VERSLAGEN V.D. FOKDAG VAN 8 april 2017
Nest 1

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

Nest 4/4 aanwezig 3/4 - Geb. 14-6-2015
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. Sanne Barobke v.d. Veenweide, NHSB 2756746, (Bart fan 't Suydevelt x Lobke Faranka v. Out Leckelant), HD A,
Eig. E.J.F. Duifhuizen-v.d. Scheur
Leuk nest met goede kwaliteiten, moeder is helaas absent maar de foto's tonen een mooie rastypische Drent met een
prachtig hoofd. Vader is een mooie stevige reu met prachtig hoofd, zijn opperarm is ietsjes steil en dit zien we terug bij een
aantal van zijn kinderen. Vrijwel alle nakomelingen zijn mooie rasvertegenwoordigers, bij de teven zien we bij een aantal te
slappe middenvoet. Prima staarten, vachten en hele leuke karakters.
A. GEOF GEORGE V.D. SEBASTIAANS HOEVE

Krachtige reu met goede verhoudingen 5 jaar en vriendelijk gedrag. Hoofd: Mooi mannelijk hoofd, asymmetrische
aftekening, geeft een eigenwijze expressie, mooi amberkleurig oog, prima voorsnuit stop en schedel, correct oor en gebit.
Hals: Krachtige hals van goede lengte. Lichaam: Krachtig lichaam, prima voorborst en ribkorf, krachtig bone, polsen mogen
wat sterker. Staart: Net voldoende lang, draagt hem iets over de rug gekruld. Ledematen: Goede schouderligging, maar
opperarm wat steil, hierdoor sluiten ellebogen niet goed aan, goede achterhand. Gangwerk: Moeilijk te beoordelen, kleine
gladde ring, voor wat los. Beharing: Goede beharing en bevedering, bossige staart. Hond is bejaagd. Kwalificatie: Zeer goed.
aa. SANNE BAROBKE V.D. VEENWEIDE

Absent.

1. Ebbe Gean

Reu.

Eig. T.N. Rehwinkel

2. Egbert Gean

Reu.

Eig. F.A.K. Engel

3. Enzo Gean

Reu.

Eig. M.J. Andeweg

4. Epke Gean

Reu.

Eig. M.M.C. Schmidt

Absent.

Leuke jonge reu 22 maanden oud, prima rasbeeld, vrolijk en vriendelijk. Hoofd: Mooi mannelijk hoofd, oog moet nog wat
donkerder worden, goede verhouding schedel voorsnuit, toont ietsje lip, neus nog niet geheel gepigmenteerd, mooi
aangezet en gedragen oor, prima gebit. Hals: Van goede lengte. Lichaam: Prima voor zijn leeftijd, goede verhoudingen,
voldoende voorborst en al goede ribwelving. Staart: Goede lengte, goed gedragen. Ledematen: Goede hoekingen voor en
achter, opperarm nog ietsjes steil. Gangwerk: Moeilijk te beoordelen gladde kleine ring, gaat graag in telgang. Beharing:
Prima. Kwalificatie: Zeer goed.
Leuke jonge reu van 22 maanden, prima rasbeeld en karakter. Hoofd: Mannelijk hoofd met goede brede schedel en
voldoende lange voorsnuit, prima oor, correct gebit en voor leeftijd al voldoende donker amberkleurig oog. Hals: Prima hals.
Lichaam: Voor leeftijd prima ontwikkeld, al voldoende voorborst en borstdiepte, prima bone, goede benen en voeten. Staart:
Prima staart, goed gedragen. Ledematen: Prima hoekingen voor en achter, bij het uitzwaren zal hij meer in balans komen.
Gangwerk: Prima gangwerk, voor nog erg los. Beharing: Mooie kenmerkende beharing, met prima bevedering en goede
bossige broek en staart. Indien beide teelballen aanwezig waren, dan had deze reu een ruime zeer goed gekregen.
Totaalbeeld: Uitmuntend (Totaalbeeld in plaats van kwalificatie i.v.m. Monorchide.)
Leuke reu van 22 maanden, al een echte kerel en in gedrag een echte charmeur. Hoofd: Aantrekkelijk reuenhoofd met juiste
verhoudingen, prima voorsnuit, stop en schedel, oog moet nog wat donkerder worden. Hals: Prima hals van goede lengte.
Lichaam: Al goed ontwikkeld lichaam, toont nu nog iets vierkant maar dit is de leeftijd, prima beenlengte, ellebogen sluiten
nog niet goed aan. Staart: Correcte staart, goed gedragen. Ledematen: Evenredige hoekingen voor en achter, opperarm nog
wat steil. Gangwerk: Kan zijn kwaliteiten in deze ring niet helemaal tonen, gaat vlot, voor nog wat los. Beharing: Prima
kenmerkend en met juiste bevedering. Kwalificatie: Zeer goed.
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5. Elsje Geanne

Teef.

Eig. A.E. Tummers-Witting

6. Elske Geanne

Teef.

Eig. F.J.C. v.d. Maden

7. Esta Geanne

Teef.

Eig. M.L. Franke-Trompert

8. Evi Geanne

Teef.

Eig. A. de Vries

Aantrekkelijke teef van 22 maanden, gedraagt zich keurig, voor leeftijd al helemaal in balans. Hoofd: Vrouwelijk met juiste
verhoudingen, prima oog, oor en gebit. Toont ietsje lip. Hals: Prima lengte, voldoende stevig. Lichaam: Alles in verhouding,
prima voorborst, goede ribwelving, goede bovenbelijning, onderbelijning nog ietsje oplopend, prima bone, ellebogen sluiten
bijna aan op de ribkorf. Staart: Goede staartlengte en dracht. Ledematen: Goede hoekingen voor en achter, goede benen en
voeten. Gangwerk: Laat ondanks de beperkingen in de ring een goed gangwerk zien met goede paslengte. Beharing: Goede
vacht, bevedering en bossige staart en broek. Kwalificatie: Uitmuntend.
Leuke vriendelijke teef van 22 maanden, nog volop in ontwikkeling. Hoofd: Vrouwelijk, met ondeugende asymetrische
aftekening, mooi donker amberkleurig oog, correct gebit, lippen mogen iets droger, goed gedragen en geplaatst oor. Hals:
Voldoende lang, moet nog wat krachtiger worden. Lichaam: In lichaam nog een echte puber, toont wat gestrekt, mooie
prominente voorborst, bovenbelijning mag sterker net als haar polsen. Staart: Voldoende lengte en goed gedragen.
Ledematen: Voldoende bone en evenredig gehoekt. Gangwerk: Nog wat smal en los. Beharing: Vandaag niet helemaal
optimaal. Kwalificatie: Zeer goed.
Leuke teef van 22 maanden, prima rasbeeld, leuk karakter. Hoofd: Echt tevenhoofd met juiste verhoudingen, oog moet nog
wat donkerder worden, prima oor, keurig gebit. Hals: Goede hals. Lichaam: Voor leeftijd al goed ontwikkeld lichaam met
goede verhoudingen, correct bone. Staart: Correcte staartlengte en goede staartdracht. Ledematen: Goede hoekingen voor
en achter, polsen en middenvoeten moeten krachtiger. Gangwerk: Vlot maar voor erg los. Beharing: Castraten vacht.
Kwalificatie: Zeer goed.
Stevige dame van 22 maanden met een goed kosthuis. Hoofd: Echt tevenhoofd met voldoende wigvorm, wat rond
amberkleurig oog en toont wat lippen, correct oor, compleet scharend gebit. Hals: Goede hals, correct bespierd. Lichaam:
Voor leeftijd al prima ontwikkeld, goede voorborst, prima ribwelving, goede hoekingen voor en achter. Staart: Correcte staart
lengte en dracht. Ledematen: Goede hoekingen voor en achter, goede voeten, middenvoet kan wat krachtiger. Gangwerk:
Gaat vlot door de ring, maar voor erg los. Beharing: Goed van structuur, bevedering nog wat kort. Kwalificatie: Zeer goed.

Nest 2

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

Nest 1/6 aanwezig 1/6 - Geb. 3-3-2015
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. Nina Eefke v.d. Meerpoel, NHSB 2899991, (Andor fan de Indo-Anjoho x Eefke Maud v.d. Meerpoel), HD A,
Eig. J.W.J. Bukkems-v.d. Manakker
Complimenten, het hele nest incl. ouders compleet. Leuk nest waarbij zowel vader als moeder beide een deel hebben
doorgegeven, moeder vind ik ietsjes te gestrekt maar dit zien we bijna niet terug, wel de mooie hoekingen van haar in vooren achterhand. Veel van de nakomelingen tonen vrij veel witte aftekeningen op het hoofd maar alle passend binnen de
rasstandaard. Reu 9 is een prachtige kopie van zijn vader. De nakomelingen laten een heerlijk gedrag zien, kroelerig en
aanhankelijk. Ondanks de gladde kleine ring hebben we goede gangwerken gezien.
A. GEOF GEORGE V.D. SEBASTIAANS HOEVE

Krachtige reu met goede verhoudingen 5 jaar en vriendelijk gedrag. Hoofd: Mooi mannelijk hoofd, asymmetrische
aftekening, geeft een eigenwijze expressie, mooi amberkleurig oog, prima voorsnuit stop en schedel, correct oor en gebit.
Hals: Krachtige hals van goede lengte. Lichaam: Krachtig lichaam, prima voorborst en ribkorf, krachtig bone, polsen mogen
wat sterker. Staart: Net voldoende lang, draagt hem iets over de rug gekruld. Ledematen: Goede schouderligging, maar
opperarm wat steil, hierdoor sluiten ellebogen niet goed aan, goede achterhand,. Gangwerk: Moeilijk te beoordelen kleine
gladde ring, voor wat los. Beharing: Goede beharing en bevedering, bossige staart. Hond is bejaagd. Kwalificatie: Zeer goed.
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ab. NINA EEFKE V.D. MEERPOEL

Stevige teef van vier jaar, ietsjes gestrekt. Hoofd: Vrouwelijk hoofd met juiste verhoudingen, correcte stop, prima oor,
compleet scharend gebit, mooi amberkleurig oog, sproetjes op haar voorsnuit. Hals: Stevige hals. Lichaam: Goed ontwikkeld
lichaam, prima voorborst, correcte ribben, bovenbelijning mag wat sterker. Staart: Prima staartlengte en dracht. Ledematen:
Correct bone, mooie hoekingen voor en achter. Gangwerk: Laat een vlot gangwerk zien, grijpt mooi uit. Beharing: In aanleg
goede vacht, vandaag niet optimaal (bevedering en bossige staart. Hond heeft een KNJV diploma. Kwalificatie: Zeer goed.
9. Uvar Mick Nina

Reu.

Eig. R. van Horen

10. Ushy Nina

Teef.

Eig. T. Snippert-Stevens

11. Ulvi Nina

Teef.

Eig. M.C.C. van Mierlo

12. Ushi Nina

Teef.

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

Mooie krachtige reu van 25 maanden, prima rasbeeld. Leuk gedrag. Hoofd: Mooi mannelijk hoofd met goede expressie,
prima wigvorm, mooi amberkleurig oog, correct oor, compleet scharend gebit. Hals: Goede hals, prima bespiering. Lichaam:
Goed ontwikkeld lichaam met prima voorborst en borstdiepte. Prima ribwelving. Staart: Goede staartlengte en dracht.
Ledematen: Goede hoekingen voor en achter, prima benen en voeten. Gangwerk: Ondanks de kleine gladde ring laat hij een
goed gangwerk zien. Beharing: Prima. Kwalificatie: Uitmuntend.
Teefje van 25 maanden, onder de castraten vacht zit een prima rasbeeld verscholen. Hoofd: Vrouwelijk met alerte expressie,
amberkleurig oog moet nog wat donkerder worden, goede stop, correct gebit, prima oor met lange bevedering. Hals: Van goede
lengte. Lichaam: Goed ontwikkeld, prima voorborst en goede ribbenpartij, passend bone. Staart: Prima lengte en dracht.
Ledematen: Goede hoekingen voor en achter. Gangwerk: Vlot maar nog wat los. Beharing: Erg open en een typische
castratenvacht. Kwalificatie: Zeer goed .
Een stevige dame van 25 maanden, een heerlijke kroel. Hoofd: Voldoende vrouwelijk met goede verhoudingen, correct gebit,
goed oor en amberkleurig oog. Hals: Goede stevige hals. Lichaam: Stevig en al prima ontwikkeld, prima voorborst, juiste
ribben, krachtige lendenen. Staart: Constant kwispelend en van goede lengte. Ledematen: Stevig bone prima hoekingen voor
en achter. Gangwerk: Zou achter wat krachtiger mogen. Beharing: Goed met wat slag op het kruis. Kwalificatie: Zeer goed.
Teefje van 25 maanden, zeer goed rasbeeld, een vriendelijk karakter. Hoofd: Echt tevenhoofd met ondeugende
asymmetrische afmeting, ogen moeten nog wat donkerder worden, prima voorsnuit, goede schedel, correct gebit, goed oor.
Hals: Goede hals, al prima ontwikkeld. Lichaam: Borst en ribben partij correct, onderbelijning nog iets oplopend. Staart:
Prima staart. Ledematen: Prima bone, mooie hoekingen voor en achter. Gangwerk: Gaat vlot door de ring, wat los in pols.
Beharing: Goed. Kwalificatie: Zeer goed.
13. Ulaika Nina

Teef.

Eig. A.J. Burggraaf

Stevige teef van 25 maanden, heerlijk karakter, aanhankelijk en kroelerig. Hoofd: Vrouwelijk hoofd, met name rechts vrij veel
wit, ogen moeten nog donkerder worden, compleet scharend gebit, prima oor. Hals: Stevig en van goede lengte. Lichaam:
Prima ontwikkeld lichaam, stevig, prima borst en ribben, krachtige lendenen. Staart: Vrolijk kwispelend maar iets te kort.
Ledematen: Mooie hoekingen in voor-en achterhand, prima bone, goede benen en voeten. Gangwerk: Laat een prima
gangwerk zien. Beharing: Goed correct met prima bevedering en bossige staart. Kwalificatie: Zeer goed.
14. Unique Nina

Teef.

Eig. P.C. de Koning

Teef van 25 maanden die door haar overgewicht en haar castratenvacht niet harmonisch toont. Hoofd: Prachtig tevenhoofd
met juiste verhoudingen, prima oor compleet scharend gebit, oog mag nog wat donkerder worden. Hals: Van goede lengte.
Lichaam: Onder haar overvloedige vacht en laagje spek, schuilt een heel mooi hondje, prima borst, rugbelijning moet sterker,
staat wat ondergeschoven. Staart: Goede lengte en dracht. Ledematen: Benen tonen wat te fijn in relatie tot het lichaam,
polsen moeten sterker, goede hoekingen voor en achter. Gangwerk: Ook tijdens het gaan toont ze last te hebben van haar
overgewicht. Beharing: Weelderig en open. Kwalificatie: Goed
15. Uhra Nina

Teef.

Eig. A. Wuisman-De Winter

Harmonisch teefje van 25 maanden, prima ringgedrag. Hoofd: Vrouwelijk hoofd met goede verhoudingen, met name rechts
erg veel wit maar passend binnen de rasstandaard, ruim scharend gebit, prima oor en oog moet nog donkerder worden. Hals:
Goede lengte en goed bespierd. Lichaam: Prima ontwikkeld lichaam met goede verhoudingen, onderbelijning nog wat
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oplopend, goede bovenbelijning. Staart: Correcte staart. Ledematen: Prima bone, goede benen en voeten, goede hoekingen
voor en achter. Gangwerk: Laat een vlot gangwerk zien. Beharing: Prima. Kwalificatie: Zeer goed.

Nest 3

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

Nest 2/8 aanwezig 1/6 - Geb. 4-11-2014
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. Femke Maud v.d. Meerpoel, NHSB 2631825, (Charlie Muffty v. Selihof x Maud v.d. Meerpoel), HD A,
Eig. J.W.J. Bukkems-v.d. Manakker
Gevarieerd totaalbeeld, mooie vader en moeder die helaas niet al hun kwaliteiten hebben doorgegeven, verschil in vachten
van goed tot te kort en castratenvachten ertussen, verschil in ontwikkeling van racy gebouwd tot stevig, ook de hoofden zijn
gevarieerd waarbij een aantal wat smal zijn en een bredere voorsnuit mogen hebben, de karakters zijn zonder uitzondering
prima, vriendelijk, vrolijk kwispelend en aanhankelijk.
A. GEOF GEORGE V.D. SEBASTIAANS HOEVE

Krachtige reu met goede verhoudingen 5 jaar en vriendelijk gedrag. Hoofd: Mooi mannelijk hoofd, asymmetrische
aftekening, geeft een eigenwijze expressie, mooi amberkleurig oog, prima voorsnuit stop en schedel, correct oor en gebit.
Hals: Krachtige hals van goede lengte. Lichaam: Krachtig lichaam, prima voorborst en ribkorf, krachtig bone, polsen mogen
wat sterker. Staart: Net voldoende lang, draagt hem iets over de rug gekruld. Ledematen: Goede schouderligging, maar
opperarm wat steil, hierdoor sluiten ellebogen niet goed aan, goede achterhand,. Gangwerk: Moeilijk te beoordelen kleine
gladde ring, voor wat los. Beharing: Goede beharing en bevedering, bossige staart. Hond is bejaagd. Kwalificatie: Zeer goed.
ac. FEMKE MAUD V.D. MEERPOEL

Mooie teef van 10 jaar oud waar je de leeftijd niet aan af kunt zien. Hoofd: Mooi vrouwelijk hoofd met goede wigvorm,
goede verhoudingen en prima stop, mooi amberkleurig oog, scharend gebit, goed oor. Hals: Goede hals. Lichaam: Prima
lichaam met goed ontwikkelde ribbenpartij, goede voorborst, goede belijning. Staart: Prima staart lengte en dracht.
Ledematen: Passend bone, goede hoekingen voor en achter, staat graag wat ondergeschoven. Gangwerk: Laat een prima
gangwerk zien. Beharing: Goed met juiste bevedering en bossige staart en broek. Kwalificatie: Uitmuntend.
16. Tobias Femke

Reu.

Eig. R.M.L.A. Guffens

17. Thiago Femke

Reu.

Eig. J.M.P.M. v.d. Heuvel

18. Tjicka Femke

Teef.

Eig. J.W.J. Bukkems-v.d. Manakker

19. Tess Femke

Teef.

Eig. F.M. de Gruyter

Absent.

Onstuimige reu van 27 maanden. Hoofd: Ondeugend en voldoende mannelijk, goede wigvorm, ogen moeten nog wat
donkerder worden, asymmetrische afmeting op het hoofd wat een ondeugende expressie geeft. Hals: Van goede lengte.
Lichaam: Goed ontwikkeld voor zijn lichaam, nu nog wel iets smal, ellebogen sluiten ook nog niet goed aan, voldoende
ribwelving, staat graag wat ondergeschoven. Staart: Goede lengte en dracht. Ledematen: Juiste hoekingen voor en achter,
passend bone, goede polsen. Gangwerk: Voldoende uitgrijpend maar moet nog meer in balans komen. Beharing: Correct.
Kwalificatie: Zeer goed.
Teef van 27 maanden prima rasbeeld, het wit zou wat witter mogen (geel uitgeslagen). Hoofd: - Hals: Goede hals, prima
bespierd. Lichaam: Prima ontwikkeld lichaam, goede belijningen, krachtig, goede borst en ribbenpartij. Staart: Goede staart
lengte en dracht. Ledematen: Stevig passend bone, prima hoekingen voor en achter. Gangwerk: Loopt vandaag
rechtsachter mank. Beharing: In aanleg goed. Kwalificatie: Geen. Vanwege mank lopen geen kwalificatie maar een zeer
goed totaalbeeld.
Leuke teef van 25 maanden, prima rasbeeld, is vandaag met van alles bezig behalve de activiteiten binnen de ring. Hoofd:
Aantrekkelijk tevenhoofd met goede verhoudingen, neus rug mag iets rechter, amberkleurig oog, goed geplaatst iets te klein
oor, compleet scharend gebit. Hals: Goede hals. Lichaam: Nog volop in ontwikkeling, bovenbelijning mag sterker, voldoende
voorborst, borstkas heeft tijd nodig. Staart: Goede staartlengte en dracht, mooi bossig. Ledematen: Goede hoekingen voor
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en achter, wat fijn passend bone. Gangwerk: Heeft hier vandaag geen zin in. Beharing: Iets open met goede bevedering en
bossige staart en broek. Kwalificatie: Goed.
20. Tisca Femke

Teef.

