VERSLAGEN V.D. FOKDAG VAN 10 oktober 2015
Nest 1

Kennel van Groot-Haselberg (J. Esselink)

Nest 2/3 aanwezig 1/0 - Geb. 1-5-2013
V. Douwe Nynke v.d. Bezelhonk, NHSB 2694395, (Dorus v.'t Oale Hemelriek x Nynke-Flo-Jytte v.d.
Bezelhonk), HD A, Eig. A.H. Stamhuis
M. Andra Lady v.d. Blanke Biele, NHSB 2749317, (Siem Selma v. Roopoorte x Lady v.d. Heidehoogte), HD C,
Eig. J. Esselink
Vanwege de kwaliteit van de moeder had ik graag wat meer honden gezien. Zodat ik had kunnen zien wat de
vader van kwaliteit kan brengen. De vader heet wel de kwaliteit verbeterd t.o.v. de moeder.
A. DOUWE NYNKE V.D. BEZELHONK

Ruim formaat en sociaal, iets gereserveerd. Hoofd: Mannelijk wigvormige voorsnuit, goede schedel, goed
behang, schaargebit, onderlip iets ruim. Hals: Correcte hals. Lichaam: Goed lichaam, goede lengte hoogte
verhouding, borst mocht wat verder naar achter doorlopen. Staart: Bossige staart. Ledematen: Goede
schouder, iets steile opperarm, goede gehoekte achterhand, net voldoende bespierd. Gangwerk: Goed
vloeiend gangwerk, ietsjes los in ellebogen. Beharing: goed. Hond is bejaagd en heeft KNJV-diploma behaald.
Kwalificatie: Uitmuntend
a. ANDRA LADY V.D. BLANKE BIELE

Iets uit balans met goede lengte/hoogte en zeer gereserveerd. Hoofd: Vrouwelijk, wigvormige voorsnuit,
schedel goed, voldoende stop, mooie lippen partij. Hals: Correcte lengte. Lichaam: Oplopende toplijn naar
achter en heel hellend bekken. Staart: Lage staart aanzet, voldoende bossigheid, goed van lengte. Ledematen:
Voor correct gehoekt, achter overhoekt. Gangwerk: Ondergeschoven. Beharing: Veel dode haarpunten. Hond is
bejaagd en heeft KNJV-diploma behaald. Kwalificatie: Goed
1. Alex Flora

Reu. Eig. B. ten Hoeve

Sterk gebouwde reu, met een goed formaat, goed gedrag. Hoofd: Mooi reuen hoofd, goede wigvormige
voorsnuit, goede schedel, jammer dat de achterhoofdsknobbel zo flink ontwikkeld is. Hals: Correcte hals.
Lichaam: Goed lichaam, goed in verhouding lengte hoogte, maar iets oplopende toplijn naar achter en iets
hellend bekken. Staart: Goed van lengte, op het moment wat bevederd. Ledematen: Correct goed front, moet
niet sterker gehoekt worden in de achterhand. Gangwerk: Stuwt veel, is los in front. Beharing: Goed van
kwaliteit, maar wat kort. Kwalificatie: Zeer goed
2. Axel Flora

Reu. Eig. W. Breunisse

Absent
3. Amalia Flora

Teef. Eig. E.R. van Santen

Absent
4. Alexia Flora

Teef. Eig. J.P.M. Doodeman

Absent
5. Ariane Flora

Teef. Eig. M. Hermans

Absent
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Nest 2

Kennel van Noordhove (R. Schouten-van Driel)

Nest 1/4 aanwezig / - Geb. 21-2-2014
V. Cisco Cas v.d. Sebastiaans Hoeve, NHSB 2772138, (Storm v.'t Trappel-End x Zodie Zo v.d. Sebastiaans
Hoeve), HD A, Eig. K.Th. Wiegert
M. Gasha Fiona v.'t Patrieske, NHSB 2814193, (Boyka-Nouska v. Klein Elsholt x Joeska v.d. Haeckpolder), HD A
Eig. R. Schouten-van Driel
Het was een vrij egaal nest, zag graag wat meer voorborst en bekken ligging iets te hellend. Jammer dat de reu
zo klein is gebleven t.o.v. de vader. Teefje nr. 10 zag ik graag verder en ik hoop dat er eens een nestje mee
wordt gefokt.
B. CISCO CAS V.D. SEBASTIAANS HOEVE

Echte reu, goede lengte/hoogte verhouding. Hoofd: Mooi mannelijk hoofd, wigvormige voorsnuit, goede
schedel en behang, goede stop en mooie lippen. Hals: Correcte hals. Lichaam: Mooie ribben partij met goede
voorborst. Staart: Goede staartlengte en bossig. Ledematen: Hoeking in balans. Gangwerk: Vlot gangwerk,
maar op dit moment licht kreupelend voor links. Beharing: Correcte beharing. Kwalificatie: Uitmuntend
b. GASHA FIONA V.'T PATRIESKE

Goede lengte/hoogte verhouding, wat kleiner formaat. Hoofd: Vrouwelijk, goede schedel, goed behang, goede
lippen. Hals: Correcte hals. Lichaam: Goede ribwelving, maar zag graag meer voorborst, in bovenbelijning iets
hellend bekken. Staart: Bossige staart. Ledematen: Goed in balans. Gangwerk: Gaat en staat graag
ondergeschoven. Beharing: Goed van structuur, maar op het moment pluizig. Kwalificatie: Zeer goed
6. Banjer Cisco

Reu. Eig. S. Verhoef

Goede lengte/hoogte verhouding en op het moment van alles onder de indruk. Hoofd: Voldoende mannelijk,
neigt naar wipneus, zwaar ontwikkelde schedel en wat fijner en licht wigvormige voorsnuit. Hals: Correct van
lengte. Lichaam: Goede borstdiepte, maar wat meer voorborst gewenst, met licht hellende bekken. Staart:
Wordt een mooie bossige staart die goed gedragen wordt. Ledematen: Goede voor- en achterhand. Gangwerk:
Voldoende stuwend, losse ellebogen. Beharing: Goed van kwaliteit. Kwalificatie: Goed
7. Benthe Fiona

Teef. Eig. F.J. Schoonderwoerd

Goed vrouwelijk, goede lengte hoogte, licht overbouwd, goed gedrag. Hoofd: Vrouwelijk, goed van lengte, licht
wigvormige voorsnuit, goed behang. Hals: Correcte halslengte. Lichaam: Zeer goed, lang opgerekt, voldoende
voorborst. Staart: Licht bossige staart, wordt hoog gedragen. Ledematen: Hoeking in balans. Gangwerk:
Gangwerk voldoende stuwend, met hoog gedragen staart. Beharing: Zacht van structuur. Totaalbeeld: Goed
(Geen kwalificatie i.v.m. Gecastreerd/gesteriliseerd, totaalbeeld om kwaliteit van het nest te kunnen
beoordelen.)
8. Bonnie Fiona

Teef. Eig. J.W.F.H. Jonkman

Goede lengte hoogte verhouding, maar te dik. Hoofd: Mooi vrouwelijk hoofd met wigvormige voorsnuit. Mooie
lippen. Hals: Correcte hals. Lichaam: Goed van lengte welving niet te controleren en net voldoende voorborst.
Staart: Goed van lengte, draagt hem graag te laag. Ledematen: Hoekingen in balans. Gangwerk: Licht stuwend
met losse ellebogen en een waggelende rug. Beharing: Open vacht, wel nog goed van kleur. Totaalbeeld: Goed
(Geen kwalificatie i.v.m. Gecastreerd/gesteriliseerd, totaalbeeld om kwaliteit van het nest te kunnen
beoordelen.)
9. Bianca Fiona

