VERSLAGEN V.D. FOKDAG VAN 14 APRIL 2012
Nest 1

Kennel van Th.A.F. Colsen (Th.A.F. Colsen)

Nest 3/3 aanwezig 2/2 geb. 19-6-2010
V.
M.

Basco v.'t Holtenbos, NHSB 2622985 (Siep Muffty v. Selihof x Lobke v.'t Holtenbos) HD A,
eig.: J. Baaijens
Sanne v.d. Meerpoel, NHSB 2427182 (Charlie Muffty v. Selihof x Mirke v.d. Meerpoel) HD A,
eig.: Th.A.F. Colsen

Vader beoordeeld op foto. Wat aan de fijne kant voor een reu. Gehele nest is aan de fijne kant. Weinig hoekingen.
Gangwerken moeten beter in stuwing. Karakters goed, maar alle honden missen ringtraining. 1 reu monorchide.
A. BASCO V.'T HOLTENBOS
Abs.
AA. SANNE V.D. MEERPOEL

Net voldoende type. Iets gestrekt hoofd. Goed gebit, oog voldoende donker. Voldoende halslengte. Lichaam in
verhouding. Rug nog voldoende vast. Goede staartaanzet. Voor en achterhand wat weinig hoekingen, loopt
daardoor met korte pas. Beharing goed. In het geheel wat iel. ZG totaalbeeld.
1. Cai
Reu. Eig. C.J. Jansen van
Hoog gestelde fijngebouwde reu. Hoofd moet mannelijker, draagt oor wat afstaand. Voldoende hals. Te weinig
lichaam, bolle rug. Goede staartaanzet. Voor en achterhand te weinig hoekingen. Iets hellend bekken. Gangwerk te
weinig stuwing. Beharing goed. G.
2. Charlie
Reu. Eig. J.J.M. Huisman
Zeer goed totaalbeeld. Hoofd kan wat mannelijker. Goed gebit, goede oogkleur. Hals voldoende lang. Lichaam goed
in verhouding. Goede staartaanzet. Voor redelijk gehoekt, achter wat ondergeschoven door hellend bekken.
Gangwerk moet nog beter stuwen. Beharing goed. Monorchide. Totaalbeeld ZG.
3. Chip
Abs.

Reu. Eig. M. Welten

4. Caja
Teef. Eig. F.J.G.M. Smeulders
Zeer goed totaalbeeld. Hoofd voldoende vrouwelijk. Goed gebit, oog voldoende donker. Hals voldoende lengte.
Lichaam voldoende ontwikkelt. Goede staartaanzet. Voor redelijk gehoekt, achter te stijl. Gangwerk te weinig
stuwing. Beharing goed. ZG.
5. Chita
Teef. Eig. S. Eeden
Zeer goed totaalbeeld, maar moet nog uitzwaren. Hoofd voldoende vrouwelijk, goed gebit, donker oog. Hals
voldoende lengte. Lichaam moet nog uitzwaren, onderbelijning moet dieper. War weinig voorborst, rug moet vaster.
Voor en achter wat stijl. Gangwerk te weinig stuwing. Beharing goed. ZG.
6. Chachamini
Abs.

Teef. Eig. A. Termeer-v.d. Wielen

1

Nest 2

Kennel v.d. Meerpoel (J.W.J. Bukkems-v.d. Manakker)

Nest 7/1 aanwezig 2/0 geb. 19-7-2010
V.
M.

Basco v.'t Holtenbos, NHSB 2622985 (Siep Muffty v. Selihof x Lobke v.'t Holtenbos) HD A,
eig.: J. Baaijens
Femke Maud v.d. Meerpoel, NHSB 2631825 (Charlie Muffty v. Selihof x Maud v.d. Meerpoel) HD A,
eig.: J.W.J. Bukkems-v.d. Manakker

Geen 70% aanwezig. Aanwezige honden voldoen aan de rasstandaard.
A. BASCO V.'T HOLTENBOS
Abs.
AB. FEMKE MAUD V.D. MEERPOEL

Zeer goed totaalbeeld. Goed vrouwelijk hoofd, goed gebit, goede oogkleur. Hals voldoende lengte. Lichaam wat aan
de fijne kant. Onderbelijning moet dieper wat weinig voorborst. Goede staartaanzet. Redelijke hoekingen. Sterk
hellend bekken. Rug moet vaster. Gangwerk voldoende stuwing voor wat breed. Beharing goed. ZG totaalbeeld.
7. Hugo Femke
Abs.

Reu. Eig. M.R.E. Levert

8. Hezel Femke
Abs.

Reu. Eig. L.G.F. Schmidt

9. Harda Femke Basco
Reu. Eig. H. de Boer
Uitmuntend totaalbeeld. Mooi mannelijk hoofd. Goed gebit, mooie oogkleur. Hals goede lengt. Lichaam voor leeftijd
voldoende. Goede staartaanzet en lengte. Goede hoekingen. Voldoende gangwerk en ruim. Beharing goed. U.
10. Hunter Femke
Abs.

Reu. Eig. H.J.P. v.d. Kerk

11. Hayco Femke
Abs.

Reu. Eig. A. van Weyer

12. Haswin Femke Reu. Eig. D.J.
Uitmuntend totaalbeeld. Voldoende mannelijk hoofd, goed gebit, goede oogkleur. Hals voldoende lengte. Lichaam
moet nog uitzwaren. Voldoende hoekingen. Gangwerk kan goed gaan. Beharing goed. U.
13. Hessel Femke
Abs.

Reu. Eig. R. Berk

14. Hilke Femke
Abs.

Teef. Eig. D.N.D. Groenewegen

Nest 3

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

Nest 2/3 aanwezig 2/2 geb. 9-10-2010
V.
M.

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
Meiske Fan 't Suydevelt, NHSB 2564989 (Scout Meike v. Groevenbeek x Dieuwke Fan 't Suydevelt) HD A,
eig.: J.W. Hoeksema

Een goed evenredig nest. Vaderhond heeft goede invloed gehad. Goede karakters.
B. MAZZEL FAN 'T SUYDEVELT
Goed type. Goed in verhouding, goed karakter. Hoofd voldoende mannelijk. Goede oogkleur. Mist P3 rechtsboven.
Goede halslengte. Lichaam prima in verhouding. Goede staartaanzet en lengte. Goede hoekingen. Gangwerk vlot en
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soepel. Beharing goed. U totaalbeeld.
BA. MEISKE FAN 'T SUYDEVELT

Zeer goed totaalbeeld. Goed vrouwelijk hoofd. Goed gebit, goede oogkleur, goed gedragen oor. Hals voldoende
lengte. Lichaam voldoende, onderbelijning kan wat dieper. Goede staartaanzet. Goede hoekingen. Gangwerk
voldoende vlot en ruim. Beharing wat aan de korte kant, vooral de bevedering. ZG totaalbeeld.
15. Coos
Reu. Eig. M.W. v.d. Meer
Uitmuntend totaalbeeld. Voldoende mannelijk hoofd. Goed gebit, oog kan wat donkerder. Goede halslengte.
Lichaam goed in verhouding, onderbelijning moet nog wat dieper worden. Goede staartaanzet en lengte. Goede
hoekingen. Gangwerk vlot en ruim. In aanleg goede beharing. U.
16. Cas
Reu. Eig. J.P.L.F. Bours
Uitmuntend totaalbeeld. Goed mannelijk hoofd. Goed gebit, goede oogkleur. Hals goed van lengte. Lichaam goed in
verhouding, rug voldoende vast. Goede staartaanzet en lengte. Goede hoekingen. Gangwerk vlot en ruim. Beharing
goed. U.
17. Caja
Abs.

Teef. Eig. J.A.M. Vergeer

18. Céline
Teef. Eig. J.H.H. ter Denge
Zeer goed totaalbeeld, wat hoog gesteld. Staat soms overbouwt. Voldoende vrouwelijk hoofd. Goed gebit, goede
oogkleur. Voldoende halslengte. Lichaam moet nog wat uitzwaren, zag graag wat meer voorborst. Hoekingen
voldoende. Gangwerk voldoende vlot. In aanleg goede beharing. ZG.
19. Crissie
Teef. Eig. H. Mulder
Uitmuntend totaalbeeld. Goed in verhouding. Mooi vrouwelijk hoofd. Goed gebit, goede oogkleur. Goede
halslengte. Lichaam goed in verhouding, goede ribben. Goede staartaanzet en lengte. Goede hoekingen. Gangwerk
gaat vlot. Beharing goed. U.

Nest 4

Kennel van J.T. V. Weerdenburg (J.T. van Weerdenburg)

Nest 3/2 aanwezig 3/1 geb. 13-8-2010
V.
M.

Floris Phebe v. Groevenbeek, NHSB 2635614 (Horus Meike v. Groevenbeek x Phebe Babien v. Groevenbeek) HD A,
eig.: N.G. Klaassen
Maja Cirra v. Wikatro, NHSB 2617237 (Sepp Rosa v.h. Duynsche Dael x Cirra Amber v. Wikatro) HD A,
eig.: J.T. van Weerdenburg

Elegant nest waar de invloed van moeder groter is dan van vader. Reuen in z’n algemeenheid minder
geslachtstypisch. Hoofden te gestrekt, te fijn in voorsnuit, iets wegvallend onder de ogen. Missen in z’n
algemeenheid kracht. Korte borstbenen. Qua karakter echte Drenten.
C. FLORIS PHEBE V. GROEVENBEEK
Stevige rastypische reu. Goede lengte-hoogte verhouding. Rastypisch belijnd. Vriendelijk open gedrag. Rastypisch,
wigvormig hoofd. Mannelijk en vriendelijke expressie, ietwat grote oren. Korte sterke hals. Diepe goedgewelfde
ribben. Breed front. Bovenbelijning mag wat strakker. Mooie bossige staart. Stevig bone. Voldoende gehoekt. Goede
sterke voeten. Gangwerk soepel. Beharing staat vandaag erg open. Goede maat ± 60 cm. ZG totaalbeeld.
CA. MAJA CIRRA V. WIKATRO

Elegante teef. Goede maat. Iets gestrekt. Zeer vriendelijkgedrag. Zeer vrouwelijk, maar wat fijn in voorsnuit. Valt iets
in onder de ogen. Hals voldoende. Goede ribwelving. Staart ietsjes laag aangezet. Voldoende bone. Voor iets beter
gehoekt dan achter. Gangwerk gaat met wat korte pas, voor breed, achter wat nauw. Beharing goed vlak aanliggend,
van goede structuur. Goede maat. ZG totaalbeeld.
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20. Boran
Reu. Eig. J. Rietveld
Elegante reu. Toont vat lang en laat wat veel licht zien. Een vriendelijk wezen. Mannelijk hoofd Toont wat veel lip.
Valt iets weg onder de ogen. Goede oogkleur en oorvorm. Voldoende hals. Lichaam nog erg jeugdig. Moet zich als
Drent nog verder ontwikkelen. Onderbelijning gaat te snel omhoog. Staart wat laag aangezet door het wat sterk
hellend bekken. Zag graag krachtiger bone, zeker voor een reu. Schouder ligt wat ver naar voren. Bekken is te sterk
hellend. Gangwerk zeer jeugdig. Maakt de pas achter niet af, voor nog erg los. Beharing vlak aanliggend. Goede maat
± 60 cm. Reu die nog veel tijd nodig heeft. G.
21. Charlie
Reu. Eig. L. de Rade
Elegante gestrekte reu, die wat meer geslachtstype mocht tonen. Wat blafferig. Hoofd gestrekt, wat teef-achtig
overkomend. Valt iets weg onder de ogen. Vriendelijke expressie. Compleet gebit. Hals voldoende lengte passend in
totaalbeeld. Lichaam voldoende ontwikkeld. Wat weinig voorborst. Staart voldoende bossig, iets laag aangezet. Zou
sterker bone mogen hebben. Voor correct gehoekt. Bekken ietsje hellend. Gangwerk jeugdig, nog wat springereig.
Beharing glad , vlak aanliggend. Goede maat ± 60cm. G.
22. Dusty
Reu. Eig. S.A.J. Snoeij
Licht gestrekte reu. Voldoende rastypisch. Toont nog wat rond in de schedel. Mag wat meer opvulling onder de ogen
hebben. Goed oog en gebit. Korte hals. Goede ribwelving, maar borstbeen wat kort. Onderbelijning loopt te snel
omhoog. Staart wat laag aangezet, voldoende bossig. Voorhand ligt wat naar voren. Bekken te hellend. Zag graag
wat meer bone. Jeugdig, springerig gangwerk. Beharing vlak aanliggend halflang. Goede maat ± 61 cm. G.
23. Amber
Abs.

Teef. Eig. J. van de Hazel

24. Esra
Teef. Eig. E. Brandenburg
Elegant teefje, goede verhoudingen. Voldoende rastypisch. Rastypisch tevenhoofd. Passend in het totaalbeeld. Mooi
donkerbarnsteenkleurig oog. Correct schaargebit. Hals van voldoende lengte. War kort borstbeen. Voldoende
ribwelving. Staart iets laag aangezet. Passend bone. Ietwat sterk hellend bekken. Gangwerk nog zeer jeugdig.
Beharing vlak aanliggend, nog wat kort. Mist bevedering. Maat voldoende. G.

Nest 5

Kennel van G.S.M. Vriend (G.S.M. Vriend)

Nest 3/6 aanwezig 3/4 geb. 19-5-2010
V.
M.