Eig. J.B. Alebregtse

21. Trees Femke

Teef.

Eig. M. de Roo

22. Taya Femke

Teef.

Eig. J.L.A. Hintzen

23. Tilly Femke

Teef.

Eig. S. Nater

24. Tessie Femke

Teef.

Eig. A.M.J. Meesters

25. Twinchy Femke

Teef.

Eig. J. Mulder

Teef van 25 maanden flink aan de maat en racy gebouwd. Hoofd: Vrouwelijk en smal en mag wat krachtiger, met name in de
voorsnuit, deze is wat te spits, compleet scharend gebit, goed gedragen oortje ietwat klein, amberkleurig oog. Hals: Van
goede lengte moet nog krachtiger. Lichaam: Wat smal in zijn totaliteit, oplopende onderbelijning, ellebogen sluiten niet aan,
goede bovenbelijning, dit teefje heeft echt nog tijd nodig. Staart: Vrolijk kwispelend van goede lengte en goed gedragen.
Ledematen: Wat fijne bone, iets open hoekingen voor en achter. Gangwerk: Gaat soepel met korte pas. Beharing: Correct,
maar bevedering nog wat kort. Kwalificatie: Goed.
Absent.

Teef van 27 maanden, goed rasbeeld, gedraagt zich keurig. Hoofd: Vrouwelijk zou met name in de voorsnuit iets krachtiger
mogen, prima gebit, goed oor, mag iets meer opvulling onder haar ogen hebben. Hals: Prima. Lichaam: Goed ontwikkeld
lichaam met goede borst en ribben partij, goede ribwelving, goede boven en onderbelijning. Staart: Prima staartlengte en
dracht. Ledematen: Goede hoekingen voor en achter, passend bone. Gangwerk: Vlot en uitgrijpend maar voor erg breed.
Beharing: Goed. Kwalificatie: Zeer goed.
Absent.

Teef van 27 maanden toont nog als een echte puber. Hoofd: Vrouwelijk en fijntjes met goede verhoudingen, amberkleurig
oog, correct oor, tanggebit. Hals: Goede lengte moet nog krachtiger worden. Lichaam: Alles is mooi in verhouding en nog wat
fijntjes en smal. Staart: Vrolijk kwispelend en van goede lengte. Ledematen: Voldoende hoekingen in voor en achterhand,
passend bone, goede voeten. Gangwerk: Voldoende uitgrijpend, nog wat los. Beharing: In aanleg goed, moet nog wat voller.
Kwalificatie: Zeer goed.
Gecastreerde iets te dikke teef van 27 maanden, vrolijk en enthousiast. Hoofd: Mooi vrouwelijk hoofd met goede
verhoudingen prima stop, aantrekkelijke expressie, goed oog, oor en gebit. Hals: Goede hals. Lichaam: Toont minder
harmonisch door castratenvacht en overgewicht, bone lijkt wat fijn, goede voorborst, goede ribwelving. Staart: Van goede
lengte en goed gedragen. Ledematen: Evenredige hoekingen voor en achter. Gangwerk: Gaat vlot, ietsje korte pas en erg los.
Beharing: Castratenvacht. Kwalificatie: Zeer goed.

Nest 4

Kennel van G.S.M. Vriend (G.S.M. Vriend)

Nest 0/2 aanwezig 0/1 - Geb. 29-4-2015
V. Cisco Cas v.d. Sebastiaans Hoeve, NHSB 2772138, (Storm v. 't Trappel-End x Zodie Zo v.d. Sebastiaans Hoeve), HD A,
Eig. K.TH. Wiegert
M. Joppy, NHSB 2678493, (Bram-Jytte v.d. Bezelhonk x Silke Kristel v. Selihof), HD A, Eig. G.S.M. Vriend
Foto's van de Canadese teef nr. 27 bekeken. Zij lijkt in de lichaamsverhoudingen en maat meer op de vader terwijl teef nr. 26
meer lijkt op de moeder. Ook wat kleur betreft. Zij heeft een betere vacht dan haar moeder.
B. CISCO CAS V.D. SEBASTIAANS HOEVE

Flinke reu van uitmuntend type. Hoofd: Krachtig hoofd van mooie verhoudingen. Goed gevormde schedel. Met prima
voorsnuit. Goed gebit, oog en oor. Hals: Correcte middelmatig lange hals. Lichaam: Goed gevormde ribben. Zou een fractie
langer in lichaam mogen zijn. Hellend kruis. Staart: Bossige staart van correcte lengte. Ledematen: Voor en achter voldoende
gehoekt. Mooi bone. Iets hoog geplaatste hak. Gangwerk: Zou wat krachtiger moeten stuwen achter en gaat wat nauw.
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Beharing: Correcte beharing met voldoende bevedering. Goede kleur met voldoende plaataftekening. Stabiel
gedrag. Kwalificatie: Uitmuntend.
b. JOPPY

Zeer goed type. Echte teef. Hoofd: Voldoende brede schedel. Mag iets krachtiger in voorsnuit. Prima gebit. Voldoende
donker oog. Passend bij de bruine kleur. Hals: Correcte hals van middelmatige lengte. Lichaam: Mooi ribwelving. Iets lang in
lendenen. Hellend kruis. Staart: Voldoende bossige staart van goede lengte. Ledematen: Voor voldoende gehoekt, achter
goed. Goed bone. Wat zwakke middenvoeten. Gangwerk: Gaat vlot. Bovenbelijning niet strak. Gaat achter iets nauw.
Beharing: Zou vooral op de rug sluiker moeten zijn. Lichtbruine kleur. Voor haar leeftijd in goede conditie. Attent op de
baas. Hond is bejaagd en heeft een KNJV diploma. Kwalificatie: Zeer goed.
26. Jambo

Teef.

Eig. G.S.M. Vriend

27. Diana

Teef.

Eig. E.W.J. Muller

Zeer goed type. Goede hoogte lengte verhouding. Hoofd: Mooi hoofd en van goede verhoudingen. Zag het oog liever
donkerder. Goed gebit en oor. Hals: Correcte halslengte. Lichaam: Voor leeftijd goed ontwikkeld lichaam. Bovenbelijning niet
helemaal strak. Hellend kruis. Staart: Is meer bevederd dan bossig. Ledematen: Kan voor iets beter gehoekt. Voorhand staat
iets te veel voor het lichaam. Goed bone. Voldoende vaste middenvoeten. Achter goed gehoekt. Gangwerk: Gaat vlot, achter
iets nauw, bovenbelijning moet vaster. Beharing: Goede structuur. Middelbruine kleur. Goede plaatverdeling. Attente teef
met stabiel gedrag. Hond is bejaagd. Kwalificatie: Zeer goed.
Absent.

Nest 5

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

Nest 1/5 aanwezig 1/4 - Geb. 13-5-2015
V. Hannes Hay v.d. Sebastiaans Hoeve, NHSB 2874458, (Cisco Cas v.d. Sebastiaans Hoeve x Birthe Be v.d. Sebastiaans
Hoeve), HD A,
Eig. L. Punselie
M. Blossom v. 't Patrieske, NHSB 2694287, (Bram Ceblo v.d. Drentsche Dreven x Rista v. 't Patrieske), HD A,
Eig. J. Sportel-Roeland
Geen uniform nest. De enige reu heeft duidelijke trekken van de vader. Wat maat betreft lijken de teven meer op de moeder
en zouden wat krachtiger in bone moeten zijn. Twee teefjes met onregelmatige geplaatste snijtanden. Bij alle nakomelingen
goede vachten. Voor alle nakomelingen geldt ook dat zij bossiger staarten mogen hebben. Levendig en vrolijk temperament.
C. HANNES HAY V.D. SEBASTIAANS HOEVE

Grote reu, krachtig. Zou iets meer lengte in lichaam kunnen hebben. Hoofd: Fraai hoofd met mooie uitdrukking. Goed gebit,
oor en oog. Hals: Van correcte lengte. Toont iets keelhuid. Lichaam: Mooie voorborst. Prima ribwelving. Goede
bovenbelijning. Iets hellend kruis. Staart: Van goede lengte. Zou bossiger moeten zijn. Ledematen: Zeer krachtig bone,
passend bij de maat. Voor goed gehoekt. Voorvoeten iets uitgedraaid. Achter voldoende gehoekt. Gangwerk: Gaat vlot,
achter iets nauw. Beharing: Van goede structuur. Donkerbruine kleur. Voldoende plaatverdeling. Stabiel, vrolijk
temperament. Hond heeft een KNJV diploma. Kwalificatie: Uitmuntend.
c. BLOSSOM V. 'T PATRIESKE

Zeer goed type, goede hoogte lengte verhouding. Nu niet helemaal in balans omdat ze te zwaar is. Hoofd: Mooi belijnd
hoofd. Goed gebit, oor en oog. Hals: Correcte lengte. Lichaam: Goede ribwelving, maar heeft een te goed kosthuis. Iets
hellend kruis. Staart: Van goede lengte. Zou iets bossiger mogen zijn. Ledematen: Voldoende bone. Voor en achter goed
gehoekt. Middenvoeten kunnen vaster. Draait rechtsvoor iets uit. Gangwerk: Gaat vlot, achter wat nauw. Beharing: Van
goede structuur, middelbruin. Rustige, stabiele teef. Kwalificatie: Zeer goed.
28. Eros Hannes

Reu.

Eig. J. Sportel-Roeland

Mooi type. Maar niet in balans door een fors hoofd met een nog niet volledig ontwikkeld lichaam. Hoofd: Van goede
lengteverhoudingen maar met een diepe stop en een iets gewelfde schedel. Goed gebit, oor en oog. Hals: Correcte hals,
toont wat keelhuid. Lichaam: Zou iets meer ribwelving kunnen hebben. Ellebogen sluiten niet helemaal aan. Mooie ruglijn.
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Iets hellend kruis. Staart: Goede lengte zou bossiger moeten zijn. Heeft nu meer franje. Ledematen: Krachtig bone. Goede
voeten en middenvoeten die iets naar buiten draaien. Voor goed gehoekt, achter voldoende. Gangwerk: Gaat vlot, achter
nauw. Beharing: Goede structuur. Donkerbruin, mooie plaatverdeling. Vrolijk temperament. Zweetwerk. Kwalificatie:
Zeer goed.
29. Electra Siwa

Teef.

Eig. B.F.A.E. Hottinga

30. Ezrah Siwa

Teef.

Eig. M. van Geest

31. Enzy Siwa

Teef.

Eig. A.H. de Kruijf

32. Elena Siwa

Teef.

Eig. F. van Herpen

33. Eris Siwa

Teef.

Eig. F. Steenstra

Zeer goed type. Goede hoogte lengte verhouding. Hoofd: Goede schedel. Voorsnuit moet krachtiger. Goed gebit, oor en oog.
Hals: Correcte hals. Lichaam: Goede ribwelving. Strakke bovenbelijning. Licht hellend kruis. Staart: Meer bevederd dan
bossig. Ledematen: Voor voldoende gehoekt. Heeft de neiging iets in de voorhand te hangen. Goed bone. Rechtsvoor iets
uitgedraaid. Achter goed gehoekt. Gangwerk: Voldoende stuwend. Achter wat nauw. Beharing: Goede structuur. Mantel.
Middelbruin. Blije hond. Hond is bejaagd. Kwalificatie: Zeer goed.
Zeer goed type. Goede hoogte lengte verhouding. Hoofd: Goed belijnd hoofd. Zou iets meer opvulling onder het oog kunnen
hebben. Goed gebit, oor en oog. Hals: Correcte hals. Lichaam: Mooie ribwelving. Licht hellend kruis. Strakke bovenbelijning.
Staart: Meer bevederd dan bossig. Ledematen: Voor en achter goed gehoekt. Wat korte opperarm. Bone moet zwaarder.
Draait rechtsvoor iets uit. Gangwerk: Voor en achter onvast. Beharing: Wat ruig. Middelbruin. Zeer vrolijke hond.
Kwalificatie: Goed.
Wat fijne teef van goed type. Goede hoogte lengte verhouding. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Duidelijk gemarkeerde
voorhoofdsbeenderen. Valt in onder het oog. Rommelige snijtanden. Goed oor en oog. Hals: Wat kort. Lichaam: Voldoende
ribwelving. Strakke bovenbelijning. Licht hellend kruis. Staart: Bevederd, niet bossig. Ledematen: Dun bone. Voor voldoende
gehoekt, wat korte opperarm. Achter goed gehoekt. Gangwerk: Nauw en onvast. Beharing: Van goede structuur.
Donkerbruin. Gebitsafwijking: zie boven. Vrolijke teef. Kwalificatie: Goed.
Absent.

Zeer goed type. Goede hoogte lengte verhouding. Hoofd: Goed belijnd hoofd. Goed oor en oog. Onregelmatig geplaatste
snijtanden. Hals: Correcte hals. Lichaam: Mooie ribwelving. Goede ruglijn. Hellend kruis. Staart: Zou bossiger moeten zijn.
Ledematen: Voor voldoende gehoekt, zag het bone liever zwaarder. Achter goed gehoekt. Gangwerk: Moet vaster,
achter nauw. Beharing: Goede structuur. Donkerbruin. Gebitsafwijking: zie boven. Vrolijke hond. Kwalificatie: Zeer goed.

Nest 6

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

Nest 3/1 aanwezig 1/1 - Geb. 20-8-2015
V. Duco Pyppa v.d. Bezelhonk, NHSB 2854223, (Bas v. 't Holtenbos x Pyppa Jytte v.d. Bezelhonk), HD A,
Eig. H. Moes
M. Gipsey Gil v.d. Sebastiaans Hoeve, NHSB 2847662, (Ruben Max v.d. Sebastiaans Hoeve x Zodie Zo v.d. Sebastiaans
Hoeve), HD A, Eig. L. Punselie
Jammer dat de andere helft van het nest niet aanwezig is. Zoals het hier vandaag is, mooi uniform in type. Een ouderpaar dat
in type bij elkaar past en ze hebben dit beiden goed overgedragen op hun kinderen. Vriendelijk temperament. Mooi type.
Voetjes niet helemaal strak.
D. DUCO PYPPA V.D. BEZELHONK

Krachtige reu van mooi type. Groot maar in verhouding. Hoofd: Mooi hoofd. Goede lengteverhoudingen. Mooie expressie.
Voldoende donker oog. Goed gebit en oor. Hals: Correct. Lichaam: Mooie ribwelving. In stand strakke bovenbelijning. Staart:
Voldoende bossig. Ledematen: Krachtig bone. Goede voeten, draait rechtsvoor iets uit. Voor en achter goed gehoekt.
Gangwerk: Gaat vlot, bij het gaan mag de bovenbelijning vaster. Beharing: Goede structuur, donkerbruin. Voldoende
plaatverdeling. Stabiele, attente reu. Hond heeft een KNJV diploma. Kwalificatie: Uitmuntend.
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d. GIPSEY GIL V.D. SEBASTIAANS HOEVE

Uitmuntend type. Hoofd: Mooi vrouwelijk hoofd. Goed gebit, oor en oog. Hals: Correcte lengte. Lichaam: Fraaie voorborst.
Prima ribwelving. Iets te zwaar. Mooie bovenbelijning. Staart: Correcte staart zou iets bossiger moeten zijn. Ledematen: Voor
en achter goed gehoekt. Mooi bone. Voeten mogen iets vaster. Gangwerk: Gaat vlot met mooie bovenbelijning. Achter iets
nauw. Beharing: Wat ruige beharing. Verder goede structuur. Donkerbruin, goede plaatverdeling. Attente, vrolijke hond.
Kwalificatie: Uitmuntend.
34. Niskander

Reu.

Eig. T. den Hartog

35. Noam Doede

Reu.

Eig. G.F. Schoten

36. Noa Nobi

Reu.

Eig. A. Meulepas

37. Norie Noor

Teef.

Eig. L. Punselie

Absent.

Grote reu. In aanleg mooi type maar nu niet in balans. Hoofd: Mooi belijnd hoofd. Al goed ontwikkeld. Goed gebit, oor en
oog. Hals: Correcte halslengte. Lichaam: Voldoende ribwelving maar moet nog helemaal uitzwaren. Mooie bovenbelijning.
Staart: Van goede lengte maar zou bossiger moeten zijn. Ledematen: Voor voldoende gehoekt. Goede benen, middenvoeten
kunnen vaster. Voorvoeten iets uitgedraaid. Mist voorborst. Achter goed gehoekt. Gangwerk: Moet nog vaster worden,
achter nauw. Beharing: Heeft nauwelijks nog bevedering. Donkerbruin. Beharing wel sluik van structuur. Voldoende
plaatverdeling. Kan met het ouder worden en uitzwaren nog veel verbeteren. Kwalificatie: Zeer goed.
Absent.

Aantrekkelijk type. Goede hoogte lengte verhouding. Hoofd: Vrouwelijk hoofd met mooie expressie. Goed gebit, oor en oog.
Hals: Correcte lengte. Lichaam: Mooie ribwelving, prima bovenbelijning. Staart: Goede lengte, zou iets bossiger mogen zijn.
Ledematen: Voor voldoende gehoekt, mooi bone. Voetjes iets uitgedraaid. Achter goed gehoekt. Gangwerk: Gaat vlot met
mooie bovenbelijning. Achter iets nauw. Beharing: Van goede structuur. Donkerbruin, voldoende plaatverdeling. Vrolijke,
attente teef. Kwalificatie: Uitmuntend.

Nest 7

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

Nest 4/4 aanwezig 4/2 - Geb. 25-9-2015
V. Fergus v. 't Patrieske, NHSB 2791539, (Yarco The Gloucester x Rista v. 't Patrieske), HD A, Eig. H. van Grinsven
M. Shanti, NHSB 2799083, (Siebe the Gloucester x Asya the Gloucester), HD A, Eig. L.K.F.L v.d. Heijning
Moeder is afwezig, maar zo op de foto's van de moeder te zien zijn er 2 honden die qua type op moeder lijken, anderen
hebben meer rasbeeld van de vader, met de wat langere voorsnuit dan wij bij een Drent graag zien. Gemiddeld zijn de
nakomelingen van zeer goede kwaliteit waarbij 1 teefje opvalt door haar goede bouw en uitermate prettige gedrag. alle
honden gedragen zich goed in de ring en zijn goed benaderbaar.
E. FERGUS V. 'T PATRIESKE

Zeer goed rasbeeld. Met prima gedrag. Hoofd: Zag voorsnuit graag iets korter en rechter. Verder prima hoofd. Goed oog en
oor en compleet schaargebit. Hals: Goede hals. Lichaam: Goed ontwikkeld lichaam. Prima borst voor. Staart:
Onregelmatigheid voelbaar in de staart met zichtbare huidafwijking. Ledematen: Voldoende hoeking voor en achter. Zag
graag iets meer vering in de polsen. Staat achter graag licht koehakkig. Gangwerk: Voor wat los, zou achter meer mogen
stuwen. Beharing: Prima beharing. Kwalificatie: Vandaag geen kwalificatie i.v.m. staartprobleem waarvan oorzaak onduidelijk
is.
ea. SHANTI

Absent.

38. Thor Feranti

Reu.

Eig. S. Storm

Uitmuntend mannelijk rasbeeld. Prima gedrag in de ring. Hoofd: Rastypisch wigvormig mannelijk Drentenhoofd. Zou voor het
ideaal nog iets minder lip mogen hebben. Goed oog, oor en compleet scharend gebit. Hals: Goede hals. Lichaam: Voor
leeftijd zeer goed ontwikkeld lichaam met mooie diepe brede borst voor. Staart: Prima staart. Ledematen: Voor en achter
voldoende gehoekt. Staat voor graag licht Frans en achter heel licht koehakkig. Gangwerk: Voldoende uitgrijpend en
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stuwend. Beharing: Voor leeftijd mooie Drentenbeharing, middellang met mooie bevedering. Hond is bejaagd. Kwalificatie:
Uitmuntend.
39. Jay-Jay Feranti

Reu.

