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Sansa Willow van de Zevenhuizerplas NHSB G-0 3052383  Geb: 1-8-2016 
Vader: Run Before Beauty’s Gaucho NHSB  2783298 Siberian Husky 
Moeder: Lica Kadin van de kilstroom NHSB 2771895 Saarlooswolfhond 

Door Jan Ebels 
Ik heb een geschreven verslag gemaakt en niet het formulier gebruikt omdat je hier voor een 
pup meer informatie kwijt kunt en dit nog geen officiële beoordeling is, maar een eerste 
indruk. 

Algemeen: 
We waren verrast door de grootte op deze leeftijd. Ze staat hoog op de benen. Dit komt meer 
van de Saarloos dan van de over het algemeen wat kleinere Husky. Toch sluit het mooi aan 
omdat we hebben gezocht naar een hoog op de benen staande werkende Husky. 

Het is een goed opgegroeide pup van 15 weken, licht gestrekt. Vrij, zoals een pup hoort te 
zijn, maar toch ook wel terughoudend in het begin, meer t.o.v. mij dan naar Monique. 
Ze is goed opgegroeid en heeft stevig en krachtig bone. Zou iets meer “puppenvet” mogen 
hebben, maar ziet er zeker niet te mager uit. 

Hoofd: 
Duidelijk wigvormig, goed parallel en droog. Verhouding schedel voorsnuit 1:1. Goede stop. 
Schedel al tamelijk vlak. Oren mooi geplaatst, goed staand en breed bij de aanzet, enigszins 
puntig en niet echt vlezig. 
Oog mooi geplaatst en goede vorm, maar wel te donker. 
Schaargebit, nog in de wisselfase. 
Wat opvalt is de stevige en volle onderkaak. 

Lichaam en ledematen: 
Normale goede nek. Rechte rug. Vrij vlak in rib en oogt hierdoor momenteel wat smal. 
Nog zeer weinig voorborst. Borstdiepte goed voor de leeftijd. Kruis zou iets minder mogen 
hellen. 
Voorhand kan beter (meer) gehoekt zijn. 
Achterhand goed gehoekt. 
Sterke en stevige benen met stevige en goed gesloten hazenvoeten. 
Lange staart, ruim voorbij de hak, die ze heel goed draagt. 

Vacht en kleur: 
Goede vacht, donker wolfsgrauw met lichte aftekeningen die scherp en duidelijk begrenst 
zijn. 

Gangwerk heb ik niet naar gekeken omdat het hiervoor te donker was. Op video’s hebben we 
gezien dat ze zeer beweeglijk en speels is, zoals het hoort. 
Het gangwerk zien we later wel beter. 

Ik heb de foto’s van Gaucho nog eens weer bekeken en concludeer dat Willow hier toch wel 
op lijkt. De steile voorhand, het wat hellende kruis en de kleuraftekening zie je terug. 
 



 