Teef. Eig. S. v.d. Linden

Goed totaalbeeld, iets gereserveerd in gedrag. Hoofd: Vrouwelijk goed in verhouding, licht wigvormige
voorsnuit en kan het behang goed dragen. Hals: Correcte hals. Lichaam: Correcte bovenbelijning en goede
verhouding. Staart: Goede staart, voldoende bossig, maar mocht wel wat vrijer gedragen worden. Ledematen:
Hoekingen in balans. Gangwerk: Goede gangen, wat veel rugbeweging omdat ze te dik is. Beharing: Goede
beharing, iets meer platen gewenst. Kwalificatie: Zeer goed
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10. Brenda Fiona

Teef. Eig. K. de Ceuster

Goede lengte hoogte verhouding en type. Hoofd: Mooi vrouwelijk hoofd, goed wigvormige voorsnuit, correcte
lengte voorsnuit/schedel. Hals: Correcte hals. Lichaam: Correct lichaam. Staart: Goede staart, goed ingepland
en goed gedragen tijdens draf. Ledematen: Uitgebalanceerd. Gangwerk: Goede gangen. Beharing: Goede
beharing. Kwalificatie: Uitmuntend

Nest 3

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

Nest 2/4 aanwezig 1/3 - Geb. 19-2-2014
V. Bento Gina v.d. Haeckpolder, NHSB 2660300, (Floris Jara Guido v.'t Opgoande Slag x Gina v.d.
Haeckpolder), HD A,
Eig. J.H. Alberts-Oets
M. Blossom v.'t Patrieske, NHSB 2694287, (Bram Ceblo v.d. Drentsche Dreven x Rista v.'t Patrieske), HD A, Eig.
J. Sportel-Roeland
Jammer dat de vader zijn slechte staartdracht door gedrukt heeft. Voor de rest zijn het allemaal vrij typische
Drenten op eentje na. Die was met alles wat te min. Ik zou geen herhaling doen.
C. BENTO GINA V.D. HAECKPOLDER

Goede hoogte als het bekken wat vlakker lag dan had hij een goede lengte. Hoofd: Mooi hoofd, echte reu. Hals:
Correcte hals. Lichaam: Goede ribben maar wel wat meer voorborst gewenst. Staart: Bossig maar wordt niet
recht gedragen, gaat graag in een krul. Ledematen: Achter sterker gehoekt als voor. Gangwerk: Gaat graag
ondergeschoven maar toont voor zijn leeftijd nog goed temperament. Beharing: Open vacht. Totaalbeeld: Zeer
goed (Geen kwalificatie i.v.m. Gecastreerd/gesteriliseerd, totaalbeeld om kwaliteit van het nest te kunnen
beoordelen.)
c. BLOSSOM V.'T PATRIESKE

Goede lengte/hoogte verhouding, iets hellend bekken. Hoofd: Vrouwelijk, goed in verhouding, lieve
uitdrukking. Hals: Correcte hals. Lichaam: Goede voorborst, ribwelving is niet te voelen omdat ze te dik is.
Staart: Goed van lengte, voldoende bossig. Ledematen: Hoeking in balans. Gangwerk: Goede gangen,
waggelende rug door te dik zijn. Beharing: Goed van structuur, maar open. Gebitsafwijking: 1 snijtand is niet
meer aanwezig. Kwalificatie: Zeer goed
11. Timmy

Reu. Eig. R.T.A. Hetterscheid

Absent
12. Turo

Reu. Eig. H. Nienhuis

Goede lengte/hoogte verhouding met voldoende formaat. Hoofd: Reuenhoofd, goed in verhouding, goede
wigvormige voorsnuit en voldoende droge lippen. Hals: Correcte hals. Lichaam: Goede riblengte, net voldoende
voorborst, iets hellend bekken. Staart: Die in een boog boven de rug wordt gedragen. Ledematen: Voor
voldoende gehoekt, achter strekt gehoekt. Gangwerk: Stuwend, de achter poten grijpen naast de voorpoten.
Beharing: Goed van kleur, maar staat momenteel wat open. Kwalificatie: Goed
13. Thirza

Teef. Eig. A.G. van Galen

Goed totaalbeeld met mooie verhoudingen en iets hellend bekken. Hoofd: Vrouwelijk, goed in verhouding.
Hals: Correcte hals. Lichaam: Goede voorborst en ribbenpartij. Staart: Goede staart, iets hoog gedragen.
Ledematen: Goede voor en achter hand, maar de nagels moeten beter verzorgd worden. Gangwerk: Goed vlot
gangwerk. Beharing: Goede beharing van structuur, kleur en kwaliteit. Totaalbeeld: Zeer goed (Geen
kwalificatie i.v.m. Gecastreerd/gesteriliseerd, totaalbeeld om kwaliteit van het nest te kunnen beoordelen.)
14. Tara

Teef. Eig. I.T.M. van Griensven

Erg jeugdig voor zijn leeftijd en erg open in gedrag. Goede hoogte en lengte maar zag graag meer substantie.
Hoofd: Vrouwelijk in hoofd, goede verhoudingen maar alles mocht wat meer. Hals: Iets elegantere hals.
Lichaam: Voldoende voorborst, lang genoeg opgeribt maar moet meer ribwelving hebben. Staart: redelijk lang,

3

op het moment bevederd. Ledematen: Voor onvoldoende gehoekt, achter sterk gehoekt. Gangwerk: Gaat
onder geschoven. Beharing: Goed van structuur maar heeft nog geen lengte. Kwalificatie: Goed
15. Tiana

Overleden
16. Thana

Teef. Eig. A.H. Schuiling

Goede lengte/hoogte verhouding. Hoofd: Goed vrouwelijk hoofd. Hals: Correcte hals. Lichaam: Goede ribben
partij van lengte iets meer welving gewenst en iets meer voorborst. Staart: Goed van lengte maar wordt graag
wat hoog gedragen. Ledematen: Hoekingen voldoende in balans, met goed bot. Gangwerk: Toont goede
gangen maar is los in ellebogen. Beharing: Goed van structuur en voldoende van lengte. Kwalificatie: Zeer goed

Nest 4

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

Nest 2/3 aanwezig 2/3 - Geb. 5-12-2013
V. Zodiac v.d. Sebastiaans Hoeve, NHSB 2593920, (Maarten Meike v. Groevenbeek x Odie v.d. Sebastiaans
Hoeve), HD A,
Eig. L. Punselie
M. Birthe Be v.d. Sebastiaans Hoeve, NHSB 2633009, (Duco Bontje v. Hoeve Zaaidijk x Robine Ro v.d.
Sebastiaans Hoeve), HD A, Eig. L. Punselie
Vader overleden. Moeder aanwezig. Drie nakomelingen die duidelijk hetzelfde type zijn om te zien. Twee iets
anders in type maar wel een echte Drent. Mooie hoofden. Voor leeftijd zijn de meesten al goed ontwikkeld.
Fijne temperamenten. Het is een homogeen nest die ik graag nog eens terug zou zien als ze wat meer
volwassen zijn. Allemaal correcte oogkleur. De meesten hadden al mooi ontwikkelde ribben en zullen
waarschijnlijk met het volwassen worden uitgroeien tot "ouderwetse" Drenten.
D. ZODIAC V.D. SEBASTIAANS HOEVE

Overleden
da. BIRTHE BE V.D. SEBASTIAANS HOEVE

Uitmuntend totaalbeeld, prima temperament. Hoofd: vrouwelijk, correcte oogkleur, oogvorm tikkeltje rond,
mooie wigvormige snuit, correct gebit. Hals: ras typisch en krachtig. Lichaam: krachtig, mooi gevormde ribben.
Staart: iets laag aangezet. Ledematen: voldoende gehoekt met een mooie voorborst. Gangwerk: past enigszins
bij de leeftijd en is in de voorhand vandaag niet helemaal zuiver. Beharing: prima bevedering en structuur is
waarschijnlijk door hormonen iets meer open gaan staan. Kwalificatie: Uitmuntend
17. Lasse

