Fokdagverslagen 24 april 2010
Nest 1

Kennel van M. v.d. Laar (Laar, M. v.d. )

Nest 0/8 aanwezig 0/6 geb. 26-4-2008
V. Sepp Rosa v.h. Duynsche Dael, NHSB 2332363 (Mozart Hesther v. Groevenbeek x Rosa
Annelot v.h. Jagerslatijn) HD A, eig.: R. Douwes
M. Tessa v.d. Heidehoogte, NHSB 2544352 (Floris Cirra v. Wikatro x Tanja) HD A, eig.: M.
v.d. Laar
Een redelijk uniform nest. Jammer dat er al 3 teven gesteriliseerd zijn. Een aantal honden heeft een
naar voren geschoven schouderpartij. Lichamen voor leeftijd voldoende ontwikkeld. Helaas een aantal
honden overbouwd bij het gaan. Een aantal van de nakomelingen heeft net als de vader een franse
stand in de voorhand. Over het algemeen stabiele honden waarvan enkelen wat vrijer mogen zijn bij
het betasten.
A. Sepp Rosa v.h. Duynsche Dael
Mooi type, goede maat. Hoofd mooi belijnd van voren en opzij gezien. Correcte oogkleur. Voor en
achter goed gehoekt. Middenvoeten moeten vaster. Mooi bone. Prima lichaam. Goede staart.
Beharing toont de leeftijd. Goede kleurverdeling. Gangwerk mag achter iets krachtiger. Goed
temperament.
a. Tessa v.d. Heidehoogte
Een wat gestrekte teef die een nest van 6 weken heeft. Mooi hoofd met goede stop. Voldoende
donker oog. Oor mag iets hoger geplaatst. Voor en achter voldoende gehoekt. Zag het bone liever
zwaarder. Slappe voeten en hellend kruis. Hoge sprong. Beharing van goede structuur, maar vandaag
niet in conditie. Gangwerk moet krachtiger, achter licht koehakkig. Goed temperament.
1. Guusje
Teef. Eig. Fam. Wikkerman
Zeer goed type maar heeft nog veel tijd nodig. Goed belijnd hoofd. Licht oog van goede vorm. Correct
oor, goed pigment. Wat fijn van bouw met naar voren geschoven schouderpartij. Borst moet nog
dieper worden. Wat hellend kruis. Zag het bone liever zwaarder. Achter voldoende gehoekt. Nog wat
iel in de beharing die wel van goede structuur is. Gangwerk: nu nog iets overbouwd, mag achter wat
krachtiger. Rustig temperament. Moet nog wat vrijer worden bij het betasten. Zeer Goed.
2. Femke
Teef. Eig. Fam. v.d Laar
Zeer goed type. Correcte maat. Wat compact gebouwd. Goede lengteverhouding schedel / voorsnuit.
Voorsnuit mag iets dieper. Correcte oogkleur. Goede oordracht en –plaatsing. Naar voren geschoven
schouderpartij. Voldoende bone. Voeten iets uitgedraaid. Prima ribwelving. Achter goed gehoekt.
Hoge sprong. Iets hellend kruis. Goede staart. Beharing van goede structuur, moet nog voller worden.
Op enkele vlekjes na mantel. Gaat wat krabbend. Voor wat los in de ellebogen. Bij het gaan iets
overbouwd. Goed temperament. Zeer Goed.
3. Myrthe
Absent

Teef. Eig. Fam. Fredrix

4. Aukje
Absent

Teef. Eig. Fam. Kersten

5. Vicky
Teef. Eig. Fam. Ouwerkerk
Zeer goed type. Niet helemaal in balans omdat ze te zwaar is vandaag. Correcte maat. Mist P3 links
en rechts boven. Mooi vrouwelijk hoofd. Goed geplaatst en gedragen oor. Zag het oog liever
donkerder. Correcte schouder, maar wat steile opperarm. Staat frans. Voldoende bone. Goede
ribwelving. Achter goed gehoekt maar staat soms toch erg steil. Hellend kruis. Goede staart. Beharing
van goede structuur en met mooie bevedering. Is nu wat in de rui. Is achter nauw en wat overbouwd.
Goed temperament. Vrije hond die goed wordt voorgebracht. Vanwege sterilisatie geen kwalificatie.
6. Bibi
Teef. Eig. Fam. van Dulmen
Flinke teef die ik liever wat vrouwelijker zag. Wat compact gebouwd. Mist P3 links en rechts boven.
Goed profiel. Duidelijk ontwikkelde achterhoofdsknobbel. Voldoende donker oog. Goed oor. Naar
voren geschoven schouderpartij. Goed bone. Staat wat frans. Voldoende ribwelving. Kan achter beter
gehoekt. Hellend kruis. Goede staart. Hoge sprong. Goede structuur van beharing. Moet nog meer

bevedering krijgen. Gaat licht krabbend. Voor wat los in polsen. Bij het gaan iets overbouwd. Goed
temperament. Vanwege sterilisatie geen kwalificatie.
7. Kyra
Teef. Eig. Fam. Castelein
Mooi type. Mooi in balans. Mooi belijnd hoofd, kan iets meer opgevuld onder het oog. Goed geplaatst
en gedragen oor. Mooi amberkleurig oog. Voor voldoende gehoekt, achter goed. Passend bone.
Prima ribwelving. Wat hellend kruis. Goede staart. Middenvoeten mogen vaster. Goede beharing met
voldoende bevedering. Gaat vlot. Goed temperament. Uitmuntend.
8. Senna
Teef. Eig. Fam. de Ruijter
Kleine teef van goed type. Compact gebouwd. Mist P3 rechtsboven. Zag het hoofd liever wigvormiger
en met minder ontwikkelde achterhoofdsknobbel. Laag geplaatst en gedragen oor. Naar voren
geschoven schouderpartij. Passend bone. Middenvoet moet vaster. Goede ribwelving. Sterk hellend
kruis. Goede staart. Achter goed gehoekt. Sikkelhakkig. Beharing wat pluizig. Goede bevedering.
Gaat ondergeschoven en wikkelt de pas niet af. Goed temperament. Mag nog iets vrijer zijn bij het
betasten. Vanwege sterilisatie geen kwalificatie.

Nest 2

Kennel v.d. Neerbosche Wateren (Groen, B.N.J. )

Nest 2/2 aanwezig 1/2 geb. 17-5-2008
V. Dice Sacha v. Kromhof, NHSB 2339576 (Maurits Vanner Breeder Ae x Sacha Tjinta v.
Kromhof) HD A, eig.: J.O. Geerse
M. Sita-Jentien v.d. Neerbosche Wateren, NHSB 2500916 (Mozart Hesther v. Groevenbeek
x Jentien) HD A, eig.: B.N.J. Groen
Vader en moeder verschillen nogal in maat en substantie. De beide reuen aarden meer naar de vader,
terwijl het teefje meer op de moeder lijkt. Het zijn aantrekkelijke types maar ze hebben meer tijd nodig.
Levendig temperament. Ze moeten allen nog wat beter in het haar komen te zitten. Alle drie zijn los in
de voorhand bij het gaan. Helaas is de teef gesteriliseerd.
B. Dice Sacha v. Kromhof
Zeer krachtige reu. Correcte maat van mooi type. Mooi reuenhoofd met amberkleurig oog. Goed oor.
Toont iets keelhuid. Voor- en achter goed gehoekt. Fraai bone. Prima ribwelving. Goede staart.
Beharing van goede structuur, licht krullend in de nek. Vlot en uitgrijpend gangwerk. Prima
temperament.
ba. Sita-Jentien v.d. Neerbosche Wateren
Mooi type. Correcte maat. Vandaag niet in volle beharing na een nest. Mooi vrouwelijk hoofd. Goed
geplaatst oor. Mooi amberkleurig oog. Goede schouder maar wat steile opperarm. Goede voorborst.
Voldoende bone. Prima ribwelving. Achter goed gehoekt. Hellend kruis. Goede staart. Staat iets frans.
Beharing van prima structuur, maar mist bevedering en is nu erg in de rui. Gangwerk voldoende
stuwend achter. Voor los in de pols. Prima temperament.
9. Huub-Sita
Reu. Eig. Fam. Stamps
Mooi type, maar nog niet in balans. Hij moet nog in zijn hoofd groeien. Krachtig reuenhoofd. Goed
geplaatst oor. Goede lengteverhouding schedel/voorsnuit. Voldoende donker oog. Voor voldoende
gehoekt. Nog wat smal in borst waardoor hij knijpt in de ellebogen. Voldoende bone. Voor leeftijd
voldoende ontwikkeld lichaam. Achter goed gehoekt. Goede staart. Beharing van goede structuur,
moet nog meer bevedering krijgen. Achter stuwend gangwerk. Voor nog erg los. Onstuimig
temperament. Laat zich goed betasten. Zeer Goed.
10. Timo-Sita
Reu. Eig. Fam. Rendering
Krachtige reu van mooi type. Zou een fractie meer lengte mogen hebben. Goed belijnd hoofd, dat niet
dieper moet worden in stop. Mag iets droger in lip. Zag het oog liever donkerder. Goed geplaatst en
gedragen oor. Voor voldoende gehoekt. Fraai bone. Prima lichaam. Hellend kruis. Goede staart.
Beharing is van goede structuur. Mag nog wat meer bevedering krijgen. Gaat vlot, voor nog los. Goed
temperament. Uitmuntend.
11. Snip-Sita
Teef. Eig. Fam. Dijkstra
Mooi type, maar nog niet helemaal in balans. Moet nog in haar hoofd groeien. Mooi belijnd vrouwelijk
hoofd. Mooi amberkleurig oog. Goed geplaatst en gedragen oor. Voor voldoende gehoekt. Borst nog
wat smal waardoor ze knijpt in de ellebogen. Ribwelving moet nog verder ontwikkelen. Achter goed

gehoekt. Fraaie ligging van het kruis en staartaanzet. Goede staart. Beharing van goede structuur,
moet nog meer bevedering krijgen. Gangwerk vlot, voor nog wat los. Levendig temperament. Fraai
bespierd. Vanwege sterilisatie geen kwalificatie.
12. Maaike-Sita
Absent

Nest 3

Teef. Eig. Fam. Bartels

Kennel v.d. Neerbosche Wateren (Groen, B.N.J. )

Nest 2/4 aanwezig 2/4 geb. 29-8-2008
V. Dice Sacha v. Kromhof, NHSB 2339576 (Maurits Vanner Breeder Ae x Sacha Tjinta v.
Kromhof) HD A, eig.: J.O. Geerse
M. Nouka v.d. Hoesteê, NHSB 2448842 (Boaz Hesther v. Groevenbeek x Drizzel v.d.
Hoesteê) HD A, eig.: B.N.J. Groen
Met uitzondering van reu 13 uniform nest. Hij is duidelijk zwaarder en grover in hoofd dan de anderen.
Over het algemeen aantrekkelijke types waarbij een aantal honden wel een goede schouderligging
heeft, maar een steile opperarm. Een aantal staat frans. Over het algemeen voor hun leeftijd
voldoende tot goed ontwikkelde lichamen. Prettig temperament. Bij enkelen mogen de bazen zich
meer baas tonen. Compliment voor het volledig aanwezige nest.
B. Dice Sacha v. Kromhof
Zie nest 2
bb. Nouka v.d. Hoesteê
Sterke teef van mooi type. Goede hoogte/lengteverhouding. Niet in optimale conditie vandaag door
nest. Mooi vrouwelijk hoofd. Goed geplaatst oor. Mooi amberkleurig oog. Voor voldoende gehoekt.
Goed bone. Voeten en middenvoeten moeten vaster. Prima lichaam. Achter goed gehoekt. Hellend
kruis. Goede staart. Beharing van wat zachte structuur, mist bevedering. Gaat iets ondergeschoven.
Goed temperament.
13. Sam-Nouka
Reu. Eig. Fam. Stoffelen
Grote krachtige reu die nog niet in balans is. Het lichaam moet zich nog verder ontwikkelen. Is wat
compact gebouwd. Fors hoofd. Wat diepe stop en toont bakken. Correct gedragen oor. Goede
oogkleur. Schouder kan schuiner. Goede opperarm. Staat frans. Middenvoeten kunnen vaster.
Voldoende ribwelving. Lichaam moet nog dieper worden. Achter voldoende gehoekt. Goede staart.
Hoge sprong. Beharing van goede structuur, mag nog iets meer bevedering krijgen. Gaat krabbend en
knijpt wat in de ellebogen. Onstuimig temperament. Toont zich rustig in stand. Zeer Goed.
14. Drenth-Nouka
Reu. Eig. Fam. Bomhof
Mooi type. Goede hoogte/lengteverhouding. Mag in lichaam nog iets verder ontwikkelen. Voldoende
donker oog. Mooi reuenhoofd. Goed geplaatst en gedragen oor. Goede schouder, maar wat steile
opperarm. Goed bone. Staat iets frans. Voldoende ribwelving. Achter goed gehoekt. Goede staart.
Goede beharing met voldoende bevedering. Gaat vlot. Voor nog wat los. Prima temperament. Laat
zich goed betasten. Uitmuntend.
15. Mila-Nouka
Teef. Eig. B.N.J. Groen
Mooi type. Goede hoogte/lengte verhouding. Goed in balans. Mooi vrouwelijk hoofd. Goed geplaatst
en gedragen oor. Zag het oog liever donkerder. Goede schouder, maar wat steile opperarm. Goed
bone. Staat wat frans. Mooie boven- en onderbelijning. Achter voldoende gehoekt. Goede staart.
Mooie beharing van goede structuur. Gaat vlot. Moet voor nog vaster worden. Prima temperament.
Uitmuntend.
Teef. Eig. Fam. Kuipers
16. Cyka-Nouka
Krachtige teef. Voldoende vrouwelijk. Wat compact van bouw. Vandaag wat te zwaar. Voldoende
wigvormig hoofd. Goed geplaatst oor. Het oog toont soms wat rond, is voldoende donker van kleur.
Voor en achter voldoende gehoekt. Goede ribwelving. Hellend kruis. Goede staart. Staat wat Frans.
Beharing van goede structuur en goede bevedering. Gaat licht krabbend. Voor nog erg los. Redelijk
onstuimig temperament. De baas mag nog iets meer overwicht krijgen. Zeer Goed.

17. Carmen-Nouka
Teef. Eig. Fam. v.d. Male
Aantrekkelijk type. Vandaag niet helemaal in balans omdat ze te zwaar is. Mooi vrouwelijk hoofd.
Voldoende donker oog. Goed geplaatst en gedragen oor. Voor voldoende gehoekt. Goed bone. Prima
ribwelving. Achter goed gehoekt. Goede staart. Mooie boven- en onderbelijning. Beharing prima. Mag
nog iets meer bevedering krijgen. Gangwerk achter iets onregelmatig. Goed temperament. De baas
mag nog iets meer overwicht krijgen. Zeer Goed.
18. Jada-Nouka
Teef. Eig. E. de Gooijert
Zeer goed type. Heeft nog meer tijd nodig om zich te ontwikkelen. Goede hoogte/lengte verhouding.
Vrouwelijk hoofd dat iets krachtiger mag in voorsnuit. Goed geplaatst en gedragen oor. Zag het oog
liever donkerder. Goede schouder, maar wat steile opperarm. Voldoende bone. Zou meer ribwelving
moeten hebben. Kan achter beter gehoekt. Hellend kruis. Goede staart. Mooie onder- en
bovenbelijning. Beharing van goede structuur maar de bevedering aan de staart is wat lang. Gaat vlot.
Rustig temperament. Wordt uitstekend voorgebracht. Vanwege sterilisatie geen kwalificatie.