Eig. C. Kool

40. Bikkel Feranti

Reu.

Eig. G. Goossens

41. Ravi Feranti

Reu.

Eig. K. v.d. Mark

Zeer goed mannelijk rasbeeld. Met uitstekend ringgedrag. Hoofd: Zeer goed mannelijk Drentenhoofd. Zag voorsnuit graag
een fractie korter met een rechtere neusrug en iets minder lip. Tikje rond oog, goed oor en compleet scharend gebit. Hals:
Prima hals. Lichaam: Goed ontwikkelde borstkas met correcte diepte. Staart: Prima staart. Ledematen: Goede hoeking in
voor en achterhand. Zag graag iets meer vering in de pols. Gangwerk: Gaat vlot en voldoende uitgrijpend en stuwend door de
ring. Beharing: In aanleg goed maar moet nog verder ontwikkelen in lengte en bevedering. Kwalificatie: Zeer goed.
Goed mannelijk rasbeeld met prima ringgedrag. Hoofd: Mannelijk hoofd waarvan de expressie verstoord wordt door de
ronde ogen en de kale oogranden. Zag in voorsnuit graag wat minder licht en zag het hoofd graag meer wigvormig. Goed oor,
compleet scharend gebit. Hals: Goede hals. Lichaam: Goed ontwikkeld lichaam met wat ronde ribben en sterk hellend
bekken. Staart: Lichte onregelmatigheid voelbaar in de staart met onduidelijke oorsprong, lijkt geen knikstaart te zijn.
Ledematen: Voldoende hoeking voor en achter. Staat achter graag wat ondergeschoven en voor licht Frans. Gangwerk: Zag
achter graag meer stuwing. En voor wat los. Beharing: Voor leeftijd voldoende ontwikkelde beharing en bevedering.
Wanneer deze hond voor de fok ingezet zou worden, zou de staart op volwassen leeftijd opnieuw beoordeeld moeten
worden. Kwalificatie: Goed.
Zeer goed mannelijk rasbeeld, met prima ringgedrag. Hoofd: Zeer goed mannelijk hoofd waarvan de stop iets geleidelijker
zou mogen zijn en de voorsnuit een fractie korter. Iets rond oog, moet nog verder opkleuren. Goed oor en compleet
scharend gebit. Hals: Goede hals. Lichaam: Voor leeftijd goed ontwikkeld lichaam, wat sterk hellend bekken. Staart: Goede
bossige staart. Ledematen: Voldoende hoeking voor en achter maar voorhand ligt wat ver naar voren. Gangwerk: Zag achter
graag meer stuwing en loopt voor nog erg los. Beharing: Voor leeftijd goed ontwikkelde beharing en bevedering met mooie
bossige staart. Hond is bejaagd. Kwalificatie: Zeer goed.
42. Geesje Feranti

Teef.

Eig. V. Serrarens

43. Yuna Feranti

Teef.

Eig. J.J.P. van Westeinde

44. Sterre Feranti

Teef.

Eig. A. van Schilfgaarde

45. Bliss Feranti

Teef.

Eig. N. van Rosmalen

Zeer goed vrouwelijk rasbeeld met nog onstuimig en onwennig maar verder goed ringgedrag. Hoofd: Zeer goed vrouwelijk
hoofd. Wat lang in voorsnuit en zag de neusrug graag iets rechter. Iets rond in oog, mooi amberkleurig, goed oor. Compleet
schaargebit. Hals: Goede hals. Lichaam: Voor leeftijd voldoende ontwikkeld lichaam maar mag in totaalbeeld nog wat verder
uitzwaren. Staart: Prima bossige staart. Ledematen: Goede hoeking voor en achter. Gangwerk: Voldoende uitgrijpend en
stuwend gangwerk. Voor nog wat los. Beharing: In aanleg goede beharing maar moet nog verder ontwikkelen, ook in
bevedering. Kwalificatie: Zeer goed.
Absent.

Zeer goed vrouwelijk rasbeeld. Een uitstekend ringgedrag, voor leeftijd al heel uitgebalanceerd. Wordt prima voorgebracht.
Hoofd: Zeer goed vrouwelijk hoofd. Een wat kortere voorsnuit zou het rasbeeld ten goede komen. Goed amberkleurig oog,
goed oor en compleet scharend gebit. Hals: Goede hals. Lichaam: Goed ontwikkeld lichaam met voldoende diepe borstkas.
Staart: Mooie bossige staart. Ledematen: Goed gehoekt voor en achter, rechte benen en voeten. Gangwerk: Harmonisch
gangwerk met voldoende stuwing voor en achter. Beharing: In aanleg goed maar moet nog wat verder ontwikkelen.
Kwalificatie: Zeer goed.
Absent.

Nest 8

Kennel van L. Vogels (L. Vogels)

Nest 3/4 aanwezig 2/1 - Geb. 1-7-2015
V. Fergus v. 't Patrieske, NHSB 2791539, (Yarco the Gloucester x Rista v. 't Patrieske), HD A, Eig. H. van Grinsven
M. Loeki, NHSB 2691306, (Sjef fan 't Suydevelt x Hind), HD A, Eig. L. Vogels
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Aanwezig zijn 2 reuen en een teef waarbij het teefje een zeer goede kwaliteit laat zien. De reuen laten in bouw wat
kenmerken van de moeder zien. 1 reu kan niet gekwalificeerd worden vanwege terughoudend gedrag.
E. FERGUS V. 'T PATRIESKE

Zeer goed rasbeeld. Met prima gedrag. Hoofd: Zag voorsnuit graag iets korter en rechter. Verder prima hoofd. Goed oog en
oor en compleet schaargebit. Hals: Goede hals. Lichaam: Goed ontwikkeld lichaam. Prima borst voor. Staart:
Onregelmatigheid voelbaar in de staart met zichtbare huidafwijking. Ledematen: Voldoende hoeking voor en achter. Zag
graag iets meer vering in de polsen. Staat achter graag licht koehakkig. Gangwerk: Voor wat los, zou achter meer mogen
stuwen. Beharing: Prima beharing. Kwalificatie: Vandaag geen kwalificatie i.v.m. staartprobleem waarvan oorzaak onduidelijk
is.
eb. LOEKI

Negen en half jarige teef met goed rasbeeld en prima ringgedrag. Hoofd: Goed vrouwelijk hoofd waarvan de voorsnuit
wat korter zou mogen zijn. Gebit laat de tand des tijds zien. Goed oog, draagt oor graag wat laag. Hals: Goede hals.
Lichaam: Toont wat lang in rug door ver naar voor liggende voorhand. Goede ribkorf, sterk hellend bekken. Staart: Mooie
bossige staart. Ledematen: Voor steil en achter goed gehoekt. Staat met losse ellebogen en voor wijd. Gangwerk: Achter
nauw en voor zeer wijd en los. Beharing: Toont op de rug een open beharing (is gisteren gewassen). Met name vanwege
de constructie krijgt deze oude dame vandaag een goed. Kwalificatie: Goed.
46. Guus

Reu.

Eig. Y. Snellen van Vollenhoven-Lammer

Goed mannelijk rasbeeld, wat hoog gesteld waardoor het totaalbeeld bijna vierkant oogt. Onstuimig maar vriendelijk gedrag
in de ring. Hoofd: Wigvormig mannelijk Drentenhoofd. Stop mag iets geleidelijker. Voorsnuit mag fractie korter. Goed oog,
oor en compleet scharend gebit. Hals: Voldoende hals. Lichaam: Voldoende ontwikkelde borstkas maar ribben moeten
verder doorlopen, onderbelijning loopt te sterk op. Sterk hellend bekken. Staart: Mooie bossige staart. Ledematen: Achter
voldoende en voor net voldoende gehoekt. Staat graag ondergeschoven. Gangwerk: Zag achter graag meer stuwing en gaat
en staat graag koehakkig. Voor los. Beharing: In aanleg goede beharing . Kwalificatie: Goed.
47. Jordy

Reu.

Eig. A. Steger

48. Teun

Reu.

Eig. H. Krimpenfort

49. Patrice

Teef.

Eig. E. Wittenaar

50. Bente

Teef.

Eig. J. Broeckx - Wilbrink

51. Tessa

Teef.

Eig. P. Nollet

52. Floor

Teef.

Eig. A. Hof

Mannelijk rasbeeld. Voelt zich in de ring vandaag niet op zijn gemak en laat zich in lichaam niet betasten. Moet beslist vrijer
worden. Hoofd: Goed wigvormig mannelijk Drentenhoofd. Goede expressie. Goed oog en oor en compleet scharend gebit.
Hals: Goede hals. Lichaam: Toont hooggesteld met een ondiepe borstkas en ribben moeten verder doorlopen, sterk hellend
bekken. Staart: Bossige staart (niet te betasten). Ledematen: Achter sterker gehoekt dan voor. Voor losse ellebogen en staat
graag Frans. Gangwerk: Voor los. Achter weinig stuwing. Beharing: Een overvloedige en wat open beharing op het lichaam.
Kwalificatie: Omdat hij zich niet laat betasten vandaag geen kwalificatie.
Absent.

Zeer goed vrouwelijk rasbeeld met licht gestrekt totaalbeeld. Prima ringgedrag. Hoofd: Wigvormig vrouwelijk hoofd met een
goede Drentenexpressie. Stop mag iets geleidelijker. Goed oog, oor en compleet krap scharend gebit. Hals: Goede hals.
Lichaam: Voldoende ontwikkeld lichaam. Ribben lopen net voldoende ver door. Wat sterk hellend bekken. Staart: Goede
bossige staart. Ledematen: Voor iets steil in opperarm. Achter net voldoende gehoekt. Gangwerk: Voldoende uitgrijpend en
stuwend. Voor wat los. Beharing: In aanleg goede beharing met voor leeftijd al voldoende bevedering. Kwalificatie: Zeer
goed.
Absent.
Absent.
Absent.
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Nest 9

Kennel van L. Vogels (L. Vogels)

Nest 5/2 aanwezig 5/2 - Geb. 25-11-2014
V. Fergus v. 't Patrieske, NHSB 2791539, (Yarco the Gloucester x Rista v. 't Patrieske), HD A, Eig. H. van Grinsven
M. Shanti, NHSB 2842546, (Siep Cedra v.d. Drentsche Dreven x Hind), HD A, Eig. L. Vogels
5 reuen en 2 teven aanwezig, die een zeer heterogeen beeld laten zien. Sommigen aan de elegante kant, en anderen juist
met veel substantie wat beslist niet meer mag worden. Een reu is te fel in karakter, de anderen laten prima gedrag zien.
E. FERGUS V. 'T PATRIESKE

Zeer goed rasbeeld. Met prima gedrag. Hoofd: Zag voorsnuit graag iets korter en rechter. Verder prima hoofd. Goed oog en
oor en compleet schaargebit. Hals: Goede hals. Lichaam: Goed ontwikkeld lichaam. Prima borst voor. Staart:
Onregelmatigheid voelbaar in de staart met zichtbare huidafwijking. Ledematen: Voldoende hoeking voor en achter. Zag
graag iets meer vering in de polsen. Staat achter graag licht koehakkig. Gangwerk: Voor wat los, zou achter meer mogen
stuwen. Beharing: Prima beharing. Kwalificatie: Vandaag geen kwalificatie i.v.m. staartprobleem waarvan oorzaak onduidelijk
is.
ec. SHANTI

Absent.

53. Max

Reu.

Eig. P.F.M. van Rulo

54. Bruno

Reu.

Eig. J. Otting

55. Fer

Reu.

Eig. E. van Schipstal

56. Dusty

Reu.

Eig. W. Albers

57. Knoet

Reu.

Eig. K.J.C.G. Rooijmans

Goed mannelijk rasbeeld. Toont in hoofd en lichaam wat zwaar wat niet ten goede komt aan het rasbeeld als Drentse
Patrijshond. Een heerlijk rustig stabiel gedrag in de ring. Hoofd: Goed mannelijk hoofd met goed oog, oor en compleet
scharend gebit. Zag hem graag iets meer een echte Drentenexpressie hebben. Hals: Goede hals. Lichaam: Goed ontwikkeld
sterk lichaam met veel substantie. Iets sterk hellend bekken. Staart: Goede bossige staart. Ledematen: Voldoende gehoekt
voor en achter. Gangwerk: Evenredig gangwerk met voldoende stuwing voor en achter. Beharing: Volle beharing met een
wat open structuur. Vanwege het type een goed maar heeft verder zeker kwaliteiten. Kwalificatie: Goed.
Goed rasbeeld. Zag hem graag in totaalbeeld wat mannelijker en toont wat hooggesteld (chemisch gecastreerd). Hoofd:
Goed rastypisch hoofd met goede verhoudingen. Zag stop graag geleidelijker en kan wat meer opvulling onder de ogen
gebruiken. Iets rond in oog, compleet scharend gebit. Goed oor. Hals: Goede hals. Lichaam: Moet in lichaam nog
ontwikkelen. Met name de onderbelijning moet nog dieper worden, ribben mogen verder door lopen. Iets sterk hellend
bekken. Staart: Goede bossige staart. Ledematen: Voor en achter voldoende gehoekt. Voorhand ligt wat ver naar voren.
Gangwerk: Zag achter graag meer stuwing. Loopt voor los en steppend. Beharing: In aanleg goede beharing en voor
leeftijd voldoende bevedering. Chemisch gecastreerd, zeer kleine, weke testikels voelbaar. Kwalificatie: Goed.
Goed mannelijk rasbeeld maar is voor een Drent te fel in gedrag en gromt en bijt bij betasten waardoor hij niet te beoordelen
is. Licht gestrekt totaalbeeld. Hoofd: Goed mannelijk hoofd. Zag voorsnuit graag wat rechter. Oog moet nog opkleuren. Goed
oor en compleet scharend gebit. Hals: Goede hals. Lichaam: Voldoende ontwikkeld lichaam. Staart: Bossige staart, niet te
betasten. Ledematen: Voor voldoende, achter net voldoende gehoekt. Gangwerk: Achter matig stuwend, voor los. Beharing:
Overvloedige en wat open beharing. Kwalificatie: Geen kwalificatie omdat hij vanwege zijn gedrag niet te betasten is.
Goed rasbeeld, zou in totaalbeeld iets mannelijker mogen zijn. Algeheel elegant totaalbeeld. Hij gedraagt zich uitstekend.
Hoofd: Goed mannelijk hoofd met een echte Drentenexpressie. Iets rond amberkleurig oog. Goed oor, compleet scharend
gebit. Hals: Goede hals. Lichaam: Toont hooggesteld en elegant door ondiepe en wat smalle borstkast en sterk opgetrokken
onderbelijning. Ribben moeten verder doorlopen. Staart: Goede staart. Ledematen: Voor steil, achter voldoende gehoekt.
Voorhand ligt te ver naar voren. Gangwerk: Voor los en steppend. Beharing: In aanleg goede beharing, moet nog verder
ontwikkelen. Kwalificatie: Goed.
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Zeer goed mannelijk rasbeeld met een licht gestrekt, wat zwaar totaalbeeld. Hoofd: Wigvormig mannelijk hoofd met goede
verhoudingen. Iets zwaar in lip, neusrug mag iets rechter. Goed oog, oor en compleet scharend gebit. Hals: Goede hals.
Lichaam: Lichaam met veel substantie, moet beslist niet zwaarder worden. Goed ontwikkelde, iets ronde borstkorf. Staart:
Mooie bossige staart. Ledematen: Voor en achter voldoende gehoekt. Gangwerk: Voldoende uitgrijpend en stuwend
gangwerk. Beharing: In aanleg goede volle beharing, iets open op de kroep. Kwalificatie: Zeer goed.
58. Shanti

Teef.

Eig. R. Clement

59. Stine

Teef.

Eig. N. van Broekhoven

Zeer goed vrouwelijk rasbeeld. Mag in gedrag nog iets vrijer worden maar wordt uitstekend voorgebracht. Hoofd: Zeer goed
vrouwelijk hoofd, licht wigvormig. Zag voorsnuit graag een fractie korter en zou iets meer opvulling onder de ogen mogen
hebben. Oog moet nog opkleuren. Compleet scharend gebit, goed oor. Hals: Goede hals. Lichaam: Licht gestrekt harmonisch
gebouwd totaalbeeld met goede boven- en onderbelijning. En voor leeftijd voldoende ontwikkelde borstkas. Staart: Goede
bossige staart. Ledematen: Voor net voldoende en achter goed gehoekt. Gangwerk: Voldoende stuwend gangwerk, loopt
voor wat wijd. Beharing: In aanleg goede beharing, moet nog wat verder ontwikkelen. Kwalificatie: Zeer goed.
Zeer goed vrouwelijk rasbeeld met een licht gestrekt totaalbeeld en prima ringgedrag. Wordt uitstekend voorgebracht.
Hoofd: Zeer goed vrouwelijk hoofd, stop zou iets geleidelijker mogen en voorsnuit iets korter. Mooi amberkleurig oog. Goed
oor, compleet scharend gebit. Hals: Goede hals. Lichaam: Goede borstkorf met goed doorlopende ribben maar mag nog wat
verder uitzwaren. Ellebogen moeten beter aansluiten. Staart: Mooie bossige staart. Ledematen: Voor wat steil, achter goed
gehoekt. Voorhand ligt wat ver naar voren. Gangwerk: Gaat vlot door de ring, voor wat wijd en los. Beharing: In aanleg goede
beharing maar door sterilisatie iets licht wollig en open. Hond is bejaagd. Kwalificatie: Zeer goed.

Nest 10

Kennel v.'t Roetslat (R.A.M. Hummelink)

Nest 6/4 aanwezig 0/4 - Geb. 9-3-2015
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. Mila Maud v. 't Roetslat, NHSB 2880432, (Bart fan 't Suydevelt x Maud v. 't Roetslat), HD A, Eig. R.A.M. Hummelink
Moederhond is aanwezig en is een heel aantrekkelijk type. Dat heeft ze 3 van haar dochters mee gegeven. Wat opvalt is dat
bij de meeste de hakken dicht bij elkaar staan. Prachtige vachten.
F. JORIS SPOT V. CARNISSELANDE

Absent.

fa. MILA MAUD V. 'T ROETSLAT

Fraai type met een krachtige uitstraling. Ondanks dat de handler niet de eigenaar is, is het gedrag van de hond aangenaam.
Hoofd: Rastypisch hoofd met prima ooraanzet en dracht. Goed geplaatst ovaal oog. Goede stop, flinke neus. Schaargebit,
goed aansluitende lippen. Hals: Sterke hals, goed overgaand in de ruglijn. Lichaam: Mooi gewelfde ribben. Staart: Goede
staartaanzet met volle beharing. Ledematen: Rechte benen, prima bot. Evenredig gehoekt. Gangwerk: Vlot, van achteren
ietsje nauw. Beharing: Supervacht. Kwalificatie: Uitmuntend.
60. Prince Puck

Reu.

Eig. F. van Hastenberg

61. Panter Puck

Reu.

Eig. P. Breukers

62. Pepper Puck

Reu.

Eig. H. Lanting

63. Pablo Puck

Reu.

Eig. D. Waasdorp

64. Perro Puck †

Reu.

Absent.
Absent.
Absent.
Absent.
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Absent.
65. Polle Puck

Reu.

Eig. P.M.J. Boerboom

66. Pien Puck

Teef.

Eig. C. Bosman

Absent.

Vrolijke actieve hond. Is nog jong maar moet nog uitzwaren. Typische jonge Drent. Hoofd: Super vrouwelijk hoofd. Ooraanzet
en dracht prima, ietsje rond oog, moet ook nog opdonkeren. Schaargebit. Hals: Voldoende halslengte, vloeiende overgang
naar de ruglijn. Lichaam: Ribwelving is prima, maar de borstdiepte en de lendendiepte moeten nog verder ontwikkelen.
Staart: Iets laag aangezette staart. Ledematen: Evenredig matig gehoekt. Zag graag iets meer botdikte en de tenen iets meer
aangesloten. Gangwerk: Gaat vlot en vrolijk door de ring. Beharing: Goede vacht. Kwalificatie: Zeer goed.
67. Beau Puck

Teef.