Floris Phebe v. Groevenbeek, NHSB 2635614 (Horus Meike v. Groevenbeek x Phebe Babien v. Groevenbeek) HD A,
eig.: N.G. Klaassen
Joppy, NHSB 2678493 (Bram-Jytte v.d. Bezelhonk x Silke Kristel v. Selihof) HD A,
eig.: G.S.M. Vriend

Uiteenlopende types. Allen zeer vriendelijk en rustig. Teven zijn verder ontwikkeld dan de reuen. Over het algemeen
goede lichamen, goede belijningen met name de teven. Reuen moeten zich n ribben verder ontwikkelen.
C. FLORIS PHEBE V. GROEVENBEEK
Zie nest 4.
CB. JOPPY

Zeer goed rasbeeld. Goede verhoudingen. Zeer vriendelijk gedrag. Rastypisch tevenhoofd. Voldoende wigvormig,
nog wat lichte ogen. Voldoende hals. Goede ribbenpartij. Voldoende voorborst. Rugbelijning mag wat strakker.
Staart wat laag aangezet. Goed bossig. Voor beter gehoekt dan achter. Bekken te sterk hellend. Staat
ondergeschoven. Gangwerk voldoende, wachter wat weinig stuwend. Beharing staat wat open vandaag. Goede
maat. ZG totaalbeeld.
25. Kaj
Reu. Eig. T. van Sterkenburg
Elegante reu. Licht gestrekt. Vriendelijk karakter. Gestrekt hoofd. Oren iewat laag aangezet. Oog voldoende donker.
Scharend gebit. Voldoende hals. Lichaam nog wat vlak in ribben. Weinig voorborst. Onderbelijning gaat te snel
omhoog. Staartaanzet wat laag. Het bossige moet nog komen. Wat weinig hoeking in de opperarm en strek hellend
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bekken. Staat wat recht op de polsen. Zag graag wat meer bone. Vrolijk gangwerk. Zou achter meer mogen stuwen,
voor nog wat open. Beharing vlak aanliggend. Goede maat. G.
26. Jager
Reu. Eig. J. Myers
Licht gestrekte reu. Goed geslachtstype. Zeer vriendelijk, sociaal wezen. Mist balans. Wat breed in schedel en nog
een tikje rond. Wat rond oog, geeft een wat norse expressie. Zou iets meer halslengte mogen hebben. Lichaam nog
onvoldoende ontwikkeld. Onderbelijning loopt te sterkop. Staart laag aangezet. Ledematen voor zouden rechter
moeten zijn. Achter wat weinig kniehoeking. Zwakke voeten-middenvoet. Gangwerk gaat voor wat open, schuift
achter bij. Beharing vlak, halflang. Mist nog bevedering. Goede maat ± 60 cm. Zou krachtiger in lichaam moeten zijn.
G.
27. Wibo
Reu. Eig. W. de Vries
Qua belijning een echte Drent. Vriendelijk wezen. Goede verhoudingen. Eastypisch reuenhoofd. Voorsnuit mag iets
voller, valt nog wat weg onder de ogen. Goede halslengte. Goed ontwikkeld lichaam. Prima ribben, goede voorborst.
Bossige staart. Voldoende gehoekt voor en achter. Ietwat sterk hellend bekken. Voldoende bone. Achter een tikje
nauw. Staart wordt te vrolijk gedragen. Beharing overvloedig. Goede maat ± 60 cm. Gecastreerd. ZG totaalbeeld.
28. Jorja
Abs.

Teef. Eig. B. O'Connor

29. Katie
Teef. Eig. L. Hrouda
Rastypische teef. Goede verhoudingen. Wat onder de indruk. Fraai tevenhoofd. Mooie zachte uitdrukking. Kan de
oren goed dragen. Scharend gebit. Hoede halslengte. Prima ribben. Goede voorborst. Goede boven-en
onderbelijning. Staart wat laag aangeset. Voor goed gehoekt, achter wat steil hellend bekken. Kan goed gaan. Toont
zich iets gedrukt. Beharing rastypisch. Goed aanliggend. Bossige staart en mooie kraag. Goede maat ± 58 cm.
Veelbelovende jonge teef. U.
30. Tessa
Teef. Eig. L.J. de Graaf
Zeer goed rasbeeld. Goede verhoudingen. Vriendelijk en rustig ringedrag. Hoofd zeer rastypisch, goede wigvorm.
Wat rond en nog erg licht oog. Prima schaargebit. Hals voldoende van lengte. Prima ribwelving. Goede voorborst.
Staart ietsje laag aangezet, maar wodt prima gedragen. Ledematen zouden iets krachtiger mogen zijn, wat meer bot.
Het bekken ligt iets te hellend. Gangwerk lichtvoetig. Zou wat meer mogen stuwen. Beharing rastypsich. Goede
kraag en bossige staart. Halflange beharing. Goede maat ± 58 cm. ZG.
31. Joukje
Teef. Eig. S. Gianotten
Qua belijning een rastypische Drent. Niet geheel in balans. Hoofd toont wat smal t.o.v. het lichaam. Zou meer bone
mogen hebben. Gestrekt, wat smal hoofd en wat smal in voorsnuit. Hals van goede lengte. Lichaam goed
ontwikkeld. Goede boven en onderbelijning. Staart goed bossig. Zag graag wat sterker bot en een wat sterkere
middenvoet. Voldoende gehoekt voor en achter. Heel behoorlijk ganwerk voor de leeftijd. Goede staartdracht.
Beharing halflang, goede bevedering. Goede maat ± 58 cm. ZG.
32. Noortje
Teef. Eig. M. Aghterberg
Zeer goed rasbeeld. Toont wat lang doordat de voorhand wat ver naar voren ligt en de lendenpartij iets te lang is.
Wigvormig hoofd. Rastypisch breed aangezet en goed gedragen oor. Mooie achte uitdrukking. Toont iets onderlip.
Hals voldoende van lengte. Nog wat vlak in ribben. Lendenpartij zou wat korter mogen. Staart wat laag aangezet.
Passend bone. Voor iets beter gehoekt dan achter. Gaat heel behoorlijk, maar met wat gespannen bovenbelijning.
Goede maat ± 59 cm. ZG.
33. Diana
Abs.

Teef. Eig. J.C. de Moor
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Nest 6

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

Nest 3/3 aanwezig 2/3 geb. 3-7-2010
V.
M.

Floris Phebe v. Groevenbeek, NHSB 2635614 (Horus Meike v. Groevenbeek x Phebe Babien v. Groevenbeek) HD A,
eig.: N.G. Klaassen
Polleke Fan 't Suydevelt, NHSB 2447942 (Barry x Ezra Fan 't Suydevelt) HD A,
eig.: J.W. Hoeksema

Vrij homogeen nest. Middelgrote honden, aantrekkelijke types. Redelijk goede constructies en aangename
karakters. Bone mag over het algemeen wat sterker. De beharing is bij de helft nog erg kort.
C. FLORIS PHEBE V. GROEVENBEEK
Zie nest 4.
CC. POLLEKE FAN 'T SUYDEVELT

Rastypische teef. Goede verhoudingen. Zeer goed rasbeeld. Zeer rastypisch tevenhoofd. Ietsjes laag aangezet en
lang oor. Goede hals. Prima voorborst en ribben. Goede onderbelijning. Staart ietsjes laag aangezet. Goed bossig.
Voldoende bone. Iewat sterk hellend bekken. Gaat voor leeftijd nog heel behoorlijk. Ietsjes open in front en wat
nauw achter. Beharing halflang, staat wat open. Goede maat. ZG totaalbeeld.
34. Arvid
Abs.

Reu. Eig. K. Alanko

35. Astrix
Reu. Eig. H. Stoffers
Middelgrote Drent. Zeer fraai type. Goede verhoudingen. Fraai hoofd, mooi mannelijk, goede wigvorm. Zeer
rastypischee expressie door het beweeglijke oor. Prima hals, Fraai belijnd lichaam. Goede ribwelving Korte lendenen.
Goede staartaanzet. Mooi sterk bot. Prima hoekingen. Kan goed gaan, maar gaat gemakkelijk in telgang. Beharing
nog wat kort. Goede structuur. Aan de onderkant van de maat. Zou het totaal graag iets groter willen hebben. ZG.
36. Argos
Reu. Eig. C.E.C. v.d. Bilt
Rastypische reu, in hoofd al verder ontwikkeld dan in lichaam. Krachtig mannelijk hoofd. Zou iets droger mogen zijn
en wat minder lip tonen. Goed beweeglijk oor. Goede halslengte. Lichaam nog zeer jeugdig. Vlak en smal. Goede
korte lendenpartij. Wat ronde bovenbelijning m.n. op de lendenpartij. Staart iets laag aangezet. Goed gehoekt voor
en voldoende achter. Passend bone. Bekken te hellend. Gangwerk voor behoorlijk, achter krijsend. Beharing van
goede structuur, rastypisch met slagen en bossige staart. Correcte maat. G.
37. Anouk
Teef. Eig. M. de Kuyper-van Erk
Fraai type, mooie verhoudingen. Zeer vrouwelijk. Vriendelijk gedrag. Zeer rastypische vrouwelijk hoofd. Ietsjes veel
lip. Mooie zachte uitdrukking. Fraaie hals. Zeer fraaie ribbenpartij en mooie voorborst. Wat korte pols en zwakke
middenvoetjes. Ietwat lage staartaanzet. Voor en achterhand goed gehoekt. Wat steil liggend bekken. Middenvoet
mag langer en sterker. Zwakke voeten. Gangwerk gaat met veel drive, peddelend voor. Beharing van goede
structuur. Goede maat ± 57 cm. ZG.
38. Ayla
Teef. Eig. M. Schröder-Vonk
Licht gestrekt en vrouwelijk totaalbeeld. Zeer vriendelijk van aard. Had scherper getekend kunnen zijn. Wigvormig
hoofd. Zachte uitdrukking. Gebit niet scharend en wat rommelig. Goede als. Wat tonvormig lichaam. Staart goed
aangezet. Correcte hoekingen. Gaat onvoldoende stuwend met korte pas achter en voor. Beharing erg kort, mist
bevedering. Correcte maat. G.
39. Anke
Teef. Eig. A.C. Hummel
Rastypisch totaalbeeld. Licht gestrekt. Zeer vriendelijk van aard. Vrouwelijk, voldoende wigvormig hoofd. Beweeglijk
oor. Zachte uitdrukking. Correct schaargebit. Oor wordt wat breed gedragen. Goed hals. Goede boven en
onderbelijning. Mag nog iets verder uitzwaren, Staart iets laag aangezet. Goed bossig. Ledematen zouden iets
krachtiger mogen zijn en iets meer spanning in de middenvoet. Bekken ligt te hellend. Kan goed gaan. In front nog
wat open. Beharing halflang met mooie slagen. Bossige staart. Correcte maat. ZG.
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Nest 7

Kennel v.h. Amsterdamse Veld (G.A.J. v.d. Toorn)

Nest 3/4 aanwezig 3/3 geb. 12-6-2010
V.

M.

Floris Jara Guido v.'t Opgoande Slag, NHSB 2408810 (Guido Ceda v.d. Drentsche Dreven x Jara-Ayla-Iris Sindra D. Baggelaar)
HD A,
eig.: J.A. van Zuijlen
Senna, NHSB 2577720 (Santos Fan 't Suydevelt x Nynke) HD A,
eig.: G.A.J. v.d. Toorn

Reuen onder de minimum maat. Teven in de maat maar allen te elegant. Reuen tonen goed gedrag. De aanwezige
teven te nerveus voor een Drent. De reuen hebben het meeste van vader in bouw en bone. Teven vertonen de
elegantie in hoofd en lichaam van moeder. 1 reu monorchide.
Nest mist homogeniteit en bij een aantal het typische Drentenkarakter. Met name de elegantie en hoogte van de
honden is een minpunt van dit nest.
D. FLORIS JARA GUIDO V.'T OPGOANDE SLAG
10 jaar, rastypische verschijning. Goed Drentenhoofd, goede breedte in schedel met goede voorsnuit. Kan zijn oren
goed zetten. Donker amberkeurigoog. Krachtige hals. Goed ontwikkeld lichaam. Front niet optimaal. Staat graag
frans met zwakke middenvoet en voet. Sterk hellend bekken. Goede bossige staart, tikje aan de korte kant. Krachtig
bone. Voldoende hoekingen voor en achter. Gangwerk achter voldoende voor los. Beharing en bevedering prima.
Maat ± 58 cm. Laat leeftijd zien in rug en voorhand. ZG totaalbeeld.
D. SENNA

Elegante teef die wat lang in de lendepartij toont. Vrouwelijk hoofd, kan wat meer wigvormig. Kan oren goed zetten.
Amberkleurig oog. Voorsnuit behoeft meer opvulling. Goede halslengte. Voorhand teveel naar voren en lange
lendepartij. Voldoende ribwelving. Iets te hellend bekken. Goed aangezette staart, voldoende bossig. Weinig
hoekingen voor, voldoende achter. Passend bone, zwakke voeten. Gangwerk wat onregelmatig. Voor smal en los.
Goede beharing en bevedering. Maat ± 57 cm. Gedraagt zich in de ring wat ongedurig. ZG totaalbeeld.
40. Banjer-Senna
Abs.

Reu. Eig. S. Veltkamp-Visser

41. Bickel-Senna
Reu. Eig. J. Bottinga
Rastypische reu die wat hoger op de benen kan. Vriendelijk gedrag. Mooi reuenhoofd, licht wigvormig. Goede
breedte in schedel. Krachtige voorsnuit. Mooi amberkleurig oog. Compleet scharend gebit. Mooie ooraanzet en
dracht met rastypische beharing. Karachtige korte hals. Goed ontwikkeld lichaam in te goed gevoede conditie.
Goede toplijn en onderbelijning en krachtige bond. Goed aangezette bossige staart. Goed gehoekte voor en
achterhand, met prima beenwerk. Voeten konden sterker. Gaat vlot met voldoende stuwkracht. Voor nog wat los.
Rastypische beharing met juiste bevedering. Voor een reu staat hij te laag op de benen Schofthoogte 55 cm. ZG.
42. Boras-Senna
Reu. Eig. S. Beekhof
Reu die geslachtstype mist. Vriendelijk gedrag. Goed gevormd hoofd met mooie verhoudinge schedel voorsnuit.
Mooie oordracht met amberkleurig oog. Volledig schaargebit. Hals goed van lengte en voldoende krachtig. Zag graag
meer ribwelving en kortere lendenen. Mist nog opvulling in front. Staart goed aangezet en voldoende bossig.
Voldoende bone, met voldoende hoeking in voor en achterhand. Goede achterhand. Voeten konden krachtiger.
Gangwerk achter voldoende, voor smal en los. Rastypische beharing met goede bevedering. Reu van 55 cm. Deze
reu heeft 1 teelbal en mist geslachtstype. G Totaalbeeld.
43. Benthe-Senna
Abs.

