VERSLAGEN V.D. FOKDAG VAN 23 april 2016
Nest 1

Kennel v.'t Arrêt (W.C. Klijsen)

Nest 4/1 aanwezig 1/1 - Geb. 29-5-2014
V. Rinus v.'t Wilhoeckske, NHSB 2833482, (Jelle Senna v. Selihof x Teuny Filia v.d. Pergenshove), HD A,
Eig. A.A.M. Kogelman
M. Eline v.'t Arrêt, NHSB 2764892, (Nørlund Darino x Sophie v.'t Arrêt), HD A, Eig. W.C. Klijsen
Vader, moeder, zoon en dochter aanwezig. Zowel vader als moeder hebben hun stempel op het nest gedrukt,
waarbij de reu erg veel van zijn vader heeft gekregen. Alleen zijn stop is wat dieper en de voorsnuit wat korter.
Moeder heeft haar iets te ver naar voren geschoven voorhand in sterkere mate doorgegeven aan haar dochter.
De nakomelingen zijn leuke honden, enthousiaste karakters, maar beiden iets minder van kwaliteit dan hun
ouders.
A. RINUS V.'T WILHOECKSKE

Onstuimige enthousiaste reu van 5 jaar, prima type. Hoofd: mooi mannelijk hoofd met goede verhoudingen.
Prima oor, mooi amberkleurig oog en goed gebit. Hals: goede hals. Lichaam: goed ontwikkeld lichaam met goede
verhoudingen. Goede voorborst en borstdiepte. Ellebogen mogen iets beter aansluiten. Goede benen. Polsen
mogen iets sterker. Prima lendenen. Staart: goede staartlengte en dracht. Ledematen: goede hoekingen in vóór
en achterhand. Gangwerk: gaat vlot door de ring, goede staartactie, wat los in de ellebogen. Beharing: goede
beharing, lange bevedering en voldoende bossige staart. Hond is bejaagd, heeft een KNJV diploma en heeft een
veldwerk kwalificatie. Kwalificatie: Uitmuntend
aa. ELINE V.'T ARRÊT

Vrouwelijk verschijning van bijna 7 jaar oud. Zeer goed type. Hoofd: vrouwelijk fijn hoofd met alerte expressie.
Mooi amberkleurig oog. Goed aangezet en gedragen oor. Compleet scharend gebit. Hals: voldoende lange hals.
Lichaam: gespierde dame. Voldoende ontwikkelde voorborst, goede borstdiepte. Lange ribbenpartij. Staart: goede
staartlengte (ietsje lang), goed gedragen in actie. Ledematen: voorhand iets te ver naar voren geplaatst.
Voldoende hoekingen vóór en achter. Goede benen en voeten. Gangwerk: krachtig stuwend gangwerk. Beharing:
vandaag wat uit vacht, maar goed van structuur. Hond is bejaagd, heeft een KNJV diploma en heeft een veldwerk
kwalificatie. Kwalificatie: Zeer goed
1. Jack Eline

Reu. Eig. G. Desmet

Absent
2. Lester Eline

Reu. Eig. H. Souchkin

Absent
3. Jip Eline

Reu. Eig. B. van Kooten Niekerk

Absent
4. Jelle Eline

Reu. Eig. Y.M. de Jong-van Oosten

Vrolijke reu van bijna 2 jaar. Stevig totaalbeeld. Hoofd: mannelijk hoofd met wat diepe stop. Mooi oor.
Amberkleurig oog. Voorsnuit mag ietsje langer zijn. Compleet scharend gebit, maar premolaren staan wat haaks
op elkaar. Hals: goede hals van prima lengte. Lichaam: voor leeftijd al krachtig lichaam met goede verhoudingen
en goede bovenbelijning. Voldoende voorborst en borstdiepte. Staart: goede staart, zou iets vloeiender uit het
lichaam mogen komen. Ledematen: goede hoekingen in vóór - en achterhand. Passend bone. Ellebogen sluiten
nog niet helemaal aan. Gangwerk: gaat vrolijk en enthousiast door de ring, maar houdt achter iets in. Vóór nog
los. Beharing: sluike beharing met goede bevedering en bossige staart. Hond heeft een veldwerk kwalificatie.
Kwalificatie: Zeer goed
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5. Nilsa Eline

Teef. Eig. A. Verbruggen

Elegante dame van bijna 2 jaar oud. Toont wat vierkant. Hoofd: vrouwelijk hoofd met voldoende wigvorm en
goede verhoudingen. Amberkleurig oog, correct gedragen en geplaatst oor. Scharend compleet gebit. De P1 die ze
rechtsboven te veel heeft, komt ze linksboven te kort. Hals: elegante, wat slanke hals. Lichaam: nog volop in
ontwikkeling. Voorborst en borstdiepte hebben nog tijd nodig. Prima bespiering. Goede ribwelving. Staart: wat
laag aangezet, van prima lengte. Ledematen: voorhand ligt iets te ver naar voren geschoven. Wat steile hoeking in
de voorhand. Passend bone. Sterk hellend bekken. Gangwerk: gaat kwispelend door de ring, nog wat los.
Beharing: in aanleg goede beharing, beginnende bevedering. Prima kleur en kleurverdeling. Hond is bejaagd, heeft
een KNJV diploma en heeft een veldwerk kwalificatie. Kwalificatie: Goed

Nest 2

Kennel an 't Landweggie (E. Brinkman-van Ommen)

Nest 4/4 aanwezig 2/4 - Geb. 17-6-2014
V. Rinus v.'t Wilhoeckske, NHSB 2833482, (Jelle Senna v. Selihof x Teuny Filia v.d. Pergenshove), HD A,
Eig. A.A.M. Kogelman
M. Roosje, NHSB 2664795, (Nando v. Drentenpassie x Bernadette v.d. Omringdijk), HD A, Eig. E. Brinkman-van
Ommen
Wat als eerste opvalt, zijn de overenthousiaste karakters. Er zit geen kwaad in, maar zijn hierdoor wat minder
makkelijk te beoordelen. Vader en moeder zijn beide prima rasvertegenwoordigers en hebben dit ook
doorgegeven aan hun nakomelingen. Prima Drenten, mooie hoofden, goede lichamen, een enkeling wat "aan de
maat". Een enkele gebitsafwijking geconstateerd bij 2 nakomelingen.
A. RINUS V.'T WILHOECKSKE

Absent
ab. ROOSJE

Teefje van 9 jaar, laat zich prima betasten, maar heeft hier absoluut geen zin in. Hoofd: goede verhouding
schedel-voorsnuit. Voorsnuit is wat diep en heeft wat weinig wigvorm. Amberkleurig oog. Kan haar oor goed
dragen maar haar voorkeurspositie is laag. Compleet scharend gebit. Hals: goede hals. Lichaam: goede
verhoudingen in het lichaam. Goede ribwelving. Prima voorborst, goede lendenen. Staart: goede staart, maar
draagt hem wat laag, ook in actie. Ledematen: goede hoeking schouderblad-opperarm. Passend bone. Iets sterk
hellend bekken en voldoende achterhands-hoeking. Staat graag ondergeschoven. Gangwerk: gaat wat gedrukt en
zou wat meer mogen stuwen. Beharing: goede vacht, ietsje open op haar rug. Goede bevedering. Voldoende
bossige staart. Kwalificatie: Zeer goed
6. Ollie-Rinus

Reu. Eig. H.G. in 't Veen

Absent
7. Joep-Rinus †

Reu.

Overleden
8. Finne-Rinus

Reu. Eig. W.J.J. Visser

Gecastreerde reu van 22 maanden. Met een veel te goed kosthuis. Hoofd: mannelijk hoofd met goede wigvorm.
Nog wat licht amberkleurig oog, neus nog niet geheel gepigmenteerd. Compleet scharend gebit. Prima oor. Hals:
goede hals. Lichaam: jammer van het overgewicht, hij heeft er echt last van. Prima voorborst, prima ribbenpartij.
Krachtige lendenen. Staart: goede staart, bossig van structuur. Ledematen: goede hoekingen in vóór -en
achterhand. Polsen zijn wat zwak. Gangwerk: laat ook tijdens het gaan zijn overgewicht zien. Toont weinig kracht
tijdens het gaan. Beharing: wat sluik van structuur (gecastreerd). Totaalbeeld: Goed (Geen kwalificatie i.v.m.
Gecastreerd/gesteriliseerd, totaalbeeld om kwaliteit van het nest te kunnen beoordelen.)
9. Boris-Rinus

Reu. Eig. F.M. Elkhuizen

Flinke reu 22 maanden, prima rasbeeld. Hoofd: mannelijk hoofd met goede verhoudingen. Oog moet nog wat
bijkleuren (leeftijd). Compleet scharend gebit. Goed geplaatst oor van correcte lengte. Hals: prima hals. Lichaam:
2

moet nog meer massa krijgen, maar is heel goed voor deze leeftijd. Staart: niet te beoordelen. Ledematen: prima
hoeking in vóór - en achterhand, passend bone, front nog iets nauw. Gangwerk: laat een vlot, stuwend en goed
uitgrijpend gangwerk zien, met prima staartactie. Beharing: goede beharing en bevedering. Kwalificatie:
Uitmuntend
10. Noor-Roosje

Teef. Eig. A.J. Dee

Stevige teef van 22 maanden. Prima totaalbeeld. Hoofd: mooi vrouwelijk hoofd, goede wigvorm en goede
verhoudingen. Prima oor en oor aanzet. Compleet scharend gebit. Voor leeftijd voldoende amberkleurig oog.
Hals: stevige hals. Lichaam: voor leeftijd al prima ontwikkeld, voldoende massa, prima ribbenkorf en goede
belijningen. Staart: prima staartlengte en -dracht. Ledematen: prima hoekingen vóór en achter, passend bone.
Gangwerk: laat een goed uitgrijpend gangwerk zien. Beharing: prima vacht en bevedering. Kwalificatie:
Uitmuntend
11. Yara-Roosje

Teef. Eig. W. Fietjé-Brink

Teef van 22 maanden. Aan de maat. Hoofd: vrouwelijk hoofd, ondeugende expressie, goede verhouding schedelvoorsnuit. Vlakke schedel. Oog voldoende amberkleurig voor leeftijd. Scharend gebit, maar mist een element.
Hals: goede hals. Lichaam: prima ontwikkeld voor haar leeftijd. Stevige voorborst, ellebogen sluiten nog niet
helemaal aan. Goede bovenbelijning. Staart: goede staart, -aanzet en -dracht. Ledematen: goede hoekingen in
vóór - en achterhand. Parallel front. Gangwerk: kan een goed gangwerk laten zien, goed uitgrijpend en goed
stuwend. Beharing: prima vacht en bevedering, bossige staart. Gebitsafwijking: mist P4 LO. Kwalificatie: Zeer goed
12. Kyra-Roosje

Teef. Eig. M.J. von Morgen-Wolf

Teef van 22 maanden. Enthousiast en vocaal. Hoofd: vrouwelijk. Voldoende wigvorm, goede verhouding schedelvoorsnuit. Oog moet nog wat donkerder worden. Correct oor. Scharend gebit, mist enkele elementen. Hals: goede
hals. Lichaam: goed ontwikkeld lichaam met goede voorborst, goede ribwelving, prima borstkast. Staart: goede
staart en staartlengte. Ledematen: prima hoekingen in vóór - en achterhand, passend bone. Staat vóór graag wat
Frans. Gangwerk: gaat graag in telgang met goede staartactie. Beharing: goede beharing en bevedering.
Gebitsafwijking: mist P2 LO en P2 en P4 RO. Kwalificatie: Goed
13. Noah-Roosje

Teef. Eig. B. Vlug-Niemantsverdriet

Flinke teef van 22 maanden. Overenthousiast. Hoofd: vrouwelijk hoofd. Goede verhouding schedel-voorsnuit,
correcte stop. Gebit niet kunnen beoordelen. Oog heeft nog tijd nodig om bij te kleuren. Hals: goede hals.
Lichaam: goed ontwikkeld voor haar leeftijd. Prima ribwelving. Goede voorborst, ellebogen sluiten nog niet geheel
aan. Staart: correcte staart en staartlengte. Ledematen: evenredige hoekingen vóór en achter. Passend bone.
Gangwerk: gaat met goede staartdracht, nog wat los in het front. Beharing: goede vacht en bevedering.
Kwalificatie: Geen

Nest 3

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

Nest 3/6 aanwezig 3/6 - Geb. 24-8-2014
V. Jelle Senna v. Selihof, NHSB 2710339, (Siep Muffty v. Selihof x Senna Lobke v. Selihof), HD A, Eig. B. den Uijl
M. Lynde Nynke v.d. Bezelhonk, NHSB 2694400, (Dorus v.'t Oale Hemelriek x Nynke-Flo-Jytte v.d. Bezelhonk),
HD A,
Eig. E.C. Schulte
Complimenten aan de fokker en de organisatie om dit nest compleet op de fokdag te krijgen. Hoewel ik aan
moeder nog wel wat verbeterpunten kan ontdekken, zoals wat laag op haar benen, veel lip en keelhuid en een
bovenbelijning die wat strakker mag, zie ik dit bij de nakomelingen niet of nauwelijks terug. De aanwezige honden
tonen veel kwaliteiten. Hoofden met mooie wigvorm en goede verhoudingen en de karakteristieke Drentenexpressie, Ook in lichaam laten zij hun kwaliteiten zien. De karakters zijn vrolijk en vrij. Jammer dat er in dit nest
toch wel wat gebitsfouten zitten.
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B. JELLE SENNA V. SELIHOF

Reu van 8 jaar, prima rasbeeld. Hoofd: mannelijk hoofd, goede verhouding schedel-voorsnuit. Correct oor.
Compleet scharend gebit. Mooi amberkleurig oog. Prima oor met goede beharing. Hals: krachtige hals. Lichaam:
stevig lichaam, prima ribwelving, goede voorborst, krachtige lendenen en goede croupe. Bovenbelijning mag wat
sterker. Staart: goede staartlengte, draagt hem tijdens het gaan wat te vrolijk. Ledematen: goede hoekingen in
vóór -en achterhand. Voldoende beenlengte. Polsen mogen wat sterker. Gangwerk: gaat vlot door de ring met
een vrolijke staart. Beharing: goede beharing en bevedering, bossige staart en broek. Hond is bejaagd en heeft
een KNJV diploma. Kwalificatie: Uitmuntend
b. LYNDE NYNKE V.D. BEZELHONK

