VERSLAGEN V.D. FOKDAG VAN 26 OKTOBER 2013
Nest 1 | Kennel van J. Poll (J. Poll)
Nest 2/0 aanwezig 2/0 - Geb. 15-1-2012
V

BONNE V.D. SCHERMESWEIDE, NHSB 2459508, HD A, (BOAIKE VANNER BREEDER AE X MAIKE V.D.
SCHERMESWEIDE), EIG. D.J. HOOGSTRA

M
BRENDA V. OUDSHER, NHSB 2605193, HD A, (FARO FAN 'T SUYDEVELT X DOBRY V. OUDSHER), EIG. J. POLL
Reuen van voldoende type. Met vriendelijk gedrag. Reu 1 door te goede conditie te rond in ribben.
A. BONNE V.D. SCHERMESWEIDE
Reu 10 jaar. Voldoende type. Voldoende zelfverzekerd. Hoofd: Goed reuenhoofd. Goed oog, oor en gebit. Hals:
Goede hals en bovenbelijning. Lichaam: Goed lichaam. Maar door de slap naar voren geplaatste schouderpartij
wat lange voorborst. Een wat sterk hellend bekken. Staart: Goede staart en staart actie. Ledematen: Voor
matig, achter goed gehoekt. Zou wat sterker in polsen mogen zijn. Staat achter wat koehakkig. Gangwerk: Voor
leeftijd voldoende vlot. Beharing: Goede vachtstructuur. Maat: Prima. Prima ringgedrag. Zeer goed
A. BRENDA V. OUDSHER

8 jaar. Goed type. Met plezierig gedrag. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Goed oog kleur en gebit. Hals: Goede hals en
bovenbelijning. Lichaam: Een wat zwaar lichaam met wat ronde ribbenpartij. Een wat sterk hellend bekken.
Staart: Goede staart. Welk wat bossiger mag zijn. Ledematen: Evenredig gehoekt. Staat voor wat frans.
Gangwerk: Voldoende vlot. Zou iets grotere passen mogen maken. Beharing: Goede vachtstructuur maar mist
wat bevedering. Maat: Goede maat. Prima ringgedrag. Zeer goed
1. Bouwe
Reu. Eig. R. Zondervan
Reu van 20 maanden. Met vriendelijk gedrag. Hoofd: Goed reuen hoofd. Goed oog, oor en gebit. Onderlip zou
beter moeten sluiten. Hals: Goede hals en bovenbelijning. Lichaam: Voor leeftijd goed ontwikkeld lichaam.
Voldoende borst en borstdiepte. Staart: Goede staart en staart actie. Ledematen: Sterke benen en voeten.
Evenredig gehoekt. Gangwerk: Kan vlot gaan maar mist ringtraining. Beharing: Goede vachtstructuur. Maat:
Goede maat. Prima ringgedrag. Zeer goed
2. Floris
Reu. Eig. A.A. Drop
Vriendelijke reu van 20 maanden met een goed totaalbeeld. Hoofd: Voldoende reuen hoofd. Met goed oog, oor
en gebit. Onderlip zou beter moeten sluiten. Hals: Goede hals en bovenbelijning. Lichaam: Goed lichaam. Met
wat naar voren geplaatste voorhand. Staart: Goede staart en staartlengte. Ledematen: Passende benen en
voeten. Staat voor graag frans. Voor matig, achter goed gehoekt. Gangwerk: Voldoende vlot. Maar los in
ellebogen. Beharing: Goede vachtstructuur maar mist bevedering. Maat: Goed maat. Prima ringgedrag. Zeer
goed

Nest 2 | Kennel v.h. Roerdal (Y. Franssen)
Nest 2/2 aanwezig 2/2 - Geb. 13-11-2011
V

JOKSAN SAINUKE THE GLOUCESTER, NHSB 2685580, HD A, (SEM V.'T PATRIESKE X INUKSHUK THE
GLOUCESTER), EIG. N. VOSSEN

M

KARI V.'T WIJDSELAND, NHSB 2752088, HD A, (BART FAN 'T SUYDEVELT X LESTER V.D. FLEVOMARE), EIG.
Y. FRANSSEN
Goede ras vertegenwoordigers. Met vriendelijk gedrag.
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B. JOKSAN SAINUKE THE GLOUCESTER
6 jaar. Prima type. Hoofd: Goed reuen hoofd. Goed oog, oor en gebit. Neusrug mag wat rechter. Hals: Goede
hals en bovenbelijning. Lichaam: Prima lichaam. Voldoende voorborst en borstdiepte. Staart: Goede staart die
tijdens het gaan wat hoog wordt gedragen. Ledematen: Sterke benen en voeten. Evenredig gehoekt.
Gangwerk: Voldoende vlot gangwerk. Beharing: Goede vachtstructuur. Maat: Goede maat. Prima ringgedrag.
Uitmuntend
BA. KARI V.’T WIJDSELAND

Ruim 4 jaar. Voldoende typische Drent. Hoofd: Net voldoende vrouwelijk hoofd. Met een wat zware
lippenpartij. Goed oog, oor en gebit. Hals: Goede hals en bovenbelijning. Lichaam: Goed lichaam. Staart: Goede
staart en staartaanzet. Ledematen: Voor matig, achter voldoende gehoekt. Passende benen en voeten.
Gangwerk: Evenredig aan de bouw, gaat schuin door de ring. Beharing: Goede structuur, maar niet in optimale
conditie. Maat: Goede maat. Prima ringgedrag. Zeer goed
3. Levi
Reu. Eig. A. de Blanken
Bijna 2 jaar. Reu van prima type. Hoofd: Een reuenhoofd wat niet zwaarder mag worden. Goed oog, oor en
gebit. Wat zware lippenpartij. Hals: Goede hals maar met wat veel keelhuid. Lichaam: Prima lichaam. Staart:
Goed staart en staartaanzet. Ledematen: Sterke benen en voeten. Evenredig gehoekt. Staat voor beetje frans.
Gangwerk: Voldoende vlot. Beharing: Goede vachtstructuur. Maat: Goede maat. Prima ringgedrag. Zeer goed
4. Ramses
Reu. Eig. W. Munneke
Voldoende typische Drent. Hoofd: Reuenhoofd met wat zware lippenpartij. Goed oog, oor en gebit. Hals:
Goede hals en bovenbelijning. Lichaam: Voldoende ontwikkeld lichaam met net voldoende voorborst. Staart:
Goede staart en staartaanzet. Ledematen: Sterke benen en voeten. Evenredig gehoekt. Gangwerk: Voldoende
vlot gangwerk. Wat los in ellebogen. Beharing: Goede vachtstructuur maar mist bevedering. Maat: Goede
maat. Prima ringgedrag. Zeer goed
5. Saku
Teef. Eig. Y. Franssen
Voldoende typische Drent. Met prima karakter. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Goed oog, oor en gebit. Onderlip zou
beter moeten sluiten. Hals: Goed hals en bovenbelijning. Lichaam: Goed lichaam. Voldoende voorborst en
diepte. Staart: Goede staart en staartactie. Ledematen: Passende benen en voeten. Evenredig gehoekt.
Gangwerk: Voldoende vlot. Beharing: Goede vachtstructuur, maar mist wat bevedering. Maat: Goede maat.
Prima ringgedrag. Zeer goed
6. Saar
Teef. Eig. A. Pisters
Voldoende typische Drent. Met vriendelijk gedrag. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Met goed oog oor en gebit.
Onderlip zou beter moeten sluiten. Hals: Goede hals en bovenbelijning. Lichaam: Goed lichaam. Voldoende
voorborst en borstdiepte. Staart: Goede staart met goede staartactie. Ledematen: Passende benen en voeten.
Evenredig gehoekt. Gangwerk: Kan vlot gaan maar mist ringtraining. Beharing: Goede vachtstructuur maar mist
bevedering. Maat: Goede maat. Prima ringgedrag. Zeer goed

Nest 3 | Kennel Van L. Vogels (L. Vogels)
Nest 4/3 aanwezig 1/3 - Geb. 6-1-2012
V

JOKSAN SAINUKE THE GLOUCESTER, NHSB 2685580, HD A, (SEM V.'T PATRIESKE X INUKSHUK THE
GLOUCESTER), EIG. N. VOSSEN

M
LOEKI, NHSB 2691306, HD A, (SJEF FAN 'T SUYDEVELT X HIND), EIG. L. VOGELS
Goede ras vertegenwoordigers. Met uitzondering van 13 welke een te elegant beeld geeft. Reuenhoofd mag
niet zwaarder worden. En een aantal honden toont erg veel wit.
B. JOKSAN SAINUKE THE GLOUCESTER
Zie nest 2
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BB. LOEKI

Voldoende typische Drent van 5 1/2 jaar. Hoofd: Voldoende tevenhoofd. Goed oog, en oor. Ruim scharend
gebit wat betere verzorging verdient. Hals: Goede hals en bovenbelijning. Lichaam: Goed lichaam. Een wat
sterk hellend bekken. Staart: Bossige staart. Ledematen: Voor matig, achter goed gehoekt. Sterke benen en
voeten. Gangwerk: Evenredig aan bouw. Beharing: Goede vachtstructuur. Maat: Goede maat. Prima
ringgedrag. Zeer goed
7. Joksan
Reu. Eig. B.D.A. Sampermans
Voldoende typische Drent van 21 maanden. Hoofd: Manlijk hoofd. Met een wat sterke stop. Goed oog, oor en
gebit. En een wat zware lippenpartij. Hals: Goede hals en bovenbelijning. Lichaam: Goed ontwikkeld lichaam
met voldoende voorborst en borstdiepte. Staart: Goede staart en staartaanzet. Ledematen: Passende benen en
voeten. Gangwerk: Voldoende vlot. Achter wat nauw. Beharing: Goede vachtstructuur. Maat: Goede maat.
Prima ringgedrag. Zeer goed
8. Dusty
Absent

Reu. Eig. N. Luiken

9. Loek
Absent

Reu. Eig. G. Beusekom

10. Doerak
Absent

Reu. Eig. M. Lemmen

11. Vanka
Teef. Eig. W. van Rossen
Voldoende typische Drent. Hoofd: Voldoende vrouwelijk hoofd. Goed oog, oor en gebit. Neusrug moet vlakker.
De kale oogranden verstoren de expressie. Hals: Goede hals en bovenbelijning. Lichaam: Goed ontwikkeld
lichaam. Een wat sterk hellend bekken. Staart: Goede staart en staartactie. Ledematen: Passende benen en
voeten. Evenredige hoekingen. Gangwerk: Voldoende vlot. Beharing: Goede vachtstructuur. Zag graag meer
bevedering. Vacht toont veel wit. Maat: Goede maat. Prima ringgedrag. Zeer goed
12. Inoek
Teef. Eig. J. Verwijmeren
Voldoende typische Drent. Met genoeg zelfvertrouwen. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Met goed oog, oor en gebit.
Hals: Goede hals en bovenbelijning. Lichaam: Goed lichaam met wat ronde ribben door te goede conditie.
Staart: Goede staart en staartaanzet. Ledematen: Passende benen en voeten. Evenredig gehoekt. Gangwerk:
Voldoende vlot. Maar iets verstoord door het overgewicht. Beharing: Goede vachtstructuur mist wat
bevedering en toont veel wit. Maat: Goede maat. Prima ringgedrag. Zeer goed
13. Elza
Teef. Eig. H. Zacht
Vriendelijke hond. Welke in totaalbeeld rastypischer zou kunnen zijn. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Met goed oog,
oor en gebit. Witte aftekening op rechteroor. Hals: Goede hals en bovenbelijning. Lichaam: Lichaam nog niet
volledig uitgezwaard. En wat sterk oplopende onderbelijning waardoor de hond wat hoog gesteld lijkt. Staart:
Goed staart en aanzet. Ledematen: Passende benen en voeten. Voor wat steil in opperarm. Achter voldoende
gehoekt. Gangwerk: Evenredig aan de bouw. Hond neigt te steppen. Beharing: Goede vachtstructuur. Maat:
Goede maat. Vriendelijk ringgedrag. Goed

Nest 4 | Kennel v.d. Meerpoel (J.W.J. Bukkems-v.d. Manakker)
Nest 1/1 aanwezig 1/0 - Geb. 19-12-2011
V

BARON V.'T POLDERSDIJKJE, NHSB 2482179, HD A, (IVAR THE GLOUCESTER X FLAIR V.D'OUW KNIP), EIG.
L. MASTENBROEK

M

WIETSKE V.D. MEERPOEL, NHSB 2578985, HD A, (CHARLIE MUFFTY V. SELIHOF X MIRKE V.D. MEERPOEL),
EIG. J.W.J. BUKKEMS-V/D MANAKKER
Slechts vader en 1 reu aanwezig. Onmogelijk om een nestbeoordeling te doen.
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C. BARON V.'T POLDERSDIJKJE
8 jarige geblokte reu, goede maat en goede verhoudingen. Hoofd: Zag het hoofd graag droger en scherper.
Oren iets laag aangezet. Barnsteenkleurig oog. Scharend gebit. Hals: Van voldoende lengte. Lichaam: Krachtig
lichaam met goed gewelfde ribben. Goede boven- en onderbelijning. Zeer correcte hoekingen. Staart: Correct
aangezet, goed bossig. Ledematen: Sterk bot en compacte voeten. Gangwerk: Ok. Beharing: Vandaag wat
pluizig. Maat: ca. 61 cm. Zeer vriendelijke, vrije reu. Prima ringgedrag. Zeer goed
C. WIETSKE V.D. MEERPOEL

Absent
14. Morro Wietske Reu. Eig. J. Hoogerwerf
Elegante reu. Mist nog substantie. Zeer vriendelijk gedrag. Hoofd: Passend bij het lichaam. Licht amberkleurig
oog. Goede oor aanzet. Zeer rastypische expressie door het mooi beweeglijke oor. Scharend gebit. Hals: Van
goede lengte, droog. Lichaam: Zeer jeugdig. Nog ondiep in de ribben en vrij vlak. Onderbelijning gaat te snel
omhoog. Ietwat te sterk hellend bekken en lage staartaanzet. Verder correcte hoekingen. Staart: Van goede
lengte en goed bevederd. Ledematen: Voldoende krachtig. Passend in het totaalbeeld. Goed gesloten voeten.
Gangwerk: Soepel gangwerk. Beharing: Vlak aanliggend. Nog wat karig in de bevedering aan ledematen. Maat:
ca. 60 cm. Reu die nog veel tijd nodig heeft. Totaal moet mannelijker en robuuster. Goed
15. Manou Wietske
Absent

Teef. Eig. J.A.M. Hooymans

Nest 5 | Kennel v.d. Meerpoel (J.W.J. Bukkems-v.d. Manakker)
Nest 3/3 aanwezig 2/1 - Geb. 17-12-2011
V

ANDOR FAN DE INDO-ANJOHO, NHSB 2681989, HD A, (BARRY X DEMI FAN DE INDO-ANJOHO), EIG. B.M.
POUW-ZUIDERHOF

M

FEMKE MAUD V.D. MEERPOEL, NHSB 2631825, HD A, (CHARLIE MUFFTY V. SELIHOF X MAUD V.D.
MEERPOEL), EIG. J.W.J. BUKKEMS-V/D MANAKKER
Helft van het nest aanwezig. Verschillende types. Over het algemeen nog zeer jeugdig overkomend. Honden die
nog veel tijd nodig hebben voor hun ontwikkeling. Zeer vriendelijk en open ringgedrag.
D. ANDOR FAN DE INDO-ANJOHO
Bijna 6 jaar oude, rastypische Drent met goede verhoudingen in hoofd en lichaam. Zeer evenwichtig
ringgedrag. Hoofd: Rastypisch reuenhoofd. Mooi amberkleurig oog. Ietsjes laag aangezet oor. Zou iets minder
lip mogen hebben. Scharend gebit. Hals: Van voldoende lengte. Lichaam: Krachtig en goed gewelfde ribben.
Zeer rastypische boven- en onderbelijning. Achter iets sterker gehoekt dan voor. Staart: Correct aangezet en
wordt goed gedragen. Goede staartactie. Ledematen: Sterk bot. Goed gesloten voeten. Nageltjes voor mogen
worden bijgeknipt. Gangwerk: Correct gangwerk. Beharing: Van goede structuur, maar staat vandaag wat open.
Goede bossige staart. Maat: Dit is de gewenste maatvoering. Uitmuntend
D. FEMKE MAUD V.D. MEERPOEL

