Nest 1 | Kennel v. Drentenpassie (Harmsen)
Nest 1/4 aanwezig 0/4 - Geb. 5-5-2012
V

Milo, NHSB 2664790, HD A, (Nando v. Drentenpassie x Bernadette v.d. Omringdijk), Eig. G.E.
Egberts
M Damita v. Drentenpassie, NHSB 2693821, HD A, (Jari x Felíssora v. Drentenpassie), Eig. R.M.
Harmsen
Alle dames zijn hoog benig. Racy in het lichaam en moeten nog uitzwaren.
A. Milo
Rastypische reu die op dit moment ietsje te zwaar in het voer staat. Zeer goed totaalbeeld. Hoofd: Prima
reuenhoofd. Met de juiste expressie. Goed aangezet en gedragen oor. Compleet scharend gebit. Oog van de
juiste kleur. Hals: Sterke goed verlopende hals belijning. Lichaam: Licht gestrekt lichaam met prima
bovenbelijning. Goede voorborst en borstdiepte. Staart: Goed aangezet en gedragen staart in gang ook prima
gedragen mocht wel wat bossiger zijn. Ledematen: Prima voorhand. Sterk bone. Rechte voorbenen. Mocht in
de voeten wat vaster zijn. Achterhand goed gehoekt. Heeft op linker voorbeen een lelijke hotspot (door
vergiftiging). Gangwerk: Prima gangwerk met goede staartactie. Beharing: Mooie beharing. Met veel wit en
enkele bruine platen. Op lichaam prima lengte, bevedering mocht iets rijker zijn. Maat: Kleine, maar niet te
kleine reu. Zeer goed.
a. Damita v. Drentenpassie
Rastypisch teefje van zes jaar in totaalbeeld een echte Drenten meid. Licht gestrekt maar moet afslanken. En
de vacht is wat open. En krullerig. Hoofd: Mooi vrouwelijk hoofd. Met goed aangezet en gedragen oor. Mooi
oog. Scharend gebit. In voorsnuit mocht zij ietsje voller wezen. Hals: Goede stevige hals. Lichaam: Licht gestrekt
lichaam. Bovenbelijning mocht vaster zijn. En loopt naar de staartaanzet iets op. Prima voorborst. Goede
onderbelijning. Staart: Goed aangezet en gedragen bossige staart. Ledematen: Zag de voorhand graag beter
onder het lichaam staan. De achterhand is prima geplaatst. De voeten zijn ietsje doorgezakt. Gangwerk:
Gangwerk vlot en soepel met prima staartactie maar in achterhand wat koehakkig. Beharing: Mooie kleur.
Bruine platen met veel wit. Beharing mocht wel wat minder open zijn. Maat: Teefje is aan de max. maat. Door
dat zij graag en veel zwemt is de vacht nu wat open. Zeer goed.
1. Zanto - Reu. Eig. I.B. Schmidt
Absent
2. Vesta Damita - Teef. Eig. S.H. Kort
Teefje van bijna 2 jaar. Licht gestrekt die in totaalbeeld nog lichtgebouwd is en hoog op de benen staat. Prima
gedrag. Hoofd: In hoofd wat smal en gestrekt met wat open mondhoek. Goed aangezet en gedragen oor, goed
oog, scharend gebit. Hals: Mocht wat steviger en ietsje korter zijn. Lichaam: Nog heel erg jeugdig en racy.
Voorborst en diepte moet nog ontwikkelen. Staart: Wat laag aangezet. Goede lengte en staartdracht, maar
mocht bossiger zijn. Ledematen: In voor- en achterhand evenredig, maar matig gehoekt. Polsen mochten
soepeler zijn. Gangwerk: In gangwerk nog jeugdig en los. Beharing: Prima vachtstructuur maar bevedering
moet nog komen. Maat: Plus min 58 cm. Vriendelijk gedrag en presenteert zich goed. Goed.
3. Bente Damita - Teef. Eig. I. v.d. Meulen
In totaalbeeld harmonisch gebouwd maar toont nog erg jeugdig en hoog op de benen. Prima gedrag, maar nog
een beetje onwennig. Hoofd: Vrouwelijk hoofd, maar zag de voorsnuit graag wigvormig. Goed aangezet en
gedragen oor, goed oog, scharend gebit. Hals: Is van goede lengte maar mocht wat steviger zijn. Lichaam: In
voorborst en diepte moet ze nog uitzwaren. Licht gestrekt, goede bovenbelijning. Staart: Goed aangezet en
goed gedragen staart, die al behoorlijk bossig is. Ledematen: Voor- en achterhand matig maar evenredig
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gehoekt. Gangwerk: Door de evenredige hoekingen een vlot gangwerk met goede staartactie. Beharing: Prima
vachtstructuur. Mooie kleur. Bevedering moet nog rijker. Maat: Goede maat. Hondje heeft nog veel tijd nodig
om uit te zwaren. Zeer goed.
4. Solana - Teef. Eig. R.M. Harmsen
Licht gestrekt teefje die lang toont omdat de voorhand wat veel naar voren is geplaatst. Toont nog erg elegant
en racy. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Goed aangezet en gedragen oor, oog moet nog wat donkerder worden,
scharend gebit. Hals: Van goede lengte maar mocht wat breder zijn. Lichaam: Goede bovenbelijning. Voorborst
nog wat te weinig, onderbelijning moet nog wat uitzwaren. Staart: Staartaanzet ietsje hoog, maar prima
gedragen en begint al bossig te worden. Ledematen: Voorhand sterk in de schouder. Opperarmbeen tikkeltje
kort. Achterhand wat weinig kniehoeking. Voetjes mochten krachtiger. Gangwerk: Nog erg jeugdig en los met
prima staartdracht. Beharing: Prima vachtstructuur. Bevedering moet nog komen. Maat: Binnen de maat. Ook
deze dame heeft nog veel tijd nodig. Op dit moment totaalbeeld nog goed maar zie haar graag nog eens terug.
Goed.
5. Silke - Teef. Eig. C. Franken
Licht gebouwd en hoog benig. Racy uitstraling. Is vrolijk maar onwennig in de ring waardoor ze het gebit niet
wil laten zien. Hoofd: Mocht wat rastypischer zijn. Wel vrouwelijk met goed aangezet en gedragen oor. Gebit is
compleet. Hals: Lang en smal. Lichaam: Smal en lang. Goede bovenbelijning. Mist nog voorborst en diepte.
Staart: Staart wat laag aangezet en moet nog bossiger worden. Ledematen: Voor- en achterhand evenredig
maar matig gehoekt. Voetjes wat slap. Fijn bone. Gangwerk: In gangwerk nog erg los en jeugdig met prima
staartactie. Beharing: Mooie vachtstructuur. Bevedering moet nog komen. Maat: Binnen de maat. Omdat ze
nog wat onwennig is niet kunnen vaststellen of gebit wel scharend is, maar is wel compleet. Nu nog matig,
heeft veel tijd nodig. Matig.

Nest 2 | Kennel van G.S.M. Vriend (Vriend)
Nest 7/2 aanwezig 7/2 - Geb. 20-6-2012
V

Storm v.'t Trappel-End, NHSB 2496667, HD A, (Arko The Gloucester x Fleur v.'t TrappelEnd), Eig. K. Wiegert
M
Joppy, NHSB 2678493, HD A, (Bram-Jytte v.d. Bezelhonk x Silke Kristel v. Selihof), Eig. G.S.M
Vriend
In totaalbeeld prima Drenten die al behoorlijk goed ontwikkeld zijn in lichaam en hoofd. Vader en moeder zijn
op dit moment niet in topconditie (logisch de vader is al 10), maar hebben de rastypische kenmerken aan de
kinderen doorgegeven. In gedrag is een enkeling nog erg onbehouwen, ringtraining zou hen goed doen. Een
teefje is jammer genoeg erg onder de indruk van het hele gebeuren.
B. Storm v.'t Trappel-End
In totaalbeeld rastypische licht gestrekte reu van 10 jaar. Hoofd: prima reuenhoofd met de juiste expressie,
goed aangezet en gedragen oor, scharend gebit, mooi oog. Hals: sterke hals van goede lengte. Lichaam: prima
lichaam, met nog strakke bovenbelijning, prima voorborst, goede onderbelijning. Staart: staart goed aangezet
en gedragen, mooie bossige staart. Ledematen: toont zijn leeftijd, maar staat nog prima op de benen, alleen
wat slap in de polsen. Gangwerk: voor de hoge leeftijd nog een super gangwerk. Beharing: prima beharing, die
door de leeftijd wat open gaat staan. Maat: prima maat. Toont het gedrag dat wij van de Drent zo graag willen
zien. In type ondanks de leeftijd nog steeds een uitmuntende hond. Geen afwijkingen. Uitmuntend.
ba. Joppy
Teefje van 6 jaar, licht gestrekt en rastypisch maar wat open vacht en wat slap in rug. Prima gedrag. Hoofd:
Rastypisch vrouwelijk hoofd, juiste expressie, goed aangezet en gedragen oor, scharend gebit. Neus wat
beschadigingen. Hals: Vloeiende hals belijning, prima lengte. Lichaam: Momenteel iets te goed in het voer,
bovenbelijning mocht strakker. Goede voorborst en borstdiepte, goede onderbelijning. Staart: Goed aangezet
en gedragen bossige staart. Ledematen: Matig maar evenredig gehoekt in de voor en achterhand. Gangwerk:
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Waardoor het gangwerk toch harmonisch en vloeiend is. Beharing: goede vachtstructuur, mooie kleur, maar
beharing staat wat open. Maat: Goede maat. De vacht is door veel zwemmen wat krullerig. Zeer goed.
6. Tom - Reu. Eig. F.J.E. Nollet
Mooie rastypische reu, 22 maanden. Licht gestrekt, al prima belijningen, alle onderdelen in harmonie. Hoofd:
rastypisch reuenhoofd, wigvormige voorsnuit. Goed aangezet en gedragen oor, prima oog, goede expressie,
scharend gebit. Hals: Hals van prima lengte. Lichaam: Harmonisch lichaam, dat voor leeftijd al prima in
verhouding is. Goede bovenbelijning, goed aangezet en gedragen staart. Goede voorborst en borstdiepte.
Staart: Voor leeftijd al mooi bossig en goed aangezet. Ledematen: In voor- en achterhand voldoende hoeking.
Sterke benen en voeten. Gangwerk: Is momenteel niet zo goed te beoordelen omdat hij enthousiast door de
ring springt. Beharing: Prima beharing, goede vachtstructuur. Voor leeftijd al voldoende bevedering. Maat:
Goede maat. Al een echte Drenten reu. Uitmuntend.
7. Doerak - Reu. Eig. N.P. van Lochem-Lamers
Mooie rastypische reu. Prima totaalbeeld, maar toont zich heel erg verlegen en laat zich niet betasten of gebit
en geslacht controleren. Hoofd: Prima Drentenhoofd met wigvormige voorsnuit. Goed aangezet en gedragen
oor. Prima oog. Gebit zie boven. Hals: Sterke hals van prima lengte. Lichaam: Sterk lichaam, licht gestrekt,
prima bovenlijning. Al voldoende voorborst en borstdiepte. Staart: Staart goed aangezet en gedragen, bossige
staart. Ledematen: Goede hoeking voor- en achter hand. Sterk bone en goede voeten. Gangwerk: Gangwerk
nog jeugdig, omdat hij trekt moeilijk te beoordelen, met vrolijke staartdracht. Beharing: Prima beharing. Maat:
Goede maat. Is erg onzeker in de ring. Ringtraining een optie? Om het gedrag een G. Goed.
8. Max - Reu. Eig. M.A. v.d. Linden
Rastypische reu, licht gestrekt harmonische bouw. Prima gedrag. Hoofd: Rastypisch hoofd, wigvormige
voorsnuit. Goed aangezet en gedragen oor. Prima oog, scharend gebit. Hals: Prima hals van goede lengte.
Lichaam: Mooi lichaam, goede bovenbelijning, al prima voorborst en onderbelijning. Staart: Goed aangezet en
gedragen bossige staart. Ledematen: Sterke benen en voeten. Evenredige hoekingen in voor- en achterhand,
die voldoende zijn. Gangwerk: Loopt enthousiast en springerig door de ring, met vrolijke staartdracht.
Beharing: Prima beharing, goede vachtstructuur, al mooie bevedering. Maat: Goede maat. Voor leeftijd al mooi
ontwikkelde reu. Uitmuntend.
9. Rex - Reu. Eig. J. van Rozen
Prima totaalbeeld, licht gestrekt en rastypisch. Goed gedrag en erg enthousiast. Hoofd: Prima Drentenhoofd
met wigvormige voorsnuit, maar mocht iets droger belijnd zijn. Goed aangezet en gedragen oor. Al prima
oogkleur, maar oog is ietsje rond. Scharend gebit, compleet. Hals: Goede halslengte en niet te slank. Lichaam:
Licht gestrekt, harmonisch gebouwd, goede bovenbelijning. Al voldoende voorborst en borstdiepte. Staart:
Goed aangezet en gedragen staart die al bossig begint te worden. Ledematen: Goede hoekingen in voor- en
achterhand. Sterk bone, prima benen en voeten. Gangwerk: Loopt vlot en makkelijk door de ring met vrolijke
staartdracht. Beharing: Prima beharing, goede structuur, al behoorlijke bevedering. Maat: Goede maat.
Vriendelijk gedrag, goed contact met de baas. Zeer goed.
10. Boris - Reu. Eig. Y.H. Bakker
Mooi totaalbeeld, rastypisch, licht gestrekt, harmonisch gebouwd. Hoofd: Prima reuenhoofd met de juiste
Drentenexpressie en wigvormige voorsnuit. Goed aangezet en gedragen oor, goed oog, scharend gebit. Hals:
Hals van goede lengte en voldoende breed. Lichaam: In lichaam al behoorlijk uitgezwaard met mooie
bovenbelijning, goede voorborst en borstdiepte. Mooi bone. Staart: Goed aangezet en gedragen staart die nog
bossiger moet worden. Ledematen: Prima hoekingen in voor en achterhand, sterke benen en voeten.
Gangwerk: Loopt vlot met goede stuwing en ietsje vrolijke staartdracht. Beharing: Mooie kleur, goede
vachtstructuur, bevedering voor leeftijd al behoorlijk. Maat: Goede maat. Attente, vriendelijke hond. Goede
communicatie baas- hond. Uitmuntend.
11. Rakker - Reu. Eig. L.C. van Woudenbergh
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In totaalbeeld prima ras vertegenwoordiger, licht gestrekt met harmonische belijningen. Hoofd: Prima
rastypisch reuenhoofd met goed aangezet en gedragen oor. Goed oog scharend gebit. Hals: Sterke hals van
goede lengte. Lichaam: Harmonisch gebouwd, goede bovenbelijning, al prima voorborst en borstdiepte. Staart:
Goed aangezet en gedragen staart die voor leeftijd al behoorlijk bossig is. Ledematen: In voor- en achterhand
evenredig maar matig gehoekt. Sterke benen, ietsje slap in de polsen. Gangwerk: Loopt door de evenredige
hoekingen prima met vrolijke staartdracht. Beharing: Prima vachtstructuur, mooie beharing, bevedering voor
leeftijd al behoorlijk. Maat: Goede maat. Enthousiaste jonge hond die nog ringtraining nodig heeft. Nu nog ZG
maar zie hem graag nog een keer terug. Zeer goed.
12. Pluto - Reu. Eig. N. Kater
Knappe rastypische reu mooi in verhouding, enthousiast gedrag. Hoofd: Mooi reuenhoofd met de juiste
Drentenexpressie, wigvormige voorsnuit, goed aangezet en gedragen oor, prima ogen, scharend gebit. Hals:
Hals harmonisch en van goede lengte. Lichaam: Voor leeftijd al knap lichaam, mooi in balans met prima
bovenbelijning. Al behoorlijke voorborst en borstdiepte. Goede onderbelijning. Staart: Goed aangezet en
gedragen staart met mooie bossige beharing. Ledematen: Prima hoekingen in voor en achterhand, mooi bone.
Sterke benen en voeten. Gangwerk: Prima gangwerk met goede staartdracht. Beharing: Mooie vachtstructuur
en prima beharing. Maat: Prima maat. Mooie ras vertegenwoordiger, goed contact baas- hond. Uitmuntend.
13. Laika - Teef. Eig. H. Bremer
Mooi totaalbeeld, in alles een echt Drentenmeisje. Hoofd: Vrouwelijk hoofdje met prima wigvormige voorsnuit.
Mooie expressie, goed aangezet en gedragen oor, mooi oog, scharend gebit. Hals: Prima hals en lengte.
Lichaam: Voor leeftijd al mooi in verhouding met goede bovenbelijning. Goede voorborst en borstdiepte en
goede onderbelijning. Staart: Goed aangezet en gedragen staart die nog wat bossiger moet worden.
Ledematen: Voldoende en evenredige hoeking in voor- en achterhand. Prima benen, ietsje steil in de pols en
wat zachte voetjes. Gangwerk: Prima gangwerk met goede stuwing en staartdracht. Beharing: Goede
vachtstructuur met voor leeftijd al behoorlijke bevedering. Maat: Prima maat. Goed gedrag, presenteert zich
goed. Prima omgang baas-hond. Uitmuntend.
14. Kitty - Teef. Eig. W.E.J. Theijs-de Zeeuw
In totaalbeeld een echt Drentenmeisje die nog erg onwennig in de ring is. Licht gestrekt maar moet in alles nog
uitzwaren. Hoofd: Vrouwelijk hoofd van goede verhouding maar mocht in voorsnuit iets droger zijn. Hals: Hals
van goede lengte maar mocht steviger zijn. Lichaam: Goede bovenbelijning, voorborst loopt snel weg,
onderbelijning loopt wat snel op. Mocht ietsje meer door geribd zijn. Staart: Goed aangezet en van goede
lengte, moet nog bossiger worden. Ledematen: In voor- en achterhand wat weinig maar evenredig gehoekt.
Gangwerk: Gangwerk nog erg los en wijd in de ellebogen. Beharing: Goede vachtstructuur, bevedering moet
nog rijker worden. Maat: Goede maat. Teefje is nog erg onwennig en schrikachtig in de ring. Ringtraining zou
haar goed doen. Om het gedrag nu een Goed. Goed.