Reu. Eig. B.M.T. ter Rele-Wolff

Uitmuntend totaalbeeld, krachtig met sterk bone en mooie compacte voeten. Hoofd: mannelijk, correct
aangezet oor, mooie wigvorm, prima oogkleur en correct gebit. Hals: krachtig. Lichaam: in aanleg mooie ribben,
moet uiteraard nog uitzwaren, sterke rug. Staart: correct aangezet zou iets bossiger mogen. Ledematen:
voldoende gehoekt, krachtig bone, mooie voeten. Gangwerk: gaat vlot, moet nog wat vaster worden in zijn rug,
ellebogen. Beharing: bevedering moet nog iets meer ontwikkelen, correcte structuur. Kwalificatie: Uitmuntend
18. Louka

Reu. Eig. P. Euser

Uitmuntend totaalbeeld, heeft nog veel tijd nodig om een echte vent te worden, prima temperament. Hoofd:
mannelijk, correct oor, mooie wigvorm snuit, correcte oogkleur. Hals: krachtige hals. Lichaam: heeft in aanleg
goede ribben maar hebben nog tijd nodig om uit te zwaren. Staart: correct aangezet, moet nog wat bossiger
worden. Ledematen: voorhand zou wat sterker gehoekt mogen zijn, achter voldoende, correct bone, zag
polsen graag wat beter geveerd. Gangwerk: gaat vlot maar is passend bij de leeftijd nog erg los. Beharing:
correcte structuur, moet in bevedering nog ontwikkelen. Kwalificatie: Uitmuntend
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19. Lindsey Li

Teef. Eig. L. Punselie

Uitmuntend type, vrouwelijk zonder overdrijvingen, prima temperament. Hoofd: correcte verhoudingen, mooie
wigvormige snuit, prima oogkleur, correct oor. Hals: krachtige hals. Lichaam: mooie ribben, goede
bovenbelijning, mooie dijen. Staart: fractie laag aangezet, is uit vacht dus moet weer wat bossiger worden.
Ledematen: mooi gehoekt rondom, krachtig sterk bone, compacte voeten. Gangwerk: gaat vlot, maar is
uiteraard nog wat los. Beharing: bevedering moet zich verder ontwikkelen. Kwalificatie: Uitmuntend
20. Linde Lot

Teef. Eig. A. Groothuis

Vrouwelijk, is vandaag nog wat onwennig. Hoofd: vrouwelijk, correcte verhoudingen, oogkleur correct, prima
wigvorm snuit. Hals: correct. Lichaam: licht gewelfde rib moet in alles duidelijk nog wat uitzwaren. Staart:
fractie laag aangezet. Ledematen: zag graag wat meer bone, voldoende gehoekt en zag ook graag wat meer
geronde voet. Gangwerk: is vandaag lastig te beoordelen omdat ze zo onwennig is. Beharing: goede structuur
moet in bevedering nog ontwikkelen. Kwalificatie: Zeer goed
21. Laika

Teef. Eig. E.J. v.d. Klooster

Vrouwelijk totaalbeeld, voor leeftijd al krachtig, prima temperament. Hoofd: vrouwelijk hoofd, mooie
expressie, correct oog oor en gebit, snuit met een mooie wigvorm. Hals: prachtige hals. Lichaam: mooie
gewelfde ribben, correcte boven en onderbelijning. Staart: correct aangezet en bossig. Ledematen: sterk bone,
mooie voeten en voldoende gehoekt rondom. Gangwerk: gaat vlot, gaat goed uit. Beharing: bevedering moet
nog verder ontwikkelen. Kwalificatie: Uitmuntend

Nest 5

Kennel v. Out Leckelant (H. v.d. Berg)

Nest 0/3 aanwezig 0/2 - Geb. 5-4-2014
V. Zodiac v.d. Sebastiaans Hoeve, NHSB 2593920, (Maarten Meike v. Groevenbeek x Odie v.d. Sebastiaans
Hoeve), HD A,
Eig. L. Punselie
M. Bente v.'t Arrêt, NHSB 2764894, (Nørlund Darino x Sophie v.'t Arrêt), HD A, Eig. H. v.d. Berg
Moeder en 2 dochters aanwezig. Hebben beide veel tijd nodig om volwassen te worden en zag graag iets
minder vlakke schedel. Enthousiaste temperamenten. De dochters hebben veel meegekregen van het uiterlijk
van moeder. Vader is niet aanwezig door overlijden, maar er is wel een foto beschikbaar. In het exterieur is van
pa niet zo heel veel terug te vinden in de dochters.
D. ZODIAC V.D. SEBASTIAANS HOEVE

Overleden
db. BENTE V.'T ARRÊT

Vrouwelijk totaalbeeld, 6 jaar, met een wat gestrekt hoofd. Hoofd: vrouwelijk, zag graag iets meer de typische
wigvorm, correcte oogkleur, oogvorm wat aan de ronde kant. Hals: correcte hals. Lichaam: voldoende
ontwikkeld met mooie ribben die voor mij onderin wel wat breder hadden gemogen. Staart: wat laag aangezet
en mag wel iets bossiger. Ledematen: voldoende bone, compacte voeten, voorhand zou wat sterker gehoekt
mogen en ligt wat ver naar voren. Achter correct. Gangwerk: gaat vlot, voldoende stuwend. Beharing: is
vandaag niet in haar beste jas. Hond is bejaagd. Kwalificatie: Zeer goed
22. Guusje

Teef. Eig. P. Dalgaard

Absent
23. Stine

Teef. Eig. P. de Mik

Vrouwelijk, heeft nog veel tijd nodig, enthousiast temperament. Hoofd: vrouwelijk, correcte wigvorm in
voorsnuit, prima oogkleur. Hals: correcte hals. Lichaam: moet in ribben nog uitzwaren, bovenbelijning loopt
soms nog wat op. Staart: fractie laag aangezet en moet bossiger. Ledematen: correct gehoekt, passend bone,
goede voeten, . Gangwerk: loopt met voldoende stuwing maar heeft wat veel spanning op de lendenen.
Beharing: van goede structuur, bevedering nog in ontwikkeling. Kwalificatie: Zeer goed
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24. Alba

Teef. Eig. M. de Klein

Vrouwelijk totaalbeeld, enthousiast temperament, heeft nog veel tijd nodig om volwassen te worden. Hoofd:
vrouwelijk, correcte verhoudingen, wat vlak in schedel. Hals: krachtig. Lichaam: heeft tijd nodig, ribben moeten
onderin wat breder worden, borstbeen zou wat langer door mogen lopen. Staart: fractie laag aangezet.
Ledematen: evenredig gehoekt, passend bone, gesloten voeten maar zij zag ze graag iets meer gerond.
Gangwerk: voldoende stuwend, maar tijdens het gaan trekt zij haar rug wat gerond door veel spanning over de
lendenen. Beharing: goede structuur, bevedering moet ontwikkelen. Kwalificatie: Zeer goed

Nest 6

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

Nest 5/4 aanwezig 2/2 - Geb. 9-3-2014
V. Geof George v.d. Sebastiaans Hoeve, NHSB 2847658, (Ruben Max v.d. Sebastiaans Hoeve x Zodie Zo v.d.
Sebastiaans Hoeve), HD A, Eig. G. van Luinen de Rooij
M. Eefke Maud v.d. Meerpoel, NHSB 2748738, (Basco v.'t Holtenbos x Maud v.d. Meerpoel), HD A, Eig. J.W.J.
Bukkems-v.d. Manakker
Vader aanwezig, uitmuntende ras vertegenwoordiger en wat opvalt een mooie voorhand en een super
mannelijk hoofd. Moeder niet aanwezig. Heel homogeen nest voor wat ik nu vandaag aanwezig had. Krachtige
reuen die er ook echt uitzien als reu. Teven zijn echte meisjes. De hoofden zijn allen zeer rastypisch. Leuke
temperamenten.
E. GEOF GEORGE V.D. SEBASTIAANS HOEVE

