hoekingen voor
en achter. Passend bone. Polsen mogen iets krachtiger. Goede voeten.
Goede staartaanzet en -dracht. Correcte vacht. Gaat vlot en goed.
1 Uitmuntend, Reserve CAC.
Tussenklasse Reuen
18. Running Proud Chayton of Oysten
NHSB: 3086180
Eigenaar: A. v.d. Steen / G.F. v.d. Steen
Reu, bijna 2 jaar. Uitmuntend ras- en hoofdtype. Krachtig mannelijk hoofd
met goede verhoudingen. Correct oog, oor en gebit. Goed pigment. Stevig
lichaam waarbij voorborst ontbreekt. Goede boven- en onderbelijning.
Voldoende lichaamsverhoudingen. Prima hoekingen. Correct bone. Goede
voeten. Voldoende polsen. Goede staartaanzet en -dracht. Prima vacht.
Gaat vlot en soepel, neigt iets naar te nauw gaan.
1 Uitmuntend, CAC.
Openklasse Reuen
19. Lusjkaya Tjechov Atzenov
NHSB: 3058542
Eigenaar: A. de Vries /C. Mikx
Reu van 2½ jaar. Uitmuntend ras- en hoofdtype maar mist geslachtstype,
te vrouwelijk. Prima verhoudingen in hoofd. correct oog, oor, gebit en
pigment. Heel fraaie outline met correct lichaam, maar te weinig

voorborst. Correcte hoekingen. Passend bone. Voldoende polsen, goede
voeten. Correcte vacht, staartaanzet en -dracht. Gaat vlot en soepel.
Ontzettend jammer van het gebrek aan geslachtstype.
4 Zeer goed.
20. Tilviljun Oysten av Fannhvit
NHSB: 3032328
Eigenaar: C. Mikx/A.de Vries
Reu van 3½ jaar. Uitmuntend ras- en hoofdtype, hoewel iets gestrekt.
Zou iets meer geslachtstype mogen hebben. Correct hoofd in goede
verhoudingen. Goed lichaam met goede boven- en onderbelijning en
voelbare voorborst. Correcte hoekingen. Passend bone. Goede voeten.
Correcte staartaanzet en –dracht, staart mag iets langer. Prima vacht.
Gaat vlot en soepel. Correct oor en gebit, goede oogspleet maar zag oog
graag iets donkerder.
2 Uitmuntend.
21. Naschja Houdina’s Ilya
NHSB:2999188
Eigenaar: M. Hartog
4 jaar, reu. Uitmuntend ras- en hoofdtype. Voldoende geslachtstype.
Hoofd in correcte verhoudingen. Goed oor en gebit, oog erg licht. Prima
lichaamsverhoudingen. Goed lichaam met mooie boven- en
onderbelijning. Zou iets meer voorborst mogen hebben. Uitmuntend
passend bone. Voldoende polsen, goede voeten. Voldoende hoekingen,
zou achter iets meer mogen. Prima vacht, staartaanzet en -dracht. Gaat
vlot en soepel.
3 Uitmuntend.
22. Bielkersmils Triton of Polar
NHSB: 3154423
Eigenaar: M. van Esch
Reu, 1½ jaar. Uitmuntend ras- en hoofdtype. Prima oog, oor en gebit.
Prima pigment. Prima verhouding in hoofd. Prima lichaamsverhoudingen.
Correcte boven- en onderbelijning. Voldoende hoekingen. Zeer fraai
passend bone. Goede voeten. Correcte staartaanzet en -dracht. Zeer
goede maar iets lange vacht. Gaat vlot en soepel.
1 Uitmuntend.
23. Naschja Houdina’s Ikay
NHSB: 2999189
Eigenaar: I. Wassink
Reu, 4 jaar. Zeer krachtige verschijning die iets gestrekt toont.
Totaalbeeld is iets beerachtig. Krachtig hoofd in goede verhoudingen.