Stevige dame van 8 jaar, die ook wat overgewicht met zich mee draagt. Zou een tikje hoger op haar benen mogen
staan. Hoofd: goede verhouding schedel-voorsnuit, maar toont te veel keelhuid, waardoor het totaalbeeld
verstoord wordt. Amberkleurig oog, correct oor met goede beharing. Scharend gebit, mist enkele elementen.
Hals: goede hals, mag droger. Lichaam: stevig en voorzien van laagjes spek. Bovenbelijning mag strakker. Goede
borst. Prima ribbenpartij. Staart: correcte staart en staartlengte. Ledematen: correcte ligging schouderblad,
opperarm ietsje rechtop. Voldoende hoeking in de achterhand. Polsen mogen sterker. Gangwerk: goede
paslengte, goede staartdracht, maar toont haar overgewicht ook tijdens het gaan. Beharing: goede vacht en
bossige staart. Gebitsafwijking: mist 2x P2 en 1x P1 (operatief verwijderd volgens eigenaar). Hond is bejaagd en
heeft een KNJV diploma. Kwalificatie: Zeer goed
14. Hidde Lynde

Reu. Eig. G.D. Nobel

Knappe reu van 19 maanden. Hoofd: mannelijk hoofd met prima rastype, goede wigvorm. Correct oor,
amberkleurig oog, scharend gebit, mist P1 rechtsboven. Hals: krachtige hals. Lichaam: goed ontwikkeld lichaam,
prima borst en ribbenpartij. Goede boven- en onderbelijning. Staart: goede staart. Ledematen: goede hoekingen
in vóór - en achterhand. Prima bone. Parallelle benen vóór en achter. Goede voeten. Gangwerk: laat een vlot
gangwerk zien, krachtig en uitgrijpend. Beharing: prima vacht en bevedering. Hond is bejaagd. Kwalificatie:
Uitmuntend
15. Mees Lynde

Reu. Eig. H. Spelier

Knappe reu 19 maanden. Prima ras- en geslachtsbeeld. Hoofd: mannelijk hoofd, mooie wigvorm, goede
verhoudingen. Amberkleurig oog, prima oor met goede beharing. Scharend gebit, mist een aantal elementen.
Hals: krachtige hals. Lichaam: prima ontwikkeld lichaam, goede ribbenpartij, prima voorborst. Mooie boven- en
onderbelijning. Staart: goede staart. Ledematen: prima hoekingen vóór - en achter. Mooi bone. Goede benen en
voeten. Gangwerk: laat een goed gangwerk zien. Mooi uitgrijpend en stuwend. Beharing: prima beharing goede
bevedering. Gebitsafwijking: mist P1 RO, P1+P3 RB, P1 LB, P1+P2+P3 LO. Kwalificatie: Goed
16. Jeppe Lynde

Reu. Eig. J.C.M. Eijsbouts

Reu 19 maanden. Heeft wat overgewicht. Hoofd: mannelijk hoofd. Mooie verhoudingen voorsnuit- schedel, goede
licht gewelfde schedel. Correct aangezet en gedragen oor. Scharend gebit, mist een element. Amberkleuring oog.
Hals: prima hals. Lichaam: prima ontwikkeld lichaam. Prima voorborst, goede ribbenkorf, goede bovenbelijning,
krachtige lendenen. Staart: correcte staart. Ledematen: goede hoekingen, zowel in vóór - als achterhand. Polsen
mogen ietsje sterker. Gangwerk: gaat vlot, wat los in front. Beharing: goede beharing en bevedering.
Gebitsafwijking: mist P3 RO. Kwalificatie: Zeer goed
17. Sammy Flo

Teef. Eig. C.M. Schulte

Teefje 19 maanden. Prima ontwikkeld voor haar leeftijd. Toont wat gestrekt. Hoofd: vrouwelijk hoofd met
correcte schedel en goede voorsnuit. Toont wat lip en keelhuid. Correct oog, oor en gebit. Hals: goede hals.
Lichaam: prima ontwikkeld lichaam, prominente voorborst. Goede ribbenpartij. Krachtige lendenen en goede
croupe. Staart: correcte staart en draagt hem heel mooi tijdens het gaan. Ledematen: prima hoekingen in vóór en achterhand. Opperarm is ietsje te kort, waardoor de ellebogen iets boven de onderkant van de borstkas uit
komen. Gangwerk: prima gangwerk, goed uitgrijpend en krachtig. Beharing: prima vacht en bevedering.
Kwalificatie: Zeer goed
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18. Soof Lynde

Teef. Eig. A.J. Botz-Stofkoper

Teefje van 19 maanden, dat het allemaal heel spannend vindt, maar zich prima laat betasten. Hoofd: fijn en
vrouwelijk hoofd met goede verhoudingen en goede wigvorm. Mooi amberkleurig oog. Correct oor. Compleet
scharend gebit. Hals: goede hals. Lichaam: voor haar leeftijd goed ontwikkeld, maar moet nog uitzwaren. Goede
verhoudingen in het lichaam. Staart: goede staart, maar draagt hem tussen haar benen, ook tijdens het gaan.
Ledematen: goede hoekingen in vóór - en achterhand. Goede beenlengte, goede voeten. Gangwerk: gaat vlot,
maar draait ellebogen naar buiten en voorvoeten naar binnen. Beharing: goede beharing en bevedering.
Kwalificatie: Zeer goed
19. Bezel Lynde

Teef. Eig. A.C.L. Korte-Luijten

Teefje 19 maanden, Prima rasbeeld. Hoofd: vrouwelijk hoofd, prima verhoudingen en goede wigvorm.
Amberkleurig oog. Goed aangezet en gedragen oor. Compleet scharend gebit. Hals: prima hals. Lichaam: goed
ontwikkeld lichaam met goede voorborst. Prima ribwelving en ribben die voldoende lang doorlopen. Goede
boven- en onderbelijning. Staart: prima staart, die onophoudelijk blijft kwispelen. Ledematen: prima hoekingen,
zowel vóór als achter. Goede benen stevige voeten. Gangwerk: vlot gangwerk met prima stuwkracht. Beharing:
goede vacht en bevedering. Staart mag iets voller. Kwalificatie: Uitmuntend
20. Timber Lynde

Teef. Eig. A.J. Wissink

Teefje 19 maanden. Hoofd: goede verhouding schedel-voorsnuit. Toont wat lip en keelhuid. Amberkleurig oog.
Correct gedragen en geplaatst oor. Compleet scharend gebit. Hals: goede hals. Lichaam: goed ontwikkeld,
prominente voorborst. Goed gewelfde ribben en goed belijningen. Staart: goede staartlengte. Ledematen: goede
hoekingen vóór en achter. Prima hoeking knie en hak. Gangwerk: gaat wat gebonden en ietsje scheef. Beharing:
goede vacht en bevedering, staart mag iets voller. Hond is bejaagd. Kwalificatie: Uitmuntend
21. Luna Lynde

Teef. Eig. C. Ligtenberg

Teefje van 19 maanden met een goed kosthuis. Hoofd: vrouwelijk hoofd met goede verhoudingen. Toont ietsjes
lip. Correct oog. Scharend en compleet gebit. Hals: goede hals. Lichaam: prima lichaam, duidelijke voorborst.
Goede ribbenpartij, voorzien van laagje spek. Goede boven- en onderbelijning. Staart: prima staart en
staartdracht. Ledematen: goede benen en voeten. Prima hoekingen vóór en achter. Gangwerk: vlot gangwerk,
harmonieus en stuwend. Beharing: prima beharing. Kwalificatie: Uitmuntend
22. Senna Lynde

Teef. Eig. S.Y. Graver

Teefje 19 maanden, een echte dame. Prima rasbeeld. Hoofd: vrouwelijk hoofd, fijn besneden. Voldoende
wigvorm, mooi amberkleurig oog. Goed gedragen oor. Toont wat lip. Scharend gebit, mist alleen P1 rechtsboven.
Hals: goede hals. Lichaam: goed ontwikkeld lichaam. Goede voorborst en borstdiepte, correcte ribwelving, goede
croupe. Staart: goede staart en draagt hem ook mooi tijdens het gaan. Ledematen: goede benen en voeten.
Goede hoekingen vóór en achter. Passend bone. Gangwerk: vlot gangwerk, goed stuwend. Draait ellebogen iets
naar buiten en voeten iets naar binnen. Beharing: prima beharing. Kwalificatie: Uitmuntend

Nest 4
Dreijer)

Kennel van T.R. Zwarteveen-Dreijer (T.R. Zwarteveen-

Nest 4/5 aanwezig 3/4 - Geb. 5-8-2014
V. Bono Serah v.'t Sleeswyck, NHSB 2769214, (Sjef Fan 't Suydevelt x Serah v.'t Sleeswyck), HD A, Eig. J.F.H. Vos
M. Aagje, NHSB 2752912, (Jurre-Nouska v. Klein Elsholt x Luna), HD A, Eig. T.R. Zwarteveen-Dreijer
Het totaalbeeld van het nest toont redelijk homogeen. Eén reu is gecastreerd, één reu monorchide. Alle
nakomelingen prima vachtstructuur in aanleg. Aantal honden te elegant en missen het rastypische Drentenhoofd.
Temperamenten wisselend. Komen soms enthousiast over maar zijn vervolgens slecht te betasten. Het merendeel
heeft tijd nodig om tot volle ontwikkeling te komen. Duidelijke geslachtstypes.
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C. BONO SERAH V.'T SLEESWYCK

Rastypische reu, licht gestrekt, super temperament. Hoofd: correct reuenhoofd met goede breedte in schedel,
licht wigvormig, ietsje rond in schedel. Amberkleurig oog, correct gebit en oordracht, goed besneden lippen. Hals:
krachtig, voldoende droog. Lichaam: prima lichaam, voldoende voorborst, sterke goed doorlopende ribwelving,
uitmuntend bone. Te hellend bekken. Staart: voldoende bossige staart, iets laag aangezet. Ledematen: staat
rondom goed op de benen, met correcte hoekingen. Middenvoet kon sterker. Gangwerk: kan goed gaan, achter
wat hakken eng en wat breed in front. Beharing: mooie haarstructuur met goede bevedering. Hond is bejaagd en
heeft een KNJV diploma. Kwalificatie: Zeer goed
c. AAGJE

Licht gestrekte teef, vriendelijk temperament. Hoofd: vrouwelijk hoofd, kon iets meer wigvorm hebben. Royaal
oor. Expressie kon beter. Hals: korte hals, voldoende droog. Lichaam: voorhand sterk naar voren geplaatst en steil,
mist voorborst, prima bone, voldoende ribwelving, correcte hoeking achter. Te steil bekken. Staart: voldoende
bossig. Ledematen: goed beenwerk en voeten, staat wat nauw in front en graag Frans. Gangwerk: vóór erg los,
achter weinig stuwkracht. Beharing: erg open en krullerig, niet in volledige vacht vandaag. Hond is bejaagd en
heeft een KNJV diploma. Kwalificatie: Zeer goed
23. Calvin

Reu. Eig. A. Dreijer

Rastypische reu vandaag erg onzeker, heeft leiding nodig en duidelijkheid. Hoofd: in aanleg goed reuenhoofd, nog
wat rond in schedel met duidelijke occiput, al voldoende wigvormig. Mooi amberkleurig oog, correct behang en
correct, volledig sluitend gebit. Hals: goede lengte, maar mocht droger. Lichaam: vol in ontwikkeling, heeft veel
tijd nodig om voorborst, diepte en ribwelving te ontwikkelen. Te hellend bekken, uitmuntend bone. Staart: nog
weinig bossig. Ledematen: voorhand hoeking te steil, achter voldoende gehoekt. Prima benen en voeten.
Gangwerk: vóór erg los, achter weinig stuwkracht. Beharing: mooie haarstructuur, voldoende bevedering. Hond is
bejaagd. Kwalificatie: Zeer goed
24. Charly

Reu. Eig. E. Lahey-Megens

Rastypische reu, al flink aan de maat, die een stevige hand van opvoeding nodig heeft, een super lief
temperament. Hoofd: goed ontwikkeld reuenhoofd, nog iets rond in schedel, goed wigvormig, prima oogkleur en
expressie, correct behang, lippen konden meer besneden zijn. Hals: goede hals, mag iets droger. Lichaam: licht
gestrekt, te hellend bekken, voorhand hoeking kon beter, uitmuntend bone, goed doorlopende ribbenpartij.
Staart: voldoende bossig, wat laag aangezet. Ledematen: prima benen en voeten. Gangwerk: lastig te beoordelen,
achter wat ingehouden met korte pas en vóór los. Beharing: prima vacht structuur en bevedering. Totaalbeeld:
Zeer goed (Geen kwalificatie i.v.m. Monorchide, totaalbeeld om kwaliteit van het nest te kunnen beoordelen.)
25. Chevy

Reu. Eig. F. Frijns

Absent
26. Casper

Reu. Eig. T.R. Zwarteveen-Dreijer

Licht gestrekt, voldoende typisch maar door te vroege castratie staat de groei stil, goed temperament, toont in
alles erg smal. Hoofd: in aanleg wigvormig maar passend bij lichaam, iets lang in voorsnuit, nog duidelijke occiput,
goede oogkleur en expressie en correct gebit. Hals: elegante hals. Lichaam: vlak en smal, mist front, diepte,
voorborst en doorlopende ribbenpartij. Passend bone. Uitmuntende bespiering. Te sterk hellend bekken. Staart:
mist de juiste beharing. Ledematen: staat rondom goed op de benen met goede voeten. Gangwerk: smal,
onregelmatig en los. Beharing: goede structuur maar totaal uit vacht, naast de platen duidelijk schimmelpatroon.
Totaalbeeld: matig (Geen kwalificatie i.v.m. Gecastreerd/gesteriliseerd, totaalbeeld om kwaliteit van het nest te
kunnen beoordelen.)
27. Cato