Uitmuntend totaalbeeld, mannelijk robuust, prima temperament. Hoofd: Mannelijk, krachtig, mooie wigvorm,
correct oog oor en gebit. Hals: Krachtige hals. Lichaam: Mooi gevormde ribben die onderin wat breder moeten
worden zodat ellebogen ook beter aan kunnen sluiten. Staart: Correct aangezet, bossig maar wat hoog
gedragen. Ledematen: Krachtig bone, voorhand zou iets sterker gehoekt mogen zijn, achter correct, zag polsen
graag wat meer vering hebben . Gangwerk: Gaat vlot, voldoende stuwend. Beharing: Correcte structuur en
bevedering. Hond is bejaagd. Kwalificatie: Uitmuntend
e. EEFKE MAUD V.D. MEERPOEL

Absent
25. Roef Eefke

Reu. Eig. R. Louwers

Absent
26. Roel Eefke

Reu. Eig. J. Beumers

Echte reu, uitmuntend totaalbeeld, voor leeftijd prima ontwikkeld, prettig temperament. Hoofd: rastypisch
super expressie, mooie verhoudingen, correcte oogkleur, mooie wigvorm in snuit. Hals: krachtige hals.
Lichaam: mooi ontwikkeld voor leeftijd, prima ribben die onderin breder moeten worden, mooie
onderbelijning. Staart: correct aangezet, mag nog voor de perfectie iets bossiger. Ledematen: sterk krachtig
bone, met mooie compacte sterke voeten, krachtige goed gehoekte voorhand met een mooie voorborst.
Gangwerk: gaat vlot, voldoende stuwend moet uiteraard nog wat vaster worden. Beharing: correcte structuur
en bevedering is nog in ontwikkeling. Hond is bejaagd. Kwalificatie: Uitmuntend
27. Rowan Eefke

Reu. Eig. J. Vandendijck

Absent
28. Rudolf Max Eefke

Reu. Eig. J. Veldhuis

Zeer goed totaalbeeld, heeft nog erg veel tijd nodig, prima temperament. Hoofd: mannelijk hoofd, goede
verhoudingen, mooie oogkleur, mooie wigvorm, moet in totaliteit krachtiger worden. Hals: correcte hals.
Lichaam: goede bovenbelijning, ribben moet nog wat uitzwaren. Staart: wat laag aangezet en moet bossiger
worden. Ledematen: passend bone, gesloten voeten, evenredig gehoekt voor en achter, voorborst moet nog
wat meer ontwikkelen. Gangwerk: mag iets meer stuwen en is nog erg los in front. Beharing: goede structuur
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bevedering moet nog verder ontwikkelen. Totaalbeeld: Zeer goed (Geen kwalificatie i.v.m.
Gecastreerd/gesteriliseerd, totaalbeeld om kwaliteit van het nest te kunnen beoordelen.)
29. Riek Eefke

Reu. Eig. W. Scheele

Absent
30. Rose Eefke

Teef. Eig. A. Diepeveen

Vrouwelijk totaalbeeld, heeft veel tijd nodig om volwassen te worden, leuk temperament. Hoofd: vrouwelijk
hoofd, toont nog veel occiput, mooie wigvorm in de snuit, correcte oogkleur, oor wat laag geplaatst. Hals:
correct hals. Lichaam: in lichaam zag ik graag wat meer massa, het borstbeen zou wat langer door mogen
lopen. Staart: wat laag aangezet en moet bossiger worden. Ledematen: passend bone, voorhand en voorborst
zouden sterker moeten, achter voldoende. Gangwerk: zou meer kunnen stuwen en trekt met wat spanning op
de lendenen. Beharing: correcte structuur bevedering moet verder ontwikkelen. Hond is bejaagd. Kwalificatie:
Zeer goed
31. Rikke Eefke

Teef. Eig. K. Klaus Johansen

Absent
32. Rababs Eefke

Teef. Eig. C. v.d. Hurk

Absent
33. Reza Eefke

Teef. Eig. R.H.J.M. van Beerendonk-Berben

Uitmuntend totaalbeeld, jammer dat ze haar beste jas thuis heeft laten liggen, leuk temperament. Hoofd:
vrouwelijk hoofd, goede verhoudingen en mooie wigvormige snuit, correcte oogkleur, mooie expressie. Hals:
correcte hals. Lichaam: mooi gevormde ribben, goede bovenbelijning. Staart: correct geplaatst moet alleen met
het terug komen in vacht wat bossiger worden. Ledematen: mooi bone, goede voeten, sterke dijen, voldoende
gehoekt voor, voorborst moet nog verder ontwikkelen, achter prima gehoekt. Gangwerk: gaat vlot, voldoende
stuwing en al behoorlijk vast voor leeftijd. Beharing: correcte structuur de bevedering moet nog wat verder
ontwikkelen. Kwalificatie: Uitmuntend

Nest 7

Kennel van L. Vogels (L. Vogels)

Nest 4/5 aanwezig 2/3 - Geb. 4-2-2014
V. Timco v.'t Arrêt, NHSB 2673536, (Nørlund Darino x Sophie v.'t Arrêt), HD A, Eig. Y.M. de Jong-Van Oosten
M. Loeki, NHSB 2691306, (Sjef Fan 't Suydevelt x Hind), HD A, Eig. L. Vogels
Vader uitmuntend type, gedrag laat te wensen over. Moeder niet al te rijkelijk in de vacht, hetgeen bij alle
kinderen ook het geval is. Bijna alle kinderen zijn te verlegen. Geen ernstige afwijkingen geconstateerd op een
knikstaart na. Punt van aandacht is de aansluiting van de opperarm, gedrag en de vacht
F. TIMCO V.'T ARRÊT

Fraai type reu. Uitmuntend rasbeeld, maar zijn gedrag laat te wensen over. Hoofd: Goed belijnd. Mooie
verhouding schedel voorsnuit. Goede wigvorm in de voorsnuit. Hals: Korte sterke hals. Lichaam: Stevig lichaam,
rugbelijning mag iets sterker. Staart: Mooie staart, tikje laag aangezet. Ledematen: Staat goed op de benen.
Opperarm zou iets schuiner mogen. Mooi bone. Gangwerk: Loopt goed. Af en toe in telgang maar uiteindelijk
correct. Beharing: Prima. Mooi aanliggend. Hond is bejaagd, heeft een KNJV-diploma en bezit een veldwerk
kwalificatie. Kwalificatie: Goed
fa. LOEKI

Zeer goed rasbeeld. Licht gestrekt. Hoofd: Voldoende belijnd met mooie brede schedel. Goed gevormd oog,
goede oogkleur. Prima gebit. Hals: Slanke hals. Lichaam: Zou wat meer voorborst mogen hebben en een tikje
rond in ribben. Bekken te sterk hellend. Staart: Goede vorm, wat laag aangezet. Ledematen: Goed bone, maar
wat sterk gehoekt in de achterhand. Gangwerk: Voldoende, meer stuwing gewenst. Beharing: Niet optimaal,
meer lengte gewenst. Kwalificatie: Zeer goed
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34. Storm

Reu. Eig. H. v.d. Pol

Absent
35. Bram

Reu. Eig. M.E.A. Pieters

Prima rasbeeld. Zeer goed totaalbeeld. Hoofd: Wat diepe stop. Neusrug niet geheel recht. Goed ogen.
Compleet schaargebit. Hals: Voldoende kort. Lichaam: Licht gestrekt. Prima ontwikkeld. Staart: Knikstaart en
ook te kort. Ledematen: Staat prima op de benen. Opperarm wat recht en sluit hierdoor onvoldoende aan.
Gangwerk: Af en toe correct. Beharing: Prima in de vachtstructuur. Iets aan de korte kant. Skeletafwijking:
Knikstaart en te korte staart. Kwalificatie: Matig
36. Jarno