7 jaar. Elegant teefje. Toont zich wat gedrukt. Hoofd: Zeer vrouwelijk voldoende wigvormig. Mooie zachte
uitdrukking. Iets laag aangezet oor. Schaargebit mist P1 rechtsboven (heeft er wel gezeten). Hals: Van goede
lengte en droog. Lichaam: Goede ribwelving. Rastypische bovenbelijning. Correcte hoekingen. Ietsje snel
opgaande onderbelijning. Ietwat sterk hellend bekken. Staart: Iets laag aangezet. Ledematen: Passend in
totaalbeeld. Voldoende krachtig. Goed gesloten voeten. Gangwerk: Vlot, makkelijk, maar achter wat nauw en
voor open. Beharing: Rastypische beharing. Goede bossige staart. Maat: Correcte maat. Jammer dat dit teefje
zich gedrukt toont. Zeer goed
16. Lasco Femke
Reu. Eig. G. Hoeyberghs
22 maanden. Licht gestrekte reu. Nog een zeer jeugdig totaalbeeld. Zeer vriendelijk gedrag. Hoofd: Gestrekt
4

hoofd. Toont wat veel lip. Wat laag aangezet oor. Barnsteenkleurig oog en scharend gebit. Hals: Van voldoende
lengte. Lichaam: Nog zeer jeugdig. Wat snel opgaande onderbelijning. Nog wat vlak in ribben. Staart: Ietsje laag
aangezet. Ledematen: Zag ik graag wat krachtiger. Draait achtervoeten uit. Gangwerk: Jeugdig en vrolijk
gangwerk. Beharing: Van goede structuur. Bevedering mag iets royaler. Maat: Binnen de maat. Reu die nog
veel tijd nodig heeft. Goed
17. Lucky Femke
Reu. Eig. F.J.C. Mulders
22 maanden. Nog zeer jeugdig overkomende jonge reu. Goede lichaamsverhoudingen. Hoofd: Gestrekt hoofd.
Zou iets strakker in lippen mogen. Prima oor dat actief kan worden gedragen. Scharend gebit. Hals: Goede hals.
Lichaam: Voor leeftijd goed ontwikkelde ribben. Goede boven- en onderbelijning. Goede voorborst. Staart: Iets
laag aangezet. Ledematen: Voldoende sterk en correcte hoekingen. Goed gesloten voeten. Gangwerk: Jeugdig
gangwerk. Voor nog wat open. Beharing: Van goede structuur. Vlak aanliggend. Maat: Prima maat. Zeer
vriendelijke reu die nog wat tijd nodig heeft. Zeer goed
18. Luka Femke
Absent

Reu. Eig. E.J.M. Kuppens

19. Lieve Sasja Femke
Absent
20. Lana Femke
Absent

Teef. Eig. W.J. de Leeuw

Teef. Eig. J.L. te Baerts

21. Luna Femke
Teef. Eig. M.A.P. v.d Boogaard
22 maanden. Elegante teef. In alles nog zeer jeugdig. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Valt een beetje in onder de
ogen. Voorsnuit mag krachtiger. Prima schaargebit. Ietwat lang oor dat wel rastypisch gedragen wordt. Hals:
Van voldoende lengte. Lichaam: Moet nog uitzwaren in de ribben, breder worden met name in de voorhand.
Correcte hoekingen. Staart: Correct aangezet. Ledematen: Voldoende krachtig, goed pezig. Mooi gesloten
voeten. Gangwerk: Kan goed gaan, is nog erg speels. Beharing: Van goede structuur. Goede bossige staart.
Maat: Binnen de maat. Teef die nog tijd nodig heeft. Zeer goed

Nest 6 | Kennel v.d. Bezelhonk (C.M. Schulte)
Nest 4/5 aanwezig 4/3 - Geb. 10-1-2012
V

THYBO SANNE V. DRIENERMARKE, NHSB 2743418, HD A, (JELLE BABIEN V. GROEVENBEEK X SANNE ANJO V.
DRIENERMARKE), EIG. H.E. DE HEER-BRONWASSER

M

LYNDE NYNKE V.D. BEZELHONK, NHSB 2694400, HD A, (DORUS V.'T OALE HEMELRIEK X NYNKE-FLO-JYTTE
V.D. BEZELHONK), EIG. C.M. SCHULTE
Vrij homogeen nest. Goede types. Goede constructies. Prima gangwerk. Prima gedrag, allen zeer vriendelijk en
een enkele wat onderdanig. Sommigen missen een gebitselement. Drie reuen zijn niet compleet, jammer.
E. THYBO SANNE V. DRIENERMARKE
Vier en een half jaar. Uitmuntend totaalbeeld. Zeer rastypische verhoudingen in hoofd en lichaam. Jammer dat
de beharing niet optimaal is. Zeer vriendelijk en evenwichtig gedrag. Hoofd: Bijzonder fraai, rastypisch en
wigvormig hoofd. Mooi amberkleurig oog. Prima aangezet oor. Mooie zachte uitdrukking. Prima schaargebit.
Hals: Goede hals. Lichaam: Goede ribwelving, boven- en onderbelijning. Correcte hoekingen. Staart: Goed
aangezet, goede lengte en goed bossig. Ledematen: Passend bone. Goed gesloten voeten. Gangwerk: Gaat
makkelijk. Voor uitstekend, achter iets nauw. Beharing: Zeer ruim in de beharing. Ruime bevedering. Maat:
Correcte maat. Echte Drent. Uitmuntend
E. LYNDE NYNKE V.D. BEZELHONK

Gestrekte, rastypische teef in wat ruime conditie (pups zijn pas 3 weken weg). Zou voor mij iets hoger op de
benen mogen. Hoofd: Zeer vrouwelijk, mag droger. Mooi amberkleurig oog. Ietsje laag aangezet oor. Prima
5

schaargebit. Hals: Van voldoende lengte. Lichaam: Substantievol lichaam. Goede ribwelving en voorborst.
Correcte hoekingen. Staart: Ietsje laag aangezet. Ledematen: Zouden iets krachtiger mogen zijn en meer in
balans met het lichaam. Gangwerk: Gaat vlot en makkelijk. Toont in de rug beweging het overgewicht.
Beharing: Van goede structuur. Maat: Prima maat. Zeer goed
22. Timon Lynde
Reu. Eig. T. Bras
21 maanden. Rastypische reu. Goede hoofd- en lichaamsverhoudingen. Hoofd: Goede wigvorm. Nog iets rond
in schedel. Mooi amberkleurig oog. Prima schaargebit. Hals: Van voldoende lengte. Lichaam: Goede ribwelving
en voorborst. Rastypische boven- en onderbelijning. Correcte hoekingen. Staart: Correct aangezet en gedragen.
Goede staartactie. Ledematen: Sterke ledematen. Goed bot. Goed gesloten voeten. Gangwerk: Kan prima gaan.
Goed stuwend en ruim uitgrijpend. Beharing: Rastypisch met mooie bevedering en bossige staart. Maat:
Correcte maat. Testikels niet voelbaar in scrotum. Zeer goed
23. Simo Lynde
Reu. Eig. P. Schellings
21 maanden. Hele blije, vriendelijke, rastypische jonge reu met goede hoofd- en lichaamsverhoudingen. Hoofd:
Voldoende wigvormig. Mag in schedel nog iets vlakker. Kan het oor goed dragen, waardoor een zeer
rastypische expressie. Scharend gebit, mist P2 linksonder. Hals: Goede halslengte. Droog. Lichaam: Voor leeftijd
goed ontwikkelde ribben. Goede boven- en onderbelijning. Correcte hoekingen. Staart: In de ruglijn aangezet
en wordt prima gedragen. Ledematen: Sterke ledematen. Goed gesloten voeten. Gangwerk: Vlotte gangen.
Beharing: Van goede structuur me mooie slagen. Maat: Prima maat. Uitmuntend
24. Sepp Lynde
Reu. Eig. J. van Empel
Middelgrote, rastypische reu. Licht gestrekt en goed wigvormig hoofd. Hoofd: Mannelijk. Goede verhoudingen
in voorsnuit-schedel. Zeer rastypische expressie door actief gedragen oor. Licht barnsteenkleurig oog. Correct
schaargebit. Hals: Correcte halslengte. Lichaam: Diepe ribben. Goed gewelfd. Rastypische boven- en
onderbelijning en correcte hoekingen. Staart: Prima staartaanzet. Goed actief gedragen. Ledematen:
Voldoende krachtig. Goed gesloten voeten. Gangwerk: Prima gangen. Voor wat breed, uit de ellebogen.
Beharing: Ruime beharing. Goede bevedering en bossige staart. Maat: Prima maat. Jammer dat hij maar 1
afgedaalde testikel heeft. Uitmuntend
25. Bram Lynde
Reu. Eig. J. Kelderman
Zeer rastypische Drent met prima verhoudingen in hoofd en lichaam. Hoofd: Reuenhoofd. Voldoende
wigvormig. De nog wat lichte en iets ronde ogen verstoren de rastypische expressie. Ietsje laag aangezet oor.
Correct schaargebit. Hals: Goede halslengte. Lichaam: Goed ontwikkelde ribben. Goede boven- en
onderbelijning. Bekken ligt te hellend. Staart: Iets laag aangezet. Ledematen: Mooi sterk bot en goed gesloten
voeten. Gangwerk: Kan goed gaan. Mooi temperament. Beharing: Van goede structuur. Bossige staart. Mooie
kraag. Maat: Prima maat. Monorchide. Zeer goed
26. Byke Lynde
Teef. Eig. C.M. Schulte
Rastypische teef. Mooie verhoudingen in hoofd en lichaam. Hoofd: Goede wigvorm. Barnsteenkleurig oog.
Ietsje laag aangezet oor. Mooi actief oor zorgt voor rastypische expressie. Scharend gebit, mist P1 rechtsboven.
Hals: Goede halslengte. Lichaam: Prima ribbenpartij. Voldoende gehoekt. Zag achter echter graag iets meer
kniehoeking. Staart: Ietsje laag aangezet. Ledematen: Passend bone. Goed gesloten voeten. Zag graag iets
meer hoeking in de middenvoet. Gangwerk: Vlot en solide gangwerk. Prima staartactie. Beharing: Van goede
structuur, mag nog iets ruimer bevederd zijn. Maat: Prima maat. Uitmuntend
27. Lyke Lynde
Absent

Teef. Eig. A.C.E. Craenen-Jönsson

28. Elle Lynde
Absent

Teef. Eig. M.L.A. van Wijk-Kusse

29. Ymke Lynde
Teef. Eig. M.K. Goudberg
Gestrekte, voldoende rastypische teef. Voor leeftijd al goed ontwikkeld. Zeer vriendelijk en vrij ringgedrag.
Hoofd: Te gestrekt, wat nog eens geaccentueerd wordt door de brede, ver doorlopende bles. Laag aangezet
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oor en wat rond oog. Scharend gebit. Hals: Van voldoende lengte. Lichaam: Goed gewelfde ribben. Zou iets
meer voorborst mogen hebben. Correcte hoekingen. Staart: Van goede lengte, in de rugbelijning aangezet.
Ledematen: Voldoende bone. Zag graag wat meer vering in de middenvoet. Gangwerk: Keurig gangwerk.
Beharing: Van goede structuur, maar mist nog wat bevedering aan voorpoten. Goede bossige staart. Maat:
Prima maat. Zeer goed
30. Sarah Lynde
Teef. Eig. L.M. Helder-Poelman
Rastypische teef. Goede verhoudingen, maar een paar kilo'tjes te zwaar. Zeer onderdanig, maar vriendelijk.
Hoofd: Goed wigvormig. Barnsteenkleurig oog. Kan het oor goed dragen. Schaargebit. Hals: Goede hals.
Lichaam: Prima ribben. Goede voorborst. Correcte hoekingen. Staart: Correct aangezet. Ledematen: Beenwerk
mag iets sterker. Gangwerk: Kan goed gaan. Toont zich niet geheel vrij. Beharing: Van goede structuur. Mist
nog wat bevedering. Maat: --. Zeer goed

Nest 7 | Kennel v.d. Stiphoutse Velden (T.A.M. v.d. Laar-Kanters)
Nest 1/1 aanwezig 0/1 - Geb. 19-12-2011
V

CARTOUCHE TJIEKIE V. 'T JASPERSPAD, NHSB 2619239, HD A, (DOERAK THE GLOUCESTER X TJIEKIE
SHERAN V.H. GRUBBERTAL), EIG. C. WESSELS

M

FEMKE, NHSB 2702019, HD A, (SEPP ROSA V.H. DUYNSCHE DAEL X TESSA V.D. HEIDEHOOGTE), EIG. T.A.M.
V/D LAAR-KANTERS
Moeder heeft veel uiterlijk doorgegeven aan de dochter. Qua type in hoofd en lichaam. Helaas is de vader niet
aanwezig, maar waarschijnlijk heeft hij de wat betere hoekingen in voor en achterhand doorgegeven en de
sterkere pols. Beide honden tonen een prima karakter.
F. CARTOUCHE TJIEKIE V. 'T JASPERSPAD
Absent
F. FEMKE

Teef van 6 jaar. Zeer goed ras en geslachtstype. Hoofd: Wigvormig vrouwelijk hoofd. Goed oor, oog en gebit.
Hals: Hals van goed lengte. Lichaam: Goed bovenbelijning. Licht hellend bekken. Voorborst voelbaar.
Voldoende gewelfde en diepe ribkorf. Staart: Van goed lengte. Ledematen: Matig gehoekt voor en achter.
Goed bone met sterk geveerde pols. Goed voet. Gangwerk: Gaat met voldoende stuwing vanuit achterhand.
Voor wat breed. Goede staartactie. Beharing: Goede vacht. Goede bevedering met bossige staart. Maat: goede
maat. Zeer goed
31. Cocu
Absent

Reu. Eig. C. Philips

32. Chica
Teef. Eig. A. Coppens
Zeer goed ras en geslachtsbeeld. Voorzichtig, maar goed temperament. Hoofd: Wigvormig vrouwelijk hoofd.
Tikkeltje rond in schedel met wat laag oor aanzet (kan oor goed dragen). Donker oog, scharend gebit. Hals: Hals
van goed lengte. Lichaam: Sterke rug, licht hellend bekken. Voorborst voelbaar. Goed gewelfde en diepe
ribkorf. Goede onderbelijning. Staart: van goede lengte. Ledematen: Goed gehoekt voor, voldoende gehoekt
achter. Goed bone, goede voet. Gangwerk: Kan met voldoende stuwing gaan. Nu nog veel spanning op de
lendenen. Grijpt voor voldoende uit. Goede staartactie. Beharing: In aanleg goede vacht. Bevedering broek en
bossige staart moeten nog komen. Gebroken mantel. Maat: goed. Wordt wel een jachttraining gevolgd. Zeer
goed
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Nest 8 | Kennel v.'t Limburgsland (C.J.G. Wielders)
Nest 6/2 aanwezig 5/1 - Geb. 17-12-2011
V

BINK V.’T ARRÊT †, NHSB 2673537, HD A, (NØRLUND DARINO X SOPHIE V.'T ARRÊT), EIG. L.J.G. BIEMANS

M

SERA V.'T LIMBURGSLAND, NHSB 2611683, HD A, (SIEP MUFFTY V. SELIHOF X NIMKA FAN 'IT FRYE FJILD),
EIG. C.J.G. WIELDERS
Helaas is vader niet aanwezig, maar ik ga ervanuit dat hij veel heeft bijgedragen, met name bij de reuen, in de
smalheid van het hoofd en de zeer matig gehoekte voorhand. De reuen hebben allemaal nog heel veel tijd
nodig om uit te zwaren. Alle reuen hebben een sluike vacht waarbij een vlag aan de staart gewoonlijk is. De
moeder heeft aan de dochter voldoende hoekingen doorgegeven en de betere vacht en het mooie wigvormige
hoofd. Alle honden vertonen goede karakters.
G. BINK V.'T ARRÊT
Overleden
GA. SERA V.'T LIMBURGSLAND

Teef 6 jaar. Zeer goed ras en geslachtstype. Hoofd: Wigvormig vrouwelijk hoofd. Donker oog, goed oor en
gebit. Hals: prima halslengte. Lichaam: Sterke rug. Licht hellend bekken. Goede voorborstdiepte en ribwelving.
Staart: Van goede lengte en goed aangezet. Ledematen: Voldoende gehoekt voor en achter. Goede benen en
voeten. Gangwerk: Gaat met goede stuwing. Loopt iets uit de elleboog. Beharing: In aanleg goede vacht.
Bevedering broek en bossige staart. Vertoont iets schimmel in het wit. Maat: goede maat. Toont een prima
karakter. Zeer goed
33. Eddy
Absent