Teef. Eig. R. de Haas

Goed gebouwde teef die vandaag nog erg onzeker overkomt. Hoofd: vrouwelijk hoofd, voldoende wigvormig
maar nog wat diepe stop. Totaal moet zich nog verder ontwikkelen. Amberkleurig oog, correcte ooraanzet. Hals:
goede hals. Lichaam: goede doorlopende ribbenpartij, mist nog voorborst en diepte. Te sterk hellend bekken
waardoor ze graag ondergeschoven staat. Prima bone. Wat steil in front. Staart: kon bossiger, wat laag aangezet.
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Ledematen: rechte benen met goede voeten. Correcte hoeking achter. Gangwerk: eenmaal het goede tempo,
achter parallel maar weinig stuwkracht en vóór nog erg los. Beharing: mooie structuur, kleur en voldoende
bevedering Gebitsafwijking: mist onder 2 x P3. Kwalificatie: Zeer goed
28. Calluna

Teef. Eig. J.W. Pijpers

Elegante teef die in alles wat meer kon hebben. Super enthousiast. Hoofd: smal, voorsnuit evenredig lang als
stop/occiput, wat fijn in voorsnuit, nog duidelijk occiput. Amberkleurig oog, goede expressie, correcte oren, kan ze
goed dragen. Hals: elegante hals, goede lengte. Lichaam: evenredige, doch matige hoekingen, sterk hellend
bekken, mist voorborst en diepte, passend bone, ribwelving moet ze nog ontwikkelen. Uitmuntende bespiering.
Staart: voldoende bossig. Ledematen: rechte benen, wat zwakke middenvoet, goede voeten. Gangwerk: vóór erg
smal en los, achter smal en weinig stuwkracht. Beharing: goede haarstructuur maar nog niet in volle vacht.
Kwalificatie: Goed
29. Chessy

Teef. Eig. A. Terpstra-Dees

Absent
30. Catrien

Teef. Eig. D. van Riessen

Licht gestrekt. Enthousiaste teef, maar zeer gereserveerd bij betasten. Hoofd: vrouwelijk hoofd. Amberkleurig
oog. Wat royaal oor. Mist nog breedte in schedel en heeft nog een diepe stop. Voorsnuit aan de kleine kant.
Volledig scharend gebit. Hals: korte hals. Lichaam: voorhand ver naar voren geplaatst mist daardoor voorborst en
diepte en opvulling. Prima bone. Iets oplopende rugbelijning, te hellend bekken, staat graag ondergeschoven.
Evenredige doch matige hoekingen. Staart: voldoende bossige staart. Ledematen: goede benen en voeten.
Gangwerk: achter weinig stuwkracht, vóór erg los. Gaat graag in telgang. Beharing: goede vachtstructuur, mist
nog wat bevedering. Kwalificatie: Zeer goed
31. Caty

Teef. Eig. T.R. Zwarteveen-Dreijer

Rastypische teef van goed formaat. Goed temperament. Hoofd: vrouwelijk hoofd, nog iets rond in schedel. Kan
oren goed dragen, nog wat licht amberkleurig oog. Volledig scharend gebit. Hals: goede hals. Lichaam: vol in
ontwikkeling maar al goede doorlopende ribbenpartij. Evenredige hoekingen. Mist nog wat voorborst en
opvulling. Prima bone. Bekken kon vlakker. Staart: voldoende bossig. Ledematen: rechte benen, voeten konden
sterker. Gangwerk: komt niet uit telgang. Beharing: prima structuur en bevedering. Kwalificatie: Zeer goed

Nest 5

Kennel v.d. Smalle Ee (S. Avezaat)

Nest 5/3 aanwezig / - Geb. 9-9-2014
V. Quibus, NHSB 2652596, (Dorus v.'t Oale Hemelriek x Bo v.d. Heidehoogte), HD A, Eig. G.M. v.d. Feijst
M. Selma v.'t Limburgsland, NHSB 2762454, (Harda x Sera v.'t Limburgsland), HD A, Eig. S. Avezaat
Duidelijke geslachtstypes. Prima temperamenten. Veel honden neigen naar mantelpatroon, maar goede
vachtstructuren. Eén hond met gebitsfout en één hond met onvoldoende typisch hoofd. Veel honden met te
hellende bekkens.
D. QUIBUS

Rastypische reu. Super gedrag. Hoofd: mooi reuenhoofd met correcte verhoudingen, amberkleurig oog met
correct behang, volledig scharend gebit. Hals: korte sterke hals. Lichaam: sterk lichaam met prima bone. Voorhand
iets naar voren gesteld. Bekken iets hellend. Staat vóór iets Frans. Staart: niet in volle beharing maar bossig.
Ledematen: prima beenderen en goede voeten. Gangwerk: achter parallel en vóór iets breed. Beharing:
mantelhond. Goede vachtstructuur en goede bevedering. Hond is bejaagd, heeft een KNJV diploma en heeft een
veldwerk kwalificatie. Kwalificatie: Zeer goed
d. SELMA V.'T LIMBURGSLAND

Licht gestrekte teef die op dit moment een sterk krullende vacht heeft. Hoofd: vrouwelijk hoofd, kon meer
wigvormig en kortere voorsnuit hebben. Toont lichte ramsneus. Amberkleurig oog. Royale oren. Correct gebit.
Hals: korte hals maar niet droog. Lichaam: licht gestrekt. Goede ribwelving. Zag graag meer voorborst. Sterk
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hellend bekken. Passend bone. Evenredig gehoekt. Staart: bossige staart, laag aangezet. Ledematen: rechte
benen. Goede voeten, staat graag ondergeschoven. Gangwerk: vóór onregelmatig, achter weinig stuwkracht.
Beharing: royaal, maar te veel krul en open. Kwalificatie: Goed
32. Boef Quilou

Reu. Eig. V.L. Chittenden

Licht gestrekte, wat kleine reu, bijna 58 cm. Enthousiast temperament. Hoofd: in aanleg goed reuenhoofd.
Voorsnuit kon tikje korter, de schedel moest breder. Kan oren goed dragen. Amberkleurig oog. Voortanden niet
correct, staan enigszins kruislings. Hals: goede halslengte, voldoende sterk. Lichaam: voorhand te ver naar voren.
Mist nog opvulling in voorborst. Prima bone. Goed doorlopende ribpartij. Aflopende rugbelijning door te hellend
bekken. Staart: mist nog de bossige staart. Laag aangezet. Ledematen: achterhand hoeking voldoende. Neigt tot
koehakkigheid. Staat graag ondergeschoven. Gangwerk: vóór los. Achter wat nauw. Beharing: mooie
vachtstructuur. Gebitsafwijking: boven/onder snijtanden niet goed geplaatst (kruislings). Kwalificatie: Goed
33. Twister Quilou

Reu. Eig. L. Colijn

Al krachtig gebouwde rastypische reu. Prima temperament. Prima ringgedrag. Hoofd: reuenhoofd met goede
verhoudingen, licht wigvormig, mist blesje. Amberkleurig oog. Uitmuntend gebit. Prima ooraanzet en -dracht.
Hals: krachtige hals. Lichaam: goede schouderligging, opperarm kon beter, voldoende opvulling in front, sterk
bone, goed doorlopende ribbenpartij, bekken kon vlakker. Evenredig gehoekt. Staart: bossige staart. Ledematen:
goed beenwerk, goede voeten. Staat iets breed in front. Gangwerk: voldoende uitgrijpend en vlot. Beharing:
mooie haarstructuur en bevedering. Bijna mantel. Kwalificatie: Uitmuntend
34. Caper Quilou

Reu. Eig. D. Padou

Via de foto: teef toont wat vierkant door te ver naar voren geplaatste voorhand en te sterk hellend bekken waar
door ze ondergeschoven staat. Toont wel geslachtstype. Hoofd: toont wat rond in schedel en slap oor.
Amberkleurig oog en iets lang in voorsnuit. Hals: korte hals. Lichaam: goede ribwelving maar matige hoekingen
vóór en achter. Prima bone. Staart: in aanleg bossig. Ledematen: rechte benen en goede voeten. Gangwerk: niet
te bepalen. Beharing: goede vachtstructuur. Kwalificatie: Geen
35. Bink Quilou

Reu. Eig. G. Tolsma

Via de foto: licht gestrekte reu, met goed geslachtstype. Hoofd: onvoldoende wigvormig, met royale lip. Correcte
ooraanzet. Hals: goede hals lengte. Lichaam: vóór erg steil. Goede achterhand hoeking. Prima bone. Lichaam moet
zich nog verder ontwikkelen. Bekken is te hellend. Staart: bossig. Ledematen: rechte benen, staat iets Frans.
Gangwerk: niet te bepalen. Beharing: mooie beharing. Kwalificatie: Geen
36. Bomi Quilou

Reu. Eig. J. Veldman

Krachtig gebouwde reu, prima temperament. Hoofd: reuenhoofd waarvan de voorsnuit tikje korter kon. Oren
konden steviger. Amberkleurig oog. Hoofd heeft nog niet de juiste wigvorm. Krap scharend gebit. Hals: sterke
hals, kon droger. Lichaam: krachtig lichaam, goede ribben partij, heeft nog iets puppyvet. Evenredige hoekingen,
sterk bone, bekken kon vlakker. Matige kniehoeking. Staart: in aanleg bossig. Ledematen: rechte benen, goede
voeten. Gangwerk: in gangen achter weinig stuwkracht, vóór nog wat breed. Beharing: prima haarstructuur.
Kwalificatie: Zeer goed
37. Juno Quilou

Teef. Eig. J.E. Degener

Temperamentvolle teef. Goed formaat. Hoofd: vrouwelijk hoofd. Mist nog breedte in schedel. Eén neusvleugel
gedeeltelijk ongepigmenteerd. Amberkleurig oog. Correct gebit. Prima oordracht. Hals: correcte hals. Lichaam:
evenredige hoeking met goede ribwelving. Prima bone. Mist nog voorborst, staat graag ondergeschoven door te
hellend bekken. Staart: goede bossige staart. Ledematen: rechte benen en goede voeten. Gangwerk: vóór nog erg
los, achter korte pas. Beharing: mooie vachtstructuur met veel ticking op het lichaam. Kwalificatie: Zeer goed
38. Mette Quilou

Teef. Eig. S. Knepflé

Elegante teef met enthousiast temperament. Vindt het betasten maar zo, zo. Hoofd: te gestrekt en smal. Mist de
typische wigvorm. Wat slap oor. Prima gebit. Amberkleurig oog. Hals: elegante hals, mist kracht. Lichaam: erg
smal. Moet nog volledig uitzwaren. Voorhand te ver naar voren geplaatst. Toont daarom geen voorborst en
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opvulling. Bekken kon vlakker. Staat graag Frans en uit de ellebogen. Staart: wat korte, laag geplaatste staart mist
nog bossige beharing. Ledematen: goede benen en passend bone. Gangwerk: smal en los in front en korte pas.
Beharing: goede haarstructuur, mist nog bevedering. Kwalificatie: Goed
39. Jytte Quilou

Teef. Eig. J. Myers

Via de foto: licht gestrekt. Hoofd: van voren gezien rastypisch met mooie schedel en oordracht, oog plaatsing en
kleur. Hals: goede hals. Lichaam: goede ribwelving, voldoende lang, voorhand hoeking wat steil. Achter wat sterk
hellend bekken en weinig kniehoeking. Staart: bossig. Ledematen: rechte ledematen. Gangwerk: niet te bepalen.
Beharing: mooie beharing. Kwalificatie: geen

Nest 6

Kennel Fan 'T Patrijzen Bos (W. Klijnstra)

Nest 2/1 aanwezig 2/1 - Geb. 29-8-2014
V. Argos Lobke v. Selihof, NHSB 2643661, (Buddy Beike v. Selihof x Lobke Muffty v. Selihof), HD A, Eig. G.C.J.
Kellens
M. Isah Loeka v.d. Krikheide, NHSB 2783267, (Castor Buster Fan 't Patrijzen Bos x Loeka v.d. Meerpoel), HD A,
Eig. W. Klijnstra
Duidelijke geslachtstypes. Eén mooie rasvertegenwoordiger: in alles een echte Drent. Nestbroer jammer genoeg
te vroeg gecastreerd, duidelijk zichtbaar in de vacht. Aanwezig teefje in alles te elegant voor een Drent.
E. ARGOS LOBKE V. SELIHOF

Krachtige reu, prima temperament. Hoofd: goed reuenhoofd. Iets diepe stop. Voldoende wigvorm. Amberkleurig
oog. Correcte oordracht. Hals: sterke hals. Lichaam: goede schouder, opperarm kon schuiner, voldoende opvulling
in front. Sterk lichaam. Te hellend bekken, goede achterhand hoeking. Staart: goede bossige staart. Ledematen:
rechte benen, goede voeten. Gangwerk: bij juiste tempo: vlotte gangen. Beharing: correcte beharing, hier en daar
iets open. Kwalificatie: Zeer goed
e. ISAH LOEKA V.D. KRIKHEIDE

Vriendelijke teef, licht gestrekt maar laat in rug haar leeftijd zien. Hoofd: vrouwelijk hoofd. Kan oren goed dragen.
Tikje rond, amberkleurig oog. Correct gebit. Hals: goede hals. Lichaam: goede hoekingen vóór en achter. Prima
ribbenpartij toont niet geheel harmonisch door de krullende vacht (waterschade), voldoende bone. Staart:
bossige staart die iets vrolijk gedragen wordt. Ledematen: rechte benen, staat vóór Frans met zwakke voeten.
Gangwerk: voldoende vlot, los in de polsen. Beharing: in aanleg goede structuur maar wat krullerig en open.
Kwalificatie: Zeer goed
40. Jelt Wobbe Argos

Reu. Eig. J. Koedoot - de Kok

Super mooie jonge reu. In alle onderdelen een echte Drent. Hoofd: fraai reuenhoofd. Met amberkleurig oog wat
nog iets moet door kleuren. Prima gebit. Correct ooraanzet en dracht. Hals: goede hals lengte. Lichaam: al goed
ontwikkeld lichaam met mooie ribwelving, goed doorlopend. Voldoende voorborst voor leeftijd. Harmonisch
gehoekt. Bekken kon iets vlakker. Prima bone. Staart: bossig. Tikje vrolijk gedragen. Ledematen: staat rondom
goed op de benen. Prima voeten. Gangwerk: vlotte gangen, vóór nog wat los. Beharing: fraaie beharing rondom.
Kwalificatie: Uitmuntend
41. Joep Argos

