Foto Keuring F2 nest Saarlooswolfhond x Noorse Elandhond
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Bijl. G-0 3112036

Moeder

Ziva

NHSB

2961541

Fokker

Philine Bos

te

Eerste globale keuring met 6 weken van het F2 nest uit de Noorse Elandhonden reu Viggo en het
Saarlooswolfhond teefje Ziva. Het nest is geboren op 07-12-2020 in verband met corona was de
keuring op 6 weken alleen mogelijk via foto’s.
Het lijkt een mooi egaal nest. De app met de video geeft ook aan dat de pups er gezond uitzien en
speels zijn zoals het hoort. De oren lijken vrij puntig op dit moment, maar dat kan nog wel veranderen.
Het lijkt een nest dat, zoals te verwachten is, al weer veel dichter bij de Saarloos komt dan de F1 van
de Elandhond. Wat opvalt is dat er maar een hoog gedragen staart heeft en dat terwijl pups in het
algemeen een wat vrolijker staartdracht hebben dan op volwassen leeftijd. Het is weer spannend om
te zien hoe ze zich verder zullen ontwikkelen. Het geeft goede hoop voor de toekomst.
Suki, roepnaam Jonna, bosbruin teefje, Bijl. G-1 3216489
Een pittige tante, maar wel super lief zodra ze een op een aandacht krijgt. Dan ontspant ze. Nergens
bang voor en zoekt contact. Net als de anderen super vrolijk. 1 wolfsklauwtje rechts. Geen krulstaart
Ze heeft een mooi expressief en wigvormig hoofdje.

Suki

1

Suki
Roku, roepnaam Indy, bosbruine reu Bijl. G-1 3216486
Ontzettend lief open hondje, altijd vrolijk. Prachtige ogen. Actief maar geen haantje de voorste. Enige
met lichte krul in de staart. Het hoofd is al een reuenhoofdje. De schedel lijkt wat breder.

Roku
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Roku
Appa, roepnaamSenna, bosbruine reu Bijl. G-1 3216485
Senna is een rustig, aanhankelijk mannetje. Speelt actief, zoekt contact en aandacht. Niet snel onder
de indruk. Mooi roodbruin met lichte ogen. Lekkere knuffel. Vrolijk Wolfsklauwtjes. Geen krulstaart.
Voorsnuit lijkt wat kort nu. Iets meer naar de Elandhond?

Appa
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Appa
Sokka, roepnaam Skai, wolfsgrauwe reu, Bijl. G-1-3216488
Sokka is een machtig mannetje, mens gericht en lief, maar wel na eerst de kat uit de
boom te hebben gekeken. Kent hij de situatie eenmaal, dan zoekt hij lief contact.
Prachtige kleur zilver bijna.Wolfsklautjes Geen krulstaart. Donker masker met een frons
tussen de ogen van de Elandhond.

Sokka
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Sokka
Iroh, bosbruin reutje Bijl. G-1 3216487
Iroh, een stevig compact mannetje. Begint al een mooi masker te krijgen. Hij is actief in het spel, maar
rustig van aard. Laat zich makkelijk knuffelen en is niet gauw uit het veld te slaan. Lijkt een rustige
reus in wording. Geen wolfsklauwtje Geen krulstaart. Mooi wigvormig hoofd en de profielfoto toont een
mooie lichaamsbouw.

Iroh
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Iroh
Aang (Q-Aang), wolfsgrauw reutje Bijl. G-1 3216484
Aang, die Q-Aang wordt, is een stevig, actief mannetje. Vrolijk, een durfal en uitdager. Hij is
mensgericht en zoekt contact. Wolfsklauwtjes. Donker masker.
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