Verslag Fokdag 27 oktober 2012
Nest 1

Kennel van G.E. de la Chambre-Woning

Nest 0/4 aanwezig 0/4 geb. 10-4-2011
V. Bowie Spot v. Carnisselande, NHSB 2706022 (Spot Jara Guido v. 't Opgoande Slag x
Tjarda Djara v.d. Stompaerdse Kreek) HD A, eig.: R.J. v.d. Wel
M. Gipsy Diesel v. Wikatro †, NHSB 2611103 (Dice Sacha v. Kromhof x Diesel Pepper v.
Wikatro) HD A, eig.: G.E. de la Chambre-Woning
Evenredig nest. Alle honden moeten nog uitzwaren. Goede karakters. Goede beharing.
A. Bowie Spot v. Carnisselande
Voldoende rastype. Toont iets laagbenig. Goed hoofd, goed gebit, goed gedragen oor. Goede halslengte
en dracht. Goede rug. Net voldoende voorborst. Rug kan vaster. Goede staartdracht. Evenredige
hoekingen. Sterk hellend bekken. Loopt achter nauw en draait voor iets uit. Goede beharing. ZG
totaalbeeld
a. Gipsy Diesel v. Wikatro †
Overleden.
1. Kaya
Teef. Eig. G.E. de la Chambre-Woning
Goed totaalbeeld. Moet in geheel uitzwaren en vrijer worden. Gestrekt hoofd. Lange voorsnuit. Oog
voldoende donker. Goed gedragen oor. Goede halslengte, goed gedragen. Moet uitzwaren in lichaam.
Wat weinig voorborst. Onderbelijning niet diep genoeg. Goede staart. Voorhand iets ver naar voren
geplaatst. Voeten draaien uit. Sterk hellend bekken. Gangwerk moet vaster en draait voor uit in
ellebogen. Beharing is goed. G
2. Zohra
Teef. Eig. J.F. Weerden-v.d. Kamp
Zeer goed totaalbeeld. Goed karakter. Hoofd iets gestrekt. Goede oogkleur. Goed gedragen oor. Goed
gebit. Hals van goede lengte en houding. Lichaam moet nog uitzwaren. Onderbelijning moet nog wat
dieper. Goed gedragen staart. Voorhand wat ver naar voren. Redelijke hoekingen. Gangwerk moet
vaster. Kon beter stuwen. Beharing goed. ZG
3. Ayla
Teef. Eig. E. Schulting
Zeer goed totaalbeeld. Goed karakter. Redelijk tevenhoofd. Goede oogkleur. Goed gedragen oor. Goede
halslengte en goed gedragen. Lichaam moet nog uitzwaren. Onderbelijning moet dieper. Wat weinig
voorborst. Goed gedragen staart. Redelijke hoekingen voor. Achter wat sterk hellend bekken. Gangwerk
moet vaster worden en beter stuwen. Goede beharing. ZG
4. Charel
Teef. Eig. A. Burgman
Zeer goed totaalbeeld. Goed karakter. Goed tevenhoofd. Goed gebit. Goede oogkleur. Goed gedragen
hals. Lichaam moet nog wat uitzwaren. Rug voldoende vast. Goed gedragen staart. Redelijke hoekingen.
Kon iets beter stuwen bij het gaan. Beharing goed. ZG

Nest 2

Kennel

v. 't Holtenbos (K. de Vries)

Nest 5/3 aanwezig 4/3 geb. 26-2-2011
V. Joris Nynke v.d. Bezelhonk, NHSB 2694399 (Dorus v. 't Oale Hemelriek x
Nynke-Flo-Jytte v.d. Bezelhonk) HD A, eig.: R. van Gogh
M. Silke v.'t Holtenbos, NHSB 2622988 (Siep Muffty v. Selihof x Lobke v.'t Holtenbos)
HD C, eig.: K. de Vries
Mooi evenredig nest. Alle honden een goed karakter en een ruim voldoende vlot gangwerk. Denk dat
alle voorgebrachte honden voldoende ontwikkeld zijn voor het werk.
B. Joris Nynke v.d. Bezelhonk
Uitmuntend totaalbeeld. Prachtig hoofd. Oog, oor en gebit in orde. Goed gedragen hals. Prima lichaam.
Goed gedragen staart. Voor en achter goed evenredig gehoekt. Voldoende vlot gangwerk. Beharing
goed. U totaalbeeld.
ba. Silke v.'t Holtenbos
Uitmuntend totaalbeeld. Goed tevenhoofd. Oog, oor en gebit in orde. Goed gedragen hals. Voldoende
voorborst. Goede onderbelijning. Goed gedragen staart. Voor goed gehoekt, achter iets minder.
Gangwerk zeer vlot en ruim. Beharing goed. U totaalbeeld
5. Anko Silke
Reu. Eig. L.C. Boekhout
Absent
6. Bentho Silke
Reu. Eig. S. de Sterke
Uitmuntend totaalbeeld. Moet nog uitzwaren. Hoofd prachtig van vorm. Oog, oor in orde. Gebit goed.
Goed gedragen hals. Lichaam moet nog uitzwaren. Onderbelijning moet dieper. Goed gedragen staart.
Evenredige hoekingen. Kan goed gaan. Beharing goed. Hond is ruim aan de maat. ZG

7. Bram Silke
Reu. Eig. Y. Michiels-Schaap
Uitmuntend totaalbeeld. Prima karakter. Mooi hoofd. Oog, oor en gebit in orde. Hals goed gedragen en
goede lengte. Lichaam moet nog wat uitzwaren. Staart goed gedragen. Redelijke hoekingen. Gangwerk:
ruim voldoende stuwing. Beharing goed. U
8. Freki Silke
Reu. Eig. G.R. van Hengel
Uitmuntend totaalbeeld. Prima karakter. Mooi reuenhoofd. Oog, oor en gebit in orde. Hals goed gedragen
en goede lengte. Onderbelijning moet nog wat dieper. Mag kilo meer. Staart goed gedragen. Evenredige
hoekingen. Draait soms iets uit in voorvoetjes. Gangwerk vlot en ruim. Beharing goed. U
9. Skylor Silke
Reu. Eig. J.D. Johnstone
Woont in buitenland.
10. Lanka Silke
Teef. Eig. A. Wieringh-Hadderingh
Uitmuntend totaalbeeld. Goed karakter. Goed tevenhoofd. Oog, oor en gebit in orde. Hals goed gedragen
en goede lengte. Lichaam moet nog wat uitzwaren. Staart goed gedragen. Redelijke hoekingen. Draait
soms voor wat uit. Kan goed gaan. Beharing goed. U
11. Marley Silke
Teef. Eig. J.H.R. van Ooijen
Uitmuntend totaalbeeld. Goed karakter. Mooi hoofd. Oog, oor en gebit in orde. Hals goed gedragen en
goede lengte. Voor leeftijd goed lichaam. Staart goed gedragen. Knik! Evenredige hoekingen.
Gangwerk ruim voldoende vlot. Beharing goed. Jammer van knikstaart. U totaalbeeld
12. Tosca Silke
Teef. Eig. W. van Hoey Smith
Uitmuntend totaalbeeld. Goed karakter. Mooi tevenhoofd. Oog, oor en gebit in orde. Hals goed gedragen
en van goede lengte. Lichaam voor leeftijd voldoende. Rug kan iets vaster. Onderbelijning kan iets
dieper. Staart goed gedragen. Evenredige hoekingen. Gangwerk ruim voldoende. Beharing goed. U

Nest 3

Kennel v. Zoterbék (G.A.C.M. Duijvelaar)

Nest 3/5 aanwezig 1/2

geb. 16-12-2010

V. Joris Nynke v.d. Bezelhonk, NHSB 2694399 (Dorus v. 't Oale Hemelriek x
Nynke-Flo-Jytte v.d. Bezelhonk) HD A, eig.: R. van Gogh
M. Sonja-Nouska v. Klein Elsholt, NHSB 2681190 (Max fan 't Suydevelt x Nouska-Arjen
v.d. Bertrens Hoeve) HD A, eig.: G.A.C.M. Duijvelaar
Alle honden goed karakter. Ruim voldoende aan type. Gangwerken ruim voldoende.
B. Joris Nynke v.d. Bezelhonk
Zie boven.
bb. Sonja-Nouska v. Klein Elsholt
Goed totaalbeeld. Redelijk hoofd. Geen mooie aftekening. Hals goed gedragen. Lichaam aan de zware
kant. Staart goed gedragen. Voor goed gehoekt, achter iets minder. Voldoende vlot gangwerk. Beharing
goed. ZG totaalbeeld
13. Joris
Reu. Eig. J.H. Godding
Uitmuntend totaalbeeld. Prachtig hoofd. Oog, oor en gebit in orde. Hals goed gedragen. Prima lichaam.
Staart goed gedragen. Voor en achter goed evenredig gehoekt. Gangwerk goed. U
14. Lucas
Reu. Eig. V. Visser
Uitmuntend totaalbeeld, maar zag graag wat meer platen op het lichaam. Goed hoofd, iets diepe stop.
Hals goed gedragen. Goed lichaam. Staart goed gedragen. Ledematen voor en achter goed gehoekt.
Gangwerk ruim voldoende. Beharing goed, maar veel wit. ZG
15. Hubke
Reu. Eig. A.J. Kaper
Absent
16. Fenna
Teef. Eig. A. Scheuermann-Bakker
Uitmuntend totaalbeeld. Goed tevenhoofd. Oog, oor en gebit in orde. Hals goed gedragen. Voor leeftijd
goed lichaam. Voldoen de voorborst. Staart goed gedragen. Goede hoekingen voor en achter. Vlot en
soepel gangwerk. Beharing goed. U
17. Lizzy
Teef. Eig. M.Th.M. Res
Absent
18. Luna
Teef. Eig. G.A.C.M. Duijvelaar
Uitmuntend totaalbeeld. Mooi tevenhoofd. Hals goed gedragen. Lichaam moet iets uitzwaren. Staart goed
gedragen. Voor en achter goed gehoekt. Vlot en soepel gangwerk. Beharing goed. U
19. Evi
Teef. Eig. T. Kingma
Absent
20. Pien
Teef. Eig. R. Aendekerk
Absent

Nest 4

Kennel Van L. Vogels (L. Vogels)

Nest 3/7 aanwezig 2/5 geb. 8-1-2011
V. Rocky, NHSB 2602641 (Floyd x Elllanor Diesel v. Wikatro) HD A, eig.: E.E.H.J.
Creuwels

M. Loeki, NHSB 2691306 (Sjef fan 't Suydevelt x Hind) HD A, eig.: L. Vogels
Niet veel rastypische Drenten in dit nest. Hoofden met te bolle schedels, te geprononceerde
wenkbrauwen, te veel stop, te veel lip. Qua constructie missen velen een goede, schuine en
lange opperarm. Beharingen zijn goed. Eén teef die zich niet laat betasten. Nr. 25 benadert het
meest, ook in vacht, de Drent, maar zoals de meesten in dit nest een wat verlegen typje.
C. Rocky
Mannelijk totaalbeeld. Hoofd met goede verhouding voorsnuit-schedel. Toont nog wat occiput. Goede
lippartij. Uitdrukking zou wat zachter mogen. De wenkbrauwen zijn te geprononceerd. Goede hals. Goede
schouder. Opperarm liever langer. Ribben te kort, daardoor te weinig borstdiepte. Iets opgetrokken.
Staartaanzet bijna goed, ietsje laag. Staat voor frans. Slap in front. Achterhand voldoende gehoekt. Mooi
bone. Rommelig gangwerk en wat slap in de voorhand. Mooie beharing. ZG totaalbeeld.
c. Loeki
Vrouwelijk hoofd van goede verhoudingen. Goede uitdrukking. Voldoende strakke lip. Goed oor. Goede
hals. Opperarm kort en steil, waardoor de polsen er recht onder staan. Goede ribwelv ing. Voldoende
diep. Wat hellend bekken. Goede achterhand hoeking. Passend bone. Gangwerk wijd in front en achter
wat nauw. Goede beharing. Lief temperament. ZG totaalbeeld.
21. Loek
Reu. Eig. M. Wagensveld
Goed gedrag. Mist rastypisch hoofd. Mannelijk hoofd. Wenkbrauwen te prominent. Veel te veel stop,
waardoor de uitdrukking te weinig rastypisch is. Goed oor. Goede ribwelving. Goed bone. Prima
staartaanzet. Lekkere kwispel. Voorhand zou beter gehoekt kunnen zijn. Polsen wat schuiner. Goede
achterhand. Gangwerk nog wat rommelig. Goede vacht. G
22. Rocky
Reu. Eig. H. Berkelmans
Mannelijk totaalbeeld, maar te zwaar in hoofd. Leuk temperament. Hoofd met veel te veel stop. Te
uitgesproken wenkbrauwen. Neusspiegel staat wat voor de vang. Prima staartaanzet. Voorhand kan
beter gehoekt. Heeft nog tijd nodig in de ribben. Gangwerk heeft nog tijd nodig. Goede beharing. G
23. Patrice
Teef. Eig. A. Corralero
Absent
24. Tessa
Teef. Eig. S. v.d. Berg
Vrouwelijk totaalbeeld. Iets te goed in het voer. Schedel wat te gewelfd. Wenkbrauwen te prominent.
Uitdrukking zou wat rastypischer mogen. Goede ribben. Karpert de rug wat. Staart lekkere kwispel.
Goede achterhand. Voeten kunnen vaster. Gangwerk niet te beoordelen, zie opmerking. Goede beharing.
Opmerking: is 3 x geopereerd aan de knie. Geen kwalificatie
25. Fien
Teef. Eig. M. van Rozendaal
Vrouwelijk hoofd. Schedel iets bol. Ogen zouden iets verder uit elkaar mogen. Goed geplaatst oor. Lip
mag strakker. Zag graag een betere opperarm en daarmee in verband schuinere polsen. Prima ribben.
Goed bekken. Goede achterhand. Gangwerk mag vaster. Mooie beharing. De eerste in dit nest met een
authentieke vacht. Jammer dat ze zich niet of nauwelijks laat betasten, daarom: G
26. Lizzie
Teef. Eig. J. Veltman
Absent
27. Hind
Teef. Eig. A. Ekhart
Absent
28. Pleun
Reu. Eig. B. de Boer
Vrouwelijk totaalbeeld. Leuk temperament. Goede schedel. Lip zou strakker mogen. Stop mag
vloeiender. Goede schouder. Opperarm wat steil, net als de polsen. Staart leuke kwispel. Goede
achterhand en staartaanzet. Staat nog iets overbouwd. Gangwerk voor wat wijd. ZG
29. Spring
Teef. Eig. A. Kee
Vrolijk temperament. Vrouwelijk hoofd. Zag graag iets meer opvulling onder de ogen. Goed oor. Lichaam
is iets te goed in het voer. Wat trots op haar staart, maar wel leuke kwispel. Hoeking in de voorhand zou
beter mogen. Polsen en voeten mogen vaster. Bekken tikje hellend. Staat wat overbouwd. Goede
beharing. G
30. Floor
Teef. Eig. S.A. Harteveld-van Grieken
Vrouwelijk totaalbeeld. Heel lief hondje, maar voelt zich vandaag niet thuis in de ring. Hoofd toont nog wat
occiput. Wenkbrauwen prominent, waardoor stop iets te duidelijk. Goede schouder. Opperarm te kort.
Iets te goed in het voer. Staataanzet bijna goed, maar voelt zich niet op haar gemak. Gangwerk achter
wat koehakkig. G