Nest 3 | Kennel v.'t Wijdseland (Pol)
Nest 5/3 aanwezig 5/2 - Geb. 6-6-2012
V

Storm v.'t Trappel-End, NHSB 2496667, HD A, (Arko The Gloucester x Fleur v.'t TrappelEnd), Eig. K. Wiegert
M
Djoeke v.'t Wijdseland, NHSB 2683650, HD A, (Mazzel Fan 't Suydevelt x Lester v.d.
Flevomare), Eig. B.H. v.d. Pol
Mooi nest. Veel uniformiteit. Veel kwaliteit. Een aantal honden zeer waardevol voor de toekomst (zie
verslagen).
B. Storm v.'t Trappel-End
Zie nest 2.
bb. Djoeke v.'t Wijdseland
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Mooie volle teef. Goed karakter. Hoofd: Fraai rastypisch en vrouwelijk hoofd. Hals: Goed van lengte. Lichaam:
Goed ontwikkeld lichaam. Tikje sterk hellend in het bekken. Iets lage staartaanzet. Staart: Goed gedragen, maar
wat laag aangezet. Ledematen: Functionele hoekingen in voor- en achterhand. Gangwerk: Gaat ruim en vlot.
Beharing: Goed van structuur. Is door loopsheid iets uit vacht. Maat: Passend. Uitmuntend.
15. Bikkel - Reu. Eig. E.M. Verouden
Fraai totaalbeeld. Passend in het rasbeeld. Hoofd: Prima mannelijk hoofd. Hals: Goede hals. Lichaam: Goed
ontwikkeld lichaam met royale borstpartij. Staart: Tikje laag aangezet. Ledematen: Prima functionele voorhand.
Achterhand wat kort in schenkels, waardoor wat weinig knie en sprong. Gangwerk: Grijpt voor goed uit.
Achterhand werkt onvoldoende mee met de stuwkracht. Beharing: Goede vacht. Maat: Passend. Advies:
training/ringtraining. Hond heeft meer kwaliteit dan nu getoond wordt. Zeer goed.
16. Boet - Reu. Eig. H.P. Bienfait
Krachtige, werklustige jonge reu. Prima van karakter. Is nog erg speels. Hoofd: Mannelijk met goede
verhoudingen. Hals: Goede hals-rugbelijning. Lichaam: Goed ontwikkeld lichaam met royale borstpartij. Staart:
Goed aangezet. Ledematen: Zeer fraai gehoekte voorhand. Achterhand ruim voldoende gehoekt. Moet nog wat
meer bespiering krijgen in de ledematen. Gangwerk: Erg los. Beharing: Goede vachtstructuur. Maat: Passend.
Advies: ringtraining. Hond heeft meer kwaliteiten dan nu getoond wordt. Uitmuntend.
17. Chess - Reu. Eig. L.H.A. Adams
Krachtige reu. Prima rasbeeld. Hoofd: Wat bol in schedel met sterke stop en een tikje veel lip, hetgeen de
expressie nadelig beïnvloedt. Hals: Prima hals. Lichaam: Prima lichaam. Iets sterk hellend in het bekken. Staart:
Tikje laag aangezet. Ledematen: Sterke benen en voeten. Goede hoekingen. Gangwerk: Ruim en krachtig.
Beharing: Goede beharing. Maat: Passend. Hond heeft veel kwaliteiten, zou hem over een jaartje nog wel eens
terug willen zien. Uitmuntend.
18. Jelle - Reu. Eig. P.J. Metselaar
Krachtige, volle reu. Hoofd: Goed mannelijk hoofd. Zag graag iets meer rastypische expressie. Hals: Krachtige,
voldoende lange hals. Lichaam: Royaal ontwikkeld lichaam met prima borst. Staart: Voldoende hoog aangezet.
Ledematen: Functionele hoekingen in voor- en achterhand. Bekken tikje sterk hellend. Linksvoor vanwege
bijtincident wat scheefstaand. Gangwerk: In het gangwerk merk je duidelijk dat de hond last heeft van linker
voorbeen. Tracht deze continu te ontlasten. Beharing: Goede beharing. Maat: Passend. Zeer goed.
19. Wessel - Reu. Eig. J. Lagendijk
Prima rasbeeld. Zeer fraai hoofd. Hoofd: Uitmuntende expressie. Hals: Prima hals. Lichaam: Goed ontwikkeld
lichaam met prima borstpartij. Staart: Goede staartaanzet en -dracht. Ledematen: Krachtige benen met
functionele hoekingen. Gangwerk: Gaat ruim en vlot als een echte Drent. Beharing: Prima vacht. Maat:
Passend. Uitmuntend.
20. Kira - Teef. Eig. K. Goudswaard-Wammes
Absent
21. Nowie Blue - Teef. Eig. M.J. Wesselink
Prima rasbeeld. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Goede expressie. Hals: Goede hals. Lichaam: Goed lichaam. Staart:
Goed aangezet en gedragen. Ledematen: Krachtige benen met mooie functionele hoekingen. Gangwerk: Kan
heel mooi lopen. Dringend advies: ringtraining. Beharing: Prima beharing. Maat: Passend. Gezien de kwaliteit
van deze teef is gehoorzaamheids- en/of ringtraining een dringend advies. Uitmuntend.
22. Silke - Teef. Eig. A. Venema
Goed rasbeeld, maar heeft in z'n totaliteit nog wat meer tijd nodig om zich te ontwikkelen. Hoofd: Vrouwelijk
hoofd. Hals: Voldoende lange hals. Lichaam: Goede ontwikkeling in lichaam. Staart: Tikje laag aangezet
(bekkenligging). Ledematen: Krachtige achterhand. Voldoende gehoekte voorhand. Gangwerk: Achterhand zou
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krachtiger moeten mee stuwen. Voorhand moet te veel werk doen. Beharing: In aanleg goed van structuur.
Maat: Passend. In alle opzichten is deze hond laat klaar (nog te veel puppy-achtig). Zeer goed.

Nest 4 | Kennel v.d. Eijkenstaete (Boer-van Herreveld)
Nest 3/2 aanwezig 3/2 - Geb. 5-6-2012
V

Andor Fan De Indo-Anjoho, NHSB 2681989, HD A, (Barry x Demi Fan De Indo-Anjoho), Eig.
B.M. Pouw-Zuiderhof
M
Josephine Tinke v. Groevenbeek, NHSB 2735153, HD A, (Max Fan 't Suydevelt x Tinke Phébe
v. Groevenbeek), Eig. M.J.B. de Boer-van Herreveld
Uniform nest van goede kwaliteit. Met goed ontwikkelde lichamen, mooie hoofden, prima hoekingen en
karakter.
C. Andor Fan De Indo-Anjoho
Krachtige, volle reu. Uitmuntend van rasbeeld. Hoofd: Prima mannelijk hoofd. Hals: Goed. Lichaam: Goed
ontwikkeld lichaam. Staart: Goed aangezet en gedragen. Ledematen: Goed gehoekt. Gangwerk: Rastypisch.
Beharing: Goed. Maat: Passend in het rasbeeld. Werklustig totaalbeeld. Uitmuntend.
ca. Josephine Tinke v. Groevenbeek
Prima rasbeeld. Hoofd: Goed vrouwelijk hoofd. Hals: Goede sterke hals. Lichaam: Goed ontwikkeld lichaam.
Staart: Wat laag aangezet. Ledematen: Voor en achter goed gehoekt, maar gaat achter wat ondergeschoven
(bekkenligging). Gangwerk: Grijpt voor goed uit, achterhand maakt pas niet af. Beharing: Goed. Maat: Past in
het rasbeeld. Zeer goed.
23. Amice Josephine - Reu. Eig. H. Nienhuis
Uitmuntend rasbeeld. Hoofd: Goed mannelijk hoofd. Hals: Voldoende lange, sterke hals. Lichaam: Goed
ontwikkeld lichaam. Staart: Tikje laag aangezet. Ledematen: Royale hoeking in voor- en achterhand. Gangwerk:
Toont ruim en vlot gangwerk. Beharing: Prima. Maat: Passend in het rasbeeld. Uitmuntend.
24. Vledder Josephine - Reu. Eig. E. Valkering
Fraaie, jonge reu. Hoofd: Goed mannelijk hoofd. Goede expressie. Hals: Sterke hals. Lichaam: Goed ontwikkeld
lichaam. Staart: Goed aangezet en gedragen. Ledematen: Royale hoekingen in voor- en achterhand. Gangwerk:
Gaat ruim en vlot. Beharing: Goede vachtstructuur. Maat: Passend in het rasbeeld. Uitmuntend.
25. Timber Josephine - Reu. Eig. A.W. Kant
Fraaie jonge reu. Uitmuntend van rasbeeld. Hoofd: Fraai mannelijk hoofd. Hals: Goede hals. Lichaam: Goed
lichaam. Staart: Goed aangezet en gedragen. Ledematen: Mooie functioneel gehoekte voor- en achterhand.
Gangwerk: Ruim en vlot. Beharing: In aanleg goede vachtstructuur. Maat: Passend in het rasbeeld. Chemisch
gecastreerd. De teelballen blijven ver achter in ontwikkeling. Uitmuntend.
26. Cosima Josephine - Teef. Eig. P.F. v.d. Zanden
Goed rasbeeld. Hoofd: Mooi vrouwelijk hoofd. Hals: Sterke hals. Lichaam: In lichaam wat sterke lendenboog.
Iets sterk hellend in bekken. Staart: Tikje laag aangezet. Ledematen: Functionele hoekingen. Gaat en staat
graag wat ondergeschoven. Gangwerk: Vlot. Beharing: In aanleg goed. Maat: Passend in het rasbeeld. Zeer
goed.
27. Olivia Josephine - Teef. Eig. M.J.B. de Boer-van Herreveld
Goed rasbeeld. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Hals: Sterke hals van voldoende lengte. Lichaam: Goed ontwikkeld
lichaam. Staart: Wat laag aangezet (bekkenligging). Ledematen: Goede hoekingen voor en achter, maar gaat en
staat graag wat ondergeschoven. Gangwerk: Grijpt voor prima uit. Achterhand moet beter stuwen. Beharing: In
aanleg prima vacht. Maat: Passend in het rasbeeld. Zeer goed.
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Nest 5 | Kennel v.d. Meerpoel (Bukkems-v.d. Manakker)
Nest 5/5 aanwezig 2/3 - Geb. 7-10-2012
V

Andor Fan De Indo-Anjoho, NHSB 2681989, HD A, (Barry x Demi Fan De Indo-Anjoho), Eig.
B.M. Pouw-Zuiderhof
M
Eefke Maud v.d. Meerpoel, NHSB 2748738, HD A, (Basco v. 't Holtenbos x Maud v.d.
Meerpoel), Eig. J.W.J. Bukkems-v/d Manakker
De mij getoonde honden, vijf van de tien, tonen goede karakters, in aanleg goede vachten, mooie functionele
voorhanden. Wat sterk hellend in de bekkens, hetgeen we in hun gangwerk terugzien.
C. Andor Fan De Indo-Anjoho
Zie nest 4.
cb. Eefke Maud v.d. Meerpoel
Absent
28. Noery Eefke - Reu. Eig. M.P.J. v.d. Borgt-Jansen
Absent
29. Nick Eefke - Reu. Eig. S. v.d. Sligte
Werklustige, jonge reu. Prima rasbeeld. Hoofd: Goed mannelijk hoofd. Hals: Sterke hals. Lichaam: Voor leeftijd
goed ontwikkeld lichaam. Staart: Goed aangezet en gedragen. Ledematen: Royale hoekingen. Gangwerk: Ruim
en vlot. Beharing: In aanleg goede beharing. Maat: Passend in het rasbeeld. Zeer goed.
30. Nando Eefke - Reu. Eig. J. de Jong
Passend in het rasbeeld. Hoofd: Goed hoofd, mannelijk. Hals: Voldoende van lengte. Lichaam: Zwaarlijvig,
tonvormige ribben. Staart: Laag aangezet. Ledematen: Voorhand correct gehoekt. Achterhand wat kort in
schenkels. Gangwerk: Gaat vlot, erg los. Beharing: Veel doorgeschoten, dood haar (castratie). Maat: Passend in
het rasbeeld. Goed.
31. Niels Eefke - Reu. Eig. C.E. van Sunder
Absent
32. Nenzy Eefke - Reu. Eig. H.N.P. de Kok
Absent
33. Nina Eefke - Teef. Eig. J.W.J. Bukkems-v.d. Manakker
Goed rasbeeld. Toont zich een tikje gedrukt. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Zag graag iets meer rastypische
expressie van de Drent. Hals: Goede hals. Lichaam: Goed ontwikkeld lichaam. Staart: Goed aangezet en
gedragen. Ledematen: Royale hoekingen, doch bekken te sterk hellend. Gaat en staat wat ondergeschoven.
Gangwerk: Gaat met ruime pas, achterhand moet beter afwerken. Beharing: Goede vacht. Maat: Passend in
het rasbeeld. Vacht moet verzorging. Zeer goed.
34. Nara Eefke - Teef. Eig. I. Corthout
Absent
35. Nebel Eefke - Teef. Eig. A. Koëter
Prima rasbeeld. Hoofd: Goed vrouwelijk hoofd. Tikje bol in schedel. Hals: Goede hals. Lichaam: Voor leeftijd
goed ontwikkeld. Staart: Tikje laag aangezet (ligging van het bekken). Ledematen: Zeer fraai gehoekte
voorhand. Achterhand voldoende hoeking, maat gaat en staat graag ondergeschoven (bekkenligging).
Gangwerk: Vlot, conform de constructie. Beharing: In aanleg goede vacht. Maat: Passend in het rasbeeld. Zeer
goed.
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36. Noortje Eefke - Teef. Eig. J. Feenstra
Goed rasbeeld. Tikje gedrukt. Hoofd: Vrouwelijk, moet nog wat meer rastypische expressie krijgen. Hals: Tikje
kort. Lichaam: Goed ontwikkeld lichaam. Bekken wat sterk hellend. Staart: Staart wat laag aangezet.
Ledematen: Zeer fraai gehoekte voorhand. Achterhand goed gehoekt, maar iets ondergeschoven in gang en
stand. Gangwerk: Gaat ruim en vlot, compenseert goed. Beharing: In aanleg goede vacht. Maat: Passend in het
rasbeeld. Wat veel wit. Zeer goed.
37. Neeltje Eefke - Teef. Eig. S.E. Alloway
Absent

Nest 6 | Kennel van Lauwers (Boersma)
Nest (zonder fokadvies) 3/4 aanwezig 1/4 - Geb. 24-8-2012
V

Bonne v.d. Schermesweide, NHSB 2459508, HD A, (Boaike Vanner Breeder Ae x Maike v.d.
Schermesweide), Eig. D.J. Hoogstra
M
Gina Lauwers, NHSB 2815959, HD A, (Mazzel Fan 't Suydevelt x Silke), Eig. J.H. Boersma
Nest met veel variatie, zowel in type, expressie en constructie.
D. Bonne v.d. Schermesweide
Passend in het rasbeeld. Hoofd: Goed mannelijk hoofd. Hals: Sterke hals. Lichaam: Royaal lichaam met wat
sterke lendenboog. Iets te hellend bekken. Staart: Wat laag aangezet. Ledematen: Ruim voldoende hoeking in
de voorhand. Achterhand royaal gehoekt, maar in gang en stand ondergeschoven en maakt pas niet af.
Gangwerk: Voorhand grijpt goed uit, achterhand werkt onvoldoende mee. Beharing: Goede vachtstructuur.
Maat: Passend in het rasbeeld. Zeer goed.
d. Gina Lauwers
Passend in het rasbeeld. Hoofd: Vrouwelijk, tikje bol in schedel. Hals: Sterke hals. Lichaam: Goed ontwikkeld
lichaam, doch bekken sterk hellend, waardoor in gang en stand ondergeschoven en overbouwd. Staart: Te laag
aangezet. Ledematen: Voor voldoende gehoekt. Achterhand wat kort in schenkels. Gangwerk: Grijpt voor goed
uit. Achterhand werkt onvoldoende mee. Beharing: Goed, zag graag iets meer lengte. Maat: Passend in het
rasbeeld. Goed.
38. Hidde - Reu. Eig. W.E.M. Pieterse
Goed rasbeeld. Hoofd: Mannelijk. Goede expressie. Hals: In verhouding tikje kort. Lichaam: Moet nog verder
ontwikkelen. Wat sterke lendenboog, en wat kort in rib. Staart: Voldoende hoog aangezet. Ledematen:
Voorhand functioneel gehoekt. Achterhand zeer royaal gehoekt. Gangwerk: Continu telgang. Beharing:
Structuur goed, maar moet nog verder ontwikkelen. Maat: Passend in het rasbeeld. Zeer goed.
39. Harda - Reu. Eig. J.H. Boersma
Absent
40. Hannes - Reu. Eig. J.H. Boersma
Absent
41. Hotske-Eida - Teef. Eig. D.J. Hoogstra
Passend in het rasbeeld. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Hals: Voldoende lang. Lichaam: Goede borstpartij. Wat sterk
hellend in het bekken. Staart: Wat laag gedragen. Ledematen: Voorhand goede functionele hoeking.
Achterhand de hoekingen goed, maar staat en gaat graag ondergeschoven. Gangwerk: Grijpt voor goed uit.
Achterhand zeer nauw en stuwt onvoldoende mee. Beharing: Structuur is goed, maar moet nog verder
ontwikkelen. Maat: Passend in het rasbeeld. Zeer goed.
42. Hester - Teef. Eig. J.H. Boersma
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Passend in het rasbeeld, maar hond gedraagt zich erg gedrukt. Hoofd: Vrouwelijk, voldoende rastypisch. Hals:
Voldoende lang. Lichaam: Voor leeftijd goed ontwikkeld. Sterk hellend in het bekken. Sterk ontwikkeld
lendenpartij. Staat en gaat ondergeschoven. Staart: Te laag aangezet. Ledematen: Ruim voldoende hoekingen.
Gangwerk: Toont onvoldoende uitgrijpende voorhand en onvoldoende stuwende achterhand. Ik vermoed
doordat de hond op dit moment niet gezond is. Beharing: Van goede structuur. Maat: Passend in het rasbeeld.
Tandvlees ontstoken. Hond voelt koortsig aan. Dringend advies: dierenarts. Goed.
43. Hanne - Teef. Eig. J.H. Boersma
Passend in het rasbeeld. Hoofd: Vrouwelijk. Zag graag iets meer rastypische expressie. Hals: Voldoende lang,
voorhand iets ver naar voren geplaatst. Lichaam: Toont wat lang (in de flanken) met sterk ontwikkelde
lendenboog. Staart: Goed aangezet. Ledematen: Voldoende hoeking in voor- en achterhand. Gangwerk: Ruim
en vlot. Mist nog wat balans in de voor- en achterhand (crabbing). Beharing: In aanleg goede vachtstructuur.
Maat: Passend. Hond doet me wat te veel aan een Kleine Münsterlander denken. Goed.
44. Heike - Teef. Eig. D. ter Beek
Passend in het rasbeeld. Hoofd: Moet beslist meer rastypische expressie krijgen. Hals: Sterke, doch wat korte
hals. Lichaam: Prima lichaam met royale borstpartij. Oplopende rugbelijning. Staart: Net voldoende hoog
aangezet. Ledematen: Voldoende lengte en hoeking in de voorhand. In achterhand te sterk ondergeschoven in
gang en stand. Gangwerk: Grijpt voor goed uit. Achterhand doet onvoldoende mee. Beharing: Van goede
structuur, maar moet nog verder ontwikkelen. Maat: Passend. Goed.