Reu. Eig. G. Boddez /Eliane Mahy

34. Enno
Reu. Eig. P. Breet
Goed ras en geslachtstype. Licht gestrekt totaalbeeld. Hoofd: Voldoende wigvormig. Mannelijk hoofd. Prima
oor aanzet. Goede oogkleur. Scharend gebit. Hals: Voldoende hals. Lichaam: Goede rug. Lende partij zou wat
korter mogen. Voor leeftijd goed gewelfde en diepe ribvoorvorm. Staart: Goede lengte. Ledematen: Voor
voldoende gehoekt. Zeer goed gehoekt in de achterhand. Sterk bone. Zag polsen graag wat sterker. Goede
voet. Gangwerk: Laat zien dat hij met voldoende stuwing kan gaan. Nu nog los in de voorhand. Beharing: In
aanleg goede vacht. Bevedering broek en bossige staart. Maat: goede maat. Toont een heel lief karakter, maar
benodigt veel ringtraining om meer zelfvertrouwen te krijgen. Vanwege gedrag een G. Goed
35. Eyes Of Cuby
Reu. Eig. A.P. Drenth
Goed ras en geslachtstype. Licht gestrekt. Hoofd: Mannelijk hoofd die voldoende wigvorm vertoont. Volle
voorsnuit. Goed oor, donker oog en scharend gebit. Hals: Goede hals. Lichaam: Goed rugbelijning en goed
bovenbelijning. Goed bekken met staartaanzet. Ribkorf moet nog wat uitzwaren en dieper worden. Staart:
Prima staartaanzet. Goede staartlengte. Ledematen: Voldoende gehoekte schoudergordel ligt wat ver naar
voren (mist daardoor aansluiting elleboog borstbeen). Goed gehoekte achterhand. Sterke benen en voeten.
Gangwerk: Gaat met veel stuwing, grijpt voor goed uit. Ellebogen moeten vaster worden. Beharing: In aanleg
goed. Gebroken mantel. Moet overall meer worden. Mist bevedering. Maat: goede maat. Prima open karakter.
Zeer goed
36. Elko
Reu. Eig. G. Daes
Voldoende ras en geslachtstype. Flinke maat. Hoofd: Net voldoende mannelijk hoofd. Tikkeltje smal in schedel
en voorsnuit. Kan oor goed dragen, goed oog. Scharend gebit, een voortand gebroken (P1-links). Hals:
Voldoende. Lichaam: Rug zou wat strakker mogen. Goed liggend bekken. Ribkorf moet nog uitzwaren. Vertoont
al wel een goede diepte. Racy gebouwd. Staart: Goede lengte. Ledematen: Matige hoekvorm. Voldoende
achter. Goed been en voeten. Gangwerk: Gaat met voldoende stuwing achter. Stept voor. Beharing: In aanleg
goed vacht, maar moet nog meer worden. Goede bevedering en broek vertoont vlag aan de staart. Maat: Nog
net binnen de maat. Heeft nog erg veel tijd nodig om volledig uit te groeien. Toont een prima karakter. Goed
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37. Elja
Reu. Eig. J.S.M. Brandt-Fennis
Voldoende ras en geslachtstype. Licht gestrekt totaalbeeld. Licht overbouwd. Hoofd: Voldoende mannelijk
hoofd. Mist nog opvulling onder het oog. Kan oor goed dragen. Goed oog en gebit. Hals: Goede hals. Lichaam:
Goede rug. Licht hellend bekken. Voor leeftijd voldoende gewelfde en goede ribkorf. Staart: Goede staart.
Ledematen: Matig gehoekt voor. Voldoende gehoekt achter. Sterke benen en voeten. Pols zag ik graag wat
strakker. Gangwerk: Gaat met voldoende stuwing. Grijpt goed uit vanuit de voorhand. Beharing: Sluike vacht.
Goede kleur verdeling. Goede bevedering broek. Vertoont vlag aan de staart. Maat: Goede maat. Toont prima
karakter. Vanwege castratie geen kwalificatie.
38. Eros
Reu. Eig. M.I.A. Passmann
Zeer goed ras en geslachtstype. Hoofd: Mannelijk hoofd die voldoende wigvormig vertoont. Goed oog oor en
gebit. Volle voorsnuit. Hals: Voldoende. Lichaam: Goede rug. Licht hellend bekken. Ribkorf moet nog uitzwaren
en betere ribwelving vertonen. Nu nog sterk oplopende onderbelijning. In front erg smal. Staart: goede staart.
Ledematen: Zeer matige voorhoeking. Mist aansluiting elleboog/borstbeen. Voldoende gehoekte achterhand.
Sterke benen, goede voeten. Gangwerk: Kan goed gaan met voldoende stuwing. Voor nog los. Beharing: Goede
vacht. Bevedering broek en bossige staart moeten nog wat meer worden. Maat: Bovenste maat. Heeft nog erg
veel tijd nodig om volledig uit te groeien. Toont prima karakter. Zeer goed
39. Eefke
Absent

Teef. Eig. M.C.L. Wijns

40. Esra
Teef. Eig. C.J.G. Wielders
Zeer goed ras en geslachtstype. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Vertoont goede wigvormig. Vrij troffeloor. Goed
gebit. Donker oog. Hals: Voldoende lengte. Lichaam: Goede boven en onderbelijning. Licht hellend bekken.
Goede voorborst, borstdiepte ribwelving. Staart: goede lengte. Ledematen: Goed gehoekt voor en achter.
Goede benen en voeten. Gangwerk: gaat met goede stuwing. Grijpt voor goed uit. Prima staartactie. Beharing:
In aanleg goede vacht. Goede kleurverdeling. Bevedering broek en bossige staart moeten nog wat meer
worden. Maat: Goed. Punt van staart is beschadigd van kwispelen. Uitmuntend

Nest 9 | Kennel v.h. Iemenholt (G. de Jonge)
Nest 3/2 aanwezig 1/0 - Geb. 6-11-2011
V

BINK V.’T ARRÊT †, NHSB 2673537, HD A, (NØRLUND DARINO X SOPHIE V.'T ARRÊT), EIG. L.J.G. BIEMANS

M

BORA V.H. IEMENHOLT, NHSB 2620668, HD A, (DORUS V.'T OALE HEMELRIEK X PERLA V.H. IEMENHOLT),
EIG. G. DE JONGE
Zie rapport. Er is maar 1 pup aanwezig.
G. BINK V.'T ARRÊT
Overleden
GB. BORA V.H. IEMENHOLT

Absent
41. Boras
Reu. Eig. P. van Riemsdijk
Rastypische reu. Hoofd: Mannelijk hoofd met voldoende wigvorm. Kan oor goed dragen. Scharend gebit.
Voldoende gepigmenteerd oog. Hals: Voldoende hals. Lichaam: Voldoende rug. Licht hellend bekken. Goede
voorborst. Ribkorf moet nog uitzwaren en dieper worden. Staart: goede staart. Ledematen: Voldoende gehoekt
voor en achter. Sterke benen, goede pols en voet. Gangwerk: Gaat achter met voldoende stuwing. Voor nog
wat los. Beharing: In aanleg goede vacht. Toont reeds bossige staart. Bevedering en broek moeten nog komen.
Maat: goed. Er wordt nog niet gejaagd. Zeer open karakter. Zeer goed
42. Bink
Absent

Reu. Eig. W.J. van Rhenen
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43. Jager
Absent

Reu. Eig. K. Krasne

44. Sarah
Absent

Teef. Eig. A. Jagt

45. Zola
Absent

Teef. Eig. J. Velzing

Nest 10 | Kennel v.d. Sebastiaans Hoeve (L. Punselie)
Nest 5/2 aanwezig 4/2 - Geb. 4-3-2012
V

CISCO CAS V.D. SEBASTIAANS HOEVE, NHSB 2772138, HD A, (STORM V.'T TRAPPEL-END X ZODIE ZO V.D.
SEBASTIAANS HOEVE), EIG. K. WIEGERT

M

BIRTHE BE V.D. SEBASTIAANS HOEVE, NHSB 2633009, HD A, (DUCO BONTJE V. HOEVE ZAAIDIJK X ROBINE
RO V.D. SEBASTIAANS HOEVE), EIG. L. PUNSELIE
Allemaal uitmuntende temperamenten. Veel honden hebben een te sterk hellend bekken, daar ziet men de
invloed van vader. Moeder heeft de fronten vererfd. Over het algemeen rastypische honden, waarvan een
aantal tijd nodig hebben om volwassen te worden.
H. CISCO CAS V.D. SEBASTIAANS HOEVE
Rastypische reu met goede verhoudingen hoogte-lengte. Hoofd: voldoende wigvormig. Schedel kon tikje
vlakker en oor aanzet iets hoger. Hals: prima halslengte, krachtig met kraag. Lichaam: goed ontwikkeld, prima
rugbelijning en onderbelijning. Voorborst kon beter. Adequate hoekingen. Wat sterk hellend bekken. Staart:
prima staardracht, voldoende bossig. Ledematen: sterk bone, benen en voeten. Gangwerk: vlot, weinig
stuwkracht. Beharing: mooie vlakke beharing met prima kleur en bevedering. Maat: correcte maat. Prima
temperament. Uitmuntend
H. BIRTHE BE V.D. SEBASTIAANS HOEVE

Rastypische teef , goede hoogte-lengte verhouding. Hoofd: voldoende vrouwelijk wigvormig hoofd. Kan oren
goed dragen. Amberkleurig oog. Hals: korte hals. Lichaam: evenredige hoekingen, voldoende voorborst. Bekken
en voorhandsplaatsing niet optimaal. Staart: goed aangezette staart en dracht. Ledematen: prima bone benen
en voeten. Gangwerk: vlot kon iets meer uitgrijpen. Beharing: goede structuur hier en daar wat open. Maat:
goed. Uitmuntend
46. Harry Hope
Reu. Eig. J. de Valk
Rastypische reu, goede hoogte-lengteverhouding met evenredige hoekingen. Hoofd: al goed ontwikkeld
reuenhoofd. Mooi amberkleurig oog. Schedel moet nog iets vlakker worden. Goede oor plaatsing. Vriendelijke
expressie. Hals: goede halslengte. Lichaam: al goed ontwikkeld. Mist door voorhandshoeking nog voorborst en
staat in front nog erg breed. Staart: goed aangezette staart en dracht, moet bossiger worden. Ledematen:
prima bone, benen en voeten. Gangwerk: onregelmatig, voor erg breed en achter veel hak beweging. Beharing:
goede haarstructuur, kleur en voldoende bevedering. Maat: 58 cm. Jonge reu die nog veel tijd nodig heeft om
volwassen te worden. Aangenaam Drenten hoofd. Zeer goed
47. Heiko
Reu. Eig. D. de Looze
Rastypische reu, goede lengte-hoogteverhouding. Niet geheel in verhouding: hoofd-lichaam. Hoofd: al goed
ontwikkeld reuenhoofd, met goede verhouding voorsnuit-schedel. Amberkleurig oog. Kon in totaliteit droger,
met name lippenpartij. Hals: goede lengte, maar veel keelhuid. Lichaam: al voldoende diepte, maar rug en
onderbelijning moeten sterker worden. Voorhand kon beter onder het lichaam. Mist voorborst. Staart: goed
aangezet en gedragen staart, onvoldoende bossig. Ledematen: evenredige maar matige hoekingen, met name
in front. Krachtig bone met goed beenwerk en voeten. Gangwerk: voor met name in polsen erg los, achter
voldoende parallel. Beharing: goede structuur en bevedering, nog wat lichte plukken op rug en schoft. Maat: 60
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cm. Moet meer in balans komen. Hoop dat het hoofd niet zwaarder word. Vriendelijk temperament. Zeer goed
48. Higgens
Absent

Reu. Eig. R. de Latter

49. Hannes Hay
Reu. Eig. L. Punselie
Mooi ras beeld. Goede hoogte-lengteverhouding. Zeer volwassen uitstraling. Hoofd: goed gevormd hoofd. Oog
moet nog doorkleuren. Oren konden wat steviger zijn. Schedel moet nog iets vlakker worden. Hals: sterke hals
goede lengte, moet nog wat droger worden. Lichaam: goed ontwikkeld lichaam met rastypische hoekingen.
Bekken kon iets vlakker. Staart: goede staart aanzet en dracht. Voldoende bossig. Ledematen: sterk en krachtig
bone. Rechte benen en goede voeten. Gangwerk: achter vlot, voor met name in pols nog los. Beharing: mooie
vachtstructuur en kleur. Maat: 62 cm. Reu met aantrekkelijk ras beeld die al heel volwassen toont. Prima
temperament. Uitmuntend
50. Hunter Irit
Reu. Eig. M.H. Klaassen
Reu van goede hoogte-lengte verhouding, maar kon meer geslachtstype tonen. Hoofd: lengte voorsnuitschedel niet optimaal. Schedel moet vlakker worden. Goed behang tikje slap. Goed amberkleurig oog. Hals:
goede lengte. Lichaam: erg jeugdig, toont lang doordat de voorhand te sterk naar voren is geplaatst. Sterk
hellend bekken. Staart: goed aangezet, maar te hoog gedragen, voldoende bossig. Ledematen: goed bone en
benen. Erg zwak in middenvoet. Staat frans, mist steun en voorborst. Gangwerk: voor erg los en maaiend,
achter weinig stuwkracht en onder geschoven. Beharing: goede structuur, voldoende bevedering. Maat: 59cm.
Reu die veel tijd nodig heeft om in balans te komen. Vriendelijk temperament. Goed
51. Heidi Ito
Teef. Eig. A. Verschoor
Vrouwelijk totaalbeeld, toont wat lang. Vandaag nog niet in balans. Hoofd: vrouwelijk maar mist nog de
rastypische wigvorm en kracht in voorsnuit. Hals: goede lengte. Lichaam: voorhand sterk naar voren geplaatst.
Voldoende diepte. Veel spanning op de lendenpartij en te sterk hellend bekken. Matige hoekingen voor en
achter. Staart: laag aangezet, mist de bossige beharing. Ledematen: prima bone en benen. Staat erg frans, mist
nog steun aan ellebogen. Staat achter erg ondergeschoven. Gangwerk: weinig stuwkracht. Voor los en
maaiend. Beharing: goede structuur, zag graag meer platen. Maat: 55 cm. zag hoofd graag meer typisch Drent.
En moet zich met name in lichaam verbeteren. Prima temperament. Goed
52. Hilke He
Teef. Eig. L. Punselie
Rastypische teef, goede verhoudingen. Hoofd: in volle ontwikkeling. Goede verhouding schedel-voorsnuit.
Maar mist nog de breedte in schedel. Goed aangezet en gedragen oor. Goede oogkleur en expressie. Nog wat
diepe stop. Hals: goede halslengte. Lichaam: voorhand sterk naar voren geplaatst, mist nog opvulling in front.
Staat graag frans. En te hellend bekken. Staart: rastypische staardracht voldoende bossig. Ledematen: correct
bone. Recht beenwerk en goede voeten. Gangwerk: voor erg los, achter onvoldoende stuwend. Beharing:
mooie beharing. Zag graag meer platen. Maat: 56 cm. Teefje wat tijd nodig heeft om in balans te komen. Super
temperament. Zeer goed

Nest 11 | Kennel v.h. Beemdveld (W.A.M. Donjacour)
Nest 6/4 aanwezig 6/3 - Geb. 17-1-2012
V

STORM V.'T TRAPPEL-END, NHSB 2496667, HD A, (ARKO THE GLOUCESTER X FLEUR V.'T TRAPPEL-END),
EIG. K. WIEGERT

M

LAIMA NABAR THE GLOUCESTER, NHSB 2717396, HD A, (BARON V.'T POLDERSDIJKJE X NADEZJA THE
GLOUCESTER), EIG. W.A.M. DONJACOUR
Homogeen nest. Honden staan allemaal goed op de benen met mooie rastypische vachten. Sommige erg druk
in temperament. Met name hoofden konden wat typischer in verhouding voorsnuit-schedel. Aantal reuen
hebben een wat dominante staartdracht.
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J. STORM V.'T TRAPPEL-END
Rastypische reu van goed formaat en verhoudingen. Voor leeftijd (9 jr) in prima conditie. Hoofd: goed gevormd
hoofd, kan oren goed zetten. Prima expressie en oogkleur. Hals: sterke hals, toont wat breed, door krullerige
openstaande beharing. Lichaam: sterk lichaam. Licht gestrekt. Bekken kon vlakker. Goed front. Staat graag
onder geschoven. Staart: mooie bossige staart. Ledematen: krachtig bone, goede benen en voeten. Wat zwak
in midden voet. Evenredige hoekingen. Gangwerk: achter okay, voor voldoende. Beharing: lichaam goede
haarstructuur, hals erg krullerig. Maat: goed formaat. Prima temperament. Zeer goed
J. LAIMA NABAR THE GLOUCESTER