Reu. Eig. H. van Sleen

Flinke reu die niet tot volle wasdom komt door te vroege castratie. Nu al duidelijk zichtbaar aan de vacht. Hoofd:
reuenhoofd, goede verhoudingen. Tikje rond oog en nog wat lichte oogkleur. Correct gebit. Wat slap oor. Hals:
goede halslengte. Lichaam: voorhand te ver naar voren geplaatst mist opvulling in voorborst. Ribwelving loopt wel
goed door maar mist nog diepte en breedte. Prima bone. Te hellend bekken en lage staart aanzet. Staart: heeft
grote vlag i.p.v. bossige beharing en wordt te hoog gedragen tijdens gaan. Ledematen: te hellend bekken maar
prima benen en voeten. Gangwerk: vóór steppend en los. Achter weinig stuwkracht. Beharing: in aanleg goede
structuur maar door castratie te fijn en te lang. Totaalbeeld: Zeer goed (Geen kwalificatie i.v.m.
Gecastreerd/gesteriliseerd, totaalbeeld om kwaliteit van het nest te kunnen beoordelen.)
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42. Joska Isah

Teef. Eig. J.J. v.d. Wal

Teefje aan de kleine kant, maar goede verhoudingen. Vriendelijk temperament. Hoofd: vrouwelijk maar te fijn in
voorsnuit op dit moment, maar mist nog het juiste Drentenhoofd. Amberkleurig oog en correct gebit. Hals:
voldoende halslengte maar wat smal. Lichaam: voorhand te ver naar voren geplaatst. Mist nog diepte en breedte
in lichaam evenals opvulling in front. Sterk hellend bekken. Evenredige hoekingen doch te weinig. Staat graag
onder geschoven. Voldoende bone. Staart: bossige staart, laag aangezet. Ledematen: rechte benen, goede
voeten. Gangwerk: vóór erg los, achter weinig stuwkracht en ondergeschoven. Beharing: prima structuur,
voldoende bevedering. Kwalificatie: Goed

Nest 7

Kennel van Muyzenberg (J.O. Appelhof)

Nest 5/2 aanwezig 3/1 - Geb. 8-8-2014
V. Mees Maud v.'t Roetslat, NHSB 2880426, (Bart Fan 't Suydevelt x Maud v.'t Roetslat), HD A, Eig. R.A.M.
Hummelink
M. Freya v. Muyzenberg, NHSB 2843471, (Bo v.'t Hoage Gors x Ronja Nouska v. Kromhof), HD A, Eig. J.O.
Appelhof
Vader en moeder zijn goede rasvertegenwoordigers. Met prima gedrag. Kinderen hebben het goede type van de
ouders gekregen moeder heeft haar ticking niet doorgeven aan de kinderen. Alle kinderen hebben nog tijd nodig
om volwassener te worden in uiterlijk en gedrag. Wat structuur en duidelijkheid zou helpen.
F. MEES MAUD V.'T ROETSLAT

Een 4 jaar oude reu. Mooie imposante verschijning, mannelijke expressie. Hoofd: rastypisch reuenhoofd, mooie
schedel en goed aangezet en gedragen oor. Goed oog, scharend gebit. Hals: mooie sterke hals van goede lengte.
Lichaam: licht gestrekt harmonisch gebouwd in alle onderdelen. Staart: goed aangezet en gedragen staart met
een mooie bossige beharing. Ledematen: prima hoekingen in vóór en achterhand. Sterk bone. Pols mocht iets
vaster zijn met sterke vaste voeten. Gangwerk: loopt als een zonnetje met prima stuwing uit de achterhand en
goede staartactie. Beharing: fraaie rastypische beharing en mooie kleur. Kwalificatie: Uitmuntend
f. FREYA V. MUYZENBERG

Rastypische teef, licht gestrekt, harmonisch gebouwd. Hoofd: vrouwelijk hoofd, goed aangezet en gedragen oor
prima oog en scharend gebit. Hals: goede lengte. Lichaam: goede bovenbelijning behoorlijke voorborst en goede
onderbelijning. Staart: staartaanzet kon een tikkeltje hoger, goede dracht. Ledematen: prima voorhand, goede
achterhand, evenredige hoekingen. Goede bone, voorvoet mag vaster. Gangwerk: prima gangwerk, goede
staartactie. Beharing: prima beharing, goede vachtstructuur, platenhond, met veel ticking. Kwalificatie: Zeer goed
43. Brutus

Reu. Eig. R.J. Mulder

Rastypische reu, met mannelijke expressie, goed totaalbeeld maar nog echt een slungel. Hoofd: prima hoofd,
goed oor, oog en gebit. Hals: goede halslengte. Lichaam: goede bovenbelijning en staartaanzet. Behoorlijke
voorborst, onderbelijning moet nog uitzwaren. Laat lucht zien. Staart: goede staartdracht en een begin van
bossige beharing. Ledematen: voorhand redelijk gehoekt, los in de pols. Achterhand wat steil in knie, sterke
voeten. Gangwerk: loopt nog los in vóór- en achterhand, nog echt heel jeugdig, moet vaster worden. Beharing:
prima vachtstructuur, redelijke bevedering, mooie kleur. Totaalbeeld: Zeer goed (Geen kwalificatie i.v.m.
Gecastreerd/gesteriliseerd, totaalbeeld om kwaliteit van het nest te kunnen beoordelen.)
44. Spot

Reu. Eig. A.K.J. Janssen

Absent.
45. Prince

Reu. Eig. J. Donkers

Anderhalf jaar oude, prima reu, rastypisch totaalbeeld. Enthousiast gedrag, licht gestrekt. Hoofd: rastypisch
mannelijk hoofd met prima expressie en goed aangezet en gedragen oor. Mooi oog, zag de voorsnuit graag
droger, toont wat veel lip. Goed scharend gebit. Hals: sterke hals. Lichaam: prima bovenbelijning, al behoorlijke
voorborst, onderbelijning en borstdiepte moeten nog beter worden. Sterk bone. Staart: goed aangezet en
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gedragen die al een beetje bossig is. Ledematen: evenredig en functioneel gehoekt. Polsen moeten vaster worden
goede voeten. Gangwerk: momenteel niet goed te beoordelen springt en trekt door de ring ( ringtraining)).
Beharing: prima vacht mooie kleur en tekening. Bevedering moet rijker worden. Kwalificatie: Uitmuntend
46. Frits

Reu. Eig. E. de Graaf

Absent
47. Fedor

Reu. Eig. J.O. Appelhof

Rastypische reu met goede lichaamsverhoudingen, die nog veel tijd nodig heeft en zeker ook ringtraining, is nog
wat onzeker in de ring. Hoofd: prima reuenhoofd met juiste expressie, goede schedel en voorsnuit. Goed oor, oog
scharend gebit. Hals: prima hals. Lichaam: goede bovenbelijning, startaanzet is beetje laag. Prima voorborst,
borstdiepte moet nog komen en onderbelijning ook. Staart: goede staartdracht, bossig moet nog komen. Goede
lengte. Ledematen: functioneel en evenredig voor en achter. Gangwerk: prima gangwerk met goede stuwing en
goede staartdracht. Beharing: prima vacht bevedering moet nog komen. Goede kleur. Kwalificatie: Uitmuntend
48. Nouschka

Teef. Eig. B. Schols

Prima totaalbeeld, licht gestrekt, ook deze dame is nog wat onwennig in de ring (ringtraining). Hoofd: vrouwelijk
hoofd, goede schedel goed aangezet en gedragen oor. Prima oog, scharend gebit. Hals: prima hals van goede
lengte. Lichaam: prima bovenbelijning voorborst en borstdiepte moeten nog komen, onderbelijning moet nog
uitzwaren. Toont lucht. Staart: goed aangezette en gedragen staart die nog bossiger moet worden. Ledematen:
voldoende maar evenredig gehoekt voor en achter. Goede bone, tikketje slap in de voeten. Gangwerk:. Beharing:
prima vachtstructuur bevedering moet nog rijker worden. Kwalificatie: Zeer goed
49. Esma

Teef. Eig. A. Schipper

Absent

Nest 8

Kennel v.h. Beemdveld (W.A.M. Donjacour)

Nest 4/1 aanwezig 4/1 - Geb. 9-8-2014
V. Sander Fan de Indo-Anjoho, NHSB 2790062, (Barry x Demi Fan De Indo-Anjoho), HD A, Eig. S. TiemeijerWisman
M. Laima Nabar The Gloucester, NHSB 2717396, (Baron v.'t Poldersdijkje x ), HD A, Eig. W.A.M. Donjacour
In totaalbeeld geen homogeen nest. Vader is een echte Drent met wel wat zware voorsnuit. Een zoon heeft een
heel zwaar hoofd (clovis type). Moeder is een typisch rasvertegenwoordigster en heeft dat ook aan haar dochter
doorgegeven. De andere reuen zijn allemaal hoogbenig en te licht in bouw. Jammer dat 2 reuen gecastreerd zijn
op jonge leeftijd, waardoor ze niet de kans hebben gekregen om uit te zwaren. Alle honden laten een prima
gedrag in de ring en naar elkaar toe zien.
G. SANDER FAN DE INDO-ANJOHO

Een 6 jaar rastypische reu, licht gestrekt. Hoofd: mannelijk hoofd met prima schedel en goed aangezet en
gedragen oor, goed oog scharend gebit. Voorsnuit mocht droger belijnd zijn, lippen wat droger. Hals: goede hals.
Lichaam: prima lichaam met mooie bovenbelijning, voorborst goed, onderbelijning ook. Staart: goed aangezet en
gedragen, bossige staart. Ledematen: voorhand opperarmbeen tikkeltje kort en de polsen mochten vaster. Achter
goed gehoekt. Gangwerk: prima stuwing vanuit achterhand in voorhand, loopt uit de ellebogen. Beharing: mooie
vacht en fraaie beharing, mooie kleur. Kwalificatie: Zeer goed
g. LAIMA NABAR THE GLOUCESTER

Vrouwelijk teefje van bijna 8 jaar, dat er prima uit ziet. Hoofd: vrouwelijk hoofd, prima expressie, goed oor, mooi
oog, scharend gebit. Smeltende expressie. Hals: prima hals van goede lengte. Lichaam: licht gestrekt met mooi
bovenbelijning prima voorborst voldoende borstdiepte onderbelijning. Mocht iets meer doorgeribt zijn. Staart:
goed aangezet en gedragen met bossige beharing. Ledematen: voor en achter functioneel en evenredig gehoekt.
Goede bone iets slap in de polsen. Voorvoeten mochten wat vaster. Gangwerk: loopt soepel met goede stuwing
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correcte staartdracht. Beharing: mooie structuur voldoende bevedering en prima kleur. Hond is bejaagd en heeft
een KNJV diploma. Kwalificatie: Uitmuntend
50. Rintje Nouska

Reu. Eig. A.J. Cnossen-Klok

Prima totaalbeeld met mannelijke expressie, licht gestrekt. Hoofd: mannelijk hoofd goede schedel en goede
ooraanzet scharend gebit prima voorsnuit. Hals: goede hals. Lichaam: voor leeftijd al sterk lichaam met goede
bovenbelijning en goede voorborst, onderbelijning moet nog uitzwaren. Staart: tikkeltje laag aangezet maar goed
gedragen, van goede lengte die al bossig begint te worden. Ledematen: prima hoekingen voor en achter goed
bone maar draait in stand de voeten uit naar buiten. Sterke voeten. Gangwerk: prima gangwerk met goede
staartactie. Beharing: goede vachtstructuur en behoorlijke bevedering. Kwalificatie: Uitmuntend
51. Abe Nouska Reu. Eig. A.J.W.M. Meulenbroek

Jonge reu, die in totaalbeeld erg elegant overkomt, zag graag meer rastype en mannelijkere expressie. Hoofd:
mocht wat mannelijker en wigvormiger. Goed aangezet en gedragen oor, oog goed, scharend gebit. Hals: mocht
wat breder en sterker zijn. Lichaam: elegant hoogbenig type met een behoorlijke bovenbelijning. Onderbelijning
moet nog meer uitzwaren en voorborst moet nog komen. Staart: mocht iets hoger aangezet en bossige beharing
moet nog komen. Ledematen: steil voor en achter, steil in de pols en voeten mochten vaster. Gangwerk: is los en
rommelig, mist stuwing vanuit de achterhand. Beharing: prima vachtstructuur bevedering moet nog komen kleur,
gebroken mantel. Totaalbeeld: Goed (Geen kwalificatie i.v.m. Gecastreerd/gesteriliseerd, totaalbeeld om kwaliteit
van het nest te kunnen beoordelen.)
52. Siebe Nouska Reu. Eig. C.F.J.M. de Kok

Elegante reu die nog hoogbenig toont omdat hij nog massa mist. Hoofd: zag graag hoofd wat mannelijker. Goed
aangezet en gedragen oor, boven schedel toont veel jachtknobbel. Prima oog scharend gebit. Zag het hoofd graag
wigvormiger. Hals: goede hals. Lichaam: goede bovenbelijning, nog weinig voorborst en diepte en vlak in de
ribben. Onderbelijning mocht minder snel oplopen. Staart: goed aangezet en gedragen moet nog bossiger
worden. Ledematen: matig maar evenredig gehoekt. In voorhand tikkeltje Frans. Voeten mochten vaster.
Gangwerk: weinig stuwing uit de achterhand met goede staartdracht. Beharing: goede structuur bevedering
begint te komen. Gebroken mantel. Totaalbeeld: matig (Geen kwalificatie i.v.m. Cryptorchide, totaalbeeld om
kwaliteit van het nest te kunnen beoordelen.)
53. Maron Nouska

Reu. Eig. D.P. Bakker

Forse reu licht gestrekt. Mannelijk type. Hoofd: zwaar reuenhoofd. Met prima schedel, behang is laag aangezet en
te zwaar. Prima oog, scharend gebit, voorsnuit zwaar met veel lip en keelhuid. Hals: sterke hals. Lichaam: prima
bovenbelijning, goede voorborst, onderbelijning moet nog uitzwaren, goede schouderligging, opperarmbeen
mocht iets langer en ligt steil. Staart: goed aangezet en gedragen die al bossig begint te worden. Ledematen: steil
voor en achter. Sterk bone. Steil in de polsen en voeten mochten wat vaster. Gangwerk: loopt met weinig stuwing
maar goed staartactie door de ring. Elleboog wat naar buiten. Beharing: mooie vachtstructuur mooie kleur
bevedering moet rijker worden. Kwalificatie: Goed
54. Rista Nouska Teef. Eig. W.A.M. Donjacour