Nest 4

Kennel van G.A.J. v.d. Toorn (Toorn, G.A.J. v.d. )

Nest 4/4 aanwezig 1/2 geb. 14-8-2008
V. Guido Ceda v.d. Drentsche Dreven, NHSB 2223672 (Ceco v. Oudsher x Aida Fan 't
Suydevelt) HD B, eig.: J. van Zuijlen
M. Senna, NHSB 2577720 (Santos Fan 't Suydevelt x Nynke) HD A, eig.: G.A.J. v.d. Toorn
Vader en moeder en 3 van de 8 jonge honden aanwezig. Van de afwezige jonge honden zijn foto’s
getoond en geven een goede indruk van deze afwezigen. Bij één getoond teefje is de rugbelijning niet
correct. Dit geeft de indruk dat de rugbelijning van de vaderhond waarschijnlijk geen
leeftijdsverschijnsel is. Eén reu en teef zijn van een goed type en vertonen geen afwijkingen. Beide
zijn krachtige honden die hun werk zonder problemen kunnen uitoefenen. Wel missen beide honden
ringdressuur. Zowel van de ouders als van de nakomelingen zijn de karakters goed. De openstaande
vacht van de vaderhond is niet doorgegeven aan de nakomelingen. De goede vacht van de moeder is
wel bij de nakomelingen te zien.
C. Guido Ceda v.d. Drentsche Dreven
Reu 12 jaar, ondanks hoge leeftijd nog in goede conditie. Goed gevormd hoofd. Oogvorm goed.
Oogkleur donker. Compleet schaargebit met nog goede elementen. Goed gehoekte voor- en
achterhand. Wat gebogen in lendenen met wat afvallende croupe. Goede beharing, maar hier en daar
staat de vacht wat open (leeftijd). Beweegt voor de leeftijd nog goed. Voldoende temperament. Voor
leeftijd nog bijzonder attent. Zeer goed totaalbeeld.
c. Senna
Mooi totaalbeeld. Vrouwelijk. Goede hoofdvorm. Oogkleur goed. Wat laag gedragen oor. Volledig
schaargebit. Goed gehoekte voor- en achterhand. Iets lang in lichaam. Goede bovenbelijning. Iets
vlak bekken. Iets zwakke voeten. Mooie sluike beharing met goede bevedering. Goede gangen. Juiste
temperament met goede staartactie. Goede rasvertegenwoordiger. Zeer goed totaalbeeld.
19. Aram
Reu. Eig. W. Pauw
Al goed ontwikkelde reu met een uitmuntend totaalbeeld. Hoofd goed van vorm. Goede oogkleur. Oor
voldoende hoog aangezet. Compleet schaargebit. Prima lichaamsbouw. Goede boven- en
onderbelijning. Mooie vacht, goede bevedering. In gangen voor iets wijd, achter goed. Goed
temperament met goede staartactie. Mist ringmanieren. Uitmuntend.
20. Athos
Absent

Reu. Eig. W.H.S. Lamain

21. Arcil
Absent

Reu. Eig. J. Meijer

22. Alroy
Absent

Reu. Eig. Alroy is overleden

23. Anista
Absent

Teef. Eig. Ph. Whittle - van der

24. Aphra
Teef. Eig. G.A.J. v.d. Toorn
Voldoende totaalbeeld. Wat licht gebouwd. Vrouwelijk hoofd met goede lippen. Goede oogkleur. Oor
mag iets attenter gedragen worden. Pigmentverlies aan neus. Hoekingen voor- en achter goed. Vlak
in ribben. Wat gebogen bovenbelijning. Onderbelijning voldoende. Voorhand wat naar voren
geschoven. Vlakke beharing. Nu nog weinig bevedering. Gangwerk voldoende, gaat graag in telgang.
Prima ringgedrag met aanvallig karakter. Moet nog verder ontwikkelen. Goed.
25. Amara
Teef. Eig. D. Pappot
Uitmuntend totaalbeeld. Vrouwelijk hoofd. Goede ooraanzet. Goede oogkleur. Strakke lip. Oogvorm
goed. Compleet schaargebit. Uitgebalanceerd lichaam met prima onder- en bovenbelijning. Goed
bone. Zou iets meer kniehoeking mogen. Mooie beharing met voldoende bevedering. Goede gangen.
Wat onstuimig temperament. Mist ringmanieren. Uitmuntend.
26. Antha
Absent

Nest 5

Teef. Eig. C. Roorda

Kennel v. Hermesheem (Velthoven, P.C.M. van )

Nest 7/1 aanwezig 6/1 geb. 24-10-2008
V. Siep Cedra v.d. Drentsche Dreven, NHSB 2321573 (Ceco v. Oudsher x Cidra v.d.
Drentsche Dreven) HD B, eig.: J. Geurts
M. Jelke v.d. Meerpoel, NHSB 2365565 (Gaius Julius Vanner Breeder Ae x Sandy v.d.
Meerpoel) HD A, eig.: P.C.M. van Velthoven
Homogeniteit in het nest ontbreekt. Veel variatie, maar vader- en moederhond wijken ook nogal af in
type en onderdelen. Drie nakomelingen hebben gebitsafwijking in de vorm van overbeet en
wisselstandigheid. Eén keer mistte P1. De vaderhond heeft zijn hoofdtype m.n. in de lippen aan
enkele nakomelingen doorgegeven. Het schimmelpatroon van de teef is niet doorgegeven aan de
nakomelingen. Bij verschillende nakomelingen komt vlag aan de staart voor. Fokkers dienen zich af te
vragen of dit wel de juiste combinatie is geweest. Maar gezien de leeftijd van de ouderdieren ligt een
herhaling niet voor de hand. Zeer variabel nest.
D. Siep Cedra v.d. Drentsche Dreven
Onvoldoende rasbeeld wat wordt veroorzaakt door het zware hoofd en het ontbreken van de
wigvormigheid van het hoofd. Zwaar a-typisch hoofd. Te diepe lippen. Wigvormigheid ontbreekt.
Compleet schaargebit. Lichte ramsneus. Goed gehoekte voor- en achterhand. Goede voorborst.
Goede boven- en onderbelijning. Goede bone en voeten. Prima beharing met goede bevedering.
Loopt prima. Zeer goed temperament met goede staartactie. Een reu waarvan de leeftijd beslist niet is
af te zien. Goed totaalbeeld.
d. Jelke v.d. Meerpoel
Prima totaalbeeld. Mist echter platen op het lichaam. Nogal wat schimmel in de vacht. Weldoorvoed.
Vrouwelijk hoofd. Goede vorm. Oogkleur goed. Goede ooraanzet. Compleet schaargebit. Goed
gehoekte voor- en achterhand, maar opperarm moet langer. Goede onder- en bovenbelijning. Goede
bone. Voor leeftijd voldoende beharing. Bossige staart ontbreekt. In gangen voor wat wijd, achter
goed. Prima temperament, goede staartactie. Vertoont nog geen ouderdomsverschijnselen. Zeer goed
totaalbeeld.
27. Janos-Jelke
Reu. Eig. J.A.M. Geurts
Smalle hoogbenige reu. Rond in schedel. Lage ooraanzet. Oogkleur mag iets donkerder. Lippen
moeten wat strakker. Kwadratische bouw. Hoekingen in verhouding. Voorhand wat naar voren
geschoven, waardoor voorborst ontbreekt. Rugbelijning loopt wat op. Onderbelijning goed. Korte vacht
met voldoende bevedering, maar vlag aan staart. Loopt goed. Juiste temperament met goede
staartactie. Hooggestelde kwadratisch gebouwde reu. Goed.
28. Jory-Jelke
Reu. Eig. J.L.A.J. van Bladel
Zeer goed rasbeeld. Goede lichaamsverhoudingen. Hoofd in goede verhouding. Voldoende
wigvormig. Oogkleur goed. Goede lippen. Compleet schaargebit, maar twee tanden onder voor. Korte
opperarm. Wat franse stand. Achterhand prima gehoekt. Prima onder- en bovenbelijning. Goede
bone. Goed geplaatst bekken. Mooie beharing. Goede bevedering, maar staart moet iets bossiger.
Goede gangen. Prima temperament. Prima conditie, mooi karakter, goede ringpresentatie. Zeer Goed.

29. Jarno-Jelke
Reu. Eig. A.G. Bohncke
Prima rasvertegenwoordiger. Goede lichaamsverhoudingen. Hoofd in goede verhouding. Goede
ooraanzet. Wat zware bakken. Goed oog. Compleet schaargebit met goede elementen. Prima bouw.
Voldoende voorborst. Prima onder- en bovenbelijning. Mooie vacht, sluik. Goede bevedering. Bossige
staart. Mooie vachtkleuren en plaatverdeling. Loopt prima. Mooi temperament met goede staartactie.
Mist ringdressuur. Uitmuntend.
30. Joris-Jelke
Reu. Eig. M.M.
Wat smalle hoogbenige reu, kwadratisch gebouwd. Hoofd in goede verhouding. De lippen zijn te diep.
Goede ooraanzet. Goede oogkleur. Ruim overbijtend. Smal van lichaam. Goede hoekingen. Passend
bone. Goede boven- en onderbelijning, maar wat hellend bekken. Korte beharing met voldoende
bevedering. Mist bossige staart. In gangen achter wat hakken-eng, voor goed. Goed temperament.
Ruim overbijtend. Goed.
31. Jesper-Jelke
Reu. Eig. A.J. Botterbloem
Wat vrouwelijk aandoende reu met een goed rasbeeld. Hoofd voldoende mannelijk en met goede
verhoudingen. Goede ooraanzet. Mooie oogkleur. Lippen moeten iets strakker. Schaargebit mist 1 x
P1. Goede lichaamsbouw met goede hoekingen. Goede voorborst. Goede onder- en bovenbelijning
met goed geplaatst bekken. Goede vacht met voldoende bevedering. Mist bossige staart. Loopt goed
met goede staartactie. Prima temperament. Mist ringdressuur. Zeer Goed.
32. Jurre-Jelke
Absent

Reu. Eig. M.M. v.d. Pluijm

33. Jochum-Jelke
Reu. Eig. C. van Acker
Voldoende rasbeeld. Wat hoogbenig met kwadratische bouw. Smal in lichaam. Hoofd in goede
verhouding. Wat rond in schedel, daardoor wat lage ooraanzet. Oogkleur mag iets donkerder. Lippen
moeten strakker. Compleet gebit, maar overbijtend. Goede hoekingen. Goede voorborst. Goede
onder- en bovenbelijning. Met wat hellend bekken. Gladde vacht met voldoende bevedering. Mist
bossige staart. Voor wat los, achter goed. Goed temperament met goede staartactie. Smal en
hoogbenig. Goed.
34. Janou-Jelke
Teef. Eig. J. Vermeulen
Zeer goed rasbeeld. Goede lichaamsverhoudingen. Vrouwelijk hoofd. Goede verhouding. Sterke
occiput. Draagt oor goed. Mooi oog. Ruim scharend compleet gebit. Goede lichaamsbouw. Goede
voorborst. Goede boven- en onderbelijning. Goed geplaatst bekken. Goede bone en voeten. Goede
beharing. Voldoende bevedering. Loopt goed. Mooi temperament. Goede staartactie. Heeft nog wat
ringdressuur nodig. Uitmuntend.

Nest 6

Kennel v.'t Patrieske (Sportel - Roeland, J. )

Nest 1/1 aanwezig 1/1 geb. 10-10-2008
V. Wammes Lars v.d. Stompaerdse Kreek, NHSB 2489519 (Lars Ceda v.d. Drentsche
Dreven x Djara v. Olt Drentenhof) HD A, eig.: H. Ploeger
M. Joeska v.d. Haeckpolder, NHSB 2598758 (Sem v.'t Patrieske x Stella v.d. Haeckpolder)
HD A, eig.: J. Sportel - Roeland
De beide ouderdieren zijn van prima gehalte. De beide nakomelingen geven dat beeld weer. De
karakters zijn goed. De teef mist beplating op het lichaam, maar is van uitmuntend type. De reu
daarentegen heeft een heel mooi platenpatroon maar zou iets meer kleur in de ogen mogen. Hoewel
het een klein nest is mag gezien de nakomelingen mijns inziens gesproken worden van een goede
combinatie. Een homogene groep die naar verwachting de werkzaamheden naar behoren kunnen
uitvoeren.
E. Wammes Lars v.d. Stompaerdse Kreek
Uitmuntend rasbeeld. Goede lichaamsverhoudingen. Mannelijk hoofd. Goede verhouding. Goede
ooraanzet. Goede oogkleur. Goede lippen. Compleet schaargebit. Wigvormig. Uitgebalanceerd
lichaam. Iets franse stand. Goede voorborst. Goede onder- en bovenbelijning. Iets hellend bekken.
Prima beharing en bevedering. Goede gangen. Goed temperament. Goede staartactie. Goede
rasvertegenwoordiger. Uitmuntend totaalbeeld.

e. Joeska v.d. Haeckpolder
Uitmuntend rasbeeld. Iets gedrukt karakter. Vrouwelijk hoofd. Goede verhouding. Wigvormig. Goede
ooraanzet. Goed oog. Goede lippen. Compleet schaargebit. Hoekingen voor goed, mag achter iets
meer kniehoeking hebben. Goede beharing en bevedering. Loopt voor en achter goed. Mooi
temperament met goede staartactie. Zou iets vrijer in karakter mogen. Uitmuntend totaalbeeld.
35. Cesar Joeska
Reu. Eig. L.J. de Ru
Zeer goed rasbeeld. Goede lichaamsverhoudingen. Hoofd in goede verhouding. Goede ooraanzet.
Oogkleur moet donkerder. Goede lippen. Compleet schaargebit. Hoekingen voor en achter goed,
maar ellebogen sluiten niet aan, waardoor iets franse stand. Mooie onder- en bovenbelijning. Goed
geplaatst bekken. Goede bonen en voeten. Goede beharing en bevedering. Gangwerk: iets ellebogen
wijd, achter goed. Prima temperament en staartactie. Goede rasvertegenwoordiger met mooie
vachtkleur. Zeer Goed.
36. Cleopatra Joeska
Teef. Eig. C.E. Louwers- de Regt
Weldoorvoede teef van goed type. Platen op lichaam ontbreken. Vrouwelijk hoofd. Goede verhouding.
Neusrug mag ietsje rechter. Goed oog. Goede ooraanzet. Compleet schaargebit. Uitgebalanceerd
lichaam. Goede onder- en bovenbelijning. Iets hellend bekken. Prima bone. Goede voeten. Mooie
beharing met goede bevedering. Loopt prima. Mooi temperament. Goede staartactie. Prima
rasvertegenwoordigster. Toont aan het eind van de keuring prima ringgedrag. Uitmuntend.

Nest 7

Kennel van T.H. Hooge (Hooge, T.H.)