Eig. R. Hummelink

Krachtige teef van bijna 2 jaar met een evenredig silhouet en rustig, maar wel oplettend gedrag. Hoofd: Aantrekkelijk hoofd
met rastypische oordracht. Oog kan nog iets opdonkeren. Schaargebit, mooi aansluitende lippen. Hals: Sterke hals. Lichaam:
Mooie toplijn, sterk lichaam met prima ribwelving. Uitmuntende voorborst. Staart: Staart kan iets vrijer gedragen worden,
bossig behaard. Ledematen: Uitmuntende hoekingen, prima bot. Goed gesloten voeten. Gangwerk: Voldoende stuwing, maar
gaat achter nauw. Beharing: Uitstekende beharing. Kwalificatie: Uitmuntend.
68. Pippa Puck

Teef.

Eig. A. Paulusse

Flinke teef met een actieve uitstraling. Toont nog jeugdig. Hoofd: Aantrekkelijk hoofd met een opvallende occiput. Goede
wenkbrauwbogen. Ovale oogvorm. Goede voorsnuit, schaargebit. Lippen konden iets strakker. Goed geplaatst en gedragen
oor met te lange beharing. Hals: Voldoende halslengte, vloeiende overgang naar de ruglijn. Lichaam: Diepe borst, goede
ribwelving. Tamelijk lang in flank. Staart: Vrolijk staartdracht, maar wel te laag aangezet. Ledematen: Goed gehoekte
achterhand. Voor zou de opperarm langer kunnen zijn. Mooie bespiering. Zag graag iets meer bot. Goed gesloten voeten.
Gangwerk: Gaat vlot en soepel door de ring. Beharing: Vacht nog volop in ontwikkeling. Kwalificatie: Uitmuntend.
69. Pepsi Puck

Teef.

Eig. S. van Houtum

Aantrekkelijk type. Met goede verhoudingen. Vriendelijk gedrag en will to please. Hoofd: Prima hoofd, brede schedel met
groef. Goed gedragen, beweeglijk, oor. Prima ogen. Goede wigvormige voorsnuit, schaargebit. Hals: Prima toplijn, sterke
hals. Lichaam: Voldoende rib, voelbare voorborst. Moet nog wat uitzwaren en dieper in borst worden. Staart: Tikje lage
staartaanzet. Mooie bossige staart. Ledematen: Evenredig gehoekt. Net voldoende bone, opperarm kan iets langer zijn.
Goede voeten, maar staat voor Frans. Gangwerk: Vlot gangwerk. Beharing: Goede beharing. Kwalificatie: Uitmuntend.

Nest 11

Kennel v.'t Roetslat (R.A.M. Hummelink)

Nest 3/8 aanwezig 1/3 - Geb. 3-3-2015
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. Maud v. 't Roetslat, NHSB 2724425, (Jari x Sita), HD A, Eig. R.A.M. Hummelink
Jammer dat vader en moeder niet aanwezig zijn. Ik denk dat er honden zijn die meer van de vader hebben en anderen die
meer van de moeder hebben, omdat er 2 zijn van wat kleiner formaat en kleinere hoofden en 2 die wat groter zijn en wat
krachtiger uitstraling hebben. Gangwerken over het algemeen goed. Het gedrag van allen is vriendelijke en vol vertrouwen.
F. JORIS SPOT V. CARNISSELANDE

Absent.

fb. MAUD V. 'T ROETSLAT

Absent.
70. Bikkel Maud

Reu.

71. Bommel Maud †

Reu.

Absent.

Eig. A. Zwagerman
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Absent.
72. Banjer Maud

Reu.

Eig. E. Geeven-Keller

73. Bella Maud

Teef.

Eig. H.G.A. Masselink

74. Babs Maud

Teef.

Eig. N. Huijbers

75. Bibi Maud

Teef.

Eig. J. Reijngoud-Walet

76. Beau Maud

Teef.

Eig. M.W. Pothoven

77. Bente Maud

Teef.

Eig. P. Spinmuis

78. Beike Maud

Teef.

Eig. H.L.A.M. Habets

79. Britney Maud

Teef.

Eig. J.H. Maasdam-Hendriks

80. Blitz Maud

Teef.

Eig. R. Streutjens

Aangenaam type hond, echte Drent. Hoofd: Mannelijk hoofd met een goede ooraanzet en oordracht. Brede schedel met
groef. Schaargebit, goede voorsnuit. Vlakke wangen. Iets rond oog. Hals: Goede halslengte, krachtig. Vloeiende hals- rug
belijning. Lichaam: Diep borst, goede ribwelving. Krachtige lendenen. Voelbare voorborst. Staart: Iets laag aangezet.
Ledematen: Matig evenredig gehoekt. Ellebogen staan iets uit. Net voldoende bot. Goede voeten. Gangwerk: Vlot en soepel
gangwerk. Beharing: Goede beharing. Totaalbeeld: Uitmuntend (Totaalbeeld in plaats van kwalificatie i.v.m.
Gecastreerd/gesteriliseerd.)
Absent.

Wat ongeduldige teef van bijna 2 jaar. Hoofd: Lief hoofd met goede verhoudingen. Gebit niet te beoordelen. Goed geplaatst
oor. Oogvorm ietsje rond. Hals: Voldoende halslengte. Lichaam: Ik zag graag meer borstdiepte. Staart: Tikje laag aangezet.
Ledematen: Ellebogen konden beter aansluiten, rechte benen. Matig gehoekt, goede voeten. Gangwerk: Vlot gangwerk, gaat
achter nauw. Beharing: Goede vacht. Kwalificatie: Zeer goed
Absent.
Vrouwelijk type, wat kleiner van formaat. Goede verhoudingen. Hoofd: Lief vrouwelijk hoofd, brede schedel, goede
ooraanzet. Ovaal donker amberkleurig oog met een zachte expressie. Goede voorsnuit. Schaargebit, compleet. Hals: Sterke
hals, voldoende lang. Lichaam: Goede hals-rugbelijning. Stevig lichaam, de borst moet nog wat dieper worden. Goed
gewelfde ribben. Staart: Iets lage staartaanzet. Ledematen: Matig gehoekt, ellebogen konden beter aansluiten. Goede
voeten. Gangwerk: Gaat wat gebonden. Beharing: Goede vacht. Kwalificatie: Uitmuntend.
Absent.
Absent.

Aantrekkelijk type Drent met goede verhoudingen en een nog jeugdige uitstraling. Hoofd: Lief tevenhoofd. Goed gedragen
beweeglijk oor. Goed oog. Prima wigvormige voorsnuit, schaargebit. Hals: Mooie hals-rugbelijning. Goede halslengte.
Lichaam: Voldoende ribwelving, moet nog meer borstdiepte komen. Voelbare voorborst. Staart: Tikje laag aangezette staart,
vrolijke kwispel. Ledematen: Achter beter gehoekt dan voor. Voldoende bot. Goede voeten. Gangwerk: Soepel en vlot
gangwerk, voorvoeten staan iets Frans. Beharing: Prima vacht. Kwalificatie: Uitmuntend
Goed gebouwde krachtige teef, die zich, ondanks haar loopsheid, prettig gedraagt. Hoofd: Aantrekkelijk hoofd. Brede schedel
met groef. Goed geplaatst en gedragen oor. Prima oog. Wigvormige snuit. Schaargebit. Hals: Krachtige hals, voldoende
lengte. Goed toplijn. Lichaam: Goed ontwikkeld lichaam, sterke borst en flanken. Prima ribwelving. Staart: Goed aangezette
en gedragen staart. Ledematen: Matig gehoekt, voldoende bot. Goede voeten. Gangwerk: Vlot en soepel gangwerk.
Beharing: Prima beharing. Kwalificatie: Uitmuntend.

Nest 12

Kennel v.'t Roetslat (R.A.M. Hummelink)

Nest 2/1 aanwezig 1/1 - Geb. 29-12-2014
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. Jara-Fenna v.'t Roetslat, NHSB 2820428, (Boyka-Nouska v. Klein Elsholt x Fenna v. 't Roetslat), HD A,
Eig. R.A.M. Hummelink
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Vader en moeder helaas niet aanwezig. Broer en zus lijken veel op elkaar qua formaat en gedrag. Prima karakters.
G. MEES MAUD V. 'T ROETSLAT †

Absent.

g. JARA-FENNA V.'T ROETSLAT

Absent.

81. Dorus Jara

Reu.

Eig. G.J. v.d. Broek

82. Duco Jara

Reu.

Eig. J.A. Pinkster

83. Djara

Teef.

Eig. P. Blanke

Knappe krachtige reu, die voor mijn idee iets minder lang in rug mocht zijn. Een vriendelijk karakter. Hoofd: Fraai mannelijk
hoofd met brede schedel. Goede geplaatst oog. Goed gedragen oor. Goede voorsnuit, schaargebit. Hals: Krachtig met
voldoende lengte. Lichaam: Prima toplijn. Krachtig lichaam met goede borstdiepte. Mooie ribwelving. Staart: Goede
staartaanzet en staartdracht. Ledematen: Goed gehoekt voor en achter. Goed bot. Prima voeten. Gangwerk: Vlot en soepel
gangwerk. Beharing: Prima vacht. Kwalificatie: Uitmuntend.
Absent.

Prima teef van 2 jaar met goede verhoudingen. Hoofd: Lief hoofd, goede ooraanzet en -dracht. Goed oog. Goede voorsnuit,
schaargebit. Hals: Voldoende lengte. Prima toplijn. Lichaam: Uitmuntend lichaam. Goede ribwelving en ver naar achteren
doorgeribd. Staart: Goede staartaanzet en goed gedragen. Mooi bossig. Ledematen: Goed gehoekt voor en achter. Goede
botdikte. Goede voeten. Gangwerk: Goed uitgrijpend gangwerk en stuwend van achter. Beharing: Prima vacht. Kwalificatie:
Uitmuntend

Nest 13

Kennel fan de Indo-Anjoho (I.A.C.M. Hoekstra-Dekkers)

Nest 2/7 aanwezig 2/4 - Geb. 6-5-2015
V. Oscar Phébe v. Groevenbeek, NHSB 2635613, (Horus Meike v. Groevenbeek x Phébe Babien v. Groevenbeek), HD A,
Eig. J. Broekman-Dekker
M. Fardau Fan De Indo-Anjoho, NHSB 2790064, (Barry x Demi fan de Indo-Anjoho), HD A, Eig. I.A.C.M. Hoekstra-Dekkers
Vader, moeder en 6 pups aanwezig. Wat verschillend van type. De een meer eigenschappen van de vader, de ander meer van
de moeder. Allemaal mooie hoofden met rastypische expressie. Allemaal nog los in front. In principe zijn de karakters in orde.
Je kan merken dat met de een is getraind en de ander niet.
H. OSCAR PHÉBE V. GROEVENBEEK

Uitmuntend rastype, goede maat en lengte hoogte verhouding. Hoofd: Mooi gevormd reuenhoofd, brede schedel, mooi oog,
goed aangezet en gedragen oor, schaargebit. Hals: Sterke hals. Lichaam: Goed gewelfde ribben, ellebogen kunnen beter
aansluiten, wat sterk hellend bekken. Staart: Goede staartaanzet en dracht. Ledematen: Draait voor en achter licht uit,
krachtig bone, compacte voeten, staat achter ondergeschoven. Gangwerk: Regelmatig met voldoende stuwkracht. Beharing:
Fraaie kleur, zou wat vlakker mogen liggen, is vrij zacht. Hond is bejaagd en heeft een KNJV diploma. Kwalificatie:
Uitmuntend.
ha. FARDAU FAN DE INDO-ANJOHO

Uitmuntend rastype, licht gestrekt. Hoofd: Goed gevormd hoofd met vrouwelijke expressie, licht gewelfde schedel, tikje rond
oog, correct gebit, goede verhouding schedel/ snuit, oor tikje laag aangezet en wat open gedragen. Hals: Krachtige hals.
Lichaam: Goede ribwelving en borst diepte, prima boven- en onderbelijning, goede bekkenligging. Staart: Goed aangezet en
gedragen. Ledematen: Staat goed op de benen, zag graag een fractie meer beenlengte, krachtig bone, compacte voeten,
uitmuntende hoeking voor, goede hoeking achter. Gangwerk: Regelmatig, goede paslengte en stuwkracht. Beharing: Wat
zacht, wat slag, goede kleur, met ticking. Volgt jachthondentraining. Kwalificatie: Uitmuntend.
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84. Baron

Reu.

Eig. T. den Jong - From

85. Eros

Reu.

Eig. J. v.d. Wijngaard

86. Ziiva

Teef.

Eig. I.A.C.M. Hoekstra-Dekkers

87. Zhyva

Teef.

Eig. J.P. Jansen - van Galen

Uitmuntend rastype, maat en verhouding, prettig gedrag. Hoofd: Mooi gevormd reuenhoofd, tikje rond oog, zou iets
donkerder mogen zijn, correct gebit, goed aangezet en gedragen oor met rastypische beharing. Hals: Goede hals. Lichaam:
Moet in lichaam nog iets uitzwaren en zag graag meer voorborst, fraaie hals-ruglijn, voldoende ribwelving. Staart: Goed
aangezet, iets vrolijk gedragen. Ledematen: Draait voorvoeten licht uit, met name rechts, goede evenredige hoekingen,
correct bone, compacte ronde voeten. Gangwerk: Regelmatig, voldoende paslengte. Beharing: Rastypische beharing,
bevedering passend bij leeftijd. Hond is bejaagd. Kwalificatie: Uitmuntend.
Onstuimige jongeling, nog volop in ontwikkeling, prima rastype, flinke maat. Hoofd: Schedel mag nog wat uitvlakken, wat
sterke stop, toont wat veel lip, goed aangezet en gedragen oor met lange beharing, compleet schaargebit met krachtige
elementen. Hals: Goede halslengte maar mag nog krachtiger worden. Lichaam: Moet nog uitzwaren, meer body en borst
krijgen, voldoende borstdiepte, ellebogen kunnen beter aansluiten, wat sterk hellend bekken. Staart: Goede staartlengte en
aanzet, beharing mag bossiger. Ledematen: Voor maat wat fijn bone, draait voorvoeten uit, staat achter af en toe koehakkig,
ronde compacte voeten, voor voldoende achter wat sterker gehoekt. Gangwerk: Regelmatig maar kan meer stuwen.
Beharing: Mooie kleur, bevedering passend bij leeftijd. Nu nog een slungelige puber. Kwalificatie: Zeer goed.
Uitmuntend type maat en verhouding. Hoofd: Goed gevormd tevenhoofd, wat vlakke schedel en duidelijke occiput, mooi
oog, goed aangezet en gedragen oor, correct gebit, lip kon wat strakker en onderkaak wat krachtiger. Hals: Krachtige hals
voor de lengte. Lichaam: Fraaie hals-ruglijn, goede onderbelijning, prima ribwelving, voorborst en borstdiepte, goede
bekkenligging. Staart: Goede lengte, goede aanzet en dracht, beharing mocht bossiger. Ledematen: Staat goed op de benen,
goede bone, voeten kunnen krachtiger, goed gehoekt voor en achter. Gangwerk: Makkelijk, regelmatig, goede stuwing.
Beharing: Prima jeugdvacht, nog in ontwikkeling, mooie kleur en aftekeningen. Kwalificatie: Uitmuntend.
Uitmuntend rastype, maat en verhouding, fraaie teef die jammer genoeg helemaal niet op haar gemak is en zich niet goed
laat betasten, ze is in te zware conditie. Hoofd: Mooi gevormd tevenhoofd met rastypische expressie, goed aangezet en
gedragen oor met rastypische beharing, goed oog, compleet schaargebit. Hals: Krachtige hals, goede lengte. Lichaam: Al ver
ontwikkeld in lichaam, door overgewicht rugbelijning niet optimaal, fraaie ribwelving, voldoende borstdiepte en voorborst,
wat sterk hellend bekken. Staart: Goed aangezette bossige staart, wordt door gedrag laag gedragen, af en toe tussen de
benen. Ledematen: Krachtig bone, draait voorvoeten licht uit. Gangwerk: Regelmatig, goede paslengte. Beharing:
Rastypische beharing, goede kleur. Vanwege gedrag krijgt deze uitmuntende teef vandaag helaas niet meer dan een zeer
goed. Kwalificatie: Zeer goed.
88. Twirre

Teef.

Eig. A. Helder - Koningstein

Absent.
89. Lieke †

Teef.

90. Caro

Teef.

Eig. A.P. Molenaar

Teef.

Eig. T. Dijkstra v.d. Meer

Absent.

Absent.
91. Jiska

Uitmuntend rastype, maar zag haar graag wat vrouwelijker, goede maat, iets gestrekt. Hoofd: Mooi gevormd hoofd, fraaie
schedelbreedte en -welving, tikje rond oog, compleet schaargebit, goed aangezet en gedragen oor. Hals: Goede lengte,
mocht iets krachtiger. Lichaam: Fraaie hals-ruglijn, goede onderbelijning, prima ribwelving, voorborst en borstdiepte, wat
lang in lendenen. Staart: Goed aangezet en gedragen, lange staart, zou bossiger mogen zijn. Ledematen: Krachtig bone,
uitmuntende hoekingen, compacte voeten, goede beenstanden. Gangwerk: Regelmatig, goede paslengte en stuwing.
Beharing: Rastypische beharing, mooie kleur, bevedering passend bij leeftijd. Kwalificatie: Uitmuntend.
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92. Elin

Teef.

Eig. D. Dijkshoorn

Uitmuntend rastype, maat en lengte- hoogte verhouding, moet zich in alles nog wat verder ontwikkelen. Hoofd: Mooi
gevormd tevenhoofd met rastypische expressie, goede verhouding schedel- snuit, goed aangezet en gedragen oor, goed oog,
compleet schaargebit. Hals: Hoog gedragen hals die nog wat krachtiger moet worden. Lichaam: Nog wat smal, goede bovenen onderbelijning, ellebogen kunnen beter aansluiten, correcte bekkenligging. Staart: Goed aangezet en gedragen, zou wat
bossiger kunnen. Ledematen: Passend bone, compacte voeten, goede beenstanden, evenredig voldoende gehoekt.
Gangwerk: Gaat vlot met wat veel actie voor. Beharing: Fraaie jeugdvacht met een mantel. Kwalificatie: Zeer goed.

Nest 14

Kennel v. Selihof (J.P.A. v.d. Zanden)

Nest 3/3 aanwezig 2/2 - Geb. 6-12-2014
V. Oscar Phébe v. Groevenbeek, NHSB 2635613, (Horus Meike v. Groevenbeek x Phébe Babien v. Groevenbeek), HD A,
Eig. J. Broekman-Dekker
M. Balou Senna v. Selihof, NHSB 2828150, (Siep Muffty v. Selihof x Senna Lobke v. Selihof), HD A, Eig. J.P.A. v.d. Zanden
Verschillende types en verschillend in ontwikkeling. De een wat hoog op de benen, de ander zou wat meer beenlente mogen
hebben. Alle vier prettige karakters en ook rastypisch.
H. OSCAR PHÉBE V. GROEVENBEEK

Uitmuntend rastype, goede maat en lengte hoogte verhouding. Hoofd: Mooi gevormd reuenhoofd, brede schedel, mooi oog,
goed aangezet en gedragen oor, schaargebit. Hals: Sterke hals. Lichaam: Goed gewelfde ribben, ellebogen kunnen beter
aansluiten, wat sterk hellend bekken. Staart: Goede staartaanzet en dracht. Ledematen: Draait voor en achter licht uit,
krachtig bone, compacte voeten, staat achter ondergeschoven. Gangwerk: Regelmatig met voldoende stuwkracht. Beharing:
Fraaie kleur, zou wat vlakker mogen liggen, is vrij zacht. Hond is bejaagd en heeft een KNJV diploma. Kwalificatie:
Uitmuntend.
hb. BALOU SENNA V. SELIHOF

Absent.

93. Hilbert Balou

Reu.

Eig. E. Veenstra-Martens

94. Herryt Balou

Reu.

