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ISA-BJÖRK van Rogici  x  PREGO van het Reutse Veld 
geboren 27 – 11 – 2010 fokker: Annet Ockhuysen 
Veel diversiteit. Opvallend is het wat fijne “bone”, terwijl moeder dat niet heeft. 
Allemaal mooie sterke tanden. Staarten heel wisselend. Alle voeten zijn goed. 
Frontbeweging moet nog sterker worden. Prima dubbele vachten. 
 
BJÖRK van Rogici  x KOPAR (“BAYUK”) frá Isafold 
geboren 27 – 2 – 2011 fokker: Christine Reijs 
Homogeen nest. Heerlijke, vrije, open karakters. 
Verhoudingen in hoofden mogen iets beter en krachtiger, m.n. de voorsnuit. 
Lichamen mogen iets gestrekter. Vachten goed van structuur. 
Uitmuntende staartaanzet en dracht. Staart mag wel wat langer. 
 
KINKA frá Isafold x KOPAR (“BAYUK”) frá Isafold 
geboren 3 – 3 – 2011 fokker: Annet Ockhuysen 
Helaas zonder ouderdieren. Homogeen in type, maar niet in maat. 
Opvallend krachtige gebitten. Heerlijke karakters. 
Hubertusklauwen niet allemaal compleet. Één reu zeer fraai van totaalbeeld. 
 
URDUR frá Fridarstödum x BJARKI frá Yggdrasil 
geboren 15 – 3 – 2011 fokker: Louwke Mandema 
Zoon lijkt op vader en dochter op moeder. 
Vachten moeten nog wat minder open worden. “Bone” is correct. 
Gesloten ovale voeten. Staarten oké, maar mogen wat langer. Knap nest. 
 
REGLA frá Isafold x MIKA (“LOKI”) frá Isafold 
geboren 18 – 8 – 2011 fokker: Annet Ockhuysen 
Twee flinke ouderdieren, ook te zien in de jonge dieren. Prima types. 
Allen mooie staarten. Oren zijn wat groot, niet geheel staand. 
Vriendelijke karakters. Geslaagd nest! 
 
SUMO frá Isafold x DARRI Ballidehob 
geboren 24 – 8 – 2011 fokker: Annet Ockhuysen 
Vader heeft duidelijk “gestempeld”. Hele nest heeft prima gedragen staarten.  
Had het hele nest graag wat zwaarder en krachtiger gezien (heeft moeder wel). 
Allemaal heerlijke, uitbundige karakters. 
 
DIMMA frá Blautur Fætur x DARRI Ballidehob 
geboren 1 – 9 – 2011 fokker Corrie Wippo 
Een niet-homogeen nest. Van moeder zie ik niets terug. Één dochter sprekend de vader. 
Twee reuen zijn van betere kwaliteit dan de teven. Vriendelijke karakters. 
Opvallend in dit nest zijn de puntige oren en de te strakke staarten. 
 
RÓSA x DARRI Ballidehob 
geboren 5 – 10 – 2011 fokker Freekje Kluijtmans 
De kleur is van moeder, en het type van vader. Wat fijne bouw van de vader.  
Helaas ontbrekende Hubertusklauwen (via moeder!). Goede staartdracht (van vader). 
 