Rastypische teef, goede verhoudingen mooi formaat. Hoofd: vrouwelijk hoofd, goede verhoudingen. Goede oor
aanzet en plaatsing. Prima amberkleurig oog. Hals: goede halslengte. Lichaam: goede verhoudingen.
Evenredige hoekingen voor en achter. Bekken kon vlakker. Staart: goede aangezette bossige staart. Ledematen:
prima bone, benen en voeten. Gangwerk: regelmatig, voor wat los. Beharing: goede structuur, voldoende
bevedering. Maat: goed. Prima temperament. Uitmuntend
53. Zazou Nouska
Reu. Eig. L.A.F. Prevos
Rastypische Drent in volle ontwikkeling. Goede verhoudingen en formaat. Hoofd: al krachtig hoofd met goede
verhouding voorsnuit-schedel. Amberkleurig oog. Goed geplaatst en gedragen oor. Heeft nog wat occiput. Hals:
goede halslengte. Lichaam: mist nog diepte en ribben partij is nog wat vlak. Voldoende voorborst en
evenredige hoekingen. Staart: goed aangezette bossige staart, maar wat hoog gedragen. Ledematen: prima
bone, benen en voeten. Gangwerk: achter okay, voor nog los. Beharing: vlakke structuur, maar nog wat weinig
op lichaam. En weinig bevedering. Maat: 62 cm. In aanleg prima reu, heeft met name tijd nodig om in lichaam
volwassen te worden. Prima temperament en uitmuntende spier conditie. 1 onder snijtand zakt wat weg. Zeer
goed
54. Kimbo Nouska
Reu. Eig. G.G. van Iwaarden
Krachtige reu in iets te goede conditie voor gebracht. Druistig type. Gebit niet te beoordelen. Alles zit erin.
Hoofd: hoofd nog niet in verhouding. Wat lang in voorsnuit, veel stop. En nog smal in schedel. Vriendelijke
expressie. Goede oor aanzet met royale beharing. Hals: krachtige hals. Lichaam: nog smal in front, voorhand
moet meer onder lichaam staan. Goede rugbelijning, wat sterk hellend bekken. Staat graag frans. Goede
hoekingen achter. Staart: goede aangezette bossige staart. Ledematen: krachtig bone, goede benen en voeten.
Gangwerk: achter okay, voor erg los. Beharing: mooie rastypische haarstructuur. Maat: 62 cm. Heeft veel
wisselende training nodig. Zeer goed
55. Boike Nouska
Reu. Eig. G. van Collenburg
Reu van mooi formaat en verhoudingen. Hoofd nog niet in verhouding. Hoofd: wat lange voorsnuit en diepe
stop. Wat smal in schedel en duidelijke occiput. Goede oogkleur en expressie. Hals: goede halslengte en
breedte. Lichaam: al goed ontwikkeld. Prima borstdiepte en ribben partij. Voorhand kon beter onder het
lichaam staan. Sterk hellend bekken. Staart: goed aangezet, mooi en bossig. Ledematen: evenredige hoekingen
met prima bonen, benen en voeten. Gangwerk: achter okay, voor erg los. Beharing: mooie vlakke haarstructuur
met prima bevedering. Maat: 62 cm. Chemische castratie. Vriendelijk temperament. Zeer goed
56. Tobie Nouska
Reu. Eig. L. Visschers
Krachtig gebouwde reu, maar te goed gevoed in lichaam. Hoofd: krachtig met goede verhoudingen.
Rastypische uitstraling maar kon in het geheel droger. Goed aangezet en gedragen oor. Hals: sterke hals met
kraag. Lichaam: goed ontwikkeld. Voldoende voorborst. Evenredige hoekingen. Staart: goed aangezette bossige
staart. Ledematen: krachtig bone met goede benen en voeten. Gangwerk: slecht te beoordelen, hond is
onstuimig en niet getraind. Beharing: mooie beharing en bevedering. Maat: --. Heeft training nodig en iets
minder goed gevoed en je hebt een hele mooie Drent. Zeer goed
57. Vigo Nouska
Reu. Eig. M. Bom
Reu van goed formaat. In verhouding. Hoofd: te weinig krachtig met name in voorsnuit en mist de typische
verhouding in lengte schedel-voorsnuit. Schedel wat rond. Goed aangezet royaal oor. Goed amberkleurig oog
en correct gebit. Hals: goede halslengte. Lichaam: voor leeftijd voldoende ontwikkeld. Erg steil in opperarm.
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Mist nog diepte en voorborst. Matige hoekingen in achterhand en sterk hellend bekken. Staart: goede
staartaanzet, maar te vrolijk gedragen. Ledematen: prima bone, benen en voeten. Staat frans. Gangwerk:
weinig stuwkracht, voor erg los. Beharing: mooie beharing, voldoende bevedering. Maat: 62 cm. Heeft tijd
nodig met name in lichaam en veel training. Zeer goed
58. Timo Nouska
Reu. Eig. J. Koorevaar
Reu van goede verhoudingen, nog heel erg jeugdig in lichaam en hoofd. Hoofd: in aanleg correct, zag graag iets
korte voorsnuit, maar heeft typische Drenten expressie. Correct aangezet en gedragen oor. Mooi amberkleurig
oog. Iets diepe stop. Hals: goede halslengte. Lichaam: lichaam in volle ontwikkeling, mist nog diepte en
opvulling in front. Evenredige doch matige hoekingen. Staart: goed aangezet, iets vrolijk gedragen staart. Kon
bossiger zijn. Ledematen: goede benen. Correct bone. Staat nog graag frans. Gangwerk: in het juiste tempo,
van achter okay. Voor nog erg los met name in ellebogen. Beharing: goede haarstructuur, mist nog wat
bevedering. Maat: ca. 60 cm. Reu die veel tijd nodig heeft om een echte Drent te worden. Vriendelijk
temperament. Goede baas-hond verhouding, duidelijk getraind. Zeer goed
59. Luna Nouska
Absent

Teef. Eig. Y. Henzen

60. Nadezja Nouska Teef. Eig. C.T.M. Gelder-Beerendonk
Licht gestrekte teef vandaag niet in conditie door trauma en medicijn gebruik. Hoofd: vrouwelijk hoofd. Goede
verhouding voorsnuit-schedel, maar wat diepe stop. Moet in schedel vlakker worden. Goed aangezet en
gedragen oor. Hals: prima halslengte. Lichaam: goed ontwikkeld lichaam, vandaag iets vol. Voorhand wat ver
naar voren geplaatst. Goede borstdiepte en toplijn. Maar sterk hellend bekken. Goed gehoekte achterhand.
Staart: weinig bossig en te hoog gedragen. Ledematen: correcte benen en goed bone. Midden voeten wat
zwak. Gangwerk: achter okay, voor erg los. Beharing: goede haarstructuur. Maat: 62 cm. Hond is geblesseerd,
gebruikt medicatie. Mist vandaag de totale conditie. Maar rastypisch totaalbeeld. Zeer goed
61. Inukshuk Nouska Teef. Eig. S.Y. Graver
Mooi ras type. Goede verhoudingen en mooi formaat. Hoofd: vrouwelijk hoofd, vriendelijke expressie. Moet in
schedel nog breder worden. Toont nog wat occiput. Goed aangezet en gedragen oor. Hals: prima hals. Lichaam:
voor leeftijd voldoende diepte. Mist nog voorborst. Schouderpartij te ver naar voren gesteld. Voldoende
hoeking voor, achter goed. Staart: goed aangezette staart en dracht. Ledematen: goed bone, recht beenwerk
en prima voeten. Gangwerk: voor wat breed. Zichtbare blessure achter na operatie. Beharing: mooie
vachtstructuur. Maat: goede maat. Mooie rastypische teef. Prima temperament. Zeer goed
62. Wica Nouska
Teef. Eig. S. Brooijmans
Flinke rastypische teef. Licht gestrekt. Hoofd: mist de rastypische wigvorm is wat lang en fijner in voorsnuit.
Moet zich in schedelbreedte verbeteren. Goed aangezet oor, die ze graag naar achteren draagt. Amberkleurig
oog. Hals: goede halslengte. Lichaam: volle ontwikkeling, mist nog diepte en voorborst. Licht hellend bekken.
Maar moet in toplijn krachtiger worden. Staart: goed aangezette staart. Ledematen: rechte benen, goede
voeten. Correct bone. Evenredig gehoekt voor en achter. Gangwerk: bij juiste snelheid achter okay, voor erg
los. Mist nog de steun aan ellebogen. Beharing: mooie vacht, voldoende bevedering. Maat: ca. 61cm.
Vriendelijk temperament. Heeft ringtraining nodig. Zeer goed

Nest 12 | Kennel v. Hermesheem (P.C.M. van Velthoven)
Nest 5/3 aanwezig 5/3 - Geb. 2-4-2012
V

KAMIEL SENNA V. SELIHOF, NHSB 2597101, HD A, (JOUKE FAN 'IT FRYE FJILD X SENNA LOBKE V. SELIHOF),
EIG. R. PONCELET

M

JIBA JELKE V. HERMESHEEM, NHSB 2589130, HD A, (EYKO HESTHER V. GROEVENBEEK X JELKE V.D.
MEERPOEL), EIG. P.C.M. V. VELTHOVEN
In principe heb ik geen grove fouten kunnen ontdekken bij dit nest, vader en moeder zagen er voor de leeftijd
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nog heel goed uit, wat mij opviel is dat de hoofden mooi droog waren. De reuen mochten van mij wel wat
groter zijn ze waren alle geheel aan de maat maar niet meer dan dat, sommige honden hadden een wat rond
oog hetgeen de expressie niet ten goede kwam. De bekkens waren bijna allemaal hellend, en de voorhanden
lagen bij sommige honden wat ver naar voren. De karakters waren goed en vriendelijk. Ik zou deze combinatie
niet herhalen met name door de hellende bekkens en de wat naar voor liggende voorhanden.
K. KAMIEL SENNA V. SELIHOF
Stevige reu van zeven jaar met de juiste hoogte en lengte verhouding. Hoofd: Fraai mannelijk hoofd. Met een
goede expressie. Mooi oog. Gebit vertoont wat kleine Frontelementen en mist een voortand onder. Behang
kan goed gedragen worden en de voorsnuit is goed wigvormig. Goede droge lippen. Hals: Krachtige hals met
een goede overgang naar de rug. Lichaam: Prima boven en onderbelijning. Goede voorborst. Goede borst
breedte en diepte. Mooi gewelfde ribkorf die goed naar achteren doorloopt. Licht hellend bekken. Staart:
Staart mocht wat hoger aangezet zijn en mocht wat bossiger zijn. Ledematen: Voor en achterhand evenredig
gehoekt met krachtige benen en voeten. Passend bij lichaam. Gangwerk: Laat een vlot gangwerk zien. Zag
graag meer stuwing in de achterhand. Beharing: Vacht staat op de rug wat open. Maat: Aan de maat. Geen
opmerkingen.
K. JIBA JELKE V. HERMESHEEM

Teef van acht jaar. Met de juiste verhoudingen in lichaam. Zou zich in de ring iets vrijer mogen tonen. Hoofd:
Vrouwelijk hoofd. Waarvan de schedel wat vlakker zou mogen. Mooi wigvormige voorsnuit. Kan behang goed
dragen. Compleet scharend gebit. Mooie droge lippen. Oog toont een tikkeltje rond. Hals: Goede hals belijning.
Lichaam: Goede boven en onderbelijning. Goede voorborst. Goed gewelfde ribkorf. Staart: Staart goed
geplaatst en gedragen. Zou iets bossiger mogen zijn. Ledematen: Benen en voeten passen bij het lichaam. Voor
en achter evenredig gehoekt, opperarm zou iets verder naar achteren mogen zijn. Middenvoet zou iets meer
mogen veren. Gangwerk: Vlot gangwerk. Zou iets meer vering in de achterhand mogen. Beharing: Goede
conditie van de vacht. Zou graag iets meer bevedering willen zien. Maat: Goed aan de maat. Voelt zich vandaag
niet prettig in de ring.
63. Jerom Jiba
Reu. Eig. R. Poncelet
Reu van achttien maanden. Mannelijk totaalbeeld. Met de juiste verhoudingen in het lichaam. Met veel
temperament. Hoofd: Mannelijk hoofd. Met de juiste verhoudingen. Zag schedel graag wat vlakker. Mooi
wigvormige voorsnuit. Compleet scharend gebit. Behang zou iets hoger geplaatst en gedragen mogen zijn. Oog
mag nog wat bijkleuren. Hals: Krachtige hals. Met een goede overgang naar de rug. Lichaam: Prima boven en
onder belijning. Goed gewelfde ribkorf en prima voorborst. Ellebogen sluiten voor leeftijd goed aan. Toont wel
wat hellend bekken. Staart: Goed geplaatst en gedragen maar moet nog wat bossiger worden. Ledematen:
Krachtig bone voor leeftijd. Goede bene en voeten. Voor en achter goed gehoekt. Gangwerk: Gangwerk
voldoende stuwend. Doch van voor nog wat los. Beharing: Prima conditie zag graag wat meer bevedering.
Maat: Goed aan de maat. Wil deze hond graag terugzien als hij af is. Zeer goed
64. Jonas Jiba
Reu. Eig. A.M. Keverkamp
Reu van achttien maanden die in alles nog moet uitzwaren. En ontwikkelen. Hoofd: Het hoofd dat wel de juiste
verhoudingen heeft en passend is bij het lichaam Wat mannelijker. Mooie lippenpartij. Goede wigvormige
voorsnuit. Goed oog en compleet scharend gebit. Behang goed geplaatst en gedragen. Hals: Hals passend bij
het lichaam. Lichaam: Prima boven en onderbelijning. Goed gewelfde ribkorf. Staart: Goed geplaatst en draagt
hem wat vrolijk. Ledematen: Voor en achter evenredig gehoekt doch voorhand ligt wat naar voren. Passende
benen en voeten. Gangwerk: Gaat achter een tikkeltje nauw en is nog wat los in schouder en ellebogen.
Beharing: Goede beharing en mist nog bevedering. Maat: Aan de maat. Bij deze hond past alles bij elkaar maar
moet zich nog ontwikkelen. Zeer goed
65. Job Jiba
Reu. Eig. L. Lepelaars
Reu van achttien maanden. Met juiste verhoudingen. Vindt het in de ring niet prettig. Hoofd: Mannelijk hoofd.
Goede verhouding schedel voorsnuit. Zag graag wat meer opvulling onder de ogen. Hierdoor lijkt hij wat breed
in de bakken. Schedel goed vlak Behang goed geplaatst en gedragen. Compleet scharend gebit. Barnsteen
kleurig oog. Hals: Goede krachtige hals. Lichaam: Voor leeftijd goed ontwikkeld. Goed gewelfde ribkorf. Goede
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onder en boven belijning. Wat hellend bekken. Borst voldoende breed en diep. Voldoende voorborst. Staart:
Goed geplaatst en gedragen. Mag nog wat bossiger worden. Ledematen: Voor en achter evenredig gehoekt.
Zag graag wat meer hoeking in de knie. Passende benen en voeten. Gangwerk: Gangwerk nog wat
onregelmatig. En passend bij de leeftijd. Zou wat meer mogen stuwen in de achterhand. Beharing: Vacht nog
volop in ontwikkeling. Staat op de rug nog wat open. Maat: Aan de maat. Zeer goed
66. Jerry Jiba
Reu. Eig. G.J. van Wijngaarde
Zeer onstuimige reu van achttien maanden. Met de juiste lichaamsverhoudingen. Hoofd: Mannelijk hoofd. Met
wigvormige voorsnuit en droge lippen. Goede verhoudingen schedel voorsnuit. Goed gedragen en geplaatst
oor. Goed barnstenen oog. Hals: Krachtige hals van goede lengte. Lichaam: Goede boven en onderbelijning.
Goed ontwikkelde ribkorf. Borstpartij goed breed en diep. Correcte voorborst. Sterk hellend bekken. Staart:
Zou wat hoger aangezet moeten zijn. Moet nog wat bossiger moeten zijn. Ledematen: Doordat de hond zich
niet prettig voelt staat hij achter ondergeschoven. Is voor en achter evenredig gehoekt. Passende benen en
voeten. Gangwerk: Gangwerk nog wat los. Toont wat weinig stuwing uit de achterhand. Beharing: Voor leeftijd
goed. Mist nog wat ondervacht en bevedering. Maat: Aan de maat. Zeer goed
67. Jelle Jiba
Reu. Eig. Y. Piloo
Reu van achttien maanden. Met voor leeftijd een goed ontwikkeld lichaam met de juiste verhoudingen. Hoofd:
Hoofd Met juiste verhoudingen schedel voorsnuit. Wigvormige voorsnuit. Zag graag wat meer opvulling onder
de ogen. Goed geplaatst en gedragen behang. Compleet scharend gebit. Oog toont wat rond en mag nog wat
bijkleuren. Goede lippen. Hals: Krachtige hals passend bij lichaam. Lichaam: Goede boven en onderbelijning
Goed gewelfde ribkorf. Borst voldoende breed maar mag iets dieper zijn. Een wat hellend bekken. Staart: Goed
geplaatst en gedragen. Voor leeftijd al voldoende bossig. Ledematen: Voor en achter evenredig gehoekt.
Schouder zou iets schuiner mogen liggen. Voorhand zou in totaliteit wat verder naar achteren moeten liggen.
Passende benen en voeten. Gangwerk: Wat los en speels in de voorhand zou achter wat meer stuwing willen
zien. Beharing: Nog volop in ontwikkeling in aanleg goed. Zou graag wat meer bevedering willen zien. Maat:
Aan de maat . Zou deze reu over een jaar nog eens willen zien. Zeer goed
68. Jente Jiba
Teef. Eig. P. van Heijnsbergen
Vrouwelijk totaalbeeld van achttien maanden. Met de juiste lichaamsverhoudingen. Was vandaag moeilijk te
beoordelen door haar speelse gedrag. Hoofd: Vrouwelijk hoofd in expressie. Met goede verhouding schedel
voorsnuit die goed wigvormig is. Oog reeds goed op kleur. Compleet scharend gebit. Goed geplaatst oor dat
goed gedragen kan worden. Mooie droge lippen. Hals: Hals passend bij het lichaam. Lichaam: De rugbelijning
zou steviger moeten zijn. Goede onderbelijning. Ribkorf voldoende gewelfd. Voorborst voelbaar. Borst
voldoende breed en diep. Bekken hellend. Staart: Staart goed gedragen. Maar zou iets hoger gedragen moeten
zijn. Ledematen: Passende benen en voeten. Draait ellebogen nog iets uit. Achterhand normaal gehoekt.
Opperarm wat steil. Gangwerk: Door haar speels gedrag is het gangwerk nog onregelmatig en moeilijk te
beoordelen. Beharing: Vacht nog in ontwikkeling en zag graag wat meer bevedering. Maat: Aan de maat. Mevr.
bracht de hond voor met een tuigje waardoor een wat vertekend beeld ontstaat. Zeer goed
69. Jinske Jiba
Teef. Eig. H. van Norel
Vrouwelijk totaalbeeld van achttien maanden. Met de juiste lichaamsverhoudingen. Dat zich vandaag niet
prettig in de ring voelt. Hoofd: Mooi vrouwelijk droog hoofd met de juiste verhoudingen schedel voorsnuit. Zag
schedel graag wat vlakker. Oren wat hoog er geplaatst. Compleet scharend gebit. Oog toont een tikkeltje rond
en mag iets bijkleuren. Hals: Goede hals passend bij het lichaam en mooi droog. Lichaam: Voor leeftijd reeds
goed ontwikkeld. Correcte voorborst doch voldoende breed en diep. Zag voorhand graag iets meer naar
achteren. Staart: Goed geplaatst en gedragen. Ledematen: Passend bij het lichaam. Voor en achter normaal
gehoekt. Gangwerk: Zag graag wat meer stuwing in de achterhand. Beharing: Correcte beharing. Maat: Goed
aan de maat. Zeer goed
70. Jitte Jiba
Teef. Eig. C.A. Hoogenraad
Vrouwelijk totaalbeeld van achttien maanden. Met de goede lichaamsverhouding met een onstuimig
temperament. Hoofd: Vrouwelijk hoofd dat zich nog verder moet ontwikkelen. Behang goed geplaatst en kan
goed gedragen worden. Compleet scharend gebit. Goed oog barnsteenkleurig oog. Hoofd goed droog maar zag
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voorsnuit graag een tikkeltje korter. Hals: Prima hals. Lichaam: Zou de rug wat strakker willen zien. De
onderbelijning graag wat verder doorlopen. Goed gewelfde ribkorf. Borst voldoende diep. Voorborst voelbaar.
Staart: Staart wat laag geplaatst en gedragen. Maar in aanleg voldoende bossig. Ledematen: Voor en achter
voldoende gehoekt maar zag voorhand graag iets meer naar achteren liggen. Passend been en voeten.
Gangwerk: Gangwerk nog wat los en speels passend bij leeftijd. Zag graag wat meer stuwing in de achterhand.
Beharing: Staart staat nog wat open. Mist nog wat ondervacht. Maat: Aan de maat. Zeer goed