Nest 4/3 aanwezig 3/1 geb. 18-10-2008
V. Rocco v. Gorik's Heem, NHSB 2491406 (Eros Amber v. Wikatro x Sarah v. Gorik's Heem)
HD B, eig.: M.J. Boer
M. Esra-Senna-Wammes v.'t Opgoande Slag, NHSB 2594117 (Wammes Lars v.d.
Stompaerdse Kreek x Senna-Jara-Bas v.'t Opgoande Slag) HD A, eig.: T.H. Hooge
Wisselend beeld. Reuen lijken meest op vader, teven op moeder. In totaliteit heeft vader meeste
invloed gehad. In belijning rastypisch. Voor leeftijd goede substantie. Correcte hoekingen.
Overwegend aan de maat, vriendelijk karakter. Veelbelovende jonge reu nr. 40.
In totaal een goed nest.
F. Rocco v. Gorik’s Heem
Zes jaar oude, lichtgestrekte, scherp getekende, krachtige reu. Goede maat, goede verhoudingen.
Rastypisch wigvormig hoofd. Troffelvormig oor. Amberkleurig oog. Prima schaargebit.
Schouder zou iets schuiner mogen en de ribben zouden iets verder door mogen lopen. Goede
ribwelving en voorborst en zeer rastypisch opgebouwde achterhand. Halflange beharing.
Kan goed gaan. Zeer vriendelijk temperament. Uitmuntend.
f. Esra-Senna-Wammes v.'t Opgoande Slag
Licht gestrekt, zeer vrouwelijk, volledig rastypisch. Gestrekt hoofd, zou iets meer breedte mogen
hebben. Toch een rastypische expressie door het attent gedragen oor. Correct scharend gebit. Racy,
wat vlak in de ribben. Voldoende gehoekt voor en achter, maar wat sterk hellend bekken. Zag graag
wat meer vering in de middenvoet. Halflange beharing, mist nog wat bevedering. Goede bossige
staart. Gaat makkelijk in telgang en achter iets ondergeschoven.
Zeer vriendelijk temperament. Zeer Goed.
37. Cosca
absent

Reu. Eig. L.W. Hut

38. Borka
Reu. Eig. A. Buizert
Licht gestrekte, rastypische reu met voor leeftijd al goede substantie. Moet in totaliteit nog iets
opdrogen. Goede wigvormige schedel, moet nog wat vlakker. Goede oogkleur en behang. Toont nog
wat veel lip. Prima schaargebit. Zeer rastypisch opgebouwd. Moet in de rugbelijning nog wat strakker
worden. Goed bossige staart en goede bone. Halflang, mooi sluik aanliggende beharing.Gaat voor
leeftijd heel mooi. Prima gedrag. Leuke reu, beloofd nog iets voor de toekomst. Zeer Goed.
39. Boris
Reu. Eig. M. Lunardo
Zeer gestrekt totaalbeeld. Elegant. Goede maat. Elegant en gestrekt met lang behang. Vriendelijk
oog. Voldoende gehoekt. Voor leeftijd goede substantie. Voldoende bone. Moet in alles nog wat

vaster worden. Zeer rastypische beharing. Halflang. Goed bossige staart. Gaat voor leeftijd heel
behoorlijk. Goed stuwend. In het front nog wat los. Rastypisch temperament, nog wat verlegen.
Gecastreerd. Goed.
Reu. Eig. M. Muller & C. Meijers
40. Ricco
Veelbelovende jonge reu. Rastypisch belijnd. Mooie maat en goede verhoudingen. Goed wigvormig
hoofd, goed breed in schedel. Vriendelijk oog. Correct behang. Scharend gebit. Attent gedragen oor.
Harmonische bouw, mooie balans, scherp belijnd, mooie bone. In niets overdreven. Mooi sluik
aanliggende beharing. Goede bossige staart. Correct gangwerk, ook in zijn front. Vriendelijk
temperament, zeer sociaal. Uitmuntend.
41. Sonja
Sonja is overleden

Teef. Eig.

42. Dora
Teef. Eig. Y. Claes-Lenears
Flinke teef, aan de maat. Gestrekt in ietwat welgedane conditie. Gestrekt, vriendelijk hoofd. Hoofd zou
iets meer opgevuld mogen zijn. Mooie zachte uitdrukking. Fraai donker oog. Goed behang en
schaargebit. Voldoende hals, maar schouder zou iets schuiner mogen. Nog iets vlak in de ribben.
Ietwat sterk hellend bekken. Sluike beharing, mist nog wat bevedering. Staat ondergeschoven, gaat
makkelijk in telgang. Zeer vriendelijk temperament. Een onsje minder zou niet misstaan. Goed.
43. Lobke
Absent

Nest 8

Teef. Eig. C. van Dongen

Kennel The Gloucester (Key, R. )

Nest 4/6 aanwezig 2/2 geb. 22-8-2008
V. Baron v.'t Poldersdijkje, NHSB 2482179 (Ivar The Gloucester x Flair v. d'Ouw Knip) HD
A, eig.: L.F. Mastenbroek
M. Nadezja The Gloucester, NHSB 2346822 (Boaz Ben Jaffa v.d. Waterdwinger x Kenzie
The Gloucester) HD A, eig.: R. Key
De som van de twee ouderdieren is meer dan de individuele klasse. Een enkel wat grotere reu. Goede
maatvoering. Aantrekkelijk teefje nr. 52. Licht gereserveerde karakters. Sluike vachten. Hoofden zijn
nog niet af. Gangwerk over het algemeen goed.
G. Baron v.’t Poldersdijkje
Krachtige reu, aan de maat. Clovistype. Wat zwaar hoofd, moet droger, laag aangezet behang, zachte
expressie, maar kijkt wat scheel. Scharend gebit. Bouw in goede balans. Goed gehoekt. Goede
boven- en onderbelijning. Sluike beharing, op moment wat droog. Bossige staart. Correct gangwerk.
Zeer vriendelijk temperament en flegmatiek. Goed.
g. Nadezja The Gloucester
Licht gestrekt, mooie maat, goede substantie. Onvoldoende rastypisch hoofd, door oogkleur en vorm
wat vreemde expressie. Scharend gebit. Korte hals, goede rugwelving. Zeer rastypische
bovenbelijning,. Zag iets meer vering in de middenvoet. Mooie sluike aanliggende beharing. Bossige
staart. Gaat voor teef heel behoorlijk. Zeer vrij en vriendelijk temperament. Goed.
Reu. Eig. L. Klompenhouwer
44. Maron Nabar
Licht gestrekte, scherp getekende reu. Goede maat. Moet in ribben nog verder uitzwaren. Wat rond in
schedel, toont daardoor veel stop. Lichte oogkleur. Scharend gebit. Voorsnuit zou iets meer
opgevormd mogen zijn. Elegant belijnd. Rechte bovenbelijning. Achter meer gehoekt. Sluike beharing.
Achter goed stuwend. Front was niet te beoordelen. Vriendelijke, blije hond. Ontbrekende
gebitselementen (doktersverklaring) Goed.
45. Hunter Nabar
Absent.
46. Filibuster Nabar
Absent.

Reu. Eig. H.F.H.J. Aarts
Reu. Eig. R. Roosen

47. Joksan Nabar
Reu. Eig. B. O'Connor
Flinke reu, aan de maat! Sterk totaalbeeld. Voor een reu iets te gestrekt. Voldoende wigvormig hoofd.
Vriendelijk oog. Kan het oor attent dragen. Scharend gebit. Korte hals. Schouder ligt wat ver naar
voren. Goed ontwikkelde ribben. Zwaar bone. Sluik, goed aanliggend, halflange beharing. Gaat voor
leeftijd heel behoorlijk. Voor met wat korte pas. Zeer vriendelijk temperament. Zeer Goed.
48. Kenzie Nabar
Absent.

Teef. Eig. A. Beumer

49. Shaktie Nabar
Absent.

Teef. Eig. F. v.d. Ven

Teef. Eig. G.W. Mijdam
50. Sanoek Nabar
Licht gestrekt teefje, goede maat. Voor leeftijd goede substantie. Hoofd met goede wigvorm. Mooi
amberkleurig oog. Nog wat schichtige expressie. Attent gedragen oor. Geschaard gebit. Toont nog
veel occiput. Voldoende hals. Goede bovenbelijning. Staat wat breed en ondergeschoven. (Misschien
omdat ze zich niet op haar gemak voelt) Glad, glanzend maar iets te korte beharing. Gebonden
gangwerk. Zeer verlegen en onzeker, doch goed benaderbaar. Zeer Goed.
51. Solana Nabar
Absent.

Teef. Eig. P. Korst

Teef. Eig. W.A.M. Donjacour
52. Laima Nabar
Gestrekt, mooie maat, goede substantie. Goede wigvorm hoofd. Zeer vrouwelijk. Mooie zachte
uitdrukking. Attent gedragen oor. Mocht iets meer opvulling onder oog hebben. Scharend gebit.
Korte hals. Voorhand zou iets meer onder onderlichaam mogen staan. Mooie rechte bovenbelijning en
prima achterhand hoeking. Fraaie staartaanzet. Mooi sluik, goed aanliggende beharing en goede
bossige staart. Kan goed gaan. Vrij en vriendelijk. Zie haar graag nog een keer terug. Zeer Goed.
53. Chakka Nabar
Absent.

Nest 9

Teef. Eig. W.M. Spa

Kennel v.h. Finster Wold (Vos - Wiegand, C.M.)

Nest 5/4 aanwezig 3/2 geb. 22-8-2008
V. Cem v.h. Finster Wold, NHSB 2560110 (Barry x Mazzel v. Oudsher) HD A, eig.: Cem is
overleden
M. Isis v. Oudsher, NHSB 2605194 (Faro Fan 't Suydevelt x Dobry v. Oudsher) HD A, eig.:
C.M. Vos – Wiegand
Wisselend totaalbeeld. Reuen in zijn algemeenheid goede substanties, teefjes nog wat elegant.
Hoofden kunnen typischer (droger, scherper belijnd). Vriendelijke karakters, heerlijke honden om in
huis te hebben.
H. Cem v.h. Finster Wold
Overleden
h. Isis v. Oudsher
Gestrekt rastypisch beeld. Aan de maat. Gestrekt hoofd. Iets rond in schedel. Kan het oor attenter
dragen. Vriendelijke expressie. Lippen zouden iets droger mogen zijn. Voldoende hals. Goed
gewelfde ribben en voorborst. Sterk hellend bekken. Mag graag meer hoekingen in de opperarm en
knieën zien. Beharing is sluik, droog en mist bevedering. Vlot gangwerk, niet geheel parallel. Zeer
vriendelijk temperament. Pas een nest gehad. Nog niet in optimale conditie. Zeer Goed.
54. Ellert
Reu. Eig. S. van Wijnbergen
Licht gestrekt van goede maat. Goede verhoudingen. Hoofd met voldoende wigvorm, iets gestrekt.
Ogen zijn nog wat licht. Zeer fraai oor, zeer attent gedragen. Schaargebit. Lippen mogen droger. Voor
leeftijd goed ontwikkelt lichaam. Schouder mocht iets schuiner. Goede bovenbelijning. Goed bone.
Halflang sluik haar. Toont al wat kraag. Gaat vlot. In front sluiten ellebogen nog niet aan. Zeer
vriendelijk temperament. Zeer Goed.

55. Erik
Absent.

Reu. Eig. G. Schepers

56. Edo
Reu. Eig. M. den Bode
Ouderwetse vogelhond zoals die bij oude meesters te zien is. In welgedane conditie. Lief hoofd, maar
helaas onvoldoende rastypisch. Ietwat spanielachtig met veel lip. Stevige bouw, wat korte hals. Prima
ribben, wat slap in rug. Sluike beharing. Goed gangwerk, rastypisch in de beweging. Super
temperament, zeer vriendelijk en aanhankelijk. Zou een paar kilo kunnen missen. Goed.
57. Egbert
Absent.

Reu. Eig. Fam. Hoeksema

Reu. Eig. K. Bomers
58. Eize
Middelgrote reu met goede lichaamsverhoudingen. Rastypisch belijnd. Hoofd is voldoende rastypisch.
Wat sterke werving in de schedel en wat diepe stop. Toont veel lip. Correct oor. Vriendelijke
expressie. Scharend gebit. Bouw is evenredig, niets overdreven. Toont iets voorborst. Staart wat rond
en hoog gedragen. Glanzend, sluik, vlak aanliggende beharing. Zeer onstuimig gangwerk. Heel
vriendelijk temperament, een echte sluimert. Supervriendelijke hond. Zeer Goed.
59. Eowijn
Absent.

Teef. Eig. Fam. Van Wees

Teef. Eig. M. v.d. Burg
60. Elske
Licht en elegant teefje. Echt vrouwelijk hoofd. Moet onder ogen en voorsnuit voller. Rastypisch goed
afgerond oor, wat mooi attent gedragen kan worden. Prima schaargebit. Voorhand zou iets meer
onder lichaam mogen staan. Goede ribwelving. Correcte achterhand. Voldoende bone. Goed
aanliggend, maar wat korte beharing. Best redelijk gangwerk, nog wat open in front. Zeer vriendelijk
temperament. Zeer Goed.
61. Ester
Teef. Eig. Fam. Meekels
Wat kleiner teefje. Voldoende rastypisch. Ietwat spanielachtig hoofd met name door de lippenpartij.
Mooi attent gedragen oor. Goede oogkleur. Tang gebit. Evenredig gebouwd. Goede ribwelving. Goed
bone. Sluik zijdeachtige beharing. Gaat vlot. Heel lief, aanhankelijk temperament. Netjes opgevoede
hond. Mooi contact met de baas. Goed.
62. Eefje
Absent.

Teef. Eig. S. Brinkman-de Bruin

Nest 10 Kennel v. Carnisselande (Kroon, L.)
Nest 4/3 aanwezig 4/2 geb. 25-5-2008
V. Spot Jara Guido v.'t Opgoande Slag, NHSB 2408809 (Guido Ceda v.d. Drentsche
Dreven x Jara-Ayla-Iris Sindra De Baggelaar) HD A, eig.: K. Degenaar
M. Tjarda Djara v.d. Stompaerdse Kreek, NHSB 2489522 (Lars Ceda v.d. Drentsche
Dreven x Djara v. Olt Drentenhof) HD A, eig.: L. Kroon
Vader heeft zijn stempel op het nest gedrukt. Vrijwel alle honden hebben bijna mantelpatroon (op een
na; knikstaart). Geen grote afwijkingen, zeer homogeen nest met prima temperamenten. Veel
rastypische kwaliteiten, met name bij de reuen. Een reu knikstaart. Een teef gesteriliseerd.
J. Spot Jara Guido v.'t Opgoande Slag
Mooi totaalbeeld, echte Drent. Krachtig wigvormig hoofd. Mooie oogkleur en expressie. Goed
ontwikkeld lichaam. Correcte hoekingen en sterke bone. Fraaie beharing. Vlotte gang. Prima
temperament. Mooie rastypische hond. Uitmuntend.
ja. Tjarda Djara v.d. Stompaerdse Kreek
Rastypische teef, maar aan de zware kant waardoor ze niet geheel in balans is. Goed gevormd hoofd.
Licht amberkleurig oog. Goed ontwikkeld lichaam. Prima bone. Voldoende hoeking voor en achter.
Bekken sterk hellend. Beharing kan sluiker. Gangwerk voor goed, achter weinig stuwkracht.
Uitmuntend temperament. Zeer Goed.