Teef. Eig. J.H. Lalk

44. Beau-Senna
Teef. Eig. J. Mars
Onzekere teef. In totaliteit te elegant te smal voor een Drent. Smal elegant hoofd, smalle schedel en snaipy
voorsnuit. Goed aangezet oor maar wat laag gedragen. Oogkleur nog te licht. Te elegante hals van voldoende lengte.
Lichaam smal, onvoldoende ontwikkelt. Voorhand te ver naar voren geplaatst. Mist daardoor opvulling in front.
Staat achter graag ondergeschoven. Staart wat laag aangezet en kon bossiger zijn. Voor en achter matige hoekingen
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met passend bone. Gangwerk onregelmatig, smal, los en onvoldoende stuwkracht. Goede haarstructuur met
voldoende bevedering. Voor teef goede schofthoogte. Teefje wat veel tijd nodig heeft om rastypische Drent te
worden.
45. Bibi-Senna
Teef. Eig. A. Tatters
Nerveuze teef van voldoende type, die slecht te betasten is. Tevenhoofd wat opvulling mist onder de ogen. Toont
nog wat snaipy in voorsnuit. Goed aangezet oor maar toont ze wat laag. Correct gebit mooi amberkleurig oog. Hals
voldoende lengte, kan krachtiger. Lichaam nog onvoldoende uitgewaard.Ze duikt wat in de voorhand en deze is te
ver naar voeren gesteld. Bekken is te hellend. Smal in front. Staart kon bossiger. Passend bone. Voorvoeten te zwak.
Gangwerk weinig kracht, los en smal. Beharing geod van structuur, mist nog wat bevedering. Maar 56 cm. Toont wat
overbouwd. Mede door haar getoonde temperament, showt ze vandaag niet het beste van haarzelf. Gesteriliseerd.
G totaalbeeld.
46. Bayke-Senna
Abs.

Nest 8

Teef. Eig. A. v.d. Veen

Kennel v.d. Zilverbaai (T.M.W.E.E. v.d. Breekel)

Nest 2/4 aanwezig 2/3 geb. 11-8-2010
V.
M.

Douwe Fan 't Suydevelt, NHSB 2653015 (Max Fan 't Suydevelt x Anne Fan 't Suydevelt) HD A,
eig.: E. Heukers
Loreen Fan 't Suydevelt, NHSB 2697131 (Mazzel Fan 't Suydevelt x Meiske Fan 't Suydevelt) HD A,
eig.: T.M.W.E.E. v.d. Breekel

Teefjes hebben voornamelijk van moeder, te elegant en een aantal te licht in bone. Moeder heeft duidelijk te royale
oorlengte vererfd. Het gehele nest zou betere fronten kunnen hebben. Ook hebben een aantal honden niet het
juiste Drententemperament: soms te druk en/of slecht te betasten. Meeste van deze honden hebben nog veel tijd
nodig om volwassen te worden.
E. DOUWE FAN 'T SUYDEVELT
Rastypische reu van goed formaat. Laat zich goed betasten en laat gedurende het betasten een lichte brom horen.
Krachtig reuenhoofd met goede schedelbreedte en vorm en sterke voorsnuit. Mooi amberkleurig oog. Goed
geplaatst en gedragen oor. Sterke hals. Voorhand sterk naar voren geplaatst. Weinig opvulling in front en
borstdiepte. Sterk hellend bekken en weinig kracht in achterhand. Goede staartaanzet maar weinig bossig. Goed
bone. Zwakke middenpols en voorvoet. Voldoende hoeking achter. Gangwerk onregelmatig, gaat scheef. Prima
beharing en bevedering. Maat ± 58 cm. Heeft kruisbandletsel gehad wat duidelijk te zien is in gangen. ZG
totaalbeeld.
E. LOREEN FAN 'T SUYDEVELT

Teefje van goede formaat. Toont in totaliteit te elegant. Vrouwelijk hoofd. Wat smal in schedel en voorsnuit. Mooi
amber kleurig oog en correct aangezette en gedragen oren. Voldoende krachtige hals. Voorhand teveel naar voren
gesteld daardoor te weinig opvulling in front. In stand oplopende ruglijn en te hellend bekken. Onderbelijning kon
meer oplopen met name borstbeen. Staart voldoende bossig. Passend bone. Staat graag frans. Matige hoekingen
voor en achter. Staat achter sterk ondergeschoven. Gangwerk voor los achter weinig stuwkracht en gaat scheef.
Beharing goed, iets open op kroep. Voldoende bevedering. Maat ± 58 cm. Teefje wat niet geheel in balans is. Voor
een Drentendame kan zij iets meer breedte tonen. ZG totaalbeeld.
47. Joep
Reu. Eig. R.B. Korevaar
Mooi formaat reu met krachtig bone. Vriendelijk temperament, maar nog wat onwennig in de ring. Reuenhoofd van
goede vorm. Mooi amberkleurig oog. Krachtige voorsnuit die meer besneden kon zijn. Royaal doch goed gedragen
oor. Compleet schaargebit. Krachtige hals maar mocht drger zijn. Lichaam in volle ontwikkeling. Moet zich in front
nog volledig ontwikkelen. Staat graag frans. Goed ontwikkeld lichaam met mooie onderbelijning en prima toplijn.
Goede staartaanzet en lengte, moet nog wat bossiger worden. Krachtige benen met goede hoekingen voor-en
achter en voldoende sterke voeten. Gangwerk achter goed en voor nog wat los. Mooie beharing, prima bevedering.
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Maart ± 59 cm. Rastypische reu met veel positieve punten maar heeft nog wat ijd nodig. ZG.
48. Jannus
Reu. Eig. J. Bezemer
Reu die in alles heel jeugdig aandoet. Hoofd in volle ontwikkeling. Goed gevormde schedel, mist nog wat opvulling in
voorsnuit. Correct gedragen maar tikje royaal oor. Correct gebit. Amberkleurig oog moet nog doorkleuren.
Voldoende sterke hals. Uitmuntende spierconditie, maar in alles nog puppyachtig en smal. Voorhand te sterk naar
voeren geplaatst. Mist voorborst en staat frans. Borstbeen kon meer doorlopen en heeft veel spanning op de lende
partij. Goed bone, prima benen en voeten maar matige hoekingen in voor en achterhand. Staat sterk
ondergeschoven. Gangwerk erg gebonden. Voor smal en los. Goede haarstructuur, maar nog weinig bevedering en
weinig bossige staart. Maat 57 cm. Reu die veel tijd nodig heeft om volwassen te worden. G.
49. Ronja
Teef. Eig. E.T. de Leeuw Planting
Teefje van goed formaat. Erg onwennig in de ring. Schrikkerig en slecht te betasten. Goed gevormd hoofd. Licht
wigvormig. Prima schedel en voorsnuit voor leeftijd. Donker amberkleurig oog. Wat lang oor, maar correct gedragen.
Correct gebit. Smalle hals. Lichaam erg smal, weinig opvulling in front. Knijpt met ellebogen, staat frans. Heeft lichte
bone. Sterk hellend bekken. Goede staartlengte, onvoldoende bossig. Rechte benen maar zwakke middenpols.
Matige hoekingen voor en achter. Gangwerk gebonden, voor smal en los, achter onvoldoende stuwkracht. Beharing
goede structuur, nog weinig bevedering. Maat ± 57 cm. Teefje moet vrijer worden om goede punten naar voren te
brengen. G.
50. Bonny
Teef. Eig. T.M.W.E. v.d. Breekel
Rastypische teef met veel temperament die de handler een handvol geeft. Goed gevormd tevenhoofd, licht
wigvormig. Mooi amberkleurig oog. Correct gebit. Goed geplaatst en gedragen royaal oor. Goede hals. Voorhand iets
teveel naar voren. Voldoende opvulling in front. Staat nog graag frans en heeft te zwakke voeten. Goed ontwikkeld
lichaam, in stand iets oplopend. Zag graag krachtiger tweede dij? Goede staartlengte, in aanleg bossig. Voldoende
hoekingen voor en achter met goed bone. Knie hoeking kon beter. Indien goed voorgebracht laat ze een redelijk
maar voor nog los gangwerk zien. Goede haarstructuur met goede bevedering. Maat ± 57 cm. Moet wat rustiger
worden in de ring en baas moet wat meer overwicht tonen. Heeft nog wat meer tijd nodig om een echte
Drentendame te worden. ZG.
51. Lola
Teef. Eig. P.H.J. Rooymans
>>> voeg hier in: beschrijving pup <<<
52. Sieb
Teef. Eig. M. Dirkse
Teefje van goed formaat, erg onwennig in de ring en slecht te betasten. Aantrekkelijk hoofd, licht wigvormig en
goede opvulling in voorsnuit. Mooi amberkleurig oog en correct gebit. Goed geplaatst en gedragen oor. Goede
halslengte. Lichaam in volle ontwikkeling met uitmuntende bespiering. Mist nog opvulling in front. Voorhand te ver
naar voren geplaatst. Goede staartlengte maar nog weinig bossig. Open in front met matige hoekingen voor en
achter en iets hellend bekken. Gangwerk voor los; achter weinig stuwkracht. Prima vachtstructuur en bevedering.
Maat ± 56 cm. Om haar goede punten naar voren te brengen hebben hond en baas training nodig. ZG.

Nest 9

Kennel v.'t Wijdseland (B.H. van der Pol)

Nest 4/3 aanwezig 2/2 geb. 8-10-2010
V.
M.

Fred Fan 't Suydevelt, NHSB 2408824 (Barry x Sarah Fan 't Suydevelt) HD A,
eig.: H. de Joode
Djoeke v.'t Wijdseland, NHSB 2683650 (Mazzel Fan 't Suydevelt x Lester v.d. Flevomare) HD A,
eig.: B.H. van der Pol

Eén reu heeft overbeet. Twee honden missen het typisch wigvormig hoofd. Alle honden hebben goed formaat.
Vader heeft duidelijk sterk hellend bekken vererfd. Aantal honden is voor typisch rasbeeld te smal. Waarschijnlijk de
invloed van moeder. Zag bij alle honden graag sterkere voeten en betere fronten.
F. FRED FAN 'T SUYDEVELT
Zware reu, niet geheel in balans (10 jaar). Goed reuenhoofd toont leeftijd maar goed gevormd. Zag het totaal graag
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iets droger. Brede sterke hals. Breed lichaam en een te ronde ribkorf. Krachtig bone, evenredige hoekingen. Iets
hellend bekken, staat achter wat koe-achtig. Lichaam toont of het zwaar overgewicht heeft. Staart is van goede
lengte en voldoende bossig. Sterk bone, goede benen maar zwakke middenvoet. Achterhand staat wat
ondergeschoven. Gangwerk is nog redelijk, achter wat weinig kracht. Beharing is erg open, wat krullerig en kort.
Hoogte van de reu is ± 59 cm. Deze reu toont heel breed in alles voornamelijk veroorzaakt door type vacht en
rondingen. G totaalbeeld.
F. DJOEKE V.'T WIJDSELAND

Rastypische teef met goede verhoudingen. Goed gevormd hoofd, licht wigvormig. Correct gebit en oordracht.
Amberkleurig oog, toont wat klein. Hals heeft goede lengte en is voldoende breed. Goed ontwikkeld lichaam, in
stand iets oplopend. Voorhand te sterk naar voren geplaatst, daardoor weinig voorborst. Staat graag
ondergeschoven met hellend bekken. Staart heeft goede lengte en is voldoende bossig. Goed beenwerk met
voldoende bone, maar matig gehoekt voor en achter. Zwakke voet en middenvoet. Gangwerk is achter voldoende
maar weinig stuwkracht. Voor open en los. Beharing van goede structuur, maar weinig bevedering. Hoogte is ± 58
cm. ZG totaalbeeld.
53. Duco
Reu. Eig. Th. Miedema
Jonge reu van goed formaat maar onvoldoende rastypisch hoofd. Teveel spaniel en te lange voorsnuit. Nog te licht
amberkleurig oog. Onvoldoende sterke onderkaak. Wat klein rond oog. Royaal ongetrimd oor. Hals van goede
lengte. Goed lichaam voor leeftijd. Tikje lang in lende partij en nog erg open in front. Goede borstdiepte. Correct
aangezette staart, goede lengte en voldoende bossig. Prima bone, voldoende hoekingen voor en achter. Zwakke
middenvoeten. Gangwerk is onregelmatig en voor erg los. Beharing is goed met prima bevedering. Sterke overbite.
Hond heeft training nodig om goede band met baas op te bouwen. Geen kwalificatie in verband met gebitsafwijking
54. Wiebe †

Reu. Eig. B. de Bruin

55. Luca
Abs.

Reu. Eig. J.E. Schepers

56. Siebren
Reu. Eig. A.G. v.d. Bosch-Donkelaar
Reu van goed formaat, droog gebouwd met uitmuntende bespiering. Lichaam en bouw in alles nog te smal. Wel in
lichaamsconditie maar niet in showconditie. Onvoldoende typisch hoofd, mist wigvorm en heeft onvoldoende
breedte in schedel voor een reu. Correct behang. Uitmuntend gebit. Lippen partij kan droger. Hals heeft goede
lengte maar is onvoldoende krachtig. Lichaam is in alles nog te smal. Open in front, staat graag Frans. Moet zich nog
volledig ontwikkelen. Staart goed aangezet, weing bossig. Goed bone, evenredige hoekingen. Toont veel spanning
op lende partij in achterhand. Gangwerk is erg gebonden, gaat graag in telgang. Beharing van goede structuur, maar
nog weinig bevedering en haarlengte. Maat: ± 60 cm. Hond moet in gewicht aankomen om een beter plaatje te
maken. G.
57. Imke
Teef. Eig. A. v.d. Wal
Typisch teefje. Goed formaat. Vriendelijk temperament, maar nog niet vrij genoeg bij betasten. Goed gevormd, licht
wigvormig hoofd met voldoende opvulling. Amberkleurig oog. Correct gebit. Goed geplaatst doch royaal oor. Hals
van goede lengte. Voldoende ribwelving voor leeftijd. Passend bone. Wat open in front. Te sterk hellend bekken.
Staat achter ondergeschoven. Staart heeft goede lengte, voldoende bossig. Evenredige doch matige hoekingen.
Gangwerk is kort, voor los, achter weinig stuwkracht. Rastypische staart, mooie haarstructuur, goede bevedering.
Maat: ± 58 cm. Zwakke voeten met name middenvoet. ZG.
58. Tara
Teef. Eig. R. van Melick
Teefje van goed formaat. Toont wat lang door te ver naar voren geplaatste voorhand en lende partij. Vrouwelijk
hoofd, licht wigvormig. Kan oren goed dragen. Licht amberkleurig oog. Hals heeft voldoende lengte. In stand
oplopende rugbelijning. Moet nog uitzwaren. Mist nog voorborst. Goed bone. Staart heeft goede aanzet en dracht.
Voldoende sterke voeten goed bone. Zag graag meer hoekingen voor en achter. Gangwerk voor los en open. Achter
voldoende. Beharing heeft mooie structuur, goede bevedering (heeft tijd nodig). Maat: ± 55 cm. Heeft tijd nodig om
uit te zwaren. ZG.
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59. Brookelyn
Abs.

Nest 10

Teef. Eig. J. Myers

Kennel van A. Eibergen (A. Eibergen)

Nest 2/1 aanwezig 2/1 geb. 27-6-2010
V.
M.