Nest 13 | Kennel v.'t Roetslat (R.A.M. Hummelink)
Nest 3/1 aanwezig 0/0 - Geb. 9-2-2012
V

JORIS NYNKE V.D. BEZELHONK, NHSB 2694399, HD A, (DORUS V.'T OALE HEMELRIEK X NYNKE-FLO-JYTTE
V.D. BEZELHONK), EIG. R. VAN GOGH

M

FENNA V.'T ROETSLAT, NHSB 2595173, HD A, (DUCO BONTJE V. HOEVE ZAAIDIJK X SITA), EIG. R.A.M.
HUMMELINK
Nest afwezig

Nest 14 | Kennel v.d. Wildediek (W. Nijman)
Nest 2/4 aanwezig 0/4 - Geb. 14-12-2011
V

ROCCO V. GORIK'S HEEM, NHSB 2491406, HD B, (EROS AMBER V. WIKATRO X SARAH V. GORIK'S HEEM),
EIG. M.J. BOER

M
BO, NHSB 2737959, HD A, (BAS V.'T HOLTENBOS X LAIKA NOUSKA V. KROMHOF), EIG. W. NIJMAN
Vier goede ras vertegenwoordigers. Met prima ringgedrag. Alle aanwezigen honden laten een duidelijk sterk
hellend bekken zien. Qua lichaam mogen ze niet eleganter worden.
M. ROCCO V. GORIK'S HEEM
Voldoende rastypische Drent van bijna 10 jaar. Hoofd: Goed reuenhoofd. Goed oog en oor. In aanleg goed
gebit had betere verzorging verdiend. Hals: Goede hals. Lichaam: Iets aflopende bovenbelijning. Goed lichaam.
Staart: Goede staart in staartlengte. Ledematen: Passende benen en voeten. Evenredige hoekingen. Gangwerk:
Nog voldoende vlot. Beharing: Wat openstaande beharing. Maat: Goede maat. Prima ringgedrag. Zeer goed
M. BO

Voldoende typische Drent van bijna 5 jaar. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Goed oog oor en gebit. Mag niet zwaarder
worden in lippenpartij. Hals: Goede hals en bovenbelijning. Lichaam: Zag graag wat meer borstdiepte. Goede
ribbenpartij. Staart: Staart met onregelmatige wervel (trauma). Beharing moet bossiger. Ledematen: Passende
benen en voeten. Evenredig gehoekt. Gangwerk: Gangwerk voldoende vlot wat los in ellebogen. Beharing:
Goede vachtstructuur maar mist bevedering. Maat: Goede maat. Prima ringgedrag. Zeer goed
75. Ansgar
Absent

Reu. Eig. S. Uijterwaal

76. Arno
Absent

Reu. Eig. D. Blezer

77. Amy
Teef. Eig. H.C. Smeenge
Voldoende typische Drent. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Goed oog oor en gebit. Hals: Goede hals en
bovenbelijning. Lichaam: Voldoende ontwikkeld lichaam. Met een wat sterk hellend beken. Staart: Mooie
bossige staart van voldoende lengte. Ledematen: Passende benen en voeten. Evenredig gehoekt. Gangwerk:
Zou beter moeten sturen. Beharing: Goede vachtstructuur mist wat bevedering. Maat: Goede maat. Prima
ringgedrag. Zeer goed
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78. Amber
Teef. Eig. L. Houwink ten Cate
Voldoende typische Drent met voldoende zelfvertrouwen. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Goed oog oor en gebit.
Hals: Goede hals en bovenbelijning. Lichaam: Zag graag meer borstdiepte en voorborst. Staart: Goede staart en
staartlengte. Ledematen: Passend beenwerk. Evenredig gehoekt. Gangwerk: Door sterk hellend bekken gaat en
staat ze graag ondergeschoven. Beharing: Goede vachtstructuur mist wat bevedering. Maat: Goede maat.
Prima ringgedrag. Zeer goed
79. Adele
Teef. Eig. M. Oving
Voldoende typische Drent met vriendelijk gedrag. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Goed oor oog en gebit. Zag
oogkleur graag wat donkerder. Onderlip zou beter moeten sluiten. Hals: Goede hals en bovenbelijning.
Lichaam: Goede gebouwd lichaam, wat nog moet uitzwaren. Staart: Goede staart en aanzet. Ledematen:
Passend bij het totaalbeeld. Evenredig gehoekt. Gangwerk: Evenredig aan de bouw. Hond gaat graag in telgang.
Beharing: Goede vachtstructuur. Maat: Goede maat. Prima ringgedrag. Zeer goed
80. Aika
Teef. Eig. F. Best
Voldoende typische Drent met voldoende zelfvertrouwen. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Met goede expressie. Met
goede oog oor en gebit. Jachtknobbel goed zichtbaar. Hals: Goede hals en bovenbelijning. Lichaam: Zag graag
meer voorborst en borstdiepte. Wat sterk hellend bekken. Staart: Goede staart en staartlengte. Ledematen:
Passende benen en hoeking. Evenredig gehoekt. Gangwerk: Voldoende vlot. Maar gaat en staat graag
ondergeschoven. Beharing: Goede vachtstructuur. Zag graag een betere plaatverdeling. Maat: Goede maat.
Prima ringgedrag. Zeer goed

Nest 15 | Kennel v.'t Patrieske (J. Sportel-Roeland)
Nest 2/5 aanwezig 2/4 - Geb. 28-10-2011
V

DOUWE NYNKE V.D. BEZELHONK, NHSB 2694395, HD A, (DORUS V.'T OALE HEMELRIEK X NYNKE-FLOJYTTE V.D. BEZELHONK), EIG. A.H. STAMHUIS

M

JOESKA V.D. HAECKPOLDER, NHSB 2598758, HD A, (SEM V.'T PATRIESKE X STELLA V.D. HAECKPOLDER),
EIG. J. SPORTEL-ROELAND
Geen homogeen nest, enkele lijken op de vader en enkele op de moeder. De vader heeft het meeste door
gegeven, onder andere het grove hoofd met de losse lippen. De teef van de fokker is een aardige hond
geworden. De rest heeft nog tijd nodig.
N. DOUWE NYNKE V.D. BEZELHONK
Flinke reu, van een goed type, evenredig totaalbeeld, een hoofd goed in verhouding, lippen zouden wat
strakker kunnen, prima ringgedrag. Hoofd: Oren goed geplaatst en gedragen, goede verhouding schedel
voorsnuit, hoofd past bij lichaam, goede ogen, mooi amber kleurig, gebit compleet scharend. Hals: goede hals
ruglijn. Lichaam: voldoende hoeking voor en achter, goede voorborst, goede onder belijning. Staart: staart
goed geplaatst en gedragen. Ledematen: rechte ledematen voor en achter. Gangwerk: Vlot gangwerk.
Beharing: goede beharing. Maat: forse reu. Intact.
N. JOESKA V.D. HAECKPOLDER

7 jarig teefje van een goed type, ras en geslacht typisch, goede hoogte en lengte verhouding. Hoofd: teven
hoofd, goed in verhouding, ogen goed geplaatst, goed van kleur, gebit scharend, lippen goed aangesloten. Hals:
Hals goed van lengte, stevige rug en lendenen. Lichaam: Goede onderbelijning, goede voeten, sterk. Staart:
goed aangezet maar draagt hem wat gedrukt. Ledematen: goede hoeking voor en achter. Gangwerk: gaat wat
ongemakkelijk door de ring. Beharing: goed maar is in de rui, wat open, krullerige vacht op dit moment. Maat:
teefje van klein formaat maar wel goed in verhouding.
81. Ilco Joeska
Reu. Eig. P.A. van Dijken
Forse reu van een goed type, goede hoogte/lengte verhouding, fors hoofd, passend bij lichaam. Hoofd: goede
verhouding schedel/voorsnuit, oog mag nog een tikkeltje donkerder worden, lippen zouden wat strakker
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mogen, scharend gebit. Hals: stevige hals, loopt goed over in de rug. Lichaam: goede borst lengte, sterke rug en
lendenen. Staart: goede staart aanzet en dracht. Ledematen: achterhand voldoende gehoekt, rechte benen,
voeten zouden wat sterker kunnen vooral voor. Gangwerk: gaat in de ring voor erg breed, zwaait de voeten
wat uit achter weinig stuwing. Beharing: Op de rug wat open. In de rui/stress? Maat: forse reu. Prima ring
gedrag. Zeer goed
82. Ingo Joeska
Reu. Eig. J. van Hoppe-Litjens
Goed ras en geslacht typisch totaalbeeld, goede hoogte/lengte verhouding, prima karakter. Hoofd: hoofd in
verhouding, brede schedel, ogen zouden een tikkeltje donkerder kunnen, goede neusspiegel, lippen zouden
strakker moeten, goede oor aanzet, compleet schaargebit. Hals: voldoende lang. Lichaam: Voorborst zou
dieper mogen, sterke rug, ribben moeten nog verder uitzwaren, goede onderbelijning. Staart: goede staart
aanzet. Ledematen: voldoende hoeking voor, achter goed. Gangwerk: moeilijk te beoordelen, draait ellebogen
uit op dit moment. Beharing: hond is in de rui, beharing is minimaal op dit moment. Maat: forse reu. Deze hond
moet in alles nog groter groeien, heeft tijd nodig, mist nog ribwelving en voorborst. Zeer goed
83. Indira Joeska
Teef. Eig. R. v.d Voort
Ras en geslacht typisch, compact hondje, van een goed type. Hoofd: goede verhouding schedel/voorsnuit, goed
gedragen en geplaatst oor, oog heeft goede kleur, lippen voldoende strak, gebit scharend en compleet. Hals:
Voldoende hals, doorlopend in de sterke rug. Lichaam: Evenredig gebouwd, goed bespierd, heeft body. Staart:
goede staart aanzet en dracht. Ledematen: rechte ledematen, goede voor en achterhand. Gangwerk: Vlot
gangwerk. Beharing: Wat open, net loops geweest. Maat: alles in verhouding. Zeer goed
84. Indra Joeska
Teef. Eig. M. Richter
Rastypisch teefje van een goed type, dat niet gewend is om aangeraakt te worden, goede hoogte/lengte
verhouding. Hoofd: Goede verhouding schedel/voorsnuit, goed oog met goede kleur, oren goed geplaatst erg
beweeglijk op dit ogenblik, lippen zouden iets strakker mogen zijn, scharend compleet gebit. Hals: goede
hals/ruglijn. Lichaam: voldoende bespierd, ribben moeten nog uitzwaren. Staart: goede staart aanzet en
dracht. Ledematen: voldoende hoeking voor en achter. Gangwerk: Vlot gangwerk, in gang nog wat overbouwd.
Beharing: beharing heeft ook tijd nodig. Maat: forse teef. Deze hond heeft ook nog tijd nodig, graag in de ring
terug zien als ze ouder is. Zeer goed
85. Isis Minya
Teef. Eig. K.I.M. Sportel
Ras en geslacht typisch totaalbeeld, evenredig gebouwd, prima ring gedrag. Hoofd: Prima teven hoofd, goed in
verhouding, oog goed geplaatst en goede kleur, gebit compleet en scharend, goede oor aanzet en dracht. Hals:
Goede hals/ruglijn. Lichaam: Al zeer gespierd, ribben moeten nog uitzwaren, heeft tijd nodig. Staart: aanzet is
wat laag aangezet en wat ronde croupe. Ledematen: rechte ledematen, goede voor en achterhand, voldoende
voorborst. Gangwerk: Vlot gangwerk. Beharing: Geode beharing. Maat: goed van formaat. Zeer goed
86. Isabel Joeska
Teef. Eig. R. Slenders
Forse teef, rastypisch totaalbeeld, goede hoogte/lengte verhouding. Hoofd: Hoofd goed in verhouding, oog zou
een tikje donkerder kunnen, goed geplaatst, oren goed geplaatst en gedragen, compleet schaar gebit. Hals:
Goede hals/ruglijn. Lichaam: Spieren zouden nog sterker kunnen worden, wat sterk opgetrokken buiklijn, borst
diepte moet meer worden, komt niet tot de elleboog en zou beter aan moeten sluiten, staat op dit moment
nog wat overbouwd, ronde croupe. Staart: Wat laag aangezet, goed gedragen. Ledematen: Matige hoeking
voor en achter. Gangwerk: Moeilijk te beoordelen, is niet gewend om in de ring te lopen. Beharing: Op dit
moment niet in goede conditie. Maat: Grote teef. Heeft nog tijd nodig om te ontwikkelen. Goed
87. Ilanka Joeska
Absent

Teef. Eig. T. Bakker

18

Nest 16 | Kennel v.'t Patrieske (J. Sportel-Roeland)
Nest 2/1 aanwezig 1/1 - Geb. 31-10-2011
V

BOYKA-NOUSKA V. KLEIN ELSHOLT, NHSB 2631163, HD A, (DJUKA V.'T OALE HEMELRIEK X NOUSKAARJEN V.D. BERTRENS HOEVE), EIG. A.H.L. KAMPERMAN-VAN REMMEN

M

BLOSSOM V.'T PATRIESKE, NHSB 2694287, HD A, (BRAM CEBLO V.D. DRENTSCHE DREVEN X RISTA V.'T
PATRIESKE), EIG. J. SPORTEL-ROELAND
Eigenlijk een heel homogeen nest, ze lijken eigenlijk allen op de moeder. Vader heeft eigenlijk geen stempel op
gedrukt. Allebei de pups hebben de lage oor aanzet van de moeder, alleen de vrolijke staart hebben ze van hun
vader. Ze moeten allemaal nog gewoon door groeien en dan terug komen in de showring.
O. BOYKA-NOUSKA V. KLEIN ELSHOLT
Forse reu, rastypisch totaalbeeld en geslacht typisch, goede hoogte/lengte verhouding. Hoofd: Fors reuen
hoofd, goede schedel/voorsnuit verhouding, goed geplaatst oog, goede kleur, oor goed geplaatst en gedragen,
gebit is scharend. Hals: goede hals doorlopend in de rug. Lichaam: Voldoende bespiering, goed bone, goede
onderbelijning. Staart: Goede staart aanzet. Ledematen: Voldoende hoeking voor en achter. Gangwerk: Vlot
gangwerk. Beharing: In de rui, vacht staat open. Maat: Forse maat. Mist 1 snijtand, afgebroken. Heeft gejaagd,
nu KNJV B diploma.
OA. BLOSSOM V.'T PATRIESKE

Teefje van 5 jaar oud, waarvan alles in verhouding is, goede lengte/hoogte verhouding, wat timide. Hoofd:
Goede schedel/voorsnuit verhouding, oog goed geplaatst en goed van kleur, compleet schaar gebit, oren wat
laag aangezet en niet rastypisch gedragen. Hals: Korte, stevige hals, doorlopend in de rug. Lichaam: Stevig
lichaam met veel bone, voldoende bespierd, goede boven - en onderbelijning. Staart: Goede staart aanzet.
Ledematen: Voldoende hoeking voor en achter. Gangwerk: Vlot gangwerk. Beharing: Goede beharing. Maat:
Middelmatig grote teef.
88. Hubertus Siwa
Reu. Eig. M.J.J. Hogeboom
Forse reu van bijna 2 jaar, die erg angstig is in de ring, goede hoogte/lengte verhouding, ras- en geslacht
typische reu. Hoofd: Goede verhouding in het hoofd, ogen goed geplaatst en goede kleur, oren hadden een
tikje hoger gekund, hij kan ze rastypisch dragen. Prima schaargebit. Hals: Hals van goede lengte prima
doorlopend in de rug. Lichaam: Borst diepte heeft tijd nodig, rib welving moet uitzwaren. Staart: Aanzet is
goed, in gangen wel met een hele vrolijke staart door de ring bijna over de rug. Ledematen: Rechte ledematen,
voldoende hoeking voor en achter. Gangwerk: Gangwerk op dit moment niet te beoordelen. Beharing: goed,
staart met mooie pluim. Maat: Grote reu. Misschien moet er mee gewerkt worden zodat hij wat vrijer wordt.
Goed
89. Hercules Siwa
Absent

Reu. Eig. F.C.T. de Boer-Smink

90. Honey Siwa
Teef. Eig. B. Harte
Teefje van bijna 2 jaar oud, van goed type, echte teef, goede verhoudingen lengte en hoogte. Hoofd: Schedel
/voorsnuit goed in verhouding, ogen goed geplaatst zouden een tikkeltje donkerder kunnen, zijn wat rond,
oren wat laag geplaatst en ook niet rastypisch gedragen, gebit compleet scharend. Hals: Voldoende lengte die
over gaat in de rug. Lichaam: Ronde croupe, op dit moment voldoende bespiering, alles heeft nog wat tijd
nodig ribben moeten nog verder uitzwaren en de borst diepte moet wat meer worden. Staart: aanzet is wat
laag met vrolijke dracht. Ledematen: Voorhand zou wat meer hoeking kunnen hebben en achter hand ook.
Gangwerk: Vlot gangwerk met een vrolijke staart. Beharing: Goed. Maat: Middelmatig voor een teef. Goed
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Nest 17 | Kennel fan 't Suydevelt (J.W. Hoeksema)
Nest 2/1 aanwezig 0/0 - Geb. 19-12-2011
V

BOYKA-NOUSKA V. KLEIN ELSHOLT, NHSB 2631163, HD A, (DJUKA V.'T OALE HEMELRIEK X NOUSKAARJEN V.D. BERTRENS HOEVE), EIG. A.H.L. KAMPERMAN-VAN REMMEN

M

MEISKE FAN 'T SUYDEVELT, NHSB 2564989, HD A, (SCOUT MEIKE V. GROEVENBEEK X DIEUWKE FAN 'T
SUYDEVELT), EIG. J.W. HOEKSEMA
Nest afwezig, vader zie nest 16.