63. Bowie Spot
Reu. Eig. R. v.d. Wel
Rastypische reu van mooi formaat. Krachtig hoofd. Licht amberkleurig oog. Schaargebit. Hals kan wat
droger. Goed aangezet en gedragen oor. Prima bone. Lichaam in volle ontwikkeling. Voorhand te ver
naar voren geplaatst. Goed gehoekte achterhand. Mooie sluike beharing. Bossige staart. Goede
bevedering. Van achteren vlot. Voor nog wat wijd en gaat nog uit de ellebogen. Prima temperament.
Jonge reu die nog in volle ontwikkeling is. Zeer Goed.
64. Joris Spot
Reu. Eig. H. Lamers
Krachtig gebouwde reu. Goede verhoudingen en prima totaalbeeld. Mooi reuenhoofd. Wigvormig en
mooie oogkleur en expressie. Correct gebit. Prima oordracht. Goed gebouwd. Prima hoekingen. Prima
borstdiepte. Ribwelving nog niet klaar en voorborst moet zich nog verder ontwikkelen. Uitmuntende
bovenbelijning. Sterke bone. Fraaie beharing, bijna mantelpatroon. Uitmuntende bevedering.
Voldoende bossige staart. Vlot gangwerk met goede stuwkracht, voor nog wat los. Onstuimig vrij en
vriendelijk temperament. Volgt jachtopleiding. Uitmuntend.
65. Sybe Spot
Reu. Eig. M. Dijkman
Fraaie reu van prima formaat en totaalbeeld. Mooi reuenhoofd. Prima expressie, maar oog toont nog
wat wit. Wigvormig hoofd, correct gebit en goed geplaatst en gedragen oor. Krachtig gebouwd met
prima bone. Goed ontwikkeld lichaam, moet in front nog verder opvullen. Uitmuntende hoeking achter.
Fraaie sluike beharing, bijna mantelpatroon. Prima bevedering, oren, benen en hals. Voldoende
bossige staart. Vlot gangwerk achter, voor nog wat los, iets breed. Temperamentvolle, vriendelijk reu.
Fraaie reu. Uitmuntend.
Reu. Eig. B. Lodder
66. Banjer Spot
Krachtig bebouwde reu. Zwaar bone. Hoekingen voor en achter konden beter. Sterk bone. Goed
ontwikkeld lichaam. Zwaar hoofd wat droger kon. Licht amberkleurig oog. Correct gebit. Prima
ooraanzet en dracht. Hals kon droger en bekken iets vlakker. Kniehoeking kon beter. Staat breed in
front en iets overbouwd. Mooie beharing en kleur plus bevedering. Achter weinig stuwkracht, voor
breed en los. Overenthousiast. Bij betasten iets gereserveerd. Heeft knikstaart. Volgt jachtcursus.
Goed. (vanwege knikstaart)
67. Dora Tjarda
Absent.

Teef. Eig. M. v.d Leije

68. Luna Tjarda
Teef. Eig. W. Koolhaas
Teefje van mooi formaat en totaalbeeld. Vrouwelijk hoofd. Voldoende wigvorm. Moet nog wat opvullen
onder de ogen. Krijgt mooi amberkleurig oog. Lichaam moet zich nog volledig ontwikkelen. Al
voldoende diep. Voorhand wat ver naar voren geplaatst waardoor wat weinig voorwaarts. Voldoende
bone. Goed gehoekte achterhand maar te sterk xxxxx. Mooi sluike beharing. Bijna mantelpatroon met
voldoende bevedering en bossige staart. Kan achter meer stuwkracht hebben, voor nog wat los.
Prima temperament. Moet in alles nog meer volwassen worden. Gesteriliseerd. Zeer Goed.
69. Tinka Tjarda
Teef. Eig. P. Klomp
Teefje van mooi formaat en goede verhoudingen. Vrouwelijk totaalbeeld. Vrouwelijk hoofd, goede
verhoudingen. Warme expressie. Prima pigment. Mooi amberkleurig oog. Prima ooraanzet en dracht.
Correct gebit. Correcte hoekingen in voor en achterhand. Nog onvoldoende voorborst. Prima bone.
Mooie borstwelving, maar voor wat weinig steun. Tikje hellend bekken. Fraaie beharing, bijna
mantelpatroon. Staart kan bossiger. Achter voldoende vlot, voor erg los. Prima temperament.
Zeer Goed.

Nest 11

Kennel v. Selihof (Zanden, J.P.A. v.d.)

Nest 5/4 aanwezig 3/3 geb. 3-9-2008
V. Spot Jara Guido v.'t Opgoande Slag, NHSB 2408809 (Guido Ceda v.d. Drentsche
Dreven x Jara-Ayla-Iris Sindra De Baggelaar) HD A, eig.: K. Degenaar
M. Bieke Kristel v. Selihof, NHSB 2518764 (Siep Muffty v. Selihof x Kristel Lobke v.
Selihof) HD A, eig.: J.P.A. v.d. Zanden
Onregelmatig nest. Twee teven gesteriliseerd. De meeste hebben de zwakke middenvoet van de
moeder geërfd. Het formaat en type heeft de vader aan de reuen door gegeven. Allen een prima
temperament.

J. Spot Jara Guido v.'t Opgoande Slag
(kopie keurverslag nest 10)
Mooi totaalbeeld, echte Drent. Krachtig wigvormig hoofd. Mooie oogkleur en expressie. Goed
ontwikkeld lichaam. Correcte hoekingen en sterke bone. Fraaie beharing. Vlotte gang. Prima
temperament. Mooie rastypische hond. Uitmuntend.
jb. Bieke Kristel v. Selihof
Ras typische teef die vandaag aan de zware kant is. Tevenhoofd. Lichte wigvorm, maar te laag
aangezet oor. Mooi amberkleurig oog. Correct gebit. Goed bone. Totaalbeeld wordt ontsierd door
overgewicht. Kan sterker in de middenvoet. Evenredig hoekingen. Sterk hellend bekken. Vlakke
beharing die teveel openstaat. Voldoende bossige staart. Achter kan meer stuwkracht tonen. Laat
voor slappe polsen zien. Goed temperament. Door overgewicht vandaag niet in verhouding.
Zeer Goed.
70. Ador Bieke
Absent.

Reu. Eig. J.P. Kelderman

71. Edwald Bieke
Reu. Eig. L. Konijnenburg
In aanleg goed gebouwde reu. Prima bone. Hoofd nog niet in verhouding met lichaam. Wigvormig
reuenhoofd wat droger mocht zijn. Iets open oog, licht amberkleurig. Goed aangezet en gedragen oor.
Correct gebit. Moet zich in lichaam nog volledig ontwikkelen. Prima bone. Evenredige hoekingen voor
en achter. Moet in front meer opvulling krijgen. Zag graag sterkere middenvoet. Lichaam ?. Ribwelving
nog niet klaar. Mooie beharing maar nog onvoldoende bossige staart. Voldoende bevedering. Erg los
voor en achter. Prima temperament. Volgt jachtcursus. Zeer Goed.
72. Elco Bieke
Reu. Eig. B. Driece
Flinke reu met goede verhoudingen die in het totaal wat grof aandoen. Zwaar hoofd wat beslist droger
moet. Tikje ronde schedel, iets laag geplaatst oor. Correct gebit. Amberkleurig oog. Zwaar bone.
Goede hals rug lijn. Goed ontwikkeld lichaam. Mist nog voorborst. Knijpt met de ellebogen. Staat
graag Frans. Goed gehoekte achterhand. Fraaie beharing, prima bosssige staart en goede
bevedering. Achter iets koehakkig en voor erg los en uit ellebogen. Enthousiaste reu, iets
gereserveerd bij betasten. Zeer Goed.
Reu. Eig. H. Spitzen
73. Eros Bieke
Goed gebouwde jonge reu. Prima formaat. Goed gevormd hoofd, wat droger moet zijn. Donker
amberkleurig oog. Correct gebit. Goed geplaatst en gedragen oor. Prima pigment. Voorhand te ver
naar voren. Rechte rugbelijning. Sterk bone. Zwakke middenvoet. Lichaam nog in volle ontwikkeling.
Goed gehoekte achterhand. Iets hellend bekken. Prima sluike beharing. Goede bevedering. Goed
bossige staart. Prima kleur. Achter voldoende parallel, voor breed en los. Prima temperament. Volgt
jachtopleiding. Zeer Goed.
74. Eddo Bieke
Eddo is overleden.

Reu. Eig. Eddo is overleden

75. Elke Bieke
Teef. Eig. Z. Albada
Teefje van goed formaat. Goede verhoudingen. Goed gevormd hoofd, maar moet meer opvulling
krijgen. Mooi donker amberkleurig oog. Correct gebit. Goed geplaatst en gedragen oor. Lichaam moet
zich nog volledig ontwikkelen, even als de voorborst. Voorhand kan beter gehoekt. Sterk bone.
Zwakke middenvoet. Voldoende hoeking achter. Sterk hellend bekken. Mooie sluike beharing. Prima
bossige staart. Mooie kleur en goede bevedering. Voor erg breed en los, achter voldoende parallel.
Prima temperament. Zeer Goed.
76. Else Bieke
Teef. Eig. M. Peters
Elegante teef, die nog erg puppyachtig aandoet. Vrouwelijk hoofd, nog erg smal, met licht
amberkleurig oog. Correct gebit. Goed gedragen en geplaatst oor. Prima pigment. Moet zich in
lichaam nog volledig ontwikkelen. Voldoende bone. Voorhand steil en te ver naar voren geplaatst.
Achterhand hoeking kan meer zijn. Sterk hellend bekken. Sluike beharing, mooie kleur. Goede
bevedering. Onregelmatig gangwerk, erg smal. Gaat graag in telgang. Super temperament. Is
momenteel in alles nog te klein?, heeft tijd nodig. Gesteriliseerd. Goed.

77. Emy Bieke
Absent.

Teef. Eig. E. Osnabrugge

78. Esmee Bieke
Teef. Eig. M. Veenink
Teef van mooi formaat en goede verhoudingen. Vrouwelijk hoofd, nog wat smal in voorsnuit. Correct
gebit. Donker amberkleurig oog. Correct oor. Goede bovenbelijning. Opperarm sterk. Goed bone. Mist
nog voorborst. Staat graag Frans. Lichaam moet zich nog verder ontwikkelen. Voldoende hoeking
achter. Fraaie vacht, kleur en bevedering. Achter voldoende parallel, voor nog los en breed. Prima
temperament. Heeft tijd nodig om tot de hoogste kwalificatie te komen. Gesteriliseerd. Zeer Goed.

Nest 12 Kennel v. Selihof (Zanden, J.P.A. v.d.)
Nest 2/4 aanwezig 1/4 geb. 26-6-2008
V. Siep Muffty v. Selihof, NHSB 2360263 (Gaius Julius Vanner Breeder Ae x Muffty Micky
v. Selihof) HD A, eig.: E. Luijmes
M. Senna Lobke v. Selihof, NHSB 2467696 (Mozart Hesther v. Groevenbeek x Lobke
Muffty v. Selihof) HD A, eig.: J.P.A. v.d. Zanden
De meeste honden hebben het front van moeder meegekregen; te breed en zwakke voeten.
Enthousiaste temperamenten. Prima kleur en beharing. Ook het te hellend bekken hebben ze van hun
moeder meegekregen.
K. Siep Muffty v. Selihof
Krachtig gebouwde reu die het vandaag niet zo goed kon vinden met de keurmeester. Krachtig
wigvormig reuenhoofd wat iets droger kan, maar past bij lichaam. Amberkleurig oog. Prima pigment.
Prima bouw. Sterk ontwikkeld lichaam. Krachtig bone. Voorhand aan de steile kant. Voldoende
hoeking in de achterhand. Royaal sluik vacht. Prima bossige staart. Goede bevedering. Prima kleur.
Gangwerk achter voldoende, voor erg breed. Vandaag wat humeurig. Zeer Goed.
k. Senna Lobke v. Selihof
Teefje van goed formaat dat wat in de voorhand duikt, veroorzaakt door een zwakke middenvoet.
Vrouwelijk hoofd, zag graag wat meer opvulling onder de ogen. Correct gebit. Goed amberkleurig oog.
Kan oren iets hoger zetten. Sterk ontwikkeld lichaam. Breed in front met weinig opvulling. Zware
middenpols. Iets oplopende ruglijn. Goede hoekingen achter. Te sterk hellend bekken. Sluik maar wat
open beharing. Onvoldoende bossige staart. Vacht vandaag niet in conditie. Achter weinig stuwkracht,
voor erg breed en los in pols. Prima ringgedrag. Prima ringgedrag. Zeer Goed.
79. Douwe Senna
Absent.

Reu. Eig. M. Ouderland

80. Jelle Senna
Reu. Eig. B. den Uijl
Reu van goed formaat. Goede verhoudingen. Totaalbeeld wordt wat verstoord door te vrolijk
staartgedrag. Wigvormig hoofd, maar mist nog opvulling onder de ogen. Midden amberkleurig oog.
Correct gebit en behang. Te steil in front, mist nog opvulling. Prima bone. Rechte ruglijn. Lichaam in
volle ontwikkeling. Goed gehoekte achterhand. Iets hellend bekken. Te zwakke middenvoet. Fraaie
beharing. Prima bevedering en bossige staart. Gangwerk achter voldoende, voor breed en los. Prima
temperament. Goed voorgebracht en hond in prima conditie. Zeer Goed.
81. Donja Senna
Teef. Eig. J. Bokhoven
Overenthousiaste teef van goed formaat. Vrouwelijk hoofd. Goede wigvorm, kan oren iets beter
zetten. Correct gebit. Mooi amberkleurig oog. (evenredig) Moet nog wat opvulling onder oog krijgen.
Evenredige hoekingen voor en achter. Iets oplopende ruglijn. Prima bone. Staat graag
ondergeschoven. Mooie beharing. Prima bevedering en bossige staart. Gaat vlot, voor nog wat los en
achter weinig stuwkracht. Prima temperament. Heeft training nodig. Zeer Goed.
82. Debby Senna
Teef. Eig. M. Redegeld
Teefje van mooi formaat. Goede verhoudingen. Vrouwelijk hoofd, licht wigvormig met donker
amberkleurig oog. Goed gevormd en gedragen oor. Teefje met veel potentie, maar heeft nog wat tijd
nodig. Recht front maar mist nog opvulling. Prima bone. Harmonisch gehoekt. Fraaie beharing en
kleur. Mooie bossige staart en goede bevedering. Gaat vlot door de ring, voor nog wat los. Prima
temperament. Volgt jachtopleiding. Zeer Goed.

83. Diana Senna
Teef. Eig. M. Bruins
Onstuimige hond die in alles nog te elegant is. Vrouwelijk hoofd. Goede verhoudingen, maar mist nog
opvulling onder de ogen. Correct geplaatst oor. Goed amberkleurig oog. Mooi gebit. Voorhand ver
naar voren geplaatst, waardoor weinig opvulling in front. Prima bone. Moet zich in lichaam nog
volledig ontwikkelen. Rug moet sterker worden. Voldoende hoeking achter. Te hellend bekken.
Sluike beharing maar mocht royaler op lichaam. Goede bossige staart. Gangwerk erg smal, voor nog
erg los. Prima temperament. Uitmuntende spierconditie. Volgt jachttraining. Zeer Goed.
84. Daya Senna
Teef. Eig. P. Verwoerd
Teefje van mooi formaat en type. In iets te zware conditie voorgebracht. Vrouwelijk hoofd. Goede
verhoudingen. Mooi amberkleurig oog. Goed geplaatst oor. Prima pigment. Prima bone. Goed
ontwikkeld lichaam. Goede voorborst. Opperarm kan schuiner. Voldoende hoekingen achter. Staat
nog wat breed in front. Te hellend bekken. Mooie beharing, kleur. Prima bevedering. Staart kan
bossiger. Gangwerk achter vlot, voor breed. Prima temperament. Gesteriliseerd. Zeer Goed.

Nest 13

Kennel v.'t Sleeswyck (Nap, T.)