Eig. D. de Mey

95. Hidde Balou

Reu.

Eig. W.C.H. de Bruin

96. Haaicke Balou

Teef.

Eig. H. Reugebink

97. Hester Balou

Teef.

Eig. J.P.A. v.d. Zanden

Krachtige reu, voldoende rastypisch, zag graag iets meer beenlengte. Hoofd: Goede verhouding schedel snuit, schedel goed
gewelfd, goed oog, goed aangezet en gedragen oor, schaargebit, occlusie links kan beter en onderkaak krachtiger, toont
ietsje lip. Hals: Krachtige goed gedragen hals. Lichaam: Krachtig ontwikkeld lichaam, goede ribwelving, voorborst en
borstdiepte, wat sterk hellend bekken. Staart: Goed aangezet en gedragen , staart van goed lengte, bossig. Ledematen: Staat
goed op de benen, krachtig bone, compacte voeten. Gangwerk: Regelmatig, voldoende stuwing en paslengte, los in de pols.
Beharing: Rastypische beharing, goede kleur, met klein beetje ticking. Kwalificatie: Zeer goed.
Absent.

Grote reu, voldoende rastypisch, goede lengte hoogte verhouding. Hoofd: Goed gevormd reuenhoofd, mannelijke expressie,
goed aangezet en gedragen oor, goed oog, schaargebit, toont ietsje lip. Hals: Goede halslengte, mag nog iets krachtiger
worden. Lichaam: Voldoende ribwelving en borstdiepte voor deze leeftijd, goede boven en onderbelijning, voldoende
voorborst, goede bekkenligging. Staart: Goed aangezet en gedragen staart, mag nog iets bossiger worden. Ledematen:
Evenredig goede hoekingen, ellebogen kunnen beter aansluiten, passend bone, compacte voeten. Gangwerk: Gaat vlot,
voldoende stuwkracht, wat veel actie voor. Beharing: Rastypische beharing en bevedering, maar zag graag wat minder
ticking in het wit. Nog volop in ontwikkeling. Kwalificatie: Zeer goed.
Absent.

Krachtige, goed gebouwde teef, prima lengte hoogte verhouding, vacht kon wat rastypischer. Hoofd: Mooi gevormd
tevenhoofd met rastypische expressie, goed aangezet en gedragen oor, goed oog en gebit. Hals: Krachtige hals, goede
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halslengte. Lichaam: Prima ribwelving, voorborst en borstdiepte, fraaie hals ruglijn, prima onderbelijning, goede
bekkenligging. Staart: Goed aangezet en gedragen bossige staart. Ledematen: Staat goed op de benen, krachtig bone,
compacte voeten, goed gehoekt voor en achter. Gangwerk: Gaat vlot, goede paslengte en stuwing. Beharing: Mooie kleur en
bevedering, maar vacht op het lichaam staat wat uit en heeft slag. Kwalificatie: Uitmuntend.
98. Hiltje Balou

Teef.

Eig. M.J.B. de Boer-van Herreveld

Prima rastype, maat en verhouding. Hoofd: Passend hoofd met vrouwelijke expressie, wat vlakke schedel, goed aangezet en
gedragen oor, goed oog, correct gebit. Hals: Voldoende krachtige hals,. Lichaam: Goede ribwelving, voldoende voorborst en
borstdiepte, ellebogen konden iets beter aansluiten, zag de ruglijn graag wat strakker, goede onderbelijning. Staart: Goed
aangezet, wat vrolijk gedragen. Ledematen: Passend bone, voeten konden sterker, steile voormiddenvoet, goede
beenstanden, evenredig voldoende gehoekt voor en achter. Gangwerk: Regelmatig, goede paslengte, voldoende stuwing,
nog erg los in front. Beharing: Rastypische beharing, ietsje slag, bevedering passend bij leeftijd. Moet wat krachtiger
worden en iets zelfverzekerder. Kwalificatie: Zeer goed.

Nest 15

Kennel v.h. Roerdal (Y. Franssen)

Nest 4/2 aanwezig 3/2 - Geb. 27-4-2015
V. Oscar Phébe v. Groevenbeek, NHSB 2635613, (Horus Meike v. Groevenbeek x Phébe Babien v. Groevenbeek), HD A,
Eig. J. Broekman-Dekker
M. Kari v. 't Wijdseland, NHSB 2752088, (Bart fan 't Suydevelt x Lester v.d. Flevomare), HD A, Eig. Y. Franssen
Mooie rasvertegenwoordigers. Duidelijke geslachtstypes. Allemaal goede maat en goede lengte- hoogte verhouding. Mooi
gevormde hoofden, ogen over het algemeen wat licht van kleur. Prima beharing. Geslaagde combinatie.
H. OSCAR PHÉBE V. GROEVENBEEK

Uitmuntend rastype, goede maat en lengte hoogte verhouding. Hoofd: Mooi gevormd reuenhoofd, brede schedel, mooi oog,
goed aangezet en gedragen oor, schaargebit. Hals: Sterke hals. Lichaam: Goed gewelfde ribben, ellebogen kunnen beter
aansluiten, wat sterk hellend bekken. Staart: Goede staartaanzet en dracht. Ledematen: Draait voor en achter licht uit,
krachtig bone, compacte voeten, staat achter ondergeschoven. Gangwerk: Regelmatig met voldoende stuwkracht. Beharing:
Fraaie kleur, zou wat vlakker mogen liggen, is vrij zacht. Hond is bejaagd en heeft een KNJV diploma. Kwalificatie:
Uitmuntend.
hc. KARI V. 'T WIJDSELAND

Rastypische teef goede maat en lengte hoogteverhouding. Hoofd: Mooi gevormd tevenhoofd, goede schedelbreedte en
welving, wat rond oog, zag graag iets meer opvulling onder het oog. Goed aangezet en gedragen mooi gevormd oor, correct
gebit met wat afgesleten elementen. Hals: Voldoende krachtige hals, goede lengte. Lichaam: Goede ribwelving en
borstdiepte, voldoende voorborst, zag de bovenbelijning graag wat strakker, onderbelijning in orde. Goede bekkenligging.
Staart: Goed aangezet en gedragen zou iets langer kunnen. Ledematen: Passend bone, compacte voeten, goede
beenstanden, goed gehoekt voor, achterhoeking mocht meer. Gangwerk: Gaat regelmatig, maar mocht meer temperament
en stuwing tonen. Beharing: Zag graag iets meer wit en ook wat minder ticking in het wit. Mooie kleur bruin. Kwalificatie:
Uitmuntend.
99. Sibo Kari

Reu.

Eig. M.M.J.J. Paulis - Wijnands

Uitmuntend rastype, maat en verhouding. Wat onstuimig gedrag, wel vriendelijk. Hoofd: Mooi gevormd reuenhoofd met
rastypische expressie. Brede mooi gewelfde schedel goed aangezet en gedragen oor, met rastypische beharing. Goed oog,
correct gebit. Hals: Krachtige hals, goede lengte. Lichaam: Al ver ontwikkeld in lichaam, goede ribwelving borstdiepte en
voorborst. Goede bekkenligging. Staart: Goed aangezet en gedragen staart, prima lengte. Ledematen: Krachtig bone, staat
goed op de benen, compacte voeten, uitmuntend gehoekt voor- en achter. Gangwerk: Regelmatig, goede stuwing en
paslengte. Beharing: Rastypische beharing, bevedering passend bij leeftijd. Mooie kleur. Nog voldoende wit. Ticking op de
ledematen. Fraai totaalbeeld. Voor het ideaal zou hij iets meer witverdeling mogen hebben. Kwalificatie: Uitmuntend.
100. Harley Kari

Reu.

Eig. G.J.J.M. Kleijngeld

Uitmuntend rastype, maat- en verhouding. Enthousiaste jongeling. Hoofd: Mooi gevormd reuenhoofd, mannelijke expressie.
Goed aangezet en gedragen oor. Mooie verhouding schedel snuit, mooie welving van de schedel. Correct schaargebit. Hals:
Goede halslengte, mag nog wat krachtiger. Lichaam: Mag nog wat uitzwaren, met name meer aansluiting bij de ellebogen.
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Goede ribwelving, voldoende borstdiepte, fraaie boven- en onderbelijning. Staart: Goed aangezet en gedragen, voldoende
lang, in stand onder de buik. Ledematen: Staat goed op de benen, compacte voeten, goede schouderligging, opperarm wat
rechtop, voldoende gehoekt achter. Gangwerk: Gaat vlot, maar nog wat jeugdig los. Voldoende stuwing . Beharing:
Rastypische beharing, bevedering moet nog komen. Kwalificatie: Uitmuntend.
101. Max Kari

Reu.

Eig. C.G. Hoen - Sawicki

Uitmuntend rastype, maat en verhouding. Fijn gedrag. Hoofd: Mooi gevormd reuenhoofd met rastypische expressie, goed
aangezet en gedragen oor, met wat lange beharing. Schedel nog wat sterk gewelfd. Rond oog. Oogkleur zag ik graag wat
donkerder. Correct gebit, jachtknobbel nog wat duidelijk zichtbaar. Hals: Goede lengte, voldoende krachtig. Lichaam:
Belijning wordt wat verstoord door licht overgewicht. Goede ribwelving, voorborst en borstdiepte. Goede boven- en
onderbelijning. Goed gehoekt voor en achter. Staart: Bossige staart, goed aangezet en gedragen. Ledematen: Krachtig bone.
Draait voorvoeten licht uit. Voeten mochten wat krachtiger. Gangwerk: Vlot, goede paslengte en stuwkracht. Beharing: In
principe rastypische beharing, maar door de wasbeurt van gisteren, vandaag nog erg zacht en flossig. Ticking op de
ledematen. Kon iets meer plaatverdeling hebben. Kwalificatie: Uitmuntend.
102. Anthos Kari

Reu.

Eig. A.H.C. Hendriks-van Zundert

103. Tara Kari

Teef.

Eig. Y. Franssen

104. Billie Kari

Teef.

Eig. M.A. Brinkhof

Absent.

Rastypische teef, goede maat en lengte hoogte verhouding. Hoofd: Goed gevormd tevenhoofd. Goede verhouding schedel,
snuit. Goed aangezet en gedragen oor. Rond, wat licht oog. Schaargebit, mist p3 rechtsonder. Toont ietsje lip. Hals: Krachtige
hals. Lichaam: Al ver ontwikkeld in lichaam. Goede boven- en onderbelijning. Prima ribwelving en borstdiepte. Goede
aansluiting van de ellebogen. Correcte bekkenligging. Staart: Goed aangezet en gedragen. Goede lengte. Rastypische bossige
beharing. Ledematen: Staat goed op de benen. Passend bone. Voeten voldoende compact. Draait voorvoeten licht uit.
Evenredige hoekingen. Gangwerk: Regelmatig, maar wat futloos gangwerk. Nauw achter en wat wijd voor. Beharing:
Rastypische beharing, wel wat veel ticking. Bevedering moet nog komen. Kwalificatie: Uitmuntend.
Uitmuntend rastype, maat en verhouding. Hoofd: Tevenhoofd met mooie schedelbreedte en welving. Iets lange voorsnuit,
waar ik graag meer opvulling onder de ogen bij zou willen zien. Rond oog. Correct schaargebit. Ietsje lip. Hals: Krachtige hals.
Lichaam: Goede ribwelving, borstdiepte en voorborst. Wat sterk hellend bekken. Staat graag ondergeschoven. Staart: Goed
aangezet en gedragen bossige staart. Ledematen: Draait voor- en achtervoeten licht uit. Passend bone. Hoekingen voor en
achter zouden sterker mogen. Gangwerk: Gaat vlot, goede stuwing. Voor nog los in pols en elleboog. Beharing: Rastypische
beharing. Bevedering komt nog. Ticking op ledematen en lichaam. Kwalificatie: Zeer goed.

Nest 16

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

Nest 2/8 aanwezig 2/6 - Geb. 17-9-2015
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. Eefke Maud v.d. Meerpoel, NHSB 2748738, (Basco v. 't Holtenbos x Maud v.d. Meerpoel), HD A,
Eig. J.W.J. Bukkems-v.d. Manakker
Leuk nest met prima kwaliteiten, goede rasvertegenwoordigers met prima hoofden, goede lichamen en juiste gangwerken,
uiteraard moeten ze met 19 maanden nog wat uitzwaren maar de basis is prima op orde, qua karakters leuk en aanhankelijk
maar met een overduidelijke eigen wil in bepaalde gevallen.
J. V.D RUYGHEWAERT ROEF BO

Mooie reu van 6 jaar oud, stevige kerel, prima ringgedrag. Hoofd: Krachtig en mannelijk, wat brede schedel, mooi oog,
correct oor en goed gebit, lippenpartij mag wat droger. Hals: Krachtig. Lichaam: Stevig en goed ontwikkeld, prima borst en
ribbenpartij, goede belijningen, toont ietsje gestrekt. Staart: Een goede lengte. Ledematen: Krachtig bone, goede hoekingen
voor en achter. Gangwerk: Gaat vlot door de ring. Beharing: Goed. Hond heeft een KNJV diploma. Kwalificatie: Uitmuntend.
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j. EEFKE MAUD V.D. MEERPOEL

Teefje van 7 jaar, prima rasbeeld, stevige dame. Hoofd: Mooi tevenhoofd, goede voorstop en schedel, amberkleurig oog en
correct oor. Hals: Krachtig. Lichaam: Goed ontwikkeld, prima voorborst, goede borstkas, goede lendenen, bovenbelijning mag
wat sterker. Staart: Goede lengte en dracht. Ledematen: Passend bone, mooie hoekingen voor en achter, wat lange nagels en
polsen mogen sterker. Gangwerk: Gaat vlot door de ring, goed uitgrijpend en harmonieus. Beharing: In aanleg goed, maar
vandaag wat minder. Hond is bejaagd. Kwalificatie: Zeer goed.
105. Wyne Charles Eefke

Reu.

Eig. L. Scheuter-Maas

106. Wicket Eefke

Reu.

Eig. B.G.M. Schuurmans

107. Wieske Eefke †

Teef.

108. Wisha Eefke

Teef.

Eig. J. van Engelen

109. Wemy Eefke

Teef.

Eig. B. Kooijman-Visser

110. Wisper Eefke

Teef.

Eig. G.A. Danklof

111. Wiske Eefke

Teef.

Eig. H.T.M. Meinders

Mooie jonge reu van 19 maanden, prima rasbeeld, goed gedrag. Hoofd: Mooi mannelijk hoofd met stoere uitstraling, goede
verhouding schedel voorsnuit, scharend gebit, mist rechtsboven p1, mooi amberkleurig hoofd, neusrug mag iets rechter.
Hals: Goede hals. Lichaam: Prima lichaam voor zijn leeftijd, moet uiteraard nog wel wat uitzwaren maar in de basis is alles
prima. Staart: Prima staartlengte en -dracht. Ledematen: Goede benen en voeten, prima hoekingen voor en achter.
Gangwerk: Vlot met goede paslengte, uiteraard nog wat los. Beharing: Prima. Kwalificatie: Uitmuntend.
Jonge onstuimige reu van 19 maanden, een echte charmeur. Hoofd: Mooi gevormd reuenhoofd met goede verhouding
schedel voorsnuit, neusrug mag wat rechter, goed oog oor en gebit, jammer van de wat kale oogranden. Hals: Van goede
lengte. Lichaam: Nog in ontwikkeling maar de basis is goed, voldoende voorborst, borstdiepte heeft nog tijd nodig, goede
bovenbelijning, nog wat oplopende onderbelijning. Staart: Volop kwispelend en van goede lengte. Ledematen: Evenredige
hoekingen voor en achter, passend bone. Gangwerk: Onstuimig en springerig, maar af en toe laat hij een goed uitgrijpend
gangwerk zien met voldoende paslengte. Beharing: Goed. Kwalificatie: Zeer goed.
Absent.

Onstuimige jonge teef van 19 maanden, een echte kroel met een duidelijke eigen wil. Hoofd: Vrouwelijk hoofd met goede
stop, schedel en voorsnuit, goed amberkleurig oog, compleet scharend gebit en prima oor. Hals: Goede lengte en prima
bespierd. Lichaam: Goed ontwikkelt lichaam, prima voorborst en borstdiepte, goede belijningen en krachtige lendenen.
Staart: Goede staartlengte en -dracht. Ledematen: Prima bone goede ledematen en voeten, goede hoekingen voor en
achter. Gangwerk: Als ze wil kan ze een goed gangwerk laten zien. Beharing: Prima. Met enige ringtraining toont ze nog meer
haar kwaliteiten. Kwalificatie: Uitmuntend.
Leuke teef van 19 maanden, gedraagt zich keurig. Hoofd: Typisch tevenhoofd met juiste expressie en goede verhoudingen,
oog mag nog wat donkerder worden, goed gebit, correct oor. Hals: Goede hals. Lichaam: Goed ontwikkeld voor haar leeftijd,
ietsjes lange lendenen, voldoende voorborst, prima ribwelving. Staart: Goede lengte, goed gedragen en volop kwispelend.
Ledematen: Goede hoekingen voor en achter, prima bone en goede voeten. Gangwerk: Gaat vlot door de ring. Beharing:
Goed. Kwalificatie: Zeer goed.
Onstuimige teef van 19 maanden, die het aaien prima vindt, maar betasten liever niet wil. Hoofd: Vrouwelijk, neusrug mag
tikje rechter, oog moet nog wat donkerder worden, correct gebit, goed gedragen en geplaatst oor. Hals: Goede hals.
Lichaam: Passend bij een 19 maanden oude teef in basis goed maar moet nog uitzwaren, goede bovenbelijning. Staart:
Goede staartlengte en dracht. Ledematen: Goede benen en voeten, evenredige hoekingen voor en achter. Gangwerk:
Moeilijk te beoordelen, erg springerig. Beharing: In aanleg goed, bevedering heeft nog tijd nodig. Kwalificatie: Zeer goed.
Teefje van 19 maanden prima rasbeeld, vriendelijk karakter maar met eigen wil. Hoofd: Aantrekkelijk tevenhoofd met
ondeugende expressie, oog moet nog wat donkerder worden, goede verhouding schedel voorsnuit, scharend gebit, goed oor.
Hals: Van goede lengte. Lichaam: Goed ontwikkeld voor haar leeftijd, moet nog wel wat zwaarder worden, goede
bovenbelijning, ellebogen sluiten nog niet goed aan. Staart: Van goede lengte en goed gedragen. Ledematen: Goede benen
en voeten, prima hoekingen, staat graag breed in front. Gangwerk: Vlot en breed en los in front. Beharing: Correct met goede
bevedering. Kwalificatie: Zeer goed.
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112. Wumke Eefke

Teef.

Eig. H.G.A. v.d. Boog

113. Waika Eefke

Teef.

Eig. L.J. de Ben

114. Wopke Eefke

Teef.

Eig. I. de Jonge

Absent.

Teefje van 19 maanden prima rasbeeld. Hoofd: Vrouwelijk, goede voorsnuit, stop en schedel, voldoende donkerkleurig
amber oog, compleet scharend gebit en correct oor, iets ruim in lippen. Hals: Correcte hals. Lichaam: Prima ontwikkeld voor
haar leeftijd, bovenbelijning mag iets strakker, prima borst- en ribbenpartij. Staart: Goede lengte, goed gedragen.
Ledematen: Prima bone, prima hoekingen voor en achter, zet voetjes wat frans. Gangwerk: Laat een vlot gangwerk zien.
Beharing: Prima. Kwalificatie: Uitmuntend.
Leuke teef van 19 maanden, prima rasbeeld. Hoofd: Vrouwelijk met goede verhoudingen, prima stop, goede wigvorm, kan
haar oor goed dragen. Hals: Goede hals. Lichaam: Goed ontwikkeld lichaam ietsje lang in lendenen, goede borst en
ribbenpartij. Staart: Goede staartlengte en dracht, vrolijk kwispelend. Ledematen: Passend bone, zet voetjes graag naar
buiten, evenredige hoekingen voor en achter. Gangwerk: Gaat vlot door de ring. Beharing: Goed. Kwalificatie: Zeer goed.