Dice Sacha v. Kromhof, NHSB 2339576 (Maurits Vanner Breeder Ae x Sacha Tjinta v. Kromhof) HD A,
eig.: J. Geerse
Duschi Selma v. Roopoorte, NHSB 2570952 (Nørlund Darino x Selma) HD A,
eig.: A. Eibergen

De hoofdtypes zijn goed. Het geslachtstype is ook goed. De beharing bij 2 van de 3 is nu al goed. Gangwerken zijn bij
alle 3 prima. Bone is goed. Goede kleurverdeling. Prima gedrag, heel goed handelbaar.
G. DICE SACHA V. KROMHOF
Reu van goede maat, goede proporties, prima bespierd. Goed hoofdtype, mooie kleurverdeling. Goed handelbaar
gedrag. Typisch hoofd. Goede schedel en voorsnuit. Goede oogkleur, voor leeftijd goed gebit, oorbeharing een
beetje tè. Sterke korte hals. Krachtig sterk lichaam, goede schouderligging en hoekingen. Prima achterhand. Goed
gedragen staart van goede lengte. Goede hoekingen, goed geplaatst en krachtig. Achterhand goed gehoekt,
plaatsing iets naar buiten, ook krachtig. Gangwerk voor: goed uitgrijpend, achter: iets ingehouden. Beharing van
goede structuur, mooie kleurverdeling, bossige staart. Maat: goed. U totaalbeeld.
GA. DUSCHI SELMA V. ROOPOORTE

Teef van 6½ jaar, dicht bij de minimum maat. Wat hoog gesteld met weinig bone. Goed handelbaar. Vrouwelijk
hoofd, passend bij het lichaam, mag iets voller onder de ogen. Goed gedragen oor. Korte hals, goed gedragen.
Voldoende borst diepte, goed gewelfde ribben, opgetrokken buiklijn, mag in alles wat meer zijn. Wat afvallende
croupe. Goed gedragen staart. Pluim mag iets bossiger. Goede hoekingen, goed geplaatst, maar wat dunne benen.
Achterhand: goede bespiering, iets uitgedraaid, mooie ronde voeten. Loopt voor iets wijd, achter goed diagonaal,
goede paslengte. Vrij korte beharing, mooie kleurverdeling mocht meer broek en staarthaar hebben. ZG totaalbeeld.
60. Stone
Reu. Eig. J. Geerse
Krachtig, goed aan de maat, goed handelbaar, mooi totaalbeeld. Typisch hoofd, goede schedel en voorsnuit, prima
oogkleur. Goed gedragen oor, goede vorm, en goede beharing. Korte sterke hals, wordt goed gedragen. Krachtig
bone, goede voorgordel, middenhand en achterhand, goede hoekingen. Goed gedragen staart, goed geplaatst met
mooie pluim. Krachtig, goed bespierd en goed geplaatste ledematen. Goed diagonale gangen, goede paslengte.
Beharing op het lichaam wat kort. U.
61. Diever
Reu. Eig. T. Verduijn
Goede maat, krachtig van bouw. Goed totaalbeeld, goed type, zeer enthousiast, goed handelbaar. Zeer mannelijk
hoofd, goede verhoudingen. Goede oogkleur, goed gebit, goed gedragen oor en beharing. Hals is kort en krachtig.
Krachtig lichaam, prima schouderpartij. Goede ribwelving, prima achterhand. Goed gedragen staart, mooie pluim.
Ledematen: Voor: goed geplaatst, goed gehoekt met prima voeten. Achter: goede hoekingen, voeten iets uit. Kan
goed lopen, om dit te tonen is wel enige oefening vereist. Beharing van goede structuur, voldoende op het lichaam.
Franje: broek en staart goed. U.
62. Yuna
Teef. Eig. J. Daamen-Rommens
De maat is voldoende, goede verhoudingen, goed totaalbeeld, mooie plaatverdeling. Vrouwelijk hoofd, goed type,
goed gedragen oor. Oog: licht amber. Goede schedel/voorsnuit verhouding, goed gebit. Hals kort, goed gedragen.
Lichaam is goed in verhouding, maar moet nog uitzwaren. Goede bovenbelijning, goede borst- en ribwelving. Buiklijn
moet voller worden Goed gedragen staart met mooie pluim. Goede hoekingen, goede bespiering. Benen mogen iets
forser, gesloten voeten. Loopt goed diagonaal met goede afzet. Beharing van goede structuur op het lichaam,
voldoende lang met goede broek. ZG.
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Nest 11

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

Nest 2/2 aanwezig 1/1 geb. 3-5-2010
V.
M.

Dice Sacha v. Kromhof, NHSB 2339576 (Maurits Vanner Breeder Ae x Sacha Tjinta v. Kromhof) HD A,
eig.: J. Geerse
Drentel v.d. Huetsche Grave, NHSB 2565733 (Duco Bontje v. Hoeve Zaaidijk x Syra-Jytte v.d. Bezelhonk) HD A,
eig.: C.M. Schulte

Reu is te zwaar met veel lip. Teef is heel mooi.
G. DICE SACHA V. KROMHOF
Zie voor beoordeling nest 10.
GB. DRENTEL V.D. HUETSCHE GRAVE

Goede maat, licht gestrekt, compact. Goede plaatverdeling, wat ronde achterhand. Vrouwelijk hoofd, wat klein in
verhouding tot het lichaam. Goede oogkleur, goed gedragen oor, gebit: incompleet. Hals is kort en krachtig. Diepe
borst, veel voorborst, krachtige lendenen, wat ronde achterhand. Hoekingen voor en achter goed. Staart wordt goed
gedragen. Goed bone, voor: recht front, gesloten voeten, goede stand. Acherhand: Goed gehoekt voeten iets uit.
Diagonaal en goed regelmatig gangwerk, met goede paslengte. Beharing kan beter aanliggen, goede franje en broek.
Mag wat enthousiaster. ZG totaal beeld.
63. Gijs-Dieuwe
Reu. Eig. M.H.J. Steentjes
Goed aan de maat, krachtig gespierd lichaam met mooie plaatverdeling. Hond is compact van bouw. Enthousiast,
spontaan. Zwaar hoofd, schedel/voorsnuit in verhouding. Goed gedragen oor, goede oogkleur, prima gebit, zware
overhangende lippen. Hals is kort en krachtig. Lichaam is sterk en goed bespierd met zwaar bone, goede voorborst
goede ribwelving, prima voorborst. Staart wordt goed gedragen. Ledematen zijn evenredig maar weinig gehoekt in
voor- en achterhand. Gesloten voeten, zwaar beenwerk. Gangwerk is regelmatig, goed diagonaal met goede afzet.
Beharing van goede structuur, van goede lengte. G.
64. Teun-Dieuwe
Abs.

Reu. Eig. S. Ayres

65. Sterre-Dieuwe Teef. Eig. A.H. Stamhuis
Vrouwelijk mooi totaalbeeld, goed type. Goed handelbaar, vrij. Mooi totaalbeeld. Gestrekt. Vrouwelijk hoofd, goede
verhoudingen, goed type. Goed gedragen oor, mooie oogkleur, scharend gebit. Slanke hals, goed aansluitend. Goede
borstdiepte, en voorborst. Mooi belijnd, goede schouderligging. Goed gedragen staart van goede lengte. Goede
hoekingen in voor- en achterhand. Goed beenwerk, gesloten voeten. Soepel, regelmatig gangwerk, iets wijd in de
voorhand. Beharing is van goede structuur en lengte met mooie broek en staart. U.
66. Frouke-Dieuwe Teef. Eig. L. Haddon
Abs.

Nest 12

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

Nest 4/3 aanwezig 3/3 geb. 21-9-2010
V.
M.

Timo-Sita v.d. Neerbosche Wateren, NHSB 2705958 (Dice Sacha v. Kromhof x Sita-Jentien v.d. Neerbosche Wateren) HD A,
eig.: B.E. Rendening
Amber-Nouka v.d. Neerbosche Wateren, NHSB 2659489 (Horus Meike v. Groevenbeek x Nouka v.d. Hoestee) HD A,
eig.: B.N.J. Groen

Nest met nogal wat verschillen. De mooiste reu is naar huis (67). De laatste teef is de mooiste (73). De grootte komt
in het nest goed overeen. Beharing doorgaans goed. Beenwerk bij allen krachtig, ruim voldoende. De verschillen
zitten in de hoofden. (Zwaar, veel lip, korte voorsnuit).
H. TIMO-SITA V.D. NEERBOSCHE WATEREN
Abs.
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H. AMBER-NOUKA V.D. NEERBOSCHE WATEREN

Abs.
67. Verdi-Amber
Reu. Eig. J.H. Pluim-Nieuwenhuis
Mooi totaalbeeld, prima type. Goede lichaamsverhoudingen. Heel mooi silhouet, enthousiast, goed handelbaar.
Mannelijk hoofd, goede verhoudingen, goed gedragen oor. Goede oogkleur, scharend gebit. Mooie korte goed
gedragen hals. Lichaam is goed belijnd, goede borstdiepte en voorborst. Goede schouderligging, rechte rug, goed
bone. Staart wordt goed gedragen met mooie pluim. Goede voorhandhoeking en –stand. Achterhand goed gehoekt,
sterk beenwerk met gesloten voeten. Zeer speels tot springerig, maar kan heel goed lopen. Beharing van goede
structuur, zeer typisch. U.
68. Jelle-Amber
Reu. Eig. J.W.M. Appelhof
Een wat verlegen reu, die dat ook laat zien door de houding van zijn staart. Goed ontwikkeld lichaam, goede
verhoudingen, goed type. Goede verhouding schedel / voorsnuit. Goed gedragen oor, goede oogkleur, scharend
gebit. Krachtige hals van goede lengte. Lichaam is goed belijnd, goede borstdiepte, mooie schuine schouderligging.
Geknepen staart met goede pluim. Voorhand: goed gehoekt, goede stand. Achterhand: goede hoeking, gesloten
voeten. Kan goed gaan, af en toe wat onregelmatig, maar drukt zich. Beharing van goede structuur, goede
kleurverdeling. Schrikt van elk geluid, komt daardoor onzeker over. Wel mooi type. G.
69. Stein-Amber
Reu. Eig. B.N.J. Groen
Zware reu met zwaar lichaam. Gestrekt bouw mooie kleurverdeling. Hoofd is passend bij het lichaam, wat zware
voorsnuit en lippenpartij. Wat grote oren, goed gebit, goede oogkleur. Hals is kort en krachtig. Goed bespierd
lichaam, diepe borst, goede voorborst, mooie bovenbelijning. Goed gedragen staart, wat bossige beharing. Sterke
schouderpartij met goede hoekingen. Rechte benen wat zwak in de pols. Achterhand goed gehoekt, gesloten
voeten. Krachtig gangwerk, goede stuwing, maar wat onregelmatig. Beharing van goede structuur, voldoende lang.
G.
70. Siep-Amber
Abs.

Reu. Eig. R. Boesveldt

71. Bieke-Amber
Teef. Eig. B.N.J. Groen
Vrouwelijk, goed ontwikkelt, gestrekt, goed type. Karakter: vrij. Vrouwelijk hoofd goed gewelfde schedel, wat kort in
de voorsnuit. Goed gedragen oor, is iets groot, scharend gebit, mooie oogkleur. Hals is kort en krachtig. Goed
ontwikkeld lichaam, heel mooi belijnd. Goede borstdiepte en voorborst, goed bone. Goed gedragen staart, goede
pluim. Krachtig beenwerk, met goede bespiering. Goed gehoekt, gesloten voeten. Regelmatig gangwerk, goed
diagonaal, losse ellebogen. Beharing van goede structuur, voldoende lang, sluik. U.
72. Fleur-Amber
Teef. Eig. W.J.J. Eijkholt
Flinke stevige teef, goede maat, die niet zwaarder mag worden. Vrouwelijk hoofd met goede verhouding schedel /
voorsnuit. Goed gedragen oor, iets groot, compleet scharend gebit. Oog: licht amber. Hals kort, goed gedragen. De
overigens goed belijnde rug wordt wat gebroken door de beharing. Goede borstdiepte en voorborst, mooie
onderbelijning. Goed gedragen staart en goede lengte, heeft een goede pluim. Evenredige hoekingen, sterk
beenwerk, gesloten voeten, mooie schouderpartij. Gangwerk is jeugdig enthousiast, springerig, kan goed lopen.
Beharing is op de rug wat springerig overigens goed aanliggend. Moet iets langer worden. ZG.
73. Femke-Amber
Teef. Eig. W. Postma
Vrouwelijke verschijning, mooi type. Prima verhoudingen, mooi totaalbeeld, goede maat. Vrouwelijk hoofd, goede
verhouding schedel / voorsnuit. Goed gedragen oor, mooie oogkleur, compleet scharend gebit, iets lip. Sierlijke hals,
goede dracht. Duidelijke schoft, krachtige, rechte rug, goede croupe. Goede borstdiepte, en voorborst. Staart wordt
goed gedragen, met pluim. Goede schouderligging. Goed aanliggende ellebogen. Rechte benen, gesloten voet.
Achter goed gehoekt en goed geplaatst. Gangwerk goed diagonaal, goede stuwing en paslengte. Beharing van goede
structuur, moet op het lichaam langer worden. U.
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Nest 13

Kennel van M.A. Klein (M.A. Klein)

Nest 5/4 aanwezig 3/2 geb. 26-5-2010
V.
M.

Jordie The Gloucester, NHSB 2519335 (Ellert v. Oudsher x Lista The Gloucester) HD A,
eig.: G.W. Paardekooper
Arista, NHSB 2559140 (Rintje Nikita v. Bosandoor x Elvy Djedda v.d. Ouwelandsche Dreve) HD A,
eig.: M.A. Klein

Vader en moeder aanwezig. In het algemeen heeft de vader het meest meegegeven in de positieve zin. Bij de teven
laat moeder zich meer gelden. Algemeen goede vachten en uitmuntende karakters. Drie nakomelingen hebben wat
naar voren geschoven schoudergordel. Eén reu mist type, twee reuen zouden de schedel breder mogen hebben om
de juiste stand van de ogen.
J. JORDIE THE GLOUCESTER
Reu van 7 jaar. Goed ras en geslachttype. Mannelijk hoofd. Scharend gebit. Hals is voldoende. Prima bovenbelijning,
voldoende ribwelving, goed doorgeribd, maar zou dieper moeten. Staart van goede lengte, laag aangezet. Goed
gehoekt, goed bone, achter voldoende gehoekt. Onvoldoende aansluiting van ellebogen, staat voor wat Frans.
Gangwerk is voldoende stuwend. Beharing is goed, goede bossige staart. Prima karakters. U totaalbeeld.
J. ARISTA

Teef van 7 jaar met voldoende ras en geslachttype. Vrouwelijk hoofd, voldoende wigvorm. Hals is voldoende. Zag rug
graag strakker. Tikkeltje ronde croupe. Prima gewelfde ribkorf. Lage staartaanzet. Zag schouderblad graag schuiner,
opperarm langer. Achter goed gehoekt, passend bone en goede voeten. Zeer vrolijk en onregelmatig gangwerk, wel
stuwend vanuit de achterhand. Beharing voldoende. Toont prima karakter. ZG totaalbeeld.
74. Jordie
Abs.