Nest 5

Kennel Van J. Werneke (J. Werneke)

Nest 2/2 aanwezig 2/2 geb. 6-2-2011
V. Fred fan 't Suydevelt, NHSB 2408824 (Barry x Sarah fan 't Suydevelt) HD A, eig.: H. de
Joode
M. Shakira, NHSB 2640696 (Jesse fan 't Suydevelt x Pasja v. 't Brouwerswiekie) HD A, eig.:
J. Werneke
Moeder heeft een echt mooi Drentenhoofdje, dat ze alleen heeft doorgegeven aan nr. 31. De andere
honden, vooral nr. 32 en 33, zijn nogal Spaniel-achtig in hoofd. Te veel stop. Te prominente
wenkbrauwbogen. Wat keelhuid. In de voorhand zou de opperarm wat langer mogen. Goede ribben en
achterhanden. Prima beharingen. Zeer aantrekkelijk van temperament.
D. Fred fan 't Suydevelt
Absent
d. Shakira
Vrouwelijk totaalbeeld. Goed gevormd hoofd. Mooie strakke lip. Mooie uitdrukking. Moet nog in de oren
groeien. Goede schouder. Opperarm voldoende. Staat iets frans. Prima ribben. Mooi bone. Staart lekkere
kwispel. Tikje hellend bekken. Goede achterhand. Gangwerk goed. Mooie beharing.
U totaalbeeld.
31. Rover
Reu. Eig. M. Groot-Roessink
Mannelijk totaalbeeld. Innemend mannelijk hoofd. Goed van verhoudingen. Prima ribben. Staart lekkere
kwispel. Voldoende hoeking in de voorhand. Polsen stand voorbenen kan beter. Goede achterhand.
Gangwerk oké. Mooie beharing. Opmerking: helaas niet 2 volledige testikels aanwezig, maar 1 volledig
en 1 mini-balletje. Heel jammer. Geen kwalificatie.
32. Storm
Reu. Eig. M.W.G.M. Elings
Mannelijk totaalbeeld. Geweldig leuke uitdrukking. Alleen om zijn temperament al zeer aantrekkelijk.
Schedel veel te bol en te grof. Wenkbrauwen te geprononceerd. Stop te diep. Moet nog in z’n oren
groeien. Zou wat droger in hals mogen zijn. Mooi bone. Staart lekkere kwispel. Voldoende hoeking in de
voorhand. Goede ribben. Prima achterhand. Bekken wat hellend. G
33. Skip
Teef. Eig. A. Metselaar
Vrouwelijk totaalbeeld. Lief temperament. Zag graag iets strakkere lip en wat minder stop. Goed oog.
Goede hals. Opperarm mag wat langer. Staat frans. Passend bone. Staart goede kwispel. Goede
achterhand. Gangwerk voor mag vaster. Goede beharing. G
34. Patry
Teef. Eig. J. Werneke
Lief en leuk temperament. Goed gevormd hoofd. Stop zou iets vloeiender mogen. Prima uitdrukking.
Goede hals en schouder. Voldoende opperarmlengte. Prima ribben. Best bone. Staartaanzet een fractie
laag. Goede achterhand. Gangwerk mag voor vaster. Mooie beharing. ZG

Nest 6

Kennel v.d. Sebastiaans Hoeve (L. Punselie)

Nest 2/0 aanwezig 2/0 geb. 10-12-2010
V. Saco fan 't Suydevelt, NHSB 2590238 (Scout Meike v. Groevenbeek x Kyria fan 't
Suydevelt) HD A, eig.: E. ten Cate
M. Birthe Be v.d. Sebastiaans Hoeve, NHSB 2633009 (Duco Bontje v. Hoeve Zaaidijk x
Robine Ro v.d. Sebastiaans Hoeve) HD A, eig.: L. Punselie
De adel in het hoofd van de moederhond vind ik niet terug bij de kinderen. Wel mooie beharingen. In front
kan de laatste reu beter zijn en lopen. Het gangwerk van de andere reu is niet te beoordelen. Leuke
uitdrukkingen en temperamenten.
E. Saco fan 't Suydevelt
Geweldige expressie en temperament. Hele zoete uitstraling. Goede schedel. Zou ietsje strakker in lip
mogen zijn. Goede schouder. Goede opperarmlengte. Prima ribben. Goede achterhand. Middenvoet en
voeten mogen vaster, ook tijdens het gaan. Bekken ietsje hellend. Prima vachtstructuur. U totaalbeeld.
e. Birthe Be v.d. Sebastiaans Hoeve
Mooi rastypisc h tevenhoofd. Mooie strakke lip. Mooie vloeiende belijningen. Prima oor. Mooie
uitdrukking. Goede schouder. Voldoende opperarmlengte. Veel te goed in het voer. Staartaanzet wat
laag. Gangwerk naar conditie. Fraaie beharing. ZG totaalbeeld.
35. Elton Be
Reu. Eig. A. Verschoor
Mannelijk totaalbeeld. Mag niet zwaarder in schedel worden. Zou een fractie strakker in lip mogen zijn.
Goede schouder. Opperarm liever wat langer. Middenvoet wat steviger (staat frans). Goede ribben. Mooi
bone. Staartaanzet wat laag. Goede achterhand. Gangwerk op dit moment niet te beoordelen (zie
bijgevoegde veterinaire verklaring). Mooie beharing. Geen kwalificatie.
36. Epko Be
Reu. Eig. E. v.d Sluis
Mannelijk totaalbeeld. Leuk temperament. Zag graag de stop iets vloeiender. Lip mag wat strakker. Leuke

uitdrukking. De voorhand ligt wat meer naar voren geschoven. Goede ribben. Passend bone. Staat nogal
frans. Lichaam heeft tijd nodig. Goede achterhand. Gangwerk voor nogal breed. Prima beharing. ZG

Nest 7

Kennel v.d. Flevomare (M.A. de Raad)

Nest 1/1 aanwezig 1/1 geb. 17-10-2010
V. Quibus, NHSB 2652596 (Dorus .'t Oale Hemelriek x Bo v.d. Heidehoogte) HD A, eig.:
G.M. v.d. Feijst
M. Famke v.'t Wijdseland, NHSB 2683653 (Mazzel fan 't Suydevelt x Lester v.d.
Flevomare) HD A, eig.: M.A. de Raad
Pups mogen in lippenpartij niet zwaarder worden. Oppassen op de plaatverdeling. Zag graag meer wit.
Prima ringgedrag.
F. Quibus
Voldoende typische Drent. Voldoende zelfverzekerd. Goed reuenhoofd wat niet zwaarder mag worden in
lippen. Goed oog, oor en gebit. Kale oogranden, storende expressie. Goede hals. Voldoende ontwikkeld
lichaam. Voldoende voorborst en borstdiepte. Goede staart. Evenredig gehoekt. Gangwerk voldoende
vlot. Staart mag bossiger. Goede vachtstructuur. Goede maat. U totaalbeeld.
f. Famke v.'t Wijdseland
Voldoende typische Drent met prima ringgedrag. Vrouwelijk hoofd. Goed oog, oor en gebit. Hals lijkt wat
kort door naar voren geplaatste voorhand. Goed lichaam. Voldoende borstdiepte. Goede staart en
staartaanzet. Passende benen en voeten. Evenredig gehoekt. Gangwerk voldoende vlot. Goede
vachtstructuur. Mist wat bevedering. Goede maat. U totaalbeeld.
37. Gijs Famqui
Reu. Eig. J. van Hees
2 jr. Prima type. Voldoende zelfverzekerd. Goed reuenhoofd. Goed oog, oor en gebit. Hals lijkt wat kort
door naar voren geplaatste voorhand. Goed ontwikkeld lichaam. Goede staart en staartaanzet. Passende
benen en voeten. Evenredig gehoekt. Gangwerk voldoende vlot, voor wat wijd. Goede vachtstructuur
maar mist bevedering. Goede maat. Prima ringgedrag. U
38. Pip Famqui
Teef. Eig. H. v.d. Linden
Prima type Drent. Voldoende zelfverzekerd. Vrouwelijke expressie. Goed oog, oor en gebit. Zag lippen
graag wat droger. Goede hals. Goed ontwikkeld lichaam. Voldoende borstdiepte. Goede staart en
staartaanzet. Passende benen en voeten. Evenredig gehoekt. Gangwerk voldoende vlot, voor wat wijd.
Goede vachtstructuur. Bijna mantelhond. Goede maat. Prima ringgedrag. U

Nest 8

Kennel v.d. Ruyghewaert

(G.M. v.d. Feijst)

Nest 3/4 aanwezig 3/2 geb. 18-2-2011
V. Oscar Phébe v. Groevenbeek, NHSB 2635613 (Horus Meike v. Groevenbeek x Phébe
Babien v. Groevenbeek) HD A, eig.: J. Broekman-Dekker
M. Bo v.d. Heidehoogte, NHSB 2495519 (Sjoel v.d. Meerpoel x Tanja) HD A, eig.: G.M.
v.d. Feijst
Prima rasvertegenwoordigers. Hond 45 wat later in ontwikkeling dan de rest. Aandachtspunt: oogkleur,
besproken met de fokker.
G. Oscar Phébe v. Groevenbeek
Prima totaalbeeld. Voldoende zelfverzekerd. Goed reuenhoofd. Goed oog en oor. Gebit net niet
scharend. Prima hals en bovenbelijning. Prima lichaam. Goede staart en staartaanzet. Sterke benen en
vo9eten. Evenredig gehoekt. Gangwerk voldoende vlot. Goede vachtstructuur, warme kleur. Goede maat.
U totaalbeeld.
g. Bo v.d. Heidehoogte
Prima totaalbeeld, maar mag wat zelfverzekerder zijn. Goed tevenhoofd. Goede expressie. Goed oog,
oor en gebit. Goede hals. Goed ontwikkeld lichaam. Voldoende borstdiepte. Goede staart en
staartaanzet. Goede benen en voeten. Evenredig gehoekt. Gangwerk voldoende vlot. Goede
vachtstructuur, warme kleur. Goede maat. U totaalbeeld.
39. Rufus Bo
Reu. Eig. E. v.d. Kolk
Goede rasvertegenwoordiger met net voldoende zelfvertrouwen. Goed reuenhoofd. Goed oog, oor en
gebit. Goede hals en bovenbelijning. Voor leeftijd voldoende ontwikkeld lichaam. Net voldoende
borstdiepte. Goede staart en staartaanzet. Evenredig gehoekt. Draait voorvoeten wat uit. Gangwerk
voldoende vlot. Goede vachtstructuur, warme kleur. Aan de maat. ZG
40. Rink Bo
Reu. Eig. A.D. Koolen
Voldoende typische Drent met onvoldoende zelfvertrouwen. Goed reuenhoofd. Goed oor en gebit. Zag
oogkleur graag wat donkerder. Goede hals. Voldoende ontwikkeld lichaam. Goede staart en staartaanzet.
Passende benen en voeten. Evenredig gehoekt. Gangwerk voldoende vlot. Goede vachtstructuur. Moet

zelfverzekerder worden vanwege ringgedrag. ZG
41. Roef Bo
Reu. Eig. M. van Hoef-Vervaart
Prima type Drent. In goede conditie en voldoende zelfverzekerd. Goed reuenhoofd. Wat zwaar in lippen.
Goed oor en gebit. Zag oogkleur graag wat donkerder. Goede hals. Goed ontwikkeld lichaam. Mooie
droge conditie. Goede staart en staartaanzet. Passende benen en voeten. Evenredig gehoekt. Prima
gangwerk. Goede vachtstructuur. Goede maat. Keurig voorgebracht. U
42. Emmi Bo
Teef. Eig. H.P. Prins
Absent.
43. Repke Bo
Teef. Eig. G.M. v.d. Feijst
Prima rasvertegenwoordiger. Voldoende zelfverzekerd. Goed tevenhoofd. Goed oog, oor en gebit. Mag
niet zwaarder worden in lippen. Goede hals. Goed ontwikkeld lichaam. Goede staart en staartaanzet.
Passende benen en voeten. Evenredig gehoekt. Voldoende vlot gangwerk. Goede vachtstructuur, maar
mist wat bevedering. Goede maat. Prima ringgedrag. U
44. Rivka Bo
Teef. Eig. A. Rutgers
Absent.
45. Rom Bo
Teef. Eig. A.G. Brekelmans-Akkermans
Voldoende typische Drent, met erg veel wit. Zou wat zelfverzekerder mogen zijn. Goed tevenhoofd. Goed
oog, oor en gebit. Goede hals. Voldoende borstdiepte. Wat sterk oplopende onderbelijning. Goede staart,
maar mist de bossige beharing. Passende benen en voeten. Evenredig gehoekt. Draait voorvoeten graag
naar buiten. Kan vlot gaan, maar mist ringtraining. Goede vachtstructuur. Veel wit. Mist bevedering.
Goede maat. ZG

Nest 9

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

Nest 5/3 aanwezig 3/2 geb. 21-3-2011
V. Keiko-Nouka v.d. Neerbosche Wateren, NHSB 2600901 (Horus Meike v. Groevenbeek x
Nouka v.d. Hoesteê) HD B, eig.: P. Madsen
M. Emie Babien v. Groevenbeek, NHSB 2468141 (Buster Hesther v. Groevenbeek x
Babien Josien v. Groevenbeek) HD A, eig.: B.N.J. Groen
Prima rasvertegenwoordigers. Van goede maat. Aandachtspunten het wat frans staan van alle honden,
en , de onderlippen moeten beter sluiten. Over het algemeen prima ringgedrag.
H. Keiko-Nouka v.d. Neerbosche Wateren
Absent.
h. Emie Babien v. Groevenbeek
Voldoende typische Drent, die duidelijk haar leeftijd toont. Voldoende zelfvertrouwen. Goed tevenhoofd.
Goed oog, oor en gebit. Goede hals. Lichaam toont leeftijd. Goede staart. Ledematen voldoende sterk.
Gangwerk niet meer als vroeger. Goede vachtstructuur, wordt wat krullerig. Maat voldoende. ZG
totaalbeeld.
46. Meike-Emie
Teef. Eig. C. Esten
Voldoende typische Drent met genoeg zelfvertrouwen. Goed tevenhoofd. Goed oog, oor en gebit.
Onderlip moet beter sluiten. Goede hals. Voldoende ontwikkeld lichaam. Een wat sterk hellend bekken.
Goede staart en staartaanzet. Passend beenwerk. Zag graag wat sterkere voeten. Draait voorvoeten
graag naar buiten. Kan vlot gaan maar mist ringtraining. Goede vachtstructuur, zou beter kunnen
aanliggen. Goede maat. ZG
47. Eefje-Emie
Teef. Eig. T. Dölle
Prima rasvertegenwoordiger met voldoende zelfvertrouwen, welke in totaalbeeld niet eleganter mag
worden. Goed tevenhoofd. Goed oog, oor en gebit. Mag in lippen niet zwaarder worden. Goede hals. Wat
sterk oplopende onderbelijning. Net voldoende borstdiepte. Goede staart en staartaanzet. Passende
benen en voeten. Evenredig gehoekt. Staat voor wat frans. Gaat vlot, voor wat wijd. Goede
vachtstructuur. Goede maat. ZG
48. Pebbles-Emie
Teef. Eig. W.J. Kranenburg
Absent.
49. Matthijs-Emie
Reu. Eig. J. Broekman-Dekker
Prima rasvertegenwoordiger met voldoende zelfvertrouwen. Goed reuenhoofd. Goed oog, oor en gebit.
Onderlip moet strakker. Goede hals. Sterk lichaam. Goede boven- en onderbelijning. Net voldoende
borstdiepte. Goede staart en staartaanzet. Sterke benen en voeten. Evenredig gehoekt. Draait
voorvoeten wat naar buiten. Gangwerk voldoende vlot, voor wat wijd. Goede vachtstructuur. Goede maat.
Prima ringgedrag. U
50. Floris-Emie
Reu. Eig. G. Lodewijkx
Prima rasvertegenwoordiger met voldoende zelfvertrouwen. Goed reuenhoofd. Goed oog, oor en gebit.
Onderlip moet beter sluiten. Goede hals. Goed ontwikkeld lichaam met voldoende voorborst en

borstdiepte. Goede staart en staartaanzet. Passend bone. Staat voor wat frans. Gangwerk voldoende
vlot, voor wat wijd. Goede vachtstructuur, zou wat beter moeten aanliggen. Goede maat. Prima
ringgedrag. U
51. Mauritz-Emie
Reu. Eig. H.H. Michels
Absent.
52. Maurice-Emie
Reu. Eig. A.J. Bierings
Absent.
53. Jip-Emie
Reu. Eig. J. Muis
Prima rasvertegenwoordiger die zelfverzekerder moet worden. Goed reuenhoofd. Goed oog, oor en gebit.
Onderlip moet beter sluiten. Goede hals. Goede bovenbelijning met voldoende voorborst en borstdiepte.
Goede staart en staartaanzet. Passend bone. Evenredig gehoekt. Staat voor wat frans. Gaat en staat
door gedrag wat ondergeschoven. Goede vachtstructuur. Wat schimmel in de vacht. Goede maat. Moet
zelfverzekerder worden. ZG