Rastypisch teefje met vrouwelijke expressie, vriendelijk gedrag. Hoofd: vrouwelijk hoofd, met een zachte
uitdrukking, goed aangezet en gedragen oor, prima oog, scharend gebit. Mocht iets droger zijn. Hals: goede lengte
maar moet nog wat sterker worden. Lichaam: goede bovenbelijning nog weinig voorborst en borstdiepte.
Onderbelijning moet nog uitzwaren. Staart: goed aangezet en gedragen maar moet nog bossiger worden.
Ledematen: matig maar evenredig gehoekt voor en achter. Polsen mochten vaster zijn en voeten zijn wat
doorgezakt. Gangwerk: loopt vlot maar weinig stuwing met goede staartdracht. Beharing: prima vachtstructuur
mooi kleur bevedering moet rijker worden. Kwalificatie: Zeer goed
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Nest 9

Kennel v.d. Huetsche Grave (A. van Ditzhuyzen)

Nest 3/3 aanwezig 0/2 - Geb. 2-9-2014
V. Ascon-Maras an 't Landweggie, NHSB 2741842, (Maras v.'t Oale Hemelriek x Roosje), HD A,
Eig. W. Kroes
M. Yssy-Nynke v.d. Bezelhonk, NHSB 2845781, (Floris Horus Fan 't Patrijzen Bos x Nynke-Flo-Jytte v.d.
Bezelhonk), HD A,
Eig. A. van Ditzhuyzen
Van het nest zijn twee rastypische teefjes aanwezig. Vader is een prima rasvertegenwoordiger die er ondanks zijn
leeftijd nog prima uitziet. Moeder zou een hele mooie teef zijn als ze nu niet veel en veel te dik is wat het
totaalbeeld schaadt. Alle honden zijn vriendelijk naar elkaar toe maar wat gereserveerd naar de mens. Graag wat
meer ringtraining.
H. ASCON-MARAS AN 'T LANDWEGGIE

Rastypische reu. Licht gestrekt en prima totaalbeeld, 7 jaar. Hoofd: mannelijk rastypisch hoofd met goed aangezet
en gedragen oor, prima oog, scharend gebit. Wigvormig maar toont iets lip. Hals: mooie sterke hals. Lichaam: fors
lichaam met prima bovenbelijning, prima voorborst, goed onderbelijning, goede schouderligging, opperarmbeen
ligt wat steil. Staart: goed aangezet en gedragen met mooie bossige beharing. Ledematen: zwaar bone. Voor en
achter matig maar evenredig gehoekt. Steile polsen en voeten mochten vaster. Gangwerk: door de evenredige
hoekingen toch een prima gangwerk met correcte staartdracht tijdens het gaan. Beharing: weelderig, met goede
bevedering en goede kleur. Kwalificatie: Uitmuntend
h. YSSY-NYNKE V.D. BEZELHONK

Mooi rastypisch teefje dat nu veel te zwaar is wat het totaalbeeld schaadt. Licht gestrekt, beetje timide en
afstandelijk door schijnzwangerschap. Hoofd: vrouwelijk rastypisch hoofd met een mooie expressie. Goed oor,
prima oog en scharend gebit. Hals: prima hals van goede lengte. Lichaam: staat op dit moment veel te goed in het
voer. Bovenbelijning daardoor niet vast voorborst prima. Onderbelijning loopt veel te ver door (buikje). Staart:
goed aangezet en gedragen staart. Ledematen: zwaar bone. Goede hoekingen voor en achter, zwakke polsen en
doorgezakte voeten. Gangwerk: loopt goed door de ring maar gewicht hindert haar beweging. Beharing: mooie
beharing, goede lengte kleur in orde. Kwalificatie: Zeer goed
55. Chyvas-Yssy

Reu. Eig. M.H.W. de Vries

Absent
56. Youp-Yssy

Reu. Eig. R.L. den Haan

Absent
57. Borys-Yssy

Reu. Eig. W.F. Kielman

Absent
58. Yetty-Yssy

Teef. Eig. C.T.M. Gelder-Beerendonk

Rastypisch totaalbeeld, wat terughoudend in gedrag (ringtraining). Hoofd: vrouwelijk hoofd met de juiste Drenten
expressie, goed aangezet en gedragen oor, iets droger in lip zijn, goed oog, scharend gebit. Hals: van goede lengte
en voor leeftijd al sterk. Lichaam: licht gestrekt met goede bovenbelijning al prima voorborst en onderbelijning.
Staart: goed aangezet en gedragen die nog bossiger moet worden. Ledematen: voldoende hoeking voor en achter
prima bone, tikkeltje steil in de polsen en voeten, mochten wat sterker. Gangwerk: moet nog vaster worden,
Prima staartdracht. Beharing: goede vachtstructuur, bevedering moet rijker worden, prima kleur. Kwalificatie:
Zeer goed
59. Keety-Yssy

Teef. Eig. A. van Ditzhuyzen

Rastypische teef die een beetje te goed in het voer staat. Licht gestrekt gedrag: is zeer terughoudend. Hoofd:
vrouwelijk hoofd met juiste expressie. Goed aangezet oor, wat lang oor, prima oog scharend gebit. Lippen
mochten iets droger en toont een beetje keelhuid. Hals: sterke hals van goede lengte. Lichaam: nu wat zwaar in
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lichaam waardoor de bovenbelijning wat los is. Prima voorborst goede borstdiepte goede onderbelijning die wat
vaster mocht zijn. Staart: goed aangezet en gedragen die nog bossig moet worden. Ledematen: sterk bone,
voldoende en evenredig gehoekt in voor en achterhand. Wat slap in de polsen en voeten, mochten vaster.
Gangwerk: nog erg los en draait de voeten naar binnen. Beharing: prima beharing die nog rijker moet worden
vachtstructuur is prima. Kwalificatie: Zeer goed
60. Yoeke-Yssy

Teef. Eig. M.G. Dorrepaal

Absent

Nest 10

Kennel v.d. Neerbosche Wateren (K. Groen)

Nest 4/3 aanwezig 3/1 - Geb. 15-9-2014
V. Marco-Maras an 't Landweggie, NHSB 2855016, (Maras v.'t Oale Hemelriek x Roosje), HD A, Eig. E. Brinkmanvan Ommen
M. Meike-Emie v.d. Neerbosche Wateren, NHSB 2832090, (Keiko-Nouka v.d. Neerbosche Wateren x Emie
Babien v. Groevenbeek), HD A, Eig. K. Groen
Vader, moeder, drie reuen en één teef aanwezig. Uit deze combinatie zijn mooie nakomelingen ontstaan. Hoewel
ik vader voor het mooie iets te grof vind, zie ik hier in de nakomelingen niets van terug. Met een leeftijd van 1,5
jaar zijn ze nog echte pubers, maar laten al prima hun kwaliteiten zien. Mooie hoofden met de kenmerkende
Drenten expressie. In lichaam heeft een enkeling nog iets tijd nodig, waardoor ook het gangwerk nog iets vaster
zal worden. Twee reuen zijn aardig aan de maat. Eén reu heeft te veel missende gebitselementen. Leuke karakters
maar hoe kan het ook anders, zowel vader als moeder zijn erg vriendelijk, aanhankelijk, echte "kroelen".
J. MARCO-MARAS AN 'T LANDWEGGIE

Flinke, stevige reu van 4,5 jaar. Heerlijk karakter, een echte "kroel". Hoofd: stevig hoofd met brede schedel. Mooi
amberkleurig oog. Correct oor, compleet scharend gebit. Krachtige voorsnuit. Hals: krachtig en gespierd. Lichaam:
veel massa met stevig bone. Goede verhoudingen in het lichaam. Brede borst, goede ribbenpartij. Staart: goede
staart, vrolijke kwispel. Ledematen: goede ligging van het schouderblad, opperarm ietsje rechtop. Voldoende
hoeking in de achterhand. Gangwerk: gaat vlot, wat beweging in de polsen. Beharing: goede vacht, ietsje open
hier en daar. Bossige staart. Kwalificatie: Zeer goed
j. MEIKE-EMIE V.D. NEERBOSCHE WATEREN

Teefje van 5 jaar. Toont wat gestrekt. Vriendelijke en aanhankelijke dame. Hoofd: vrouwelijk hoofd met goede
verhoudingen. Voldoende wigvorm. Compleet scharend gebit. Mooi donker amberkleurig oog. Goed aangezet en
gedragen oor. Toont wat lip en keelhuid. Hals: goede hals. Lichaam: bovenbelijning zou wat strakker mogen.
Goede voorborst. Prima ribbenpartij. Iets lang in lendenen. Staart: goede staart en staartactie. Staart mag wat
voller. Ledematen: goede hoekingen in voor- en achterhand. Polsen mogen wat sterker. Passend bone. Gangwerk:
zou achter wat krachtiger mogen zijn. Beharing: vandaag niet geheel optimaal, maar goed van structuur.
Kwalificatie: Zeer goed
61. Sies-Bloom

Reu. Eig. K. Reekers

Flinke reu van 1,5 jaar. Nog een echte puber. Hoofd: mannelijk hoofd met ondeugende expressie. Goede
verhouding schedel - voorsnuit. Amberkleurig oog. Prima oor met goede beharing. Scharend gebit, maar mist een
aantal elementen. Hals: van goede lengte. Lichaam: moet nog massa krijgen. Voldoende voorborst. Ribbenpartij
heeft nog tijd nodig, waardoor de ellebogen beter aan zullen sluiten. Staart: van goede lengte. Goed gedragen.
Ledematen: evenredige hoekingen voor en achter. Parallel front. Gangwerk: los, dus passend bij zijn leeftijd.
Beharing: goede beharing. Staart en broek mogen voller. Gebitsafwijking: mist: RB P1+P2; RO P2; LB P2.
Kwalificatie: Goed
62. Zwier-Bloom

Reu. Eig. B. Spits

Vrolijke, enthousiaste, flinke reu van 1,5 jaar. Hoofd: goede verhoudingen schedel-voosnuit. Matige gewelfde
schedel. Correcte stop. Prima oog, oor en gebit. Hals: goede hals. Lichaam: heeft nog tijd nodig om uit te zwaren.
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Voldoende voorborst en nu nog wat vlakke ribbenpartij. Staart: ondanks het chirurgisch verwijderde staartpuntje,
is hij nog net lang genoeg. Hij blijft onophoudelijk kwispelen. Ledematen: evenredige hoekingen voor en achter.
Gangwerk: als hij gaat, loopt hij als een speer. Goed uitgrijpend krachtig. Nog iets los in front. Beharing: nog wat
kort heeft nog tijd nodig. Kwalificatie: Uitmuntend
63. Ake-Bloom

Reu. Eig. J.T. Ouwehand

Overenthousiaste reu van 1,5 jaar Prima rasbeeld. Hoofd: mannelijk hoofd met alerte expressie. Amberkleurig
oog, correct oor. Compleet scharend gebit. Hals: prima hals. Lichaam: nog een echte puber. Moet nog uitzwaren.
Voldoende voorborst. Ribben nog iets vlak. Onderbelijning loopt nog wat te ver op. Krachtige lendenen. Staart:
ietsje laag aangezet, vrolijk kwispelend. Ledematen: evenredige hoekingen voor en achter, passend bone. Rechte
benen, voeten nog iets Frans. Gangwerk: kan met een mooi uitgrijpend, harmonieus, gangwerk door de ring.
Beharing: goed, maar nog wat kort. Kwalificatie: Uitmuntend
64. Boele-Bloom

Reu. Eig. J.L. Sutmuller

Absent
65. Wupke-Bloom

Teef. Eig. K. Groen

Absent
66. Nouka-Bloom

Teef. Eig. J. Brand

Aantrekkelijke jonge teef van 1,5 jaar. Hoofd: vrouwelijk hoofd met de juiste verhoudingen en een goede Drenten
expressie. Compleet scharend gebit. Voor leeftijd al mooi donker amberkleurig oog. Correct aangezet en gedragen
oor. Hals: goede lengte. Lichaam: voor leeftijd al goed ontwikkeld lichaam. Goede voorborst en borstdiepte. Goed
ribwelving. Goede lendenen en correcte croupe. Staart: goede staart en staartlengte. Ledematen: goede
hoekingen voor en achter. Rechte benen, stevige voeten. Gangwerk: vlot, harmonieus en uitgrijpend. Beharing:
goede beharing, nog iets kort. Kwalificatie: Uitmuntend
67. Imke-Bloom

Teef. Eig. J. Nilsson

Absent

Nest 11

Kennel van L. Hrouda (L. Hrouda)

Nest 5/3 aanwezig 2/2 - Geb. 2-10-2014
V. Bart Fan 't Suydevelt, NHSB 2630889, (Sjef Fan 't Suydevelt x Monty'S Hanna Fan 't Suydevelt), HD A, Eig. J.W.
Hoeksema
M. Katie, NHSB 2795643, (Floris Phébe v. Groevenbeek x Joppy), HD A, Eig. L. Hrouda
Grote diversiteit in dit nest. Zowel in hoofden, lichamen en ontwikkeling. Jammer dat vader er niet bij is, daardoor
is het moeilijk om een goed oordeel te geven. Het hoofd van moeder herken ik in haar dochters De hoofden van
de reuen mogen wat droger zijn. Alle honden hebben leuke, vriendelijke karakters, leuke kwispels.
K. BART FAN 'T SUYDEVELT

Absent
k. KATIE

Rustige, stevige teef van 6 jaar. Hoofd: wat fijn in verhouding tot het lichaam. Rustige expressie. Mooi donker
amberkleurig oog. Compleet scharend gebit. Goed oor, dat ze liefst wat naar achteren draagt. Hals: lijkt wat kort.
Lichaam: compact, stevig. Door haar wat uitstaande beharing lijkt ze nog wat volumineuzer. Bovenbelijning mag
strakker. Stevig bone. Iets rond in ribben. Staart: prima staart en staartlengte. Ledematen: voorhand ietsje ver
naar voren geschoven. Evenredige hoekingen voor en achter. Bekken wat sterk hellend, maar corrigeert dat
tijdens het gaan. Gangwerk: gaat vlot door de ring. Beharing: wat open. Kwalificatie: Zeer goed
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68. Charly