Nest 4/6 aanwezig 4/6 geb. 17-8-2008
V. Cástor Buster Fan 't Patrijzen Bos, NHSB 2553047 (Buster Hesther v. Groevenbeek x
Tjeraa) HD A, eig.: W. Klijnstra
M. Fayka v.d. Flevomare, NHSB 2495408 (Ivar The Gloucester x Mijn Othilia v.d.
Flevomare) HD A, eig.: T. Nap
Goede rasvertegenwoordigers Wat nog lang niet af is. Goede lichamen Over het algemeen goede
helling van het bekken. Lippenpartijen mogen niet zwaarder worden.
L. Cástor Buster Fan 't Patrijzen Bos
Uitmuntende rasvertegenwoordiger Goed reuenhoofd. Goed oog oor en gebit
De kale oogranden verstoren de expressie . Goed lichaam Evenredig gehoekt. Goede vachtstructuur,
zal beter moeten aanliggen. Voldoende vlot. Prima ringgedrag. Uitmuntend totaalbeeld.
la. Fayka v.d. Flevomare
Voldoende typische hond die zelfverzekerder zou moeten zijn. Vrouwelijk hoofd. Goed oog oor en
gebit Goede lichaamsbouw, met een wat sterk hellend bekken. Evenredig gehoekt. Goede
vachtstructuur, maar veel stippen in het wit. Gangwerk niet te beoordelen. Voldoende ringgedrag.
Vanwege het niet tonen van het gangwerk geen kwalificatie
85. Migo
Reu. Eig. Fam. N. Jekel
Prima rasvertegenwoordiger. Voldoende mannelijk type. Goed reuenhoofd. Goed oor en gebit.
Oogkleur moet nog donkerder. Onderlippen moeten beter sluiten. In aanleg goed lichaam. Evenredig
gehoekt. Staat graag een beetje frans. Prima beharing. Gangwerk voldoende uitgrijpend maar nog
iets los. Prima ringgedrag. Uitmuntend.
86. Joris
Reu. Eig. F. Deibel
Voldoende rastypische reu. Mooi mannelijk type.
Goed reuenhoofd. Bijna helemaal bruin. Goed oog oor en gebit.
Onderlip moet beter sluiten.Goed gebouwd lichaam, wat nog in ontwikkeling is.
Voldoende bone. Evenredig gehoekt. Een wat sterk hellend bekken.
Goede vachtstructuur.Zag graag betere plaatverdeling. Gangwerk voldoende vlot,
maar nog niet vast. Prima ringgedrag. Zeer goed.
87. Tebbe
Reu. Eig. Fam. F. Beckerman
Voldoende typische drent, welke onvoldoende zelfvertrouwen heeft. Goed reuenhoofd
Met goed oor. Gebit niet te beoordelen. Oogkleur moet donkerder en onderlip moet beter sluiten.
In aanleg goed lichaam wat nog verder ontwikkelen moet. Voldoende bone en evenredig gehoekt.
Goede vachtstructuur. Gangwerk voldoende vlot, maar moet nog vaster.
Zou in gedrag meer reu moeten zijn .Vanwege ringgedrag geen kwalificatie.
88. Sandor Castor
Reu. Eig. Fam. J. Daniels
Voldoende ras typische drent welke plezier beleefd in het leven. Hoofd met voldoende mannelijke
expressie Goed oor en gebit. Oogkleur moet donkerder en onderlip moet beter sluiten. Voldoende
lichaamsbouw nog in ontwikkeling. Evenredig gehoekt. Passend bone. Goede vachtstructuur maar

mist nog bevedering. Gangwerk voldoende vlot voor wat wijd. Prima ringgedrag. Zeer goed.
89. Cato Fayka
Teef. Eig. J. Tonnaer
Zeer typische drent. Met een wat te zwakke bovenbelijning. Mooi vrouwelijk hoofd. Goed oor en gebit.
Oogkleur moet nog donkerder worden. Lippenpartij mag niet zwaarder worden. Lichaam in
ontwikkeling. Toont overbouwd. Passende benen en voeten. Evenredig gehoekt. Goede
vachtstructuur. Gangwerk erg speels en ongecontroleerd. Prima ringgedrag. Zeer goed.
90. Stella Fayka
Teef. Eig. Fam. J. Nijdam
Prima rasvertegenwoordigster. Vrouwelijk hoofd. Goed oor en gebit. Oogkleur moet nog donkerder.
Onderlip zal nog beter moeten sluiten. Voldoende lichaamsbouw voor leeftijd.Passende benen en
voeten. Evenredig gehoekt. Goede vachtstructuur, maar mist nog wat bevedering. Gangwerk
voldoende vlot,achter wat nauw. Prima ringgedrag. Zeer goed.
91. Noa Fayka Teef. Eig. Fam. J.H. Meijs
Voldoende typische drent. Mooi vrouwelijk hoofd. Goed oor en gebit.Oogkleur moet nog wat
donkerder. Lippenpartij moet niet zwaarder worden. Voor leeftijd voldoende ontwikkeld lichaam.
Passende benen en voeten. Evenredig gehoekt. Goede vachtstructuur, maar mist nog bevedering.
Gangwerk voldoende vlot ,maar nog erg los. Voldoende ringgedrag. Zeer goed.
92. Frouke Fayka
Teef. Eig. N. van Hofwegen
Een wat fijn gebouwde maar rastypische drent.Vrouwelijk hoofd met vriendelijke expressie. Goed oog
oor en gebit. Goede lichaamsbouw,maar moet zich nog verder ontwikkelen.Passende benen en
voeten. Evenredig gehoekt. Goede vachtstructuur maar mist nog bevedering. Gangwerk voldoende
vlot maar wat wijd in ellebogen. Prima ringgedrag. Wat ringtraining zal het gangwerk bevoordelen.
Zeer goed.
93. Ilza Fayka Teef. Eig. Fam. F. Sanders
Voldoende typische drent in een te goede conditie. Vrouwelijk hoofd. Goed oor en gebit. Oogkleur
moet donkerder. Lippenpartij mag niet zwaarder worden. Wat ronde ribbenpartij. Wat wijd in
ellebogen. Passend beenwerk,evenredig gehoekt. Beharing goede structuur,maar zou beter moeten
aanliggen, mist nog wat bevedering.Gangwerk passend bij de lichaamsbouw. Voldoende vlot. Prima
ringgedrag. Zeer goed.
94. Senta Fayka
Teef. Eig. F. Deibel
Prima rasvertegenwoordigster. Prima in verhoudingen. Vrouwelijk hoofd. Goed oor en gebit. Zag
oogkleur nog wat donkerder. Mist pigment aan neus. Prima lichaamsbouw. Mooie onderbelijning.
Passend beenwerk. Evenredig gehoekt. Goede vachtstructuur mist nog wat bevedering. Gangwerk
voldoende vlot. Prima ringgedrag. Zeer goed.

Nest 14

Kennel v.d. Lage Nesse (Reus - de Haan, T. de)

Nest 2/3 aanwezig 1/3 geb. 25-6-2008
V. Cástor Buster Fan 't Patrijzen Bos, NHSB 2553047 (Buster Hesther v. Groevenbeek x
Tjeraa) HD A, eig.: W. Klijnstra
M. Lotte-Carmen v.d. Valkeniersweide, NHSB 2335962 (Boaz Hesther v. Groevenbeek x
Carmen Annelot v.h. Jagerslatijn) HD B, eig.: T. de Reus - de Haan
Het sterk hellend bekken van de moeder zien we terug bij de teefjes. De reu is een prima
rasvertegenwoordiger. Combinatie wordt niet herhaald moeder is 9 jaar.
L. Cástor Buster Fan 't Patrijzen Bos
Zie vorig nest.
lb. Lotte-Carmen v.d. Valkeniersweide
Voldoende typische drent van 9 jaar. Vrouwelijk hoofd. Goed oog oor en gebit. Voor leeftijd nog goed
lichaam. Passende benen en voeten. Wat sterk hellend bekken. Voor matig, achter goed gehoekt.
Beharing goede structuur maar wat krullerig. Gangwerk evenredig aan de bouw, gaat graag in
telgang. Prima ringgedrag. Zeer goed totaalbeeld
95. Floris Lotte
Reu. Eig. C. Pluimers - Bronswijk
Uitmuntende rasvertegenwoordiger. Prima reuenhoofd. Goed oog oor en gebit. Goed lichaam. Prima

onder en bovenbelijning. Sterke benen en voeten. Voor en achter goed gehoekt. Goede
vachtstructuur. Voldoende plaatverdeling. Gangwerk gaat goed. Voldoende stuwing. Prima
ringgedrag. Zeer goed.
96. Fred Lotte Reu. Eig. R. Rapmund
Absent
97. Clara Lotte Teef. Eig. G.M. Gentile - de Brey
Voldoende typische drent. Vrouwelijk hoofd. Goed oog oor en gebit. Goed lichaam met wat ronde
ribbenpartij. En een wat sterk hellend bekken. Voor matig en achter goed gehoekt. Passend
beenwerk. Goede vachtstructuur, met wat schimmelpatroon.Door het sterk hellend bekken gaat en
staat de hond wat onder geschoven. Prima ringgedrag. Goed.
98. Amy Lotte Teef. Eig. T. de Reus - de Haan
Voldoende typische drent. Zou wat zelfverzekerder mogen zijn. Vrouwelijk hoofd ,goed oog oor en
gebit. Goede lichaamsbouw. Goede onder en bovenbelijning. Passende benen en voeten. Zag
voorvoeten graag iets ronder. Evenredig gehoekt. Goede vachtstructuur, maar wit niet helemaal wit.
en mist nog wat bevedering. Gangwerk voldoende vlot. Voldoende ringgedrag. Zeer goed.
99. Sophie Lotte
Teef. Eig. X. van Pommeren
Voldoende typische drent ,die iets meer zelfvertrouwen moet hebben. Vrouwelijk hoofd,goed oor oog
en gebit. Goede lichaamsbouw met een wat sterk hellend bekken. Goede onder en bovenbelijning.
Voor matig en achter goed gehoekt, Goede vachtstructuur, voldoende plaatverdeling. Door bouw en
gedrag gaat en staat de hond ondergeschoven. Net voldoende ringgedrag. Goed.

Nest 15

Kennel van J.P.A. Kollenburg (Kollenburg, J.P.A.)

Nest 5/3 aanwezig 2/2 geb. 3-5-2008
V. Cástor Buster Fan 't Patrijzen Bos, NHSB 2553047 (Buster Hesther v. Groevenbeek x
Tjeraa) HD A, eig.: W. Klijnstra
M. Loeka v.d. Meerpoel, NHSB 2578982 (Charlie Muffty v. Selihof x Mirke v.d. Meerpoel)
HD A, eig.: J.P.A. Kollenburg
Nest met wisselende nakomelingen. Welke op deze leeftijd verschillend in ontwikkeling zijn. Punt van
aandacht blijft de bekkenhelling.
L. Cástor Buster Fan 't Patrijzen Bos
Zie nest 1
lc. Loeka v.d. Meerpoel
Voldoende typische drent van 5 jaar. Goed vrouwelijk hoofd. Goed oog oor en gebit. Goed lichaam
,waarvan de bovenbelijning strakker mag. Voldoende bone. Evenredig gehoekt. Wat sterk hellend
bekken. Goede vachtstructuur. Voldoende vlot gangwerk. Prima ringgedrag. Zeer goed totaalbeeld.
100. Hibbe
Absent

Reu. Eig. N. de Broyer

101. Hessel Reu. Eig. B. Wierbos
Forse reu van prima type. Voldoende mannelijke expressie. Goed oog oor en gebit. Zag neusrug
graag wat rechter. Goede lichaamsbouw. Goede boven en onderbelijning. Voldoende bone. Evenredig
gehoekt. Wat wijd in ellebogen. Goede vachtstructuur. Zag graag wat meer plaatverdeling. Hoofd bijna
geheel bruin. Prima gangwerk,maar wat wijd in ellebogen. Zeer goed.
102. Hilko
Absent

Reu. Eig. J. Gerits

103. Hero
Absent

Reu. Eig. J. Gerits

104. Hunter Reu. Eig. J. Kollenburg
Voldoende rastypische drent. Goed reuen hoofd, goed oog oor en gebit. Lichaam nog in ontwikkeling.
Voldoende bovenbelijning. Passende benen en voeten. Voor en achter evenredig gehoekt. Een wat

sterk hellend bekken. Goede vachtstructuur. Gangwerk evenredig aan de bouw van de hond. Prima
ringgedrag. Zeer goed.
105. Hetty
Absent

Teef. Eig. S. Verberckmoes

106. Happy
Teef. Eig. M. Damen
Voldoende typische rasvertegenwoordigster die wat hoog gesteld lijkt. Vrouwelijk hoofd. Wat door de
nog lichte oogkleur de typische expressie mist. Goed oor en gebit. Voldoende bovenbelijning. Zag
graag wat meer borstdiepte en voorborst. Passend beenwerk. Evenredig maar matig gehoekt. Sterk
hellend bekken. Goede vachtstructuur. Vlot gangwerk evenredig aan de bouw. Voldoende ringgdrag.
Zeer goed.
107. Holly
Teef. Eig. J. Kollenburg
Voldoende typische drent van voldoende maat. Mooi vrouwelijk hoofd,goed oog oor en gebit. Goed
lichaam met voldoende bovenbelijning. Een wat sterk hellend bekken. Passend beenwerk. Evenredig
gehoekt. Goede vachtstructuur. Voldoende vlot gangwerk. Voor wat wijd. Prima ringgedrag.
Uitmuntend

Nest 16

Kennel Fan 't Suydevelt (Hoeksema, J.W.)

Nest 4/3 aanwezig 4/3 geb. 25-8-2008
V.
Max Fan 't Suydevelt, NHSB 2316383 (Jesse Nimko Fan 'It Frye Fjild x Sarah Fan 't
Suydevelt) HD A, eig.: J.S. Hofsté
M.
Polleke Fan 't Suydevelt, NHSB 2447942 (Barry x Ezra Fan 't Suydevelt) HD A, eig.:
J.W. Hoeksema
Uniform nest zwel in type als in temperament. Aantrekkelijk type. Een wat ongunstig moment in de
ontwikkelingsfase omdat zij nog niet in alle onderdelen bij elkaar passen. Levendig temperament. Alle
honden hebben een zeer donkere kleur bruin. Een aantal honden hebben bij het gaan een (te) Hoge
staartdracht. Een compliment voor de fokker voor het compleet getoonde nest.
M. Max Fan 't Suydevelt
Uitmuntend type. Mooi mannelijk hoofd goed oor en oog. Voor goed gehoekt .Mooi bone. Goede
voeten.Prima ribwelving. Achter voldoende gehoekt. Iets hellend kruis. Goede staart. Beharing is van
goede structuur. Staart mag nog iets bossiger. Gangwerk voldoende stuwend. Prima temperament.
m. Polleke Fan 't Suydevelt
Mooi type goede verhoudingen. Vrouwelijk hoofd dat iets korte in voorsnuit zou kunnen. Wat groot
goed gevormd, goed gedragen oor mooi amberkleurig oog. Voor en achter goed gehoekt. Goed bone.
Prima ribwelving. Hellend kruis goede staart. Beharing niet in optimale conditie vandaag, wel van
goede structuur. Gangwerk mag iets meer stuwend en uitgrijpend. Achter nauw. Temperament prima.
108. Nozem Reu. Eig. M.E.L. Beersma - v.d.
Mooi type maar nu niet helemaal in balans. Goed belijnd hoofd,maar stop moet niet dieper worden.
Goed geplaatst oor met wat lange bevedering. Voldoende donker oog. Naar voren geschoven
schouderpartij. Goed bone. Moet meer ribwelving krijgen. Goede boven en onder belijning. Hellend
kruis. Goede staart. Achter voldoende gehoekt. Beharing van goede structuur,maar moet nog voller
worden. Mooie bossige staart. Gangwerk gaat krabbend. Bovenbelijning moet nog vaster worden.
Goed temperament. De baas moet nog meer overwicht krijgen. Zeer goed.
109. Niels
Reu. Eig. P. Steendam - Gerrits
Mooi type. Nog niet helemaal in balans. Goede hoogte lengteverhouding. Mooi belijnd hoofd. Wat los
in lip. Goed geplaatst en gedragen oor. Oog voldoende donker. Voor voldoende gehoekt. Prima
lichaam. Achter goed gehoekt. Hellend kruis. Goede staart. Beharing prima. Mooie bossige staart.
Gangwerk kan achter beter stuwen. Wikkelt de pas niet helemaal af. Bij het gaan hoog gedragen
staart.Levendig temperament, maar wel stabiel. Kan met het ouder worden verbeteren. Zeer goed.
110. Niek
Reu. Eig. G.A.J. Bartelds
Mooi type maar nog niet in balans. Moet nog in zijn hoofd groeien. Mooi hoofd. Goed geplaatst oor.
Mooi amberkleurig oog. Goede schouder met steile opperarm. Goed bone. Staat frans. Voldoende