Nest 7 | Kennel van T.R. Zwarteveen-Dreijer (Zwarteveen-Dreijer)
Nest 5/2 aanwezig 3/2 - Geb. 10-7-2012
V

Bono Serah v.'t Sleeswyck, NHSB 2769214, HD A, (Sjef Fan 't Suydevelt x Serah v.t.
Sleeswyck), Eig. H. Vos
M
Aagje, NHSB 2752912, HD A, (Jurre-Nouska v. Klein Elsholt x Luna), Eig. T.R. ZwarteveenDreijer
De aanwezige pups verschillen weinig in maat. Geslachtsverschillen duidelijk zichtbaar. Maar in ontwikkeling
nog een lange weg te gaan.
E. Bono Serah v.'t Sleeswyck
Stevige Reu mooi type. Goede verhoudingen. Hoofd: Mooi manlijk hoofd. Goed oog oor en gebit (een tand
afgebroken). Hals: Sterke hals. Lichaam: Goed lichaam. Goede voorborst. Staart: Prima staart. Ledematen:
Goed ontwikkeld beenwerk, prima voeten. Voor en achter evenredig gehoekt. Gangwerk: Kan goed gaan.
Beharing: Prima beharing. Maat: Ongeveer 65 cm. Teelballen aanwezig. Zeer goed.
e. Aagje
Mooi formaat. Goede verhoudingen. Hoofd: Goed tevenhoofd. Prima oor, oog en gebit. Mag iets meer vulling
onder de ogen hebben. Hals: Voldoende sterke hals. Lichaam: Goed lichaam, passend in totaalbeeld. Rug zou
iets strakker mogen. Staart: Goede staart. Ledematen: Benen en voeten passen in totaalbeeld. Gangwerk: Gaat
vlot en soepel door de ring. Beharing: Goede beharing en bevedering. Maat: Goede maat. Zeer goed.
45. Bonaventura - Reu. Eig. W. Zeeman
Absent
46. Broer - Reu. Eig. M. v.d. Biggelaar
Sterke Reu. Bijna geheel wit. Hoofd: Goed reuen hoofd. Goed oor, oor en schaargebit. Hals: Sterke hals.
Lichaam: Voor leeftijd prima lichaam, passend in totaalbeeld. Staart: Prima bossige staart. Ledematen: Sterke
benen en voeten. Voor voldoende gehoekt, achter goed. In stand koehakkig. Gangwerk: Voor wat los. Achter
koehakkig. Beharing: In aanleg goed. Bevedering moet nog wat meer worden. Maat: Goede maat. Zeer goed.
47. Bruce - Reu. Eig. E. Fierst van Wijnandsbergen
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Gecastreerde reu die het in ontwikkeling wat laat zitten. Hoofd: Wat gestrekt hoofd. Dat verstoord wordt door
de ruime lippen en weinig onderkaak. Tanggebit. Goede oor en oog. Hals: Hals moet nog sterker worden.
Lichaam: Het lichaam heeft wel diepte maar een te smalle ribbenkast. Rug voldoende strak. Staart: Goede
bossige staart. Ledematen: Voldoende sterke benen en voeten. Goed bone. Gangwerk: Moet nog vaster
worden. Beharing: Goede beharing en bevedering. Maat: Goede maat. Tanggebit. Goed.
48. Bronx - Reu. Eig. L. Baes
Doet jonger aan dan hij is. Type zou beter kunnen. Hoofd: Wat lang in voorsnuit. Oor wat laag aangezet. Ruime
onderlippen. Goed oog. Schaargebit. Hals: Hals zou krachtiger mogen. Lichaam: Lichaam moet zich nog verder
ontwikkelen. Staart: Mooie bossige staart. Ledematen: Benen en voeten passen in totaalbeeld. Voorhand steil.
Achterhand goed gehoekt. Gangwerk: Gangwerk moet vaster worden. Beharing: Prima beharing. Goede
bevedering. Maat: Goede maat. Zeer goed.
49. Butler - Reu. Eig. P. de Mik
Absent
50. Bellamy - Teef. Eig. H. Zuurwelle
Doet nog erg pupachtig aan. Moet zich nog verder ontwikkelen. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Goed oor, oog en
gebit. Ruime lippen. Hals: Moet nog sterker worden. Lichaam: Voldoende diepte. Ribkorf moet ronder. Staart:
Mooie bossige staart. Bevedering moet nog royaler worden. Ledematen: Voldoende bone. Goede voeten.
Voorhand steil. Achter voldoende gehoekt. Gangwerk: Voor leeftijd voldoende vlot, maar moet nog vaster
worden. Beharing: In aanleg goed, maar mag nog langer worden. Goede bevedering. Maat: Goede maat. Zeer
goed.
51. Bibijou - Teef. Eig. J.C.M. Linotte
Teefje van mooi formaat. Goede verhoudingen. Hoofd: Goed tevenhoofd. Enigszins gestoord door de ruime
lippen en te weinig onderkaak. Goed oor, oog, gebit wat onregelmatig. Hals: Voldoende sterke hals. Lichaam:
Voor leeftijd goed lichaam. Voldoende strakke rug. Goede onderbelijning. Staart: Mooie bossige staart.
Ledematen: Goede bone. Voldoende sterke voeten. Voorhand steil, achterhand voldoende gehoekt.
Gangwerk: Bij de juiste snelheid kan de hond goed gaan. Beharing: Prima beharing. Bevedering nog in
ontwikkeling. Maat: Mooie maat. Gebit iets onregelmatig. Zeer goed.

Nest 8 | Kennel v. d'Ouw Knip (Gimbrère)
Nest 4/5 aanwezig 3/4 - Geb. 20-5-2012
V

Quibus, NHSB 2652596, HD A, (Dorus v.'t Oale Hemelriek x Bo v.d. Heidehoogte), Eig. G.M.
v.d. Feijst
M
Caprice v.'t Arrêt, NHSB 2673538, HD A, (Nørlund Darino x Sophie v.'t Arrêt), Eig. E.G.J.
Gimbrère
Goed verschil in geslachtstype. Vrijwel gelijkmatig in grootte en ontwikkeling. Teefjes neigen vooral naar
moeder. Alle aanwezige honden moeten zich nog verder ontwikkelen.
F. Quibus
Aantrekkelijke reu, mooi type. Goede verhoudingen. Hoofd: Manlijk hoofd. Goed oog, oor en gebit. Hals: Sterke
hals. Lichaam: Prima ontwikkeld lichaam, goede boven- en onderbelijning. Staart: Goede staart. Ledematen:
Sterke benen en voeten passend in totaalbeeld. Voor voldoende gehoekt, achter goed. Gangwerk: Gaat vlot en
soepel door de ring. Beharing: Goede beharing en bevedering. Maat: Prima maat. Uitmuntend.
f. Caprice v.'t Arrêt
Elegant teefje van voldoende type. Hoofd: Aantrekkelijk vrouwelijk hoofd. Goed oog, oor en gebit. Hals:
Voldoende sterke hals. Lichaam: Lichaam past in totaal beeld. Goede boven- en onderbelijning. Staart: Goede
staart. Ledematen: Voldoende bone. Goede voeten. Voor voldoende gehoekt, achter goed gehoekt. Gangwerk:
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Gaat vlot en soepel door de ring. Beharing: Mooie beharing. Net voldoende bevedering. Maat: Mooie maat.
Zeer goed.
52. Mozes - Reu. Eig. A.A. van Maaren
Absent
53. Maddoc - Reu. Eig. J.A. Snijders
Reu van voldoende type die zich niet op zijn gemak voelt. Nog volop in ontwikkeling. Hoofd: Voldoende manlijk.
Onrustig gedragen oor. Goed oog, schaargebit. Hals: Moet nog krachtiger worden. Lichaam: Net voldoende
lichaam. Goede bovenbelijning. Onderbelijning nog wat hoog oplopend. Staart: Goede staart. Ledematen: Goed
bone. Prima voeten. Voor wat steil, achter voldoende gehoekt. Gangwerk: Kan goed gaan, maar laat het nu niet
zien. Beharing: In aanleg goed, moet zich nog verder ontwikkelen evenals de bevedering. Maat: Mooie maat.
Zeer goed.
54. Wybe - Reu. Eig. F.A.A.E. Habraken
Manlijke uitstraling. Goede verhoudingen. Hoofd: Manlijk hoofd. Goed oor, oog en schaargebit. Wat ruime
lippen. Hals: Voor leeftijd voldoende sterk. Lichaam: Voor leeftijd voldoende lichaam. Goede bovenbelijning,
onderbelijning nog wat sterk oplopend. Staart: Goede staart. Ledematen: Voldoende bone. Goede voeten
passend in totaalbeeld. Voor wat steil, achter goed gehoekt. Gangwerk: Moet nog vaster worden, gaat graag in
telgang. Beharing: Goede lengte, maar wat springering. Voor leeftijd mooie bevedering. Maat: Mooie maat.
Zeer goed.
55. Joeri - Reu. Eig. E. Bouwen
Manlijk type. Goed formaat en verhoudingen. Hoofd: Manlijk hoofd. Goed oor onrustig gedragen. Goed oog en
tanggebit. Hals: Voor leeftijd goede hals. Lichaam: Voldoende borstdiepte, maar borstronding moet meer
worden. Goede bovenbelijning. Buiklijn nog sterk opgetrokken. Staart: Goede staart. Ledematen: Voldoende
bone. Goede voeten. Voorhand wat steil, achter voldoende gehoekt. Gangwerk: Draait voor ellebogen wat uit.
Gaat voldoende vlot. Beharing: Goede beharing en bevedering. Maat: Prima maat. Zeer goed.
56. Rebelle - Teef. Eig. E.G.J. Gimbrère
Aantrekkelijke teef. Die een klein tikje groter mocht zijn. Goede verhoudingen. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Goed
oor, oog, gebit gedeeltelijk tang. Hals: Voor leeftijd voldoende krachtig. Lichaam: Voor leeftijd goed ontwikkeld
lichaam. Bovenbelijning iets oplopend, goede onderbelijning. Staart: Prima staart. Ledematen: Goed bone met
bijpassende voeten. Voor voldoende gehoekt, achter wat steil. Gangwerk: Moet nog vaster worden. Beharing:
Goede beharing, bevedering moet zich verder ontwikkelen. Maat: Zou tikje groter mogen. Zeer goed.
57. Camille - Teef. Eig. E.G.J. Gimbrère
Vrouwelijk totaalbeeld. Die zich niet veel op haar gemak voelt. Hoofd: Vrouwelijk hoofd met goede
verhoudingen. Goed oor, oog en tanggebit. Hals: Moet nog krachtiger worden. Lichaam: Net voldoende
lichaam. Goede bovenbelijning, onderbelijning nog wat sterk opgetrokken. Staart: Goed staart. Ledematen:
Benen en voeten passen in totaalbeeld. Voor wat steil, achter voldoende gehoekt. Gangwerk: Moet nog vaster
worden, gaat graag in telgang. Beharing: Goede beharing en bevedering. Maat: Net aan de maat. Zeer goed.
58. Fenna - Teef. Eig. M.S. v.d. Wal
Vrouwelijk totaalbeeld. Dat ik graag iets groter zie. Hoofd: Vrouwelijk hoofd met goede verhoudingen. Goed
oor, oog en schaargebit. Hals: Moet nog krachtiger worden. Lichaam: Voldoende borstdiepte, ribkorf moet nog
ronder worden. Goede bovenbelijning, onderbelijning nog wat sterk opgetrokken. Staart: Goede staart.
Ledematen: Prima bone. Polsen moeten wat sterker worden. Voor wat steil, achter voldoende gehoekt.
Gangwerk: Bij het juiste tempo, kan de hond goed gaan. Beharing: Goede beharing, bevedering moet verder
ontwikkelen. Maat: Net voldoende. Zeer goed.
59. Drentel - Teef. Eig. C.F.M. van Dooren
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Vrouwelijk totaalbeeld. Goede verhoudingen. Hoofd: Vrouwelijk hoofd met goede verhoudingen. Prima oor,
oog en schaargebit. Hals: Moet nog krachtiger worden. Lichaam: Voor leeftijd voldoende lichaam. Goede
bovenbelijning, onderbelijning nog wat sterk opgetrokken. Staart: Goede bossige staart. Ledematen:
Voldoende bone. Goede voeten. Voor wat steil, achter voldoende gehoekt. Gangwerk: Moet nog vaster
worden. Beharing: Goede beharing en bevedering. Maat: Net voldoende. Zeer goed.

Nest 9 | Kennel v.d. Vergulde Patrijs (Horst)
Nest 4/4 aanwezig 0/0 - Geb. 15-5-2012
V

Bas v.'t Holtenbos, NHSB 2622986, HD A, (Siep Muffty v. Selihof x Lobke v.h. Holtenbos), Eig.
G. Zeeman
M
Janne Nynke v.d. Bezelhonk, NHSB 2694403, HD A, (Dorus v.'t Oale Hemelriek x Nynke-FloJytte v.d. Bezelhonk), Eig. J. ter Horst
Nest afwezig.

