
Keurverslagen Eefke (stamboomnaam Kyra) 

08-04-2017 
Uitmuntend rastype, maat- en verhouding. Hoofd: Mooi gevormd hoofd met vrouwelijke expressie. 
Goede schedelbreedte en welving. Goed aangezet en gedragen oor. Zag het oog graag iets ovaler. 
Schaargebit. Hals: Krachtige hals. Lichaam: Mooi ontwikkeld in lichaam. Fraaie boven en 
onderbelijning. Wat sterk hellend bekken. Goede ribwelving, voldoende borstdiepte en voorborst. 
Staart: Goed aangezet en gedragen bossige staart. Ledematen: Krachtig bone. Goede beenstanden, 
compacte voeten. Evenredige goede hoekingen. Gangwerk: Gemakkelijk, regelmatig, goed 
uitgrijpend gangwerk. Beharing: Rastypisch met mooie kleurverdeling en voor leeftijd al veel 
bevedering.  
Kwalificatie: Uitmuntend. 
 
02-10-2016 
22 maanden; uitmuntend type, maat en verhouding; mooi gevormd hoofd met rastypische expressie; 
goed aangezet en gedragen oor; oog een tikje licht; schaar gebit, mist twee P2’s boven; fraaie hals; 
goede boven- en onderbelijning; goed gehoekt voor en achter; wat sterk hellend bekken; ellebogen 
kunnen beter aansluiten; staat goed op de benen; ovale voeten; fraaie vacht en bevedering; gaat 
regelmatig, nog iets los voor en kon beter stuwen; mag nog wat meer zelfvertrouwen krijgen.   
Uitmuntend, res CACIB 
 
11-06-2016 
Mooi type. Heel mooi gevormd hoofd, mooie strakke lip, mooi oor, maar had een fractie vrouwelijker 
mogen zijn. Goede hoekingen voor. Prima ribben. Goede achterhand. Goed bone en voeten. Mooie 
beharing. Houdt de staart wat tussen de benen en is niet helemaal temperament vast tijdens het 
betasten. Gangwerk is o.k.  
Zeer goed. 
 
13-12-2015 (jeugdklasse) 
12 mnd.; mooi werklustig totaalbeeld; moet in hoofd en …. nog verder ontwikkelen; prima lichaam; 
functioneel gehoekt in voor- en achterhand; passievolle hond; prima karakter. 
Uitmuntend 
 
04-10-2015 (jeugdklasse) 
rastypische teef met vrouwelijk hoofd van ruim 9 maanden; goed aangezet en gedragen oor; mooi 
oog; scharend gebit;  goede toplijn en staartaanzet; al behoorlijke voorborst; behoorlijke hoekingen 
in voor- en achterhand; goede onderbelijning; vachtstructuur is prima; bevedering moet nog rijker 
worden; voor leeftijd loopt ze al vlot en makkelijk door de ring. 
Uitmuntend 
 
13-06-2015 (babyklasse) 
Op één dag na 6 maanden. Teefje van goed formaat. Goede verhoudingen. Aantrekkelijk tevenhoofd. 
Goed oog, oor en scharend gebit. Voor leeftijd voldoende lichaam, bijpassende benen en voeten. 
Voor wat steil, achter voldoende gehoekt. Beharing in aanleg goed. Goede staart. In gangwerk nog 
een echte baby.  
Veelbelovend. 