Reu. Eig. J.H. Bybau

Absent
69. Blitz

Reu. Eig. A.P.J.S. Krooswijk

Absent
70. Binkie

Reu. Eig. R. van Aken

Absent
71. Bart

Reu. Eig. R. Veldhoen

Leuke reu van 1,5 jaar. Chemisch gecastreerd! Hoofd: mannelijk hoofd met matig gewelfde schedel, goede
voorsnuit. Toont wat lip en keelhuid. Mooi donker amberkleurig oog. Kan zijn oren goed dragen. Compleet
scharend gebit. Hals: goede lengte. Lichaam: al prima ontwikkeld voor zijn leeftijd. Goede boven- en
onderbelijning. Krachtige lendenen. Prima voorborst, goede ribbenpartij. Staart: prima staart, staartlengte en dracht. Mag iets voller. Ledematen: prima hoekingen voor en achter, stevig bone. Ellebogen sluiten nog niet
volledig aan. Gangwerk: gaat vlot door de ring. Mooi uitgrijpend en prima stuwend. Beharing: prima beharing.
Totaalbeeld: Uitmuntend (Geen kwalificatie i.v.m. Gecastreerd/gesteriliseerd, totaalbeeld om kwaliteit van het
nest te kunnen beoordelen.)
72. Joris

Reu. Eig. G.D.J. Zaalberg

Reu van 1,5 jaar, die iets hoger op zijn benen mag staan. Hoofd: mannelijk hoofd. Matig gewelfde schedel met
duidelijk waarneembare occiput en groef. Neusrug mag wat rechter. Mag iets meer opvulling onder zijn ogen
hebben. Mooi amberkleurig oog. Neus kan beter gepigmenteerd zijn. Toont te veel lip en keelhuid. Compleet
scharend gebit. Wat grote oren, goed gedragen. Hals: goede hals. Lichaam: krachtig. Goed ontwikkelde voorborst
en ribbenpartij. Goede onderbelijning, bovenbelijning mag sterker. Staart: goede lengte en goed gedragen.
Ledematen: prima hoekingen in voor- en achterhand. Opperarm ietsjes kort. Stevig bone. Gangwerk: opwaarts en
speels. Beharing: sluike vacht met wat lichter bruin doorschoten haren. Kwalificatie: Zeer goed
73. Katja

Teef. Eig. J.W. Hoeksema

Absent
74. Ronja

Teef. Eig. F.J. Potharst

Teefje van 1,5 jaar. Prima ras- en geslachtsbeeld. Hoofd: vrouwelijk, goede belijningen in het hoofd. Prima oor.
Compleet scharend gebit. Mooi amberkleurig oog. Hals: goede lengte. Lichaam: goed ontwikkeld lichaam voor de
leeftijd. Prima borst en ribbenpartij. Goede beenlengte. Staart: goede staart, staartlengte en dracht. Ledematen:
goede hoekingen voor en achter. Prima bone. Gangwerk: gaat vlot door de ring. Beharing: prima beharing, goede
bevedering en bossige staart. Kwalificatie: Uitmuntend
75. Doenja

Teef. Eig. A. van Oostrum

Elegante jonge dame van 1,5 jaar. Nog wat "racy" gebouwd. Hoofd: vrouwelijk hoofd, fijn belijnd. Mooi
amberkleurig oog. Goed oor met correcte beharing. Compleet scharend gebit. Duidelijke stop. Hals: van goede
lengte. Lichaam: nog volop in ontwikkeling. Voorborst en borstdiepte nog wat smal en ondiep. Staart: goede
staart die vrolijk kwispelt. Ledematen: evenredige hoekingen voor en achter. Fijn passend bone. Nog wat smal in
front, maar mooi parallel. Gangwerk: nog wat los. Gaat met korte pas. Beharing: goede beharing, nog ietsje kort.
Kwalificatie: Zeer goed

Nest 12

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

Nest 2/0 aanwezig 1/0 - Geb. 3-7-2014
V. Youp Fan 't Suydevelt, NHSB 2783246, (Max Fan 't Suydevelt x Anne Fan 't Suydevelt), HD A, Eig. G. PolGoossens
M. Loreen Fan 't Suydevelt, NHSB 2697131, (Mazzel Fan 't Suydevelt x Meiske Fan 't Suydevelt), HD A, Eig.
T.M.W.E.E. v.d. Breekel
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Nestomschrijving met slechts één nakomeling aanwezig, is helaas niet goed mogelijk. In hoofd zie ik zijn moeder
wat terug, zonder de keelhuid van zijn vader. In lichaam zie ik wat van zijn vader terug.
L. YOUP FAN 'T SUYDEVELT

Stevige, flinke reu van ruim 6 jaar. Hoofd: wat zwaar mannelijk hoofd, met veel lip en keelhuid. Amberkleurig oog.
Compleet scharend gebit. Correct oor. Hals: krachtig. Lichaam: stevig lichaam met goede voorborst. Prima
ribwelving. Krachtige lendenen, stevig bone. Bovenbelijning mag wat strakker. Staart: goede van lengte en dracht.
Ledematen: goede hoekingen in voor- en achterhand. Goed parallel front. Gangwerk: laat een vlot gangwerk zien.
Beharing: goede beharing en bevedering. Kwalificatie: Zeer goed
l. LOREEN FAN 'T SUYDEVELT

Teefje van 8 jaar. Hoofd: vrouwelijk hoofd, goede wigvorm. Alerte expressie. Correct gebit. Mooi donker
amberkleurig oog. Correct oor. Hals: goede hals. Lichaam: goede verhoudingen in het lichaam. Goede
bovenbelijning. Goede voorborst en ribbenpartij. Staart: prima staart, staartlengte en -dracht en hij gaat maar
heen en weer. Ledematen: goede hoekingen voor en achter. Prima bone. Gangwerk: gaat vlot door de ring, wel
wat actie in de polsen. Beharing: goede structuur, iets golvend op de croupe. Staart mag wat voller. Kwalificatie:
Uitmuntend
76. Joep

Reu. Eig. H. Oosterman

Reu, flink aan de maat en bromt als ik aan hem zit. Hoofd: mannelijk hoofd. Goede verhoudingen. Mooi
amberkleurig oog. Prima oor. Compleet scharend gebit, maar de premolaren staan wat haaks op elkaar. Hals:
krachtig. Lichaam: voor leeftijd al goed ontwikkeld. Het front is nog wat smal. Bovenbelijning wat oplopend. Prima
ribwelving. Staart: bossige staart van goede lengte. Ledematen: evenredige hoekingen voor en achter, staat graag
Frans. Gangwerk: voldoende vlot, nog wat los, passend bij zijn leeftijd. Beharing: goede structuur, iets open op de
rug. Bossige staart en broek. Kwalificatie: Zeer goed
77. Raj

Reu. Eig. H.M. v.d. Ham-Hevel

Absent

Nest 13

Kennel v.d. Veenweide (E.J.F. Duifhuizen-v.d. Scheur)

Nest 2/6 aanwezig 2/6 - Geb. 3-9-2014
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. Sjoeke Lobke v.d. Veenweide, NHSB 2826797, (Quinto Fan 't Suydevelt x Lobke Faranka v. Out Leckelant), HD
A,
Eig. E.J.F. Duifhuizen-v.d. Scheur
Homogeen nest. Duidelijk geslachtstype van reu en teef. Aangename temperamenten met mooie vachten. Eén
reu wat zwaar in hoofd. Bij de teefjes zag ik graag wat meer wigvorm en kortere voorsnuiten. Mooie maten en
verhoudingen.
M. GEOF GEORGE V.D. SEBASTIAANS HOEVE

Krachtige reu, prima temperament, goede verhoudingen. Vandaag iets te goed gevoed. Hoofd: krachtig
reuenhoofd. Voldoende wigvormig. Amberkleurig oog. Kan oren goed plaatsen. Goed gebit. Hals: krachtige hals,
kon droger. Lichaam: sterk lichaam, prima ribwelving, harmonisch gehoekt. Voldoende voorborst. Bekken kon
vlakker. Goede schouderligging, opperarm kon beter. Uitmuntend bone. Staart: goed bossig, iets vrolijk gedragen.
Ledematen: recht beenwerk. Goede middenvoeten. Voeten konden sterker. Gangwerk: vlotte gangen. Beharing:
licht golvende beharing goede vachtstructuur. Kwalificatie: Uitmuntend
m. SJOEKE LOBKE V.D. VEENWEIDE

Rastypische teef in iets te goede conditie voorgebracht. Goede verhoudingen. Hoofd: vrouwelijk hoofd. Tikje fijne
voorsnuit en pigmentatie rond de ogen niet optimaal. Kan oren goed dragen. Hals: goede hals. Lichaam: prima
hoekingen voor en achter. Bekken te hellend. Rug kon krachtiger. Prima bone. Mooie ribwelving. Staart: mooie
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bossige staart. Ledematen: prima benen en voeten. Staat graag ondergeschoven. Gangwerk: gaat vlot met wat
korte pas. Beharing: prima haarstructuur met lichte golf en bevedering voldoende. Kwalificatie: Zeer goed
78. Dexter Sjoeke

Reu. Eig. W.C.M. Laarhoven-v.d. Eng

Rastypische reu met mooi totaalbeeld en goede verhoudingen. Leuk temperament. Hoofd: mooi reuenhoofd maar
toont wat diepe stop. Goed aangezet/gedragen oor. Correct gebit. Amberkleurig oog. Hals: krachtiger hals, goede
lengte. Lichaam: sterk lichaam, prima ribwelving en onderbelijning. Uitmuntend bone. Voldoende voorborst.
Evenredige hoekingen. Staart: prima bossige staart. Ledematen: staat rondom recht op de benen met goede
voeten. Gangwerk: vlotte gangen, vóór nog wat los. Beharing: ondanks castratie nog goede vachtstructuur, wat
open op het kruis. Totaalbeeld: Uitmuntend (Geen kwalificatie i.v.m. Gecastreerd/gesteriliseerd, totaalbeeld om
kwaliteit van het nest te kunnen beoordelen.)
79. Douwe Sjoeke

Reu. Eig. B. Oosthoek

Krachtig gebouwde reu met goede verhoudingen in lichaam. Vriendelijk temperament, iets gereserveerd. Hoofd:
zwaar reuenhoofd, wat in totaal wat meer adel kon tonen en wat meer besneden kon zijn. Goed geplaatst royaal
oor. Amberkleurig oog. Correct gebit. Hals: goed, kon droger. Lichaam: licht gestrekt, zwaar bone. Prima
ribwelving en toplijn. Evenredige hoekingen voor en achter die iets meer konden zijn. Uitmuntende bespiering en
bone. Bekken kon iets vlakker. Staart: goede bossige staart. Ledematen: staat rondom goed op de benen
voorvoeten konden sterker. Staat graag Frans. Gangwerk: achter correct, vóór los. Beharing: prima haarstructuur
en bevedering. Kwalificatie: Zeer goed
80. Doetske Sjoeke

Teef. Eig. A.J. Verhoeff

Rastypische teef, goede verhoudingen en vrolijk temperament. Hoofd: vrouwelijk hoofd, iets fijn in voorsnuit, kon
meer afgestompt zijn. Oogplaatsing wat dicht bij elkaar. Schedel moet breder worden. Heeft wat diepe stop.
Correcte oordracht. Hals: goede hals. Lichaam: licht gestrekt. Prima ribwelving. Evenredig gehoekt. Staat iets
breed in front. Bekken kon vlakker. Staat graag ondergeschoven. Staart: prima bossige staart. Ledematen: goed
bot en benen. Voeten konden sterker. Gangwerk: vóór los, achter wat ingehouden en korte pas. Beharing: fraaie
beharing en bevedering. Kwalificatie: Zeer goed
81. Doutzen Sjoeke

Teef. Eig. T. Zandbergen-Ravensbergen

Teefje van goed formaat en geslachtstype. Hoofd: vrouwelijk hoofd maar te fijn en te lange voorsnuit voor een
Drent. Mooie oogkleur en expressie. Prima oordracht en correct gebit. Hals: goede hals. Lichaam: evenredig
gehoekt. Voorhand iets te ver naar voren geplaatst. Goede bovenbelijning en prima ribwelving. Bekken kon
vlakker. Staart: lage staartaanzet, voldoende bossig. Ledematen: rechte benen, voeten konden krachtiger.
Gangwerk: vóór erg los en uit de ellebogen, achter ondergeschoven. Beharing: fraaie vacht. Kwalificatie: Goed
82. Daphne Sjoeke

Teef. Eig. S. Hildmann

Teefje van mooi formaat in verhouding. Licht gestrekt, iets onzeker in temperament. Hoofd: vrouwelijk hoofd, te
fijn voor een Drent en voorsnuit/schedel niet in de juiste verhouding. Mis de wigvormige, gewenste verhouding.
Amberkleurig oog en correct en gebit. Correcte oordracht. Hals: goede hals. Lichaam: mooie ribwelving voor
leeftijd. Mist nog voorborst. Correcte toplijn maar bekken te hellend. Prima bone. Evenredige hoekingen. Zag
achter graag meer kniehoeking. Staart: bossige staart, tikje vrolijk gedragen. Ledematen: goede benen en voeten.
Gangwerk: gangen vlot maar achter korte pas en voor los. Beharing: mooie beharing. Kwalificatie: Zeer goed
83. Dieuwke Sjoeke

Teef. Eig. J.J. Icks

Niet in harmonie door zwaar overgewicht waardoor het hoofd te fijn toont t.o.v. het lichaam. Temperament kon
stabieler. Hoofd: gestrekt hoofd met diepe stop en fijne voorsnuit. Goed geplaatst oor, amberkleurig oog. Correct
gebit. Hals: korte hals. Lichaam: goede ribwelving. Evenredig gehoekt vóór en achter. Sterk hellend bekken.
Voorborst onvoldoende. Staat breed in de ellebogen. Bone toont fijn door overgewicht. Staart: bossige staart.
Ledematen: rechte benen maar middenvoet kon krachtiger. Staat achter koehakkig. Gangwerk: onregelmatig,
breed en veel rugbeweging. Beharing: in aanleg goede structuur maar door castratie open en fijner. Totaalbeeld:
Goed (Geen kwalificatie i.v.m. Gecastreerd/gesteriliseerd, totaalbeeld om kwaliteit van het nest te kunnen
beoordelen.)
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84. Donjah Sjoeke