Nest 10 | Kennel v.'t Patrieske (Sportel-Roeland)
Nest 1/6 aanwezig 1/4 - Geb. 24-9-2012
V

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
Blossom v.'t Patrieske, NHSB 2694287, HD A, (Bram Ceblo v.d. Drentsche Dreven x Rista v.'t
Patrieske), Eig. J. Sportel-Roeland
Fijn dat de vader van 9 aanwezig is. Heeft er nog lol in vandaag. De hoofden van de nakomelingen zijn mooi
uniform. De reu heeft duidelijk wat meer tijd nodig dan zijn zusjes. Wat opvalt is dat allen die aanwezig zijn een
wat laag geplaatste staart hebben en ook de voeten verdienen aandacht. Heel prettige karakters.
H. Monty Nimrod v.d. Drentsche Dreven
Zeer goed krachtig totaalbeeld van 9 jaar. Prima te benaderen. Hoofd: Mannelijk hoofd met prima
verhoudingen. Correct oog- oor- en gebit. Hals: Krachtige hals. Lichaam: Prima ontwikkeld lichaam. Staart:
Prima bossige staart en correct geplaatst. Ledematen: Krachtig bone met evenredige hoekingen. Gangwerk:
Gaat met korte pas. Beharing: Staat op dit moment wat open, verder van prima structuur. Maat: Correcte
maat. Zeer goed.
ha. Blossom v.'t Patrieske
Absent
68. Jack Siwa - Reu. Eig. T.H.J. van Verlaat
Zeer goed totaalbeeld. Prima benaderbaar. Compleet scharend gebit. Hoofd: Mannelijk hoofd. Enigszins
wigvormig. Voldoende donker oog. Correct oor. Mooi aangesloten lippen. Hals: Correcte krachtige hals.
Lichaam: Is nog volop in ontwikkeling, met name in ribben moet hij nog uitzwaren. Staart: Wat laag geplaatste
staart met vlag. Ledematen: Draait in stand zijn voorvoeten naar buiten en zag zijn voeten ook graag wat
sterker. Achter voldoende gehoekt. Voor zag ik graag wat meer voorborst en hoeking. Gangwerk: Is in de
beweging nog wat los in voorhand, achter kan hij al voldoende stuwen. Beharing: van goede structuur, maar
bevedering is ook nog volop in ontwikkeling. Maat: Correcte maat. Zeer goed.
69. Jess Siwa - Teef. Eig. A. Kuylman-Zwart
Zeer goed totaalbeeld. Vrouwelijk en prima te benaderen. Hoofd: vrouwelijk hoofd met correcte verhoudingen.
Prima oor. Oog zag ik graag wat donkerder. Hals: Krachtige correcte hals. Lichaam: Voor leeftijd al mooi
ontwikkeld. Mooie ribben. Staart: Mooie bossige wat laag aangezette staart. Ledematen: Correct gehoekt, voor
en achter passend bone en prima voeten. Gangwerk: Past bij de leeftijd en zou nog wat stabieler moeten
worden. Tijdens het gaan loopt zij wat overbouwd. Beharing: Van correcte structuur, op de lendenpartij
vandaag wat open. Maat: Correcte maat. Zeer goed.
12

70. Jill Siwa - Teef. Eig. J.C. Nicoli
Absent
71. Jody Siwa - Teef. Eig. A. Lapoutre
Zeer goed totaalbeeld en prima te benaderen. Hoofd: Uitmuntend vrouwelijk hoofd met prima verhoudingen
en correct oog - oor- en gebit. Hals: Correcte krachtige hals. Lichaam: Al mooi ontwikkeld lichaam, mooie
ribben en prima verhoudingen. Staart: Wat laag geplaatste staart waarvan de beharing nog volop aan het
ontwikkelen is. Ledematen: Passend bone. Zag graag iets meer voorborst. Achter voldoende gehoekt.
Gangwerk: Gaat vlot met voldoende stuwing maar voor nog wat los. Beharing: Van correcte structuur, maar
bevedering moet nog verder ontwikkelen. Maat: Correcte maat. Zeer goed.
72. Joy Siwa - Teef. Eig. J. Sportel-Roeland
Zeer goed totaalbeeld, prima benaderbaar. Hoofd: Vrouwelijk met correcte verhoudingen. Prima oog- oor- en
gebit. Hals: Krachtige correcte hals. Lichaam: Voor leeftijd al prima ontwikkeld. Staart: Wat laag aangezette
staart met vlag. Ledematen: Passend bone met iets naar buiten gedraaide voorvoetjes. Voldoende gehoekt,
voor en achter. Gangwerk: Gaat gemakkelijk met voldoende stuwing. Beharing: Prima structuur. Bevedering is
nog in ontwikkeling. Maat: Correcte maat. Zeer goed.
73. Jarah Siwa - Teef. Eig. J.W.A. Kamping
Absent
74. JolySiwa - Teef. Eig. G.E. de la Chambre-Woning
Zeer goed totaalbeeld die vandaag een beetje onder de indruk is van alles. Hoofd: Vrouwelijk hoofd met goede
verhoudingen en correct oog- oor- en gebit. Hals: Krachtige hals. Lichaam: Voor leeftijd prima ontwikkeld
lichaam, mooie ribben. Staart: Wat laag geplaatst en op dit moment nog wat weinig beharing. Ledematen:
Evenredig gehoekt met passend bone en zag voeten graag wat compacter. Gangwerk: In gangwerk voelt ze zich
nog niet op haar gemak. Heeft hiervoor in de toekomst wat meer tijd nodig. Beharing: Van goede structuur,
maar nog volop in ontwikkeling. Maat: Correcte maat. Is vandaag in een iets te goed gevoerde conditie. Zeer
goed.

Nest 11 | Kennel Fan 't Getsewold (Atema-van Noort)
Nest 0/1 aanwezig 0/1 - Geb. 14-5-2012
V

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
Teuntje Fan 't Getsewold, NHSB 2545831, HD A, (Barry x Sarah), Eig. M.C. Atema-van Noort
Vader en moederhond beiden aanwezig. Het enige teefje wat hieruit geboren is, is een prima ras
vertegenwoordiger, zowel in exterieur als in het werk waar de Drent voor bedoeld is.
H. Monty Nimrod v.d. Drentsche Dreven
Zie nest 10.
hb. Teuntje Fan 't Getsewold
Zeer goed totaalbeeld. Prima te benaderen. Hoofd: Vrouwelijk hoofd, met wat laag geplaatst oor. Goede
verhoudingen en een mooie oogkleur. Hals: Krachtige hals. Lichaam: Mooi ontwikkeld lichaam en goede ribben.
Staart: Iets laag geplaatst en op dit moment wat weinig bossig. Ledematen: Voorhand zou wat beter gehoekt
mogen zijn, achter voldoende. Passend bone. Gangwerk: Gaat gemakkelijk met voldoende stuwing. Beharing: Is
wat kort door de ruiperiode. Prima structuur. Maat: Correcte maat. Zeer goed.
75. Dirkje - Teef. Eig. M. Atema-van Noort
Uitmuntend totaalbeeld. Prettig gedrag. Hoofd: Vrouwelijk hoofd met mooie verhoudingen en pientere
expressie. Correct oog- oor- en gebit. Hals: Krachtige hals. Lichaam: Al goed ontwikkeld lichaam voor deze
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leeftijd. Mooie ribben. Staart: Bijna correct geplaatst en voldoende bossig. Ledematen: Prima bone. Achter
voldoende gehoekt, voor zag ik graag wat meer hoeking en voorborst. Gangwerk: Gaat met het grootste gemak
en voldoende stuwing. Beharing: Prima structuur, vandaag op de lendenpartij iets open. Maat: Correct.
Uitmuntend.

Nest 12 | Kennel v.'t Roetslat (Hummelink)
Nest 6/2 aanwezig 3/2 - Geb. 30-4-2012
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
Maud v.'t Roetslat, NHSB 2724425, HD A, (Jari x Sita), Eig. R.A.M. Hummelink
Van de aanwezige nakomelingen is het ene individu verder in ontwikkeling dan de ander. Opvallend is dat bijna
alle staarten correct geplaatst en gedragen worden. Het zijn allemaal typische Drenten. Op deze leeftijd zijn ze
nog lang niet uitontwikkeld. Over het algemeen mooi bone en hele mooie voeten. Stuk voor stuk zijn de
aanwezige honden gemakkelijk te benaderen.
J. Bart Fan 't Suydevelt
Absent
j. Maud v.'t Roetslat
Uitmuntend totaalbeeld. Vrouwelijke verschijning met prima temperament. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Prima
verhoudingen. Correct oog- oor- en gebit. Mooie oogkleur. Hals: Krachtige hals. Lichaam: Mooi ontwikkeld.
Prima ribben en correcte verhoudingen. Staart: Fractie laag geplaatste bossige staart. Ledematen: Krachtig
bone met voldoende hoeking achter. Voor zou iets meer mogen zijn, dan zou de elleboog ook beter aansluiten.
Gangwerk: Gaat met voldoende stuwing en paslengte door de ring. Beharing: Prima structuur en mooie
bevedering. Maat: Correct. Uitmuntend.
76. Macho Maud - Reu. Eig. M.J.W. Staring
Zeer goed totaalbeeld. Zijn hoofd is al verder in ontwikkeling dan zijn lichaam. Is prima te benaderen. Hoofd:
Mannelijk, wat zwaar hoofd en brede schedel. Correct oog en gebit. Correct geplaatst, wat groot oor. Hals:
Krachtige hals. Lichaam: Nog volop in ontwikkeling. Prima ribben. Staart: Correct geplaatste staart met vlag.
Ledematen: Prima bone en voeten. Evenredig gehoekt, voor en achter. Gangwerk: Kan goed gaan met
voldoende stuwing. Beharing: Van goede structuur. Bevedering nog in ontwikkeling. Maat: Correct. Zeer goed.
77. Mees Maud - Reu. Eig. R.A.M. Hummelink
Zeer goed totaalbeeld, alle onderdelen passen bij elkaar. Prima te benaderen. Hoofd: Mannelijk hoofd met
goede verhoudingen. Correct oog- oor- en gebit. Mooie oogkleur. Hals: Voldoende krachtig. Lichaam: Al
behoorlijk ontwikkeld voor leeftijd. Mooie ribben. Staart: Correct geplaatst en gedragen bossige staart.
Ledematen: Prima bone. Mooie voeten. Achter ruim voldoende gehoekt. Voldoende voorborst en
voorhandhoeking. Gangwerk: Gaat vlot met ruim voldoende stuwing en ruime passen door de ring. Beharing:
Goede structuur, op zijn rug vandaag wat open. Maat: Correct. Uitmuntend.
78. Mazzel Maud - Reu. Eig. R.I. Husken
Absent
79. Monty Maud - Reu. Eig. R. Vredenburg
Zeer goed totaalbeeld. Alles nog volop in ontwikkeling. Prima gedrag. Hoofd: Mannelijk hoofd. Correct oogoor- en gebit. Toont nog wat occiput. Hals: Correcte hals. Lichaam: Passend bij de leeftijd. Moet in alles meer
tijd krijgen. Staart: Bijna correct geplaatst. De beharing valt in een vlag. Ledematen: Passend bone. Goede
voeten die hij voor wat naar buiten draait. Achter voldoende gehoekt. Voor zag ik graag wat meer hoeking en
meer voorborst. Gangwerk: Gaat makkelijk, voldoende stuwing maar nog wel los in front. Beharing: Is van
goede structuur. Bevedering nog in ontwikkeling. Maat: Correct. Zeer goed.
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80. Melle Maud - Reu. Eig. P. Idema
Absent
81. Max Maud - Reu. Eig. N. Siemer-Hendriks
Absent
82. Misty Maud - Teef. Eig. A. Baars
Zeer goed totaalbeeld. Vrouwelijk in alle onderdelen. Prima te benaderen. Hoofd: Vrouwelijk hoofd met goede
verhoudingen. Correct oog- oor- en gebit. Hals: Correcte hals. Lichaam: Voor leeftijd al mooi ontwikkeld
lichaam. Mooie ribben. Staart: Correct geplaatst en voldoende bossig. Ledematen: Voldoende gehoekt voor en
achter. Mooi ontwikkelde voorborst. Passend bone. Gangwerk: Gaat makkelijk met voldoende stuwing door de
ring. Beharing: Correcte beharing waarvan de bevedering nog in ontwikkeling is. Maat: Correct. Zeer goed.
83. Mila Maud - Teef. Eig. R.A.M. Hummelink
Zeer goed totaalbeeld. Alle onderdelen passen bij elkaar en ze moet nog even wennen in de ring. Hoofd:
Vrouwelijk hoofd met goede verhoudingen. Correct oog- oor- en gebit. Mooie oogkleur. Hals: Correcte hals.
Lichaam: Al mooi ontwikkelde ribben die onderin wat breder mogen uitzwaren, dan zal ook de elleboog beter
aansluiten. Staart: Is wat laag aangezet. De bossige staart is nog in ontwikkeling. Ledematen: Voor- en achter
voldoende gehoekt. Mooi krachtig bone en voeten. Gangwerk: Gaat gemakkelijk en met voldoende stuwing
door de ring met voldoende ruimte in de passen. Beharing: Van prima structuur. Bevedering is nog in
ontwikkeling. Maat: Correct. Zeer goed.

Nest 13 | Kennel v.d. Maasduinen (Megens)
Nest 4/4 aanwezig 3/1 - Geb. 9-6-2012
V

Perro Fan 't Suydevelt, NHSB 2733419, HD A, (Floris Phébe v. Groevenbeek x Anne Fan 't
Suydevelt), Eig. M.S.M. Snippert
M
Yesse, NHSB 2726263, HD A, (Sjef Fan 't Suydevelt x Yaya), Eig. W. Megens
Zowel vader als moeder hebben hun stempel gedrukt op de nakomelingen. Vader heeft zeer positief
bijgedragen bij een teef en twee reuen. Helaas 1 reu die niet het gewenste type van de Drent toont. Deze is
ook gecastreerd. Alle honden vertonen prima temperament, maar benodigen alle ringtraining. Vachten zijn OK.
De nakomelingen vertonen een grote verscheidenheid in type.
K. Perro Fan 't Suydevelt
Reu van 5,5 jaar. Zeer goed in ras- en geslachtstype. Gedraagt zich prima in de ring. Hoofd: Mannelijk hoofd.
Wigvormig, goed oog, oor en gebit. Hals: Sterke hals van voldoende lengte. Lichaam: Goede rug, sterke
lendenen, licht hellend bekken. Goed gewelfde en diepe ribkorf. Voorborst goed voelbaar. Staart: Staart van
goede lengte, tikkeltje laag geplaatst. Ledematen: Prima schouderblad hoeking, goed aangesloten elleboog. Zag
achter graag meer kniehoeking. Sterke benen en ronde voet. Gangwerk: Gaat met goede gangen, grijpt voor
goed uit. Beharing: In aanleg goede vacht. "Gebroken mantel". Goed bevedering, broek en bossige staart.
Maat: -. Uitmuntend totaalbeeld. Uitmuntend.
k. Yesse
Teef 5,5 jaar. Zeer goed geslachtstype. Goed rastype. Gestrekt totaalbeeld. Hoofd: Vrouwelijk hoofd met
voldoende wigvorm. Tikkeltje laag geplaatst oor. Goed oog en gebit. Hals: Voldoende hals. Lichaam: Sterke rug,
tikkeltje lang in de lendenen. Hellend bekken. Goede voorborst. Voldoende gewelfde ribkorf. Staart: Lage
staartaanzet. Staart van voldoende lengte. Ledematen: Schouderblad steil. Voldoende gehoekte opperarm.
Achterhand goed gehoekt. Passend bone. Ovale voet. Neigt tot onderschuiven. Wat hakken-eng. Gangwerk:
Gaat met vlotte gangen. Grijpt voor goed uit, achter voldoende stuwing. Beharing: Door het afgelopen nest
volledig uit vacht. Maat: Goede maat. Wanneer de vacht in goede conditie zou zijn, hebben we een zeer goede
hond. Zeer goed.
84. Perro - Reu. Eig. J. Fierst van Wijnandsbergen-Tonkens
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Reu bijna 2 jaar. Zeer goed ras- en geslachtstype. Prima temperament. Hoofd: Voldoende mannelijk hoofd.
Goed oog, oor en gebit. Hals: Voldoende hals. Lichaam: Goede rug, goed bekken met taartaanzet. Voor leeftijd
prima ribkorf en borstdiepte. Staart: Staart van goede lengte. Ledematen: Voor matig, achter goed gehoekt.
Goed bone, goede voet. Gangwerk: Gaat met veel stuwing en grijpt voor goed uit. Beharing: Prima
vachtconditie, gebroken mantel. Goede bevedering broek en bossige staart. Maat: Goede maat. Uitmuntend.
85. Pluto - Reu. Eig. M. van Mieghem
Hoog gestelde reu. Tikkeltje elegant. Mag in het geheel meer type hebben. Veel temperament maar onzeker.
Hoofd: Mannelijk hoofd. Volle voorsnuit. Duidelijke occiput. Oog moet nog iets donkerder. Scharend gebit.
Oren prima. Hals: Lange elegante hals. Lichaam: Voldoende rug, lange lendenen. Zag de ribkorf graag beter
gewelfd en dieper. Staart: Goede lengte. Ledematen: Schouder voldoende schuine ligging. Korte opperarm. Zag
graag meer kniehoeking. Goed bone , goede voeten. Gangwerk: Grijpt voor voldoende uit, achter gebonden.
Erg trots op zijn staart. Beharing: Goede vacht. Bevedering en broek moeten nog komen. Vlag aan de staart.
Maat: Goed formaat. Goed.
86. Plato - Reu. Eig. F.C. Dongen
Absent
87. Pepper - Reu. Eig. J.M. Hadderingh
Reu bijna 2 jaar. Zeer goed totaalbeeld. Zeer goed rasbeeld en een zeer goed tehuis. Prima gedrag. Hoofd:
Wigvormig hoofd. Voldoende mannelijk. Prima oren, wat ronde schedel, kan or goed dragen. Goed gebit, goed
oog. Hals: Voldoende sterke hals, goede lengte. Lichaam: Sterke rug, goede lendenen goed bekken met
staartaanzet. Goed gewelfde en diepe ribkorf. Duidelijke voorborst. Staart: Staart voldoende lengte.
Ledematen: Voldoende gehoekt. Voor en achter goede kniehoeking. Zag hak graag wat lager. Goede benen
ovale voet. Polsen mogen wat sterker. Gangwerk: Gaat met goede gangen en voldoende stuwing. Beharing: In
aanleg goede vacht. Bossige staart en goede broek. Maat: Goede maat. Zeer goed.
88. Prince - Reu. Eig. A. Savelberg
Absent
89. Pitar - Teef. Eig. W.W. Timmermans-Kroon
Absent
90. Plien - Teef. Eig. J. Zwart
Absent
91. Puk - Teef. Eig. W. van Vulpen
Teefje bijna 2 jaar. Goed ras- en geslachtstype. Prima temperament. Hoofd: Vrouwelijk hoofd, wigvormig. Goed
oog, oor en gebit. Hals: Voldoende hals. Lichaam: Goede rug, lendenpartij en bekken. Voor leeftijd voldoende
gewelfde en diepe ribkorf. Goede voorborst. Staart: Goede staartlengte en staartactie. Ledematen: Voldoende
gehoekt voor, goed gehoekt achter. Passend bone en goede voet. Gangwerk: Gaat met goede stuwing, grijpt
voor goed uit. Beharing: In aanleg goede vacht. Bevedering en broek moeten nog komen. Bossige staart. Maat:
Goede maat. Uitmuntend.
92. Pam - Teef. Eig. S.C.H. Vootz
Absent

Nest 14 | Kennel v.'t Patrieske (Sportel-Roeland)
Nest 2/2 aanwezig 2/2 - Geb. 30-9-2012
V

Ascon-Maras An 't Landweggie, NHSB 2741842, HD A, (Maras v.'t Oale Hemelriek x Roosje),
Eig. W. Kroes
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M