Reu. Eig. J. Pesch

Licht gebouwde reu, die in lichaam nog moet uitzwaren. Goed rasbeeld. Hoofd: Goed belijnd. Voldoende oren,
goede ogen. Een compleet en sterk schaargebit. Hals: Elegante hals. Lichaam: Behoorlijk ontwikkeld, maar
moet in de breedte nog komen. Staart: Goed ontwikkeld. Ledematen: Voorvoeten wat zwak en achter goed
gehoekt. Gangwerk: Af en toe voldoende draf. Beharing: Acceptabel in de beharing. Kwalificatie: Goed
37. Timco

Reu. Eig. H. Emsing

Absent
38. Patrice

Teef. Eig. J. Verwijmeren

Zeer goed rasbeeld. Iets te verlegen. Hoofd: Prima hoofd, goed belijnd, vrouwelijk met mooie ogen en
compleet schaargebit. Hals: Wat elegante hals. Lichaam: Bovenbelijning mag wat strakker. Borstpartij mag wat
meer ontwikkeld zijn. Staart: Correcte staart. Aanzet wat laag. Ledematen: Is voor en achter wat smal.
Ellebogen sluiten onvoldoende aan. Voorvoetjes moet sterker. Gangwerk: Zeer goed in beweging, wat los in
front. Beharing: Acceptabel in de vacht. Kwalificatie: Zeer goed
39. Saar

Teef. Eig. S. Woets

Absent
40. Pleun

Teef. Eig. J. Verduin

Uitmuntend rasbeeld, maar ze is te verlegen. (Loops). Hoofd: Prima belijnd met een iets kortere wigvormige
snuit. Hals: Voldoende sterke hals. Lichaam: Prima ontwikkeld lichaam met mooie voorborst en diepte. Staart:
Goed gevormd. Ledematen: Mooi bone, staat goed op de benen. Gangwerk: Heel behoorlijk, voldoende
stuwing. Beharing: Uitmuntende vachtstructuur. Kwalificatie: Uitmuntend
41. Sendie

Teef. Eig. L. Derks

Goed rasbeeld. Ranke, slanke teef. Fantastisch gedrag. Hoofd: Voldoende belijnd. Tikje rond oog. Compleet
schaargebit. Voorsnuit mocht meer gevormd. Hals: Elegante hals. Lichaam: Moet zich nog ontwikkelen, met
name op borstdiepte en voorborst. Staart: Goed vorm, wat laag aangezet. Ledematen: Opperarm mag beter
aansluiten. Passend bone, bekken mag vlakker. Gangwerk: Voldoende, iets meer stuwing gewenst. Beharing:
Goede vachtstuctuut, iets aan de korte kant. Kwalificatie: Goed
42. Shantie

Teef. Eig. W. Schalkx

Absent
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Nest 8

Kennel The Gloucester (L.K.F.L. v.d. Heijning)

Nest 6/3 aanwezig 3/3 - Geb. 19-11-2013
V. Timco v.'t Arrêt, NHSB 2673536, (Nørlund Darino x Sophie v.'t Arrêt), HD A, Eig. Y.M. de Jong-Van Oosten
M. Asya The Gloucester, NHSB 2612270, (Arko The Gloucester x Nadezja The Gloucester), HD A, Eig. L.K.F.L.
v.d. Heijning
Gedrag van het hele nest is goed. Diverse kinderen van uitmuntende kwaliteit voortgebracht, die op de
Clubmatch goed mee kunnen. Vachten wat aan de korte kant. Aandacht voor de gebitten. Sommige honden
zijn moeilijk uit telgang te krijgen door het gebrek aan hoekingen.
F. TIMCO V.'T ARRÊT

Zie nest 7.
fb. ASYA THE GLOUCESTER

Absent
43. Twister Timas

Reu. Eig. R.K.F. Logister

Absent
44. Rinus Timas

Reu. Eig. M.A. de Blaey

45. Nero Timas

Reu. Eig. A. Schenk

Zeer goed rasbeeld. Zou een fractie langer in lichaam mogen zijn. Hoofd: Voldoende belijnd. Tikje rond oog.
Schaargebit, mist P2 linksonder. Hals: Voldoende sterke hals, voldoende kort. Lichaam: Voldoende sterke rug,
wat sterk hellend bekken, Opperarm aan de rechte kant. Staart: Goed staart, tikje laag aangezet. Ledematen:
Voor en achter meer hoeking gewenst. Gangwerk: Bij het juiste tempo, goede draf, af en toe in telgang.
Beharing: Goede structuur, redelijk ontwikkeld. Gebitsafwijking: P2 LO. Kwalificatie: Zeer goed
Absent
46. Floran Timas

Reu. Eig. E.A. van Ende-v.d. Gouw

Uitmuntend type. Heel fijn gedrag. Lekkere stabiele reu. Hoofd: Prima hoofd, mooie wigvormige snuit, goede
oortjes, mooie ogen en een compleet schaargebit. Hals: Sterke hals. Lichaam: Goed lichaam. Prima ribben.
Staart: Correcte staart. Ledematen: Staat prima op de benen met mooi bone. Opperarm mag wat schuiner en
zou daardoor beter aansluiten. Gangwerk: Voldoende stuwend, mooie paslengte. Beharing: Heel behoorlijk
ontwikkeld. Kwalificatie: Uitmuntend
47. Kirios Timas

Reu. Eig. G. Lemmens

Zeer goed rasbeeld. Prima gedrag. Hoofd: Neusrug mag wat rechter en de stop vloeiender. Schaargebit, mist P2
rechtsonder. Hals: Voldoende sterke hals. Lichaam: Goede bovenbelijning, bekken wat sterk hellend. Staart:
Goede staart, maar wat laag aangezet. Ledematen: Opperarm wat recht, voldoende bone. Voorvoetjes licht
frans. Gangwerk: Vrijwel constant in telgang. Beharing: Heel behoorlijk. Goede structuur. Gebitsafwijking: Mist
P2 RO. Kwalificatie: Goed
48. Flint Timas

Reu. Eig. H.B.J. Segerink

Absent
49. Saar Timas

Teef. Eig. R. Driehuis

Zeer goed rasbeeld. Prima gedrag. Hoofd: Vrouwelijk, tikje rond oog. Compleet schaargebit. Goede oortjes.
Hals: Elegante hals. Lichaam: Voldoende ontwikkeld lichaam. Goed ribben. Bekken zou wat vlakker mogen.
Staart: Goede staart, wat laag aangezet. Ledematen: Voldoende bone. Ellebogen mochten beter aansluiten.
Hoekingen mochten beter. Gangwerk: Constant in telgang, met heel veel temperament. Beharing: Voldoende,
wat aan de korte kant. Kwalificatie: Goed
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50. Sear Timas

Teef. Eig. E.J.M. Hamer

Zeer goed rasbeeld. Zeer vriendelijk en open gedrag. Hoofd: Vrouwelijk hoofd, past bij het lichaam. Goede
oortjes. Tikje rond oog. Schaargebit. Mist P2 links- en rechtsboven en links- en rechtsonder. Hals: Voldoende
sterke hals. Lichaam: Prima ontwikkeld lichaam. Bekken zou wat vlakker mogen. Staart: Goede staart. Tikje laag
aangezet. Ledematen: Voor en achter acceptabel gehoekt. Prima bone. Gangwerk: Heel behoorlijk in draf met
net voldoende stuwing. Beharing: Aan de korte kant. Gebitsafwijking: P2 (4x). Kwalificatie: Goed
51. Robin Floor Timas Teef. Eig. A. Janssens

Uitmuntend rasbeeld. Tandjes kijken mag nog een beetje geoefend worden. Hoofd: Prima belijnd, toont wat
lip. Mooie oortjes, goede schedel. Mist P2 links- en rechtsonder. Hals: Goede hals. Lichaam: Prima ontwikkeld
lichaam met mooie massa. Staart: Goede staartlengte. Goed aangezet. Ledematen: Prima gehoekt, mooi bone.
Gangwerk: Prima, vlot, stuwend. Beharing: Zou iets rijkelijker mogen. Gebitsafwijking: P2 LO+RO. Kwalificatie:
Uitmuntend