Teef. Eig. N. Schoonderwoerd

Krachtige teef, met goede verhoudingen en formaat. Temperament is enthousiast maar bij betasten gereserveerd.
Hoofd: kon iets meer wigvorm en wat meer adel tonen en met name lippen iets meer besneden zijn. Goed
aangezet oor. Amberkleurig oog. Correct gebit. Hals: goede hals, mocht droger. Lichaam: goede schouder,
opperarm kon schuiner. Prima ribwelving en borstdiepte. Uitmuntend bone. Bekken kon vlakker. Evenredige
hoekingen voor en achter. Staart: mooie bossige staart. Ledematen: staat goed op de benen maar voeten konden
krachtiger. Gangwerk: achter weinig stuwkracht voor nog wat los. Beharing: fraaie beharing. Kwalificatie: Zeer
goed
85. Ditske Sjoeke

Teef. Eig. D. Hepkema - Meijer

Teefje van mooi formaat. Licht gestrekt. In goede verhoudingen. Prima temperament. Hoofd: vrouwelijk, nog niet
de wigvorm die we graag zien. Correcte oordracht en oogkleur. Hals: goede hals. Lichaam: voldoende ribwelving
voor leeftijd. Nog iets tuck-up. Evenredige doch matige hoekingen. Passend bone, zwak in voeten. Mist nog diepte
in lichaam en opvulling en voorborst in front. Staart: goede bossige staart. Ledematen: rechte benen, wat zwakke
voeten, en sterk hellend bekken. Gangwerk: korte pas en breed en los in front. Beharing: correcte beharing, prima
bevedering. Kwalificatie: Zeer goed

Nest 14

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

Nest 3/2 aanwezig 3/2 - Geb. 27-9-2014
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. Mijn Cornelia v.d. Flevomare, NHSB 2646117, (Arjen Josien v. Groevenbeek x Eva v. Oudsher), HD A,
Eig. M.A. de Raad-Hemminga
Jammer dat de moeder er niet bij is. Duidelijke geslachtstypes en goed ringgedrag. Kwaliteit van de vader vind ik
onvoldoende terug in de nakomelingen. Alle nakomelingen hebben te steile fronten en ook te zwakke voeten.
Hoofdtype met name bij de teven kon beter.
N. V.D. RUYGHEWAERT ROEF BO

Krachtig gebouwde reu van mooi formaat en prima verhoudingen en duidelijk geslachtstype. Prima temperament.
Hoofd: krachtig hoofd, goede verhoudingen. Prima voorsnuit, lippen konden droger. Prima oordracht. Correct
gebit. Goede oogkleur. Hals: sterke hals. Kon droger. Lichaam: prima ribwelving, goede voorborst. Prima
schouder, maar wat beladen. Goede borstdiepte en onder belijning. Goed gehoekte achterhand. Prima bone.
Staart: mooie staart. Ledematen: rechte benen, goede voeten, staat iets frans. Gangwerk: vlot gangwerk, voor
niet geheel zuiver. Beharing: prima vacht en bevedering. Kwalificatie: Uitmuntend
n. MIJN CORNELIA V.D. FLEVOMARE

Absent
86. Epke Roef

Reu. Eig. R. Boon

Wat elegante reu met een gereserveerd karakter. Licht gestrekt. Hoofd: past bij lichaam, in alles nog wat smal.
Schedel moet beslist breder worden, toont wat rond. Prima oogkleur en ooraanzet. Uitmuntend gebit. Voorsnuit
toont wat lang. Hals: goede lengte maar kon krachtiger. Lichaam: mist nog breedte en diepte. Evenredige, doch
matige hoekingen en goed bone. Sterk hellend bekken. Wat lage staart aanzet. Staart: voldoende bossig, laag
aangezet. Ledematen: rechte benen maar zwak in middenvoet en voet. Gangwerk: smal, nog weinig uitgrijpend en
korte pas. Beharing: van goed structuur maar vandaag niet in de beste conditie. Kwalificatie: Goed
87. Abe Roef

Reu. Eig. H. Steijn

Reu van mooi formaat. Prima geslachtstype en temperament. Hoofd: goed gevormd reuenhoofd, moet nog
breder in schedel worden maar zag oren graag wat steviger. Amberkleurig oog en prima gebit. Hals: goede hals.
Lichaam: al goed ontwikkeld lichaam maar staat erg breed in front. Matige hoekingen vóór en achter. Staat graag
Frans. Goede ribwelving. Bekken kon vlakker en prima bone. Staart: mooie bossige staart. Ledematen: goede
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benen, zwakke middenvoet en voet. Gangwerk: achter weinig stuwkracht, vóór breed en los. Beharing: goede
structuur, maar vandaag gewassen dus staat wat open. Kwalificatie: Zeer goed
88. Falko Roef

Reu. Eig. G.H.J.M. Jutten

Elegante reu van goed formaat en uitmuntende bespiering. Hoofd: moet in schedel breder worden en vlakker.
Heeft nog duidelijke occiput. Heeft nog diepe stop. Amberkleurig oog, schaar gebit, mist 1 element. Hals: goede
hals, maar wat smal. Lichaam: mist nog breedte en diepte in front en borst. Staat wat uit de ellebogen door te ver
naar voren geplaatste voorhand. Hoeking in front en achter erg steil. Sterk hellend bekken waardoor hij graag
ondergeschoven staat. Passend bone. Staart: goede staart, kon bossiger. Ledematen: rechte benen, voldoende
sterke voeten. Gangwerk: ondergeschoven en vóór uit de ellebogen. Beharing: goede structuur maar vandaag
volledig uit vacht. Gebitsafwijking: mist rechtsonder M1. Kwalificatie: Goed
89. Mijn Augusta

Teef. Eig. M.A. de Raad-Hemminga

Teefje van goed formaat en prima temperament. Hoofd: vrouwelijk hoofd, wat lang in voorsnuit en kon meer
wigvormig zijn. Amberkleurig oog. Goede oordracht. Hals: voldoende lengte. Lichaam: toplijn moet beter worden
(rug zakt door). Voorhand sterk naar voren geplaatst waardoor ze geen steun heeft aan de ellebogen. Staat graag
Frans. Moet ribwelving en voorborst nog verder ontwikkelen. Correct bone, goede hoekingen achter. Staart:
goede staart, voldoende bossig. Ledematen: rechte benen en voeten konden krachtiger. Gangwerk: achter
voldoende en vóór erg los en uit de ellebogen. Beharing: prima beharing en wat weinig bevedering. Kwalificatie:
Zeer goed
90. Sofie Cornelia

Teef. Eig. M.S.T. Haringsma

Teefje vandaag niet geheel in balans en harmonie, zag graag iets schralere conditie. Vriendelijk maar
gereserveerd. Hoofd: hoofd vorm kon typischer. Wat smal en rond in schedel en lage ooraanzet. Amberkleurig
oog, prima gebit. Hals: voldoende lengte maar kon droger. Lichaam: voorhand ver naar voren geplaatst staat
breed in front. Goede ribwelving en sterk hellend bekken. Evenredige doch matige hoekingen. Goed bone. Staart:
voldoende bossig, laag aangezet. Ledematen: rechte benen, voeten konden krachtiger. Gangwerk: wat los in
front, rollende rug en weinig stuwkracht achter. Beharing: goed haarstructuur maar mist de platen op het lichaam
en aanzet staart. Kwalificatie: Matig

Nest 15

Kennel v.'t Holtenbos (K. de Vries)

Nest 3/3 aanwezig 3/1 - Geb. 18-9-2014
V. Bo v.'t Hoage Gors, NHSB 2563303, (Nørlund Darino x Julia v.h. Iemenholt), HD A, Eig. A.J.G.M. Peterse
M. Silke v.'t Holtenbos, NHSB 2622988, (Siep Muffty v. Selihof x Lobke v.'t Holtenbos), HD C, Eig. K. de Vries
Jammer van dit nest is dat een aantal honden, die goed aan het rasbeeld voldoen, zich niet laten betasten. De
fronten zijn bij een aantal te smal, te recht. De kwalificaties zijn gerelateerd aan het, op dit moment, getoonde
gedrag.
O. BO V.'T HOAGE GORS

Goed gebouwde reu met prima geslachtstype van 11 jaar. Inmiddels gecastreerd. Prima gedrag. Hoofd: goed
gevormd hoofd met mooi afgestompte voornuit. Prima ooraanzet en dracht. Gebit laat leeftijd zien. Amberkleurig
oog. Hals: goede hals. Lichaam: sterk lichaam. Prima ribwelving. Staat iets Frans. Voorhand te ver naar voren.
Voldoende hoeking vóór en achter. Prima bone. Staart: goede bossige staart. Ledematen: rechte benen, wat
zwakke middenvoet. Gangwerk: passend bij de leeftijd. Beharing: correcte haarstructuur. Krullerig in de nek. Hond
is bejaagd, heeft een KNJV diploma en heeft een veldwerk kwalificatie. Totaalbeeld: Zeer goed (Geen kwalificatie
i.v.m. Gecastreerd/gesteriliseerd, totaalbeeld om kwaliteit van het nest te kunnen beoordelen.)
o. SILKE V.'T HOLTENBOS

Teefje dat een totaalbeeld laat zien van 9 1/2 jaar, met name in rug en vacht. Hoofd: vrouwelijk hoofd met goede
verhoudingen maar mist wat opvulling onder de ogen. Kan oren goed zetten. Donker amber oog. Hals: goede hals.
Lichaam: evenredige hoekingen. Voldoende voorborst, prima ribwelving. Iets oplopende rugbelijning en sterk
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hellend bekken. Staart: goede bossige staart. Ledematen: rechte benen maar zwakke voeten. Gangwerk: passend
bij leeftijd. Beharing: momenteel erg open en krullerig. Hond is bejaagd, heeft een KNJV diploma en heeft een
veldwerk kwalificatie. Kwalificatie: Zeer goed
91. Bentho Silke

Reu. Eig. K. de Vries

Goed gebouwde reu, vandaag niet erg in zijn hum. Slecht te betasten en wil zijn gebit niet tonen. Hoofd: goed
gevormd reuenhoofd, amberkleurig oog en goed aangezet oor. Gebit niet te beoordelen. Hals: goede hals.
Lichaam: prima ontwikkeld voor leeftijd. Goede hoekingen voor en achter. Mist nog wat voorborst en opvulling.
Onderbelijning moet nog beter worden. Goed bone. Staart: voldoende bossig. Ledematen: rechte benen, prima
voeten. Gangwerk: achter voldoende, vóór los, uit de ellebogen. Beharing: prima beharing en bevedering.
Kwalificatie: Uitmuntend
92. Boris Silke

Reu. Eig. A.J.G.M. Peterse

Compact gebouwde reu die niet in balans is. Hoofd: reuenhoofd met goede uitdrukking met iets diepe stop.
Amberkleurig oog en prima ooraanzet. Correct gebit. Hals: korte hals. Lichaam: voorhand sterk naar voren
geplaatst daardoor smal in front en staat uit de ellebogen. Oplopende rugbelijning met sterk hellend bekken en
zag graag een langer borstbeen en een langere ribbenpartij. Achterhand hoeking kon meer zijn. Staart: bossige
staart. Ledematen: rechte benen, zwakke middenvoet. Gangwerk: compact, scheef en gedrongen. Beharing:
goede beharing. Kwalificatie: Goed
93. Joris Silke

Reu. Eig. J.H.R. van Ooijen

Wat onzekere reu die zich met name bij het betasten beter moet leren gedragen. Toont goed geslachtstype.
Hoofd: goed reuenhoofd, prima verhoudingen, correcte oogkleur en oordracht. Correct gebit. Hals: goede hals.
Lichaam: evenredig gebouwd met goede hoekingen voor en achter. Staat nog wat Frans. Prima bone. Voldoende
ribwelving voor de leeftijd. Staart: goede staart. Ledematen: rechte benen. Zwakke voeten. Gangwerk: achter
voldoende stuwkracht. Vóór nog los in ellebogen. Beharing: prima. Kwalificatie: Zeer goed
94. Kyra Silke

Teef. Eig. J.C. Rossel

Absent
95. Belle Silke

Teef. Eig. K. de Vries

Absent
96. Fé Silke

Teef. Eig. J. den Teuling

Teefje dat zich wat zelfverzekerder mocht gedragen. Aan de minimum maat. Hoofd: kon typischer. Heeft diepe
stop en iets oplopende neusrug. Correct gebit, goede oorplaatsing en donker amberkleurig oog. Hals: passende
hals. Lichaam: voldoende hoeking in de voorhand. Goed bone. Sterk hellend bekken en staat graag
ondergeschoven. Achterhand hoeking kon beter. Staart: goede staart. Ledematen: rechte benen, voldoende
sterke voeten. Gangwerk: voldoende vlot maar kon meer staartactie tonen voor een jachthond. Beharing: goede
haarstructuur. Kwalificatie: Matig

Nest 16

Kennel Aspaswaan (G. Swanenberg)

Nest 3/4 aanwezig 2/1 - Geb. 12-4-2014
V. Maron, NHSB 2796372, (Jordie The Gloucester x Arista), HD A, Eig. M.A. Klein
M. Gaby Fan 't Suydevelt, NHSB 2850844, (Mazzel Fan 't Suydevelt x Parel Fan 't Suydevelt), HD C, Eig. G.
Swanenberg
Vader mooie rastypische reu, ook de moeder is een echte Drent, maar wel van het forsere type. Van de 7
kinderen zijn er 3 aanwezig, die allemaal duidelijk Drenten zijn. Vriendelijk in gedrag. Minpuntje; lippen mochten
wat droger zijn en de voeten wat vaster. Duidelijk homogeen nest.
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P. MARON

Mooie rastypische reu van bijna 6 jaar. Licht gestrekt, vloeiende belijningen en prima gedrag en temperament.
Hoofd: mannelijk hoofd met de juiste Drenten expressie. Goed aangezet en gedragen oor, scharend gebit. Hals:
sterke hals van goede lengte. Lichaam: fors lichaam. Prima bovenbelijning, mooie voorborst en borstdiepte, goede
onderbelijning en schouderligging. Staart: goed aangezette en gedragen staart die iets bossiger kan worden.
Ledematen: voldoende gehoekt in vóór- en achterhand. Sterk bone. Sterke voeten die iets vaster mochten zijn.
Gangwerk: goed gangwerk met goede stuwing en goede staartdracht en -actie. Beharing: prima beharing goede
structuur en bevedering. Hond is bejaagd. Kwalificatie: Uitmuntend
p. GABY FAN 'T SUYDEVELT