Reu. Eig. C. v.d. Coevering

75. Maron
Reu. Eig. M.A. Klein
Harmonisch gebouwd, goed ras- en geslachttype. Goede wigvorm. Goed oog, oor en gebit. Hals is voldoende. Sterke
rug, sterk bekken. Goede ribkorf en diepte voor leeftijd. Staart is laag geplaatst, goede lengte. Goed liggend
schouderblad. Schouderblad zou wat langer mogen. Prima bone, ronde voet, goed gehoekt achterbone. Kan goed
gaan met voldoende stuwing. Grijpt voor goed uit. Goede vacht. Goede kleurverdeling. Bevedering bossige staart.
Lief karakter maar moet wat vrijer worden. U.
76. Janos
Reu. Eig. F. Steverink
Licht gestrekt. Prima ras en geslachttype. Mannelijk hoofd, fraai donker oog, goed gebit, prima gedragen oor. Hals is
voldoende. Goede rug wat kort bekken met hoge staart aanzet. Ribkorf moet nog uitzwaren, tikkeltje lang in de
lenden. Staart van goede lengte. Goed liggend schouderblad. Opperarm mag langer, achter goed gehoekt. Goed
bone, goed gehoekt. Nog zeer jeugdig in gangwerk, maar laat zien dat hij goed kan gaan. In aanleg goede vacht,
maar moet nog langer worden. Vrij karakter. ZG.
77. Rintje
Abs.

Reu. Eig. L. Donkers

78. Doerak
Reu. Eig. M.A.P. Swarttouw
Ranke hoge reu. Gestrekt smal hoofd. Goed oog, oor en gebit. Voldoende hals. Gestrekt sterke rug. Goed liggend
bekken met staartaanzet. Onvoldoende ribwelving wel reeds voldoende diep. Staart van goede lengte.
Schoudergordel ligt te ver naar voren. Voldoende gehoekt voor en achter, met passend bone. Gaat met voldoende
stuwing, grijpt goed uit. Beharing is in aanleg goed, maar moet nog voller worden. Reu van flinke maat. Moet in alles
nog voller worden, maar ook typischer. Vooral in hoofd. Toont prima karakter. G.
79. Nimhka
Teef. Eig. E. Ubachs
Licht gestrekte teef nog een echte pup. Vrouwelijk hoofd, voldoende schedel, rechte voorsnuit, goed oog, oor en
gebit. Voldoende hals. Schouderblad ligt nog naar voren, waardoor het lichaam wat gestrekt lijkt. Ribkorf moet nog
voller, lende partij wat langer. Staart heeft voldoende lengte. Voor voldoende gehoekt, achter sterk gehoekt.
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Passend bone. Veel stuwing vanuit achterhand, voor nog los. Beharing in aanleg prima. Bevedering en bossige staart
moeten nog komen. Open en vrij karakter, hondje die nog veel tijd nodig heeft. ZG.
80. Elvy
Abs.

Teef. Eig. U. Vanspauwen-Huisman

81. Cyka
Teef. Eig. E.R. ter Berg
Prima geslachttype, voldoende rastype. Vrouwelijk hoofd, schedel zou breder moeten zijn, zodat de stand van de
ogen wat minder Aziatisch zou overkomen. Donker oog, goed gebit. Voldoende hals. Goed gewelfde ribkorf,
voldoende diep. Bovenbelijning zou strakker mogen. Kort en hellend bekken. Staart van goede lengte maar laag
geplaatst. Schoudergordel tikkeltje naar voren geschoven, maar voldoende gehoekt. Achter ook voldoende gehoekt
maar neigt naar onderschuiven. Kan goed gaan, maar is nog erg speels. Beharing is in aanleg goed. Bevedering moet
nog komen. Bossige staart is aanwezig. Vrij en open karakter. 1 Kilo minder zou het totaalbeeld minder beïnvloeden.
ZG.
82. Antha
Abs.

Nest 14

Teef. Eig. J.P. Heijkoop

Kennel van E.E.H.J. Creuwels (E.E.H.J. Creuwels)

Nest 3/3 aanwezig 2/2 geb. 11-6-2010
V.
M.

Doerak The Gloucester, NHSB 2346819 (Boaz Ben Jaffa v.d. Waterdwinger x Kenzie The Gloucester) HD A,
eig.: M.J.M. Linssen
Aila, NHSB 2656675 (Jarno v. Clara Feyoena Heem x Laika Nouska v. Kromhof) HD A,
eig.: E.E.H.J. Creuwels

Vader overleden, moeder aanwezig. Zowel vader als moeder hebben het goede type in hoofd doorgegeven. Moeder
helaas ook de wat doorschietende onderwol. Eén reu heeft lichte overbeet en wat zwaar hoofd. Alle honden zijn
echte Drenten in gereserveerdheid, maar met enige training zullen ze zich wat beter in de ring voelen en dat zou de
moeite waard zijn.
K. DOERAK THE GLOUCESTER †
K. AILA

Prima ras en geslachttype. Fraai vrouwelijk hoofd. Goed oog, oor en gebit. Voldoende hals. Zag de rugbelijning graag
strakker. Hellend bekken. Goed gewelfde ribkorf. Licht tonvormig waardoor wat breed in front. Staart van goede
lengte. Matig gehoekt voor en achter. Voldoende bone. Polsen en voeten zouden wat strakker mogen. Achter
voldoende stuwend, voor erg breed. Beharing vandaag niet in optimale conditie (onvoldoende aanliggend en vlak).
Gereserveerd maar lief
83. Arnoo
Reu. Eig. J.W.A. Leijetens
Prima ras en geslachttype. Mannelijk hoofd. Goed oog, oor en gebit. Goede halslengte. Goede onder en
bovenbelijning. Licht hellend bekken. Voorborst voelbaar. Voor leeftijd prima goed gewelfde ribkorf. Goede staart.
Ledenmaten voldoende voor en achter. Sterk bone, goede voeten. Goede stuwing, grijpt voor goed uit. Beharing in
aanleg goede vacht maar zou vlakker mogen aanliggen. Prima bevedering en bossige staart. Toont een goed en open
karakter maar zag graag een betere bespiering. ZG.
84. Axel
Reu. Eig. M.J.M. Linssen
Zeer goed ras en geslachttype. Zwaar mannelijk hoofd dat past bij het lichaam. Kan oor goed dragen. Schedel zou
wat vlakker mogen. Goed oog, nu nog lichte overbeet. Hals van voldoende lengte. Goede onder en bovenbelijning.
Voorborst volbaar. Goed gewelfde en diep ribkorf. Licht hellend bekken. Staart van goede lengte. Voldoende
gehoekt voor, goed gehoekt achter. Neigt achter wat tot onderscharen. Passende benen en voeten. Gaat met
voldoende stuwing, grijpt voor goed uit. Volle vacht. Croupe mag wat beter aanliggen. Nu nog wat onderschietende
ondervacht en veel tikking. Open en vrij karakter. ZG.
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85. Aldo
Abs.

Reu. Eig. R.W.M. Rinkens

86. Aika
Teef. Eig. J.N. van Erven
Flinke teef, goed ras en geslachttype. Vrouwelijk hoofd, wat tikkeltje gestrekt. Voldoende hals. Goede rug, hellend
bekken. Goed gewelfde ribkorf met voelbare voorborst. Staart van goede lengte. Voor matig gehoekt, achter goed
gehoekt. Goede bone, sterke voet. Gaat met goede paslengte en stuwing. Prima staart aktie. In aanleg goede vacht,
bevedering en bossige staart. Gedraagt zich prima in de ring. Bespiering prima. ZG.
87. Alissa
Abs.

Teef. Eig. H. van Nes

88. Ariëll
Teef. Eig. A. Sauber
Vrouwelijke verschijning. Prima ras en geslachttype. Vrouwelijk hoofd. Hoog geplaatst oor. Oog moet nog wat
bijkleuren. Zag graag wat meer opvulling onder oog. Goed gebit. Goede hals. Goede rugbelijning. Licht hellend
bekken. Voor leeftijd goed gewelfde en diepe ribkorf. Voldoende gehoekt voor en achter. Goede benen en voeten.
Gaat met voldoende stuwing. Voor leeftijd uitmuntende vacht op het lichaam. Bossige staart mag typischer. Lief
karakter maar zou vrijer in de ring mogen zijn. ZG.

Nest 15

Kennel The Gloucester (R. Key)

Nest 3/4 aanwezig 3/2 geb. 7-4-2010
V.
M.

Timco v.'t Arrêt, NHSB 2673536 (Norlund Darino x Sophie v.'t Arrêt) HD A,
eig.: Y.M. de Jong-Van Oosten
Inukshuk The Gloucester, NHSB 2559573 (Arjen Josien v. Groevenbeek x Nadezja The Gloucester) HD A,
eig.: R. Key

Vader en moeder aanwezig. Zowel vader als moeder hebben een stempel gedrukt op de nakomelingen. Waarbij de
vader vooral de naar voren geschoven fronten doorgegeven heeft, “matig gehoekt”, maar ook de rastypische
hoofden. Bij een aantal heeft moeder zeer positief bijgedragen. Op een enkel gereserveerde hond prima karakter.
L. TIMCO V.'T ARRÊT
4 jaar, goed ras en geslachttype. Mannelijk hoofd, goed oog, oor en gebit. Voldoende hals. Schouder ligt tikkeltje
naar voren. Voldoende gewelfde ribkorf. Voldoende sterke rug. Hellend bekken. Staat laag geplaatst met goede
lengte. Schouderblad moet schuiner. Goedliggende opperarm. Voldoende gehoekt achter. Sterke benen en voeten.
Blijft vandaag in telgang gaan. Goede vacht, bevedering en bossige staart. Typisch Drentenkarakter.
L. INUKSHUK THE GLOUCESTER

7 jaar. Zeer goed ras en geslachttype. Vrouwelijk hoofd met voldoende wigvorm. Goed oog, oor en gebit. Goede
hals. Prima boven en onderbelijning. Goede voorborst, borstdiepte en ribwelving. Licht hellend bekken. Staart van
goede lengte. Goed gehoekt voor en achter. Passende bone. Goede voet. Goede vacht. Bossige staart. Gaat met
vlotte gangen en goede stuwing.
89. Taro Timinuk
Reu. Eig. M.E.M. v.d. Made
Voldoende ras en geslachttype. Mannelijk hoofd. Goed oog, oor en gebit. Wat kale oogrand. Voldoende hals.
Voldoende rugbelijning. Licht hellend bekken. Nu nog onvoldoende diepe ribkorf, welving moet nog komen. Wat
lange lendenen. Staart van goede lengte. Schoudergordel licht wat naar voren waardoor de ellebogen onvoldoende
aansluiting hebben met de ribkorf en hij neigt tot Frans staan. Voldoende bone. Grijpt voor goed uit maar los in
elleboog. Achter gebonden maar erg veel spanning op de achterpartij. Voldoende beharing. Vrij en open karakter.
ZG.
90. Perdiquero Timinuk
Reu. Eig. C.J. Bruinsma
Wat hoog gestelde reu, met voldoende ras- en geslachttype. Mannelijk hoofd, nu nog licht oog. Goed gebit. Heeft
voldoende hals. Rechte rug, nu nog wat oplopende onderbelijning. Ribkorf moet nog dieper en wat uitzwaren. Staart
heeft goede lengte. Stijl in voorhand. Zag achter graag wat kniehoeking en een tikkeltje laag in hak. Prima bone en
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sterke voet. Gaat met vlotte gangen, goede stuwing. Beharing in aanleg goed. Laat nu nog veel licht onder het
lichaam zien. Prima karakter. ZG.
91. Darod Timinuk Reu. Eig. F.C. Biermans
Echte reu, prima rastype. Mannelijk hoofd. Goed oor, oog en gebit. Voldoende hals. Goede onder- en boven
belijning. Licht hellend bekken. Voldoende voorborst, voor leeftijd prima gewelfde ribkorf. Staart heeft voldoende
lengte. Voldoende gehoekt voor, goed gehoekt achter. Sterk bone, goede voet. Voldoende stuwend gangwerk met
prima staartactie. Beharing in prima conditie. Toont open en vrij karakter. U.
92. Jessela Timinuk Teef. Eig. C.C. Wilkinson-Kuggeleijn
Fijn gebouwd teefje. Nog een echte pup. Vrouwelijk hoofd. Goed oog, oor en gebit. Voldoende hals. Moet nog
volledig uitzwaren. Nu nog onvoldoende diepe en gewelfde ribkorf en wat lang in de lenden. Hellend bekken. Staart
heeft goede lengte. Matig gehoekt voor, voldoende gehoekt achter. Passende benen en voeten. Pols zou wat sterker
mogen. Gaat achter gebonden en wat spanning op de achterpartij. In aanleg goede beharing, maar moet in alles nog
wat meer worden. Moet in de ring nog vrijer worden. Ringtraining nodig. G.
93. Shakira Timinuk Teef. Eig. M.A.H.G. Staring
Abs.
94. Kaya Timinuk
Abs.

Teef. Eig. M.F. Schamp-van

95. Soyyotiminuk
Teef. Eig. R. Meijer
Goed ras- en geslachttype. Vrouwelijk hoofd. Oog moet nog bijkleuren. Goed oor, mooi gebit. Goede hals.
Voldoende sterke rug. Hellend bekken met lage staart aanzet. Goede ribwelving, maar borst moet nog meer worden.
Tikkeltje lang in lenden. Staart heeft goede lengte. Zag schoudergordel graag terug liggen. Nu nog onvoldoende
elleboog en borstbeen Matig gehoekt voor, voldoende gehoekt achter. Sterk bone. Gangwerk achter wat gebonden,
voor nog breed in front. (Los in elleboog.) Beharing in aanleg goed, maar moet voller worden. Nog vol in opbouw.
Toont prima karakter. ZG.