Goed oor en gebit maar oog is iets te licht. Toont wat kort in de nek en
lang in het lichaam. Wat rond van rib maar erg goed in conditie. Krachtig
bone maar zag graag meer hoeking, met name achter. Voldoende voeten
die achter naar buiten uitdraaien. Goede staartaanzet en -dracht. Goede
vacht. Gaat in gangwerk achter nauw en voor iets draaiend vanuit de
ellebogen.
Zeer goed.

Kampioenklasse
24. Kamp. Taigaro Archangel Arvid
NHSB: 2848307
Eigenaar: M.M. de Wilde
7 jaar, reu. Zeer fraaie conditie. Zeer goed rastype en hoofdtype. Cobby
gebouwde hond in goede verhoudingen. Correct oog, oor en pigment.
Goede boven- en onderbelijning met krachtig lichaam, had graag iets
meer voorborst. Evenredig gehoekt, met krachtig bone. Polsen mogen iets
rechter, voldoende voeten. Goede staartaanzet en -dracht. Tamelijk lange
vacht van goede structuur. Draait in stand de achtervoeten naar buiten.
Gaat vlot.
1 Uitmuntend.
Veteranenklasse
25. Lusjkaya Karzay Bowikov CW’12
NHSB:2795089
Eigenaar: C. Mikx /A. de Vries
Reu, 9 jaar. Prima ras-, hoofd- en geslachtstype. Correct oog, oor en
gebit. Goed pigment. Goed lichaam. Bovenbelijning niet helemaal vloeiend
doordat de top van de schouderbladen iets te ver naar voren ligt. Prima
onderbelijning. Evenredige hoekingen die iets meer mogen zijn. Correcte
voeten. Passend bone. Correcte vacht, staartaanzet en –dracht, maar
staart wat aan de korte kant. Gaat nog vlot en soepel. Achter wat smal,
voor wat los in de pols.
1 Uitmuntend.
Jeugdklasse Teven
26. Lusjkaya Valoa Jarollova
NHSB: 3106475
Eigenaar: D. Damstra
Teefje, bijna 18 maanden. Uitmuntend hoofd-, ras- en geslachtstype.
Correct oog, oor en gebit. Vrouwelijk hoofd in goede verhoudingen. Prima
lichaamsverhoudingen. Zeer vrouwelijke verschijning. Prima lichaam, met
voelbare voorborst. Correcte hoekingen. Goede pols en voeten. Passend
bone. Prima staartaanzet en -dracht. Prima vacht. Gaat goed vlot en
soepel.
1 Uitmuntend, Beste Jeugdhond.
27. Lusjkaya Meri Jarollova
Absent.
Openklasse Teven
28. Latamarak Tajenka Atzenova
VDH/DCNH S 03375/19
Eigenaar: V. Asche
3 jaar, teefje. Uitmuntend ras-, hoofd- en geslachtstype. Vrij vrouwelijk
hoofd in goede verhoudingen. Correct lichaam, zou iets meer voorborst
mogen hebben. Rug moet strakker. Voldoende evenredig gehoekt.

Passend bone. Goede voeten. Goede staartaanzet en -dracht. Prima vacht.
Correct oog, oor en gebit. Correct pigment. Gaat vlot maar achter iets
nauw.
3 Zeer Goed.
29. Lusjkaya Us Rani Oystenova
NHSB: 3082105
Eigenaar: M.H.B.M. Suurmeijer
Teef, 2 jaar. Uitmuntend ras-, hoofd- en geslachtstype. Correct oog, oor,
gebit en pigment. Fraai vrouwelijk hoofd in goede verhoudingen. Prima
lichaam met goede boven- en onderbelijning. Zag graag iets meer
voorborst. Prima evenredig gehoekt met passend bone. Goede voeten.
Goede staartaanzet en -dracht. Prima vacht. Gaat vlot en goed.
2 Uitmuntend.
30. Lusjkaya Rushana Aimokov
NHSB: 2958988
Eigenaar: E.J. Mul-de Ruiter
Teef, 3 jaar. Prachtige teef met uitmuntend ras- en hoofdtype.
Uitmuntende verhoudingen in hoofd. Correct oog, oor en gebit. Prima
pigment. Prima lichaam met voorborst, mooie evenredige hoekingen,
krachtig passend bone. Prima voeten. Prima staartaanzet en -dracht.