Joeska v.d. Haeckpolder, NHSB 2598758, HD A, (Sem v.'t Patrieske x Stella v.d. Haeckpolder),
Eig. J. Sportel-Roeland
Vader en moeder aanwezig. Complimenten voor de fokker dat alle honden aanwezig zijn. Blijkbaar komen in
de voorlijnen andere typen voor, wat zeker bij één van de nakomelingen duidelijk is. De andere nakomelingen
zijn allemaal typische Drenten. Helaas één met een fout gebit. Eén uitmuntend type en één met jo-jo ballen.
Goede vachten en temperamenten. Hebben allemaal ringtraining nodig.
L. Ascon-Maras An 't Landweggie
Reu 5 jaar. Goed ras- en geslachtstype. Prima temperament. Hoofd: Mannelijk hoofd. Wigvormig. Kan oor goed
dragen, goed oog. Scharend gebit, mist 1 snijtand "trauma, doktersattest". Hals: De hals lijkt kort, door de wat
naar voren geschoven schoudergordel. Lichaam: Goede rug, korte lenden. Matig hellend bekken. Voldoende
gewelfde ribkorf, maar zou nog wat dieper mogen. Staart: Mooie lange staart. Ledematen: Voor matig gehoekt.
Mist aansluiting elleboog-borstbeen, waardoor hij smal en frans in front staat. Voldoende gehoekte
achterhand. Goed bone, voeten zouden wat sterker mogen. Gangwerk: Gaat met voldoende stuwing, zou voor
beter uit moeten grijpen. Beharing: Goede vachtstructuur, zou op de schouder wat vlakker mogen liggen.
Goede bevedering en bossige staart. Maat: Goede maat. Zeer goed.
la. Joeska v.d. Haeckpolder
Teefje 8 jaar. Vrouwelijk verschijning. Goed rastype. Perfect gedrag. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Goed oog, oor en
gebit. Hals: Voldoende hals. Lichaam: Goede rug, goede lenden, hellend bekken. Voorborst voelbaar. Goede
gewelfde diepe ribkorf. Staart: Goede lengte. Ledematen: Zou schouderblad graag wat schuiner zien liggen,
korte opperarm. Matig gehoekte achterhand. Goede benen, steile pols. Goede voeten. Gangwerk: Heeft voor
leeftijd nog prima stuwend gangwerk. Beharing: Vertoont nog steeds goede vachtstructuur, bevedering en
bossige staart. Maat: Goede maat. Zeer goed.
93. Khivan Joeska - Reu. Eig. H.J. Spanhaak
Reu 1,5 jaar. Goed ras- en geslachtstype. Goed temperament, maar moet zekerder worden van zichzelf:
ringtraining. Hoofd: Mannelijk hoofd. Tikkeltje gestrekt. Goed oor, scharend gebit. Oog moet nog wat
bijkleuren. Hals: Goede hals en rug belijning. Lichaam: Goed liggend bekken. Voor leeftijd goed gewelfde en
diepe ribkorf. Staart: Staart van goede lengte. Ledematen: Schouderblad zou wat schuiner mogen en de
opperarm wat langer. Sterk gehoekte achterhand. Goede benen, wat lange voet met lange nagels. Moeten
geknipt worden. Gangwerk: Laat zien dat hij goed kan gaan met voldoende stuwing, maar voelt zich nog wat
onzeker in de ring. Beharing: Goede vachtstructuur, bevedering, broek en bossige staart. Maat: Goede maat.
Ballen jo-jo effect. Nu cryptorchide. Goed.
94. Killian Joeska - Reu. Eig. H. v.d. Horst
Reu 1,5 jaar. Voldoende ras- en geslachtstype. Prima gedrag. Hoofd: Net voldoende mannelijk hoofd. Mist
opvulling onder het oog. Tikkeltje smal in schedel. Hoog geplaatst oor. Expressie mist door medische ingreep,
teek uit het oog. Wel goed gepigmenteerd oog. Onder voorbijter. Hals: Goede hals en rugbelijning. Lichaam:
Goede voorborst, borstdiepte en ribwelving. Staart: Staart goede lengte. Ledematen: Voldoende gehoekt voor
en achter. Voldoende bone. “Overknockt”. Zwakke voet. Gangwerk: Goed gangwerk met voldoende stuwing.
Beharing: Goede vacht bevedering, broek en bossige staart. Maat: Goede maat. Jammer van het hoofd. Door
de niet volledig typische uitdrukking hierin een Goed. Goed.
95. Kindy Joeska - Teef. Eig. G.H.W. Hendriks
Zeer goed ras en geslachtstype, licht gestrekt. Prima gedrag. Hoofd: Vrouwelijk hoofd met voldoende wigvorm.
Zeer goed geplaatst oor, scharend gebit. Oog moet nog bijkleuren. Hals: Voldoende hals. Lichaam: Goede rug.
Lendenpartij zou wat korter mogen. Licht hellend bekken. Voor leeftijd een goed gewelfde en diepe ribkorf. Zag
schouderblad graag schuiner en meer terug liggen. Voldoende opperarm. Staart: Staart van goede lengte.
Ledematen: Goed gehoekt achter. Goede benen. Licht ovale voet. Gangwerk: Met enige moeite laat zij zien dat
zij goed kan lopen met voldoende stuwing. Beharing: Goede vacht, bevedering, broek en vlag aan de staart.
Maat: Goede maat. Zeer goed.
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96. Kelly Joeska - Teef. Eig. J.H. Alberts-Oets
Teefje 1,5 jaar. Zeer goed ras- en geslachtstype . Goede lengte - hoogte verhouding. Zeer lief karakter. Hoofd:
Vrouwelijk hoofd. Goede wigvorm. Goed oor, scharend gebit. Oog moet nog donkerder. Hals: Goede
halslengte. Lichaam: Goede rug. Hellend bekken. Staat nu nog wat overbouwd. Voor leeftijd prima gewelfde en
diepe ribkorf. Staart: Staart van goede lengte. Ledematen: Goed gehoekt voor, voldoende achter. Neigt nog
wat tot onderschuiven. Goede benen en voeten. Gangwerk: Gaat met voldoende stuwing. Goede staartactie,
maar moet nog vrijer worden in de ring. Beharing: Goede vacht, bevedering, broek en bossige staart. Op de rug
moet de vacht nog wat vlakker worden. Maat: Net aan de maat. Uitmuntend.

Nest 15 | Kennel v.d. Neerbosche Wateren (Groen)
Nest 5/3 aanwezig 2/1 - Geb. 13-5-2012
V

Ascon-Maras An 't Landweggie, NHSB 2741842, HD A, (Maras v.'t Oale Hemelriek x Roosje),
Eig. W. Kroes
M
Amber-Nouka v.d. Neerbosche Wateren, NHSB 2659489, HD A, (Horus Meike v. Groevenbeek
x Nouka v.d. Hoesteê), Eig. B.N.J. Groen
De aanwezige nakomelingen zijn typische Drenten, maar één reu te fors niet typisch gebouwd, maar wel een
mooi hoofd. Jammer van één reu met een missende teelbal. Allemaal mooie vachten en prima
temperamenten.
L. Ascon-Maras An 't Landweggie
Zie nest 14.
lb. Amber-Nouka v.d. Neerbosche Wateren
Teef 5 jaar. Goed ras- en geslachtstype. Prima gedrag. Hoofd: Vrouwelijk hoofd met super expressie. Typische
wigvorm. Goed oog, oor en gebit. "Mist één onder snijtand met doktersattest". Hals: Goede hals. Lichaam:
Goede rug, goed liggend bekken. Sterk gewelfde en diepe ribkorf. Voorborst is voelbaar. Staart: Goede
staartlengte. Ledematen: Zag schouderblad graag schuiner. Matig gehoekt voor, sterk gehoekt achter, sterk
bone. Goede voet. Gangwerk: Voldoende stuwing vanuit de achterhand. Voor los in ellebogen en pols.
Beharing: Vandaag volledig uit vacht. Veel doorschietende onderwol. Maat: Flinke maat. Vanwege het type
Zeer Goed. Zeer goed.
97. Ascon-Amber - Reu. Eig. T. Kuilman
Reu 22 maanden. Zeer goed ras- en geslachtstype. Enthousiaste hond. Hoofd: Mannelijk hoofd met goede
wigvorm. Goed oog, oor en gebit. Hals: Voldoende hals. Lichaam: Korte rug en lendenpartij. Voor leeftijd reeds
diepe borst, maar moet nog voller worden. Staart: Staart van goede lengte. Ledematen: Zag het schouderblad
graag wat schuiner. Goede opperarm. Matig gehoekt achter. Sterk bone, goede voet. Gangwerk: Gaat met
goede stuwing. Grijpt voor goed uit. Beharing: Goede vacht, broek moet nog komen, bossige staart. Maat:
Goede maat. Monorchide. Zeer goed.
98. Argos-Amber - Reu. Eig. H. Kammermann
Absent
99. Andor-Amber - Reu. Eig. R. Bakker
Absent
100. Aaron-Amber - Reu. Eig. C.E.B. Slotema
Absent
101. Seth-Amber - Reu. Eig. R. van Batum
Reu 22 maanden. Forse reu, flink aan de maat. Goed geslachtstype en voldoende rastype "in het hoofd". Super
karakter. Hoofd: Mannelijk hoofd. Goed oor, oog en gebit. Zou in het geheel wat droger mogen. Hals: Sterke
hals van passende lengte. Lichaam: Rug moet strakker. Welving over de lendenpartij met licht hellend bekken.
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Voor leeftijd diepe borst maar moet nog sterkere welving krijgen. Staart: Staart van goede lengte, laag
geplaatst. Ledematen: Matig gehoekt voor en achter. Heel zwaar bone met passende voeten. Gangwerk: Grijpt
voor voldoende uit, achter kort en gebonden. Beharing: In aanleg goede vacht, maar moet in alle onderdelen
nog voller worden. Maat: Flink aan de "maat". Goed.
102. Senna-Amber - Teef. Eig. G. Wilson
Absent
103. Roosje-Amber - Teef. Eig. T. Lauridsen
Absent
104. Roza-Amber - Teef. Eig. S.K. Janse-de Groot
Teefje 22 maanden. Zeer goed ras- en geslachtstype. Prima temperament. Hoofd: Vrouwelijk hoofd, wigvormig.
Donker oog, scharend gebit. Goed gedragen en geplaatst oor. Hals: Voldoende hals. Lichaam: Goede rug, licht
hellend bekken. Voor leeftijd prima gewelfde en diepe ribkorf. Staart: Goede staartlengte. Ledematen:
Voldoende gehoekt voor en achter. Zag de polsen graag sterker. Goede voet. Gangwerk: Grijpt voor goed uit,
achter tikkeltje gebonden. Beharing: Prima vachtstructuur, bevedering, broek en bossige staart. Maat: Goede
maat. Uitmuntend.

Nest 16 | Kennel v.d. Bezelhonk (Schulte)
Nest 0/2 aanwezig 0/2 - Geb. 23-9-2012
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
Pyppa Jytte v.d. Bezelhonk, NHSB 2606801, HD A, ( Duco Bontje v. Hoeve Zaaidijk x Jytte
Nicky v.d. Bezelhonk), Eig. C.M. Schulte
Vader en dochter 106, duidelijk te zien, hebben hetzelfde rastypische uiterlijk. De andere dochter is op dit
moment nog volop in ontwikkeling, heeft nog heel veel tijd nodig en is in de omgang nog schuchter, daarom nu
ook nog een Goed. Gedrag van vader en dochter 106 is prima en de Drent eigen.
M. Thybo Sanne v. Drienermarke
Totaalbeeld knappe rastypische reu, harmonisch en licht gestrekte bouw, prima expressie en mooie uitstraling.
Hoofd: Mannelijk Drentenhoofd, met goede schedel-voorsnuit verhouding, voorsnuit ook wigvormig, goed
aangezet en gedragen oor, prima oog, goede kleur. Scharend gebit waarvan in de bovenkaak een snijtandje is
afgebroken. Hals: Sterke hals van goede lengte. Lichaam: Passend in alle onderdelen, sterke rugbelijning die
naar achteren toe een tikkeltje oploopt. Mooie voorborst en goede borstbreedte en diepte. Prima
onderbelijning. Staart: Goed aangezet en gedragen en prima bossig. Ledematen: In voor en achterhand
voldoende en evenredig gehoekt. Sterke benen, de voetenzijn ietsje doorgezakt. Gangwerk: Loopt makkelijk en
vlot door de ring met goede stuwing en staartdracht. Beharing: Rijke weelderige beharing van goede structuur.
Maat: Goede maat. In totaalbeeld een rustige en harmonische hond in gedrag en voorbrengen. Prima
combinatie baas-hond. Uitmuntend.
m. Pyppa Jytte v.d. Bezelhonk
Absent
105. Mila Pyppa - Teef. Eig. J. Vuijk
Teefje die aan de ras standaard voldoet maar in alles nog veel tijd nodig heeft. Op dit moment nog wat
lichtvoetig en hoog benig. Hoofd: Hoofd mocht in expressie wat zachter en vrouwelijker zijn. Goed aangezet en
gedragen oor. Goed oog, scharend gebit. Hals: Hals is van goede lengte maar mist nog de juiste breedte.
Lichaam: Bovenbelijning is prima, onderbelijning moet nog uitzwaren. Weinig voorborst en borstdiepte, laat
tussen de ellebogen nog wat lucht zien. Staart: Staart ietsje laag aangezet en wordt een beetje schuchter
gedragen. Ledematen: voor- en achterbenen matig maar evenredig gehoekt, bone moet nog steviger worden,
voetjes zijn wat doorgezakt. Gangwerk: Door de evenredige hoekingen voor en achter laat zij toch een goed
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gangwerk zien. Beharing: Prima vachtstructuur maar de bevedering moet nog rijker worden. Maat: Goede
maat. Om het wat schuchtere gedrag nu nog een Goed. Maar zie haar graag nog eens terug. Goed.
106. Jytte Pyppa - Teef. Eig. C.M. Schulte
Mooi rastypisch teefje, licht gestrekt, prima in verhoudingen. Presenteert zich goed, prima gedrag. Hoofd:
Rastypisch vrouwelijk hoofd, goede wigvormige voorsnuit. Goed aangezet en gedragen oor. Prima oog,
scharend gebit. Hals: Al sterke hals van goede lengte. Lichaam: Prima bovenbelijning, goede voorborst.
Voorhand mocht een tikkeltje meer naar achteren liggen. Prima onderbelijning. Sterke achterhand. Staart:
Goed aangezet en gedragen staart die nog wat bossiger moet worden. Ledematen: Sterk bone, evenredige
voldoende hoekingen in voor- en achterhand. Gangwerk: Loopt vlot en met goede staartactie door de ring.
Beharing: Prima vachtstructuur, mooie kleur, bevedering moet nog rijker worden. Maat: Goede maat. Showt
prima, goed contact baas-hond. Uitmuntend.

Nest 17 | Kennel v.d. Bezelhonk (Schulte)
Nest 2/4 aanwezig 1/3 - Geb. 2-9-2012
V

Jans Fan 't Suydevelt, NHSB 2694894, HD A, (Horus Meike v. Groevenbeek x Mevrouw Fan 't
Suydevelt), Eig. H. Sikkema
M
Stelle Nynke v.d. Bezelhonk, NHSB 2694402, HD A, (Dorus v.'t Oale Hemelriek x Nynke-FloJytte v.d. Bezelhonk), Eig. C.M. Schulte
Ouders op de foto gezien, zijn rastypische Drenten. De kinderen lijken op vader en moeder. Allen zijn
rastypische Drenten van goed formaat met vriendelijk gedrag. Wel hebben ze allemaal wat meer of minder
“ticking”. Eigenaar van de reu vertelde me net dat de reu met de staartpunt tussen de autodeur heeft gezeten.
Teefje 112 is hele fraaie teef, maar heeft jammer genoeg tanggebit.
N. Jans Fan 't Suydevelt
Absent
na. Stelle Nynke v.d. Bezelhonk
Absent
107. Sjors-Tessy - Reu. Eig. R. Engelen
In totaalbeeld rastypisch reutje van 18 maanden met de juiste expressie en harmonisch gebouwd. Hoofd: Prima
reuenhoofd, mooi oog, goed aangezet en gedragen oor, scharend gebit, en wigvormige voorsnuit. Hals: Sterke
hals van goede lengte. Lichaam: Licht gestrekt lichaam met prima bovenbelijning, mooie voorborst, goede
borstdiepte en goede onderbelijning. Staart: Goed aangezet en gedragen staart van goede lengte maar aan de
punt een klein knobbeltje (trauma?). Ledematen: Prima benen en voeten evenredige hoeking in voor- en
achterhand. Ietsje slap in de polsen, voorvoetjes beetje doorgezakt. Gangwerk: Loopt vlot met goede stuwing
door de ring, met correcte staartdracht. Beharing: Mooie beharing, mooi kleurpatroon. Voor leeftijd al prima
bevedering. Maat: Goede maat. Enthousiaste jonge hond met prima gedrag, die nog wat ringtraining kan
gebruiken. Zeer goed.
108. Beer-Tessy - Reu. Eig. K.J. Zoutenbier
Absent
109. Lenny-Tessy - Teef. Eig. C.M. Schulte
Licht gestrekt harmonisch gebouwd teefje, die op het moment schijndrachtig is en iets te goed in het voer
staat. Hoofd: Vrouwelijk hoofdje met goed oog, goed aangezet en gedragen behang. Scharend gebit en
wigvormige voorsnuit. Hals: Prima hals, van goede lengte. Lichaam: Goede bovenbelijning, mooie voorborst,
goede borstbreedte en diepte en goede onderbelijning. Staart: Goed aangezet en gedragen staart die nog wat
bossiger moet worden. Ledematen: Sterk bone, prima hoekingen in de voor- en achterhand. Tikkeltje zwak in
de pols. Sterke voeten. Gangwerk: Mooi rastypisch gangwerk met goede stuwing uit de achterhand. Beharing:
Mooie vachtstructuur, prima verdeling bruin-wit. Voor leeftijd al behoorlijke bevedering. Veel “ticking” in het
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wit. Maat: Prima maat. Goed gedrag, presenteert zich prima. Goede omgang baas-hond en zelfverzekerd. Zeer
goed.
110. Tessa-Tessy - Teef. Eig. H.J. Hoogeslag
Absent
111. Puck-Tessy - Teef. Eig. M.H.J. Steentjes
Totaalbeeld Rastypisch, licht gestrekt, op dit moment een paar kilootjes te zwaar. Toont ietsje keelhuid. Hoofd:
Vrouwelijk hoofd met de juiste expressie. Prima oog en kleur. Goed aangezet en gedragen oor van goede
lengte. Mocht ietsje droger in de lippen zijn. Hals: Sterke hals van goede lengte. Lichaam: Momenteel zwaar in
lichaam (voeding). Prima bovenbelijning, goede voorborst en borstbreedte. Goede borstdiepte en
onderbelijning. Staart: Goed aangezet en gedragen staart die nog wat bossiger mag worden. Ledematen: In
voor- en achterhand wat weinig gehoekt. Sterk bone, wat slappe polsen en de voeten ietsje doorgezakt.
Gangwerk: Loopt met wat weinig stuwing door de ring. Daarbij wel correcte staartdracht. Beharing: Prima
beharing met al behoorlijke bevedering. Heeft nog wat puppygolfjes die na één a twee beharingen minder
worden. Maat: Goede maat. Rustig vriendelijk gedrag, goed contact baas-hond. Zeer goed.
112. Elza-Tessy - Teef. Eig. D.C. Fuller
Totaalbeeld rastypisch Drententeefje, harmonische verhoudingen, licht gestrekt. Vriendelijk gedrag. Hoofd:
Vrouwelijk hoofd, droog belijnd, prima schedel, wigvormige voorsnuit. Goed aangezet en gedragen oor. Mooi
oog met de juiste expressie. Snijtandjes wat onregelmatig, enkele tang. Hals: Mooie hals van goede lengte.
Lichaam: Mooie bovenbelijning, prima onderbelijning. Goede voorborst en borstdiepte. Staart: Goed aangezet
en gedragen mooie bossige staart. Ledematen: In voor- en achterhand voldoende en evenredig gehoekt. Sterke
benen, tikkeltje slap in de pols. Gangwerk: Loopt prima en parallel door de ring. Beharing: Prima beharing, al
mooi sluik en voor leeftijd al behoorlijke bevedering, in het wit wat “ticking”. Maat: Prima maat. Vriendelijk
attent en zelfverzekerd teefje. Om het gebit een matig. Heel erg jammer, voor de rest een mooi hondje. Matig.