Nest 16

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

Nest 3/4 aanwezig 3/4 geb. 5-10-2010
V.
M.

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
Dinges Fan De Indo-Anjoho, NHSB 2626341 (Max Fan 't Suydevelt x Demi Fan de Indo-Anjoho) HD A,
eig.: J.W. Hoeksema

Compleet nest. Goed evenredig nest. Duidelijke types (reu-teef). Goede karakters. Er moet nog wel wat aan
ringtraining gedaan worden.
B. MAZZEL FAN 'T SUYDEVELT
Zie voor omschrijving nest 3.
BB. DINGES FAN DE INDO-ANJOHO

Zeer goed totaalbeeld, maar gaat en staat erg gedrukt. Goed teven hoofd, goed gebit. Hals heeft voldoende lengte.
Lichaam is prima in verhouding, goede rugbelijning. Staart heeft goede aanzet en lengte. Goede hoekingen in
ledematen. Gangwerk is ruim voldoende. Beharing is vanwege nest aan de krappe kant. U totaalbeeld.
96. Bommel
Reu. Eig. A.H. Pieters
Uitmuntend totaalbeeld. Goede maat. Voldoende mannelijk hoofd, oog moet wat donkerder. Mist P3 lb. Hals heeft
voldoende lengte. Lichaam is goed ontwikkeld, goede rug. Staart heeft goede aanzet en goede lengte. Voor en
achter goed gehoekt. Beharing is goed. U.
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97. Bink
Reu. Eig. M.E. Matser
Zeer goed totaalbeeld. Goede maat. Voldoende mannelijk hoofd, goed gebit, goede oogkleur. Hals is goed van lengte
en wordt goed gedragen. Moet in lichaam nog uitzwaren. Staart heeft goede aanzet en is goed van lengte. Voorhand
staat wat ver naar voren. Achter goed. Beharing in aanleg goed. ZG.
98. Bikkel
Reu. Eig. P.W. de Kleine
Uitmuntend totaalbeeld, goede maat. Goed reuenhoofd, oog kan wat donkerder. Goed gebit. Hals van goede lengte,
goed gedragen. Lichaam is goed in verhouding. Goede staartaanzet en staart van goede lengte. Voor redelijk
gehoekt. Achter weinig kniehoeking, hellend bekken. Kan goed gaan. Goede beharing. ZG
99. Bo
Teef. Eig. W.A.C. Vaags
Goed type, goede maat. Goed teven hoofd, goed gebit maar niet regelmatig. Oog moet nog wat donkerder worden.
Hals van goede lengte. Lichaam goed in verhouding. Goede staart aanzet en staart van goede lengte. Voor goed
gehoekt achter minder. Kan goed gaan maar toont iets overbouwd. Goede beharing. ZG
100. Blossom
Teef. Eig. J.C. Huijsing
Uitmuntend totaalbeeld. Goede maat. Mooi tevenhoofd, goed gebit en goed oog. Hals van goede lengte en goed
gedragen. Goed lichaam met voldoende onderbelijning. Goede staartaanzet en staart wordt goed gedragen. Goede
hoekingen. Gangwerk vlot en soepel. Goede beharing. U
101. Birthe
Teef. Eig. M. van Wijhe-Hazes
Uitmuntend totaalbeeld. Goede maat. Mooi tevenhoofd, oog moet nog doorkleuren. Goed gedragen hals van goede
lengte. Goede boven en onderbelijning. Goede staartaanzet en goede staartlengte. Voor en achter goed gehoekt.
Vlot en ruim gangwerk. Goede beharing. U
102. Bijou
Teef. Eig. T.H. Huizinga-Luttje
Uitmuntend totaalbeeld, goede maat. Goed tevenhoofd. Goed gebit, oog voldoende donker. Hals goed van lengte en
goed gedragen. Goede boven en onderbelijning. Goede ribbenpartij. Staart heeft goede aanzet en is goed van
lengte. Goede hoekingen. Kan goed gaan. Goede beharing. U

Nest 17

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

Nest 0/2 aanwezig 0/2 geb. 3-7-2010
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. Margje Fan 't Suydevelt, NHSB 2616526 (Tobias v. Drentenpassie x Dieuwke Fan 't Suydevelt) HD A,
eig.: J.W. Hoeksema
Nest compleet, maar op 2 pups geen totaalbeeld. Goede karakters. 104 een echte Drent.

B. MAZZEL FAN 'T SUYDEVELT
Zie voor beoordeling bij nest 3.
BC. MARGJE FAN 'T SUYDEVELT

Afwezig vanwege te verwachten pups.
103. Zazou
Teef. Eig. M.Y.H. Arnoldus-de Visser
Voldoende type, maar toont wat hoogbenig. Goed tevenhoofd. Goed gebit. Goede oogkleur. Hals goede lengte,
goed gedragen. Onderbelijning moet nog wat dieper. Staart is goed aangezet, goed van lengte. Redelijke hoekingen.
Gangwerk is voldoende vlot. Beharing is goed. ZG
104. Zennah
Teef. Eig. J.G. de Wit
Uitmuntend totaalbeeld. Goede maat. Mooi tevenhoofd. Goed gebit. Oog voldoende donker. Hals van goede lengte,
goed gedragen. Goede boven- en goede onderbelijning. Staart goed gedragen, goede lengte. Goede voor- en
achterhand. Gangwerk vlot en ruim. Beharing is goed. U
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Nest 18

Kennel v.d. Olinckhoeve (G.B. Olieman)

Nest 2/5 aanwezig 2/4 geb. 23-8-2010
V.
M.

Saco Fan 't Suydevelt, NHSB 2590238 (Scout Meike v. Groevenbeek x Kyria Fan 't Suydevelt) HD A,
eig.: E. ten Cate
Tessel v.'t Wijdseland, NHSB 2683651 (Mazzel Fan 't Suydevelt x Lester v.d. Flevomare) HD A,
eig.: G.B. Olieman

Wisselend beeld. Over het algemeen zouden ze droger en scherper getekend moeten zijn. Goede tot zeer goede
kwaliteit, een echte topper ontbreekt. Goede maatvoering en blije honden. Fronten verdienen aandacht, evenals
bone en bekkenligging.
M. SACO FAN 'T SUYDEVELT
Zeer rastypische reu, maar begint nu toch een beetje de jaren te tonen. Wigvormig hoofd, mooie zachte uitdrukking.
Prima oor. Sterke hals. Diepe ribben, goede voorborst. Bovenbelijning begint wat na te laten. Staart iets laag
aangezet. Correcte hoekingen. Goed sterk bot. Gaat vlot, goed stuwend en uitgrijpend. Mankt links voor. Beharing
ruim, wat openstaand. Bossige staart. Correcte maat. ZG totaalbeeld.
MA. TESSEL V.'T WIJDSELAND

Fraaie teef. Uitmuntend rasbeeld. Mooie balans. Zeer rastypisch belijnd. Vrij en vriendelijk gedrag. Zeer fraai
wigvormig hoofd. Mooie zachte expressie. Beweeglijk oor. Goede sterke hals. Prima ribben en voorborst. Zeer goede
boven- en onderbelijning. Prima staartaanzet. Mooie bossige staart. Correcte hoekingen met sterk bot. Goed liggend
bekken. Harmonisch gangwerk. Goed uitgrijpend en stuwend. Beharing van goede structuur. Goede maat. Prima
contact baas/hond.
U totaalbeeld.
105. Joep
Reu. Eig. J. Bredewoud
Vriendelijke, maar niet zo stabiele reu. Zeer goed rasbeeld, middelgroot. Zag graag iets meer beenlengte. Hoofd
toont wat veel stop en zou droger, scherper getekend moeten zijn. Actief oor. Rastypische expressie. Korte sterke
hals. Diepe ribben. Goede voorborst. Goede staartaanzet en staartdracht. Correcte hoekingen. Voldoende bone.
Voorbenen moeten rechter. Draait de linkervoorvoet sterk naar buiten. Gaat vlot, goed stuwend. Voor wat breed.
Beharing sluik, mist nog wat bevedering. Correcte maat. ZG
106. Tobi
Reu. Eig. L. Zonjee
Rastypische Drent. Iets gestrekt. Vriendelijk gedrag. Ietwat rond in schedel. Valt iets weg onder het oog. Gebit niet
scharend. Goede hals. Moet in lichaam nog uitzwaren. Goede bovenbelijning. Staart laag aangezet. Goed bone.
Goed gehoekt voor en een mooi recht front. Sterk hellend bekken en wat weinig kniehoeking. Gangwerk: loopt sterk
op de voorhand. Stuwt achter weinig. Beharing halflang. Goed aanliggend. Correcte maat. G
107. Jessie
Teef. Eig. G.B. Olieman
Gestrekte teef. Goed rasbeeld. Zeer vriendelijk, een beetje onderdanig. Vrouwelijk hoofd. Voorsnuit zou iets langer
mogen en iets minder stop. Rastypische expressie door beweeglijk oor. Voldoende hals. Lichaam toont lang door de
wat langere lendenpartij. Ellebogen mogen iets beter aansluiten. Wat slappe bovenbelijning. Staart laag aangezet.
Correcte hoekingen met zeer sterk hellend bekken. Goed bone Goed gesloten voeten. Gangwerk: gaat voor wat
breed, achter weinig stuwend. Beharing: halflang, goed aanliggend. ZG
108. Thirza
Teef. Eig. R. Louwers
Licht gestrekte, rastypische Drent. Bijna-mantelhond. Vriendelijk karakter. Iets meer beenlengte gewenst.
Aantrekkelijk hoofd, maar zou iets droger mogen. Beweeglijk, rastypisch oor geeft de juiste expressie. Goede hals.
Goed ontwikkelde ribben. Goede voorborst. Staart zeer laag aangezet. Front is niet recht. Zeer sterk hellend bekken.
Weinig kniehoeking. Ze staat wat slapjes op de benen en hangt op de voorhand. Staat ondergeschoven. Gangwerk
moet krachtiger, is weinig stuwend. Beharing: sluik, wat openstaand op de kroep. Goede maat. G
109. Tekla
Absent.

Teef. Eig. A. Bos
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110. Tessa
Teef. Eig. J.M.G. Veenendaal
Ouderwetse vogelhond. Elegant. Toont wat lang. Zou scherper getekend mogen zijn. Zag graag meer breedte in de
schedel en minder stop. Kan het oor actief dragen. Goede hals. Correcte hoekingen. Ellebogen sluiten nog niet aan.
Goede bovenbelijning. Staart goed in het verlengde van de rug aangezet en gedragen. Voldoende bone. Goed
gesloten voet. Vlot gangwerk. Goed stuwend. Nog wat los in ellebogen. Beharing van goede structuur, mist nog wat
bevedering. Correcte maat. G
111. Julia
Teef. Eig. K. van Duren
Zeer goed rasbeeld. Licht gestrekt. Rastypisch belijnd lichaam. Hoofd voldoende wigvormig. Voorsnuit zou iets
krachtiger mogen en iets meer opvulling onder de ogen gewenst. Mooi beweeglijk oor. Ietsjes veel lip. Ietwat klein
oog. Voldoende halslengte. Prima ribben, goede voorborst. Wat zwakke bovenbelijning. Staart ietsjes laag aangezet.
Front moet sterker en rechter. Correcte hoekingen voor, wat steil liggend bekken achter. Gangwerk: wat nauw
achter, net voldoende stuwend, voor nog iets open. Beharing: goed aanliggend, sluik, halflang. Goede maat. ZG

Nest 19

Kennel v.'t Sleeswyck (T. Nap)

Nest 3/3 aanwezig 2/2 geb. 22-5-2010
V.
M.

Saco Fan 't Suydevelt, NHSB 2590238 (Scout Meike v. Groevenbeek x Kyria Fan 't Suydevelt) HD A,
eig.: E. ten Cate
Fayka v.d. Flevomare, NHSB 2495408 (Ivar The Gloucester x Mijn Othilia v.d. Flevomare) HD A,
eig.: T. Nap

Goed tot zeer goed rasbeeld. Licht gestrekte honden. Honden moeten scherper getekend zijn, droger in het hoofd.
Bekkenligging moet vlakker. Veel missen de stuwing vanuit de achterhand. Prima ringgedrag. Blije honden.
M. SACO FAN 'T SUYDEVELT
Voor beschrijving zie bij nest 18.
MB. FAYKA V.D. FLEVOMARE

Rastypisch belijnde teef. Goede verhoudingen. Niet in optimale conditie. Wat zwaar en toont weinig fit. Vrouwelijk,
maar schedel een beetje rond. Kan het oor actief dragen. Licht barnsteenkleurig oog. Goede hals. Diepe ribben.
Goede voorborst. Ietwat laag aangezet. Voldoende gehoekt, maar zag graag iets sterker bot en zag haar graag wat
sterker op de benen. Te sterk hellend bekken. Gaat makkelijk in telgang. Weinig energiek gangwerk. Beharing
openstaand en krullend. Correcte maat Toont weinig fut en passie. G totaalbeeld.
112. Ajou
Reu. Eig. P. de Ridder
Bijna vierkante, stevige reu. Aan de maat. Zwaar mannelijk hoofd. Zou in totaliteit droger moeten. Kan het oor goed
bewegen. Voldoende hals. Mag in ribben nog iets uitzwaren. Goede bovenbelijning. Correcte staartaanzet endracht. Voldoende gehoekt voor en achter. Goed bot. Wat Franse stand van de voeten. Gangwerk: gaat vrij
behoorlijk. Beharing: mooi sluik aanliggend, halflang. Bossige staart. Mooie slagen. Opm.:Aan de maat. ZG
113. Timber Fayka Reu. Eig. S. de Groot
Aantrekkelijke reu. Goede verhoudingen. Vriendelijk temperament. Hoofd voldoende wigvormig. Kan het oor goed
dragen. Zachte expressie. Goede hals. Goede boven- en onderbelijning. Goede ribwelving. Staart goed aangezet en
goed gedragen. Correcte hoekingen. Goed sterk bot. Goed gesloten voeten. Vlot gangwerk, goed stuwend. Beharing:
goed sluik aanliggend. Bossige staart. Correcte maat. ZG
114. Joppe Fayka
Absent.