Nest 10 Kennel v. 't Voornsche Landt (A.L. Verhaar-Nugteren)
Nest 4/2 aanwezig 4/2 geb. 30-3-2011
V. Timco v.'t Arrêt, NHSB 2673536 (Nørlund Darino x Sophie v. 't Arrêt) HD A, eig.: Y.M.
de Jong-van Oosten
M. Floortje v.'t Holtenbos, NHSB 2622989 (Siep Muffty v. Selihof x Lobke van 't Holtenbos)
HD A, eig.: A.L. Verhaar-Nugteren
De vader- en de moederhond vertonen nogal wat verschillen. Zie dit in het nest zowel positief als negatief
terug. Wat ranke honden. Soms dun beenwerk. Karakters goed sociaal op één hond na die vrijer moet
worden.
J. Timco v.'t Arrêt
Mannelijk hoofd met goede verhoudingen. Hals goede lengte en houding. Lichaam toont goede
overgangen. Goede borstdiepte. Goede schouderligging. Mag iets meer voorborst hebben. Goede
staartaanzet en -lengte. Beharing mag voller. Recht front. Goed gehoekte achterhand. Gangwerk telgang.
Zeer onregelmatig. Beharing mooi sluik, maar mag wat langer. Goede maat. ZG totaalbeeld.
j. Floortje v.'t Holtenbos
Teef is stevig en goed gebouwd met goede verhoudingen. Goed sociaal. Vrouwelijk hoofd. Hoofd mag
iets minder zwaar in schedel zijn. Hals kort en sterk, goede houding. Goede overgangen borstdiepte en
voorborst. Staart iets laag aangezet met volle beharing. Ledematen: mag iets krachtiger. Voor mooi recht,
achter iets hakkeneng. Gangwerk voor iets los in ellebogen en achter iets hakkeneng. Sluike beharing
behalve op het kruis. Goede maat. ZG totaalbeeld.
54. Floris
Reu. Eig. D. Brosky-De Vries
Nog helemaal in ontwikkeling. Hoofd mannelijk met goede verhoudingen. Oog mooi amberkleurig. Goed
gedragen oor. Hals goede lengte en houding. Mooie iets aflopende ruglijn. Borst nog in ontwikkeling.
Staart laag aangezet. Goede lengte en beharing. Achter goed gehoekt, voor iets minder. Goede staand.
Gangwerk is jeugdig, nog niet helemaal onder controle. Beharing is sluik, moet op het lichaam voller
worden. Goede maat. Hond is nu nog rank en slank. ZG
55. Jelle
Reu. Eig. A. Spoelder-Zwikstra
Reeds goed ontwikkeld, met wat lichte bone. Manlijk hoofd. Goede verhoudingen. Oog licht amber. Hals
is kort, recht en goed gedragen. Lichaam is goed ontwikkeld. Goede voorborst en borstdiepte. Goede
overgangen. Staart wat laag aangezet, goede lengte. Ledematen mogen zwaarder. Voor wat zwakke
pols. Achter wat hakkeneng. Gangwerk: gaat diagonaal nog wat ongecontroleerd. Op het lichaam mooie
sluike beharing. Goede maat. ZG
56. Lukas
Reu. Eig. N.P. Fierloos
Mooi totaalbeeld. Goede verhoudingen. Borst moet dieper en buiklijn moet voller worden. Erg schrikkerig.
Moet vrijer worden. Mooi reuenhoofd. Oor kon beter gedragen worden. Hals van goede lengte en wordt
goed gedragen. Lichaam is voor leeftijd goed ontwikkeld. Mooie bovenbelijning. Voorborst moet zich nog
ontwikkelen. Goede staartaanzet en –beharing. Los in front. Achter goed gehoekt. Gangwerk zeer
onregelmatig en los. Beharing mooi sluik, moet voller worden. Goede maat. Heeft training nodig en moet
vrijer worden. G
57. Rif
Reu. Eig. R. Alting
Krachtige jonge reu, met goed ontwikkeld lichaam. Compact van bouw. Echt reuenhoofd. Goede oogkleur
en oordracht. Hals kort en recht, en goed gedragen. Diepe borst. Goede voorborst en rechte rug. Mooi
belijnd lichaam en goed bespierd. Staart goed aangezet en behaard. Goede hoekingen. Voldoende bone.
Staat goed op de benen. Kan goed diagonaal lopen (vaak in telgang). Beharing is sluik, maar moet
meer bevedering krijgen. Goede maat. Geen kwalificatie (monorchide)
58. Emma
Teef. Eig. A.L. Verhaar-Nugteren

Fijne ranke teef die minstens nog een jaar nodig heeft om te ontwikkelen. Goede verhoudingen. Hoofd
vrouwelijk in verhouding. Mooi amberkleurig oog. Prima gebit. Goede oorvorm. Hals lang en goed
gedragen. Lichaam nog in ontwikkeling. Goede verhoudingen. Goede voorborst en borstdiepte. Staart
wat laag aangezet met goede beharing. Goed gehoekt. Goed in stand, maar fijn. Gangwerk goed
diagonaal, gemakkelijk lopend. Gesloten front. Goede maat. Mooie teef, heeft zeker nog een jaar nodig.
ZG
59. Senna
Teef. Eig. J. Verhees
Voor leeftijd goed ontwikkeld en goede verhoudingen. Vrouwelijk hoofd. Goed oog, oor en gebit. Mooie,
goed gedragen hals. Lichaam is mooi belijnd met goede staartaanzet. Voorborst mag iets beter. Staart is
goed behaard. Goed gehoekt. Voldoende bone. Goed in stand. Loopt prima, goed diagonaal. Front
voldoende vast. Beharing mooi sluik, bevedering moet meer. Goede maat. ZG

Nest 11 Kennel van I. Van Roosmalen (I. van Roosmalen)
Nest 3/2 aanwezig 1/2 geb. 15-3-2011
V. Sam-Nouka v.d. Neerbosche Wateren, NHSB 2718297 (Dice Sacha v. Kromhof x Nouka
v.d. Hoesteê) HD A, eig.: E.M. Stoffelen-Bruining
M. Charlot Emie v.d. Neerbosche Wateren, NHSB 2646583 (Horus Meike v. Groevenbeek x
Emie Babien v. Groevenbeek) HD A, eig.: I. van Roosmalen
De reu is het evenbeeld van de vader. De teven zijn nogal verschillend.
K. Sam-Nouka v.d. Neerbosche Wateren
Krachtige goed gebouwde reu. Goed bespierd. Mannelijk hoofd, krachtig. Goede verhoudingen. Heel
mooi amberkleurig oog. Mooi klein oor. Krachtige hals, goed gedragen. Prima borstdiepte, - breedte en
voorborst. Goed belijnd met goede overgangen. Gesloten front. Staart goed aangezet. Beharing mag iets
meer. Goed in stand en hoeking. Gesloten voeten. Recht front. Kan goed diagonaal lopen met goede
stuwing. Beharing sluik met mooie kraag, broek en bevedering. Goede maat. Plaatje.
U totaalbeeld.
k. Charlot Emie v.d. Neerbosche Wateren
Gestrekt lichaam. Goed ontwikkeld. Mag zich vrijer in de ring gedragen. Vrouwelijk hoofd. Mooi oog en
oor. Gebit heeft reeds schade opgelopen. Hals is krachtig en goed gedragen. Goede borstdiepte. Volle
ribben. Goede voorborst. Goede staartaanzet. Wordt geknepen gedragen. Achter beter gehoekt dan
voor. In stand voeten naar buiten. Loopt redelijk maar erg los in het front. Beharing mag iets langer. Mist
broek en bevedering. Goede maat. ZG totaalbeeld.
60. Dino
Reu. Eig. J.H.C. Matser
Absent.
61. Adam
Reu. Eig. A. Tonk
Absent.
62. Floris
Reu. Eig. P. Klaas
Kanjer. Krachtig. Goed bespierd. Gestrekt. Toont reeds volwassen. Mannelijk hoofd met goede
verhoudingen. Goed gebit en oordracht. Oog licht amber. Hals krachtig en goed gedragen. Lichaam is
volwassen. Prime belijnd. Goed ontwikkelde borst en voorborst. Goed aangezette staart. Goede lengte.
Ledematen zoals het hoort. Goed gehoekt, gespierd en in stand. Na een moeilijke start prima diagonale
gangen met goede paslengte en afzet. Beharing mooi sluik. Goede maat. U
63. Lotje
Teef. Eig. I. van Roosmalen
Mooi totaalbeeld. Gestrekt. Lichaam moet zich verder ontwikkelen. Hoofd is vrouwelijk. Goede
verhoudingen. Mooie oogkleur. Goed oor en gebit. Hals sterk en goed gedragen. Lichaam is goed belijnd
boven en onder. Goede borst en voor borst. Staart laag aangezet. Moet voller in beharing. Goed bone en
stand. Goede hoekingen. Goed gangwerk met goede stuwing en paslengte. Mag iets vaster in front.
Beharing sluik, maar mag voller worden, ook broek en bevedering. Goede maat. Heeft tijd nodig. In
aanleg goed. ZG
64. Sam
Teef. Eig. C. de Wilde
Groot. Gestrekt. Wat hoogbenig. Past wel allemaal bij elkaar. Vrij karakter. Vrouwelijk hoofd, passend bij
het lichaam. Goed gebit. Amberkleurig oog. Goed gedragen oor. Krachtige hals. Lichaam is goed belijnd.
Moet dieper en breder worden. Goede staartaanzet en –lengte. Steil front. Achterhand goed gehoekt.
Staat goed op de benen. Goed bone. Ruime gangen. Goede afzet. Voor wat los. Beharing sluik. Mooie
kleur. Broek en staart moeten voller. Maat is maximaal. G

Nest 12 Kennel van J.H.F. Deterink (J.H.F. Deterink)
Nest 4/2 aanwezig 2/2

geb. 8-3-2011

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. Silke Kristel v. Selihof, NHSB 2518765 (Siep Muffty v. Selihof x Kristel Lobke v.
Selihof) HD A, eig.: J.H.F. Deterink
Uniform nest waar de vader een behoorlijke stempel op heeft gedrukt. Goede gangen, karakters,
hoofden.
L. Mazzel fan 't Suydevelt
Krachtig, licht gestrekt met sterk, goed bespierd lichaam. In goede verhoudingen. Mannelijk hoofd. Mooi
oor, goed gedragen. Prima oog, oor en gebit. Hals sterk. Goede houding. Lichaam met vloeiende lijnen.
Goede breedte en diepte. Rechte rug. Goed liggend kruis. Staart goed in aanzet, lengte en dracht.
Ledematen krachtig, goed gespierd. Goed gehoekt. Soepel en gemakkelijk gangwerk. Beharing sluik, met
mooie staart. Goede maat. U totaalbeeld.
la. Silke Kristel v. Selihof
Teef die in te goede conditie wordt voorgebracht. Gestrekt en goed gespierd. Vrouwelijk hoofd. Toont in
verhouding met lichaam klein. Oor wat groot. Mooi amberkleurig oog. Scharend gebit. Hals kort en
krachtig. Diepe borst. Goede voorborst. Breed in front. Rug mag iets strakker. Staart goed gedragen en
rijk behaard. Ledematen mogen iets forser. Voldoende gehoekt in voor- en achterhand. Loopt wat
ingehouden en los in front. Rijk behaard, maar wat veel krul. Goede maat. ZG totaalbeeld
65. Jeppe
Reu. Eig. F.P.H.M. Adriaans-Schilders
Absent.
66. Mees
Reu. Eig. H.H. Post
Het evenbeeld van de vader. Licht gestrekt met goede verhoudingen. Met heerlijk karakter. Mannelijk
hoofd met goede verhoudingen. Amberkleurig oog. Oor goed gedragen, maar iets slordig behaard. Goed
gebit. Hals sterk en krachtig. Lichaam mooi belijnd. Goede borst en voorborst. Goed gewelfde ribben.
Goede staartaanzet en –dracht. Goed behaard. Evenredig goed gehoekt. Prima stand. Loopt vlot en
soepel, met goede afzet. Beharing mooi sluik. Broek mag iets voller. Moet nog ervaring opdoen. U
67. Sep
Reu. Eig. M.M.J. Gerritsen
Mooi totaalbeeld. Licht gestrekt. In goede verhoudingen. Goed bespierd. Toont iets elegant. Hoofd moet
mannelijker worden. Goed oog, oor en gebit. Hals krachtig en goed gedragen. Lichaam nog in
ontwikkeling. Moet breder en voller worden. Staart goed gedragen en goede lengte. Ledematen passend
bij het lichaam. Goede hoekingen. Goed bespierd. Loopt gemakkelijk en soepel, nog wel speels.
Beharing sluik. Broek moet voller worden. Goede maat. ZG
68. Pel
Reu. Eig. E.J. Voorhoeve
Absent.
69. Eefke
Teef. Eig. W. Algra
Teef met goede verhoudingen. Gestrekt van bouw. Voor leeftijd goed ontwikkeld. Vrouwelijk hoofd, met
mooi klein oor. Goede oogkleur. Prima gebit. Hals goed gedragen. Lichaam mooi belijnd. Goede
borstdiepte. Buik moet voller worden. Goede voorborst. Staart goed aangezet en gedragen. Goed
gehoekt. Goed in stand. Gesloten voeten. Loopt vlot en soepel. Goede afzet. De beharing is sluik maar
nog erg kort. Wel broek en staartbeharing. Goede maat. U
70. Belle
Teef. Eig. W. van Veen
Gestrekt van bouw met goede verhoudingen. Mooi totaalbeeld. Een dominante teef die dat in de ring ook
goed laat zien. Vrouwelijk hoofd met goede verhoudingen. Mooie oogkleur. Goed gedragen oor. Gebit ??
Mooie hals. Goed gebouwd lichaam, mooi belijnd. Goed in borst en ribben. Goede staartaanzet en
-dracht. Recht front. Goed gehoekt. Goed in stand. Gangwerk vloeiend, goede paslengte en afzet.
Beharing sluik. Goed in broek en staart. Goede maat.Het teefje is een beetje gestrest. U