Nest 17

Kennel van J.C. Linden (J.C. v.d. Linden)

Nest 3/3 aanwezig 3/1 - Geb. 3-12-2014
V. Maron, NHSB 2796372, (Jordie the Gloucester x Arista), HD A, Eig. M.A. Klein
M. Froukje Wietske v.d. Meerpoel, NHSB 2764418, (Basco v. 't Holtenbos x Wietske v.d. Meerpoel), HD A,
Eig. J.C. v.d. Linden
Leuk nest en vrij uniform met 28 maanden leeftijd zijn ze toch nog net iets te smal, ze hebben nog tijd nodig bij vader en
moeder zie ik dit niet terug, in lichaam is de basis goed. Hoofden met mooie verhoudingen maar mag bij een enkele reu iets
mannelijker. Goede vachten, leuke karakters.
K. MARON

Stevige kerel van bijna 7 jaar, vriendelijk en rustig karakter. Hoofd: Wat te zwaar en mannelijk hoofd met wijze expressie,
goede wigvorm, prima vloeiende stop, goed amberkleurig oog, een correct gedragen en geplaatst oor. Hals: Stevige hals.
Lichaam: Fors met goede voorborst, goede ribwelving en ietsje veel spek op zijn ribben, krachtige lendenen. Staart: Goede
staart. Ledematen: Stevig en krachtig bone, goede hoeking in de voorhand, voldoende in de achterhand. Gangwerk: Gaat vlot
door de ring met juiste staartdracht. Beharing: Goede vacht en bevedering, bossige staart en broek. Hond is bejaagd.
Kwalificatie: Zeer goed.
k. FROUKJE WIETSKE V.D. MEERPOEL

Teefje van 7 jaar, rastypisch totaalbeeld, vriendelijk en rustig. Hoofd: Vrouwelijk met mooie wigvorm, prima verhoudingen,
vloeiende stop, correct amberkleurig oog, mooi oortje en juist gebit. Hals: Goede hals prima bespierd. Lichaam: Krachtig goed
ontwikkeld, prima borst en ribben. Staart: Van goede lengte en goed gedragen, mag iets bossiger. Ledematen: Prima bone,
goede hoekingen voor en achter. Gangwerk: Gaat vlot door de ring, achter iets nauw en voor met de voetjes wat naar
binnen. Beharing: Goed. Kwalificatie: Zeer goed.
115. Joep

Reu.

Eig. A. Korsten

Reu van 28 maanden die nog wat moet uitzwaren en het betasten niet echt prettig vindt. Hoofd: Zou een iets meer
mannelijke uitstraling mogen hebben, goede verhouding schedel voorsnuit, voldoende amberkleurig oog, correct oor. Hals:
Van goede lengte. Lichaam: Nog wat smal en heeft de tijd nodig, ellebogen sluiten nog niet goed aan. Staart: Van goede
lengte. Ledematen: Evenredige hoekingen voor en achter. Gangwerk: Erg smal en los. Beharing: Goed. Testikels niet
kunnen controleren, vanwege gedrag en ontbreken geslachtstype deze kwalificatie. Kwalificatie: Goed.
116. Joris

Reu.

Eig. A. Slats

Ondeugende reu van 28 maanden, zeer goed rasbeeld. Hoofd: Mannelijk met goede verhoudingen, mooi amberkleurig oog,
stoute expressie, prima oor, compleet scharend gebit. Hals: Goede hals. Lichaam: In aanleg goed, maar moet nog uitzwaren,
goede ribwelving, goede voorborst, onderbelijning nog iets oplopend. Staart: Goede lengte, goed gedragen en mooi bossig.
Ledematen: Passend bone, evenredige hoekingen voor en achter. Gangwerk: Vlot en nog wat los. Beharing: Goed.
Chemisch gecastereerd, miniscuul kleine testikels Totaalbeeld: Zeer goed (Totaalbeeld in plaats van kwalificatie i.v.m.
Gecastreerd/gesteriliseerd.)
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117. Jurre

Reu.

Eig. T. Raes

118. Jente

Teef.

Eig. J.C. v.d. Linden

119. Jette

Teef.

Eig. D. Visbeen

120. Jeije

Teef.

Eig. P. Alsem

Reu van 28 maanden prima rasbeeld, moet nog uitzwaren. Hoofd: Voldoende mannelijk met goede verhoudingen, alerte
expressie , oogkleur moet nog wat donkerder, correct gebit, prima oor. Hals: Van goede lengte moet nog meer bespierd
worden. Lichaam: Nog wat smal, maar met juiste verhoudingen, goede bovenbelijning, nog iets oplopende onderbelijning.
Staart: Prima staartdracht, goede lengte, vrolijk kwispelend. Ledematen: Passend bone, evenredige hoekingen voor en
achter, goede voeten. Gangwerk: Laat een vlot en evenredig gangwerk zien. Beharing: Goed, maar moet nog iets voller
worden. Kwalificatie: Zeer goed.
Teefje van 28 maanden, prima ras- en geslachtsbeeld. Hoofd: Vrouwelijk met goede verhouding, correct gebit, amberkleurig
oog en prima oor. Hals: Van goede lengte. Lichaam: Nog wat smal, prima bovenbelijning, onderbelijning nog wat oplopend.
Staart: Correcte staart. Ledematen: Evenredige hoekingen voor en achter, goede benen en voeten. Gangwerk: Toont een vlot
gangwerk, nog iets los. Beharing: Beharing in aanleg goed. Kwalificatie: Zeer goed.
Absent.
Absent.

Nest 18

Kennel van J. Faes (J. Faes)

Nest 5/2 aanwezig 1/2 - Geb. 22-12-2014
V. Bowie Spot v. Carnisselande, NHSB 2706022, (Spot Jara Guido v. 't Opgoande Slag x Tjarda Djara v.d. Stompaerdse
Kreek), HD A, Eig. R.J. v.d. Wel
M. Hera, LOSH 1050107, (Suyferhout'S Zeppos x Elle), HD B, Eig. J. Faes
Beide ouderdieren lijken in type en met name in hoofd identiek. Dit zien we bij de teven weer terug. De jonge reu is nog een
echte puber, wat slungelig en al flink aan de maat. De teven zijn in ontwikkeling al meer af en tonen zich mooie
rasvertegenwoordigers. Goede constructies, goede karakters, maar soms wat onstuimig.
L. BOWIE SPOT V. CARNISSELANDE

Krachtige reu van negen jaar, compact en fors. Hoofd: Mannelijk met wat brede schedel, goede voorsnuit, ietsje diepe stop,
goed oog, oor en gebit. Hals: Krachtig. Lichaam: Stevig met goede voorborst, correcte ribwelving, goede boven- en
onderbelijning. Staart: Goede staart. Ledematen: Stevig bot, voeten mogen wat sterker, goede hoekingen voor en achter.
Gangwerk: Gaat vlot en regelmatig. Beharing: Goed. Kwalificatie: Zeer goed.
l. HERA

Stevige teef van 8,5 jaar oud, rustig en vriendelijk.. Hoofd: Mooi vrolijk hoofd met goede verhouding schedel voorsnuit, mooi
amberkleurig oog, prima oor, correct gebit. Hals: Goede hals prima gespierd. Lichaam: Krachtig, goede belijningen, prima
voorborst, goede ribwelving. Staart: Correct gedragen, goede lengte. Ledematen: Prima bone, goede benen en voeten, prima
hoekingen voor en achter. Gangwerk: Gaat als een speer door de ring. Beharing: Prima. Kwalificatie: Uitmuntend.
121. Nono-Jack

Reu.

Eig. D. Rogier

Reu.

Eig. K. Picavet

Absent.
122. N-Bowie

Flinke reu van 26 maanden, aan de maat. Hoofd: Mannelijk, goede verhouding schedel voorsnuit, neusrug mag iets rechter,
iets duidelijke stop, licht amberkleurig oog wat nog donkerder moet worden, lippenpartij mag droger. Hals: Van goede
lengte. Lichaam: Moet nog uitzwaren, goede voorborst, nog oplopende onderbelijning, ellebogen sluiten nog niet aan. Staart:
Goede staartlengte en -dracht, mag wat bossiger. Ledematen: Evenredige hoekingen voor en achter, ietsje sterk hellend
bekken, passend bone, prima voeten. Gangwerk: Gaat vlot, nog wel wat los. Beharing: In aanleg goed. Kwalificatie: Zeer
goed.
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123. N-Boris

Reu.

Eig. M. Rasschaert

124. Noxx-Bowie

Reu.

Eig. T. v.d. Eede-de Buck

125. Nox-Bowie

Reu.

Eig. S. van Laecken

126. Nazca-Hera

Teef.

Eig. B. Dillen

127. Nova-Hera Teef.

Eig. J.W.E. Bustin

Absent.
Absent.
Absent.

Teefje van 26 maanden prima ras- en geslachtsbeeld. Hoofd: Rastypisch tevenhoofd, neusrug mag wat rechter, prima stop en
schedel, correct gebit, mooi amberkleurig oog, goed aangezet iets lang oor. Hals: Goede hals. Lichaam: Goed ontwikkeld
lichaam, prima voorborst, goede ribkorf, goede belijningen. Staart: Goede staart, mag nog iets bossiger worden. Ledematen:
Prima hoekingen voor en achter, passend bone. Gangwerk: Gaat vlot door de ring, harmonieus en goed uitgrijpend. Beharing:
Prima. Kwalificatie: Uitmuntend.
Rastypisch teefje van 28 maanden, eigenwijs in karakter en vindt het betasten aan haar achterhand niet fijn. Hoofd:
Rastypisch tevenhoofd met goede verhoudingen, goed oog, oor en gebit. Hals: Goede hals. Lichaam: Prominente voorborst,
prima ribwelving, goede boven- en onderbelijning. Staart: Goede staart mag nog iets bossiger. Ledematen: Prima bone,
goede hoekingen voor, voldoende achter. Gangwerk: Kan vlot gaan, voor nog wat los. Beharing: In aanleg goed, bevedering
heeft nog wat tijd nodig. Met wat ringtraining zal ze haar kwaliteiten nog meer tonen. Hond is bejaagd en heeft een KNJV
diploma. Kwalificatie: Zeer goed.

Nest 19

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

Nest 4/3 aanwezig 4/3 - Geb. 19-4-2015
V. Tinus Jinte Basco v. 't Stieckelholt, NHSB 2816898, (Basco v. 't Holtenbos x Jinte-Senna-Guido v. 't Opgoande Slag), HD A,
Eig. M.A.C. Plaisier
M. Blossom fan 't Suydevelt, NHSB 2812138, (Mazzel fan 't Suydevelt x Dinges fan de Indo-Anjoho), HD A, Eig. J.C. Huijsing
Homogeen nest. Over het algemeen met stabiel gedrag. Honden met mooie types. De teven al verder af dan de reuen. Zeker
honden met toekomst.
M. TINUS JINTE BASCO V. 'T STIECKELHOLT

Krachtige reu van goede maat en hoogte-lengte verhoudingen. Mooi type. Hoofd: Mooi hoofd, goed gebit, oor en oog. Hals:
Correcte lengte, toont wat keelhuid. Lichaam: Mooie ribwelving, strakke ruglijn, licht hellend kruis. Staart: Voldoende bossige
staart van goede lengte. Ledematen: Goed bone. Voor voldoende gehoekt. Voeten en middenvoeten kunnen vaster. Achter
goed gehoekt. Gangwerk: Gaat vlot. Achter nauw. Beharing: Licht golvend, wat rul. Donkerbruin, voldoende platenverdeling.
Stabiele, rustige hond. Hond is bejaagd en heeft een KNJV diploma. Kwalificatie: Uitmuntend.
ma. BLOSSOM FAN 'T SUYDEVELT

In aanleg mooi type met goede hoogte-lengteverhouding. Hoofd: Mooi belijnd, vrouwelijk hoofd. Goed gebit, oor en oog.
Hals: correcte lengte. Lichaam: mooie ribwelving. Bovenbelijning niet strak. Sterk gewelfd over de lendenen, hellend kruis.
Staart: Goede lengte, niet bossig. Ledematen: Voor voldoende gehoekt. Bone passend bij de maat, goede voeten. Achter
goed gehoekt. Gangwerk: Gaat nauw en mist wat stuwkracht. Beharing: Volledig uit vacht na nest. Donkerbruin, voldoende
platen verdeling. Beharing voelt wat hard aan. Kwalificatie: Zeer goed.
128. Jan Blosjar

Reu.

Eig. L.S. Demarteau

Mooi type, goede hoogte / lengte verhouding, mooie maat. Hoofd: Goed belijnd hoofd, goed gebit, oor en oog. Hals:
Correcte lengte. Lichaam: In wat magere conditie, voldoende ontwikkelde ribben. Mooie bovenbelijning. Staart: Zou bossiger
moeten zijn, goede lengte. Ledematen: Kan voor beter gehoekt, goed bone. Voeten draaien iets uit. Wat los in ellebogen.
Achter goed gehoekt. Gangwerk: Moet nog vaster worden. Ook bij het gaan wat los in de ellebogen. Beharing: Goede
structuur. Donkerbruin, zou meer platen moeten hebben. Rustige stabiele hond. Totaalbeeld: Geen (Totaalbeeld in plaats
van kwalificatie i.v.m. Monorchide.)
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129. Joop Blosjar

Reu.

Eig. E.S. Booi

130. Klaas Blosjar

Reu.

Eig. G.B. Korf-v.d. Boom

131. Sjaak Blosjar

Reu.

Eig. R.M. Gosschalk - Harms

132. Teuntje Blosjar

Teef.

Eig. V. v.d. Horst

Flinke reu van mooi type. Hoofd: Mooi belijnd hoofd, van goede lengte verhoudingen. Goed gebit, oor en oog. Hals: Correcte
lengte. Lichaam: Goede ribwelving. Mooie bovenbelijning. Correct bekken. Staart: Van goede lengte, zou bossiger moeten
zijn. Ledematen: Goede schouder en voorborst, wat korte opperarm. Goed bone. Achter voldoende gehoekt. Gangwerk: Mist
stuwkracht achter bij het gaan en wikkelt de pas niet af. Beharing: Correct. Donkerbruin, moet wat meer plaatverdeling
hebben. Enthousiaste hond die meer tijd nodig heeft. Kwalificatie: Zeer goed.
In aanleg mooi type, maar nog niet in balans. Het hoofd toont al volwassen, maar het lichaam nog niet. Hoofd: Mooi hoofd,
met goede expressie. Goed gebit, oor en oog. Hals: Correcte lengte. Lichaam: Voldoende ribwelving. In gang en stand iets
oplopende ruglijn. Licht hellend bekken. Staart: Zou bossiger moeten zijn. Goede lengte. Ledematen: Kan voor beter gehoekt,
achter voldoende. Goede bone. Draait rechter voorvoet iets uit. Gangwerk: Moet vaster worden. Beharing: Van goede
structuur, heel donkerbruin. Voldoende platenverdeling. Moet nog stabieler worden. Hond is bejaagd, heeft een KNJV
diploma en heeft een veldwerk kwalificatie. Kwalificatie: Zeer goed.
Grote reu. Nog niet helemaal in balans. Hoofd: Mooi belijnd hoofd, met mooie expressie. Goed gebit, oor en oog. Hals:
Correcte lengte. Lichaam: Voldoende ribwelving. In stand rechte bovenbelijning. Staart: Goede lengte, zou bossiger moeten
zijn. Ledematen: Voor voldoende gehoekt. In gang en stand wat los in ellebogen. Achter voldoende gehoekt. Goed bone.
Draait rechtsvoor iets uit. Gangwerk: Moet nog vaster worden. Beharing: van goede structuur, voldoende platenverdeling,
donkerbruin. Enthousiaste hond, is toch rustig te krijgen. Kwalificatie: Zeer goed.
Mooi type, mooie maat. Goede hoogte/lengte verhoudingen. Hoofd: Mooi hoofd met goede expressie. Goed gebit, oor en
oog. Hals: Correcte lengte. Lichaam: Mooie ribwelving, vandaag iets te zwaar. Goede bovenbelijning, iets hellend kruis.
Staart: Goede lengte, zou bossiger moeten zijn. Ledematen: Voor en achter goed gehoekt, mooie voorborst. Gangwerk: Gaat
vlot, achter nauw. Beharing: Goede structuur, donkerbruin, goede plaatverdeling. Stabiele teef. Kwalificatie: Uitmuntend.
133. Tooske Blosjar

Teef.

Eig. J.C. Huijsing

Mooi type. Goede hoogte/lengte verhouding. Hoofd: Mooi vrouwelijk hoofd met goede expressie. Goed gebit, oor en oog.
Hals: Correcte lengte. Toont wat keelhuid. Lichaam: Mooie ribwelving. Bovenbelijning mag iets strakker, iets hellend kruis.
Staart: Goede lengte, zou iets bossiger mogen zijn. Ledematen: Voor voldoende gehoekt, goede benen en voeten. Ellebogen
sluiten niet helemaal aan. Achter voldoende gehoekt. Gangwerk: Mag meer stuwen en rug moet vaster. Beharing: Goede
beharing, voldoende platenverdeling. Donkerbruin. Vriendelijk temperament, attente teef. Kwalificatie: Zeer goed.
134. Trudy Blosjar

Teef.

Eig. J. Myers

Mooi type. Toont nu nog wat hoog op de benen. Hoofd: Mooi vrouwelijk hoofd. Met goede expressie. Goed gebit, oor en
oog. Hals: Correcte halslengte. Lichaam: Prima ribwelving. Mooie bovenbelijning. Iets hellend kruis. Staart: Zou bossiger
moeten zijn. Ledematen: Voor voldoende gehoekt. Goed bone. Voorvoetjes licht uitgedraaid. Achter voldoende gehoekt.
Gangwerk: Gaat vlot en stuwend. Beharing: Goede structuur, donkerbruin, goede plaatverdeling. Heeft nog tijd nodig en
kan goede resultaten bereiken. Hond is bejaagd en heeft een KNJV diploma. Kwalificatie: Uitmuntend.

Nest 20

Kennel v.d. Haeckpolder (J.H. Alberts-Oets)

Nest 2/3 aanwezig 0/3 - Geb. 28-1-2015
V. Tinus Jinte Basco v. 't Stieckelholt, NHSB 2816898, (Basco v. 't Holtenbos x Jinte-Senna-Guido v. 't Opgoande Slag), HD A,
Eig. M.A.C. Plaisier
M. Kelly Joeska v. 't Patrieske, NHSB 2898825, (Ascon-Maras an 't Landweggie x Joeska v.d. Haeckpolder), HD A,
Eig. J.H. Alberts-Oets
Met uitzondering van de laatste teef redelijk uniform van type. Prettig temperament. Over het algemeen goede beharing en
behoorlijk ontwikkeld voor hun leeftijd.
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M. TINUS JINTE BASCO V. 'T STIECKELHOLT

Krachtige reu van goede maat en hoogte en lengteverhoudingen. Mooi type. Hoofd: Mooi hoofd, goed gebit, oor en oog.
Hals: Correcte lengte, toont wat keelhuid. Lichaam: Mooie ribwelving, strakke ruglijn, licht hellend kruis. Staart: Voldoende
bossige staart van goede lengte. Ledematen: Goed bone. Voor voldoende gehoekt. Goed bone. Voeten en middenvoeten
kunnen vaster. Achter goed gehoekt. Gangwerk: Gaat vlot. Achter nauw. Beharing: Licht golvend, wat rul. Donkerbruin,
voldoende platenverdeling. Stabiele, rustige hond. Hond is bejaagd en heeft een KNJV diploma. Kwalificatie: Uitmuntend.
mb. KELLY JOESKA V. 'T PATRIESKE

Wat compact gebouwde teef. Hoofd: Goed belijnd hoofd goed gebit, oor en oog. Hals: Correcte lengte. Lichaam: Prima
ribwelving; goede bovenbelijning; hellend kruis. Staart: staart goede lengte, voldoende bossig. Ledematen: voor goed
gehoekt; achter voldoende ; goed bone; wat lange voet. Gangwerk: gaat vlot, achter wat nauw. Beharing: goede
structuur met lichte golving; donkerbruin; voldoende platenverdeling. Rustige en stabiele teef. Kwalificatie: Zeer goed.
135. Jelle

Reu.