Reu. Eig. A. Sleven

115. Zazza Fayka
Teef. Eig. H. v.d. Lee
Rastypisch belijnde teef. Goede verhoudingen in het lichaam. Een beetje mannelijk overkomend. Vriendelijk wezen.
Hoofd wat gestrekt. Laag aangezet oor. Zou droger moeten. Goede halslengte. Diep lichaam. Goede ribwelving.
Voldoende voorborst. Goede bovenbelijning. Staart iets te laag aangezet. Voor iets beter gehoekt dan achter. Zag
graag meer kniehoeking en bekken minder hellend. Achter niet voldoende stuwend, voor wat breed. Rugbelijning
20

loopt op. Ruime, halflange beharing. Correcte maat. G
116. Laika Fayka
Teef. Eig. M. Custers
Licht gestrekte teef met een rastypisch belijnd lichaam. Zeer vriendelijk wezen. Wat smal en gestrekt hoofd. Net
voldoende wigvormig. Wat laag aangezet oor. Toont wat onderlip. Mooi beweeglijk oor. Hals: zou iets meer mogen.
Goede ribwelving. Rugbelijning mag wat strakker. Staart wat laag aangezet. Ledematen zouden iets krachtiger
mogen. Staat wat recht op de polsen. Zag graag meer kniehoeking. Gangwerk: voor erg wijd. Achter weinig stuwend.
Goede staartdracht. Goede vachtstructuur. Bossige staart. Mist nog wat bevedering aan benen. Correcte maat. G
117. Yasja Fayka
Absent.

Nest 20

Teef. Eig. D. Lutke Willink

Kennel v.h. Bergse Veld (A.C.M. Poppelaars)

Nest 2/1 aanwezig 2/1 geb. 22-5-2010
V.
M.

Bart Fan 't Suydevelt, NHSB 2630889 (Sjef Fan 't Suydevelt x Monty'S Hanna Fan 't Suydevelt) HD A,
eig.: J.W. Hoeksema
Nienke Kristel v. Selihof, NHSB 2621635 (Siep Muffty v. Selihof x Kristel Lobke v. Selihof) HD A,
eig.: A.C.M. Poppelaars

Reu heeft duidelijk zijn stempel gedrukt op dit nest. Rastypische afstammelingen, waarbij 1 reu er uit springt. Goede
temperamenten. Bij de juiste training kunnen een aantal uit dit nest hoge ogen gaan gooien.
N. BART FAN 'T SUYDEVELT
Rastypische reu van mooi formaat en goede verhoudingen. Mooi reuenhoofd. Licht wigvormig. Rastypische
voorsnuit. Mooi amberkleurig oog. Correcte oordracht en bevedering. Sterke hals. Goed ontwikkeld lichaam. Licht
gestrekt. Voorborst met sterkste punt. Bossige staart. Rondom goed op de benen met passende hoekingen. Gaat
vlot, voor niet geheel zuiver. Beharing: Prima, mooie bevedering. Goede rasvertegenwoordiger. U totaalbeeld.
N . NIENKE KRISTEL V. SELIHOF

Teefje van minimum maat. Erg elegant en smal. Vandaag volledig uit vacht (na nest). Hoofd passend bij lichaam.
Licht wigvormig. Goed amberkleurig oog. Hals: voldoende lengte. Lichaam erg smal in front, passend bij formaat.
Voldoende ribwelving. Licht hellend bekken. Staart: goede lengte. Passend bone, goede benen en voeten.
Evenredige doch matige hoekingen. Gangwerk achter voldoende, voor los. Beharing: goede structuur, maar volledig
uit vacht. Maat: 51,5 cm. Kan vrijer zijn bij betasten. G totaalbeeld.
118. Jaap
Reu. Eig. S.P.P.M. Soons
Mooie rastypische reu, die vrijer moet worden in de ring. Wigvormig hoofd. Mooi gevormd, maar kan iets droger.
Correct gedragen behang. Mooi amberkleurig oog. Prima gebit. Mooie voorsnuit. Sterke hals. Mooi ontwikkeld
lichaam. Mist nog wat voorborst en staat nog wat frans. Prima bone en rondom goed beenwerk. Staart goed
aangezet en gedragen. Voldoende bossig. Voldoende hoekingen en goed gesloten voeten. Gangwerk achter parallel,
voor nog wat los. Prima vacht. Heeft training nodig om vrijer temperament te tonen in de ring waardoor hij een
aanwinst voor het ras kan zijn. ZG
119. Epke
Reu. Eig. H. Verdijck
Reu van mooi formaat. Goede verhoudingen. Moet wat rustiger worden bij betasten. Goed gevormd reuenhoofd.
Mooi amberkleurig oog. Prima oordracht en correct gebit. Hals van voldoende lengte, voldoende krachtig. Goed
ontwikkeld lichaam. Goede onderbelijning. Moet zich in front nog verbeteren. Prima bone. Staart goed aangezet.
Iets vrolijk gedragen. Evenredige hoekingen. Goed bone en voldoende sterke voeten. Gaat vlot. Voor nog wat los.
Beharing prima. Goede bevedering. Heeft nog wat ringtraining nodig. ZG
120. Jenneke
Teef. Eig. A.C.M. Poppelaars
Rastypische teef van goed formaat. Licht gestrekt. Mooi gevormd hoofd. Licht wigvormig. Mooi amberkleurig oog,
voldoende donker. Prima aangezet en gedragen oor. Correct gebit. Hals: goed. Voorhand tikje naar voren geplaatst.
Moet nog meer opvulling krijgen in front. Goed ontwikkeld lichaam. Goede achterhand. Prima bone. Voldoende
21

hoekingen voor en achter. Goed beenwerk. Voeten konden sterker. Gangwerk voor nog wat los, achter met
voldoende stuwkracht. Beharing: prima, iets open op de kroep. Heeft tijd nodig. Maar in aanleg goede Drenten
dame. ZG

Nest 21

Kennel van W. Megens (W. Megens)

Nest 5/3 aanwezig 2/1 geb. 3-11-2009
V.
M.

Vanka Fan 't Suydevelt, NHSB 2616523 (Tobias v. Drentenpassie x Dieuwke Fan 't Suydevelt) HD A,
eig.: M. Dijkhuizen-De Roo
Yaya, NHSB 2585960 (Borisz The Gloucester x Tessa) HD A,
eig.: W. Megens

Twee reuen missen het typische Drenten hoofd. Te lang in voorsnuit. Mede door smalle schedel, lange oren missen
deze het typische Drentenhoofd. Formaten zijn goed, evenals de beharing. Alle nakomelingen hebben goed bone,
wat vader duidelijk heeft vererfd. Alle nakomelingen tonen sterk temperament, waarbij ze de eigenaren een hand
vol geven. Allen hebben training nodig.
O. VANKA FAN 'T SUYDEVELT
Rastypische reu. Goed gestrekt, van goed formaat. Goed gevormd, licht wigvormig reuenhoofd. Royaal oor, maar
goed gedragen. Correct gebit. Licht amberkleurig oog. Krachtige hals. Sterk ontwikkeld lichaam. Voldoende
voorborst. Knijpt wat in de ellebogen en staat graag frans. Goede staart. Middenvoet en voet mogen sterker.
Krachtig bone, met voldoende hoekingen voor en achter. Gangwerk: achter voldoende, voor licht steppend.
Rastypische beharing, goede bevedering. Maat:61 cm. ZG totaalbeeld.
O. YAYA

Teefje licht gestrekt van goed formaat. Vrouwelijk hoofd, licht wigvormig. Goede expressie. Amberkleurig oog. Kan
oren goed zetten. Correct gebit. Goede hals. Smal in front, maar voldoende ribwelving. Staat graag frans. Knijpt wat
in de ellebogen. Iets hellend bekken. Staart goed aangezet en gedragen. Bossige staart. Goed bone. Voldoende
hoeking voor. Achter weinig kniehoeking. Midden- en voorvoet erg zwak. Achter weinig stuwkracht. Voor los.
Beharing: goede structuur en bevedering. Kon wat meer van zichzelf tonen. Lichaam staat iets overbouwd. ZG
totaalbeeld.
121. Vanya
Absent.

Reu. Eig. H.A. Bresser

122. Vlek
Reu. Eig. S. Kuik
Reu van goed formaat. Veel open beharing op lichaam, met royale kraag. Vriendelijk temperament. Hoofd
onvoldoende wigvormig. Smal in schedel. Lange voorsnuit met royale lippenpartij. Goed aangezet oor, maar aan de
royale kant. Correct gebit. Goede hals. Lichaam in volle ontwikkeling. Nog wat smal in front. Moet zich in voorborst
en lichaam nog verder ontwikkelen. Staart: goede aanzet en prima lengte. Krachtig bone. Goede benen en voeten,
maar wat zwak in middenvoet. Goed gehoekte voor- en achterhand. Gangwerk: achter voldoende, voor erg los.
Royale beharing met veel bevedering in kraag, maar open op schoft. G
123. Vince
Absent.

Reu. Eig. L. Nederstigt

124. Vigo
Reu. Eig. A.C.M. Luijkx
Reu van mooi formaat. Licht gestrekt. Reuenhoofd wat meer gestrekt kon zijn. Kon meer wigvormig zijn en droger in
lippenpartij. Amberkleurig oog. Correct gebit. Goed aangezet oor, aan de royale kant. Hals: goed. Lichaam goed
ontwikkeld. Maar mist nog wat voorborst. Knijpt nog wat met de ellebogen. Correcte boven- en onderbelijning.
Staart: goede aanzet en dracht. Mooi bossig. Prima benen en voeten met sterk bone. Gangwerk onregelmatig en een
beetje huppelend. Nauw achter. Beharing: mooi, goede structuur. Baas moet meer overwicht op hond krijgen.
Training aanbevolen. ZG.

22

125. Victor
Absent.

Reu. Eig. M. Snijders

126. Veerle
Teef. Eig. R. Delpeut
Levendige teef van goed formaat die zich moeilijk laat betasten. In alles nog erg smal. Vrouwelijk hoofd. Moet
breder in schedel en wigvormig zijn. Amberkleurig oog. Goede expressie. Mooi geplaatst en gedragen oor. Hals:
correct. Voorhand te ver naar voren. Toont weinig voorborst. Knijpt met de ellebogen. Ribwelving nog onvoldoende.
Goede toplijn. Staart: goede aanzet. Passend bone. Goed beenwerk. Middenvoet moet sterker. Gangwerk:erg
onregelmatig met weinig stuwkracht. Gaat graag in telgang. Achter hakkeneng. Beharing: prima. Goede bevedering.
Heeft training nodig en tijd om volwassen te worden. ZG
127. Vesper
Absent.

Teef. Eig. L. Jacobs-Migielsen

128. Vicky
Absent.

Teef. Eig. G.K. Wiertsema

Nest 22

Kennel van R.F.M. Wopereis (R.F.M. Wopereis)

Nest 5/1 aanwezig 3/1 geb. 1-6-2010
V.
M.

Boyka-Nouska v. Klein Elsholt, NHSB 2631163 (Djuka v.'t Oale Hemelriek x Nouska-Arjen v.d. Bertrens Hoeve) HD A,
eig.: A.H.L. Kamperman-Van Remmen
Shanti v.'t Hoage Gors, NHSB 2563305 (Nørlund Darino x Julia v.h. Iemenholt) HD A,
eig.: R.F.M. Wopereis

In grootte en formaat klopt het wel. Ook de gangwerken komen overeen. Goede beharingen en structuur. In
ontwikkeling zijn er wel verschillen. Eén met een duidelijke onderbeet.
P. BOYKA-NOUSKA V. KLEIN ELSHOLT
6 jr. Goede maat. Gestrekt van bouw. Goede verhoudingen. Mooi type. Goede kleurverdeling. Mannelijk hoofd.
Goede schedel/ voorsnuit verhouding. Scharend gebit. Licht amberkleurig oog. Korte rechte hals. Lichaam: goed
belijnd. Duidelijke schoft. Rechte rug met goede overgangen. Diepe borst. Goede voorborst. Prima ribwelving. Staart
goed gedragen, goede lengte. Krachtig beenwerk. Goede hoekingen. Gesloten voeten. Staat voor iets uit. Vlot en
soepel gangwerk met goede afzet. Beharing van goede structuur. U totaalbeeld.
P. SHANTI V.'T HOAGE GORS

Grote teef. Staat wat hoog op de benen. Gestrekt goed lichaam. Mag in type vrouwelijker. Hoofd voor een teef wat
fors. Goede oordracht. Mooie oogkleur. Compleet scharend gebit. Korte rechte hals. Lichaam goed ontwikkeld.
Diepe borst, diepe voorborst. Boven- en onder goed belijnd. Wat ronde achterhand. Staart goed gedragen, van
goede lengte. Breed front met rechte benen. Voldoende hoekingen. Wat zwakke pols. Voorhand draait wat uit.
Gangwerk mag krachtiger met meer stuwing. Voor wat los in ellebogen. Beharing van goede structuur. Mag op het
lichaam langer. ZG totaalbeeld.
129. Bo
Reu. Eig. Dhr. Schmidt
Krachtige reu. Mannelijke verschijning. Gestrekte lichaamsbouw. Goed type. Karakter is wat schrikkerig. Moet vrijer
worden. Hoofd passend bij het lichaam. Oor is wat groot. Compleet scharend gebit. Hoofd: goed, mannelijk. Goede
schedel/voorsnuitverhouding. Oog licht amber. Korte rechte hals, goed aansluitend. Goede rechte rug met goed
liggend kruis. Goed belijnd. Goede borstdiepte en voorborst. Staart wordt goed gedragen met mooie pluim.
Voorhand mooi recht. Goede schouderaanligging. Iets grote voeten. Achterhand: goed gehoekt en goed gesteld.
Mooie kleine voeten, die zelfs iets langer mochten zijn. Loopt goed diagonaal. Goede paslengte, maar mag
krachtiger. Beharing: typisch, van goede lengte. ZG
130. Snoetje
Absent.

Reu. Eig. C. Lowet
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131. Speedy
Absent.

Reu. Eig. Mw.