Nest 13 Kennel v. 't Roetslat (R.A.M. Hummelink)
Nest 3/5 aanwezig 3/3 geb. 18-4-2011
V. 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
M. Maud v.'t Roetslat, NHSB 2724425 (Jari x Sita) HD A, eig.: R.A.M. Hummelink
Dit nest mist in totaliteit de juiste bone voor een Drent. Met name de voorhanden zijn voor verbetering
vatbaar. Allen hebben een prima temperament.
M. Boyka-Nouska v. Klein Elsholt
Licht gestrekte, krachtig gebouwde hond. Wigvormig hoofd. Goede schedelvorm. Krachtige voorsnuit.
Correct amberkleurig oog. Middelmatig lange hals. Goed ontwikkeld lichaam. Prima ribbenpartij. Goede
schouderligging. Opperarm niet optimaal. Krachtig bone. Goed geplaatste staart en dracht. Goed
beenwerk met veel vering in de middenpols. Kan goed gaan. Heeft neiging tot telgang. Beharing heeft
goede structuur. Wat open op kruis. Voldoende bossige staart. Goed temperament. ZG

ma. Maud v.'t Roetslat
Rastypische teef met vriendelijk gedrag. Voldoende wigvormig hoofd. Prima expressie en correct
aangezet en gedragen oor. Lichaam licht gestrekt. Correcte schouder. Voldoende ribwelving en bone.
Sterk hellend bekken. Verder goed gehoekt achter. Goed aangezette staart. Recht beenwerk en correcte
voeten. In gangwerk weinig stuwkracht, voor wat breed. Beharing van goede structuur. Staart kan
bossiger. Voldoende bevedering. ZG
71. Milan Maud
Reu. Eig. A. Massen
Licht gestrekte reu. Mist nog geslachtstype. Mist voor een reu het juiste bone. Goed gevormd hoofd,
maar wat teefachtig. Correcte oogkleur. Mist nog wat opvulling in voorsnuit. Goed behang. Correct gebit.
Voldoende halslengte. Hoekingen voor: te open. Achter: voldoende sterk. Hellend bekken. Goede
staartlengte maar weinig bossig. Recht beenwerk. Onvoldoende sterke middenvoet. Staat graag frans.
Achter ondergeschoven. Weinig stuwkracht in gangwerk. Voor breed en los. Beharing van goede
structuur. In totaliteit kon deze reu van alles wat meer hebben. Prima temperament. G
72. Swiep Maud
Reu. Eig. R. Lommerse
Licht gestrekte reu die meer geslachtstype kon tonen. Correct gevormd hoofd, licht wigvormig.
Amberkleurig oog, moet nog doorkleuren. Mist nog opvulling in voorsnuit. Correct gedragen behang. Hals
lengte is correct. Voorhand te sterk naar voren geplaatst, daardoor open hoeking. Staat graag frans.
Ribbenpartij is voldoende lang. Achter weinig hoeking. Mooie voeten. Correcte staart en –aanzet.
Onvoldoende bossig. Correcte benen maar weinig bone voor een reu. Gangwerk: achter weinig
stuwkracht, voor breed, open en los. Heeft tijd nodig om reu te worden. Prima temperament. Uitmuntende
conditie. ZG
73. Boy Maud
Reu. Eig. E. Cruchter
Licht gestrekte reu. Nog onvoldoende geslachtstype. Goed gevormd hoofd, maar weinig mannelijk.
Amberkleurig oog. Goed aangezet behang. Nog weinig krachtige voorsnuit. Voldoende halslengte.
Voorhand te sterk naar voren geplaatst, daardoor weinig hoeking/voorborst. Ribbenpartij moet nog
uitzwaren. Sterk hellend bekken. Goede hoeking achter. Recht benen, zwakke middenvoet. Zag graag
meer bone. Gaat graag in telgang, bij juiste gang oké. Voor: los en maaiend. Correcte beharing. Zag
graag meer bossige staart. Kan voor reu van alles wat meer hebben. Prima temperament. ZG
74. Tara Maud
Teef. Eig. R. Mientjes
Absent.
75. Doortje Maud
Teef. Eig. E.M. Turnhout
Licht gestrekt teefje. Veel temperament. Vandaag niet geheel in balans. Vrouwelijk hoofd met goede
verhoudingen. Kan oren goed dragen. Mist nog breedte in schedel. Correct gebit. Mooi pigment.
Amberkleurig oog. Voldoende halslengte. Voorhand sterk naar voren geplaatst. Open hoekingen. Weinig
voorborst. Voldoende ribwelving. Sterk hellend bekken. Laag aangezette staart. Rechte benen. Zwakke
middenpols. Staat graag frans. Voldoende bone. Loopt en staat ondergeschoven. Voor breed en los.
Beharing van correcte structuur. Weinig bossige staart. Vriendelijk temperament. G
76. Yip Maud
Teef. Eig. A. Coenen
Elegante teef, licht gestrekt. Voor Drent onvoldoende bone. Vrouwelijk hoofd met wat fijne voorsnuit.
Mooi oog en expressie. Correct behang. Voldoende halslengte. Voorhand sterk naar voren geplaatst.
Open hoekingen. Geen opvulling in front. Ribkorf niet verder ontwikkelen. Toont wat kort borstbeen.
Goede staartlengte en –dracht. Rechte benen. Weinig bone. Onvoldoende hoeking voor en achter.
Gangwerk met korte pas, voor maaiend. Beharing van correcte structuur, maar weinig bossige staart.
Correct temperament. Kon voor een Drent van alles wat meer hebben. G
77. Meike Maud
Teef. Eig. M. Troisfontaines
Absent.
78. Frouke Maud
Teef. Eig. J. Hut
Licht gestrekte teef van goed formaat. Moet bij betasten vrijer worden. Vrouwelijk hoofd in vorm en
uitstraling. Mist kracht in voorsnuit. Mooi amberkleurig oog. Correct oor. Voldoende lange hals. Voorhand
te sterk naar voren geplaatst. Mist steun in elleboog. Staat graag frans. Voldoende bone. Zwakke
middenvoet. Voldoende ribwelving. Goede staartaanzet en –dracht. Rechte benen. Weinig hoeking in
voorhand. Sterk hellend bekken. In gangwerk weinig stuwkracht, maaiend voor. Beharing correcte
structuur. Heeft tijd nodig om volwassen te worden. G

Nest 14 Kennel v. 't Roetslat (R.A.M. Hummelink)
Nest 3/4 aanwezig 2/4 geb. 29-11-2010
V. 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
M. Fenna v.'t Roetslat, NHSB 2595173 (Duco Bontje v. Hoeve Zaaidijk x Sita) HD A, eig.:
R.A.M. Hummelink
Reu heeft op twee honden met name in bone zijn stempel gedrukt. Nr. 79 is de krent in de pap voor dit
nest. Mis in een aantal honden geslachtstype en het rastypische Drentenhoofd. Allen prima temperament.

Fronten hebben aandacht nodig. Nest kon in totaliteit meer homogeen zijn. Let op de fronten en
bekkens!!!
M. Boyka-Nouska v. Klein Elsholt
Zie boven
mb. Fenna v.'t Roetslat
Licht gestrekte teef. Vandaag volledig uit vacht. Aan de elegante kant. Elegant, vrouwelijk hoofd maar
mist krach t in voorsnuit. Royaal oor. Hals kon krachtiger. Front te sterk naar voren geplaatst. Mist body
met voldoende bone. Sterk hellend bekken. Goede bossige staart. Rechte benen. Staat sterk
ondergeschoven. Correcte voeten. Gangwerk: achter weinig stuwkracht, voor open en los. Beharing van
correcte structuur. Vandaag volledig uit vacht. Prima temperament. Gebit heeft extra zorg nodig. G
79. Jurre-Fenna
Reu. Eig. M. van Doorn
Correct gebouwde jonge reu van prima type. Mooi reuenhoofd. Typisch Drent in vorm, oog en oor.
Correct gebit. Goede hals, voldoende krachtig. Correcte schouderligging, voldoende schuine opperarm,
goed doorlopend in borstbeen. Moet in ribbenpartij uitzwaren. Goede staartaanzet en –dracht. Passend
bone, recht beenwerk. Correcte voeten. Gangwerk achter correct, voor nog wat los. Beharing van goede
structuur en bevedering. Voldoende bossige start. Prima temperament. Uitmuntende bespiering. Drent
met toekomst. U
80. Florian-Fenna
Reu. Eig. A. Gouma-Harder
Licht gestrekte reu die nog weinig geslachtstype toont. Goed gevormd, maar te teef-achtig hoofd. Mist
nog opvulling. Goede expressie. Kan oren correct zetten. Erg fijne voorsnuit. Correcte halslengte.
Voorhand wat naar voren geplaatst, daardoor open hoeking en weinig voorborst. Borstbeen kon beter
doorlopen. Correcte staart, voldoende bossig. Voldoende bone, rechte benen. Staat graag frans. Voeten
konden sterker. Gangwerk achter wat smal, voor erg los. Beharing van goede structuur. Bevedering kon
wat royaler. Is nog wat schraal. Uitmuntende spierconditie. Vriendelijk temperament. G
81. Jerre-Fenna
Reu. Eig. P. Idema
Absent.
82. Julia-Fenna
Teef. Eig. B.W.C. Fielt
Rastypische teef, licht gestrekt. Vrouwelijk hoofd. Zag graag meer breedte in schedel en vollere
voorsnuit. Voorsnuit kon tikje korter. Correcte oogkleur. Goede hals. Voldoende schuine schouder.
Opperarm kon beter. Graag meer opvulling in front. Voldoende ontwikkeld lichaam. Sterk hellend bekken.
Staart voldoende lengte en dracht, kon bossiger. Recht beenwerk. Zwakke voeten. Gangwerk met weinig
stuwkracht, voor erg los. Goede vachtstructuur. Voldoende bossige staart. Vriendelijke temperament. Kon
met name in hoofd typischer zijn. ZG
83. Sita-Fenna
Teef. Eig. J. Berentsen
Licht gestrekte teef van goed formaat. Vrouwelijk hoofd. Zag graag meer breedte in schedel (minder
rond). Correcte voorsnuit. Mooi amberkleurig oog. Oren konden hoger aangezet. Voldoende halslengte.
Voorhand sterk naar voren geplaatst. Correct lichaam. Sterk hellend bekken. Staartaanzet correct,
voldoende bossig. Rechte benen met voldoende bone. Voeten konden krachtiger. Hoeking in front en
achter net voldoende. Gaat graag in telgang. Gangwerk voor erg los, achter ondergeschoven en weinig
stuwkracht. Correcte vacht, goede bossige staart. Prima temperament. Hoofd kon meer Drent zijn.
Mantelpatroon. ZG
84. Jara-Fenna
Teef. Eig. R.A.M. Hummelink
Attente teef, licht gestrekt en van kleiner formaat. Vrouwelijk hoofd. Moet in voorsnuit krachtiger worden.
Attente oordracht. Licht wigvormig met juiste verhoudingen. Goede halslengte. Voorhand kan meer onder
het lichaam staan. Meer opvulling in front. Goede boven- en onderbelijning. Prima bone. Goede
staartaanzet en –dracht. Rechte ledematen, goede voeten en juiste hoekingen in achterhand. Gangwerk
voldoende vlot, voor nog wat los. Goede haarstructuur. Bevedering moet nog wat royaler. Rastypische
vertegenwoordiger. Heeft nog wat tijd nodig. Prima temperament. ZG
85. Syra-Fenna
Teef. Eig. E.H. Zeevalkink
Licht gestrekte teef van kleiner formaat, die in stand en gaan nog wat overbouwd is. Vrouwelijk hoofd,
voldoende wigvormig. Correct oor en gebit. Korte hals. Lichaam valt teveel in voorhand. Zwakke
middenpols. Toont nog weinig voorborst. Goed doorlopend borstbeen. Prima bone. Sterk hellend bekken.
Rechte benen. Staat achter graag ondergeschoven. Gangwerk voor los, onvoldoende krachtig en
uitgrijpend. Achter door bekken weinig stuwkracht. Goede haarstructuur, voldoende bevedering. Kon
meer kracht tonen. Vriendelijk temperament. Mantelpatroon. G

Nest 15 Kennel van J.A. Van Berkum (J.A. van Berkum)
Nest 4/2 aanwezig 4/2 geb. 2-11-2010
V. 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