ribwelving. Wat opgetrokken buik. Achter voldoende gehoekt. Hellend kruis. Goede staart. Beharing
van goede structuur. Wat krullen op de hele ruglijn.Staart mag nog bossiger. Gangwerk knijpt wat in
het front. Wikkelt de pas achter niet goed af. Bij het gaan een hoog gedragen staart. Temperament
onstuimig. De baas mag nog meer overwicht krijgen. Hond kan met het ouder worden nog verbeteren.
Zeer goed.
111. Nelson Reu. Eig. J. Pesch
Krachtige reu van mooi type. Al behoorlijk ontwikkeld voor zijn leeftijd. Fors hoofd. Wat vlezige ruime
lip. Groot, maar goed geplaatst oor. Voldoende donker oog. Voor voldoende gehoekt. Mooi bone.
Goede ribwelving. Achter goed gehoekt. Licht hellend kruis. Goede staart. Beharing van goede
structuur. Wat slag op de ruglijn. Gangwerk gaat vlot. Iets hoog gedragen staart. Temperament rustig.
Zeer goed.
112. Nouvelle Annabel
Teef. Eig. M.G.H. Turk
Sterke teef van mooi type. Niet helemaal in balans. Moet nog in haar hoofd groeien. Mooi belijnd
hoofd. Iets open mondhoek. Goed geplaatst en gedragen oor. Oog voldoende donker. Voor goed
gehoekt staat wat frans. Bone kan iets zwaarder. Voldoende ribwelving. Achter goed gehoekt. Hellend
kruis. Goede staart. Wat hoge sprong. Beharing goed van structuur. Wat zacht op de ruglijn.
Voldoende bossige staart. Gangwerk gaat iets ondergeschoven. Levendig temperament. Zeer goed.
113. Nova Fleur
Teef. Eig. M.H. Horsten
Mooi type goede verhoudingen. Mooi hoofd. Goed gedragen en geplaatst oor. Oog voldoende donker.
Voor voldoende gehoekt. Voldoende bone. Goede ribwelving. Achter voldoende gehoekt. Hellend
kruis. Goede staart. Beharing van goede structuur. Voldoende bossige staart. Gangwerk gaat achter
nauw. Voor nog wat los. Goed temperament, maar mag zich in stand nog wat vrijer tonen. Kan met
het ouder worden nog verbeteren. Zeer goed.
114. Nina
Teef. Eig. J. Veeman - Bouma
Mooi type. Goede lengte hoogte verhouding. Heeft nog tijd nodig. Mooi vrouwelijk. Goed geplaatst en
gedragen oor. Voldoende donker oog. Schouder kan schuiner. Goede opperarm. Voldoende bone.
Mist nog borstdiepte. Voldoende ribwelving. Achter goed gehoekt. Iets hellend kruis. Goede staart.
Beharing van goede structuur. Mag nog iets meer bevedering krijgen. Gangwerk gaat vlot met wat
hoog gedragen staart. Goed temperament. Kan met het ouder worden nog verbeteren. Zeer goed.

Nest 17

Kennel Fan 't Suydevelt (Hoeksema, J.W.)

Nest 3/6 aanwezig 2/3 geb. 3-8-2008
V. Barry, NHSB 2321580 (Sjoel v.d. Meerpoel x Setha v.d. Heidehoogte) HD B, eig.: K.T.
Alberts
M. Monty's Hanna Fan 't Suydevelt, NHSB 2367758 (Mosehøjs Monty x Famke Fan 't
Suydevelt) HD C, eig.: J.W. Hoeksema
Lastige fase in de ontwikkeling. Ze hebben nog tijd nodig om verder uit te zwaren. In type niet
helemaal uniform nest. De reuen hebben meer van de vader en de teven meer van de moeder.
Gedrag van reu 116 onaanvaardbaar. Gangwerk achter mag hier en daar beter maar is ook niet het
sterkste punt van de ouders. De andere honden zijn over het algemeen stabiel in temperament.
N. Barry
Krachtige hond van mooi type en goede verhoudingen. Mooi hoofd. Goed oor. Mooie oogkleur. Voor
voldoende gehoekt. Mooie bone. Prima ribwelving. Achter goed gehoekt. Correct kruis. Goede staart.
Beharing is van goede structuur en vertoont hier en daar wat slag. Gangwerk mist achter stuwkracht.
Temperament is prima. Voor een bijna 10 jarige in prima conditie.
n. Monty's Hanna Fan 't Suydevelt
Mooi type. Fraai hoofd, zeer vrouwelijk. Mooie oogkleur. Goed geplaatst en gedragen oor. Voor en
achter goed gehoekt. Mooie bone. Prima ribwelving. Hellend kruis. Goede staart. Beharing is van
goede structuur, mag meer bevedering hebben. Het gangwerk mag achter meer stuwkracht hebben.
Toont de leeftijd in de bovenbelijning. Een blije dame.
115. Monty
Reu. Eig. A. Gense - Tõbben
Zeer goed type. Hoofd toont teveel lip en heeft een diepe stop. Licht oog. Goed geplaatst en gedragen
oor. Naar voren geschoven schouderpartij. Voldoende ribwelving. Achter goed gehoekt. Iets hellend

kruis. Goede staart. Prima beharing. Vlot gangwerk. Temperament moet vrijer worden. Wil zich
moeilijk laten betasten. Goed.
116. Mick
Reu. Eig. A.G.M. Jansen
Niet te beoordelen i.v.m. grommen en uitvallen. Geen kwalificatie.
117. Maran
Absent.

Reu. Eig. H. Jelies

118. Miko
Teef. Eig. M. van Aagten - van Dijk
Flinke teef van mooi type. Wat compact gebouwd. Mooi vrouwelijk hoofd. Voldoende hoog geplaatst
oor. Oog mag iets donkerder. Voor en achter voldoende gehoekt. Bone mag iets zwaarder. Prima
ribwelving. Hellend kruis. Goede staart. Beharing van goede structuur. Gaat krabbend vooruit. Wikkelt
de pas achter niet goed af. Goed temperament. Ze is iets te zwaar vandaag. Neusvleugels niet
helemaal gepigmenteerd. Zeer Goed.
119. Myca
Teef. Eig. A.M.C. Verschoor
Wat fijn gebouwde teef die nog tijd nodig heeft. Goed belijnd vrouwelijk hoofd. Wat open mondhoek.
Goed oor, mooie oogkleur. Voldoende gehoekte schouder, wat steile opperarm. Passend bone.
Lichaam moet zich in breedte en diepte nog meer ontwikkelen. Achter voldoende gehoekt. Goede
staart. De beharing moet zich nog volledig ontwikkelen. Ze gaat vlot met hoog gedragen staart. Bij het
gaan, overbouwd. Levendig temperament. Kan met het ouder worden nog verbeteren. Goed.
120. Millie
Overleden

Teef. Eig. Millie is overleden

121. Mara
Overleden

Teef. Eig. Mara is overleden

122. Maud
Teef. Eig. J. van Kempen - Nell
Mooi type, al goed ontwikkeld voor haar leeftijd. Mooi hoofd. Goed gedragen en geplaatst oor. Zag het
oog liever donkerder. Goede schouder maar steile opperarm. Ellebogen sluiten niet aan. Bone moet
zwaarder. Kan achter beter gehoekt. Goede ribwelving. Mooie boven- en onderbelijning. Hellend kruis.
Prima beharing, mooie bossige staart. Gaat achter nauw, voor nog wat los. Prima temperament. Zeer
Goed.
123. Meike
Absent.

Teef. Eig. E. Ljung - Kempegård

Nest 18

Kennel Lauwers (Boersma, J.H.)

Nest 5/3 aanwezig 1/1 geb. 24-5-2008
V. Mazzel Fan 't Suydevelt, NHSB 2578159 (Lars Ceda v.d. Drentsche Dreven x Monty'S
Hanna Fan 't Suydevelt) HD A, eig.: J.W. Hoeksema
M. Nynke, NHSB 2450871 (Boaike Vanner Breeder Ae x Femke) HD C, eig.: J.H. Boersma
Slechts twee nakomelingen van de acht aanwezig. Derhalve geen overzicht. De twee getoonde
nakomelingen vertonen een goed rasbeeld. De reu heeft zijn type wel doorgegeven. De nakomeling
reu is gecastreerd en derhalve geen kwalificatie. De kleuren zijn goed evenals de aftekeningen.
Goede bone en voeten. Vriendelijke karakters, maar de nakomelingen zijn onwennig in de ring. De
nakomelingen zijn van zodanige constructie dat ze naar mijn mening hun werk in het veld zonder
problemen kunnen verricht.
P. Mazzel Fan 't Suydevelt
Uitmuntend rasbeeld. Goede lichaamsverhoudingen. Mannelijk hoofd in goede verhouding.
Wigvormig, correct oor. Mooi oog met goede expressie. Compleet schaargebit. Uitgebalanceerd
lichaam. Goede bone. Prima voeten. Mooie onder- en bovenbelijning. Iets hellend bekken. Goede
vacht en bevedering. Mooie bossige staart. Mooie vachtkleur. Loopt goed. Prima temperament en
goede staartactie. Prima ringgedrag. Uitmuntend totaalbeeld.
pa. Nynke
absent

124. Castor
absent

Reu. Eig. F. de Clerck

125. Casper Reu. Eig. E. Bonenberg
Prima rasbeeld met goede lichaamsverhoudingen. Mannelijk hoofd in goede verhouding. Wigvormig.
Goed oog. Goede lippen. Compleet schaargebit. Goede expressie. Goede lichaamsverhoudingen.
Voor en achter goed gehoekt. Wat wijd in front. Goede voorborst. Goede bone en voeten. Iets open
vacht. Goede bevedering. Bossige staart. In gangen voor ellebogen wat wijd, achter goed met goede
stuwing. Goed temperament en staartactie. Gereserveerd ten opzichte van keurmeester. Geen
kwalificatie i.v.m. castratie.
126. Cris
absent

Reu. Eig. D. Malcolm

127. Cesar
absent

Reu. Eig. Fam. Dokter

128. Carel
absent

Reu. Eig. E. Greven

129. Cora
absent

Teef. Eig. C.J. v.d. Brakel

130. Cindy
absent

Teef. Eig. W.J. Atsma

131. Cenna
Teef. Eig. E. v.d. Blij
Prima rasbeeld. Goede lichaamsverhoudingen. Vrouwelijk hoofd. Oor wat laag aangezet. Oog goed.
Compleet schaargebit. Wigvormig hoofd. Goed gehoekte voor- en achterhand. Moet iets meer
voorborst hebben. Goede onder- en bovenbelijning. Iets hellend bekken. Goede bone en goede
voeten. Goede vacht, weinig bevedering. Bossige staart. In gangen voor ellebogen wat wijd, achter
goed. Goed temperament en goede staartactie. De hond mag voor de show wat beter gegroomed
worden. Uitmuntend.

Nest 19

Kennel v.d. Haeckpolder (Alberts, L.F.)

Nest 5/5 aanwezig 3/3 geb. 9-10-2008
V. Mazzel Fan 't Suydevelt, NHSB 2578159 (Lars Ceda v.d. Drentsche Dreven x Monty'S
Hanna Fan 't Suydevelt) HD A, eig.: J.W. Hoeksema
M. Gina v.d. Haeckpolder, NHSB 2525051 (Floris v.d. Haeckpolder x Stella v.d.
Haeckpolder) HD A, eig.: L.F. Alberts
Zes van de tien nakomelingen aanwezig. Voldoende om met enige voorzichtigheid te concluderen dat
deze groep representatief is voor het hele nest. Een homogeen geheel met enkele uitmuntende
exemplaren, maar door gebrek aan ringervaring kreeg niet iedere uitmuntende representant de
hoogste kwalificatie. De reu heeft zijn type goed doorgegeven, zowel in type, bouw en kleuren. Aan
het ringgedrag moet bij sommige honden nog flink gesleuteld worden. Anderen daarentegen vertonen
hun showkwaliteiten in ruime mate.
P. Mazzel Fan ’t Suydevelt
Zie nest 18
pb. Gina v.d. Haeckpolder
Prima rasbeeld. Goede lichaamsverhoudingen. Hoofd in goede verhouding. Schedel moet wat breder,
waardoor wigvormigheid ontbreekt. Mooie lippen. Goed oog. Goede expressie. Compleet Schaargebit.
Goed gehoekte voor- en achterhand. Goede voorborst en borstdiepte. Goede onder- en
bovenbelijning. Goed bekken. Vacht wat open. Platen lichtbruin. Loopt goed. Goed temperament.
Goede staartactie. Goede presentatie. Uitmuntend totaalbeeld.
132. Edwin Gina

Reu. Eig. Edwin Gina is overleden

133. Elco Gina Reu. Eig. R.G. Hagebeuk
absent
134. Erik Gina Reu. Eig. A.K. Kornneef
Racy gebouwde reu. Hoofd bijpassend. Duidelijk occiput. Sterke stop. Goede ooraanzet. Oogkleur
goed maar wat harde expressie. Pigmentverlies aan neus en lippen. Compleet schaargebit. De bouw
is kwadratisch. Hoekingen zijn in verhouding. Bijpassende bone. Goede bovenbelijning.
Onderbelijning wat oplopend. Beharing is sluik, goede bevedering. Vlag aan staart. Loopt goed. Goed
temperament en goede staartactie. Chemisch gecastreerde reu, daardoor geen kwalificatie.
135. Eros Gina
Reu. Eig. B.C.J. Rietveld
Prima rasbeeld. De wat vrolijke staart stoort. Hoofd in goede verhouding. Goede ooraanzet. Goede
oogkleur. Goede expressie. Goede lippen. Compleet schaargebit. Goede hoekingen. Goede
voorborst. Goede onder- en bovenbelijning. Licht hellend bekken. Goede vacht en bevedering. Moet
iets meer bossige staart. Goede beweging. Mooi temperament. Prima presentatie. Zeer Goed.
136. Eyko Gina
Reu. Eig. M. Smit
Uitmuntend rasbeeld. Goede lichaamsverhoudingen. Mannelijk hoofd. Wigvormig. Goede verhouding.
Goede ooraanzet. Goede oogkleur en expressie. Compleet schaargebit. Uitgebalanceerd lichaam.
Goede onder- en bovenbelijning. Goede beharing en bevedering. Zag graag wat meer platen op het
lichaam. Kan goed lopen. Maar het komt er vandaag niet uit gezien de ringonwennigheid. Beschikt
over voldoende temperament maar niet in de ring. Gezien het ringgedrag vandaag Zeer Goed.
137. Emily Gina
Teef. Eig. J.H. van Warmerdam
Uitmuntend rasbeeld. Goede lichaamsverhoudingen. Vrouwelijk hoofd. Wigvormig. Goede ooraanzet.
Goede oogkleur. Mooie expressie. Goede lippen. Compleet schaargebit. Uitgebalanceerd lichaam.
Goede bovenbelijning, wat oplopende onderbelijning. Ruim gegolfde beharing op achterhand. Verder
is de beharing goed. Kan goed lopen, maar laat dat moeilijk zien. Ring onwennig. Mooie teef die
ringdressuur nodig heeft. Daarom Zeer Goed.
138. Elsje Gina
Absent.