Rastypische teef, licht gestrekt die tijdens het gaan een tikketje overbouwd is. Hoofd: vrouwelijk hoofd. Goed
aangezet en gedragen oor, prima oog en scharend gebit. Mocht wat droger in lip zijn. Hals: sterke hals passend bij
het lichaam. Lichaam: toont in lichaam iets gedrongen en mist in de voorhand lengte in het opperarmbeen
waardoor ze in de achterhand iets overbouwd lijkt. Voorborst en borstdiepte goed. Goede onderbelijning. Staart:
goed aangezet en gedragen. Voldoende beharing. Ledematen: voorhand wat steil, achterhand is iets beter
gehoekt. Sterk bone, polsen mochten iets vaster zijn en voeten beter gewelfd. Gangwerk: loopt met goede
stuwing en staartactie maar in de voorhand wat uit de ellebogen. Beharing: prima vachtstructuur en beharing
goede bevedering. Kwalificatie: Zeer goed
97. Abel

Reu. Eig. C.J.H. Talbot

Absent
98. Xigo

Reu. Eig. R.J.J.M. Timmermans

Twee jaar, rastypisch, licht gestrekt en al mooi totaalbeeld. Prima gedrag. Hoofd: mooi reuenhoofd. Goed
aangezet en gedragen oor. Prima oog, scharend gebit. Wigvormig hoofd, klein minpuntje: de lip mocht iets droger
belijnd. Hals: prima, sterke hals. Lichaam: prima bovenbelijning, goede voorborst en borstdiepte. Voor leeftijd al
prima onderbelijning. Staart: goed aangezet en gedragen die al mooi bossig is. Ledematen: sterk bone, redelijk en
evenredig gehoekt in vóór- en achterhand. Voorvoeten mochten wat vaster, achter prima. Gangwerk: prima
gangwerk met goede stuwing en staartactie. Beharing: prima beharing en al voldoende bevedering mooie kleur.
Kwalificatie: Uitmuntend
99. Maran

Reu. Eig. J.C.V. Koopman-Kok

Mooie rastypische reu, licht gestrekt, prima gedrag. Hoofd: prima reuen expressie mooi schedel, goed aangezet
en gedragen en tikkeltje zwaar. Mooi oog en ruim scharend gebit waarvan een element ontbreekt. Hals: sterke
hals van goede lengte. Lichaam: goede bovenbelijning mooie voorborst en borstdiepte al voldoende
onderbelijning, goed bone. Staart: goed aangezet en gedragen al mooi bossig. Ledematen: in voor- en achter
matig maar evenredig gehoekt waardoor hij wel prima loopt. Sterke benen, polsen mochten vaster zijn en de
voeten een beetje te slap. Gangwerk: prima gangwerk met goede staartdracht en -actie. Beharing: mooie
beharing. Gebitsafwijking: P3 links en rechtsboven ontbreekt. Hond is bejaagd. Kwalificatie: Zeer goed
100. Isis

Teef. Eig. M. Swanenberg van Ewijk

Forse teef, licht gestrekt, presenteert zich goed en prima gedrag. Hoofd: vrouwelijk hoofd met de juiste expressie,
oor goed aangezet en gedragen maar een tikkeltje lang. Mooi oog met zachte expressie, scharend gebit. Hals:
sterke hals van goede lengte. Lichaam: bovenbelijning moet nog vaster worden en loopt naar achter een tikkeltje
op. Voldoende voorborst en voldoende diepte en goede onderbelijning. Staart: goed aangezet en gedragen en die
behoorlijk bossig is. Ledematen: stevige bone, voldoende en evenredig gehoekt. Polsen wat zacht en voeten
mochten vaster. Gangwerk: door de evenredige hoekingen loopt ze behoorlijk maar is nog erg los in de gangen
draait de hielen iets in en de ellebogen iets uit. Beharing: prima beharing goede vacht met mooie kleur.
Kwalificatie: Zeer goed
101. Senna

Teef. Eig. Y. van Dinther

Absent
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102. Loena

Teef. Eig. M. Steijaert-de Rechter

Absent
103. Amy

Teef. Eig. A.M. Mulder

Absent

Nest 17

Kennel van J.A. Van Berkum (J.A. van Berkum)

Nest 3/2 aanwezig 2/2 - Geb. 11-5-2014
V. Joris Spot v. Carnisselande, NHSB 2706023, (Spot Jara Guido v.'t Opgoande Slag x Tjarda Djara v.d.
Stompaerdse Kreek), HD A, Eig. H.C. Lamers
M. Arda Selto v.h. Westersebos, NHSB 2639717, (Tobias v. Drentenpassie x Selma Meivar v.h. Westersebos), HD
A,
Eig. J.A. van Berkum
Moeder aanwezig 9 jaar en voor haar leeftijd nog een hele knappe hond. De kinderen zijn homogeen in expressie,
maar bij de reuen zowel als bij de teven is er eentje al behoorlijk ontwikkeld en de ander heeft nog veel tijd nodig.
Prima gedrag onderling en naar de mens toe.
Q. JORIS SPOT V. CARNISSELANDE

Absent
q. ARDA SELTO V.H. WESTERSEBOS

Negen jaar, rastypisch totaalbeeld, licht gestrekt, vriendelijk gedrag. Hoofd: vrouwelijk hoofd met goede schedel
en goed aangezet en gedragen oor, prima oog, scharend gebit, voorsnuit mocht iets droger zijn. Hals: sterke hals
van goede lengte. Lichaam: bovenbelijning voldoende vast, goede voorborst, goed borstdiepte onderbelijning
mocht meer doorgeribt zijn. Staart: iets te laag aangezet maar wordt goed gedragen en heeft voldoende bossige
beharing. Ledematen: goede schouderligging. Opperarm mocht iets schuiner liggen. Achterhand voldoende
gehoekt. Sterk bone. Goede polsen maar slappe voeten (leeftijd). Gangwerk: loopt voor leeftijd nog soepel door
de ring maar zet de achterhand wat ver onder het lichaam en draait de elleboog wat uit. Beharing: prima
vachtstructuur en voldoende bevedering goede kleur. Kwalificatie: Zeer goed
104. Thor

Reu. Eig. F. Björkman

Absent
105. Ivar

Reu. Eig. H. Muis

Mooie rastypische reu. Bijna 2 jaar. Enthousiast gedrag. Fraai totaalbeeld. Hoofd: mannelijk hoofd met de juiste
expressie. Prima schedel en goed aangezet en gedragen oor. Goed oog, scharend gebit. Hals: sterke hals van
goede lengte. Lichaam: licht gestrekt, goede bovenbelijning. Al prima voorborst en borstdiepte. Onderbelijning
moet nog uitzwaren. Staart: goed aangezet en gedragen, mooi bossige staart. Ledematen: rechte benen, sterk
bone. Prima schouderligging. Opperarmbeen mist iets lengte. Waardoor de voorhand niet goed onder lichaam
staat. Achterhand voldoende gehoekt. Draait de voorvoeten wat naar buiten en mocht wat vaster in de voeten
zijn. Gangwerk: prima gangwerk vanuit achterhand, met goede stuwing maar draait de voorhand iets naar buiten.
Beharing: hele mooie vachtstructuur en beharing en bevedering. Prima kleur. Kwalificatie: Uitmuntend
106. Ids

Reu. Eig. H. Peter

Een echte reu, prima expressie, licht gestrekt. In gedrag wat onwennig in de ring. Hoofd: mannelijk hoofd. Prima
oog, oor en wigvormig hoofd. Lip mocht iets droger. Hals: sterke hals van goede lengte. Lichaam: prima body, met
goede bovenbelijning met voldoende borstdiepte en voorborst en voldoende onderbelijning. Staart: goede
staartaanzet en -dracht en redelijk bossig. Ledematen: voldoende gehoekt in vóór - en achterhand, sterk bone,
tikkeltje slap in de pols, voeten mochten vaster zijn. Gangwerk: prima gangwerk, met goed stuwing en goede
staartactie. Beharing: mooie vachtstructuur met al behoorlijke bevedering, bruine mantelhond. Kwalificatie:
Uitmuntend
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107. Ayla

Teef. Eig. J.A. van Berkum

Elegant in totaalbeeld. Heeft nog tijd nodig om uit te zwaren. Licht gestrekt. Hoofd: vrouwelijk hoofd met de
goede expressie en goed oor. Goed oog, scharend gebit. Toont iets mondhoek. Hals: hals moet nog wat breder
worden. Lichaam: bovenbelijning moet nog vaster worden. Voorborst en borstdiepte moeten nog komen. Toont
nog lucht Onderbelijning loopt nog veel te snel op. Staart: goede aanzet en dracht , maar de bossige beharing
moet nog komen. Ledematen: evenredige hoekingen vóór en achter die voldoende zijn. Gangwerk: op dit moment
nog los met goede stuwing vanuit de achterhand, voor zwabbert ze nog wat. Beharing: prima vachtstructuur en
goede kleur bevedering moet nog komen. Kwalificatie: Goed
108. Tosha

Teef. Eig. H. Jansma

Rastypische teef, licht gestrekt,. Hoofd: vrouwelijk hoofd, Goede schedel, goed aangezet oor, goed oog, scharend
gebit. De lippen mogen iets droger. Hals: sterke hals van goede lengte. Lichaam: prima lichaam, mooie
bovenbelijning, behoorlijke voorborst en diepte. Onderbelijning mag nog uitzwaren. Staart: goede staartaanzet en
dracht, beharing moet bossiger worden. Ledematen: achter prima, vóór beetje steil, prima bone. Voldoende
elastisch in de polsen, de voeten moeten iets vaster zijn. Gangwerk: prima gangwerk met goede stuwing die ze in
de voorhand niet helemaal op kan vangen. Beharing: prima beharing: bevedering voor leeftijd voldoende.
Kwalificatie: Zeer goed

Nest 18

Kennel van H. Boeve (H. Boeve)

Nest 4/2 aanwezig 1/0 - Geb. 20-8-2014
V. Oscar Phébe v. Groevenbeek, NHSB 2635613, (Horus Meike v. Groevenbeek x Phébe Babien v.
Groevenbeek), HD A, Eig. J. Broekman-Dekker
M. Fenna Jinte Basco v. 't Stieckelholt, NHSB 2816899, (Basco v.'t Holtenbos x Jinte-Senna-Guido v.'t Opgoande
Slag), HD A, Eig. H. Boeve
Alleen vader, moeder en een zoon aanwezig daarom geen nestbeoordeling. Ouders zijn rastypische
vertegenwoordigers. Ook de zoon is een typische Drent maar heeft nog tijd nodig om volwassen te worden en zal
door de vroege castratie ook niet meer worden wat hij had kunnen zijn.
R. OSCAR PHÉBE V. GROEVENBEEK

Een 9,5 jaar oude reu, fraai rastypisch totaalbeeld. Een echte reu die door de leeftijd wat vollere vacht vertoont.
Prima gedrag. Hoofd: mooi mannelijk hoofd, prima schedel, goed voorsnuit, waardoor het hoofd wigvormig en in
harmonie is : goed aangezet oor prima oog gebit is scharend maar toont leeftijd. Hals: sterke hals van goede
lengte. Lichaam: licht gestrekt met vooral nog vaste bovenbelijning. Goede borstdiepte en voorborst en prima
onderbelijning. Staart: goed aangezet en gedragen bossige staart. Ledematen: functionele en evenredige
hoekingen in voor en achterhand. Sterk bone, voeten tonen de leeftijd. Gangwerk: gezien de leeftijd prima
gangwerk met goede stuwing en staartdracht. Beharing: prima vachtstructuur en mooie bevedering. Door leeftijd
wat vollere beharing. Kwalificatie: Uitmuntend
r. FENNA JINTE BASCO V. 'T STIECKELHOLT

Een 6 jaar rastypisch teefje, licht gestrekt, vriendelijk gedrag en presenteert zich goed. Hoofd: vrouwelijk hoofd
met de juiste expressie. Goed aangezet en gedragen oor, scharend gebit, goed oog. Hals: sterke hals van goede
lengte. Lichaam: prima lichaam, staat iets te goed in het voer (loops geweest), prima voorborst en borstdiepte.
Goede onderbelijning, die na de loopsheid wat strakker moet worden. Staart: tikkeltje laag aangezet maar goed
gedragen en voldoende bossig. Ledematen: voldoende en evenredig gehoekt vóór en achter. Voldoende bone,
voeten mochten vaster en geslotener zijn. Gangwerk: prima gangwerk met goede staartdracht. Beharing: prima
beharing met voldoende bevedering met goede kleur. Kwalificatie: Zeer goed
109. Luca

Reu. Eig. G.J. Schuinder

Absent
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110. Teun

Reu. Eig. M. de Vos

Voor leeftijd al een forse reu. Rastypisch maar nog in alles een echte slungel. Hoofd: mannelijk hoofd met de
goede Drenten expressie, goed aangezet en gedragen oor. Prima oog. Scharend gebit, mocht wat drogere lip
hebben. Hals: goede halslengte en voor leeftijd sterk genoeg. Lichaam: nog erg los in de beweging en
bovenbelijning, al voldoende voorborst, voldoende onderbelijning. Staart: goed aangezet en gedragen die al
behoorlijk bossig begint te worden. Ledematen: voldoende en evenredig voor en achter gehoekt: sterke bone,
voeten mochten wat sterker en gewelfder zijn. Gangwerk: prima gangwerk met goede stuwing maar nog wat los
in de ellebogen. Beharing: voor leeftijd prima beharing met voldoende bevedering: gebroken mantel. Totaalbeeld:
Zeer goed (Geen kwalificatie i.v.m. Gecastreerd/gesteriliseerd, totaalbeeld om kwaliteit van het nest te kunnen
beoordelen.)
111. Joost

Reu. Eig. J. Ijsseldijk

Absent
112. Joep

Reu. Eig. J. Bouma

Absent
113. Pip

Teef. Eig. R. v.d. Neste

Absent
114. Femke

Teef. Eig. E.P.J. Laumans

Absent
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