M. Arda Selto v.h. Westersebos, NHSB 2639717 (Tobias van Drentenpassie x Selma
Meivar v.h. Westersebos) HD A, eig.: J.A. van Berkum
Meeste honden hebben voldoende bone en zijn typische Drenten met goede temperamenten. Jammer, 4
afstammelingen hebben gebitsfout van ruim tot gesloten voorbeet (onder). 1 afstammeling mist boven
links P2. Deze combinatie niet herhalen! Met de afstammelingen niet fokken.
M. Boyka-Nouska v. Klein Elsholt
Zie boven.
mc. Arda Selto v.h. Westersebos
Licht gestrekte teef van voldoende type. Goed gevormd hoofd. Kon in lippenpartij droger zijn. Prima
pigment. Correcte oordracht. Voldoende halslengte. Lichaam met correcte ribwelving. Voorhand te ver
naar voren geplaatst. Staat graag frans en breed in front. Weinig voorborst. Sterk hellend bekken. Staart
toont wat laag aangezet door bekken. Voldoende hoekingen in achterhand. Voldoende sterke voet. Staat
graag ondergeschoven. Gaat wat scheef, met weinig stuwkracht en voor wat los. Correcte beharing en
bossige staart. Zou meer temperament mogen tonen. ZG
86. Boyka
Reu. Eig. M. Rood
Licht gestrekte reu, die door castratie is stil blijven staan in groei. Correct reuenhoofd, licht wigvormig.
Prima oog met mooie expressie. Mooi behang en gebit. Goede hals. Voorhand te ver naar voren
geplaatst. Toont erg smal in front en lichaam. Mist diepte en welving. Prima bone. Goede staartaanzet,
maar toont vlag. Goede benen, voldoende sterke voeten. Voldoende hoekingen achter. Sterk hellend
bekken. Gangwerk voor erg smal. Achter weinig stuwkracht door bekken. Goede haarstructuur en
bevedering. Mist rechtsboven P2. Moet vrijer worden bij betasten. Is gecastreerd. Uitmuntende
bespiering. ZG
87. Hunter
Reu. Eig. D. v.d. Oude Wetering
Krachtig gebouwde reu, goed formaat, van goed type. Reuenhoofd met wat licht oog. Goed wigvormig.
Correcte oordracht. Heeft ruime ondervoorbeet. Te korte voorsnuit. Verstoorde expressie. Goede hals en
krachtige toplijn. Prima onderbelijning. Voldoende hoeking voor en achter. Prima bone. Goede
staartaanzet en –dracht, kon bossiger. Recht beenwerk. Goed bone. Voldoende sterke voet. Kan goed
lopen. Gaat graag in telgang. Prima haarstructuur. Veel temperament. Vanwege het gebit laagste
kwalificatie. Jammer! M
88. Argos
Reu. Eig. T. Heerema
Licht gestrekte reu, waarvan hoofd en lichaam niet in harmonie zijn. Goed reuenhoofd, licht wigvormig.
Jammer, ondervoorbeet. Mooi amberkleurig oog en correcte oordracht. Goede halslengte. Voorhand
sterk naar voren geplaatst met beladen schouders. Zag graag meer hoeking in voor- en achterhand.
Staat graag frans. Moet zich in lichaam nog volledig ontwikkelen. Goede staartaanzet. Sterk hellend
bekken. Gaat graag in telgang, voor breed, achter correct. Goede haarstructuur, vandaag uit vacht.
Gebit: ondervoorbeet. Uitmuntende bespiering. Prima temperament. Vanwege gebit Matig. M
89. Sil
Reu. Eig. O. Sloots
Licht gestrekte reu. Mist nog geslachtstype. Heeft ondervoorbeet. Goed gevormd hoofd met correct
amberkleurig oog. Correct behang. Korte hals. Sterk naar voren geplaatste schoudergordel. Goed
doorlopend borstbeen. Oplopende rugbelijning. Sterk hellend bekken. Voor en achter weinig hoeking.
Goede benen en zwakke voeten. Gangwerk: weinig stuwkracht en uitgrijpend, voor open en breed.
Correcte vacht, weinig bossige staart. Deze reu moet in totaliteit meet geslachtstype krijgen. Vriendelijk
temperament. Wegens gebit Matig. M
90. Amedee
Teef. Eig. V. van Overbeek-Hoekstra
Elegante teef. Licht gestrekt, goed formaat. Vrouwelijk hoofd met goede verhoudingen. Nog wat smal in
schedel. Voldoende opvulling in voorsnuit. Gebit: ondervoorbeet. Amberkleurig oog. Voldoende
halslengte. Voorhand te sterk naar voren geplaatst. Front, borstdiepte nog onvoldoende ontwikkeld.
Goede hoekingen achter. Bekken kon vlakker. Voldoende bone. Goede staartaanzet, kon bossiger.
Rechte benen met voldoende sterke voet. Staat frans. Gangwerk: korte pas, voor los. Goede
haarstructuur. Prima temperament. Attent gedrag. Vanwege het gebit een Matig. M
91. Tosca
Teef. Eig. P. Flens
Licht gestrekte teef van goed formaat. Voldoende typisch. Vrouwelijk hoofd, licht wigvormig. Schedel kon
wat vlakker. Correcte ooraanzet en dracht. Attent amberkleurig oog. Goede halslengte. Voorhand sterk
naar voren geplaatst. Weinig opvulling in front. Voldoende ontwikkeld lichaam. Sterk hellend bekken.
Staat graag ondergeschoven. Correct bone. Lage staartaanzet, voldoende bossig. Recht beenwerk.
Voldoende sterke voet. Nagels te lang. Gangwerk voor: los en breed. Achter: met hoge hakwerking. Gaat
scheef. Correcte haarstructuur. Vandaag niet in beste vacht. 2 snijtanden ondervoorbijt. Prima
temperament. Attente verschijning. Vanwege het gebit Matig. M

Nest 16 Kennel v.d. Blanke Biele (H.J. Woestenenk)
Nest 2/5 aanwezig 1/4 geb. 5-4-2011
V. Bas v.'t Holtenbos, NHSB 2622986 (Siep Muffty v. Selihof x Lobke v. 't Holtenbos) HD A,
eig.: G. Zeeman
M. Lady v.d. Heidehoogte, NHSB 2523443 (Floris Cirra v. Wikatro x Stella) HD A, eig.: H.J.
Woestenenk
Alle honden hebben een goed karakter, maar missen ringtraining om ze goed te kunnen beoordelen. De
hoekingen en het gangwerk laten veel te wensen over.
N. Bas v.'t Holtenbos
Goed totaalbeeld. Mist ringtraining, is daardoor moeilijk te beoordelen. Goed reuenhoofd. Oog, oor en
gebit in orde. Goed gedragen hals. Goede boven- en onderbelijning. Staart goed gedragen. Voor goed
gehoekt, achter wat minder. Gaat in telgang. Beharing goed. ZG totaalbeeld.
n. Lady v.d. Heidehoogte
Goed totaalbeeld. Goed karakter. Voldoende tevenhoofd. Oog, oor en gebit in orde. Wat veel lip. Hals
goed gedragen. Prima lichaam. Staart goed gedragen. Voorhand goed gehoekt, achter te weinig
kniehoeking, daardoor oplopende rug. Loopt graag in telgang. Beharing goed. ZG totaalbeeld.
92. Jurre Lady
Reu. Eig. M. Hansen
Absent.
93. Jerke Lady
Reu. Eig. M. v.d. Ploeg
Zeer goed totaalbeeld. Goed karakter. Goed reuenhoofd. Oog, oor en gebit in orde. Hals goed gedragen,
goede lengte. Lichaam moet nog uitzwaren. Oplopende rugbelijning. Onderbelijning moet dieper. Staart
goed gedragen. Voor goed gehoekt, achter wat minder. Gangwerk moet vaster en kan beter stuwen.
Beharing is goed. G
94. Laika
Teef. Eig. C. de Vos
Goed totaalbeeld. Goed tevenhoofd. Gebit, oog en oor in orde. Hals goed gedragen. Lichaam voor leeftijd
voldoende. Oplopende rugbelijning. Staart goed gedragen. Voor goed gehoekt, achter te weinig
kniehoeking, daardoor oplopende rug. Loopt graag in telgang. Geen stuwing. Beharing goed. G
95. Toska
Teef. Eig. M.H. Verzijlbergen
Zeer goed totaalbeeld. Goed karakter. Goed tevenhoofd. Oog, oor en gebit in orde. Hals goed
gedragen. Lichaam moet nog wat uitzwaren. Staart goed gedragen. Evenredige hoekingen, voor beter als
achter. Kan goed gaan. Mist ringtraining. Beharing goed. ZG
96. Mo
Teef. Eig. S. Berris
Goed totaalbeeld. Mist ringtraining. Goed tevenhoofd. Oog, oor en gebit in orde. Hals goed gedragen.
Lichaam moet nog uitzwaren. Onderbelijning moet dieper. Staart goed gedragen. Zowel voor als achter te
weinig hoekingen. Oplopende rug. Gangwerk moet vaster. Gaat in telgang. Beharing goed. G
97. Beau Lady
Teef. Eig. H.J. Woestenenk
Zeer goed totaalbeeld. Goed karakter. Goed tevenhoofd. Oog, oor en gebit in orde. Goed gedragen
hals. Lichaam moet nog uitzwaren. Staart goed gedragen. Voor en achter wat weinig hoekingen. Bij
gangwerk graag wat meer stuwing. Beharing goed. ZG
98. Meike Lady
Teef. Eig. W. de Kort
Absent.

Nest 17 Kennel Fan 't Suydevelt (J.W. Hoeksema)
Nest 5/3 aanwezig 3/1 geb. 29-12-2010
V. Timo v.d. Haeckpolder, NHSB 2598756 (Sem v. 't Patrieske x Stella v.d. Haeckpolder)
HD A, eig.: J.W. Hoeksema
M. Niekie fan 't Suydevelt †, NHSB 2482659 (Lars Ceda v.d. Drentsche Dreven x Merel fan
't Suydevelt) HD A, eig.: J.W. Hoeksema
Een evenredig nest met kleine tekortkomingen. Goede karakters. Graag wat meer ringtraining.
O. Timo v.d. Haeckpolder
Uitmuntend totaalbeeld. Goed karakter. Goed hoofd. Oog, oor en gebit in orde. Goed gedragen hals.
Zeer goed lichaam met boven- en onderbelijning. Goed gedragen staart. Evenredige hoekingen. Vlot en
ruim gangwerk. Beharing is goed. U totaalbeeld.
o. Niekie fan 't Suydevelt †
Overleden.
99. Does
Reu. Eig. L. Heidstra
Zeer goed totaalbeeld. Goed karakter. Redelijk goed reuenhoofd. Oog moet nog donkerder worden. Hals
goed gedragen, goede lengte. Voor leeftijd voldoende ontwikkeld lichaam. Staart goed gedragen. Voor en
achter goed gehoekt. Gangwerk ruim voldoende. Beharing goed, maar bijna mantel. ZG

100. Diesel
Reu. Eig. D. Nijzingh-Imminga
Absent.
101. Doerak
Reu. Eig. W. Kramer-Freher
Zeer goed totaalbeeld. Goed karakter. Goed reuenhoofd. Oog, oor en gebit in orde. Hals goed gedragen.
Onderbelijning moet dieper. Staart goed gedragen. Voor goed gehoekt, achter te weinig kniehoeking. Bij
gangwerk graag wat meer stuwing. Beharing goed. ZG
102. Dommel
Reu. Eig. N. Steendam-Kramer
Zeer goed totaalbeeld. Goed karakter. Goed reuenhoofd. Oog, oor en gebit in orde. Hals goed gedragen.
Onderbelijning moet nog dieper worden. Staart goed gedragen. Evenredige hoekingen. Zag graag wat
meer stuwing bij het gaan. Beharing: bijna mantel. ZG
103. Dutch
Reu. Eig. M.W. v.d. Meer
Absent.
104. Demi
Teef. Eig. S.C. Karis-Vink
Uitmuntend totaalbeeld. Goed karakter. Mooi tevenhoofd. Oog, oor en gebit in orde. Hals goed gedragen.
Lichaam voor leeftijd voldoende, mag nog iets uitzwaren. Staart goed gedragen. Evenredige hoekingen.
Kan goed gaan. Beharing goed. U
105. Doris
Teef. Eig. R.F. Assenberg
Absent.
106. Dieuwke
Teef. Eig. H. Kouws
Absent.

Nest 18 Kennel v. Selihof (J.P.A. v.d. Zanden)
Nest 0/2 aanwezig 0/1
geb. 14-2-2011
V. Siep Muffty v. Selihof, NHSB 2360263 (Gaius Julius vanner Breeder Ae x Muffty Micky
v. Selihof) HD A, eig.: E. Luijmes
M. Senna Lobke v. Selihof, NHSB 2467696 (Mozart Hesther v. Groevenbeek x Lobke
Muffty v. Selihof) HD A, eig.: J.P.A. v.d. Zanden
Nestomschrijving niet van toepassing, maar 1 kind aanwezig.
P. Siep Muffty v. Selihof
Absent.
p. Senna Lobke v. Selihof
Absent.
107. Balou Senna
Teef. Eig. J.P.A. v.d. Zanden
Zeer goed totaalbeeld. Goed karakter. Wat gestrekt in voorsnuit. Hals goed gedragen. Voor leeftijd
lichaam voldoende. Staart goed gedragen. Voor goed gehoekt, achter wat minder. Gangwerk voldoende.
Beharing goed. ZG
108. Myra Senna
Teef. Eig. G.C. Lettinga
Absent.

Nest 19 Kennel v. 't Stieckelholt (J. Doornbos- Douma)
Nest 1/4 aanwezig 1/4 geb. 11-11-2010
V. Basco v.'t Holtenbos, NHSB 2622985 (Siep Muffty v. Selihof x Lobke v. 't Holtenbos) HD
A, eig.: J. Baaijens
M. Jinte-Senna-Guido v.'t Opgoande Slag, NHSB 2652615 (Guido Ceda v.d. Drentsche
Dreven x Senna-Jara-Bas v.'t Opgoande Slag) HD A, eig.: J. Doornbos- Douma
Heel aantrekkelijk nest. Mooie hoofdjes. Rastypisch. Goede hoekingen bij de meesten. Goed gangwerk.
Ik denk dat de fokker hier best trots op mag zijn.
Q. Basco v.'t Holtenbos
Mannelijk totaalbeeld. Heel aantrekkelijk reuenhoofd. Mooie verhoudingen. Strakke lip. Hele mooie
uitdrukking. Heel attractief en lachend gezicht. Prima hals en schouder. Goede opperarm. Goede ribben.
Zou in onderbelijning iets minder mogen oplopen in de lendenen. Bekken iets hellend. Daardoor de
staartaanzet wat laag. Passend bone. Gangwerk wat rommelig. Mooie beharing. U totaalbeeld.
q. Jinte-Senna-Guido v.'t Opgoande Slag
Vrouwelijk totaalbeeld. Prachtige oogkleur. Zag graag wat meer opvulling onder de ogen. Fraaie hals.
Prima voorhand. Mooie bovenbelijning. Prachtig bone. Mooie staartaanzet. Lekkere kwispel. Goed
gehoekte achterhand met prachtige brede billen. Zou voor haar bouw achter wat ruimer en stuwender
mogen lopen. Hele mooie beharing. U totaalbeeld.
109. Tinus Jinte Basco
Reu. Eig. M.A.C. Plaisier
Prachtig type. Een hond waar ik blij van word. Mooi gevormd mannelijk hoofd. Strakke lip. Prachtige
uitdrukking. Prima ribben. Mooi doorlopende borstkas. Passend bone. Bekken en staartaanzet bijna
goed. Hele mooie hoekingen voor en achter. Prachtig vlot, uitgrijpend gangwerk. Mooie beharing. U

110. Fenna Jinte Basco
Teef. Eig. M. Boeve
Vrouwelijk totaalbeeld. Prima temperament. Prima schedel. Mag in voorsnuit in breedte net iets meer
substantie krijgen. Prima ribben. Prima bone. Nogal te goed in het voer. Zag graag iets meer hoeking in
de achterhand. Op zich kan ze goed lopen, maar wordt een beetje belemmerd door haar conditie. Mooie
beharing. ZG
111. Hanna Jinte Basco
Teef. Eig. M.B. Versteegh-Den Hild
Vrouwelijk totaalbeeld. Goede schedel. Goede voorsnuit. Mooie strakke lip. Prima expressie. Zag graag
wat meer massa in het lichaam. Wat weinig ribwelving en veel te mager. Goed bone. Goede hoekingen in
de voorhand. Kan als ze wil goed lopen. Mooie beharing. ZG
112. Imke Jinte Basco
Teef. Eig. T. Koelma-Douwsma
Stout, maar heel mooi hoofd. Mooi oor. Prima ribben. Mooi bone. Staartaanzet wat laag, daardoor lijkt de
staart wat lang. Goede hoekingen. Bekken wat te hellend. Kan goed lopen als ze wil. Mooie beharing. U
113. Bregje Jinte Basco
Teef. Eig. J. Doornbos- Douma
Moet leren zich te laten betasten. Goed gevormd vrouwelijk hoofd, dat nog een tikje breder in schedel
mag worden. Ogen zouden iets meer uit elkaar geplaatst kunnen zijn. Goede lip. Prima ribben. Passend
bone. Goed gehoekte voorhand. Prima achterhand. Gangwerk goed, als ze wil lopen. Goede beharing.
U