Nest 18 | Kennel Fan 't Suydevelt (Hoeksema)
Nest 2/5 aanwezig 1/0 - Geb. 18-8-2012
V
M

Jans Fan 't Suydevelt, NHSB 2694894, HD A, (Horus Meike v. Groevenbeek x Mevrouw Fan 't
Suydevelt), Eig. H. Sikkema
Vilou Fan 't Suydevelt, NHSB 2768902, HD A, (Jesse Fan 't Suydevelt x Monty's Hanna Fan 't
Suydevelt), Eig. J.W. Hoeksema

114. Nimrod - Reu. Eig. F.C. Kraaij
Totaalbeeld forse reu die licht gestrekt is en in alles te zwaar is. Hoofd: Zwaar hoofd, wel typisch reuenhoofd,
met wigvormig voorsnuit maar zag hoofd en lippen graag droger besneden. Goed aangezet en gedragen oor.
Goede oogkleur maar kale oogranden. Toont pigmentverlies op neusspiegel. Hals: Goede halslengte maar
toont keelhuid. Lichaam: is in verhouding en passend bij het hoofd. Goede bovenbelijning, prima voorborst,
mooie borstdiepte en sterk bone. Staart: Mooi aangezet en gedragen bossige staart. Ledematen: Goede vooren achterhand hoeking, sterk bone, goede polsen en mooie voeten. Gangwerk: Kan goed lopen met prima
stuwing, maar is gauw afgeleid en gaat aan de lijn trekken. Beharing: Rijke weelderige beharing met goede
bevedering en mooie pluimstaart, maar is nog wat aan de krullige kant (jeugdhaar). Maat: Forse maat. Lieve
reu, vriendelijk gedrag en goede omgang baas-hond. Pigment verlies, volgens de eigenaar, door verwonding is
erger geweest, komt al iets bruin pigment terug. Goed.

Nest 19 | Kennel v.'t Sleeswyck (Nap)
Nest 4/5 aanwezig 2/4 - Geb. 21-9-2012
V

Quinto Fan 't Suydevelt, NHSB 2734444, HD A, (Saco Fan 't Suydevelt x Margje Fan 't
Suydevelt), Eig. B.H. Büter
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M

Siska Serah v.'t Sleeswyck, NHSB 2769219, HD A, (Sjef Fan 't Suydevelt x Serah v.'t
Sleeswyck), Eig. T. Nap
Nest met veel variatie. Van de absolute topkwaliteit tot een teefje dat in alle opzichten meer op een Kleine
Münsterlander lijkt dan op een Drent. Over het algemeen goede vachten, karakters. Gedrag/opvoeding
verdient nog enige aandacht.
O. Quinto Fan 't Suydevelt
Absent
o. Siska Serah v.'t Sleeswyck
Passend in het rasbeeld. Goed karakter. Hoofd: Vrouwelijk hoofd, maar zag graag iets meer rastypische
expressie. Hals: Sterke hals. Lichaam: Goed ontwikkeld lichaam. Royale borstpartij. Staart: Wat laag aangezet
(bekkenligging). Ledematen: Krachtige benen met goede hoekingen. Gaat en staat achter graag wat
ondergeschoven. Gangwerk: Grijpt voor goed uit, maakt achter de pas niet af, maar is teveel voorwaarts
gericht. Beharing: Goede vacht. Maat: Passend. Zeer goed.
120. Zuko Siska - Reu. Eig. R. Jansen
Krachtige, volle reu. Flink aan de maat. Goed karakter, maar nog heel speels. Hoofd: Goed hoofd. Iets meer
Drentenexpressie gewenst. Hals: Sterke hals. Lichaam: Royaal lichaam met sterk hellend bekken en lage
staartaanzet. Staart: Zeer laag aangezet. Ledematen: Krachtig. Goede hoeking in voorhand. In achterhand
onvoldoende knie en sprong. Gangwerk: Loopt op de voorhand, maakt achter de pas niet af. Beharing: Goed
van structuur. Maat: Moet beslist niet groter worden. Goed.
121. Loeka Siska - Reu. Eig. R. Jansen
Absent
122. Guus Siska - Reu. Eig. C.J. Rump
Toont goed rasbeeld. Prima karakter. Nog wat speels. Hoofd: Goed hoofd. Hals: Tikje kort in hals. Lichaam:
Toont iets lang in lichaam (de flanken). Royale borstpartij. Staart: Goed aangezet en gedragen. Ledematen:
Krachtige benen met goede hoekingen, maar gaat en staat graag wat ondergeschoven. Gangwerk: Ruim uit de
voorhand, mist in achterhand nog wat stuwing (moet vaster worden). Beharing: Goede vachtstructuur. Maat:
Passend. De enige aanwezige teelbal is klein voor de leeftijd. Goed.
123. Elvis Siska † - Reu. Eig.
Overleden
124. Quinta Siska - Teef. Eig. M.J.H. Bruil
Sierlijk jachthondje. Zij mist in hoofd en lichaam de rastypische Drentsche Patrijshond kenmerken. Hoofd:
Vrouwelijk en sierlijk. Doet me aan een Kleine Münsterlander denken. Hals: Stevig. Lichaam: Wat rank
gebouwd. Goede borstpartij. Staart: Goed geplaatst en wordt vrolijk gedragen. Ledematen: Voorhand
functioneel gehoekt. Achterhand is krachtig, maar gaat en staat graag wat ondergeschoven. Gangwerk: Vlot en
ruim. Zag graag iets meer stuwkracht vanuit de achterhand. Beharing: Structuur is goed. Moet nog verder
ontwikkelen. Maat: Passend. Mooi belijnd, sierlijk teefje, maar heeft te veel invloeden van de Kleine
Münsterlander/Duitse Staande Langhaar. Goed.
125. Sproet Siska - Teef. Eig. J. Meulenijzer
Absent
126. Doortje Siska - Teef. Eig. B. Grol
Teefje dat nog veel tijd nodig heeft om verder te ontwikkelen. Hoofd: Goed vrouwelijk hoofd. Hals: Goede hals.
Lichaam: Prima lichaam met goede royale borst. Staart: Voldoende hoog aangezet. Wordt goed gedragen.
Ledematen: Sterke benen en voeten. Gangwerk: Gaat ruim en vlot. Beharing: Goede vachtstructuur. Maat:
Passend. Teefje van veel kwaliteiten, maar heeft nog veel tijd nodig. Uitmuntend.
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127. Doeka Siska - Teef. Eig. J.W. van Ditzhuijzen
Prima rasbeeld, maar gedraagt zich wat angstig. Dringend advies: ringtraining. Hoofd: Prima hoofd. Hals: Goede
sterke hals. Lichaam: Goed lichaam. Prima borstpartij. Staart: Wordt wat geknepen gedragen. Ledematen:
Krachtige benen en voeten. Gangwerk: Door het wat angstige gedrag is het gangwerk moeilijk op z'n kwaliteit
te beoordelen. Beharing: Goede vachtstructuur. Maat: Passend. De juiste kwaliteiten, die zeker aanwezig zijn,
komen er vandaag niet uit. Zeer goed.
128. Laika Siska - Teef. Eig. C.M. Kortsmit
Toont uitmuntend rasbeeld. Hoofd: Heel fraai rastypisch hoofd. Hals: Prima hals. Lichaam: Voor leeftijd goed
ontwikkeld lichaam. Staart: Goed aangezet en gedragen. Ledematen: Krachtige benen. Correcte hoekingen in
voor- en achterhand. Gangwerk: Is nog wat los, maar loopt als een echte Drent. Beharing: Goede
vachtstructuur. Maat: Passend. Hond met hoge kwaliteiten. Heeft nog even nodig om verder te ontwikkelen.
Veelbelovend voor de toekomst. Uitmuntend.

Nest 20 | Kennel van M.H.F. Kamps (Kamps)
Nest 0/10 aanwezig 0/8 - Geb. 17-5-2012
V

Timo v.d. Haeckpolder, NHSB 2598756, HD A, (Sem v.'t Patrieske x Stella v.d. Haeckpolder),
Eig. J.W. Hoeksema
M
Jinke, NHSB 2559142, HD A, (Rintje Nikita v. Bosandoor x Elvy Djedda v.d. Ouwelandsche
Dréve), Eig. M.H.F. Kamps
Qua uiterlijk goede kwaliteiten, wel sterk wisselend. Helaas een viertal honden met gebitsafwijkingen.
Opvallend ook wat onstabiliteit in de karakters.
P. Timo v.d. Haeckpolder
Absent
pa. Jinke
Een echte Drentse dame van 9 jaar oud, die in hoofd en lichaam nog veel kwaliteiten toont. Hoofd: Goed
vrouwelijk hoofd. Hals: Sterke hals. Lichaam: Prima lichaam. Staart: Wat laag aangezet (bekkenligging).
Ledematen: Functionele hoekingen voor en achter. Gaat achter graag wat ondergeschoven. Gangwerk: Grijpt
voor goed uit. Maakt in achterhand de pas niet helemaal af. Beharing: Conform de leeftijd, wat open en wollig.
Maat: Passend. Zeer goed.
129. Myckje - Teef. Eig. L. van Oppenraay
Toont veel kwaliteiten in hoofd en lichaam. Hoofd: Vrouwelijk. Een echt Drentenhoofd met ietsje veel stop.
Hals: Sterke hals. Lichaam: Prima ontwikkeld lichaam. Staart: Goed gedragen, voldoende hoog aangezet.
Ledematen: Mooi passend bone met goede functionele hoekingen in voor- en achterhand. Gangwerk: Gaat
ruim en vlot in de gangen. Beharing: Goede vacht. Maat: Passend. Teefje heeft veel kwaliteiten, maar komen er
vandaag niet geheel uit. Toont zich wat onrustig in deze omgeving. Uitmuntend.
130. Pien - Teef. Eig. J.R. v.d. Bold
Absent
131. Teun - Teef. Eig. F. Kirch
Sierlijk totaalbeeld. Hoofd: Vrouwelijk hoofd met goede expressie. Hals: Tikje kort in hals. Lichaam: Goed
ontwikkeld lichaam. Staart: Wat lage staartaanzet (bekkenligging). Ledematen: In voorhand voldoende
gehoekt. In achterhand wat weinig knie en sprong. Gangwerk: Gaat ruim en vlot. Beharing: Goede
vachtstructuur. Maat: Passend. Mist links en rechtsboven en in de onderkaak de premolaren. Goed.
132. Sepke - Teef. Eig. G. Romijnders
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Zeer fraaie jonge teef. Helaas gedraagt ze zich te angstig, waardoor betasten moeilijk wordt. Dringend advies:
ringtraining. Hoofd: Uitmuntend hoofd. Hals: Prima hals. Lichaam: Fraai lichaam met prima borstpartij. Staart:
Goede staartaanzet en -dracht. Ledematen: Fraai gehoekte functionele voor- en achterhand. Gangwerk: Ruim
en vlot. Beharing: Goede vachtstructuur. Maat: Passend. Uitmuntend totaalbeeld, maar helaas nog niet stabiel
in karakter. Zeer goed.
133. Mara - Teef. Eig. A. den Oudsten
Krachtige teef. Goed rasbeeld. Hoofd: Zeer fraai hoofd. Hals: Sterke hals. Lichaam: Goede romp. Wat
oplopende rugbelijning vanwege het sterk hellenden bekken. Staart: Wat laag aangezet. Ledematen:
Functioneel gehoekte voorhand. Achterhand wat kort in schenkels, waardoor weinig knie en sprong. Gangwerk:
Loopt geheel op de voorhand. Achterhand werkt onvoldoende mee. Beharing: Goede vacht. Maat: Passend.
Mist premolaren in de onderkaak (zowel links als rechts). Goed.
134. Djouke - Teef. Eig. K.C.A. Piels
Pezig, doch sierlijk teefje. Zag haar graag iets vrijer. Hoofd: Zeer fraai vrouwelijk hoofd. Hals: Goede hals.
Lichaam: Prima lichaam. Royale borstpartij. Staart: Wat laag aangezet (bekkenligging te steil). Ledematen:
Functioneel gehoekte voorhand. Achterhand wat kort in de schenkels en wat weinig knie en sprong. Gangwerk:
Gaat ruim. Grijpt voor goed uit, moet achter beter stuwen. Beharing: Met veel doorgroei (gesteriliseerd). Maat:
Passend. Goed.
135. Fenne - Teef. Eig. L.F.G.M. Kamps
Zeer fraaie teef. Uitmuntend van rasbeeld. Hoofd: Zeer fraai hoofd. Hals: Prima hals met goede verhoudingen
in hoofd en lichaam. Lichaam: Goed ontwikkeld lichaam. Royale borstpartij. Staart: Goed gedragen. Ledematen:
Functioneel gehoekte voor- en achterhand. Gangwerk: Loopt als een echte Drent. Beharing: Royaal aanwezig
en goed van structuur. Maat: Passend. Uitmuntend totaalbeeld, maar mist premolaar in de onderkaak
(rechtsonder), vandaar de lage kwalificatie. Goed.
136. Jente - Teef. Eig. R. Borsboom
Absent
137. Fouke - Teef. Eig. R. Ambergen
Krachtige, volle teef. Prima rasbeeld. Hoofd: Uitmuntend hoofd. Hals: Sterke hals. Lichaam: Fraai lichaam met
prima borstpartij. Staart: Goed aangezet en gedragen. Ledematen: Krachtige benen en voeten. Gangwerk: Gaat
als een echte Drent. Beharing: Goed. Maat: Passend. Uitmuntend.
138. Sietske - Teef. Eig. M. Straalman
Elegant gebouwde jachthond, maar mist in hoofd en lichaam rastypische kenmerken. Hoofd: Mist de
wigvormige belijning. Hals: In verhouding iets te kort. Lichaam: Royale borstpartij. Staart: Wordt wat geknepen
gedragen, wat laag aangezet. Ledematen: Achterhand royaal gehoekt. Voorhand voldoende gehoekt.
Gangwerk: Gaat ruim en vlot. Zag graag iets krachtiger stuwing vanuit de achterhand. Beharing: Moet nog
verder ontwikkelen. Structuur is goed. Maat: Passend. Mist in de onderkaak diverse premolaren. Goed.