Teef. Eig. A. Hanckmann

139. Emma Gina
Teef. Eig. C.J. van 't Hof
Uitmuntend rasbeeld. Goede lichaamsverhoudingen. Vrouwelijk hoofd. Wigvormig. Goede verhouding.
Goede ooraanzet. Oogkleur mag iets donkerder. Goede lippen. Compleet schaargebit.
Uitgebalanceerd lichaam. Goede onder- en bovenbelijning. Prima beharing en bevedering. Loopt als
een trein. Juiste temperament met goede staartactie. Prima presentatie. Uitmuntend.
140. Eline Gina
Absent.

Teef. Eig. J. Nijhuis

141. Eva Gina Teef. Eig. E. Steenaart
Uitmuntend rasbeeld. Goede lichaamsverhoudingen. Vrouwelijk hoofd. Wigvormig. Goede ooraanzet.
Oogkleur mag iets donkerder. Goede lippen. Compleet schaargebit. Goede onder- en bovenbelijning.
Opperarm mag iets langer. Goede beharing met voldoende bevedering. Zag graag wat meer platen op
het lichaam. Loopt als een trein. Goed temperament en staartactie. Prima presentatie. Uitmuntend.

Nest 20

Kennel v. 't Drentsche Geluck (Meulen - Hogewoning, S. ter)

Nest 3/4 aanwezig 3/3 geb. 31-7-2008
V. Tobias v. Drentenpassie, NHSB 2518819 (Barry x Dagmarnita v. Drentenpassie) HD A,
eig.: J. Dijkhuizen
M. Lindy v. 't Drentsche Geluck, NHSB 2593119 (Sjef Fan 't Suydevelt x Silke Milena v.
Elimshofje) HD A, eig.: S. ter Meulen - Hogewoning
Weinig homogeen nest qua uiterlijk. Reuen tamelijk groot. Twee ervan onvoldoende rastypisch. Fraaie
teefjes, alleen jammer dat het gedrag te verlegen en onzeker is. Reuen nogal dominant en agressief
naar elkaar toe.
Q. Tobias v. Drentenpassie
Klassiek Drentenbeeld, zeer rastypisch, goede proporties, sterk, mooie diepte. Uitmuntend hoofd.

Zeer typische expressie. Mooi amberkleurig oog. Prima oor. Schaargebit. Zeer typische belijning.
Prima ribvolume. Correcte hoekingen. Prima bone. Goede compacte voeten. Beharing van goede
structuur, maar niet in optimale conditie. Smal in achterhand, voor oké. Temperament is nogal
brommerig. Zeer Goed.
qa. Lindy v. 't Drentsche Geluck
Rastypische Drent, teef, goede maat, goede verhoudingen. Zeer vrouwelijk hoofd, zou meer kracht
mogen tonen. Iets laag aangezet oor. Amberkleurig oog. Schaargebit. Zeer rastypisch opgebouwd.
Goede borst. Passend bone. Voeten zouden iets krachtiger mogen zijn. Sluike beharing, mist wat
bevedering. Goed gangwerk, Beetje los in de ellebogen. Prima open en vrij karakter. Niet optimaal in
conditie wegens recent nest. Zeer Goed.
142. Douwe Reu. Eig. Fam. Catering
Rastypische jonge reu. Mooie maat, goede verhoudingen. Ietwat lange voorsnuit. Schedel moet nog
iets verbreden. Mooi amberkleurig oog. Goed oor. Compleet schaargebit. Moet in lichaam nog
uitzwaren. Goede voorhand. Mooie echte bovenbelijning. Sterk bot en prima voeten. Zou achter meer
gehoekt mogen zijn (knieën). Sluike beharing, mooie glans. Bossige staart. Staartdracht te hoog. Iets
nauw achter. Rijkelijk aanwezig ten opzichte van andere reuen. Zeer vriendelijk naar mensen. Zeer
Goed.
143. Django Reu. Eig. Fam. Spruit
Grote jongen, hoog op de benen, zeer racy. Boven de maximale maat. Mannelijk hoofd. Goede
verhoudingen, maar onvoldoende wigvormig. Oren te laag aangezet. Heeft rijkelijk lip. Zachte
vriendelijke uitdrukking. Evenredig, maar matig gehoekt. Onderbelijning gaat te sterk omhoog. Is vlak
onderin de ribben. Mist wat vering in de polsen. Sluike beharing. Mist nog iets bevedering. Goede
bossige staart. Korte passen, vrolijke staartdracht. Prima vrij en open gedrag naar mensen toe, naar
collega-Drenten iets minder. Goed.
144. Derek
Reu. Eig. Fam. Waldman
Sterke hond, Clovistype. Boven de maximummaat. Zwaar hoofd, passend bij de rest met diepe stop.
Veel lip en zwaar beharing. Mooie zachte ogen. Iets stijl in het front, goed gewelfde ribben, iets zwak
in de rug, achterhand matig gehoekt. Sterk bot. Open beharing door castratie. Goed gangwerk, prima
staartdracht. Flegmatiek. Gecastreerd. Goed.
145. Dame
Absent

Teef. Eig. Fam. Muijser

146. Daisy
Teef. Eig. Fam. v.d Voort
Zeer rastypisch belijnd. Mooie maat. Zeer vrouwelijk. Zeer rastypisch vrouwelijk hoofd met zachte
uitdrukking. Goede oogkleur. Scharend gebit. In niets overdreven, goede substantie. Staat goed op de
benen, mooie compacte voeten. Zeer typische sluik aanliggende beharing. Goed gangwerk. Goede
staartdracht. Verlegen. Uitmuntend.
147. Danjo
Teef. Eig. M. Kuhlemayer
Mooie maat, prima type. Goede verhoudingen. Zeer vrouwelijk hoofd, moet nog iets vlakker. Ogen
staan goed uit elkaar, mooie amberkleur. Oren worden iets laag maar wel attent gedragen.
Schaargebit. Goede substantie, correcte hoekingen. Goed beenwerk. Uitmuntende beharing. Beetje
smal achter, voor oké. Zeer vrij en onzeker. Vanwege extreem verlegen en onzeker gedrag kan ik
haar helaas niet hoger waarderen. Goed.
148. Dunja
Teef. Eig. P.S. Lip - Broos
Licht gestrekt, goede maat, krachtig, scherp getekend. Vrouwelijk hoofd, veel lip. Mooi amberkleurig
oog, nog wat licht. Iets rond in schedel met wat veel stop. Sterke rug, goede boven- en onderbelijning,
mooie ribben, correcte hoekingen. Wat zwakke voeten en polsen. Mooi aanliggend sluik haar. Bossige
staart. Goed gangwerk, achter iets nauw. Heel vriendelijk, open en vrij. Zeer Goed.

Nest 21

Kennel Fan 't Suydevelt (Hoeksema, J.W.)

Nest 1/7 aanwezig 1/3 geb. 25-10-2008
V. Tobias v. Drentenpassie, NHSB 2518819 (Barry x Dagmarnita v. Drentenpassie) HD A,
eig.: J. Dijkhuizen
M. Lotte Fan 't Suydevelt, NHSB 2402797 (Lars Ceda v.d. Drentsche Dreven x Dieuwke
Fan 't Suydevelt) HD C, eig.: J.W. Hoeksema
Goede types, goede maat. Voorhandconstructies onvoldoende, uitdraaiende voeten. Prima karakters!
Q. Tobias v. Drentenpassie
Zie nest 20
qb. Lotte Fan 't Suydevelt
Absent (Foto van hoofd aanwezig)
149. Olof
Reu. Eig. R. van Verseveld
Prima type, mooie maat. Mooi wigvormig, krachtig reuenhoofd. Oren staan goed. Goede oogkleur.
Oren breed mooi aangezet. Scharend gebit. Voor beter gehoekt dan achter. Goede boven- en
onderbelijning. Staart komt goed uit ruglijn. Ronde voeten. Wat smalle tweede dij. Korte beharing,
maar goede structuur, vlak aan de staart. Loopt op voorhand, stuwt achter vrij weinig. Prima stabiel
karakter. Zeer Goed.
150. Ofinna
Teef. Eig. P.J. Storm
Wat hoog op benen staande teef. Licht gestrekt, goede maat. Mooi hoofd, vrouwelijke uitdrukking.
Mooi breed aangezet oor. Wat rond oog, goed van kleur. Matig gehoekt. Draait voeten voor en achter
uit. De ribben moeten nog uitzwaren, dieper worden. Bossige staart. Golvende beharing, wat weinig
bevederd aan voorbenen. Onderbelijning mist nog wat bevedering. Korte pas achter, erg nauw. Zeer
open en vriendelijk gedrag, Zeer vrolijk. Goed.
151. Ona
Absent

Teef. Eig. E.M. Meinhardt

152. Omara
Absent

Teef. Eig. J. Feijge

153. Odessa Teef. Eig. E.M.C. Stavast
Prima type, met goede verhoudingen. Mooie maat. Uitmuntend hoofd. Iets veel stop, mooie zachte
uitdrukking. Scharend gebit. Goede voorborst. Goede hoekingen, prima ribben, wat zwakke voeten en
polsen. Sluik haar, rastypische bevedering. Bossige staart. Kan goed gaan. Nog wat los in de
voorhand. Mooi evenwichtig karakter. Zeer Goed.
154. Oline
Absent

Teef. Eig. E. Grootenboer -

155. Odie
Absent

Teef. Eig. F.A.M.C. Schonkeren

156. Otje
Teef. Eig. C.J. Bruin - de Korte
Hooggestrekte teef. Goed type, op moment nog niet in balans. Goed wigvormig hoofd. Uitstekend
gedragen oor. Goede expressie. Schaar gebit. Achter beter gehoekt dan voor. Voor(front) draait uit.
Moet in ribben nog verder uitzwaren. Kort maar goed behang, mist nog wat bevedering. Achter smal,
voor steppend en wat stijfjes. Vriendelijk karakter. Zeer Goed.

Nest 22

Kennel van H.J.M. Hollak (Hollak, H.J.M.)

Nest 3/5 aanwezig 2/2 geb. 16-9-2008
V. Jesse Fan 't Suydevelt, NHSB 2402795 (Lars Ceda v.d. Drentsche Dreven x Dieuwke
Fan 't Suydevelt) HD A, eig.: J.W. Hoeksema
M. Lobke Fan 'It Frye Fjild, NHSB 2477103 (Dorus v.'t Oale Hemelriek x Frisa Jessine Fan
'It Frye Fjild) HD A, eig.: H.J.M. Hollak
Wisselend totaalbeeld. Kenmerkend in dit nest de ietwat uitdraaiende voetjes. Front zou meer vering
in de middenvoet mogen hebben. Twee reuen gecastreerd. Teefjes zijn aan de kleine kant.

R. Jesse Fan 't Suydevelt
Uitmuntend type, krachtig, droog belijnd. Uitmuntend hoofd. Zachte uitdrukking. Korte sterke hals,
breed uitdraaiende voeten, wat zwakke polsen. Correcte achterhandhoeking, door blessure niet
optimaal benut. Bossige mooie staart. Gangwerk in verband met blessure niet van toepassing. Stabiel
en vriendelijk karakter. Zeer Goed.
r. Lobke Fan 'It Frye Fjild
Uitmuntend type. Prima maat. Mooie verhoudingen. Zeer vrouwelijk. Zeer vrouwelijk hoofd in alle
opzichten. Bouw is in mooie balans. Prima substantie. Ziet er na drie nesten nog steeds geweldig uit.
Zeer rastypische beharing, goede bevedering, bossige staart. Loopt uitmuntend. Prima temperament.
Uitmuntend.
157. Casper Reu. Eig. M.H.M. van Pelt
Gecastreerde reu. Voldoende typisch, toont wat hoog op de benen. Hoofd heeft net voldoende
wigvorm, actief gedragen oor. Mooi barnsteenkleurig oog. Scharend gebit. Voldoende hals. Correct
opgebouwde voorhand. Achter wat weinig gehoekt, moet nog verder uitzwaren in ribben. Rug moet
strakker. Beharing is van goede structuur maar beetje kort. Mist nog bevedering. Beetje smal in
achterhand. Stabiel en open temperament. Gecastreerd. Goed.
158. Cesar
Absent

Reu. Eig. T.P.A. Rakitow

159. Cas
Reu. Eig. Fam. Fokkert
Gecastreerde reu. Mooi rastype. Prima maat. Goede verhoudingen. Gebalanceerd type. Goed
wigvormig hoofd. Mooi breed aangezet oor. Zachte uitdrukking. Compleet schaar gebit. Goede
bovenbelijning. Correcte hoekingen. Zag graag iets meer hoekingen in middenvoet en minder
uitdraaiende voetjes. Rastypisch licht golvend haar en bossige staart. Gaat vlot. Nog wat jeugdig.
Heeft vaste consequente hand nodig. Gecastreerd. Zeer Goed.
160. Corli
Absent

Teef. Eig. M.J.G.M. Ligtenberg

161. Carmen Teef. Eig. R.V. Rouwendaal
Absent
162. Coda
Absent

Teef. Eig. M.R. Hohmann

163. Camila Teef. Eig. A. Oldenburger
Aantrekkelijk teefje aan de onderkant van de maat met teveel substantie. Goed wigvormig hoofd.
Toont iets bakken. Nog wat lichte oogjes, maar mooie zachte uitdrukking en prima actief gedragen
oor. Scharend gebit. Licht gestrekte bouw. Correcte hoekingen. Goed ribvolume. Rastypisch beeld en
kontje. Mooi vlakaanliggende beharing, mooie kleurverdeling. Moeilijk te beoordelen door haltertje.
Heel aandoenlijk, typisch vrouwelijk, zacht. Zeer Goed.
164. Carola
Teef. Eig. A. Oldenburger
Klein teefje, beneden de minimale maat. Compact, voldoende wigvormig, passend hoofd. Vriendelijke
uitdrukking. Schaar gebit. Evenredig gebouwd. Goed diep lichaam, zag het graag wat hoger op de
benen. Ietwat rond in de croup. Sluike rastypische beharing, bossig staartje. Goed gangwerk.
Aandoenlijk, aanhankelijk, vrij en open. Goed.

Nest 23

Kennel v.'t Roetslat (Hummelink, R. )

Nest 5/4 aanwezig 2/4 geb. 16-10-2008
V. Jari, NHSB 2280596 (Arno x Noeska) HD A, eig.: H.A. Siemes
M. Sita, NHSB 2408817 (Foka's Airco v. Oudsher x Joyka v.'t Patrieske) HD A, eig.: R.
Hummelink
Aantrekkelijk homogeen nest. Honden met potentie. Fraaie vachten, maar aantal bijna mantelpatroon.
Rastypische hoofden en prima temperamenten. Vrijwel alle honden hebben een te hellend bekken.
Vader heeft duidelijk zijn type doorvererfd.