Nest 20 Kennel Uit De Drentsche Streek (M.A. Hoeksema)
Nest 4/8 aanwezig 3/5 geb. 14-1-2011
V. Floris Phébe v. Groevenbeek, NHSB 2635614 (Horus Meike v. Groevenbeek x Phébe
Babien v. Groevenbeek) HD A, eig.: N.G. Klaassen
M. Britt fan 't Suydevelt, NHSB 2630893 (Sjef fan 't Suydevelt x Monty's Hanna fan 't
Suydevelt) HD A, eig.: M.A. Hoeksema
Meeste hoofden zeer rastypisch. Een paar nog een baby-face bij de teefjes. Over het algemeen zitten de
meeste honden goed in elkaar. Mooi bone. Mooie beharingen. In het algemeen, op een enkele na, vlot
gangwerk. Van nr. 116 word ik heel blij! Wat geweldig dat een fokster zich zo intensief met haar pups op
deze dag bezig houdt. Applaus voor haar!
R. Floris Phébe v. Groevenbeek
Kwaliteitsreu. Een Drent die druipt van de adel, zonder enige overdrijving. Beeldschoon hoofd. De
ultieme, prachtige Drentenuitdrukking. Beste ribben. Mooi bone. Lekke kwispel. Mooie hoekingen. Vlot,
stijlvol gangwerk. Heeft z’n beste jas vandaag thuis gelaten. U totaalbeeld.
r. Britt fan 't Suydevelt
Absent.
114. Bopper
Reu. Eig. F. Bennema
Absent
115. Bram
Reu. Eig. Fam. van Dijk
Mannelijk totaalbeeld. Schedel mag bepaald niet zwaarder worden. Goed oor. Leuke uitdrukkling. Eën
tandje onder voor. Goede ribben. Mooi bone. Staartaanzet kan iets eter. Voldoende hoeking in de
voorhad. Goede achterhand hoeking. Staat iets frans. Heeft ook in gangwerk wat tijd nodig. Mooie
beharing. G
116. Bommel
Reu. Eig. R.F. Vos-Denijs
Attractief totaalbeeld. Leuk hoofd. Lekkere stoute uitdrukking. Mooie strakke lip. Prachtig oor. Prachtige
ribben. Prima hoekingen. Prachtige achterhand. Fraaie pols. Gangwerk goed , maar moet leren links voor
been goed te strekken. Moet veel draven en niet galopperen. Mooie beharing. U
117. Boaz
Reu. Eig. W.G. Visser-Vink
Mannelijk totaalbeeld. Goede schedel en uitdrukking. Mooi bone. Waarschijnlijk door de hormonale
behandeling is de hond wat te dik. Goede hoekingen voor en achter. Gangwerk nog wat onvast. Goede
beharing. ZG
118. Birthe
Teef. Eig. P. Lund
Vrouwelijk totaalbeeld. Goed gevormd hoofd. Goede voorsnuit. Oog mag nog wat opdonkeren. Goede
ribben, maar wat te goed in het voer. Staat nog een tikje overbouwd. Prima bone. Prima voorhand. Goed
gangwerk. Mooie beharing. Moet afvallen. ZG
119. Beike
Teef. Eig. A.C.M. Bom
Gediskwalificeerd wegens grommen en happen naar de keurmeester.
120. Brandy
Teef. Eig. W. van Dongen
Nog helemaal baby-face. Vrouwelijk totaalbeeld. Zoete uitdrukking. Mag in hoofd, vooral in voorsnuit, iets
meer massa krijgen. Goeds ribben. Passend bone. Staartaanzet bijna goed. Goede voorhand. Goed
gehoekte achterhand. Mag in gangwerk nog wat stabieler worden. Prima beharing. ZG
121. Benthe
Teef. Eig. J.M.A. Hamersma
Mooi vrouwelijk hoofd. Mooi strakke voorsnuit. Oor wat breed gedragen, zou wat vlakker aan kunnen
liggen. Staat goed op de vier benen. Prima gebouwd. Mooi bone. Vlot gangwerk. Prima beharing. U

122. Britta
Teef. Eig. E. Langkemper-Kouah
Innemend vrouwelijk hoofd, met dezelfde prachtige uitdrukking als paps. Nog wel een baby-face.
Passend bone. Staart lekker kwispel. Voldoende hoeking in de voorhand. Polsen zouden iets verender
mogen. Achterhand is voldoende. Bekken tikje hellend. In gangwerk linksachter nog weinig
gecontroleerd. ZG
123. Bliss
Teef. Eig. M.O. Hauge
Absent.
124. Blossom
Teef. Eig. K. Poort
Absent.
125. Bonnie
Teef. Eig. L. Groseth
Absent.

Nest 21 Kennel v. 't Wilhoeckske (W. Loots)
Nest 2/4 aanwezig 2/4 geb. 7-4-2011
V. Jelle Senna v. Selihof, NHSB 2710339 (Siep Muffty v. Selihof x Senna Lobke v.
Selihof) HD A, eig.: B. den Uijl
M. Teuny Filia v.d. Pergenshove, NHSB 2633852 (Bart v. 't Wilhoeckske x Myrthe Meekje
v. 't Verseylt Besteck ) HD A, eig.: W. Loots
Leuk nest. Had wat fijnere hoofdjes verwacht vanwege de ouders, maar gelukkig is dat bij de meesten
niet het geval. Was blij met de goede voorhanden. Stevige polsen. Goede achterhanden en goed
gangwerk. Een enkele een ietsje hellend bekken en te lage staartaanzet. Een paar honden, net als vader,
wat trots op de staart.
S. Jelle Senna v. Selihof
Innemend mannelijk hoofd. Stop iets te benadrukt. Zag hem graag in hoofd een fractie masculiener.
Beste ribben. Prima staartaanzet. Goede hoekingen in de voorhand. Mooi bone. Prima polsen. Goede
achterhand. Is tijdens het gaan wat te trots op z’n staart. Mooie beharing en kwispel. U totaalbeeld.
s. Teuny Filia v.d. Pergenshove
Vrouwelijk totaalbeeld. Goed gevormd hoofd. Zag graag iets meer opvulling onder de ogen. Zou voor
haar leeftijd een iets donkerder oog mogen hebben. Prima ribben, maar te goed in het voer. Goed
gehoekte voorhand. Voeten mogen vaster, zowel voor als achter. Bekken iets te hellend. Goed
gangwerk. Goede beharing. ZG totaalbeeld.
126. Tobias Willem
Reu. Eig. W.H.M.M. Dinther
Mannelijk totaalbeeld, maar nog helemaal een baby-face. Toont nog occiput. Mag wat meer massa in de
voorsnuit krijgen. Goede ribben. Wat trots op zijn niet zo bossige staart. Goede hoekingen in voor- en
achterhand. Heeft ook in gangwerk tijd nodig. Prima beharing. Gecastreerd. Geen kwalificatie.
127. Rinus
Reu. Eig. A.P. den Uijl
Leuk totaalbeeld. Leuk temperament. Innemend hoofd. Leuke uitdrukking. Mooie voorborst. Prima ribben.
Staartaanzet bijna goed. Goede hoekingen. Vlot gangwerk. Mooie beharing. U
128. Doris
Teef. Eig. A. Knoben-Coemans
Leuke uitdrukking. Heel stout. Mist P3 linksboven. Nog wat puppy-achtig. Mag nog wat meer massa
krijgen in voorsnuit. Goede ribben. Goed bone en polsen. Staartaanzet goed maar –dracht te vrolijk.
Goede hoekingen. Prima beharing. De eigenaar heeft wat meer ringtraining nodig. U
129. Sibbe
Teef. Eig. A. van Lanen-Wijnen
Leuk temperament. In hoofd prima uitdrukking, maar zag graag het geheel wat vrouwelijker. Goede
ribben. Goede voorhand. Polsen mogen sterker. Bekken tikje hellend. Als ze wil gaat ze goed. Heeft tijd
nodig. Mooie beharing. ZG
130. Wieske
Teef. Eig. W. Loots
Leuk hoofd. Heeft in het hoofd nog tijd nodig qua opvulling onder de ogen. Prima bone. Prima bekken en
staart. Lekkere kwispel. Goed gebouwd met goede hoekingen. Polsen mogen nog iets vaster worden.
Vlot gangwerk. Prima beharing. U
131. Hanne
Teef. Eig. J.M.T. Maaskant-Verhoeven
Vrouwelijk totaalbeeld. Ondeugend hoofd. Goede afmetingen. Leuke uitdrukking. Prima ribben. Goede
voorhand. Prima bone en polsen. Bekken net een tikje te hellend. Als ze wil goed gangwerk. Mooie
beharing. U

Nest 22 Kennel Fan 't Suydevelt (J.W. Hoeksema)
Nest 3/1 aanwezig 3/0 geb. 16-1-2011
V. Bart fan 't Suydevelt, NHSB 2630889 (Sjef fan 't Suydevelt x Monty's Hanna fan 't
Suydevelt) HD A, eig.: J.W. Hoeksema
M. Jet fan 't Suydevelt, NHSB 2694896 (Horus Meike v. Groevenbeek x Mevrouw fan 't
Suydevelt) HD A, eig.: J.W. Hoeksema

Voldoende Drententype. Door wat ondiepe voorborst tonen nr. 132 + 133 wat hoog gesteld.
Aandachtspunt: hoeking van de voorhand. Alle honden prettig ringgedrag.
T. Bart fan 't Suydevelt
Prima rasvertegenwoordiger. Voldoende zelfverzekerd. Goed reuenhoofd. Mist wat pigment aan de neus.
Goed oog, oor en gebit. Goede hals en bovenbelijning. Zag graag wat meer borstdiepte en voorborst.
Goede staart en staartaanzet. Passend beenwerk. Voor matig, achter voldoende gehoekt. Gangwerk: zou
achter beter moeten stuwen. Voldoende soepel. Goede vachtstructuur. Goede maat. ZG totaalbeeld.
ta. Jet fan 't Suydevelt
Voldoende typische Drent met voldoende zelfvertrouwen. Goed tevenhoofd. Goed oog, oor en gebit.
Goede hals. Bovenbelijning kon wat strakker. Net voldoende borstdiepte. Voldoende ribwelving. Goede
staart. Door wat hellend bekken wat lage staartaanzet. Passende benen en voeten. Evenredig gehoekt.
Zag bij het gaan graag wat meer paslengte en meer stuwing. Goede vachtstructuur. Wat veel schimmel in
het wit op het lichaam. Goede maat. Prima ringgedrag. ZG totaalbeeld.
132. Elmer
Reu. Eig. M.S.M. Snippert
Voldoende typische Drent met voldoende zelfvertrouwen. Goed reuenhoofd. Goed oor en gebit. Zag
oogkleur graag wat donkerder. Goede hals en bovenbelijning. Zag graag wat meer voorborst en
borstdiepte. Goede staart en staartaanzet. Sterke benen en voeten. Matig, maar evenredig gehoekt.
Gangwerk evenredig aan de bouw, voor wat wijd. Goede vachtstructuur, warme kleur. Goede maat. Door
onvoldoende borstdiepte toont de hond wat hoog gesteld. ZG
133. Eiso
Reu. Eig. K. Croezen
Rastypische reu met voldoende zelfvertrouwen. Goed reuenhoofd. Goed oog, oor en gebit. Lippenpartij
mag niet zwaarder worden. Goede hals en bovenbelijning. Zag graag wat meer borstdiepte. Goede staart
en staartaanzet. Sterke benen. Voeten zouden wat geslotener kunnen. Evenredig gehoekt. Voldoende
vlot gangwerk, evenredig aan de bouw. Goede vachtstructuur, wat schimmelpatroon in het wit. Goede
maat. Door wat ondiepe borst toont de hond wat hoog gesteld. ZG
134. Enzo
Reu. Eig. T.D. Tiemersma-Wegman
Voldoende typische Drent. Goed type en voldoende zelfvertrouwen. Goed hoofd maar zag graag wat
meer mannelijke expressie. Goed oog, oor en gebit. Goede hals en bovenbelijning. Goed lichaam met net
voldoende voorborst en borstdiepte. Goede staart en staartaanzet. Passende benen en voeten. Voor
matig, achter voldoende gehoekt. Gangwerk evenredig aan de bouw, voldoende vlot. Goede
vachtstructuur, warme kleur. Goede maat. Prima ringgedrag. U
135. Emy
Teef. Eig. J. Hooge
Absent.

Nest 23 Kennel Sinneblink

(D.L. Striegel-Oskam)

Nest 3/1 aanwezig 2/1 geb. 14-11-2010
V. Bart fan 't Suydevelt, NHSB 2630889 (Sjef fan 't Suydevelt x Monty's Hanna fan 't
Suydevelt) HD A, eig.: J.W. Hoeksema
M. Amber Phébe v. Groevenbeek, NHSB 2635617 (Horus Meike v. Groevenbeek x Phébe
Babien v. Groevenbeek) HD A, eig.: D.L. Striegel-Oskam
Alle honden voldoende type. Reuen tonen nog wat hoog gesteld door nog wat ondiepe voorborst. Hond
nr. 136 door onzeker gedrag niet te betasten, en daarom geen kwalificatie gegeven.
T. Bart fan 't Suydevelt
Zie boven
tb. Amber Phébe v. Groevenbeek
Drent van uitmunten d type, met voldoende zelfvertrouwen. Goed tevenhoofd. Goed oog, oor en gebit.
Onderlip zou beter moeten sluiten. Prima hals en bovenbelijning. Goed lichaam, mooie onderbelijning.
Goede staart en staartaanzet. Passende benen en voeten. Evenredig gehoekt. Gangwerk voldoende vlot
en soepel. Goede vachtstructuur. Graag meer bevedering en bossige staart. Goede maat.
U totaalbeeld.
136. Amber Abe
Reu. Eig. W.A. de Wit
Prima type Drent met onvoldoende zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. Goed reuenhoofd. Goed
oog, oor. Gebit door onzekerheid niet te beoordelen. Goede hals en rugbelijning. Voldoende ontwikkeld
lichaam. Goed behaarde staart. Passende benen en voeten. Evenredige hoekingen. Gangwerk vlot en
soepel. Vacht heeft warme kleur. Een wat onvoordelige plaatverdeling. Goede maat. Door onzeker gedag
is de hond niet te betasten. Geen kwalificatie.
137. Amber Age
Reu. Eig. J. Croezen
Prima type Drent, voldoende zelfverzekerd. Prima reuenhoofd. Goed oog, oor en gebit. Mooie hals en
bovenbelijning. Voor leeftijd goed ontwikkeld lichaam. Zou iets meer voorborst en borstdiepte mogen
hebben. Goede staart en staartaanzet. Evenredig gehoekt. Passende benen en voeten. Voldoende vlot
en soepel gangwerk. Goede vachtstructuur. Wat schimmelaftekening in het wit. Goede maat. ZG
138. Amber Auke
Reu. Eig. J. Klein

Absent.
139. Amber Aafke
Teef. Eig. D.C. Immers
Mooi type Drent met net voldoende zelfvertrouwen. Vrouwelijk hoofd. Goed oog, oor en gebit. Goede hals
en bovenbelijning. Goed lichaam met net voldoende borstdiepte en wat sterk hellend bekken. Goede
staart en staartaanzet. Passende benen en voeten. Evenredig gehoekt. Gangwerk voldoende vlot en
soepel. Goede vachtstructuur, warme kleur. Graag wat meer platen. Goede maat. Prima ringgedrag. U