Nest 9

Kennel v.d. Eijkenstaete (M.J.B. de Boer-van Herreveld)

Nest 2/0 aanwezig / - Geb. 17-11-2013
V. Argos Lobke v. Selihof, NHSB 2643661, (Buddy Beike v. Selihof x Lobke Muffty v. Selihof), HD A, Eig. G.C.J.
Kellens
M. Josephine Tinke v. Groevenbeek, NHSB 2735153, (Max Fan 't Suydevelt x Tinke Phébe v. Groevenbeek),
HD A, Eig. M.J.B. de Boer-van Herreveld
G. ARGOS LOBKE V. SELIHOF

Absent
g. JOSEPHINE TINKE V. GROEVENBEEK

Absent
52. Djoeke Josephine

Reu. Eig. E. Smits

Absent
53. Scott Josephine

Reu. Eig. M.M. van Looijengoed-Verasdonck

Echte reu, qua formaat, goede hoogte en lengte verhouding, iets hellend bekken. Hoofd: Mannelijk hoofd,
schedel/voorsnuit goed in verhouding, licht wigvormig, bruine neus, iets meer pigment gewenst in de
oogranden. Hals: Correcte hals. Lichaam: Goede borst maar iets meer voorborst gewenst maar wel goed
opgerekt en diepe ribwelving. Staart: Goede staart moet wat bossiger en wordt goed gedragen. Ledematen:
Hoekingen in balans, goede voeten en goed bot. Gangwerk: Kan goed lopen mits hij goed voorgebracht wordt.
Beharing: Voldoende, maar zag graag wat meer bevedering. Kwalificatie: Zeer goed

Nest 10

Kennel v. 't Dreske Kwinne (J.C. Huijsing)

Nest 4/2 aanwezig 4/2 - Geb. 5-3-2014
V. Sander Fan De Indo-Anjoho, NHSB 2790062, (Barry x Demi Fan De Indo-Anjoho), HD A, Eig. S. TiemeijerWisman
M. Blossom Fan 't Suydevelt, NHSB 2812138, (Mazzel Fan 't Suydevelt x Dinges Fan De Indo-Anjoho), HD A,
Eig. J.C. Huijsing
Mooi nest met veel kwaliteiten voor de toekomst, hopelijk gaat deze fokker op deze voet verder. Er zitten nog
een paar teven in die zeer goed voor de fokkerij te gebruiken zijn en natuurlijk de reuen voor gepaste teven
ook.
H. SANDER FAN DE INDO-ANJOHO

Mooi formaat, goede lengte/hoogte verhouding. Hoofd: Echt reuen hoofd, mooie wigvormige voorsnuit, goede
schedel en goed gedragen behang, lippen mochten voor mij wat droger. Hals: Correcte hals. Lichaam:

10

Uitmuntend lichaam. Staart: Goede bossige staart en die wordt uitmuntend gedragen. Ledematen: Hoekingen
correct en in balans. Gangwerk: Uitmuntend gangwerk. Beharing: Correcte beharing. Kwalificatie: Uitmuntend
h. BLOSSOM FAN 'T SUYDEVELT

Mooi type en formaat, goede lengte/hoogte verhouding. Hoofd: Mooi vrouwelijk hoofd, correcte lengte in
hoofd, goede wigvormige voorsnuit, goed behang. Hals: Correcte hals. Lichaam: Uitmuntend lichaam, iets
hellend bekken. Staart: Goede bossige staart. Ledematen: Uitmuntend in balans. Gangwerk: Uitmuntend
gangwerk. Beharing: Goede beharing. Kwalificatie: Uitmuntend
54. Abe Bloske

Reu. Eig. S. Tiemeijer-Wisman

Wat kleiner gebouwde compact reu. Hoofd: Echt reuen hoofd, zelfde als zijn vader. Hals: Correcte hals.
Lichaam: Correcte voorborst en goede ribbenpartij. Staart: Bossige staart in aanleg. Ledematen: Hoeking in
balans en correct. Gangwerk: Goed gangwerk. Beharing: Voldoende voor de leeftijd. Kwalificatie: Zeer goed
55. Duuc Bloske

Reu. Eig. I. van Hulzen

Mooi formaat, goed gedrag, goede lengte/hoogte verhouding. Hoofd: Echt reuen hoofd, zelfde type als de
vader. Hals: Correcte hals. Lichaam: Uitmuntend lichaam. Staart: Bossige staart. Ledematen: Goed
uitgebalanceerd met goede voeten. Gangwerk: Goede gangen. Beharing: Al goed behaard en bevederd.
Kwalificatie: Uitmuntend
56. Gerrit Bloske

Reu. Eig. M. van Rijswijk

Goede hoogte en lengte verhouding met een mooi formaat, iets hellend bekken. Hoofd: Mooi reuen hoofd,
met een mooie wigvormige voorsnuit. Hals: Correcte hals. Lichaam: Net voldoende voorborst, wel goed
opgeribt. Staart: Voldoende bossige staart. Ledematen: Uitgebalanceerd gehoekt. Gangwerk: Goed
temperament, losse ellebogen. Beharing: Goed van kwaliteit en voldoende bevederd. Totaalbeeld: Zeer goed
(Geen kwalificatie i.v.m. Gecastreerd/gesteriliseerd, totaalbeeld om kwaliteit van het nest te kunnen
beoordelen.)
57. Dirk Bloske

Reu. Eig. J.E. Smit

Goed formaat, goede lengte/hoogte verhouding maar wat schraal. Hoofd: Mooi mannelijk hoofd, goede
wigvormige voorsnuit, correcte stop, correcte schedel en goed gedragen behang. Hals: Correcte hals. Lichaam:
Voldoende voorborst, lang genoeg opgeribt maar mocht meer ribwelving hebben. Staart: Goede staart,
voldoende bossig. Ledematen: Correcte ledematen. Gangwerk: Goede gangen. Beharing: Mocht wat meer
bevedering hebben. Kwalificatie: Zeer goed
58. Gioya Bloske

Teef. Eig. J.C. Huijsing

Mooi formaat, goede lengte/hoogte verhouding, iets hellend bekken. Hoofd: Mooi vrouwelijk hoofd, met
correcte wigvormige voorsnuit. Hals: correcte hals. Lichaam: iets meer voorborst gewenst, goed opgeribt.
Staart: Licht bossige staart. Ledematen: Voldoende in balans, achter iets meer als voor. Gangwerk: Goed
stuwend, voor wat los. Beharing: Wel goede haarstructuur en wel goede bevedering. Kwalificatie: Zeer goed
59. Jade Bloske

Teef. Eig. M.T. Kraan

Goede hoogte en goede hoogte/lengte verhouding. Hoofd: Vrouwelijk hoofd, goede wigvormige voorsnuit, kan
het behang goed dragen, ietsjes onder lip. Hals: Correcte hals. Lichaam: Goede riblengte, iets meer voorborst.
Staart: Voldoende bossige staart. Ledematen: Correcte hoekingen. Gangwerk: Goede gangen. Beharing: Goede
beharing en bevedering. Kwalificatie: Zeer goed
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Nest 11

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

Nest 1/2 aanwezig 1/2 - Geb. 7-4-2014
V. Tinus Jinte Basco v.'t Stieckelholt, NHSB 2816898, (Basco v.'t Holtenbos x Jinte-Senna-Guido v.'t Opgoande
Slag), HD A,
Eig. M.A.C. Plaisier
M. Stelle Nynke v.d. Bezelhonk, NHSB 2694402, (Dorus v.'t Oale Hemelriek x Nynke-Flo-Jytte v.d. Bezelhonk),
HD A, Eig. C.M. Schulte
Homogeen totaalbeeld. Echte Drenten, "ouderwets type" met lekker veel rib. Mooie hoofden, sterk beenwerk,
fijne temperamenten. Ik zie zowel vader als moeder in de nakomelingen terug.
J. TINUS JINTE BASCO V.'T STIECKELHOLT