Nest 18 | Kennel Út It Suden (E.A.M. Helmer-de Jong)
Nest 4/3 aanwezig 0/0 - Geb. 28-1-2012
V

TIMO V.D. HAECKPOLDER, NHSB 2598756, HD A, (SEM V.'T PATRIESKE X STELLA V.D. HAECKPOLDER), EIG.
J.W. HOEKSEMA

M

AYLA, NHSB 2764183, HD A, (MAX FAN 'T SUYDEVELT X BRITT FAN 'T SUYDEVELT), EIG. E.A.M. HELMERDE JONG
Nest afwezig

Nest 19 | Kennel van E.E.H.J. Creuwels (E.E.H.J. Creuwels)
Nest 4/3 aanwezig 0/3 - Geb. 22-12-2011
V

ROCKY, NHSB 2602641, HD A, (FLOYD X ELLANOR DIESEL V. WIKATRO), EIG. E.E.H.J. CREUWELS

M

AILA, NHSB 2656675, HD A, (JARNO V. CLARA FEYOENA HEEM X LAIKA NOUSKA V. KROMHOF), EIG.
E.E.H.J. CREUWELS
3 teefjes aanwezig. Vanwege het ontbreken van de ouderdieren en de reuen is het niet zinvol een nestverslag
te geven.
Q. ROCKY
Absent
Q. AILA

Absent
94. Bink
Absent

Reu. Eig. E.E.H.J. Creuwels

95. Boy
Absent

Reu. Eig. A.E.J. Smits-Remmers

96. Blitz
Absent

Reu. Eig. M. Janssen

97. Bruce
Absent

Reu. Eig. F. Thiebaut

98. Charel
Teef. Eig. G.E. de la Chambre-Woning
Zeer goede ras vertegenwoordiger met vrolijk gedrag. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Goed oog oor en gebit. Kale
oogranden storen expressie. Hals: Goede hals en bovenbelijning. Lichaam: Goed lichaam. Mooie
onderbelijning. Staart: Goede staart. Ledematen: Passende ledematen en voeten. Evenredig gehoekt.
Gangwerk: Voldoende vlot gangwerk. Beharing: Goede vachtstructuur maar mist wat bevedering. Maat: Mooie
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maat. Prima ringgedrag. Zeer goed
99. Brooke
Teef. Eig. M. la Croix
Prima ras vertegenwoordiger. Met prettig gedrag. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Met mooie expressie. Goed oog
oor en gebit. Hals: Goede hals en bovenbelijning. Lichaam: Goed ontwikkeld lichaam. Mooie onderbelijning.
Net voldoende borstdiepte. Staart: Goede en actieve staart. Zou iets bossiger mogen zijn. Ledematen: Sterke
benen en voeten. Evenredig gehoekt. Gangwerk: Voldoende vlot gangwerk nog wat los in de voorhand.
Beharing: Goede vachtstructuur maar mist nog wat bevedering. Maat: Goede maat. Prettig ringgedrag. Zeer
goed
100. Beau
Teef. Eig. T. Rijnten
Prima ras vertegenwoordiger met vrolijk gedrag. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Goed oog en oor. Oogkleur net
voldoende donker. Goed gebit. Een wat diepe stop. Hals: Goede hals en bovenbelijning. Lichaam: Voor leeftijd
goed ontwikkeld lichaam. Goede onderbelijning. Staart: Goede staart. Welke wat bossiger mag. Ledematen:
Passende benen en voeten. Evenredig gehoekt. Draait voor voeten naar buiten in stand. Gangwerk: Voldoende
vlot. Beharing: Goede vachtstructuur maar mist wat bevedering. Maat: Goede maat. Prettig ringgedrag. Zeer
goed

Nest 20 | Kennel v.d. Lage Nesse (T. de Reus-de Haan)
Nest 0/6 aanwezig 0/3 - Geb. 26-10-2011
V

WAMMES LARS V.D. STOMPAERDSE KREEK †, NHSB 2489519, HD A, (LARS CEDA V.D. DRENTSCHE DREVEN
X DJARA V. OLT DRENTENHOF), EIG. N. PLOEGER

M

AMY LOTTE V.D. LAGE NESSE, NHSB 2710814, HD A, (CASTOR BUSTER FAN 'T PATRIJZEN BOS X LOTTECARMEN V.D. VALKENIERSWEIDE), EIG. T. DE REUS-DE HAAN
Mede aan de hand van de overlegde foto's van de andere nestgenoten: een vrij homogeen nest. Goede types.
Over het algemeen goede substantie, correcte hoekingen. Fraaie beharing en bevedering. Zag alleen graag het
gedrag vrijer en opener.
R. WAMMES LARS V.D. STOMPAERDSE KREEK
Overleden
R. AMY LOTTE V.D. LAGE NESSE

5 jaar. Rastypische Drent. Goede verhoudingen in hoofd en lichaam. Vandaag een beetje aan de zware kant.
Vrij en vriendelijk ringgedrag. Hoofd: Wigvormig vrouwelijk hoofd. Mooie zachte, rastypische uitdrukking.
Beweeglijk oor. Scharend gebit. Hals: Voldoende lengte. Toont wat keelhuid. Lichaam: Zag de voorhand
hoeking graag iets duidelijker. Achterhand goed gehoekt. Rugbelijning een beetje zwak. Staart: Staart iets laag
aangezet, van goede lengte. Ledematen: Goed bone. Compacte voeten. Gangwerk: Rolt een beetje in de rug,
laat het overgewicht zien. Voor iets breed en niet geheel parallel. Beharing: Van goede structuur, maar wat kaal
aan de binnenzijde van de achterbenen. Maat: Mooie maat. Zeer goed
107. Feline Amy
Absent

Teef. Eig. C. Vennewald

108. Silke Amy
Teef. Eig. M. van Megen-Koks
Twee jaar. Wat verlegen rastypische jonge Drent. Zeer vrouwelijk in hoofd. Goede lichaamsverhoudingen. Iets
elegant belijnd. Hoofd: Licht gestrekt. Barnsteenkleurig oog. Iets laag aangezet oor. Kan het oor goed dragen.
Scharend gebit. Hals: Goede halslengte. Lichaam: Moet nog uitzwaren. Is nog vlak en smal. Opperarm sluit niet
aan, draait daardoor de voetjes makkelijk naar buiten. Verder correct gehoekt. Staart: Iets laag aangezet.
Ledematen: Voldoende bone. Goed gesloten, lepelvormige voeten. Gangwerk: Gaat makkelijk in telgang.
Achter nog een beetje nauw. Beharing: Van goede structuur, maar mist nog bevedering aan voorbenen. Maat:
Prima maat. Moet vrijer worden. Zeer goed
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109. Sera Amy
Teef. Eig. H. v.d. Zwet
Twee jaar. Fraaie substantievolle teef. Goede balans. Fraai rastypisch totaalbeeld. Moet echter wel vrijer
worden. Hoofd: Fraai hoofd. Mooi behang. Barnsteenkleurig oog. Prima schaargebit. Hals: Goede hals. Lichaam:
Prima ribben. Zeer rastypisch belijnd lichaam. Correcte hoekingen. Staart: Prima staartaanzet. Mooie bossige
staart. Ledematen: Voldoende bone. Gesloten voeten. Gangwerk: Correct gangwerk. Beharing: Fraaie beharing
en bevedering. Maat: Prima maat. Uitmuntend
110. Donjah Amy
Absent

Teef. Eig. D. van Duyn

111. Clasie Amy
Absent

Teef. Eig. L.A. Schot

112. Flyer Amy
Teef. Eig. G.R. Sloot
Substantievolle teef met goede verhoudingen in hoofd en lichaam. Hoofd: Goede wigvorm. Attent gedragen
oor. Barnsteenkleurig oog, een tikje rond. Prima schaargebit. Hals: Van voldoende lengte. Lichaam: Prima
ribben. Goede boven- en onderbelijning. Achter sterker gehoekt dan voor. Staart: Iets laag aangezet en voorbij
de hak reikend. Ledematen: Goed bone. Goed gesloten voeten. Gangwerk: Nog wat rommelig en jeugdig
gangwerk. Beharing: Fraaie beharing. Bossige staart. Maat: Prima maat. Moet vrijer worden. Zeer goed

Nest 21 | Kennel v.h. Bergse Veld (A.C.M. Poppelaars)
Nest 1/1 aanwezig 0/0 - Geb. 9-12-2011
V

MAZZEL FAN 'T SUYDEVELT, NHSB 2578159, HD A, (LARS CEDA V.D. DRENTSCHE DREVEN X MONTY'S
HANNA FAN 'T SUYDEVELT), EIG. J.W. HOEKSEMA

M

NIENKE KRISTEL V. SELIHOF, NHSB 2621635, HD A, (SIEP MUFFTY V. SELIHOF X KRISTEL LOBKE V.
SELIHOF), EIG. A.C.M. POPPELAARS
Nest afwezig

Nest 22 | Kennel fan 't Patrijzenbos (W. Klijnstra)
Nest 2/2 aanwezig 2/2 - Geb. 5-4-2012
V

FLORIS PHÉBE V. GROEVENBEEK, NHSB 2635614, HD A, (HORUS MEIKE V. GROEVENBEEK X PHÉBE BABIEN
V. GROEVENBEEK), EIG. N.G. KLAASSEN

M

ISAH LOEKA V.D. KRIKHEIDE, NHSB 2783267, HD A, (CASTOR BUSTER FAN 'T PATRIJZEN BOS X LOEKA V.D.
MEERPOEL), EIG. W. KLIJNSTRA
In het algemeen heeft vader het meest positieve invloed gehad in het nest. Zoals de vachten die in het
algemeen zeer goed zijn bij alle nakomelingen. De moeder heeft goede wigvormige hoofden doorgegeven,
maar helaas ook de wat zwakke polsen. Beide ouders hebben hun prima open karakter aan de jongen
doorgegeven. Alle nakomelingen zijn goede vertegenwoordigers van het ras.
T. Floris Phébe v. Groevenbeek
Reu van bijna 7 jaar. Goed ras en geslachtstype. Hoofd: Mannelijk hoofd. Tikkeltje breed in schedel. Wat laag
aangezet oor. Oor is wat groot van maat. Voldoende wigvorm. Goed oog en gebit. Hals: Voldoende halslengte.
Typische kraag. Lichaam: Goede rug. Goed liggend bekken. Goede voorborst, borstdiepte en welving. Staart: --.
Ledematen: Matig doch evenredig gehoekt. Goede benen en goede voeten. Gangwerk: Zou wat beter mogen
stuwen en uitgrijpen. Beharing: In aanleg goede vacht. Bevedering broek en bossige staart. Maat: --. Prima
karakter. Zeer goed
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t. Isah Loeka v.d. Krikheide
Voldoende ras en geslachtstype. Totaalbeeld wordt enigszins geschaad omdat ze net pups heeft gehad. Hoofd:
Vrouwelijk hoofd. Goede wigvorm. Goed oog, oor en gebit. Hals: Voldoende lang. Lichaam: Goede rug. Kort
hellend bekken. Voorborst is voelbaar. Zeer goed gewelfde ribkorf. Staart: Lengte goed. Ledematen: Matig
gehoekt voor, goed gehoekt achter. Benen passend in het geheel. Zwakke pols en voeten. Gangwerk: gaat met
voldoende stuwing. Voor erg breed in de ellebogen. Draagt daarbij de staart heel erg hoog. Beharing: Mist de
totale vacht vanwege het nest. Maat: net goed. Door het nest vandaag niet in optimale conditie. Goed
115. Hunter Floris
Reu. Eig. H.A. Bardelmeijer
18 maanden oud. Zeer goed ras en geslachtstype. Hoofd: Mooi wigvormig mannelijk hoofd. Goed oor, oog.
Scharend gebit. Hals: Prima hals. Lichaam: Goede rug, goed bekken. Goed gewelfde en diepe ribkorf.
Voldoende gehoekt voor en achter. Staart:--. Ledematen: Sterke benen en goed geveerde pols. Goede voet.
Gangwerk: Gaat met goede stuwing. Grijpt voor goed uit. Is blij met zijn staart. Beharing: In aanleg zeer goede
vacht, met veel ticking in het wit. Bevedering in broek moeten nog komen. Toont wel een bossige staart. Maat:
--. Zeer goed
116. Hidde Floris
Reu. Eig. E. Heijnen
Zeer goed ras en geslachtstype. Hoofd: Mannelijk hoofd. Goede wigvorm. Goed geplaats oor. Goed
gepigmenteerd oog. Hals: Goede halslengte. Lichaam: Goede rug en bekken. Goed gewelfde ribkorf maar moet
nog wat dieper worden. Staart: goed. Ledematen: Evenredig maar matig gehoekt. Sterk bone. Pols en voeten
zouden wat sterker mogen. Gangwerk: gaat met goede stuwing , voor nog los in elleboog en pols. Beharing:
Goede vacht en kleurverdeling. Laat reeds bevedering broek en bossige staart zien. Maat: goed. Laat helaas het
gebit niet zien. Hele speelse hond die nog niet toe wil laten de tanden te laten beoordelen. Wel alle
tandelementen aanwezig, maar laat niet zien dat het scharend is. Ringtraining is nodig. Geen beoordeling
vanwege het gebit.
117. Hesther Isah
Teef. Eig. W. Klijnstra
Zeer goed ras en geslachtstype. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Goede wigvorm. Ietwat klein oor, wat open gedragen
wordt. Goed gepigmenteerd oog. Scharend gebit. Hals: goede hals. Lichaam: Sterke rug. Goed liggend bekken.
Voelbare voorborst. Prima gewelfde en diepe ribkorf. Staart: goed. Ledematen: Voldoende gehoekt voor, goed
gehoekt achter. Passende benen, goede voet. Geveerde pols. Gangwerk: Gaat met goede gang. Grijpt voor
goed uit. Prima staart actie. Beharing: Vacht van goede lengte en kleur. Goede bevedering broek en bossige
staart. Maat: goed. Prima temperament. Bezig met jachtopleiding. Uitmuntend
118. Hilly Isah
Teef. Eig. F.J.G. v.d. Leeuw
Licht gestrekte dame. Goed ras en geslachtstype. Hoofd: Wigvormig vrouwelijk hoofd. Kan oor goed dragen.
Ogen zijn nu nog wat licht. Scharend gebit. Hals: Hals van goede lengte. Lichaam: Rug mag nog wat strakker
worden. Licht hellend bekken. Voorborst is voelbaar. Voor leeftijd reeds goed gewelfde ribkorf, maar moet nog
wat dieper worden. Staart: goed. Ledematen: Voldoende gehoekte schoudergordel ligt wat naar voren,
waardoor de ellebogen onvoldoende aansluiting krijgen met het borstbeen. Voldoende gehoekt achter, goede
benen en voeten. Neigt tot frans staan. Gangwerk: Gaat met goede stuwing, voor nog wat los in de pols.
Beharing: In aanleg goede vacht, mantel. Bevedering broek en bossige staart zijn komende. Maat: goed. Prima
temperament. Zeer goed

Nest 23 | Kennel fan 't Suydevelt (J.W. Hoeksema)
Nest 5/1 aanwezig 1/0 - Geb. 9-4-2012
V

XINIX FAN 'T SUYDEVELT †, NHSB 2782065, HD A, (TIMO V.D. HAECKPOLDER X LOTTE FAN 'T SUYDEVELT),
EIG. J. HOOGE

M

WINNY FAN 'T SUYDEVELT, NHSB 2776518, HD A, (BART FAN 'T SUYDEVELT X ELSE MARIE FAN 'T
SUYDEVELT), EIG. J.W. HOEKSEMA
1 reu aanwezig. Geen nestbeoordeling mogelijk.
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121. Lars
Reu. Eig. L. Bakker
Voldoende typische Drent met vrolijk gedrag. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Goed oog, oor en gebit. Oogkleur niet
voldoende donker. Hals: Goede hals en bovenbelijning. Lichaam: Lichaam nog volop in ontwikkeling. Moet nog
meer borstdiepte en voorborst krijgen. Staart: Goede staart en staartlengte. Ledematen: Passende benen en
voeten. Evenredig gehoekt. Gangwerk: Voldoende vlot, nog los in de ellebogen. Beharing: Goede
vachtstructuur. Maat: Goede maat. Prima ringgedrag. Zeer goed