S. Jari
10 Jaar. Krachtig gebouwde reu die in de achterhand problemen in de heupen laat zien (loopt mank).
Prima type. Krachtig reuenhoofd. Prima pigment, vorm en expressie. Goed amberkleurig oog, correct
gebit en behang. Prima bone. Iets steile middenvoet. Voldoende hoeking in de voorhand. Goed
ontwikkeld lichaam, voldoende hoeking achter. Mooie beharing en bevedering, staart kan bossiger.
Loopt links achter mank. Prima temperament. Zeer Goed.
s. Sita
Krachtig gebouwde teef van goed formaat en type. Rastypisch hoofd met goede opvulling en donker
gekleurd oog. Correct gedragen oor en correct gebit. Goed ontwikkeld lichaam. Voorhand kan beter
gehoekt. Prima bone, benen en voeten. Goed gehoekte achterhand, maar sterk hellend bekken en
iets oplopende ruglijn. Voldoende hoeking achter. Prima beharing, maar mist vandaag bossige staart
en bevedering. Gangwerk voldoende vlot van opzij gezien. Voor wat los, achter weinig stuwkracht.
Prima temperament. Mist puntje van de staart. Zeer Goed.
165. Rosso
Absent

Reu. Eig. B. Jennissen

166. Nero
Absent

Reu. Eig. L. Steinschuld

167. Azul
Absent

Reu. Eig. J. Reitsema

168. Marron Reu. Eig. A. van Keulen
Rastypische reu, prima formaat en houding. Goed reuenhoofd, prima verhouding. Mooi donker
barnsteenkleurig oog. Correct gebit en oordracht. Erg steil in front. Weinig opvulling. Prima bone,
benen, voeten. Moet zich in lichaam nog verder ontwikkelen. Voldoende hoekingen in achterhand. Iets
hellend bekken. Mooie vacht in aanleg. Prima bevedering. Telgang is er moeilijk uit te krijgen. Vrolijk
en onstuimig temperament. Heeft training en tijd nodig om verder te ontwikkelen. Zeer Goed.
169. Fedor
Reu. Eig. W. van Doorn
Flinke reu die nog lang niet klaar is. Van prima type. Goed gevormd reuenhoofd, met midden
amberkleurig oog. Correct gebit en behang. Goede hals. Voldoende hoeking in de voorhand. Front
moet zich nog opvullen. Lichaam moet zich nog ontwikkelen. Erg steil opperarm. Voldoende hoeking
achter. Sterk hellend bekken. In aanleg mooie beharing. Prima kleur, voldoende bevedering en
bossige staart. Voornamelijk telgang. Prima temperament. Heeft training nodig. Volgt jachtopleiding.
Zeer Goed.
170. Sarah
Teef. Eig. Fam. Vroege
Teefje van mooi formaat en type. Mooi tevenhoofd, middel amberkleurig oog. Moet nog iets meer
opvulling onder de ogen krijgen. Goed geplaatst oor, attent gedragen. Prima hals, uitmuntende
schouder, opperarm kan schuiner. Prima bone. Front moet nog opvullen. Goed gehoekte achterhand,
iets hellend bekken. Prima benen en voeten. Fraaie vacht (blooming and shining), prima bevedering,
goede bossige staart. Gangwerk is nog wat los, maar voldoende parallel. Prima temperament. Teefje
met potentie. Uitmuntend.
171. Maud
Teef. Eig. R. Hummelink
Teefje met aantrekkelijk totaalbeeld. Mooi Type. Mooi gevormd wigvormig hoofd. Kan oren goed
dragen. Prima gebit. Donker amberkleurig oog. Prima pigment. Ruime neusspiegel. Prima hals.
Opperarm kan schuiner. Sterk bone. Prima benen en voeten. Al goed ontwikkeld lichaam. Mist nog
wat voorborst. Goed gehoekte achterhand. Iets hellend bekken. Fraaie vacht met prima bevedering en
bossige staart. (Blooming and shining) Achter parallel, voor nog wat los. Uitmuntend.
172. Viola
Teef. Eig. J. Snels
Teefje met mooi totaalbeeld. Prima type. Goed gevormd hoofd. Licht wigvormig. Midden barnsteen
kleurig oog, moet onder oog nog meer opgevuld. Goed aangezet en gedragen oor. Correct gebit.
Goede hals, voorhand wat sterk naar voren geplaatst. Lichaamsdiepte en front moeten nog wel
uitzwaren. Correct bone. Voldoende hoeking achter. Te sterk hellend bekken. Fraaie glanzende vacht,
bijna mantelpatroon. Prima bossige staart en bevedering. Voor erg los, weinig stuwkracht. Gaat graag

in telgang en scheef. Prima temperament. Zeer Goed.
173. Rosa
Teef. Eig. J. Mulder
Flinke teef die nog veel tijd nodig heeft. Goed gevormd wigvormig hoofd. Prima uitdrukking. Donker
amberkleurig oog. Kan oren goed zetten. Correct gebit. Voorhand ver naar voren geplaatst. Staat wat
breed in front en nog weinig vulling. Goed ontwikkeld lichaam met krachtig bone. Prima benen en
voeten. In stand licht overbouwd. Voldoende hoeking achter. Sterk hellend bekken. Fraaie glanzende
vacht. Goede bossige staart en bevedering. Gaat graag scheef en breed in front. Prima temperament.
Is gesteriliseerd. Zeer Goed.

Nest 25

Kennel Fan 't Patrijzen Bos (Klijnstra, W. )

Nest 3/4 aanwezig 1/4 geb. 16-5-2008
V. Jelle Babien v. Groevenbeek, NHSB 2468139 (Buster Hesther v. Groevenbeek x Babien
Josien v. Groevenbeek) HD A, eig.: F.J.H. Veenendaal
M. Anoeska Tjeraa Fan 't Patrijzen Bos, NHSB 2450982 (Eyko Hesther v. Groevenbeek x
Tjeraa) HD A, eig.: W. Klijnstra
Redelijk homogeen nest, waarvan alleen nr. 185 wat hoog gestel toont. Opvallend dat alle honden het
witte deel van de vacht niet geheel wit hebben, hoewel het geen schimmelpatroon is.
U. Jelle Babien v. Groevenbeek
Uitmuntende rasvertegenwoordiger van 7 jaar. Prima reuenhoofd. Goed oog, oor en gebit. Prima
lichaam. Goede boven- en onderbelijning. Wat sterk hellend bekken. Goed bone. Zag polsen graag
wat sterker. Evenredig gehoekt. Goede vachtstructuur. Gangwerk voldoende vlot. Voor wat wijd.
Prima ringgedrag. Uitmuntend totaalbeeld.
u. Anoeska Tjeraa Fan 't Patrijzen Bos
Uitmuntende rasvertegenwoordigster van 7 jaar. Vrouwelijk hoofd. Goed oog, oor en gebit. Mooie
oogkleur. Prima lichaamsbouw. Goede boven- en onderbelijning. Passend beenwerk. Evenredig
gehoekt. Wat sterk hellend bekken. Goede vachtstructuur. Voldoende vlot gangwerk. Goede stuwing.
Prima ringgedrag. Uitmuntend totaalbeeld.
182. Gino Jelle
Reu. Eig. J.W. Keuning
Twee jaar. Uitmuntend rasbeeld. Een reu die geniet van het leven. Uitmuntend reuenhoofd. Goed oog
en gebit. Goed oor waarvan de bevedering overmatig is. Goed lichaam. Prima onder- en
bovenbelijning, met een wat sterk hellend bekken. Krachtige benen en voeten. Evenredig gehoekt.
Vacht zou beter moeten aanliggen. Voldoende vlot gangwerk, maar verdient ringtraining. Prima
ringgedrag. Uitmuntend.
183. Gys Jelle Reu. Eig. S. Mõlder
Absent
184. Gábor Jelle
Absent

Reu. Eig. P. Peeters

185. Gida Anoeska
Teef. Eig. M. Giling
Prima rasvertegenwoordigster, van mooie maat. Goed tevenhoofd. Goed oog, oor en gebit.
Voldoende vrouwelijke expressie. Goed lichaam. Zag graag iets meer borstdiepte. Een iets te sterk
hellend bekken. Passend beenwerk met evenredige hoekingen. Goede vachtstructuur. Wit niet
helemaal wit en mist wat bevedering. Voldoende vlot gangwerk. Ringtraining verdient aanbeveling.
Voldoende ringgedrag. Zeer Goed.
186. Gina Anoeska
Teef. Eig. F.J.G. v.d. Leeuw
Zeer uitbundige Drent van het goede type. Mooi tevenhoofd. Goed oog, oor en gebit. Goede
lichaamsbouw. Goede bovenbelijning. Een iets te sterk hellend bekken. Evenredig gehoekt. Passende
benen en voeten. Graag iets meer borstdiepte. Goede vachtstructuur, maar in het wit veel vlekken.
Kan voldoende vlot gaan. Ringtraining is wel aan te bevelen. Bijna te enthousiaste Drent. Uitmuntend.
187. Gisa Anoeska
Teef. Eig. W. Varkevisser
Prima rasvertegenwoordigster. Met een mooie maat. Vrouwelijk hoofd. Goed oog, oor en gebit. Mooie
oogkleur. Mooie bovenbelijning. Met een iets hellend bekken. Evenredig gehoekt. Passende benen en

voeten. Goede spieren. Goede vachtstructuur, maar wit niet helemaal wit. Voldoende vlot gangwerk.
Ringtraining is aan te bevelen. Prima ringgedrag. Uitmuntend.
188. Githa Anoeska Teef. Eig. A.J.M. Conijn
Uitmuntende rasvertegenwoordigster van een mooi formaat. Vrouwelijk hoofd met goed oog, oor en
gebit. Prima lichaamsbouw. Mooie boven- en onderbelijning. Een iets te sterk hellend bekken.
Passende benen en voeten. Evenredig gehoekt. Goede vachtstructuur maar wit niet helemaal wit. Kan
voldoende vlot gaan. Maar ringtraining is aan te bevelen. Prima ringgedrag. Uitmuntend.

Nest 26

Kennel v.d. Bezelhonk (Schulte, C.M. )

Nest 5/5 aanwezig 5/4 geb. 4-3-2008
V. Dorus v.'t Oale Hemelriek, NHSB 2342459 (Maurits Vanner Breeder Ae x Ulady v.d.
Schoelings) HD A, eig.: T. Landsman
M. Nynke-Flo-Jytte v.d. Bezelhonk, NHSB 2472599 (Buster Hesther v. Groevenbeek x Jytte
Nicky v.d. Bezelhonk) HD A, eig.: C.M. Schulte
Prachtig nest. Uitmuntend van type. Punt van aandacht, de lippenpartijen mogen niet zwaarder
worden. De vachtkleur: Aftekening wit en platen niet scherp. In het wit veel kleurvlekken.
V. Dorus v.'t Oale Hemelriek
Absent
v. Nynke-Flo-Jytte v.d. Bezelhonk
Zeer typische Drent van het oude stempel. Goed Drentenhoofd met voldoende vrouwelijke expressie.
Goed oog, oor en gebit. Lippenpartij mag niet zwaarder. Goed lichaam, waarvan de bovenbelijning
iets strakker moet. Wat sterk hellend bekken, passend beenwerk. Evenredige hoekingen. Goede
vachtstructuur. Het wit van de vacht is niet geheel wit. Evenredig aan de bouw. Voldoende vlot
gangwerk. Prima ringgedrag. Uitmuntend totaalbeeld.
189. Douwe Nynke
Reu. Eig. A. Stamhuis
Forse reu van prima type. Goed reuenhoofd. Manlijke expressie. Goed oog, oor en gebit. Prima
lichaamsbouw. Goede boven- en onderbelijning. Een iets te sterk hellend bekken. Krachtige benen en
voeten. Evenredig gehoekt. Goede vachtstructuur. Verdeling wit en platen niet duidelijk. Voldoende
vlot gangwerk met goede stuwing. Prima ringgedrag. Uitmuntend.
190. Stein Nynke
Reu. Eig. N. Kolek
Forse reu. Prima type. Goed reuenhoofd waarvan de lippen niet zwaarder mogen worden. Goed oog,
oor en gebit. Prima bovenbelijning. Sterke benen en voeten. Mooie borstdiepte. Voor en achter
evenredig gehoekt. Goede vachtstructuur. Het wit is niet helemaal wit. Prima gangwerk met mooie
staart. Prima ringgedrag. Uitmuntend.
191. Bonne Nynke
Reu. Eig. H. Rutten
Forse reu van prima type. Prima reuenhoofd. Lippenpartij mag niet zwaarder worden. Prima oog, oor
en gebit. Prima bovenbelijning. Zwaar bone. Sterke voeten. Voor en achter goed gehoekt. Goede
staartaanzet. Goede vachtstructuur, waarvan het wit niet wit is. Vlot en soepel gangwerk. Prima
ringgedrag. Uitmuntend.
192. Siebe Nynke
Reu. Eig. H. Hardens
Voldoende typische Drent die nog in ontwikkeling is. Voldoende mannelijk hoofd. Goed oog, oor en
gebit. Lippenpartij moet strakker. Goede bovenbelijning met sterk oplopende onderbelijning. Passend
beenwerk. Evenredig maar matig gehoekt. Goede vachtstructuur. Maar wit niet geheel wit. Evenredig
aan de bouw. Voldoende vlot gangwerk. Prima ringgedrag. Zeer Goed.
193. Joris Nynke
Reu. Eig. R. van Gogh
Uitmuntende rasvertegenwoordiger met prima ringgedrag. Mannelijk hoofd met goed oog, oor en
gebit. Lippenpartij mag niet zwaarder worden. Prima lichaamsbouw met prima onder- en
bovenbelijning. Iets te hellend bekken. Sterke benen en voeten. Evenredig gehoekt. Goede
vachtstructuur, wit niet helemaal wit. Prima gangwerk. Vlot en soepel. Prima ringgedrag.
194. Lynde Nynke
Teef. Eig. C.M. Schulte
Uitmuntende rasvertegenwoordigster van mooie maat. Vrouwelijk hoofd. Goed oog, oor en gebit.

Oogkleur moet nog iets donkerder. Prima lichaamsbouw. Goede boven- en onderbelijning. Passende
benen en voeten. Evenredige hoekingen. Goede staartaanzet. Goede vachtstructuur. Zag graag een
duidelijke aftekening van wit en platen. Voldoende vlot gangwerk met goede staartactie. Uitmuntend.
195. Nicky Nynke
Absent

Teef. Eig. M.J. van Dijk

196. Stelle Nynke
Teef. Eig. S. Chatrer
Een wat verlegen hond van prima type. Vrouwelijk hoofd met goed oog, oor en gebit. Lippenpartij mag
niet zwaarder worden. Goede onder- en bovenbelijning. Voldoende bone. Evenredig gehoekt.
Voldoende bespiering. Goede vachtstructuur, waarvan het wit niet geheel wit is. Wat gedrukt
gangwerk doordat de hond zich niet op haar gemak voelt. Om het Type. Uitmuntend.
197. Janne Nynke
Teef. Eig. J. ter Horst
Zeer rastypische Drent van mooie maat. Vrouwelijk hoofd, goed oog, oor en gebit. Goede boven- en
onderbelijning. Voldoende ontwikkeld lichaam. Passende benen en voeten. Voor en achter evenredig
gehoekt. Goede vachtstructuur. Zag het wit liever beter afgetekend met de bruine platen. Voldoende
vlot gangwerk. Prima ringgedrag. Uitmuntend.
198. Noortje Nynke
Teef. Eig. R. van Katwijk
Voldoende rastypische Drent die wat zelfverzekerder moet worden. Vrouwelijk hoofd, met goed oog,
oor en gebit, waarvan de lippenpartij niet zwaarder mag worden. Goede hals- en rugbelijning. Goede
onderbelijning. Passend beenwerk. Evenredige hoekingen. Een wat sterk hellend bekken. Goede
vachtstructuur. Wit zou helemaal wit moeten zijn. Voldoende vlot gangwerk, maar toont wat
onzekerheid. Voldoende ringgedrag. Om het Type. Uitmuntend.