Nest 21 | Kennel v. Zoterbék (Duijvelaar)
Nest 0/3 aanwezig 0/3 - Geb. 12-5-2012
V

Timo v.d. Haeckpolder, NHSB 2598756, HD A, (Sem v.'t Patrieske x Stella v.d. Haeckpolder),
Eig. J.W. Hoeksema
M
Sonja-Nouska v. Klein Elsholt, NHSB 2681190, HD A, (Max Fan 't Suydevelt x Nouska-Arjen
v.d. Bertrens Hoeve), Eig. G.A.C.M. Duijvelaar
Drie verschillenden types. Alle drie werklustige honden. Voldoende stabiele karakters. Goede constructieve
opbouw.
P. Timo v.d. Haeckpolder
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Absent
pb. Sonja-Nouska v. Klein Elsholt
Krachtige, volle teef. Tikje zwaar in lichaam. Hoofd: Goed hoofd. Hals: Goede hals. Lichaam: Goed lichaam met
royale borstpartij. Staart: Wat laag aangezet. Ledematen: Krachtige benen en voeten met mooie functionele
hoekingen in de voorhand. Achterhand iets ondergeschoven. Gangwerk: Gaat ruim en vlot. Beharing: Royale
vacht. Maat: Passend. Goede kleurverdeling, maar wat veel wit in het hoofd. Zeer goed.
139. Puck-Tes - Teef. Eig. S. Steen-Jakobsen
Wat rank belijnde teef. Mist in hoofd en lichaam rastypische kenmerken. Hoofd: Vrouwelijk met wat veel wit,
hetgeen de expressie verstoort. Hals: Tikje korte hals. Lichaam: Goed lichaam. Staart: Tikje laag aangezet.
Ledematen: Pezig bone. Voldoende hoeking in de voorhand, achterhand wat matig gehoekt in knie en sprong.
Gangwerk: Conform de constructie, wat kort in pas. Beharing: Moet nog verder ontwikkelen. Maat: Passend.
Goed.
140. Ricky-Tes - Teef. Eig. G.A.C.M. Duijvelaar
Fraaie jonge teef. Toont goed rasbeeld. Hoofd: Mooi vrouwelijk hoofd met goede expressie. Hals: Goede hals.
Lichaam: Prima lichaam. Staart: Goed aangezet en gedragen. Ledematen: Mooie functionele hoekingen in vooren achterhand. Gangwerk: Gaat ruim en vlot. Beharing: Goed van structuur, maar moet nog verder
ontwikkelen. Tikje veel wit. Maat: Passend. Uitmuntend.
141. Lena-Tes - Teef. Eig. M.M.E. Simonse
Krachtige jonge teef. Prima karakter. Heeft momenteel wat last van de ruis in de zaal. Hoofd: Goed besneden
hoofd met een ruim voldoende expressie. Hals: Goede hals. Lichaam: Sterk lichaam. Staart: Draagt de staart
wat geknepen. Ledematen: Krachtige benen en voeten. Gangwerk: Gaat ruim en vlot. Beharing: Goede
beharing. Maat: Passend. Mist 1 snijtand in de onderkaak (afgebroken). Uitmuntend.

Nest 22 | Kennel The Gloucester (Heijning)
Nest 4/4 aanwezig 3/3 - Geb. 1-7-2012
V

Barak Bochan The Gloucester, NHSB 2428401, HD A, (Boaz Ben Jaffa v.d. Waterdwinger x
Shanti The Gloucester), Eig. R. Kamman
M
Asya The Gloucester, NHSB 2612270, HD A, (Arko The Gloucester x Nadezja The Gloucester),
Eig. L.K.F.L. v.d. Heijning
Duidelijk verschil in geslachtstype. Nr. 143 is afwijkend in vacht. De reuen bijna allemaal zelfde formaat, teven
iets kleiner maar ook bijna even groot.
Q. Barak Bochan The Gloucester
Absent
q. Asya The Gloucester
Mooi type. Vrouwelijke verschijning. Goede verhoudingen. Hoofd: Mooi tevenhoofd met goed aangezet oor.
Prima oog, schaargebit. Hals: Krachtige hals. Lichaam: Prima lichaam. Goede boven- en onderbelijning. Staart:
Bossige staart. Ledematen: Goed bone. Benen en voeten passend in totaalbeeld. Evenredig gehoekt voor en
achter. Gangwerk: Gaat vlot met voldoende uitgrijpende pas. Beharing: Goede beharing. Voldoende
bevedering. Maat: Mooie maat. Uitmuntend.
142. Brisco Barasya - Reu. Eig. G.W. Paardekooper
Aantrekkelijk type. Manlijke verschijning met prima verhoudingen. Hoofd: Mooi besneden hoofd. Goed
aangezet oor. Goede oog, schaargebit. Iets ruime lip. Hals: Sterke hals. Lichaam: Voor leeftijd prima lichaam.
Bovenbelijning zou iets strakker mogen, goede onderbelijning. Staart: In aanleg bossige staart maar geborsteld.
Ledematen: Prima bone. Sterke voeten. Voorhand wat steil, achterhand goed gehoekt. Gangwerk: Gaat vlot en
soepel door de ring. Beharing: Goede beharing. Prima bevedering. Maat: Aantrekkelijke maat. Uitmuntend.
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143. Boaz Barasya - Reu. Eig. S. Clerckx
Reu van mooi type en formaat met goede verhoudingen. Hoofd: Manlijk hoofd. Enigszins verstoord door de
overvloedige oor beharing. Goed oog, schaargebit. Hals: Krachtige hals. Lichaam: Prima ontwikkeld lichaam.
Goede boven- en onderbelijning. Staart: Staart zou iets bossiger mogen. Ledematen: Sterke benen en voeten.
Voor en achter voldoende gehoekt. Gangwerk: Gaat vlot en soepel. Beharing: Niet geheel in conditie (aan de
beharing is vele zwemmen te zien). Maat: Prima maat. Zeer goed.
144. Rebel Barasya - Reu. Eig. B. Pors
Absent
145. Finley Barasya - Reu. Eig. L.A.A. Bouwman
Manlijke verschijning. Goed type. Hoofd: Manlijk hoofd. Goed oor wat laag aangezet. Goed oog en schaargebit.
Wat ruime lip. Hals: Voor leeftijd voldoende krachtig. Lichaam: Goede borstdiepte. Ribvorm moet nog wat
ronder worden. Goede bovenbelijning. Onderbelijning nog wat sterk opgetrokken. Staart: Goede staart maar
moet nog wat bossiger worden. Ledematen: Goed bone. Met bijpassende voeten. Evenredig gehoekt voor en
achter. Gangwerk: Gaat voldoende vlot door de ring. Draait ellebogen iets uit. Beharing: Goede beharing en
bevedering. Maat: Prima maat. Zeer goed.
146. Perdiguero Barasya - Teef. Eig. J. Maliepaard
Vrouwelijke verschijning met goede verhoudingen. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Goed oor, oog en schaargebit.
Hals: Voor leeftijd voldoende krachtige hals. Lichaam: Voor leeftijd goed ontwikkeld lichaam. Goede
bovenbelijning, onderbelijning nog wat sterk opgetrokken. Staart: Goede staart moet nog iets bossiger worden.
Ledematen: Goed beenwerk. Prima voeten. Voor en achter wat steil. Gangwerk: Gaat voldoende vlot door de
ring. Beharing: Goede beharing en bevedering. Maat: Mooie tevenmaat. Zeer goed.
147. Gioia Barasya - Teef. Eig. L.K.F.L. v.d. Heijning
Absent
148. Indira Barasya - Teef. Eig. A. de Panne
Absent
149. Spirit Barasya - Teef. Eig. M. Schamp
Vrouwelijke verschijning. Goede verhoudingen. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Goed oor, goed oog, schaargebit. Zie
graag wat meer vulling onder de ogen. Hals: Voor leeftijd voldoende sterk. Lichaam: Voldoende ontwikkeld
lichaam. Goede bovenbelijning, onderbelijning wat sterk opgetrokken. Staart: Goede bossige staart.
Ledematen: Prima benen en voeten. Voor wat steil, achter voldoende gehoekt. Gangwerk: Gaat vlot en soepel
door de ring. Beharing: Goede beharing en bevedering. Maat: Mooie maat. Zeer goed.

Nest 23 | Kennel Uit de Drentsche Streek (Hoeksema)
Nest 0/2 aanwezig 0/2 - Geb. 5-10-2012
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
Britt Fan 't Suydevelt, NHSB 2630893, HD A, (Sjef Fan 't Suydevelt x Monty's Hanna Fan 't
Suydevelt), Eig. M.A. Hoeksema
Aanwezige teefjes neigen allemaal naar moeder qua type en formaat.
R. Boyka-Nouska v. Klein Elsholt
Manlijke verschijning van voldoende type. Hoofd: Manlijk hoofd. Grote oren goed aangezet. Oogkleur passend
bij vachtkleur. Schaargebit. Een gebroken voortand. Hals: Krachtige hals. Lichaam: Prima ontwikkeld lichaam.
Goede boven- en onderbelijning. Staart: Goede staart. Ledematen: Sterke benen en voeten. Goede hoekingen
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voor en achter. Gangwerk: Gaat vlot en soepel met ruime pas. Beharing: Niet in conditie. Staat open, door vele
zwemmen en buiten zijn. Maat: Prima maat. Zeer goed.
r. Britt Fan 't Suydevelt
Ondanks grootte toch een mooie vrouwelijk verschijning met goede verhoudingen. Hoofd: Vrouwelijk hoofd.
Goed oor, oog en schaargebit dat al slijtage vertoont. Hals: Krachtige hals. Lichaam: Prima lichaam. Goede
boven - en onderbelijning. Staart: Goede bossige staart. Ledematen: Benen en voeten passen in totaalbeeld.
Evenredig gehoekt voor en achter. Gangwerk: Gaat vlot en soepel door de ring. Beharing: Prima beharing en
bevedering. Maat: Ongeveer maximum aan de tevenmaat. Uitmuntend.
150. Eefje - Teef. Eig. A.H.L. Kamperman-van Remmen
Prima type met goede verhoudingen die nog wat verder moeten ontwikkelen. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Goed
oor, oog nog wat licht, schaargebit. Hals: Voor leeftijd goede hals. Lichaam: Voor leeftijd voldoende lichaam
moet zich nog verder ontwikkelen. Rug mag nog wat strakker worden. Goede onderbelijning. Staart: Goede
staart. Bovenste deel al bossig. Ledematen: Prima benen en voeten. Voor en achter voldoende gehoekt.
Gangwerk: Gaat vlot en soepel door de ring. Beharing: Mooie beharing donker bruin. Maat: Mooi teven maat.
Uitmuntend.
151. Eva - Teef. Eig. G. van Luinen-de Rooij
Vrouwelijk totaalbeeld met goede verhoudingen. En mooi type. Hoofd: Aantrekkelijk tevenhoofd. Goed oor,
oog en schaargebit. Hals: Voor leeftijd krachtige hals. Lichaam: Goed lichaam. Mooie bovenbelijning,
onderbelijning nog iets te sterk opgetrokken. Staart: Goede staart moet nog iets bossiger worden. Ledematen:
Goed bone en goede voeten. Voor en achter evenredig gehoekt. Gangwerk: Gaat vlot en soepel door de ring,
grijpt voldoende uit. Beharing: Prima beharing en bevedering. Maat: Mooie maat. Zeer goed.

Nest 24 | Kennel Uit de Drentsche Streek (Hoeksema)
Nest 2/2 aanwezig 1/2 - Geb. 3-10-2012
V

Niels Fan 't Suydevelt, NHSB 2717868, HD A, (Max Fan 't Suydevelt x Polleke Fan 't
Suydevelt), Eig. P. Steendam-Gerrits
M
Lizzie Fan 't Suydevelt, NHSB 2697129, HD A, (Mazzel Fan 't Suydevelt x Meiske Fan 't
Suydevelt), Eig. M.A. Hoeksema
In ontwikkeling nogal behoorlijke verschillen. Waarbij teef nr. 154 erg reuachtig aandoet.
S. Niels Fan 't Suydevelt
Manlijke verschijning. Goede verhoudingen. Zeer donkerbruin. Hoofd: Prima reuenhoofd. Goed oor, oog en
schaargebit. Hals: Krachtige hals. Lichaam: Goed ontwikkeld lichaam. Goede boven- en onderbelijning. Staart:
Goede staart maar zou bossiger mogen. Ledematen: Prima benen en voeten. Voor wat steil, achter voldoende.
Gangwerk: Gaat met ruim uitgrijpende pas door de ring. Beharing: Zeer donker bruin, erg springerig en goede
lengte. Royale bevedering. Maat: Goede maat. Zeer goed.
s. Lizzie Fan 't Suydevelt
Mooi type. Vrouwelijke verschijning met prima verhoudingen. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Goed oor, oog en
schaargebit. Hals: Prima hals. Lichaam: Goed lichaam (heeft pas nest gehad). Goede boven- en onderbelijning.
Staart: Op dit moment staartbeharing niet in conditie. Goede staartlengte. Ledematen: Prima benen en voeten.
Goede hoekingen voor en achter. Gangwerk: Vlot en met ruime pas door de ring. Beharing: Volledig uit conditie
(pas nest gehad). Maat: Goede maat. Uitmuntend.
152. Dido - Reu. Eig. M.A. Hoeksema
Manlijke verschijning. Die in hoofd verder af is in verhouding tot zijn lichaam. Hoofd: Volwassen aandoend
reuenhoofd. Goed oor, oog en schaargebit. Wat ruime lippen. Hals: Voldoende sterke hals. Lichaam: Voor
leeftijd voldoende lichaam. Goede bovenbelijning, onderbelijning nog iets te sterk opgetrokken. Staart: Goede
staart. Mooi bossig. Ledematen: Prima bone. Sterke benen en voeten. Evenredig gehoekt voor en achter.
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Gangwerk: Gaat vlot en soepel door de ring. Beharing: Prima beharing en bevedering. Maat: Goede maat. Zeer
goed.
153. Doerak - Reu. Eig. J. Nap
Absent
154. Dame - Teef. Eig. J.L.W. Brinkman
Wat reuachtige teef, die wat laag gesteld is. Bijna mantel. Hoofd: Brede schedel en voorsnuit. Wat laag
geplaatst oor. Goed oog, schaargebit, ruime lippen. Hals: Krachtige hals. Lichaam: Krachtig lichaam voor
leeftijd. Goede boven- en onderbelijning. Staart: Goede staart. Ledematen: Sterke benen en voeten. Voor wat
steil, achter voldoende gehoekt. In stand licht overbouwd. Gangwerk: Zou wat meer stuwing mogen hebben en
draait ellebogen uit. Beharing: Mooie beharing met de gewenste golf op het kruis. Maat: Voor teef goede
hoogte. Goed.
155. Diva - Teef. Eig. H. Knol
Vrouwelijke verschijning met goede verhoudingen. Voldoende type. Hoofd: Aantrekkelijk tevenhoofd. Goede
oor, oog, schaargebit. Hals: Nu al voldoende krachtige hals. Lichaam: Voor leeftijd prima ontwikkeld lichaam.
Strakke bovenbelijning, onderbelijning nog iets te sterk opgetrokken. Staart: Mooie bossige staart. Ledematen:
Goede benen en voeten. Voor iets steil, achter voldoende gehoekt. Gangwerk: Indien in het juiste tempo goed
voorgebracht dan goed gangwerk (ringtraining nodig). Beharing: Prima beharing, bevedering moet zich nog
verder ontwikkelen. Maat: Mooie maat. Uitmuntende teef, maar door de derde kleur aan de wangen (dus
driekleur) geen hogere kwalificatie dan Goed. Goed.