Uitmuntende vacht. Gaat vlot en soepel.
1 Uitmuntend, CAC, BOB / Clubwinnaar
31. Taigaro Kiss Me Kanai CW’18
NHSB: 3069040
Eigenaar: C. v.d. Berg
Teef, 2 jaar. Compact gebouwd teefje met een beerachtig uiterlijk. Zeer
goed ras- en hoofdtype. Uitmuntend geslachtstype. Correct oog, oor en
gebit, met goede lengteverhouding in het hoofd maar voorsnuit en schedel
zouden iets langer mogen, waardoor iets minder stop. Vloeiende bovenen onderbelijning met krachtig lichaam, met voorborst. Voor en achter
evenredig gehoekt. Krachtig bone. Polsen mogen iets rechter, voeten iets
langer. Goede staartaanzet en -dracht. Prima heel goed verzorgde vacht.
Gaat vlot, achter licht koehakkig, draait voorvoetjes iets in.
4 Zeer Goed
Fokkersklasse Teven
32. Lusjkaya Sharana Aimokova
NHSB: 3006895
Eigenaar: A. Bartol-Takens
Teefje, 4 jaar. Uitmuntend ras- en hoofdtype. Krachtige teef. Prima
verhoudingen in hoofd, met correct oog, oor en gebit. Prima pigment.
Krachtig lichaam, met goede boven- en onderbelijning, had graag iets
meer voorborst. Correcte hoekingen met passend bone. Goede voeten,
polsen mochten fractie rechter. Correcte vacht. Prima staartaanzet en dracht. Gaat vlot en goed.
1 Uitmuntend, Reserve CAC.
33. Latamarak Tajefka Atzenova

NHSB: 3048369
Eigenaar: E.J. Mul-de Ruiter
Teefje van 3 jaar. Uitmuntend ras- en hoofdtype. Duidelijk vrouwelijk,
maar moet zich nog wel ontwikkelen. Fraai vrouwelijk hoofd in prima
verhoudingen. Correct oog, oor en gebit. Goed pigment. Goede boven- en
onderbelijning. Zou lichaam iets meer ontwikkelen. Heeft iets voorborst.
Zeer fraaie evenredige hoekingen. Mooie correcte voeten, knijpt iets in de
ellebogen waardoor de voeten wat naar buiten draaien. In aanleg prima
vachtstructuur. Prima staartaanzet en -dracht. Gaat uitmuntend.
2 Uitmuntend.
Veteranenklasse Teven
34. Lusjkaya Khyra Bowinova
NHSB: 2795092
Eigenaar: A. Bartol-Takens
Teefje, 9 jaar. Uitmuntend ras- en hoofdtype. Prima verhoudingen in het
hoofd. prima oog, oor en gebit. Krachtig lichaam, met goede boven- en
onderbelijning. Correcte evenredige hoekingen. Polsen mogen iets rechter,
goede voeten. Goede staartaanzet en -dracht. Correcte rastypische vacht.
Gaat vlot, neigt achter iets tot telgang.
2 Uitmuntend.
35. Dynamic Voronya Koraal’s CW’15
NHSB:2797374
Eigenaar: J. Uzeel-te Boekhorst/B. te Boekhorst
Absent.
36. Qiyara van de IJszee
NHSB:2781722
Eigenaar: J.A. v.d. Ham/ E.B. Wellerdieck
Absent.
37. Lusjkaya Hjenna Tuggerova
NHSB:2723621
Eigenaar: D. Damstra
Teefje, bijna 11 jaar. Uitmuntend ras- en hoofdtype, hoewel hoofd wellicht
iets te gestrekt is. Correct oog, oor en gebit. Krachtig lichaam. Goede
boven- en onderbelijning. Correcte hoekingen. Goede
lichaamsverhoudingen. Krachtig bone. Prima vachtstructuur. Goede
staartaanzet en -dracht. Gaat nog vlot voor leeftijd.
1 Uitmuntend.