132. Stippeltje
Reu. Eig. G. Stegeman
Krachtige enthousiaste reu. Goed type. Gestrekte lichaamsbouw. Goed ontwikkeld en bespierd. Goede schedel.
Diepe stop. Compleet scharend gebit. Goed gedragen wat groot oor. Licht amberkleurig oog. Korte rechte hals.
Duidelijke schoft. Rechte rug met goede overgangen naar de staart. Goede borstdiepte en voorborst. Goede
ribwelving. Moet in front nog breder worden en draait voor iets uit.. Goed gedragen en actieve staart met mooie
pluim. Krachtig beenwerk. Voor en achter goed gehoekt. Staat goed op de benen. Gesloten voeten. Na veel moeite
en wisselingen loopt de hond vlot, maar links voor zit een probleempje. Beharing: typisch, van goede lengte. ZG
133. Witje
Reu. Eig. W. Bruin
Flinke reu met gestrekt lichaam. Goed bespierd, een beetje hoog op de benen. Mist op het lichaam de platen. Hoofd:
mannelijk. Goede schedel/ voorsnuitverhouding. Goed gedragen oor. Amberkleurig oog. Compleet gebit, is
onderbijtend. Korte rechte hals. Mooie hals/ ruglijn met iets ronde croupe. Voorborst moet zich nog ontwikkelen.
Buiklijn opgetrokken. Staart goed gedragen met mooie pluim. Ledematen mogen iets forser. Goede hoekingen.
Goede stand. Gesloten voeten. Vlotte gangen, nog wel wat springerig. Beharing van goede structuur. Mag op het
lichaam wat langer. Racy. M
134. Onze
Teef. Eig. R.F.M. Wopereis
Vrouwelijke verschijning. Goede maat. Gestrekte bouw. Mooie verhoudingen. Moet nog wat uitzwaren. Hoofd: zeer
vrouwelijk. Mooie verhoudingen. Typisch, licht amberkleurig oog. Compleet goed scharend gebit. Goed gedragen
oor. Goed gedragen korte hals. Mooie hals/ rugbelijning. Borst voldoende diep (moet nog uitzwaren).Goede
ribwelving. Mooie buiklijn. Staart wordt goed gedragen, van goede lengte. Mooie pluim. Staat voor en achter goed
op de benen. Goede gesloten voeten. Sterke polsen. Vlotte soepele gangen met voldoende stuwing en goed
uitgrijpend. Gaat goed diagonaal. Beharing: goede structuur, van goede lengte. U
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Kennel van D. Das (D. Das)

Nest 3/5 aanwezig 3/4 geb. 12-10-2010
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Eros Bieke v. Selihof, NHSB 2718527 (Spot Jara Guido v.'t Opgoande Slag x Bieke Kristel v. Selihof) HD A,
eig.: H. Spitzen
Akina Lobke v. Selihof, NHSB 2643662 (Buddy Beike v. Selihof x Lobke Muffty v. Selihof) HD A,
eig.: D. Das

Niet geheel uniform. Diverse hoofdtypes. De gangwerken zijn doorgaans goed. Beharingen van goede structuur. We
hadden van de vaderhond meer resultaat/ uniformiteit verwacht.
Q. EROS BIEKE V. SELIHOF
Krachtige reu. Goede maat. Mooi totaalbeeld. Goede verhoudingen. Mooi type. Prima karakter. Hoofd: mannelijk
met goede schedel/voorsnuitverhouding. Goed gedragen oor. Compleet scharend gebit. Amberkleurig oog. Hals kort
en krachtig. Krachtig, goed ontwikkeld lichaam met goede voorborst en borstdiepte. Krachtige lendenpartij. Goede
ribwelving. Mooi belijnd. Staart goed gedragen, goede lengte, mooie pluim. Krachtig beenwerk met goede
hoekingen. Gesloten voeten. Staat goed op de benen. Gaat goed diagonaal. Heeft goede afzet, wat los in de
ellebogen. Beharing: typisch en van goede structuur. U totaalbeeld.
Q. AKINA LOBKE V. SELIHOF

Teef van goed formaat. Gestrekte bouw. Goed totaalbeeld. Mocht een pondje minder. Hoofd: vrouwelijk met goed
verhouding schedel/ voorsnuit. Goed gedragen oor. Goede stop. Mooie strakke lippen. Compleet scharend gebit.
Goede oogkleur. Hals kort en recht. Goede overgang van schoft/ rug naar iets afgeronde achterhand. Goede
borstdiepte en voorborst. Ribben wat rond. Staart goed gedragen. Staat goed op de benen. Matige hoeking in vooren achterhand. Goede gesloten voeten. Loopt gemakkelijk en soepel. Mag meer stuwing tonen. Beharing: iets
uitstaand. Verder van goede structuur. Mooie broek. ZG totaalbeeld.
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135. Tjabbe
Reu. Eig. S. Hendriks
Krachtige jonge reu. Goede maat. Mooi totaalbeeld. Goed type. Goede lichaamsverhoudingen. Mannelijk hoofd.
Goede schedel. Voorsnuit mocht iets langer. Goede uitdrukking. Mooi donker oog. Goed gedragen oor. Compleet
scharend gebit. Hals kort en recht. Lichaam reeds goed ontwikkeld. Mooi belijnd met goede borstdiepte, - voorborst
en ribwelving. Goed gedragen staart (nu even niet) (loopse teef). Krachtig beenwerk, goed gesteld, goed gehoekt.
Gesloten voeten. Krachtige goede diagonale gangen met goede stuwing. Beharing: typisch, van goede lengte en
structuur. Mooie pluimstaart, broek en bevedering. U
136. Joest
Reu. Eig. A. Smets
Goede maat. Gestrekte bouw. Wat hoog gesteld. Mocht iets zwaarder zijn. Rank en slank. Mannelijk hoofd met
zachte uitdrukking. Compleet scharend gebit. Goed gedragen iets laag aangezet oor. Wat kort in voorsnuit. Hals kort
en recht. Wat smal in front. Moet in de borst nog uitzwaren. Sterk opgetrokken buiklijn, waardoor de belijning niet
optimaal is. Staart goed gedragen. Licht beenwerk. Goede hoekingen. Mooie gesloten voeten. Gangen met krachtige
afzet. Goede paslengte, maar los in de ellebogen. Beharing van goede structuur, mooie pluimstaart. G
137. Sibo
Reu. Eig. D. v.d. Heuvel- Boeren
Goed aan de maat. Gestrekte lichaamsbouw. Passend geheel. Mannelijk hoofd met goede schedel. Korte voorsnuit.
Diepe stop. Goed gedragen oor. Compleet scharend gebit. Korte rechte hals. Hals kort en recht. Duidelijke schoft.
Mooie bovenbelijning met iets ronde achterhand. Diepe borst, voldoende breed met mooie ribkorf, maar sterk
opgetrokken buiklijn. Staart goed gedragen, lang en dun been. Recht front met goed bone en goede voeten. Voor en
achter goed gehoekt. Gesloten voeten. Krachtig stuwende gangen die voor wat steppen. Beharing op het lichaam
kort. Wel broek- bevedering en pluimstaart. G
138. Ymke
Teef. Eig. R. van Sommeren
Mooie maat. Goed gebouwde teef met mooi totaalbeeld. Toont type. Vrouwelijk goede verhoudingen. Mooi
amberkleurig oog. Mooi klein goed gedragen oor. Strakke lip. Compleet scharend gebit. Hals kort en recht. Mooie
bovenbelijning met goede overgangen. Prima schouderligging. Diepe borst en goede voorborst. Mag in de
ribbenpartij nog wat voller worden. Staart goed gedragen, van goede lengte. Voor en achter goed gehoekt. Rechte
benen. Gesloten voeten. Loopt gemakkelijk met korte pas en weinig stuwing. Beharing van goede structuur. Mag op
het lichaam nog iets langer worden. Goede bevedering. ZG
139. Haycke
Teef. Eig. A. Jochheim-Richter
Guter type. Etwas länger dann hoch. Ist schon gut entwickelt. Hoofd:weiblich, mit etwas kurzen Fang. Vollständiges
Gebiss. Auge amberfarbich. Gutes behang. Hals: kurz und gerade. Gut entwickelt tiefe Brust. Schöne Ripboge. Gute
Rutenhaltung. Gerade Gliedmassen. Geschlossen Füssen. Flüssiges Gangwerk mit leichte Hemmungen in
Ellebogenbereich. Beharing: typisch vom guten Länge. ZG
140. Fenne
Teef. Eig. D. Das
Teef van goede maat. Gestrekte lichaamsbouw. Geode verhoudingen. Goed type. Hoofd: vrouwelijk met goede
verhoudingen. Mooi amberkleurig oog. Goed gedragen oor. Compleet scharend gebit. Toont iets lip. Hals kort en
recht. Bovenbelijning prima. Goede borstdiepte. Goede voorborst. Buiklijn wat opgetrokken. Staart goed gedragen
met goede pluim. Goed gesteld. Mooi recht front. Goede hoekingen. Gesloten voeten. Vlotte gangen. Soms wat
onregelmatig in de voorhand. Beharing van goede structuur, maar moet op de rug langer. ZG
141. Jonna
Teef. Eig. J. de Roij
Mooie maat. Reeds behoorlijk ontwikkelde gestrekte teef. Goede verhoudingen. Goed type. Hoofd: vrouwelijk met
goede schedel/ stop en iets korte voorsnuit. Goed gebit, compleet en scharend. Goed gedragen oor. Amberkleurig
oog. Korte rechte hals. Mooi belijnd. Diepe borst. Goede voorborst. Buiklijn iets opgetrokken. Goede staartdracht.
Recht front. Goede hoekingen. Gesloten voeten. Passend bone. Goed stuwend gangwerk met lichte
onregelmatigheden in de voorhand. Beharing van goede structuur. Moet op de rug nog wat langer worden. Heeft
reeds goede franjes en broek. Gangen zijn met oefeningen wel goed te krijgen. ZG
142. Moike
Absent.

Teef. Eig. J. de Cubber
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Kennel van L.K.F.L. v.d. Heijning (L.K.F.L. v.d. Heijning)

Nest 5/5 aanwezig 2/4 geb. 16-6-2010
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Siebe The Gloucester, NHSB 2408797 (Baron x Lista The Gloucester) HD A,
eig.: E. v.d. Kolk
Asya The Gloucester, NHSB 2612270 (Arko The Gloucester x Nadezja The Gloucester) HD A,
eig.: L.K.F.L. v.d. Heijning

Moeder aanwezig, vader overleden. Alle nakomelingen zijn prima vertegenwoordigers van het ras. Met zeer goede
vachten en prima temperamenten, waaraan moeder zeer zeker heeft bijgedragen.
R. SIEBE THE GLOUCESTER †
Overleden.
R. ASYA THE GLOUCESTER

6 jaar. Prima ras- en geslachtstype. Vrolijk hoofd. Goed oog, oor en gebit. Goede hals. Prima rugbelijning. Licht
hellend bekken. Goede voorborst. Goed gewelfde ribben en diepe ribkorf. Staart: goede lengte. Voldoende gehoekt
voor en achter. Prima bone. Goede voet. Gaat met ruime pas. Goede stuwing. Goede vacht, bevedering. Bossige
staart. Gedraagt zich prima in de ring.
143. Baron
Absent.

Reu. Eig. F. Snater

144. Jazz
Reu. Eig. R. Collin
2 jaar. Goed ras- en geslachtstype. Mannelijk hoofd. Tikkeltje breed in schedel. Wigvorm. Goed oog, oor en gebit.
Hals goed. Goede rugbelijning. Voor leeftijd diepe ribkorf met goede ribwelving. Hellend bekken met lage
staartaanzet. Staart: goede lengte. Goed gehoekt voor en achter. Sterke benen en voeten. Ruim gangwerk met
goede stuwing. Uitmuntende vacht, goede bevedering. Gedraagt zich prima in de ring. ZG
145. Hummer
Absent.

Reu. Eig. C. Bülow

146. Diesel
Reu. Eig. M. Goossens
Flinke reu. Voldoende ras- en geslachtstype. Schedel zou wat breder kunnen. Ooraanzet wat hoger en meer naar
voren. Goed oog, oor en gebit. Hals: voldoende. Kaarsrechte rug. Lang hellend bekken. Ribkorf moet nog uitzwaren
en dieper worden. Schoudergordel ligt naar voren en mist hierdoor de aansluiting elleboog en borstbeen. Matige
hoekingen in voor- en achterhand. Prima en sterk bone. Van achter voldoende stuwend. Zou voor wat meer uit
moeten grijpen. Voldoende vacht. Open en vrij karakter. Hond heeft wat tijd nodig. ZG
147. Hunter
Absent.

Reu. Eig. S. Ouwens-Thiel

148. Isa
Teef. Eig. M.H.B.B. Witjes-van Hees
Uitmuntend geslachtstype. Goed rastype. Vrouwelijk hoofd, die nog wat typischer zou moeten. Goed oog, oor en
gebit. Hals: voldoende. Goede rug- en onderbelijning. Prima liggend bekken en staartaanzet. Goede voorborst en
ribkorf. Staart: goede lengte. Matig gehoekt. Achter voldoende gehoekt. Prima bone en goede voet. Gaat achter wat
gebonden. Voor grijpt zij voldoende uit. Uitmuntende vacht. Open en vrij karakter, maar heeft nog veel tijd nodig om
aan het juiste type te voldoen. ZG
149. Nadezja
Teef. Eig. G. Vandeurzen
Goed ras- en geslachtstype. Vrouwelijk hoofd. Goede schedel met wat sterke occiput en laag geplaatst oor. Oog
moet wat bijkleuren. Scharend gebit. Voldoende wigvorm in hoofd. Goede halslengte. Rugbelijning zou wat strakker
mogen. Licht hellend bekken. Goede voorborst. Ribwelving is voldoende evenals de borstdiepte. Staart: goede
lengte. Voor voldoende gehoekt. Zag achter graag meer kniehoeking. Staat achter graag ondergeschoven. Laat zien
dat zij goed kan gaan met voldoende stuwing. Goede vacht met goede bevedering, bossige staart. Hondje dat in alle
onderdelen nog vaster moet worden, maar een uitmuntend karakter toont. ZG
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150. Beau
Absent.

Teef. Eig. J. Trieling

151. Shanti
Teef. Eig. L.K.F.L. v.d. Heijning
Goed ras-en geslachtstype. Vrouwelijk hoofd. Goed geplaatst en gedragen oor. Nu nog wat licht oog. Goed gebit.
Hals voldoende. Goede bovenbelijning. Licht hellend bekken. Goede voorborst en ribwelving. Goed doorgeribd. Voor
hoeking goed, achter ook. Goede benen en voeten. Gaat met goede stuwing. Grijpt voor goed uit. Prima vacht,
bevedering en bossige staart. Door het vele wit op het lichaam vertekent de lengte. In het wit duidelijke tikking.
Prima karakter. U
152. Kirra
Teef. Eig. I. de Baar-Le Grand
Zeer goed ras- en geslachtstype. Vrouwelijk hoofd. Zachte expressie. Goed oog, oor en gebit. Goede hals. Goede rug.
Licht hellend bekken. Goede voorborst, borstdiepte en ribwelving. Staartlengte goed. Voor en achter voldoende
gehoekt. Goede benen en voeten. Gaat met voldoende stuwing en voldoende parallel. Heeft nog voldoende
spanning op de lendenen. Toont prima karakter. ZG
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