Eig. A.F. van Oorschot

136. Jochem

Reu.

Eig. J. van Herwijnen

137. Jolien

Teef.

Eig. R. Schouten-van Driel

138. Jynte

Teef.

Eig. J.H. Alberts-Oets

Absent.
Absent.

Zeer goed type. Goede hoogte-lengte verhouding. Hoofd: Mooi vrouwelijk hoofd. Goed gebit en oor. Oog voldoende donker.
Hals: Correct. Lichaam: Goede ribwelving. In principe rechte rugbelijning, maar ze drukt zich plat. Staart: Van goede lengte en
voldoende bossig. Ledematen: Voor voldoende gehoekt. Goede benen en voeten. Achter voldoende gehoekt. Gangwerk: Zou
meer kunnen stuwen. Achter nauw. Beharing: Van goede structuur. Donkerbruin. Voldoende platenverdeling. Rustige teef
die zich niet helemaal vrij voelt vandaag. Kwalificatie: Zeer goed.
Mooi type. Goede hoogte-lengte verhouding. Hoofd: Vrouwelijk hoofd met mooie expressie. Goed gebit, oor en oog. Hals:
Correcte lengte. Lichaam: Mooi ribwelving. Rechte bovenbelijning. Staart: Goede lengte, voldoende bossig. Ledematen: Voor
voldoende gehoekt. Goed bone. Achter goed gehoekt. Gangwerk: Gaat vlot met rechte bovenbelijning. Achter wat nauw.
Beharing: Prima beharing. Donkerbruin. Voldoende platenstructuur. Rustige, stabiele teef. Kwalificatie: Uitmuntend.
139. Jetta

Teef.

Eig. A.J.B. Coenen

Grote teef van mooi type. Hoofd: Mooi hoofd. Goed gebit, oor en oog. Hals: Correcte lengte. Lichaam: Prima ribwelving.
Goede bovenbelijning. Iets hellend kruis. Staart: Meer bevederd dan bossig. Ledematen: Voor en achter voldoende
gehoekt. Goede benen en voeten. Gangwerk: Draaft vlot. Achter iets nauw. Beharing: Goede structuur. Donkerbruin.
Mantel. Rustige, stabiele teef. Kwalificatie: Zeer goed.

Nest 21

Kennel v. Drienermarke (H.T. Bösing)

Nest 1/2 aanwezig 1/2 - Geb. 4-1-2015
V. Douwe Nynke v.d. Bezelhonk †, NHSB 2694395, (Dorus v. 't Oale Hemelriek x Nynke-Flo-Jytte v.d. Bezelhonk), HD A,
Eig. A.H. Stamhuis
M. Djenna Sanne v. Drienermarke, NHSB 2743422, (Jelle Babien v. Groevenbeek x Sanne Anjo v. Drienermarke), HD A,
Eig. H.T. Bösing
Compleet nest. Uniform in type met een duidelijk verschil in geslachtstype. Prettig temperament. Hebben het zwakke punt
van de moeder namelijk de bovenbelijning zoals die nu is, niet doorgekregen. Vader helaas overleden. De kinderen lijken zijn
vachtstructuur te hebben op basis van de foto.
N. DOUWE NYNKE V.D. BEZELHONK †

Absent.
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n. DJENNA SANNE V. DRIENERMARKE

Krachtige teef met vrij gestrekte bouw. Hoofd: Mooi belijnd hoofd. Goed gebit, oor en oog. Hals: Correcte lengte. Lichaam:
Mooie ribwelving. Rug niet strak. Iets hellend kruis. Staart: Zou bossiger kunnen zijn. Goede lengte. Ledematen: Voor goed
gehoekt. Mooie voorborst. Goede benen en voeten. Achter voldoende gehoekt. Gangwerk: Gaat vlot met iets doorgezakte
bovenbelijning. Beharing: In aanleg van goede structuur, maar licht krullend in de nek en de broek. Rustige, stabiele teef.
Hond is bejaagd en heeft een KNJV diploma. Kwalificatie: Zeer goed.
140. Bram Djenna

Reu.

Eig. H.T. Bösing

141. Benthe Djenna

Teef.

Eig. H.T. Bösing

Krachtige reu van uitmuntend type. Mooie hoogte lengte verhouding. Hoofd: Mooi reuenhoofd. Goed gebit, oor en oog. Hals:
Correcte lengte. Toont iets keelhuid. Lichaam: Prima ribwelving. Mooie bovenbelijning. Staart: Meer bevederd dan bossig.
Correcte lengte. Ledematen: Voor en achter voldoende gehoekt. Mooi bone. Goede voeten. Ellebogen mogen nog iets meer
aansluiten. Gangwerk: Gaat vlot met uitmuntende bovenbelijning. Beharing: Goede structuur. Licht golvend op de rug. Mooie
harmonische hond met rustig en stabiel temperament. Kwalificatie: Uitmuntend.
Uitmuntend type. Goede hoogte- lengte verhouding. Hoofd: Mooi tevenhoofd. Goed gebit, oor en oog. Hals: Correcte hals.
Lichaam: Mooie ribwelving. Goede bovenbelijning. Staart: Voldoende bossig. Goede lengte. Ledematen: Voor en achter goed
gehoekt. Mooi passend bone. Goede voeten. Gangwerk: Gaat vlot. Bovenbelijning mag soms iets vaster. Beharing: Prima
beharing. Donkerbruin. Goede plaatverdeling. Rustige, stabiele teef. Kwalificatie: Uitmuntend.
142. Silke Djenna

Teef.

Eig. E.W. van Hoeven

In aanleg mooi type. Is nog wat puppy-achtig. Hoofd: Mooi belijnd hoofd. Goed gebit, oor en oog. Hals: Correcte hals.
Lichaam: Mooie ribwelving. Goede bovenbelijning. Staart: Correcte lengte en voldoende bossig. Ledematen: Voor en achter
voldoende gehoekt. Goed bone. Gangwerk: Moet meer stuwen en vaster worden. Beharing: In aanleg goede structuur.
Zeer donkerbruin. Goede plaatverdeling. Levendig temperament. Heeft meer tijd nodig. Kwalificatie: Zeer goed.

Nest 22

Kennel v.d. Ruyghewaert (G.M. v.d. Feijst)

Nest 4/2 aanwezig 2/2 - Geb. 29-8-2015
V. Andor fan de Indo-Anjoho, NHSB 2681989, (Barry x Demi fan de Indo-Anjoho), HD A, Eig. B.M. Pouw-Zuiderhof
M. v.d. Ruyghewaert Repke Bo †, NHSB 2828506, (Oscar Phébe v. Groevenbeek x Bo v.d. Heidehoogte), HD A,
Eig. G.M. v.d. Feijst
Aanwezig vader, 2 reuen en 2 teven. Vader is een uitmuntende Drent maar heeft wat veel lip en keelhuid en heeft dat bij
sommige van zijn nakomelingen ook vererft. 1 reu is het pechvogeltje van het nest met een gebitsprobleem na een ongeval
en hij is monorchide, maar qua type wel een uitmuntende Drent. 1 teefje heeft een zeer brede witte bles. 1 reu en 1 teef
konden met een uitmuntend beoordeeld worden. Alle honden laten prima gedrag zien.
O. ANDOR FAN DE INDO-ANJOHO

Uitmuntend mannelijk rasbeeld. 9 jaar oud. Prima gedrag in de ring. Hoofd: Mooi rastypisch wigvormig mannelijk hoofd,
goede verhoudingen. Mag iets droger in hoofd en hals zijn. Goed oog, oor en compleet scharend gebit. Hals: Goede hals.
Lichaam: Prima lichaam met goede borstkorf en mooi door lopende ribben. Staart: Mooie bossige staart. Ledematen: Voor en
achter voldoende hoekingen. Gangwerk: Gaat voor leeftijd vlot door de ring. Voldoende stuwing en uitgrijpend. Beharing:
Rastypische Drentenbeharing, passend bij leeftijd. Kwalificatie: Uitmuntend.
o. V.D. RUYGHEWAERT REPKE BO †

Absent.

143. Ubbe Repkandor

Reu.

Eig. G. Wiedijk

Uitmuntend mannelijk rasbeeld met prima ringgedrag. Hoofd: Mooi wigvormig mannelijk hoofd met echte Drentenexpressie.
Goede verhoudingen. Goed oog en oor. Hals: Goede hals. Lichaam: Goed ontwikkelde ribkorf met mooi door lopende ribben.
Goede boven en onderbelijning. Wat sterk hellend bekken. Staart: Mooie bossige staart. Ledematen: Voldoende hoeking
voor en achter. Sterke benen en voeten. Gangwerk: Gaat voldoende uitgrijpend en stuwend door de ring. Beharing: Mooie
rastypische Drentenbeharing met prima bevedering. Gebitsafwijking: Meerdere afwijkingen t.g.v. het doorbijten van een
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elektriciteitskabel van 220V op leeftijd van 7 weken. Totaalbeeld: Geen (Totaalbeeld in plaats van kwalificatie i.v.m.
Monorchide.)
144. Umberto Repkandor

Reu.

Eig. J. Donker-Schepers

145. Ulco Repkandor

Reu.

Eig. A.D. Koolen

146. Usher Repkandor

Reu.

Eig. P. Kwakemaak

147. Ursi Repke

Teef.

Eig. J.A.M. Meijer-Wensveen

148. Uen Repke

Teef.

Eig. E. Tichelaar

Absent.

Zeer goed mannelijk rasbeeld. Toont in totaalbeeld een fractie hoog gesteld. Prima gedrag in de ring. Hoofd: Mooi wigvormig
mannelijk Drentenhoofd, maar mag in lip en hals iets droger zijn. Goed oog, oor en compleet scharend gebit. Hals: Goede
hals. Lichaam: Moet in ribkorf nog iets uitzwaren, wel goed door lopende ribben. Iets sterk hellend bekken. Staart: Mooie
bossige staart. Ledematen: Voor voldoende, achter net voldoende hoeking. Gangwerk: Loopt achter graag iets
ondergeschoven, met een vrolijk gedragen staart. Beharing: In aanleg goede beharing maar moet nog iets meer ontwikkelen.
Kwalificatie: Zeer goed.
Absent.

Uitmuntend rasbeeld met een vrouwelijk Drentenhoofd wat beslist niet zwaarder mag worden. Prima gedrag in de ring.
Hoofd: Wigvormig Drentenhoofd met goede verhoudingen. Goed oog, oor en compleet scharend gebit, maar zag haar in
voorsnuit graag droger. Hals: Goede hals. Lichaam: Goed ontwikkelde ribkorf met goed door lopende ribben. Iets sterk
hellend bekken. Staart: Goede staart. Ledematen: Voor en achter voldoende gehoekt. Gangwerk: Voldoende uitgrijpend en
voldoende stuwend. Gaat graag met vrolijke staart. Beharing: In aanleg goede beharing, iets open op de rug. Voldoende
bevedering. Kwalificatie: Uitmuntend.
Goed vrouwelijk rasbeeld. Heeft een zeer uitgebreide witte bles met nog een minimaal bruin randje rond de ogen. Prima
gedrag in de ring. Hoofd: Vrouwelijk hoofd met een lange voorsnuit. Goed oog, oor en compleet scharend gebit. Hals: Goede
hals. Lichaam: Goed ontwikkeld lichaam met licht gestrekt totaalbeeld en goed door lopende ribben. Iets sterk hellend
bekken. Staart: Goede staart. Ledematen: Voldoende hoeking voor en achter. Gangwerk: Gaat voldoende uitgrijpend en
stuwend door de ring met goed staartdracht. Beharing: Rastypische beharing met voor leeftijd voldoende bevedering.
Kwalificatie: Goed.

Nest 23

Kennel van J. Hooge (J. Hooge)

Nest 3/5 aanwezig 2/3 - Geb. 21-3-2015
V. Quibus, NHSB 2652596, (Dorus v. 't Oale Hemelriek x Bo v.d. Heidehoogte), HD A, Eig. G.M. v.d. Feijst
M. Emy fan 't Suydevelt, NHSB 2824384, (Bart fan 't Suydevelt x Jet fan 't Suydevelt), HD A, Eig. J. Hooge
Vader, moeder, 2 reuen en 3 teven aanwezig. Moeder is een echte uitmuntende ouderwetse boerendrent en vader een
uitmuntende reu. En dit heeft gemiddeld een zeer goed nest opgeleverd.
P. QUIBUS

Uitmuntend mannelijk rasbeeld met prima gedrag in de ring. Hoofd: Uitmuntend mannelijk wigvormig hoofd met goede
verhoudingen en belijningen. Mag in voorsnuit een fractie droger. Goed oog, oor en compleet scharend gebit. Hals: Goede
hals maar iets keelhuid. Lichaam: In lichaam goede ribkorf met mooi door lopende ribben. Iets sterk hellend bekken. Staart:
Mooie bossige staart. Ledematen: Voor en achter voldoende gehoekt, voorhand ligt iets ver naar voren waardoor ellebogen
niet helemaal aansluiten. Gangwerk: Voldoende stuwend gangwerk maar loopt voor met losse ellebogen. Beharing: In aanleg
goede beharing met voldoende bevedering. Kwalificatie: Uitmuntend.
p. EMY FAN 'T SUYDEVELT

Uitmuntend vrouwelijk rasbeeld. Een echte ouderwetse boerendrent. Prima ringgedrag. Hoofd: Uitmuntend vrouwelijk hoofd
met goede verhoudingen. Droge belijningen. Mooi amberkleurig oog. Goed oor en compleet scharend gebit. Hals: Goede
hals. Lichaam: Goed ontwikkelde ribkorf. Mooi door lopende ribben. Mooie boven en onderbelijning. Staart: Mooie bossige
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staart. Ledematen: Voldoende gehoekt voor en achter. Gangwerk: Voldoende stuwend en uitgrijpend gangwerk. Beharing:
Mooie rastypische beharing met prima bevedering. Kwalificatie: Uitmuntend.
149. Bandit

Reu.

Eig. D. D'Haens

150. Banjer

Reu.

Eig. H. Speelman

151. Buster

Reu.

Eig. M.M.A. van Asperen

152. Bibi

Teef.

Eig. D. Smets

Absent.

Uitmuntend mannelijk rasbeeld met prima gedrag in de ring. Hoofd: Uitmuntend wigvormig mannelijk hoofd met goede
verhoudingen en mooie vloeiende belijningen. Oog moet nog iets opkleuren. Goed oor, compleet scharend gebit. Een echte
mooie Drentenexpressie. Hals: Goede hals. Lichaam: Goed ontwikkelde borstkorf met mooi door lopende ribben. Staart:
Mooie bossige staart. Ledematen: Voor en achter voldoende hoekingen. Gangwerk: Voldoende uitgrijpend en stuwend
harmonisch gangwerk. Beharing: Mooie rastypische beharing en bevedering. Kwalificatie: Uitmuntend.
Zeer goed mannelijk rasbeeld. Uitstekend gedrag in de ring. Wordt netjes voorgebracht. Hoofd: Zeer goed mannelijk hoofd. Is
wat breed in schedel. Goed oog, oren en compleet scharend gebit. Hals: Goede hals. Lichaam: Goed ontwikkelde ribkorf.
Staart: Mooie bossige staart. Ledematen: Voor steil en achter voldoende gehoekt. Gangwerk: Gaat achter graag wat nauw en
voor los. Beharing: Rastypische beharing met voor leeftijd voldoende bevedering. Kwalificatie: Zeer goed.
Uitmuntend vrouwelijk rasbeeld, maar in totaalbeeld iets elegant door een iets sterk oplopende onderbelijning. Uitstekend
ringgedrag en wordt uitstekend voorgebracht. Hoofd: Mooi vrouwelijk hoofd met een echte Drentenexpressie. Zag voorsnuit
graag een fractie korter. Goed oog en oor en compleet scharend gebit. Hals: Goede hals. Lichaam: Goed ontwikkelde
borstkorf maar ribben zouden iets verder mogen door lopen. Staart: Goede staart. Ledematen: Voldoende hoekingen voor en
goede hoekingen achter. Gangwerk: Voldoende uitgrijpend en stuwend gangwerk. Beharing: Mooie Drentenbeharing. Hond
is bejaagd. Kwalificatie: Zeer goed.
153. Balou

Teef.

Eig. C. Zondervan

Zeer goed vrouwelijk rasbeeld met een iets elegant totaalbeeld en veel ticking in de beharing. Prima gedrag in de ring. Hoofd:
Fijnbesneden vrouwelijk hoofd. Zag voorsnuit graag een fractie korter. Goed oor, oog en compleet scharend gebit. Hals:
Goede hals. Lichaam: Moet in alles nog wat verder uitzwaren. Ribben lopen goed door waardoor een goede onderbelijning.
Staart: Goede staart. Ledematen: Harmonisch goede hoekingen. Gangwerk: Gangwerk voor leeftijd al mooi in balans.
Beharing: Moet nog wat verder ontwikkelen maar in aanleg rastypisch. Kwalificatie: Zeer goed.
154. Berber

Teef.

Eig. C.H. Kauffman

155. Bente

Teef.

Eig. I. van Diepen - Wester

156. Babs

Teef.

Eig. M.L. van Geenen - Proveniers

Absent.
Absent.

Zeer goed vrouwelijk rasbeeld. Goed gedrag in de ring. Hoofd: Mooi wigvormig vrouwelijk hoofd met vloeiende belijningen
en echte Drentenexpressie. Goed oog en oor en compleet scharend gebit. Hals: Goede hals. Lichaam: Staat graag wat
overbouwd. Goede ribkorf maar ribben zouden iets verder mogen door lopen. Bekken te sterk hellend. Staart: Mooie bossige
staart. Ledematen: Voor voldoende en achter net voldoende gehoekt. Staat graag ondergeschoven. Gangwerk: Zou achter
meer mogen stuwen en loopt voor wat los. Beharing: Rastypische Drentenbeharing met voor leeftijd al mooie bevedering.
Kwalificatie: Zeer goed.
157. Pip

Teef.

Eig. H. van Heerde

Zeer goed vrouwelijk rasbeeld met royaal ticking in de beharing. Hoofd: Zeer goed wigvormig vrouwelijk hoofd met goede
belijningen, maar zag haar in voorsnuit graag een fractie korter. Goed oog, oor en compleet scharend gebit. Hals: Goede hals.
Lichaam: Voor leeftijd goed ontwikkelde borstkorf, moet nog wat verder uitzwaren maar ribben lopen voldoende door.
Staart: Goede staart. Ledematen: Goede hoeking achter, voldoende hoeking voor. Zag graag iets meer vering in de polsen.
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Gangwerk: Gaat vlot en met voldoende stuwing door de ring, voor wat los. Beharing: In aanleg goede beharing, nu nog wat
open op de rug. Voor leeftijd voldoende bevedering. Kwalificatie: Zeer goed.

Nest 24

Kennel v.'t Poldersdijkje (J. Mastenbroek)

Nest 3/2 aanwezig 2/1 - Geb. 2-3-2015
V. Timco v. 't Arrêt, NHSB 2673536, (Nørlund Darino x Sophie v. 't Arrêt), HD A, Eig. Y.M. de Jong-Van Oosten
M. Fenella v. 't Poldersdijkje, NHSB 2745327, (Suyferhout'S Dino x Fides v. 't Poldersdijkje), HD C, Eig. J. Mastenbroek
Jammer dat vader ontbreekt. Bij de moederhond ligt de schouder onvoldoende schuin naar achteren. Bij de reuen zien we
dat terug. Allemaal een goed karakter en een prima vacht.
Q. TIMCO V. 'T ARRÊT

Absent.

q. FENELLA V. 'T POLDERSDIJKJE

Aantrekkelijke teef van 8 jaar met goede verhoudingen. Hoofd: Lief vrouwelijk hoofd. Goed gedragen oor. Ovaal oog met
goede kleur, zachte expressie. Schaargebit. Hals: Stevige hals. Soepele overgang naar de ruglijn. Lichaam: Krachtig lichaam.
Goede ribwelving. Kort in lendenen. Staart: Tikje laag aangezette staart met een vrolijke kwispel. Ledematen: Prima
hoekingen, goed bot. Goede voeten. Schouder kon iets schuiner liggen. Gangwerk: Prima vlot en soepel gangwerk. Beharing:
Prima beharing. Hond is bejaagd, heeft een KNJV diploma en heeft een veldwerk kwalificatie. Kwalificatie: Uitmuntend.
158. Rex

Reu.