Nest 24 Kennel v. 't Sterrenmeer (R.J. v.d. Meer)
Nest 1/0 aanwezig 1/0 geb. 1-11-2010
V. Bart fan 't Suydevelt, NHSB 2630889 (Sjef fan 't Suydevelt x Monty's Hanna fan 't
Suydevelt) HD A, eig.: J.W. Hoeksema
M. Donna Semhra fan 't Suydevelt, NHSB 2653019 (Max fan 't Suydevelt x Anne fan 't
Suydevelt) HD A, eig.: R.J. v.d. Meer
Nest bestaat uit 1 pup. Zie verslag
T. Bart fan 't Suydevelt
Zie boven.
tc. Donna Semhra fan 't Suydevelt
Drent van ruim voldoende type met voldoende zelfvertrouwen. Mooi tevenhoofd. Goed oog, oor en gebit.
Zag onderlip graag wat strakker. Goede hals en bovenbelijning. Goed lichaam met net voldoende
borstdiepte. Goede onderbelijning. Goede staart en staartaanzet. Sterke benen en voeten. Evenredig
gehoekt. Voldoende vlot gangwerk, maar zag graag wat meer paslengte. Goede vachtstructuur, warme
kleur. Mist wat bevedering. Goede maat. Prima ringgedrag. U totaalbeeld.
140. Blitz Jelle
Reu. Eig. R.J. v.d. Meer
Prima type Drent met voldoende zelfvertrouwen. Mannelijk hoofd met wat zware wenkbrauwen. Goed
oog, oor en gebit. Onderlip moet beter sluiten. Goede hals en bovenbelijning. Goed lichaam met net
voldoende borstdiepte. Goede staart en staartaanzet. Passende benen en voeten. Evenredig, goed
gehoekt. Vlot en soepel gangwerk. Goede vachtstructuur. Zag graag meer plaatverdeling. Goede maat.
Prima ringgedrag. U

Nest 25 Kennel Fan 't Suydevelt (J.W. Hoeksema)
Nest 2/2 aanwezig 2/1 geb. 3-3-2011
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. Joyce fan 't Suydevelt, NHSB 2694895 (Horus Meike v. Groevenbeek x Mevrouw fan 't
Suyde) HD B, eig.: J.W. Hoeksema
Uniform nest met uitzondering van 141, die in hoofd niet het juiste type laat zien. Goede lichaamsbouw
en goede karakters. Ook de gangwerken zijn goed.
L. Mazzel fan 't Suydevelt
Krachtig, licht gestrekt met sterk, goed bespierd lichaam. In goede verhoudingen. Mannelijk hoofd. Mooi
oor, goed gedragen. Prima oog, oor en gebit. Hals sterk. Goede houding. Lichaam met vloeiende lijnen.
Goede breedte en diepte. Rechte rug. Goed liggend kruis. Staart goed in aanzet, lengte en dracht.
Ledematen krachtig, goed gespierd. Goed gehoekt. Soepel en gemakkelijk gangwerk. Beharing sluik, met
mooie staart. Goede maat. U totaalbeeld.
lb. Joyce fan 't Suydevelt
Grote teef met goede verhoudingen, gestrekte bouw. Vrouwelijk hoofd. Goed oor en gebit. Sterke hals.
Mooi belijnd lichaam. Goede borstdiepte, -breedte en voorborst. Goede staartaanzet en –dracht. Goed in
stand. Goede hoekingen. Gesloten voeten. Heeft bij gangwerk goede afzet. Gaat goed diagonaal.
Beharing sluik. Mooie kleurverdeling. Vacht mag iets voller. Goede maat. ZG totaalbeeld.
141. Fokke
Reu. Eig. P.S. Willemsen
Flinke, krachtige reu. Goed bespierd. Gestrekt van bouw met goede verhoudingen. Mannelijk hoofd.
Goede verhouding schedel-voorsnuit. Prima gebit. Oor wat groot en goed gedragen. Amberkleurig oog.
Toont wat lip. Sterke, krachtige hals. Goed ontwikkeld lichaam, breed en diep. Goede voorborst. Staart
goed aangezet en gedragen. Goede hoekingen in voor- en achterhand. Recht front. Iets hakkeneng.
Gangwerk voor wat los, achter wat eng. Beharing is sluik. Mag iets meer broek en bevedering hebben.
ZG
142. Finn
Reu. Eig. A.M. Lammers
Mooi totaalbeeld. Goed ontwikkeld. Licht gestrekt lichaam. Goede bespiering. Mannelijk hoofd. Mooi oor.
Scharend gebit. Goede oogkleur. Sterke hals. Goed ontwikkeld lichaam, diep en breed. Prima ribben.
Mooi belijnd. Staart goed aangezet en gedragen. Goed bone. Goede hoekingen. Gesloten voeten.
Voorvoeten wat naar buiten. Wat onregelmatig gangwerk. Kan goed lopen. Voor wat los. Beharing

minimaal in lengte, zoals broek en staart. Goede maat. ZG
143. Finja
Teef. Eig. M.M.G. Donders
Absent.
144. Femke
Teef. Eig. J.W. Hoeksema
Gestrekt van bouw met goed totaalbeeld. Voor leeftijd goed ontwikkeld. Goed sociaal. Vrouwelijk hoofd.
Goed scharend gebit. Goed gedragen oor. Mooie oogkleur. Krachtige hals. Mooi belijnd lichaam. Goed
voorborst en borstdiepte. Buik moet nog iets voller worden. Staart goed aangezet en gedragen. Goed
gehoekt. Gesloten voeten. Goed in stand. Loopt vlot en soepel. Goed diagonaal. Vacht met mooie
kleurverdeling, sluik, van goede lengte. Staart mag nog iets voller worden. Goede maat. Wat een keus. U

Nest 26 Kennel v. 't Sleeswyck (T. Nap)
Nest 4/4 aanwezig 3/3 geb. 21-1-2011
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. Serah v.'t Sleeswyck, NHSB 2648845 (Horus Meike v. Groevenbeek x Fayka v.d.
Flevomare) HD A, eig.: T. Nap
Uniform nest met goede kwaliteiten. Typische hoofden. Gangen laten nog wat te wensen over
(ringtraining). Goede karakters.
L. Mazzel fan 't Suydevelt
Zie boven.
lc. Serah v.'t Sleeswyck
Teef is groot, gestrekt. Wat zwaar in lichaam. Krachtig gespierd. Vrouwelijk hoofd met goed gebit. Oor
goed gevormd, wat laag aangezet. Goede oogkleur. Krachtige hals. Goed belijnd lichaam. Goede
voorborst. Goede ribwelving. Mag niet zwaarder worden. Goed aangezette staart. Goed gehoekt, goed in
stand. Loopt vlot, maar iets op de voorhand. Prima beharing. Staart mag iets voller. Goede maat. Mag
niet zwaarder worden. ZG totaalbeeld.
145. Sybe Serah
Reu. Eig. R.J. Lokman
Absent.
146. Jarno Serah
Reu. Eig. C.J. Verbunt
Mooie grote reu, met enthousiast karakter. Gestrekt van bouw. Goed gespierd. Goede verhoudingen.
Mannelijk hoofd met goede verhoudingen. Goed gedragen oor. Scharend gebit. Krachtige hals met goede
houding. Voor leeftijd goed ontwikkeld lichaam. Goede belijning, borstdiepte, breedte en voorborst. Goed
gedragen staart en goede beharing. Goed gehoekt. Goed in stand. Recht front. Gesloten voeten. Krachtig
stuwend gangwerk. Met allure. Mooie kleurverdeling in de vacht. Goed qua lengte. Mag iets meer
broekbeharing hebben. Goede maat. U
147. Mylo Serah
Reu. Eig. M. Lassche
Reu met goede verhoudingen. Krachtig lichaam. Gestrekt van bouw. Goed bespierd. Mannelijk hoofd.
Wat groot oor. Licht amberkleurig oog. Toont wat lip en keelhuid. Goed scharend gebit. Sterke hals.
Rechte rug. Moet in buik iets voller worden. Goede voorborst en borstdiepte. Staart goed aangezet en
gedragen. Hoeking, bespiering en stand zijn goed. Gangwerk jeugdig en springerig, maar kan goed
lopen. Beharing sluik, voldoende lang op lichaam. Bevedering broek en staart moeten voller. Goede
maat. Opmerking: ringtraining. U
148. Perro Serah
Reu. Eig. D. v.d. Kamp
Krachtige, goed gebouwde, gestrekte reu. Met goede verhoudingen en totaalbeeld. Goed reuenhoofd.
Goed gedragen oor. Oog en gebit in orde. Hals is sterk en goed gedragen. Volwassen lichaam. Met
goede verhoudingen. Rechte rug. Goede borstdiepte, breedte en voorborst. Goede houding van staart.
Goede hoekingen. Krachtig. Recht front. Gesloten voeten. Goed diagonaal gangwerk met goede stuwing.
Beharing sluik en van goede lengte. Goede maat. U
149. Senna Serah
Teef. Eig. G. Pes
Stevig gebouwd. Licht gestrekt. Goed lichaam en verhoudingen. Goed type. Vriendelijk karakter.
Vrouwelijk hoofd. Goed gedragen oor. Prima gebit. Mooie oogkleur. Hals kort en krachtig. Goed belijnd
lichaam. Goede borstdiepte en voorborst. Brede borst. Goede staartdracht en –lengte. Goed gehoekt.
Recht front. Gesloten voeten. Gangwerk moeilijk te beoordelen. Jeugdig en enthousiast. Beharing mag
iets langer, vooral broek en bevedering. Goede maat. Ringtraining gewenst. ZG
150. Roos Serah
Teef. Eig. R.J. van Asperdt
Absent.
151. Bieke Serah
Teef. Eig. C. de Jongh
Goed gebouwde teef, gestrekt. Goed bespierd. Goede lichaamsverhoudingen. Vrouwelijk hoofd. Hoed
oor. Mooi amberkleurig oog. Goed gebit. Mooie hals. Mooie bovenbelijning. Goede borstdiepte en
ribwelving. Buik moet iets voller worden. Staart goed aangezet en gedragen. Mooi recht front. Goede
hoekingen. Goed in stand. Loopt vlot en soepel, voor iets los. Beharing van goede lengte en structuur.
Goede maat. U

152. Pelle Serah
Teef. Eig. N.A.P Willemsen
Goed gebouwde, gestrekte teef met goede lichaamsverhoudingen. Mooi totaalbeeld. Vrouwelijk hoofd
met licht amberkleurig oog. Goede verhouding schedel-voorsnuit. Goed gedragen oor. Goed gedragen
hals. Lichaam goed belijnd. Goede borstdiepte en voorborst. Staartlengte en –dracht zijn goed. Goede
hoekingen. Recht front. Gesloten voeten. Goede paslengte bij het gaan. Goede stuwing, voor wat los.
Beharing sluik maar wat kort. Goede maat. ZG

Nest 27 Kennel Lauwers (J.H. Boersma)
Nest 3/2 aanwezig 2/1 geb. 6-11-2010
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. Silke †, NHSB 2577717 (Saco fan 't Suydevelt x Nynke) HD A, eig.: J.H. Boersma
Iets minder uniform als het vorige nest van dezelfde reu.Wel goede lichamen. Hoofden wat vertschillend.
Goede gangen. Goede haarkwaliteit. Hele goede karakters.
L. Mazzel fan 't Suydevelt
Zie boven.
ld. Silke †
Overleden.
153. Gabber
Reu. Eig. H. Katoen
Krachtige reu. Licht gestrekt. Lichaam in goede verhoudingen. Mannelijk hoofd. Goede schedel-voorsnuit
verhouding. Amberkleurig oog. Goed gedragen oor. Krachtige hals. Mooi belijnd lichaam. Goede
borstdiepte en –breedte. Goede voorborst. Staart goed aangezet en gedragen. Goed gehoekt. Goed in
stand. Voorvoeten uitgedraaid. Kan goed lopen. Heeft oefening nodig. Beharing van goede structuur.
Bevedering en broek moeten beter. Goede maat. ZG
154. Giel
Reu. Eig. J.H. Boersma
Absent.
155. Garriet
Reu. Eig. D. Uijterlinde
Flinke reu. Goede lichaamsverhouding. Goede substantie. Plezierig gedrag. Goed gestrekt. P1
rechtsboven ontbreekt. Correct scharend gebit. Goede verhouding schedel-voorsnuit. Schedel wat rond.
Oren wat groot en wat laag aangezet. Mooi amberkleurig oog. Wat veel lip. Hals kort en krachtig. Goede
borstdiepte en voorborst. Goede boven- en onderbelijning. Staart van goede lengte en goed gedragen.
Voldoende bossig. Voor en achter evenredig gehoekt. Stevige botten. Vaste grote voeten. Jeugdig los
gangwerk. Goed stuwend. Beharing goed sluik. Voldoende bevedering en broek. Goede maat. U
156. Gina
Teef. Eig. J.H. Boersma
Teef met gestrekte bouw. Ruglijn kon vaster. Toont iets overbouwd. Wel evenredig gebouwd. Goed
vrouwelijk hoofd met iets laag aangezet oor. Compleet scharend gebit. Licht amberkleurig oog. Korte
stevige hals. Goede borstdiepte. Goede voorborst. Goede staartdracht. Wat lage aanzet. Voor voldoende
gehoekt. Wat sterk hellend bekken. Goede voeten en botten. Gangwerk vlot en goed uitgrijpend. Met
rechte rug. Beharing voldoende maar mag meer bevedering hebben. Goede tevenmaat. ZG
157. Gea
Teef. Eig. T. van Wijk
Absent.