Nest 24 | Kennel v. Drienermarke (H.T. Bösing)
Nest 4/1 aanwezig 4/1 - Geb. 16-3-2012
V

QUINTO FAN 'T SUYDEVELT, NHSB 2734444, HD A, (SACO FAN 'T SUYDEVELT X MARGJE FAN 'T SUYDEVELT),
EIG. B.H. BÜTER

M

SANNE ANJO V. DRIENERMARKE, NHSB 2523666, HD A, (FLAGG-WALDO V.D. BERTRENS HOEVE X ANJO
MARLEIN V. DRIENERMARKE), EIG. H.T. BÖSING
3 reuen monorchide, wat bij 2 honden de hoogte groei beïnvloed heeft. 1 reu is te vrouwelijk. 1 nakomeling
springt eruit in type en ras beeld, uitmuntende reu. Moeder heeft de vacht niet door vererfd, algemeen
rastypische beharing. Correcte temperamenten, hoewel sommige wat meer training nodig hebben.
W. QUINTO FAN 'T SUYDEVELT
Absent
W. SANNE ANJO V. DRIENERMARKE

Rastypische teef met goede verhoudingen, waarvan de vacht onvoldoende typisch is. Hoofd: vrouwelijk hoofd.
Correcte schedel/voorsnuit. Aangename expressie. Mooi amberkleurig oog. Correct geplaatst en gedragen oor.
Hals: goede halslengte. Lichaam: licht gestrekt. Evenredig gehoekt met voldoende voorborst en borstdiepte.
Staart: goed geplaatst en gedragen staart. Ledematen: correct bone, been werk en voeten. Gangwerk: vlotte
gangen, mist wat kracht. Beharing: beharing getrimd, toont teveel krul. Maat: correct. Aangenaam
temperament. Zeer goed
125. Jens Sanne
Reu. Eig. J.J.B. Houtstra
Gestrekte reu, kon wat meer beenlengte tonen. Optisch versterkt door de weinige platen. Hoofd: in aanleg
krachtig reuenhoofd. Mist nog breedte in schedel en toont nog occiput. Verhouding schedel-voorsnuit
voldoende. Amberkleurig oog. Oordracht met name rechts niet optimaal. Linkeroorpunt witte stip. Hals:
krachtige hals. Lichaam: volle ontwikkeling, mist nog diepte en voorborst. Goede toplijn, maar sterk hellend
bekken. Evenredige doch matige hoekingen. Staart: goed aangezet en gedragen. Voldoende bossig. Ledematen:
krachtig bone. Goed beenwerk en voeten. Gangwerk: voor erg los en breed, gaat ondergeschoven met weinig
stuwkracht. En heeft neiging tot koehakkigheid. Beharing: mooie haarstructuur. Goede bevedering en kraag.
Zag graag meer platen op het lichaam. Maat: goed. Vriendelijk temperament. Geen kwalificatie ivm
monorchide. Het exterieur op dit moment een goed, omdat hij wat laagbenig toont.
126. Heike Sanne
Reu. Eig. C.H.M. Toonen
Reu van goede verhoudingen. Licht gestrekt. Goed formaat. Hoofd: krachtig hoofd, moet vlakker en breder
worden in schedel. Royaal oor, maar goed aangezet. Goede verhouding voorsnuit-schedel. Aangename
expressie. Hals: goede hals. Lichaam: al goed ontwikkeld lichaam. Mist nog wat diepte en voorborst. En erg steil
in opperarm. Goede hoekingen achter. Met prima toplijn. Maar te hellend bekken. Staart: goed aangezet. Mooi
bossig. Ledematen: uitmuntend bone, sterke benen, goede voeten. Staat graag frans. Gangwerk: achter
correct, voor nog los. Neigt naar telgang. Beharing: mooie vacht, goede structuur en bevedering. Maat:
correcte maat. Ivm monorchide, later gecastreerd. Aangenaam temperament. Zeer goed
127. Dexter Sanne
Reu. Eig. G. Propeer
Reu met mooi ras beeld. Licht gestrekt en krachtige uitstraling. Hoofd: mooi reuenhoofd. Goede verhoudingen.
Prima expressie, oogkleur en oordracht. Hals: mooie sterke hals met kraag. Lichaam: harmonisch gehoekt met
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al goed ontwikkeld lichaam. Front nog niet optimaal. Staart: goede staart aanzet en dracht. Ledematen:
uitmuntend bone, beenwerk en voeten. Gangwerk: bij juiste handler, rastypisch gangwerk. Beharing: mooie
vacht, prima structuur, bevedering en bossige staart. Maat: correcte maat. Echte Drent. Uitmuntend
128. Moos Sanne
Reu. Eig. C.A. Schouten
Wat laag gestelde reu, die geslachtstype mist. Hoofd: wat smal voor een reu. Lengte voorsnuit-schedel
onvoldoende rastypisch. Amberkleurig oog. Correct gedragen en geplaatst behang. Hals: passende hals.
Lichaam: smal lichaam. Mist nog diepte en front. Waarschijnlijk nog te weinig ontwikkeld door 1 teelbal.
Matige hoekingen. Te hellend bekken, waardoor hij staat ondergeschoven. Weinig front en knijpt met de
ellebogen. Staart: goede bossige staart. Ledematen: rechte benen, maar erg zwak in middenvoet. Passend
bone. Gangwerk: voor los en zwaaiend, achter onder geschoven. Beharing: teveel open beharing op rug. Goede
structuur. Maat: ca.52 cm. Totaalbeeld toont onvoldoende geslachtstype. Vanwege geslachtstype en
monorchide een goed.
129. Fenne Sanne
Teef. Eig. E.S. Goldschmidt
Vrouwelijk totaalbeeld. Licht gestrekt. In alles nog erg smal. Hoofd: vrouwelijk hoofd. Nog te ronde schedel, die
breder moet worden. Wat laag geplaatst oor, kan ze goed dragen. Verhouding schedel-voorsnuit kan beter.
Hals: voldoende halslengte. Lichaam: iets oplopende rugbelijning met te hellend bekken. Evenredige, doch
matige hoekingen. Voorborst, borstdiepte en ribwelving moeten nog komen. Staart: goede bossige staart.
Ledematen: passend bone. Rechte benen, maar zwakke middenvoet. Staat graag frans. Gangwerk: smal met
name in achterhand. Voor erg los, met name in ellebogen. Beharing: mooie haarstructuur. Voldoende
bevedering. Maat: correcte maat. Heeft tijd nodig om te ontwikkelen. Zowel in hoofd als lichaam. Zeer goed

Nest 25 | Kennel v.'t Sleeswyck (T. Nap)
Nest 5/5 aanwezig 5/5 - Geb. 17-2-2012
V

BART FAN 'T SUYDEVELT, NHSB 2630889, HD A, (SJEF FAN 'T SUYDEVELT X MONTY'S HANNA FAN 'T
SUYDEVELT), EIG. J.W. HOEKSEMA

M

SERAH V.'T SLEESWYCK, NHSB 2648845, HD A, (HORUS MEIKE V. GROEVENBEEK X FAYKA V.D.
FLEVOMARE), EIG. T. NAP
Dit vond ik een zeer fraaie combinatie een mooi, homogeen nest. Moeder was van een goed type, doch veel te
dik, vader was niet aanwezig. Reuen waren allen uitgesproken reu en teven allen een uitgesproken teef. De
honden waren in lichaam reeds ver ontwikkeld, reuen hadden goede hoofden, soms wat breed in bakken.
Teven hadden alle nog opvulling onder de ogen nodig "voorsnuit". De bekkens lagen van alle honden vrij goed,
weinig echt hellende bekkens gezien. Bij de teven lagen de voorhanden soms wat ver naar voren. Goede bone,
prima benen en voeten, kortom echte Drenten.
X. BART FAN 'T SUYDEVELT
Absent
XA. SERAH V.'T SLEESWYCK

Krachtige teef van 6 jaar, ruim aan de maat , juiste verhouding lengte hoogte, ze zou wat meer geslachtstype
mogen tonen. Hoofd: Krachtig hoofd met de juiste verhouding schedel voorsnuit, ook hier zou ik iets meer
geslachtstype willen zien, schedel zou vlakker mogen en het oor wat hoger geplaatst en gedragen. Oor wordt
ook naar achter gedragen. Wigvormige voorsnuit, goed amber kleurig oog. Droge lip, gebit was scharend maar
staat nu met twee voortanden in tang. Hals: Krachtige hals passend bij het lichaam. Lichaam: Goede boven en
onder belijning, maar zou in ribben wat vlakker mogen. Correct bekken, borst voldoende breed en diep, goede
voorborst. Staart: Zou wat hoger gedragen mogen worden en zou meer bossig mogen zijn. Ledematen:
Passende benen en voeten, voor en achter evenredig gehoekt, ellebogen zouden wat beter aan mogen sluiten.
Gangwerk: Zou vanuit de achterhand wat meer stuwing mogen zien en draait de ellebogen wat uit. Beharing:
gezien de omstandigheden "nestje" ziet de beharing er goed uit. Maat: Ruim aan de maat. De hond heeft een
goed kosthuis wat niet ten goede komt aan haar bewegingen. Zeer goed
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130. Tebbe Serah
Reu. Eig. E. Koene
Fraai mannelijk totaalbeeld van 20 maanden met de juiste lengte/hoogte verhouding, krachtig mannelijk hoofd
met de juiste expressie. Hoofd: Goed amber kleurig oog, behang goed geplaatst en gedragen, compleet
scharend gebit, mooie wigvormige voorsnuit, lippen zou een tikkeltje droger mogen. Hals: Krachtige hals
passend bij het lichaam. Lichaam: Prima boven en onderbelijning, correct liggend bekken, zeer geweldige
ribkorf, prima voorborst, borst voldoende breed en diep. Staart: Staart goed geplaatst en gedragen, mag nog
bossiger worden. Ledematen: Voor beter gehoekt dan achter, zag graag wat meer hoeking in de sprong en
knie, passende benen en voeten. Gangwerk: Kan vlot en soepel lopen maar is voor met name in de ellebogen
nog wat los. Beharing: van goede kwaliteit. Maat: Goed aan de maat. Hond heeft een goed kosthuis en zou een
paar kilo lichter mogen zijn. Uitmuntend
131. Sem Serah
Reu. Eig. P. Drost
Mannelijk totaalbeeld van 20 maanden, met de juiste lengte/hoogte verhouding die zich vandaag in de ring
niet zo prettig voelt, fraai ras beeld. Hoofd: Mannelijk hoofd, met de juiste expressie, schedel had wat vlakker
mogen zijn, goed amber kleurig oog, oor zou wat hoger geplaatst mogen zijn en meer naar voren gedragen
mogen zijn, compleet scharend gebit, goede verhouding schedel/voorsnuit, had graag wat meer opvulling
onder de ogen gezien. Lip had wat droger mogen zijn. Hals: krachtige hals, passend bij het lichaam. Lichaam:
Prima boven en onder belijning, borst voldoende breed en diep, bekken een tikkeltje hellend, goed gewelfde
ribkorf. Staart: goed geplaatst en gedragen, voor leeftijd al voldoende bossig. Ledematen: Voor voldoende
gehoekt, achter zou ik graag wat meer hoeking en knie willen zien. Heeft in stand zijn achter en voorvoeten
naar buiten gedraaid. Gangwerk: gangwerk voldoende vlot is alleen nog erg jeugdig en los. Beharing: Voor
leeftijd reeds een mooie vacht zag graag nog iets meer bevedering. Maat: Goed aan de maat. Om het type een
Uitmuntend. Uitmuntend
132. Max Serah
Reu. Eig. R.J. Nas
Krachtige reu van 20 maanden. Zeer temperamentvol, echte mannelijk uitstraling, goed ras beeld. Hoofd:
mannelijk hoofd met een mannelijke expressie, maar zou hem graag in schedel en bakken iets minder breed
willen zien, mooie wigvormige voorsnuit met tikkeltje lip, compleet scharend gebit, zag graag oor wat hoger
geplaatst en gedragen. Hals: Krachtige hals, passend bij het lichaam. Lichaam: Prima boven en onderbelijning
met een correct liggend bekken, prima voorborst, borst voldoende breed en diep goed gewelfde rib korf die
mooi naar achter doorloopt. Staart: Goed geplaatst, voor leeftijd mooi bossig, door macho-gedrag wil hij hem
bij het gaan wat vrolijk dragen. Ledematen: Prima benen en voeten, stevig bone, draait in stand de voeten voor
en achter naar buiten. Gangwerk: Toont nog onregelmatig gangwerk, los en speels, passend bij de leeftijd.
Beharing: Voor leeftijd prima beharing, zag graag nog wat meer bevedering. Maat: Goed aan de maat. Zeer
goed
133. Harras Serah
Reu. Eig. S. Mulder
Een krachtige reu van 20 maanden. Fraai ras beeld, met de juiste lengte hoogte verhouding. Hoofd: krachtig
mannelijk hoofd met de juiste verhouding schedel/voorsnuit, mooie wigvorm, zou lip wat droger willen zien,
goed geplaatst en gedragen oor, amber kleurig oog. Compleet scharend gebit. Hals: Krachtige hals, passend bij
het lichaam. Lichaam: Prima boven en onder belijning, goed gewelfde ribkorf, bekken zou tikkeltje vlakker
mogen liggen, borst voldoende breed en diep. Staart: kan de staart vrolijk dragen maar is goed geplaatst.
Ledematen: krachtige benen en voeten, passend bij het lichaam, wil in stand zijn voorvoeten soms naar buiten
draaien, prima gehoekt voor en achter, goede voorborst. Gangwerk: Erg jeugdig en speels, maar kan vlot door
de ring gaan met goede stuwing vanuit de achterhand en goed uitgrijpen in de voorhand. Beharing: prima
kwaliteit, staart in aanleg al reeds bossig. Maat: Goed aan de maat. Heel harmonieus beeld. Uitmuntend
134. Tygo Serah
Reu. Eig. P. van Dijk
Krachtige reu van 20 maanden, mannelijk ras beeld, met de juiste lengte/hoogte verhoudingen. Hoofd: zeer
mannelijk hoofd en expressie, met de juiste verhouding schedel/voorsnuit, zou het hoofd graag wat minder
breed in bakken willen zien, compleet scharend gebit, goed amber kleurig oog, kan behang goed dragen en is
goed geplaatst. Zag lip graag wat droger. Graag wat meer opvulling onder het oog. Hals: Krachtige hals passend
bij het lichaam. Lichaam: Prima boven en onder belijning, borst voldoende breed en diep, goed gewelfde
ribkorf, met een correct liggend bekken. Staart: Goed geplaatst en gedragen voor leeftijd goed bossig.
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Ledematen: Krachtige benen en voeten, voorhand goed gehoekt, goed voorborst, zag opperarm graag iets
verder terug liggen. Gangwerk: Laat een wat los speels gangwerk zien, passend bij de leeftijd, met voldoende
stuwing en voor iets los in de ellebogen. Beharing: Prima beharing, staat op de rug nog iets open. Maat: Goed
aan de maat. Uitmuntend
135. Puck Serah
Teef. Eig. A. Companje
Teefje van 20 maanden, vrouwelijk totaalbeeld, met de juiste lengte/hoogte verhouding. Hoofd: vrouwelijk
hoofd en expressie, wat in alle opzichten nog verder moet ontwikkelen met name de voor snuit die ik graag een
tikkeltje korter had willen zien, mist nog wat opvulling onder het oog en daardoor ook de typisch wigvorm.
Compleet scharend gebit, correct amber kleurig oog, behang goed geplaatst en gedragen. Hals: Passend bij het
lichaam. Lichaam: prima boven en onder belijning, goed gewelfde ribkorf, correct hellend bekken. Staart: prima
geplaatst en gedragen. Ledematen: passende enen en voeten, voor en achter evenredig gehoekt, zag opperarm
graag iets naar achter geplaatst, prima voorborst. Gangwerk: gaat vlot en harmonisch door de ring met
voldoende stuwing vanuit de achterhand. Beharing: Prima beharing, zag graag iets meer bevedering. Maat:
goed aan de maat. Vandaag een zeer goed, zou haar graag willen terug zien als zij helemaal af is. Boven op haar
schedel zit een ingekapselde talgklier en/of ontsteking. Zeer goed
136. Yrsa Serah
Teef. Eig. M. Nellessen
Teef van 20 maanden, vrouwelijk totaalbeeld, die iets gestrekt in lichaam toont. Hoofd: Een echt teven hoofd
met vrouwelijke expressie dat in alles nog iets moet uitzwaren, zowel in schedel als in voorsnuit, zag graag iets
meer opvulling onder de ogen, behang goed geplaatst en gedragen, reeds voor leeftijd mooi amber kleurig oog,
toont een beetje lip, compleet scharend gebit. Hals: krachtige hals, passend bij het lichaam. Lichaam: Voor
leeftijd goed ontwikkeld lichaam, ribkorf voldoende gewelfd, goede boven en onderbelijning, borst voldoende
diep en breed, maar door de iets naar voren liggende voorhand toont ze wat lang, correct liggend bekken.
Staart: Goed geplaatst en gedragen maar moet nog bossiger worden. Ledematen: prima benen en voeten,
evenredig gehoekt voor en achter, staat voor licht frans. Gangwerk: gaat vlot en harmonisch door de ring met
voldoende stuwing vanuit de achterhand, tikkeltje los in ellebogen. Beharing: haren van prima kwaliteit, moet
nog wat bevedering krijgen. Maat: goed aan de maat. Zeer goed
137. Zenna Serah
Teef. Eig. G. Tuytens
Fraai vrouwelijk ras beeld, 20 maanden, juiste lengte/hoogte verhouding en een prettig karakter. Hoofd:
vrouwelijk hoofd en expressie, voor leeftijd reeds goed ontwikkeld, goede verhouding schedel/voorsnuit, zag
graag iets meer opvulling onder de ogen, schedel lichtgewelfd, behang goed geplaatst en gedragen mooi amber
kleurig oog, toon tikkeltje lip, compleet scharend gebit. Hals: --. Lichaam: Prima boven en onder belijning, borst
voor leeftijd voldoende breed en diep, bekken licht hellend, goed gewelfde ribkorf, voldoende voorborst.
Staart: iets laag geplaatst, in aanleg voldoende bossig. Ledematen: prima benen en voeten, voor en achter
evenredig gehoekt, zou opperarm graag iets meer naar achteren zien liggen. Gangwerk: Vlot en harmonieus
gangwerk, draait ellebogen iets uit. Beharing: Prima van kwaliteit. Maat: goed aan de maat. Zeer goed
138. Senna Serah
Teef. Eig. A. van Laar
Fraai vrouwelijk ras beeld, van 20 maanden met de juiste lengte/hoogte verhouding. Hoofd: vrouwelijk hoofd
en expressie, goede verhouding schedel/voorsnuit, mooi amber kleurig oog, voor leeftijd goed ontwikkelde
schedel, goed geplaatst en gedragen behang, compleet scharend gebit, zag graag een tikkeltje meer opvulling
onder de ogen. Hals: Krachtig ontwikkelde hals. Lichaam: Voor leeftijd reeds goed ontwikkeld lichaam, goed
gewelfde ribkorf, prima boven en onderbelijning, voldoende voorborst, correct liggend bekken. Staart: goed
gedragen en geplaatst. Ledematen: Prima benen en voeten voor en achter evenredig gehoekt, doch zag
opperarm graag iets naar achter liggen waardoor er een betere aansluiting van de ellebogen is. Gangwerk: Vlot
en jeugdig, draait in gang ellebogen naar buiten. Beharing: Prima van kwaliteit, zag graag iets meer bevedering.
Maat: Goed aan de maat. Uitmuntend
139. Loes Serah
Teef. Eig. I. van Ooijen
Vrouwelijk ras beeld met de juiste verhouding lengte/hoogte, prettig karakter. Hoofd: vrouwelijk hoofd met
juiste expressie, juiste verhouding schedel/voorsnuit, voorsnuit goed wigvormig, mooi amber kleurig oog,
compleet scharend gebit, schedel moet nog iets verder ontwikkelen, behang goed geplaatst en kan goed
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gedragen worden. Hals: Passend bij het lichaam maar toont wat kort. Lichaam: goede boven en onder belijning,
goed gewelfde ribkorf, goed liggend bekken, borst voldoende breed en diep. Staart: goed geplaatst en
gedragen, mag nog wat bossiger zijn. Ledematen: goede benen en voeten, achterhand goed gehoekt, voor wat
steil in opperarm, de hele voorhand ligt wat naar voren geschoven. Gangwerk: Kan vlot gaan met voldoende
stuwing vanuit de achterhand, draait ellebogen naar buiten. Beharing: In aanleg reeds goed, met voldoende
ondervacht. Maat: Goed aan de maat. Om haar type uitmuntend. Uitmuntend