Uitmuntend totaalbeeld, mannelijk, krachtig en voldoende massa, prima temperament. Hoofd: mannelijk
hoofd, correcte verhoudingen, prima oogkleur en een goede wigvormige snuit. Hals: correcte hals. Lichaam:
mooi gevormde ribben, voldoende lang doorlopend borstbeen. Staart: correct aangezet en voldoende bossig.
Ledematen: mooi gehoekt voor en achter, duidelijke voorborst, krachtig bone, goede voeten maar zachte
polsen. Graag wat meer verend. Gangwerk: gaat makkelijk met voldoende stuwing, tikje los in de ellebogen.
Beharing: correcte structuur en bevedering. Hond heeft een KNJV-diploma. Kwalificatie: Uitmuntend
j. STELLE NYNKE V.D. BEZELHONK

Uitmuntend (ouderwets) type, vrouwelijk totaalbeeld, prima temperament. Hoofd: vrouwelijk hoofd, correcte
verhoudingen en een mooie expressie, prima oog, oor en gebit, de juiste oogkleur. Hals: correcte hals. Lichaam:
super gevormde ribben, mooie onderbelijning en bovenbelijning. Staart: correct aangezet en voldoende bossig.
Ledematen: passend bone, voorhand zou iets sterker gehoekt kunnen, wel een mooie breedte in de voorborst,
achter voldoende gehoekt, goede voeten. Gangwerk: vlot met voldoende stuwing en ruime pas. Beharing:
correcte structuur en bevedering. Hond is bejaagd. Kwalificatie: Uitmuntend
60. Brammert Tessy

Reu. Eig. E. Böcker

Mannelijk totaalbeeld, zeer goed type, prima temperament. Hoofd: mannelijk hoofd, goede verhoudingen en
expressie, prima oogkleur, correct oor en gebit. Hals: prima hals. Lichaam: licht gewelfde ribben, zou in
totaliteit graag wat massa willen zien, prima bovenbelijning. Staart: correct aangezet, mag nog wat meer bossig
worden. Ledematen: prima bone, goede voeten, voldoende gehoekt voor en achter, net voelbare voorborst.
Gangwerk: gaat vlot, voldoende stuwend maar moet met het uitzwaren nog krachtiger worden. Beharing:
correcte structuur, bevedering moet nog verder ontwikkelen. Hond is bejaagd. Kwalificatie: Zeer goed
61. Bezel Tessy

Teef. Eig. J. v.d. Greft-van Wandelen

Uitmuntend totaalbeeld, echte Drent om te zien, leuk temperament. Hoofd: vrouwelijk hoofd, prachtige
expressie, mooie wigvorm, prima oogkleur. Hals: correcte hals. Lichaam: mooi ontwikkeld lichaam voor leeftijd,
super ribben, mooie boven en onder belijning. Staart: correct aangezet en voldoende bossig. Ledematen: prima
bone, mooie voorhand en achterhand hoeking, goed gesloten voeten, voor de perfectie zou ik ze graag wat
ronder willen zien. Gangwerk: gaat vlot, voldoende stuwend en krachtig. Beharing: goede structuur en
bevedering. Kwalificatie: Uitmuntend
62. Jessie Tessy

Teef. Eig. C.E.P. Pacejka

Zeer goed totaalbeeld, prima temperament. Hoofd: vrouwelijk hoofd, waarvan de voorsnuit wat aan de korte
kant is, correct oor, mooie oogkleur. Hals: correcte hals. Lichaam: mooi gevormde ribben, met een prima boven
en onder belijning. Staart: correct aangezet en voldoende bossig. Ledematen: prima bone, goede voeten,
mooie voorhand en achterhand hoeking, zag polsen graag wat sterker. Gangwerk: voldoende stuwend, moet
nog wat vaster worden. Beharing: correcte structuur, bevedering moet nog verder ontwikkelen
Gebitsafwijking: behoorlijk onder voorbeet. Kwalificatie: Goed
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Nest 12

Kennel van J. Hooge (J. Hooge)

Nest 3/1 aanwezig 1/1 - Geb. 25-2-2014
V. Ardin-Senna-Guido v.'t Opgoande Slag, NHSB 2652614, (Guido Ceda v.d. Drentsche Dreven x Senna-JaraBas v.'t Opgoande Slag), HD A, Eig. H. Bakker-Muller
M. Emy Fan 't Suydevelt, NHSB 2824384, (Bart Fan 't Suydevelt x Jet Fan 't Suydevelt), HD A, Eig. J. Hooge
Beide ouders aanwezig. De reu (nakomeling) ziet er veelbelovend uit met heel veel positieve raspunten, maar
moet in alles nog volwassener en krachtiger worden. De dochter heeft ook heel veel positieve raspunten. Met
name de hoofden waren zeer rastypisch en bij deze 2 nakomelingen waren de voorhanden prachtig
opgebouwd. Leuke temperamenten.
K. ARDIN-SENNA-GUIDO V.'T OPGOANDE SLAG

Uitmuntend totaalbeeld, mannelijk maar op dit moment een beetje schraal, prima temperament. Hoofd:
mannelijk, goede verhoudingen, mooie oogkleur, vorm oog tikje rond, mooie wigvormige voorsnuit. Hals:
krachtige hals. Lichaam: goed gewelfde ribben, mooie boven belijning, mag voor mij iets meer massa hebben.
Staart: correct aangezet. Ledematen: krachtig bone, mooie voeten, voldoende gehoekt voor en achter,
voorborst zou iets meer breedte mogen hebben. Gangwerk: gaat vlot met voldoende stuwing. Beharing:
correcte vacht, zag graag nog iets meer bevedering. Kwalificatie: Uitmuntend
k. EMY FAN 'T SUYDEVELT

Uitmuntend totaalbeeld, vrouwelijk met voldoende massa, prima temperament. Hoofd: vrouwelijk hoofd,
mooie verhoudingen, wigvormige voorsnuit, correct oog oor en gebit. Hals: krachtige hals. Lichaam:
supermooie ribben, goede voorhand met een duidelijke voorborst en een prima boven en onder belijning.
Staart: correct aangezet en mooi bossig. Ledematen: krachtig bone, mooie voeten, opvallend mooie voorhand
met een mooie duidelijke voorborst, achter goed gehoekt. Gangwerk: gaat vlot, voldoende stuwend en
krachtig. Beharing: prima structuur en voldoende bevedering. Kwalificatie: Uitmuntend
63. Abel

Reu. Eig. G. van Deutekom

Absent
64. Arthur

Reu. Eig. A. de Jong

Uitmuntend totaalbeeld, uiteraard moet hij nog wat meer massa krijgen maar de constructie ziet er goed uit,
prima temperament. Hoofd: mannelijk hoofd met goede verhoudingen, correct oog oor en gebit en de snuit
met een mooie wigvorm. Hals: krachtige hals. Lichaam: prachtige ribben, goede boven en onder belijning.
Staart: correct aangezette staart. Ledematen: krachtig bone, goede voeten, mooi opgebouwde voorhand,
correct achter. Gangwerk: eenmaal gewend, gaat hij voldoende stuwend en met ruime pas. Beharing: correcte
structuur, bevedering is nog in ontwikkeling. Kwalificatie: Uitmuntend
65. Alfons