Nest 28 Kennel v. 't Patrieske (J. Sportel-Roeland)
Nest 4/4 aanwezig 3/3 geb. 23-10-2010
V. 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
M. Joeska v.d. Haeckpolder, NHSB 2598758 (Sem v. 't Patrieske x Stella v.d. Haeckpolder)
HD A, eig.: J. Sportel-Roeland
Homogeen nest, waarvan de reuen wat meer geslachtstype hadden kunnen tonen. Nr. 162 (teef) is op dit
moment de beste van het stel. Allemaal evenredig gebouwde honden die met name in front allemaal
krachtiger konden. Allen mooie vachten en prima temperament. Moeder heeft haar type door vererfd.
M. Boyka-Nouska v. Klein Elsholt
Licht gestrekte, krachtig gebouwde hond. Wigvormig hoofd. Goede schedelvorm. Krachtige voorsnuit.
Correct amberkleurig oog. Middelmatig lange hals. Goed ontwikkeld lichaam. Prima ribbenpartij. Goede
schouderligging. Opperarm niet optimaal. Krachtig bone. Goed geplaatste staart en dracht. Goed
beenwerk met veel vering in de middenpols. Kan goed gaan. Heeft neiging tot telgang. Beharing heeft
goede structuur. Wat open op kruis. Voldoende bossige staart. Goed temperament. ZG
md. Joeska v.d. Haeckpolder
Absent. Heeft nest.
158. Gandalf Max
Reu. Eig. M. Noort
Rastypische reu met goede verhoudingen. Licht gestrekt, maar mist nog wat geslachtstype. Goed

gevormd, wigvormig hoofd. Amberkleurig oog. Goede oordracht. Correct gebit. Prima halslengte. Kan
voor reu meer bone hebben. Voorhand kon meer onder het lichaam. Goede lengte ribbenpartij. Moet nog
uitzwaren. Correcte hoekingen achter. Goede staartaanzet. Wat vrolijk tijdens gaan. Staat goed op de
benen. Prima voeten. Voldoende vlak bekken. Gangwerk achter correct, voor nog wat los. Mooie
beharing, voldoende bevedering. Bossige staart. Prima temperament. Heeft nog wat meer tijd nodig om
reu te worden. ZG
159. Gomer Luc
Reu. Eig. A. Meeuwsen
Absent.
160. Ghazi
Reu. Eig. M. van Hulst
Typische Drent, maar mist geslachtstype. Goed gevormd reuenhoofd, licht wigvormig. Juiste ooraanzet
en oogkleur. Oor kon steviger van structuur. Correct gebit. Voldoende halslengte. Lichaam gestrekt en
toont wat lang, veroorzaakt door schoudergordel en matige hoekingen in voorhand. Mist opvulling in front.
Passend bone. Goede staartaanzet. Recht benen. Zwakke middenvoet. Staat graag frans. Matige
hoekingen achter. Bekken kon vlakker. Gaat met korte pas en weinig stuwkracht. Zwaaiend van voren.
Goede vacht en bevedering. Voldoende bossige staart. Goed temperament. Wegens op dit moment
onvoldoende geslachtstype een Goed. G
161. Geri Mickey
Reu. Eig. H.D. Hakkert
Reu van klein formaat. Zag graag meer geslachtstype. Hoofd licht wigvormig. Amberkleurig oog. Correct
aangezet en gedragen behang. Tanggebit. Correcte halslengte. Goede schouderligging. Voldoende
schuine opperarm. Prima bone. Goed ontwikkelde ribbenpartij. Voorhand kan beter onder het lichaam.
Goede staartaanzet, vrolijk bij het gaan. Goed beenwerk, prima voeten. Gaat vlot, maar voor wat los.
Mooie beharing en prima bevedering. Opmerkingen: Tanggebit. Kan met name in hoofd meer reu zijn.
Kan zich goed gedragen in ring. Uitmuntende spierconditie. G
162. Gasha Fiona
Teef. Eig. R. Schouten-Van Driel
Aantrekkelijke rastypische teef met de juiste verhoudingen. Vrouwelijk, licht wigvormig hoofd. Correcte
breedte in schedel. Voldoende opvulling in voorsnuit. Correct gebit. Kan oren goed zetten. Goede
halslengte. Prima rugbelijning en schouderligging. Opperarm niet optimaal. Moet nog opvulling in front
krijgen. Prima staartaanzet en dracht. Staat rondom goed op de benen. Voeten konden krachtiger. Prima
onderbelijning. Goede hoekingen achter. Bekken kon tikje vlakker. Gangwerk achter correct, voor nog
wat los. Mooie vachtstructuur en bevedering. Mooie rastypische teef. U
163. Gemma Noor
Teef. Eig. A.G. Geurts
Rastypische teef, vandaag wat aan de schrale kant. Licht gestrekt. Toont zich slecht. Het totaalbeeld is
nog te elegant. Vrouwelijk hoofd, licht wigvormig, goed besneden. Correct amberkleurig oog en gebit.
Kan oren goed zetten. Voldoende halslengte. Voorhand kon meer onder het lichaam. Te hellend bekken.
Passend bone. Hoekingen konden voor en achter royaler. Lichaam moet nog volledig ontwikkelen.
Goede staartaanzet en dracht. Recht beenwerk. Voldoende bone. Goede voeten. Bij gangwerk achter
weinig stuwkracht, voor wat zwaaiend. Prima beharing, prima bevedering. Weinig bossige staart. Moet in
totaliteit van alles wat meer krijgen en zelfverzekerder worden. Uitmuntende bespiering. ZG
164. Ghada Nina
Teef. Eig. J. Kok
Absent.
165. Gin Tess
Teef. Eig. H. Stel
Onstuimige rasvertegenwoordiger. Correcte verhoudingen. Vrouwelijk totaalbeeld. Verhouding in hoofd
niet optimaal. Toont wat lange voorsnuit. Mooi amberkleurig oog. Correct gebit. Kan oren goed zetten.
Goede hals/rugbelijning. Goede schouderligging. Opperam kon beter. Mist wat opvulling in front.
Voldoende vlak bekken. Lange ribbenpartij. Moet nog uitzwaren. Goede staartaanzet en –dracht. Prima
benen en voeten. Weinig steun in ellebogen. Gangwerk van achter oké, voor los in de polsen. Prima
beharing en bevedering. Voldoende bossige staart. Goede rasvertegenwoordiger die met name in hoofd
wat rastypischer mag zijn. ZG

Nest 29 Kennel v.d. Veenweide (E.J.F. Duifhuizen-v.d. Scheur)
Nest 2/4 aanwezig 2/3

geb. 4-2-2011

V. Quinto fan 't Suydevelt, NHSB 2734444 (Saco fan't Suydevelt x Margje fan 't
Suydevelt) HD A, eig.: B.H. Büter
M. Lobke Faranka v. Out Leckelant, NHSB 2589192 (Faro fan 't Suydevelt x Vranka v. Out
Leckelant) HD A, eig.: E.J.F. Duifhuizen-v/d Scheur
Homogeen nest, waarin de vader de stempel heeft gedrukt, met name in kracht en bone. Rastypische
Drenten met over het algemeen wigvormige hoofden. Correcte vachten. 1 teef was te onzeker. Verder
allemaal prima temperament. Fronten en bekkens behoeven aandacht. Let op bekkens en fronten.
U. Quinto fan 't Suydevelt
Rastypische reu, licht gestrekt, krachtig prima bone. Mooi reuenhoofd, licht wigvormig. Prima expressie,
krachtige voorsnuit. Correct gedragen behang. Krachtige hals. Lichaam is harmonisch gehoekt en goed

diep. Uitmuntend bone, bekken kan iets vlakker. Goede staartaanzet en dracht. Staat rondom goed op de
benen, met goede voeten en lichte vering in de pols. Rastypisch gangwerk. Typisch bossige beharing.
Een Drent zoals we hem graag zien. U totaalbeeld
u. Lobke Faranka v. Out Leckelant
Een echte Drenten dame. Vandaag wat mutsig vanwege haar loopsheid. Licht gestrekt lichaam. Vacht en
temperament maken vandaag dat ze niet op haar best is. Vrouwelijk voldoende wigvormig hoofd. Schedel
kan iets vlakker, oren mochten attenter. Vriendelijke expressie. Hals aan te korte kant. Voldoende
schuine schouder, opperarm kon beter. Moet zich in front ontwikkelen. Prima ribwelving. Sterk hellend
bekken. Goede staart, voldoende bossig. Voldoende hoekingen in achterhand, rechte benen. Middenvoet
kon sterker. Gangwerk is sloom, voor los, achter weinig stuwkracht. Beharing van goede structuur, maar
vandaag niet in goede conditie. Zie haar graag eens terug als ze niet loops is. ZG totaalbeeld
166. Roef Quinto
Reu. Eig. C. Kaptein
Krachtig gebouwde reu. Echte Drent met goede verhoudingen. Wigvormig reuenhoofd. Juiste verhouding
schedel/voorsnuit. Lippen zouden iets beter besneden kunnen zijn. Amberkleurig oog, rastypisch oor.
Krachtige hals. Evenredige hoekingen voor en achter. Goed ontwikkeld lichaam in diepte en ribbenpartij.
Bekken kon vlakker. Mist nog wat voorborst. Staart heeft goede aanzet en dracht, maar nog wat weinig
bossig. Krachtig beenwerk, mooie voeten, maar middenvoet moet minder schuin. Gangwerk voor nog erg
los. Achter wat hakkeneng. Mooie beharing, maar nog wat weinig bevedering. Mist rechtsboven P3.
Vriendelijk temperament. ZG
167. Stijn Quinto
Reu. Eig. F. v.d. Maden
Mooie ras vertegenwoordiger. Krachtig, licht gestrekt en evenredig gebouwd. Mooi wigvormig reuenhoofd
met het juiste amberkleurige oog. Goed besneden lippen partij, correct gebit, goed aangezet en gedragen
behang. Sterke hals. Lichaam is voor en achter evenredig, nog wat krappe hoekingen. Wat sterk hellend
bekken. Moet zich in front nog verder ontwikkelen. Goed aangezet en gedragen staart. Recht en sterk
beenwerk. Mooie voeten. Middenvoet kon krachtiger. Gaat vlot, voor nog erg los. Goede haarstructuur,
bevedering nog wat weinig. Het totaalbeeld verbeterd zich tijdens het gaan. Prima temperament. ZG
168. Silke Lobke
Teef. Eig. H.M.E. Uithuisje-De Vries
Een wat onzekere teef. Licht gestrekt, goede verhoudingen en formaat. Vrouwelijk hoofd. Expressie niet
optimaal door grote bles en rond oog. Ook wat diepe stop. Kan oren goed zetten. Correct gebit. Goede
halslengte. Voorhand wat ver naar voren geplaatst. Goed ontwikkeld lichaam, te sterk hellend bekken.
Correct bone. Staart met goede aanzet en dracht. Rechte benen. Zwak in middenvoet en voet.
Voldoende hoekingen achter. Gangwerk is achter vlot, voor erg los. Kon in totaliteit krachtiger en meer
drive. Mooie beharing, voldoende bevedering. Bossige staart. Moet vrijer worden bij betasten. Vandaag
vanwege temperament een goed. G
169. Sterre Lobke
Teef. Eig. C.G.M. Krom-v.d. Kroon
Evenredig gebouwde teef, met veel temperament. Goed formaat. Vrouwelijk hoofd waarvan de schedel
wat vlakker kon en oor aanzet wat hoger. Oogomranding wat licht wat de expressie verstoort. Correct
gebit. Voldoende halslengte. Voorhand kon meer onder het lichaam. Lichaam nog volop in ontwikkeling,
mist nog voorborst en diepte. Sterk hellend bekken. Goede staartaanzet en dracht. Goed bone en benen.
Zwakke middenvoet. Staat graag frans. Voldoende hoekingen achter. Voor erg los, achter weinig
stuwkracht. Prima vacht en mooie bossige staart. Aangenaam temperament. Heeft tijd nodig om een
echte Drenten dame te worden. ZG
170. Lieve Lobke
Teef. Eig. J. Langeler
Absent
171. Sjoeke Lobke
Teef. Eig. E.J.F. Duifhuizen-v.d.
Krachtige, evenredig gebouwde teef van flink formaat met goede verhoudingen. Mooi gevormd hoofd
zonder bles. Schedel kon wat vlakker. Mooi amberkleurig oog. Correcte voorsnuit en gebit. Prima hals.
Goed ontwikkeld lichaam met al voldoende voorborst. Mooie ribwelving. Bekken kon vlakker. Prima
staartaanzet en dracht. Staat rondom goed op de benen. Krachtige bone. Vlot gangwerk. Voor wat los,
achter graag wat meer stuwkracht. Fraaie vacht, bevedering en bossige staart. Teef met veel kwaliteit,
presenteert zich vandaag slecht door loopsheid. ZG

Nest 30 Kennel v. Drienermarke (H.T. Bösing)
Nest 1/2 aanwezig 1/2 geb. 4-3-2011
V. Andor fan de Indo-Anjoho, NHSB 2681989 (Barry x Demi fan de Indo-Anjoho) HD A,
eig.: B.M. Pouw-Zuiderhof
M. Sanne Anjo v. Drienermarke, NHSB 2523666 (Flagg-Waldo v.d. Bertrens Hoeve x Anjo
Marlein v. Drienermarke) HD A, eig.: H.T. Bösing
Homogeen nest. Rastypische vertegenwoordigers waarvan de reu duidelijk het goede bone heeft vererfd.
Prima temperamenten. De 2 teven presenteerden zich vandaag minder door loopsheid. Let op fronten!
W. Andor fan de Indo-Anjoho
Evenredig krachtig gebouwde reu. Prima formaat en totaalbeeld. Mooi wigvormig reuenhoofd met juiste

expressie en amberkleurig oog. Mooie verhouding schedel, juiste voorsnuit. Correct gedragen oor. Sterke
hals die droger kon zijn. Redelijke schouderligging, goede opperarm. Voldoende opvulling in front. Goed
ontwikkeld lichaam en lendenpartij, goede hoeking achter, bekken kan vlakker. Goed aangezette staart
en dracht. Sterk bone, staat rondom goed op de benen. Middenvoet kon sterker. Gaat vlot, voor met wat
speling. Mooie vacht en bevedering. Bossige staart. Reu met prima rasbeeld en het juiste bone. Goed
temperament. U totaalbeeld
w. Sanne Anjo v. Drienermarke
Teef van mooi formaat. Evenredig gebouwd waarbij de kracht minder zichtbaar is door de golvende
vacht. Tevenhoofd die in schedel wat breder kon zijn. Correct amberkleurig oog. Oren tonen wat zwaar.
Goede hals. Harmonisch gehoekt voor en achter. Prima lichaam en voorborst. Goed ontwikkeld lichaam.
Prima staartaanzet en dracht. Goed beenwerk, prima bone. Voldoende sterke voeten. Gaat nog met
royale pas door de ring. Vacht te krullerig, laat leeftijd zien. Prima temperament, goed geshowd. ZG
totaalbeeld
172. Sep Sanne
Reu. Eig. J.S. Wissink
Evenredig en krachtig gebouwde jonge reu. Goed gevormd wigvormig reuenhoofd dat in totaal wat droger
kon zijn. Mooie oog vorm, kleur en expressie . Prima pigment. Correcte oordracht. Sterke hals, kon wat
droger. Prima schouderligging, voldoende schuine opperarm moet zich in front nog verbeteren.
Voldoende hoekingen achter. Goede staartaanzet en dracht. Rondom prima op de benen met sterk bone,
benen en voeten. Gaat vlot, voor nog wat speling. Achter parallel. Prima vacht en bevedering. Bossige
staart. Aangenaam temperament. Heeft tijd nodig. Goede reu voor de toekomst. U
173. Puck Sanne
Teef. Eig. J.H. van Lochem
Teefje van goed formaat. Evenredig gebouwd. Vrouwelijk hoofd met wat diepe stop. Correct gedragen
oor, mooi amberkleurig oog. Juiste expressie. Correct gebit. Goede hals. Voorhand kon minder onder het
lichaam staan. Moet zich in front nog verder ontwikkelen. Staat graag ondergeschoven, bekken kon
vlakker. Goede staartaanzet en dracht. Goed beenwerk en krachtig bone. Al goed ontwikkeld lichaam.
Rug kon krachtiger. Achter weinig stuwkracht, voor nog erg open. Gaat scheef lopen. Goede beharing.
Wat open op kruis. Vandaag wat onrustig, waarschijnlijk bijna loops. Indien juist voorgebracht, laat ze de
juiste punten zien. ZG
174. Yara Sanne
Teef. Eig. W.T.T. Beemsterboer
Teefje van goed formaat, die op dit moment kracht mist (waarschijnlijk door hormonen). Vrouwelijk hoofd,
goede expressie. Wat lage ooraanzet, kon attenter gedragen worden. Correct gebit, amberkleurig oog.
Goede halslengte. Voldoende schuine schouder/opperarm. Knijpt erg met ellebogen. Staat graag frans.
Goed ontwikkeld lichaam met mooi doorlopende ribben partij. Te sterk hellend bekken. Staat graag
ondergeschoven, voldoende hoekingen acher. Goed beenwerk en bone. Mist vandaag actie in het gaan,
weinig stuwkracht achter. Vacht heeft goede structuur, maar begint krullerig te worden. Bossige staart.
Als bij deze teef haar hormonen weer normaal zijn, zal ze meer kracht tonen. ZG