Nest 26 | Kennel fan 't Suydevelt (J.W. Hoeksema)
Nest 3/4 aanwezig 0/0 - Geb. 25-4-2012
V

BART FAN 'T SUYDEVELT, NHSB 2630889, HD A, (SJEF FAN 'T SUYDEVELT X MONTY'S HANNA FAN 'T
SUYDEVELT), EIG. J.W. HOEKSEMA

M

MARGJE FAN 'T SUYDEVELT, NHSB 2616526, HD A, (TOBIAS V. DRENTENPASSIE X DIEUWKE FAN 'T
SUYDEVELT), EIG. J.W. HOEKSEMA
Nest afwezig

Nest 27 | Kennel fan 't Suydevelt (J.W. Hoeksema)
Nest 3/4 aanwezig 0/0 - Geb. 16-12-2011
V

BART FAN 'T SUYDEVELT, NHSB 2630889, HD A, (SJEF FAN 'T SUYDEVELT X MONTY'S HANNA FAN 'T
SUYDEVELT), EIG. J.W. HOEKSEMA

M

DINGES FAN DE INDO-ANJOHO, NHSB 2626341, HD A, (MAX FAN 'T SUYDEVELT X DEMI FAN DE INDOANJOHO), EIG. J.W. HOEKSEMA
Nest afwezig

Nest 28 | Kennel v. Klein Elsholt (A.H.L. Kamperman-v. Remmen)
Nest 4/0 aanwezig 3/0 - Geb. 18-11-2011
V

SACO FAN 'T SUYDEVELT, NHSB 2590238, HD A, (SCOUT MEIKE V. GROEVENBEEK X KYRIA FAN 'T
SUYDEVELT), EIG. E. TEN CATE

M

TESSA-NOUSKA V. KLEIN ELSHOLT, NHSB 2681186, HD A, (MAX FAN 'T SUYDEVELT X NOUSKA-ARJEN V.D.
BERTRENS HOEVE), EIG. A.H.L. KAMPERMAN-VAN REMMEN

Y. SACO FAN 'T SUYDEVELT
Forse reu van goed type. Acht jaar oud. Evenredig gebouwd. Prima karakter. Hoofd: Hoofd in goede verhouding
schedel voorsnuit. Ogen goed geplaatst. Goede kleur. Wat kaal om de ogen op dit moment. Gebit scharend,
maar twee tandjes onder voor. Wat losse lippen. Passend bij hoofd. Hals: Sterke hals. Lichaam: Ruglijn toont
leeftijd. Goed gehoekt voor en achter. Goede voorborst en buiklijn. Staart: Goede staartaanzet en goede
dracht. Ledematen: Rechte benen. Voorvoeten wat doorgezakt. Leeftijd speelt rol. Gangwerk: Vlot gangwerk.
Beharing: Wat open vacht. Maat: Forse reu. Van zeer goed type.
Y. TESSA-NOUSKA V. KLEIN ELSHOLT

Teefje van goed type. Evenredig gebouwd. Hoofd: Hoofd schedel voorsnuit in goede verhouding. Ogen goed
geplaatst. Compleet schaargebit. Oog kan iets donkerder. Oor iets laag aangezet maar kan ze wel rastypisch
dragen. Hals: Voldoende halslengte. Lichaam: Goede hals rug. Voldoende voorborst en borstdiepte. Goede
ribwelving en onderbelijning. Staart: Goede staartaanzet en dracht. Ledematen: Voldoende hoeking voor en
achter. Rechte benen. Goede voeten. Gangwerk: Vlot gangwerk. Beharing: Goed. Maat: Goed.
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154. Bommel-Tessa Reu. Eig. H. Holtrust
Absent
155. Wisse-Tessa
Reu. Eig. W. Goedegebuur
Flinke reu. Rastypisch totaalbeeld. Goede hoofd lengteverhouding. Hoofd: Goede verhouding schedel
voorsnuit. Oog goede kleur, goed geplaatst. Oren iets laag geplaatst. Kan ze wel rastypisch dragen. Gebit op dit
moment moeilijk te beoordelen. Is krap scharend. Hals: Hals van goede lengte. Lichaam: Voldoende hoeking
voor en achter. Voldoende voorborst. Voldoende borstdiepte. Goede hals ruglijn. Goede buiklijn. Staart:
Staartaanzet en dracht. Ledematen: Rechte benen en goede voeten. Gangwerk: Vlot gangwerk. Al heel goed
voor leeftijd. Beharing: Goede beharing. Maat: Echte reu. Hond heeft nog tijd nodig. Uitmuntend
156. Sjefke-Tessa
Reu. Eig. A. v.d. Cruijsen
Reu van een goed ras type. Hoogte lengteverhouding. Goed ringgedrag. Hoofd: Fors reuenhoofd. Goede
verhouding schedel voorsnuit. Ogen goed geplaatst. Amberkleurig. Compleet schaargebit. Lippen konden
strakker zijn. Oren zouden iets actiever kunnen zijn. Toont niet rastypisch het oor. Hals: Goede halslengte.
Lichaam: Voldoende voorborst en borstdiepte. Rug kan strakker. In gangen nog pubergedrag. Goede hals
ruglijn. Toont alleen in stand een dipje in de rug. Staart: Staart wat laag aangezet. Ledematen: Rechte benen en
goede voeten. Goede hoekingen voor en achter. Gangwerk: Gangwerk moeilijk te beoordelen. Kan vast goed
lopen maar toont het hier niet. Beharing: Goede beharing. Maat: Flinke reu. Zeer goed
157. Nyka-Tessa
Reu. Eig. A.H.L. Kamperman-van Remmen
Forse reu van een goed type. Goede hoogte lengte verhouding. Hoofd: Fors reuenhoofd. In verhouding schedel
voorsnuit. Goed geplaatst oog. Op dit moment kale randen om het oog. Amberkleurig oog. Losse lippen. Draagt
oren laag. Compleet scharend gebit. Hals: Goede hals. Lichaam: Goede hoeking voor en achter voldoende.
Goede hals ruglijn. Goede buikbelijning. Staart: Goede staartaanzet. In gang een vrolijke staart. Ledematen:
Rechte benen en goede voeten. Gangwerk: Vlot gangwerk maar nog erg jeugdig. Beharing: Voldoende voor
leeftijd. Maat: Flinke reu. Heeft nog tijd nodig. Zeer goed

Nest 29 | Kennel v. Klein Elsholt (A.H.L. Kamperman-v. Remmen)
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MONTY NIMROD V.D. DRENTSCHE DREVEN, NHSB 2567714, HD A, (DJUKA V.'T OALE HEMELRIEK X
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ELSA-NOUSKA V. KLEIN ELSHOLT, NHSB 2581536, HD A, (SEPP ROSA V.H. DUYNSCHE DAEL X NOUSKAARJEN V.D. BERTRENS HOEVE), EIG. A.H.L. KAMPERMAN-VAN REMMEN
Twee reuen en een teef aanwezig. Uit de beoordeling blijkt dat de vader de meest positieve punten vererfd
heeft. Prima gedrag van alle honden.
Z. MONTY NIMROD V.D. DRENTSCHE DREVEN
Prima ras vertegenwoordiger van 8 jaar. Hoofd: Goed reuenhoofd. Goed oog, oor en gebit. Hals: Goede hals en
bovenbelijning. Lichaam: Prima lichaam. Staart: Mooie bossige staart. Ledematen: Sterke benen en voeten.
Evenredig gehoekt. Gangwerk: Nog voldoende vlot gangwerk. Beharing: In wat mindere conditie. Maat: Prima
maat. Prettig ringgedrag. Uitmuntend
ZA. ELSA-NOUSKA V. KLEIN ELSHOLT

Voldoende rastypische teef van 8 jaar. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Goed oog, oor en gebit. Hals: Goede hals en
rugbelijning. Lichaam: Voldoende lichaam. Staart: Bossige staart. Ledematen: Passende benen en voeten. Voor
wat minder, achter goed gehoekt. Gangwerk: Gaat vlot door de ring. Beharing: Wat open en krullerige vacht.
Maat: Goede maat. Prettig ringgedrag. Zeer goed
158. Bommel-Elsa
Reu. Eig. J. Linssen
Reu van goed type. Met prettig gedrag. Hoofd: Goed reuenhoofd. Goed oor en gebit. Oogkleur moet
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donkerder. Hals: Goede hals en bovenbelijning. Lichaam: Goed lichaam. Voldoende borst en borstdiepte.
Staart: Goed staart wat bossiger mag. Ledematen: Sterke benen en voeten. Goed gehoekt. Gangwerk: Prima
gangwerk. Beharing: Goede vachtstructuur. Maat: Prima maat. Prima ringgedrag. Uitmuntend
159. Arran-Elsa
Reu. Eig. M. de Vaan-Ariaans
Prima ras vertegenwoordiger met vriendelijk gedrag. Hoofd: Goed reuenhoofd. Goed oor en gebit. Oogkleur
niet voldoende donker. Hals: Goede hals en bovenbelijning. Lichaam: Goed lichaam. Goede onderbelijning.
Staart: Goede staart. Met wat hoge staartactie. Ledematen: Passende benen en voeten. Evenredig gehoekt.
Gangwerk: Voldoende vlot gangwerk. Nog wat los in de voorhand. Beharing: Goede vachtstructuur, maar had
graag meer platen gezien. Maat: Goede maat. Prettig ringgedrag. Uitmuntend
160. Lady-Elsa
Absent

Teef. Eig. A. de Pruis

161. Sara-Elsa
Teef. Eig. M. van Noort-Groot
Prima ras vertegenwoordiger met vrolijk gedrag. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Vriendelijke expressie. Goed oor,
oog en gebit. Hals: Goede hals en bovenbelijning. Lichaam: Goed gebouwd lichaam. Maar zag graag nog iets
meer borstdiepte. Staart: Goede staart. Moet iets bossiger. Ledematen: Passende benen en voeten. Evenredig
gehoekt. Gangwerk: Voldoende vlot gangwerk. Beharing: Goede vachtstructuur maar mist nog bevedering.
Maat: Goede maat. Prettig ringgedrag. Uitmuntend

Nest 30 | Kennel v.h. Amsterdamse Veld (G.A.J. v.d. Toorn)
Nest 4/2 aanwezig 2/2 - Geb. 10-11-2011
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MONTY NIMROD V.D. DRENTSCHE DREVEN, NHSB 2567714, HD A, (DJUKA V.'T OALE HEMELRIEK X
SJHANTY ELDA V.D. DRENTSCHE DREVEN), EIG. J.H. ALBERTS-OETS

M
APHRA, NHSB 2716573, HD A, (GUIDO CEDA V.D. DRENTSCHE DREVEN X SENNA), EIG. G.A.J. V.D. TOORN
Mooi nest. Met goede honden, waarvan 163 te onzeker is en geen kwalificatie heeft ontvangen. Helaas heeft
hond 167 een gebitsfout onder voorbijtend.
Z. MONTY NIMROD V.D. DRENTSCHE DREVEN
Zie nest 28
ZB. APHRA

Prima ras vertegenwoordiger met prettig gedrag. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Goed oog oor en gebit. Mist
pigment op de neus. Hals: Goede hals en bovenbelijning. Lichaam: Prima lichaam. Mooie onderbelijning. Staart:
Prima staart. Ledematen: Passende benen en voeten. Evenredig gehoekt. Gangwerk: Voldoende vlot gangwerk.
Beharing: Goede vachtstructuur. Maat: Goede maat. Prima ringgedrag. Uitmuntend
162. Denzell-Aphra
Absent

Reu. Eig. R. Wage

163. Dylan-Aphra
Reu. Eig. C. Kolkman
Voldoende rastypische verschijning, Wat onzeker gedrag. Hoofd: Goed reuen hoofd. Goed oog en oor. Gebit
niet te beoordelen. Hals: Goede hals en bovenbelijning. Lichaam: Goed lichaam. Goede onderbelijning. Staart:
Mooie bossige staart. Wat hoog gedragen. Ledematen: Sterke benen en voeten. Evenredig gehoekt. Gangwerk:
Voldoende vlot. Beharing: Goede vachtstructuur. Maat: Goede maat. Vanwege gedrag (niet te betasten) geen
kwalificatie.
164. Dantos-Aphra
Absent

Reu. Eig. H. Mulder
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165. Dustin-Aphra Reu. Eig. I. v.d. Vlis
Prima ras vertegenwoordiger. Met vriendelijk gedrag. Hoofd: Reuenhoofd met wat zware wenkbrauw bogen.
Goed oog, oor en gebit. Hals: Goede hals en bovenbelijning. Lichaam: Al goed ontwikkeld lichaam. Staart:
Goede staart. Ledematen: Sterke benen en voeten. Evenredig gehoekt. Gangwerk: Kan vlot gaan. Beharing:
Goede vachtstructuur. Maat: Goede maat. Prettig ringgedrag. Uitmuntend
166. Danique-Aphra Teef. Eig. I. Dalmeijer
Prima ras vertegenwoordiger, welke een tikje onzeker is, maar goed herstelt. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Goed
oog, oor en gebit. Hals: Goede hals en bovenbelijning. Lichaam: Voor leeftijd goed ontwikkeld lichaam. Zag
graag iets meer voorborst. Goede onderbelijning. Staart: Goede staart. Ledematen: Passend beenwerk.
Evenredig gehoekt. Gangwerk: Voldoende vlot gangwerk. Beharing: Goede vachtstructuur. Zag graag iets meer
plaatverdeling. Maat: Goede maat. Prima ringgedrag. Uitmuntend
167. Doeshka-Aphra Teef. Eig. G.A.J. v.d. Toorn
Prima ras vertegenwoordiger met plezierig gedrag. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Goed oog en oor. Gebit onder
voorbijtend. Hals: Goede hals en bovenbelijning. Lichaam: Goed lichaam. Staart: Goede staart, voldoende
bossig. Ledematen: Passende benen en voeten. Evenredig gehoekt. Gangwerk: Prima vlot gangwerk. Beharing:
Goede vachtstructuur. Maat: Goede maat. Lage kwalificatie door gebitsfout. Goed
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