Nest 25 | Kennel van L. Vogels (Vogels)
Nest 5/3 aanwezig 4/3 - Geb. 28-8-2012
V

Baron v.'t Poldersdijkje, NHSB 2482179, HD A, (Ivar The Gloucester x Flair v.d 'Ouwe Knip),
Eig. L. Mastenbroek
M
Hind, NHSB 2527616, HD A, (Dusty The Gloucester x Tessa), Eig. L. Vogels
Leuk dat beide ouderdieren aanwezig zijn. Het algehele beeld van het hele nest is niet uniform, zowel in
exterieur, als in temperament. Een aantal zijn erg vrij, maar helaas ook twee die ik niet goed kan betasten. Ik
zie erg veel van het type van de vader terug. Over het algemeen mooie beharing.
T. Baron v.'t Poldersdijkje
Uitmuntend totaalbeeld van al 10 jaar die er nog prima uitziet. Prettig gedrag. Hoofd: Mannelijk hoofd met
correcte verhoudingen. Mooie oogkleur. Fractie laag geplaatst oor. Hals: Correct en krachtig. Lichaam: Mooi
lichaam met stevige geronde ribben. Staart: Correct aangezet en gedragen, voldoende bossig. Ledematen:
Krachtig bone, maar zag de voeten en polsen graag krachtiger. Voorhand zou beter gehoekt mogen zijn, achter
voldoende. Gangwerk: Gaat voldoende stuwend, maar is voor wat los in de polsen. Beharing: Prima structuur.
Maat: Correct. Uitmuntend.
ta. Hind
Uitmuntend totaalbeeld. Prima te benaderen. Hoofd: Vrouwelijk hoofd met goede verhoudingen. Correct oogoor- en gebit, toont de leeftijd. Hals: krachtige hals. Lichaam: Typisch lichaam en verhoudingen, mooie ribben.
Is op dit moment in de verharing. Staart: Is een fractie laag aangezet, wel mooi bossig. Ledematen: Prima bone.
Voor en achter voldoende gehoekt. Zag voeten en posen graag wat sterker. Gangwerk: Gaat voor de leeftijd
van 9 jaar nog vlot en voldoende stuwend door de ring. Beharing: Is op dit moment wat open en wat verkleurd.
Nieuwe vacht die eronder zit is wel donker. Maat: Correct. Zeer goed.
156. Baron - Reu. Eig. M. van Dorp
Zeer goed totaalbeeld. Is niet geheel vrij, begint te blaffen en ik kan hem niet betasten. Hoofd: Mannelijk
hoofd, die op dit moment nog wat veel occiput toont. Gebit heb ik niet kunnen zien. Correct geplaatst oor.
Hals: Correct. Lichaam: Moet nog verder ontwikkelen met name in borstdiepte en-breedte. Staart: Is een
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fractie laag aangezet en zou wat bossiger kunnen. Ledematen: Passend bone. Ellebogen zouden beter aan
mogen sluiten. Stevige voeten. Voor en achter evenredig gehoekt. Gangwerk: Is los in front, wellicht wordt dit
beter met et uitzwaren van de ribbenkast. Beharing: van goede structuur, maar bevedering mag nog verder
ontwikkelen. Maat: Correct. Zeer goed.
157. Diesel - Reu. Eig. K. Slingerland
Zeer goed totaalbeeld. Prima te benaderen. Hoofd: Mannelijk hoofd, toont nog wat occiput. Correcte
verhoudingen en een mooie oogkleur. Hals: Correct. Lichaam: Mooi ontwikkeld voor leeftijd, met mooie
ribben. Staart: Fractie laag aangezet met voldoende beharing. Ledematen: Prima bone en voeten. Polsen
zouden wat sterker kunnen. Al redelijk ontwikkelde voorborst. Elleboog zou nog iets beter aan kunnen sluiten.
Achter voldoende gehoekt. Gangwerk: Gaat met voldoende stuwing, maar moet in front nog wat stabieler
worden. Beharing: Van goede structuur. Op de lendenpartij staat het nog iets open. Bevedering moet nog wat
ontwikkelen. Maat: Correct. Chemisch gecastreerd (kleine testikels). Zeer goed.
158. Arko - Reu. Eig. J. Gijsen
Goed totaalbeeld. Is niet gewend in de ring en daardoor erg onrustig. Hoofd: Is mannelijk met een wat laag
geplaatst flink oor. Correct oog. Hals: Correct. Lichaam: Moet in alles volwassener worden en uitzwaren. Toont
nu wat hoog op de benen met een ondiep lichaam. Staart: Fractie laaggeplaatst met een vlag. Ledematen:
Passend bone, met voor wat naar buiten gedraaide voetjes en zag graag wat meer voorborst. Achter voldoende
gehoekt. Gangwerk: Erg onwennig en maakt hierdoor ook wat onregelmatige passen. Beharing: is van correcte
structuur, moet in bevedering nog verder ontwikkelen. Maat: Correct. Door de onrust en onwennigheid van de
hond, heb ik hem niet kunnen betasten. Goed.
159. Dakota - Reu. Eig. J. Petit
Absent
160. Sjef - Reu. Eig. E. Borghs
Zeer goed totaalbeeld. Goed te benaderen. Heeft nog veel tijd nodig. Hoofd: Mannelijk. Correcte
verhoudingen. Toont nog iets occiput en een lichte ramsneus. Correct oog- oor- en gebit. Hals: Correct en
krachtig. Lichaam: Nog lang niet uitontwikkeld, maar correcte verhoudingen. Staart: Correct aangezet met een
vlag. Ledematen: Passend bone en voeten, die voldoende compact zijn. Zag voor graag iets meer breedte in de
voorborst , zodat de ellebogen beter aan kunnen sluiten. Achter voldoende gehoekt. Gangwerk: Is niet gewend
om in een ring te lopen, maar eenmaal gewend maakt hij zijn passen beter af. Beharing: Van goede structuur.
Bevedering moet nog verder ontwikkelen. Maat: Correcte maat. Zeer goed.
161. Sendie - Teef. Eig. R. Coeleman
Zeer goed totaalbeeld. Prima temperament. Hoofd: Wat smal, wel een meisje. Wat laag geplaatst oor, toont
nog iets occiput. Hals: correct. Lichaam: Al ver ontwikkeld lichaam, verder dan in haar hoofd. Ribben voldoende
gerond, maar zouden iets dieper mogen zijn. Staart: Wat laag geplaatst, met vlag. Ledematen: Passend bone,
met voetjes die voor wat naar buiten gedraaid staan. Zag de voorborst graag breder en wat meer ontwikkeld.
Achter voldoende gehoekt. Gangwerk: Gaat met voldoende stuwing, maar moet voor nog wat stabieler
worden. Beharing: Van goede structuur, maar staat wat open en is wat lang. Maat: correct. Is voor mij vandaag
in een wat te goed gevoerde conditie. Goed.
162. Lobke - Teef. Eig. A. Nieuwenhuysen
Een zeer goed totaalbeeld. In alles een meisje dat nog wat onwennig is. Hoofd: Vrouwelijk met de juiste
verhoudingen. Correct oog-oor. Gebit: de bovenste twee voortanden gaan achter de onderste twee
voortanden. De rest is wel scharend. Hals: Correct. Lichaam: Met mooie verhoudingen, goede ribben. Staart: Is
een fractie laag aangezet. Ledematen: Passend bone, met wat langwerpige voeten en zag de voorhand graag
wat breder en sterker ontwikkeld. Achter voldoende gehoekt. Gangwerk: Is moeilijk te beoordelen, omdat ze
zich erg onprettig voelt in de ring. Beharing: van goede structuur. Op de lendenpartij staat het wat open. Maat:
Correct. Vacht waarschijnlijk wat open door anti-loopsheidinjecties. Goed.
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163. Mira - Teef. Eig. T. van Dijck
Zeer goed totaalbeeld, die prima te benaderen is. Hoofd: Vrouwelijk met goede verhoudingen. Correct oogoor- en gebit. Een lichte ramsneus met gesloten lippen. Hals: Correcte hals. Lichaam: Al ver ontwikkeld lichaam
voor de leeftijd. Op dit moment is ze wat te goed gevoerd. Staart: Fractie laag aangezet. Beharing voldoende
bossig. Ledematen: Mooi bone. Goede voeten die ze in stand iets naar buiten draait. Zag voor graag iets meer
hoeking. Achter voldoende gehoekt. Gangwerk: Is moeilijk te beoordelen, maar passen zijn wel regelmatig. Zij
zou beter uit de verf komen met ringtraining. Beharing: is van goede structuur. Op de lendenpartij staat het
wat open. Maat: Correct. Zeer goed.

Nest 26 | Kennel v.'t Hoage Gors (Wuite-Visbeen)
Nest 6/2 aanwezig 5/2 - Geb. 17-8-2012
V

Baron v.'t Poldersdijkje, NHSB 2482179, HD A, (Ivar The Gloucester x Flair v.d 'Ouwe Knip),
Eig. L. Mastenbroek
M
Sproet v.'t Hoage Gors, NHSB 2563308, HD A, (Nørlund Darino x Julia v.h. Iemenholt), Eig.
N.E. Wuite-Visbeen
Super dat beide ouderdieren aanwezig waren. Over het algemeen een zeer uniform nest. De één is al wat
verder ontwikkeld dan de ander. Sommige mensen moeten opletten op het gewicht van de hond. Alle honden
waren goed te benaderen.
T. Baron v.'t Poldersdijkje
Zie nest 25.
tb. Sproet v.'t Hoage Gors
Zeer goed totaalbeeld van 9 jaar die vandaag liever buiten was gaan werken. Prima te benaderen. Hoofd:
Vrouwelijk hoofd met een tikkeltje laag aangezet oor. Mooie oogkleur, maar vorm is wat rond. Gebit toont de
leeftijd. Hals: Krachtige hals. Lichaam: Mooie geronde ribben, met goed volume. Staart: Wat laag aangezet en
zou wat bossiger mogen zijn. Ledematen: Passend bone, met evenredige hoekingen. Gangwerk: Gaat met korte
pas en voor wat onregelmatig. Beharing: Van goede structuur, maar op de schoft en lendenpartij staat het op
dit moment iets open. Maat: Correct. Zeer goed.
164. Sam - Reu. Eig. R. Moen
Uitmuntend totaalbeeld. Prima te benaderen. Hoofd: Mannelijk hoofd met correct oog- oor- en gebit. Op dit
moment iets kalende oogranden. Hals: zeer krachtig. Lichaam: Is voor leeftijd al goed uitgezwaard, mooie
ribben. Staart: Fractie laag aangezet, voldoende bossig. Ledematen: Mooi bone. Hele mooie voeten. Mooi
ontwikkelde voorborst. Voldoende gehoekt achter. Gangwerk: Is dit niet gewend, maar zijn passen zijn
regelmatig met voldoende stuwing. Beharing: Prima structuur en de bevedering zal met de leeftijd nog verder
ontwikkelen. Maat: Correct. Uitmuntend.
165. Storm - Reu. Eig. K. Ludikhuize-Charbo
Zeer goed totaalbeeld, gemakkelijk te benaderen. Hoofd: Prima verhoudingen, correct oog- oor- en gebit. Moet
wel iets meer mannelijkheid uit gaan stralen. Hals: Prima hals. Lichaam: Alle onderdelen passen bij elkaar, maar
moet in zijn geheel nog uitzwaren. Staart: Een fractie laag aangezet. Voldoende bossig. Ledematen: Passend
bone. Voorhand zou wat sterker gehoekt kunnen zijn, achter voldoende. Gangwerk: Gaat met voldoende
stuwing, maar is nog los in front. Beharing: Van goede structuur, moet de bevedering nog wat ontwikkelen.
Maat: Goede maat. Zeer goed.
166. Sep - Reu. Eig. C. de Winter
Zeer goed totaalbeeld. Goed te benaderen. Hoofd: Nog voldoende mannelijk, toont nog wat occiput. Correct
oog- oor- en gebit. Hals: Correcte hals. Lichaam: alle onderdelen passen bij elkaar, maar om een echte vent te
worden, moet hij nog wat verder uitzwaren. Staart: Fractie laag aangezet. Voldoende bossig. Ledematen:
Passend bone, met voeten die hij voor wat naar buiten draait. Zag ook graag iets meer hoeking in de voorhand.
Achter voldoende gehoekt, met een wat hoge hak. Gangwerk: Gaat met voldoende stuwing, maar heeft in front
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meer tijd nodig om vaster te worden. Beharing: Van goede structuur, maar op zijn bekken en bovenbelijning
staat het wat open. Maat: Correct. Zeer goed.
167. Snip - Reu. Eig. J.F.A. Frenk
Zeer goed totaalbeeld. Makkelijk te benaderen. Hoofd: Is voldoende mannelijk. Goede verhoudingen. Oog
moet nog wat opdonkeren. Mooie wigvormige voorsnuit. Hals: Correct. Lichaam: Prima verhoudingen, mooie
ribben, maar is voor mij vandaag iets te goed gevoerd. Staart: Mooie bossige staart, die correct aangezet is.
Ledematen: Prima bone, goede voeten. Voorhand kan wat sterker gehoekt zijn, waardoor hij ook wat meer
voorborst krijgt. Achter voldoende gehoekt. Gangwerk: Gaat voldoende stuwend, maar voor nog los in front.
Beharing: Van goede structuur, maar ligt hier en daar niet helemaal goed aan, dat komt omdat hij keurig
gewassen is. Maat: Correct. Zeer goed.
168. Snuf - Reu. Eig. A. de Ruiter
Uitmuntend totaalbeeld. Prima te benaderen. Hoofd: Mannelijk hoofd. Goede verhoudingen. Toont nu nog iets
occiput. Prima wigvormige snuit. Hals: Correcte hals. Lichaam: Compact gebouwd. Alles past bij elkaar. Mooie
ribben. Staart: Correct aangezet, voldoende bossig, soms wat hoog gedragen. Ledematen: Mooi passend bone,
met prima polsen en voeten. Evenredig gehoekt. Voldoende voorborst. Gangwerk: Gaat gemakkelijk met
voldoende stuwing en regelmatige passen. Beharing: Prima structuur en bevedering. Maat: Correct.
Uitmuntend.
169. Sjarel - Reu. Eig. F.S.G. van Severen
Absent
170. Fleur - Teef. Eig. N.E. Wuite-Visbeen
Uitmuntend totaalbeeld. Prima te benaderen. Hoofd: vrouwelijk. Pientere expressie. Correct oog- oor- en gebit.
Mooie wigvormige snuit. Hals: Correcte hals. Lichaam: Alle onderdelen passen prima bij elkaar. Al mooi
ontwikkelde ribben. Staart: Is correct aangezet met een vlag. Ledematen: Passend bone. Prima voeten die ze
voor af en toe naar buiten draait. Voorhand ligt in zijn geheel wat naar voren waardoor zij een fractie langer
lijkt in lichaam. Achter voldoende gehoekt. Gangwerk: Gaat met voldoende stuwing en door haar enthousiasme
is ze voor nog wat onregelmatig. Beharing: is van prima structuur. Bevedering moet nog verder ontwikkelen.
Maat: Correct. Uitmuntend.
171. Fenna - Teef. Eig. A. van Leersum
Uitmuntend totaalbeeld. Prima te benaderen. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Prima verhoudingen. Mooi wigvormig.
Correct oog-oor- en gebit. Hals: Correcte hals. Lichaam: Alle onderdelen passen bij elkaar. Voor leeftijd al goed
ontwikkeld. Staart: Prima aangezet en voldoende bossig. Ledematen: Passend bone en voeten. Voor en achter
evenredig gehoekt. Voorborst moet nog iets breder worden en uitzwaren. Gangwerk: Gaat gemakkelijk, maar
achter loopt ze wat nauw. Beharing: Prima structuur en bevedering nog volop in ontwikkeling. Maat: Correct.
Uitmuntend.

Nest 27 | Kennel v.d. Neerbosche Wateren (Groen)
Nest 3/1 aanwezig 0/1 - Geb. 5-5-2012
V

Beye Emie v.d. Neerbosche Wateren, NHSB 2646578, HD A, (Horus Meike v. Groevenbeek x
Emie Babien v. Groevenbeek), Eig. J.W. van Roosmalen
M
Sita-Jentien v.d. Neerbosche Wateren, NHSB 2500916, HD A, (Mozart Hesher v. Groevenbeek
x Jentien), Eig. B.N.J. Groen
Teef is gesteriliseerd, wat aan de vacht te zien is. Flinke teef van goede bouw. Hoofd tikkeltje gestrekt. Prima
karakter.
U. Beye Emie v.d. Neerbosche Wateren
Absent
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ua. Sita-Jentien v.d. Neerbosche Wateren
Teef 10 jaar. Zeer goed ras- en geslachtstype. Prima temperament. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Goede wigvorm.
Goed oog, oor en gebit. Hals: Voldoende hals. Lichaam: Goede bovenbelijning. Tikkeltje ronde croupe. Voelbare
voorborst. Goed gewelfde ribben. Rechte onderbelijning. Staart: Staart van goede lengte. Ledematen: Goede
schouderligging. Voldoende gehoekt achter. Polsen laten leeftijd zien. Gangwerk: Laat voor leeftijd nog prima
stuwend gangwerk zien met goede staartactie. Beharing: Vacht in zomerconditie. Maat: Goede maat.
172. Spike-Sita - Reu. Eig. G.W. Rozeboom
Absent
173. Teun-Sita - Reu. Eig. B. Scheij
Absent
174. Cas-Sita - Reu. Eig. K. Kranse
Absent
175. Pien-Sita - Teef. Eig. M.J.H.v.d. Bosch-Nuijten
Teefje bijna 2 jaar, flinke dame. Prima temperament. Hoofd: Gestrekt vrouwelijk hoofd. Goed oor, wat hoog
aangezet. Volledig en scharend gebit. Oog moet nog donkerder worden. Hals: Voldoende hals. Lichaam: Rechte
rug, kort hellend bekken. Voorborst voelbaar. Voor leeftijd reeds diepe borst met voldoende welving. Staart:
Staart van goede lengte. Ledematen: Zag het schouderblad graag wat schuiner. Goed liggende opperarm. Matig
gehoekt achter. Goed bone. Polsen mogen wat strakker. Goede voeten. Gangwerk: Gaat met voldoende
stuwing, maar is nog los in alle onderdelen. Beharing: In aanleg goede vacht, maar moet wat vlakker op het
lichaam gedragen worden. Bevedering en bossige staart moeten nog wat meer worden. Maat: Goede maat.
Gesteriliseerd. Zeer goed.

Nest 28 | Kennel v.d. Neerbosche Wateren (Groen)
Nest 2/0 aanwezig 1/0 - Geb. 27-4-2012
V

Beye Emie v.d. Neerbosche Wateren, NHSB 2646578, HD A, (Horus Meike v. Groevenbeek x
Emie Babien v. Groevenbeek), Eig. J.W. van Roosmalen
M
Mila-Nouka v.d. Neerbosche Wateren, NHSB 2718299, HD A, (Dice Sacha v. Kromhof x Nouka
v.d. Housteê), Eig. B.N.J. Groen
De nakomeling is van goed type, flink aan de maat met een iets zwaar hoofd, dat past bij het lichaam.
Harmonische gebouwde hond. Goede vacht en goede bewegingen. Prima karakter.
U. Beye Emie v.d. Neerbosche Wateren
Absent
ub. Mila-Nouka v.d. Neerbosche Wateren
Teef 5 jaar. Goed ras- en geslachtstype. Prima temperament. Hoofd: Vrouwelijk hoofd, voldoende wigvorm.
Kan oor goed dragen. Volledig en scharend gebit. Hals: Voldoende hals. Lichaam: Goede rug, kort hellend
bekken. Voorborst voelbaar. Goed gewelfde en diepe ribkorf. Staart: De laaggeplaatste staart is van goede
lengte. Ledematen: Matig gehoekt voor, voldoende gehoekt achter. Goed bone, goede voet. Gangwerk: Gaat
met voldoende stuwing. Grijpt voor goed uit. Beharing: Door de pas gekregen puppen is de vacht niet in
optimale conditie. Bevedering, broek en vlag aanwezig. Maat: Goede maat. Zeer goed.
176. Cas-Mila - Reu. Eig. N. Verhoeven
Bijna 2 jaar. Flinke reu. Voldoende ras- en geslachtstype. Veel temperament. Hoofd: Zwaar mannelijk hoofd,
dat iets droger zou mogen zijn. Goed oog, oor en gebit. Hals: Goede hals en rug belijning. Lichaam: Voor leeftijd
diepe borst, die nog moet uitzwaren. Staart: Staart van goede lengte. Ledematen: Zag schouderblad graag wat
schuiner, goed liggende opperarm. Voldoende gehoekt in de achterhand. Sterke benen en goede voet.
Gangwerk: Gaat met veel stuwing, grijpt voor goed uit. Heeft nog veel ringtraining nodig. Beharing: In aanleg
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goede vacht. Behang is wat zwaar. Bevedering komt, goede broek en bossige staart. Maat: Flink aan de maat.
Zeer goed.
177. Boaz-Mila - Reu. Eig. N. Kjeldsen
Absent
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