Reu. Eig. N. Slender

Absent
66. Anouk

Teef. Eig. J. Hooge

Zeer goed totaalbeeld, leuk temperament. Hoofd: vrouwelijk hoofd, goede verhoudingen, maar zag voorsnuit
graag wat breder t.o.v. schedel, prima oogkleur, mooie wigvorm in voorsnuit. Hals: krachtige hals. Lichaam:
mooi gevormde ribben, goede boven belijning. Staart: fractie laag aangezet. Ledematen: mooi gehoekte voor
en achterhand, duidelijke voorborst, prima bone en voeten, gaat in stand wel regelmatig koehakkig staan.
Gangwerk: is wat weinig krachtvol maar met enige training zou dit beter kunnen worden. Beharing: goede
structuur, bevedering moet nog verder ontwikkelen. Kwalificatie: Zeer goed
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Kennel v. 't Limburgsland (C.J.G. Wielders)

Nest 3/6 aanwezig 2/4 - Geb. 5-12-2013
V. v.d. Ruyghewaert Roef Bo, NHSB 2828504, (Oscar Phébe v. Groevenbeek x Bo v.d. Heidehoogte), HD A,
Eig. M. van Hoef-Vervaart
M. Sera v.'t Limburgsland, NHSB 2611683, (Siep Muffty v. Selihof x Nimka Fan 'It Frye Fjild), HD A, Eig. C.J.G.
Wielders
Vader is een mooi type met het juiste rasbeeld. Moeder is al aardig op leeftijd, maar mag er ondanks die
rijkelijke vacht, nog best wezen. In het nest zitten uitschieters naar boven en naar beneden. Aandacht voor de
vachten, die zijn aan de schrale kant. Het gemiddelde van de oordracht is aan de lage kant. Geen anatomische
afwijkingen gevonden. Alle honden waren, ondanks de temperamenten, goed benaderbaar.
L. V.D. RUYGHEWAERT ROEF BO

Uitmuntend type. Zeer open en vrij gedrag. Een stabiele reu. Hoofd: Krachtig hoofd. Voorsnuit mag ietsje
vlakker. Prima en compleet schaargebit. Goed oor en oog. Hals: Goede lengte, voldoende sterk. Lichaam:
Krachtig lichaam met voldoende voorborst. Mooie bovenbelijning. Staart: Goede staart, in stand correct.
Ledematen: Voldoende bone. Prima gehoekte voorhand. Mocht achter iets meer kniehoeking hebben.
Gangwerk: Loopt vlot, evenredig. Fractie meer stuwing gewenst. Draagt zijn staart trots. Beharing: Mooie
typische vacht. Hond is bejaagd en heeft een KNJV-diploma. Kwalificatie: Uitmuntend
l. SERA V.'T LIMBURGSLAND

9 jaar. Nog in best goede conditie. Uitmuntend stabiel gedrag. Hoofd: Tikje gestrekt hoofd, vrouwelijk. Snuit
mocht een fractie korter. Hals: Mooi kort en stevig. Lichaam: Prima ontwikkeld, goede ribwelving. Staart: Prima
staart, tikje laag aangezet. Ledematen: Mooi bone. Iets meer kniehoeking gewenst. Gangwerk: Loopt nog heel
behoorlijk. Af en toe in telgang, maar corrigeert zich goed. Beharing: Vandaag niet in een optimale conditie,
wat open structuur. Hond is bejaagd en heeft een KNJV-diploma. Kwalificatie: Zeer goed
67. Rim

Overleden
68. Raf

Reu. Eig. M.N.P. Knoors-Lamme

Goed rasbeeld. Laat moeilijk de tanden zien. Hoofd: Tikje lang in voorsnuit. Goede oortjes, prima ogen. Gebit
mist boven en onder zeer belangrijke premolaren. Gebit moest krachtiger. Hals: Voldoende sterk. Lichaam:
Bovenbelijning niet strak. Voldoende ribwelving. Staart: Goede vorm, wat laag aangezet. Ledematen:
Opperarm zou schuiner mogen. Mooi bone. Mist kniehoeking in de achterhand. Gangwerk: Voldoende
stuwend. Barstensvol temperament. Beharing: Heel acceptabel. Gebitsafwijking: Mist flink aantal premolaren,
zoveel dat er met deze hond niet moet worden gefokt. Kwalificatie: Goed
69. Rink

Reu. Eig. M. van Hoef-Vervaart

Uitmunten rasbeeld. Mooi in balans en een heerlijk gedrag. Hoofd: Prima hoofd. Voldoende brede schedel,
oortjes mogen iets hoger aangezet. Mooie ogen, compleet schaargebit. Hals: Mooi kort en sterk. Lichaam:
Krachtig lichaam, met mooie ribwelving. Staart: Prima staart, goede staartdracht. Ledematen: Staat mooi op de
benen. Correcte hoeking in de voorhand. Iets meer hoeking gewenst in de achterhand. Gangwerk: Vlot,
stuwend gangwerk, rastypisch! Beharing: Mocht ietsjes rijkelijker, met name kraag en bevedering. Kwalificatie:
Uitmuntend
70. Resy

Teef. Eig. A. Münch

Absent
71. Romy

Teef. Eig. H.A.H. Korten-Kuipers

Vrouwelijk totaalbeeld en meer massa gewenst. Hoofd: Vrouwelijk hoofd, iets minder snuitlengte gewenst.
Prima ogen, compleet schaargebit. Oren wat laag aangezet en iets open gedragen. Hals: Elegante hals. Lichaam:
Goede ribwelving, maar lichaam mag wat steviger. Staart: Staartaanzet wat laag. Ledematen: Opperarm mag
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wat schuiner. Achter redelijk gehoekt. Passend bone. Gangwerk: Voldoende in draf, ellebogen mochten iets
beter aansluiten. Beharing: Niet optimaal, maar de structuur is goed. Kwalificatie: Zeer goed
72. Rickie

Teef. Eig. S.G.H. Lemmers

Zeer goed rasbeeld met voldoende massa. Ze mag alleen wat vrijer worden. Hoofd: Vrouwelijk, wel met een
iets korte voorsnuit en goede wigvorm. Hals: Voldoende sterke hals. Lichaam: Stevig lichaam, maar met iets
oplopende ruglijn. Staart: Goede vorm en aanzet. Ledematen: Stevig bone, voorvoetjes mochten wat sterker.
Gangwerk: Heel behoorlijk in de beweging, met iets oplopende rugbelijning. Beharing: Voldoende rijkelijk, iets
open structuur. Totaalbeeld: Zeer goed (Geen kwalificatie i.v.m. Gecastreerd/gesteriliseerd, totaalbeeld om
kwaliteit van het nest te kunnen beoordelen.)
73. Roos

Teef. Eig. R. Alsin

Absent
74. Renske

Teef. Eig. N.J.A.M. Martens

Compacte teef, zeer goed rasbeeld. Mooi temperament. Hoofd: Vrouwelijk hoofd, voldoende breedte in de
schedel. Mooi donker oog, compleet schaargebit. Hals: Voldoende korte hals. Lichaam: Rank en slank lichaam.
Staart: Goede staart, tikje laag aangezet. Ledematen: Voorhand redelijk gehoekt, ellebogen mochten beter
aansluiten. Mist kniehoeking in de achterhand. Gangwerk: Draaft evenredig, maar zou meer moeten stuwen.
Beharing: Schaars in lengte, structuur is goed. Hond is bejaagd. Kwalificatie: Goed
75. Roelie

Teef. Eig. R.R.A. Neven

Uitmuntend rasbeeld. Prima gedrag. Hoofd: Vrouwelijk, voorsnuit mocht iets korter en iets meer gevuld. Hals:
Voldoende sterk. Lichaam: Prima lichaam, uitmuntende bespiering. Goede borstdiepte, goede ribben. Staart: Prima
aanzet, voldoende lang. Ledematen: Voor en achter ruim voldoende gehoekt. Voorvoetjes mochten iets sterker.
Gangwerk: Ruim voldoende goed stuwend. Beharing: Mocht iets rijkelijker, maar hele mooie structuur. Kwalificatie:
Uitmuntend
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