Eig. A. Somers

159. Hidde

Reu.

Eig. A. Struijk

160. Skip

Reu.

Eig. G.C.L.M. Peeters

161. Sjors

Teef.

Eig. M. van Oers

162. Lente

Teef.

Eig. J. Mastenbroek

Krachtig gebouwde reu van 2 jaar met goede verhoudingen. Gaat vanzelf in stand staan. Vriendelijk en vrolijk gedrag. Hoofd:
Hoofd met prima verhoudingen. Goed geplaatst en gedragen oor. Heel attente blik. Ogen moeten nog opdonkeren.
Schaargebit, compleet. Hals: Hals van genoeg lengte. Krachtige hals goed overgaand in een sterke rug. Lichaam: Mooie
ribwelving, maar de onderbelijning kan nog iets uitzwaren. Staart: goed aangezette staart met een vrolijke kwispel.
Ledematen: Evenredig gehoekt met goed bot en flinke bespiering. Schouder kon iets schuiner liggen. Gangwerk: Vlot en
soepel gangwerk. Ruim uitgrijpend. Beharing: Prima vacht. Kwalificatie: Uitmuntend.
Krachtige reu van 2 jaar met goede verhoudingen. Vriendelijk gedrag. Hond is goed geproportioneerd. Hoofd: Goed aangezet
en gedragen oor. Brede schedel. Ovaal ook dat nog iets moet opdonkeren. Volle voorsnuit. Compleet schaargebit. Hals:
Goede halslengte met mooie overgang naar de rug. Lichaam: Goede ribwelving, kort in lendenen, goede borstdiepte. Staart:
Goed aangezette en gedragen staart. Ledematen: Sterke benen, achter beter gehoekt dan voor. Schouder kon iets schuiner
liggen. Goed bot. Sterke voeten. Gangwerk: Vlot en soepel gangwerk. Beharing: Goede vacht. Kwalificatie: Uitmuntend.
Absent.
Absent.

Echte teef. Iets klein in formaat. Goede verhoudingen. Hoofd: Lief hoofd. Zachte blik. Goed geplaatst en gedragen oor. Goede
voorsnuit, compleet schaargebit. Hals: Sterke hals, goede overgang naar de rug. Lichaam: Prima ribwelving, goede
borstdiepte. Staart: Goed aangezet, vrolijke kwispel. Ledematen: Voor en achter goed gehoekt. Gangwerk: Bij het gaan gaat
zij breed en de voeten komen dichter bij elkaar. Beharing: Prima vacht. Hond is bejaagd en heeft een veldwerk kwalificatie.
Kwalificatie: Uitmuntend.

Nest 25

Kennel fan 't Patrijzen Bos (W. Klijnstra)

Nest 3/3 aanwezig 2/3 - Geb. 7-9-2015
V. Floris Horus fan 't Patrijzen Bos, NHSB 2651654, (Horus Meike v. Groevenbeek x Haidy), HD A, Eig. J. Wegink
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M.

Isah Loeka v.d. Krikheide, NHSB 2783267, (Castor Buster fan 't Patrijzen Bos x Loeka v.d. Meerpoel), HD A,
Eig. W. Klijnstra

Vader en moeder beide aanwezig, één reu ontbreekt. Het is jammer dat beide reuen monorchide zijn. De teefjes hebben nog
veel te groeien en uit te zwaren, maar als ze net als hun moeder zijn komt dat op termijn wel goed.
R. FLORIS HORUS FAN 'T PATRIJZEN BOS

Krachtige reu van 10 jaar, die nog met volle vaart door de ring gaat. Goede verhoudingen. Hoofd: Mannelijk met een alerte
expressie. Goed geplaatst en gedragen oor, goede ogen, goede voorsnuit, compleet schaargebit. Hals: Krachtige hals met een
goede overgang naar de rug. Lichaam: Mooi diep lichaam, goede diepe borst met goede ribwelving. Lendenen konden tikje
korter zijn. Staart: Prima staartaanzet en dracht. Ledematen: Goed gehoekt voor en achter. Goed bot. Goede voeten.
Gangwerk: Uitstekend gangwerk, vlot en soepel. Beharing: Prima vacht. Hond is bejaagd. Kwalificatie: Uitmuntend.
r. ISAH LOEKA V.D. KRIKHEIDE

Vriendelijk teef van 7 jaar, die alles nog leuk vindt. Hoofd: Lief tevenhoofd. Mooi ovaal oog met goede kleur. Goed
Drentenoor. Compleet schaargebit. Hals: Voldoende halslengte. Soepel overgaand in de sterke rug. Lichaam: Krachtig
Drentenlichaam met goede ribwelving en korte lendenen. Staart: Goed aangezette staart met vrolijke kwispel. Ledematen:
Goede hoekingen voor en achter. Voldoende bot. Tenen konden iets beter aansluiten. Gangwerk: Vlot gangwerk. Beharing:
Goede vacht, die er wat warrig uitziet door het zwemmen. Voeten tonen sporen van speeksel. Kwalificatie: Uitmuntend.
163. Kay Floris

Reu.

Eig. R.B. de Groot

164. Kast Floris

Reu.

Eig. S. Wagemanns

165. Kobus Floris

Reu.

Eig. W. van Sundert

166. Kirsti Isah

Teef.

Eig. H. Tankink

Flinke reu met goede verhoudingen. Hoofd: Mooi Drentenhoofd, goed gedragen en geplaatst oor. Ovaal oog, goede kleur.
Compleet gebit. Hals: Goede sterke hals. Lichaam: In lichaam nog een beetje jeugdig, moet nog uitzwaren. Goede ribwelving.
Ietsje lang in lendenen. Staart: Tikje lage staartaanzet, vrolijke kwispel. Ledematen: Sterke benen, evenredig gehoekt, goede
voeten. Gangwerk: Vlot gangwerk. Beharing: Prima vacht. Hond is bejaagd. Totaalbeeld: Goed (Totaalbeeld in plaats van
kwalificatie i.v.m. Monorchide.)
Iets gestrekte reu, 1,5 jaar. Hoofd: Echt Drentenhoofd, goed geplaatst en gedragen oor. Goed schaargebit. Mooie voorsnuit.
Hals: Sterke hals van goede lengte. Lichaam: Goede toplijn. Goede ribwelving, moet nog wat uitzwaren in diepte. Iets lang in
lendenen. Staart: Goede staartaanzet, vrolijke kwispel. Ledematen: Evenredig gehoekt, goed bot, goede voeten. Gangwerk:
Vlot gangwerk. Beharing: Goede vacht. Totaalbeeld: Zeer goed (Totaalbeeld in plaats van kwalificatie i.v.m. Monorchide.)
Absent.

Jeugdig teefje, 1,5 jaar. Is nog niet helemaal af. Hoofd: Lief tevenhoofd in goede verhoudingen. Goed gedragen en geplaatst
oor, goed oog. Goede voorsnuit, schaargebit. Hals: Prima hals-rugbelijning. Lichaam: Goede ribwelving, goede borstdiepte,
iets lange lendenen. Moet nog uitzwaren. Staart: Goede staartaanzet en dracht. Ledematen: Evenredig matig gehoekt,
goed bot, goede voeten. Gangwerk: Vlot gangwerk. Beharing: Voldoende beharing. Staat nu nog wat overbouwd, maar met
het ouder worden zal dat beter worden. Kwalificatie: Zeer goed.
167. Kira Isah

Teef.

Eig. P. Raap

168. Kissy Isah

Teef.

Eig. M. Oppelaar

Beetje verlegen teef van 1,5 jaar. Ziet er nog jeugdig uit. Hoofd: Echt tevenhoofd, oogt nog jong. Goed geplaatst oor. Mooi
ovaal oog, goede voorsnuit. Schaargebit. Hals: Goede halslengte. Lichaam: Is nog niet af. Ribwelving mag meer, evenals de
borstdiepte. Staart: Goede staartaanzet en een vrolijke kwispel. Ledematen: Evenredig matig gehoekt, net voldoende bot,
mooie voeten. Gangwerk: Prima vacht. Beharing: . Kwalificatie: Zeer goed.
Vrolijke teef van 1,5 jaar met goede verhoudingen en een vacht die laat zien dat ze van zwemmen houdt. Hoofd: Lief
tevenhoofd met goed aangezet en gedragen oor. Ogen kunnen nog iets donkerder worden. Goede voorsnuit, goed
schaargebit. Hals: Goede lengte, goede toplijn. Lichaam: Kan nog iets uitzwaren en moet dieper worden. Ribwelving is
aanwezig. Staart: Staart tikkeltje laag aangezet met een ontzettend vrolijke kwispel. Ledematen: Evenredig matig gehoekt.
Goed bot, goede voeten. Gangwerk: Vlot en vrolijk gangwerk. Beharing: Goede vacht. Kwalificatie: Zeer goed
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Kennel v.h. Roerdal (Y. Franssen)

Nest 6/4 aanwezig 5/1 - Geb. 23-4-2015
V. Thybo Sanne v. Drienermarke, NHSB 2743418, (Jelle Babien v. Groevenbeek x Sanne Anjo v. Drienermarke), HD A,
Eig. H.E. de Heer-Bronwasser
M. Saku v. 't Roerdal, NHSB 2860899, (Joksan Sainuke the Gloucester x Kari v. 't Wijdseland), HD A, Eig. Y. Franssen
Heterogeen nest met een paar fouten. 1 cryptorchide reu. 1 reu met lichte bovenvoorbeet en 1 wel erg vrolijk gedragen
staart. Allemaal rastypische beharing. Allemaal ronde ogen. Fijne karakters. Over het algemeen mooie honden.
S. THYBO SANNE V. DRIENERMARKE

Uitmuntend rastype, maat en verhouding. Fijn gedrag. Hoofd: Hoofd van goede verhoudingen, mannelijke expressie. Goede
verhouding schedel snuit. Goede schedelwelving. Goed aangezet en gedragen oor. Goed oog. Schaargebit. Met een gebroken
voortand. Hals: Krachtige hals, goede lengte. Lichaam: Goede boven- en onderbelijning. Goede ribwelving en borstdiepte.
Voldoende voorborst. Goede bekkenligging. Staart: Goed aangezet en gedragen bossige staart. Ledematen: Staat goed op de
benen. Ovale voeten. Uitmuntend gehoekt voor en goed achter. Gangwerk: Regelmatig gangwerk met goede paslengte en
stuwkracht. Beharing: Wat open beharing. Mooie kleur. Prima bevedering. Hond is bejaagd en heeft een KNJV diploma.
Kwalificatie: Uitmuntend.
s. SAKU V. 'T ROERDAL

Wat kleinere teef. Licht gestrekt. Voldoende rastypisch. Hoofd: Goed gevormd tevenhoofd. Goed aangezet en gedragen oor.
Wat rond oog. Schaargebit. Hals: Goede lengte, voldoende krachtig. Lichaam: Goede boven- en onderbelijning. Goede
ribwelving, borstdiepte. Voldoende voorborst. Staart: Goed aangezet en gedragen bossige staart. Ledematen: Passend bone.
Goede voeten. Evenredige hoekingen. Gangwerk: Gaat regelmatig, maar toont wat weinig temperament vandaag. Beharing:
Rastypische beharing, maar zag wel graag iets meer bevedering. Kwalificatie: Uitmuntend.
169. Kaleb Saku

Reu.

Eig. N.C.A.M. Vossen

Uitmuntend rastype, maat en verhouding. Hoofd: Mooi gevormd reuenhoofd. Goed aangezet en gedragen oor. Oog tikje
rond. Correct gebit. Hals: Krachtige hals. Goede lengte. Lichaam: Mooie boven- en onderbelijning. Goede ribwelving,
borstdiepte en voorborst. Staart: Goed aangezet en gedragen. Prima van lengte. Ledematen: Krachtig bone. Goede voeten.
Goed gehoekt voor- en achter. Goede bekkenligging. Gangwerk: Regelmatig. Goedpaslengte en stuwkracht. Beharing:
Rastypische beharing, goede kleur. Ticking. Bevedering passend bij leeftijd. Hond is bejaagd en heeft een KNJV diploma.
Kwalificatie: Uitmuntend.
170. Bikkel Saku

Reu.

Eig. M.A.M. Kooman - Ottermans

171. Borris Saku

Reu.

Eig. M.M.J. Schoonbrood

172. Raf Saku

Reu.

Eig. R.M.H.W. Schwillens

Enthousiaste jonge reu. Voldoende rastypisch. Goede lengte-hoogte verhouding. Hoofd: Hoofd van goede verhouding. Goede
ooraanzet en dracht. Tikje rond oog. Compleet schaargebit. Hals: Goede lengte, moet nog wat krachtiger worden. Lichaam:
Goede ribwelving. Moet nog wat uitzwaren. Goede bekkenligging. Staart: Actieve staart. Goed aangezet. Goede lengte.
Ledematen: Passend bone. Evenredige hoekingen. Ellebogen kunnen beter aansluiten. Goede voeten. Gangwerk: Enthousiast
nog jeugdig los gangwerk. Beharing: Goede structuur en kleur. Al prima bevedering voor deze leeftijd. Haar aan de oren wat
lang. Kwalificatie: Zeer goed.
Absent.

Uitmuntend rastype, maat en verhouding. Hoofd: Mooi gevormd reuenhoofd. Goede schedelbreedte en welving. Rond oog.
Correct schaargebit. Goede ooraanzet en dracht, wat lange beharing. Hals: Krachtige hals, goede lengte. Lichaam: Fraaie halsruglijn, prima onderbelijning. Goede ribwelving en borstdiepte. Wat sterk hellend bekken. Staart: Goede aangezet en
gedragen bossige staart. Ledematen: Passend bone. Voeten konden sterker. Ellebogen kunnen beter aansluiten. Goed
gehoekt voor- en achter. Goede beenstanden. Gangwerk: Gaat enthousiast door de ring. Goede paslengte met stuwkracht.
Beharing: Goede structuur. Zou wat meer wit willen zien (is bijna mantel). Totaalbeeld: Geen (Totaalbeeld in plaats van
kwalificatie i.v.m. Cryptorchide.)
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173. Olle Saku

Reu.

Eig. S.C. van Bakel

174. Argos Saku

Reu.

Eig. N.H.H. Silvertand

Jonge reu die nog volop in ontwikkeling is. Voldoende rastypisch. Goede lengte-hoogte verhouding. Hoofd: Mannelijk hoofd
met rastypische expressie. Wat duidelijke occiput. Goed aangezet en gedragen oor met wat lange beharing. Rond oog. Mag
meer opvulling onder de ogen. Zag de onderkaak graag krachtiger en langer. Zeer ruim scharend gebit met contactverlies.
Hals: Goede lengte, moet nog krachtiger worden. Lichaam: Nog wat smal. Mooie boven- en onderbelijning. Goede ribwelving,
maar moet nog dieper worden. Goede bekkenligging. Zag graag meer voorborst. Staart: Goed aangezet en gedragen bossige
staart. Ledematen: Goede beenstanden, maar het bone mocht krachtiger. Compacte voeten. Ellebogen kunnen beter
aansluiten. Gangwerk: In het juiste tempo laat hij voldoende paslengte zien. Is wel nog wat los, moet in het geheel krachtiger
worden. Beharing: Rastypische beharing, goede bevedering voor deze leeftijd. Paar schimmelvlekken. Gebitsafwijking: Zeer
ruim scharend contact verlies. Hoektanden staan wel goed. Kwalificatie: Goed.
Enthousiaste jonge reu. Mantel met een vlek er in, goede maat, lengte hoogte verhouding. Hoofd: Goed gevormd hoofd.
Goed aangezet en gedragen oor. Rond oog, correct schaargebit. Ietsje lip. Hals: Mag nog wat krachtiger worden. Lichaam:
Goede boven- en onderbelijning. Goede ribwelving. Voldoende borstdiepte en voorborst. Staart: Hoog aangezet en
gedragen. Van goede lengte en bossig. Ledematen: Draait voorvoeten uit. Achter correct, evenredige goede hoekingen
voor- en achter. Passend bone. Gangwerk: Nog jeugdig los. Mist wat aan kracht en stuwing. Beharing: Rastypische beharing.
Al prima bevedering. Kwalificatie: Zeer goed.
175. Fiene Saku

Teef.

Eig. P.G.M. v.d. Kuinder - Poulissen

176. Donja Saku

Teef.

Eig. T. te Velde

177. Pepper Saku

Teef.

Eig. E.W.P. Ramakers - Duijf

178. Isabelle Moos Saku

Teef.

Eig. B. Sluijter

Absent.

Middelgrote teef. Voldoende rastypisch. Goede lengte-hoogteverhouding. Hoofd: Tevenhoofd met goede verhoudingen.
Goed aangezet en gedragen oor. Rond oog. Correct schaargebit. Zag graag wat meer opvulling onder de ogen. Toont wat lip.
Hals: Krachtige hals. Lichaam: Goede boven- en onderbelijning. Goede ribwelving, borstdiepte en voorborst. Goede
bekkenligging. Staart: Goed aangezet en gedragen bossige staart. Ledematen: Passend bone. Correcte voeten. Staat goed op
de benen. Goed gehoekt voor- en achter. Gangwerk: Gaat regelmatig maar wat gebonden. Zag graag meer stuwkracht.
Beharing: Rastypische beharing. Bevedering moet nog komen. Kwalificatie: Zeer goed.
Absent.
Absent.

Nest 27

Kennel van E.G.M.Nijhof-Roessink (E.G.M. Nijhof-Roessink)

Nest 4/2 aanwezig 1/1 - Geb. 14-12-2014
V. Franky Pyppa v.d. Bezelhonk, NHSB 2854221, (Bas v. 't Holtenbos x Pyppa Jytte v.d. Bezelhonk), HD A, Eig. C. Hellwich
M. Sylke-Nynke v.d. Bezelhonk, NHSB 2845783, (Floris Horus fan 't Patrijzen Bos x Nynke-Flo-Jytte v.d. Bezelhonk), HD A,
Eig. E.G.M. Nijhof-Roessink
Geslaagde combinatie. 2 rastypische nakomelingen. Goede karakters. Prima vachten. Goed gebouwd.
T. FRANKY PYPPA V.D. BEZELHONK

Krachtige reu, prima rastype, maat en verhouding. Hoofd: Mooi reuenhoofd, met rastypische expressie. Mooie
schedelbreedte en welving. Goed aangezet en gedragen oor. Zag het oog graag wat ovaler. Correct gebit. Onderkaak kon
krachtiger. Toont wat lip. Lippigment kon beter. Hals: Krachtige hals. Lichaam: Goede ribwelving en borstdiepte. goede
voorborst. Toont wat spanning over de lendenen. Goede onderbelijning. Staart: Goed aangezet en gedragen. Bossige staart,
goede lengte. Ledematen: Krachtig bone. Goede beenstanden. Goed gehoekt voor- en achter. Gangwerk: Regelmatig goede
paslengte, prima stuwing. Beharing: Rastypisch tikje open . Onderbroken mantel. Hond is bejaagd en heeft een KNJV
diploma. Kwalificatie: Uitmuntend.
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t. SYLKE-NYNKE V.D. BEZELHONK

Kleine teef. Voldoende rastypisch. Hoofd: Tevenhoofd met mooie schedelbreedte en welving. Goed oog. Goed aangezet en
gedragen oor. Correct schaargebit. Hals: Krachtige hals. Lichaam: Goede bovenbelijning. Onderbelijning verstoord door
melklijsten. Goede ribwelving, borstdiepte en voorborst. Wat hellende bekkenligging. Staart: Goed aangezet en gedragen
bossige staart. Ledematen: Passend bone. Draait voor- en achter de voeten licht uit. Goed gehoekt voor- en achter.
Gangwerk: Wat gebonden gangwerk. Beharing: Wat open beharing. Goede kleur. Kwalificatie: Zeer goed.
179. Maico

Reu.

Eig. P. van Tol

180. Nymo

Reu.

Eig. M. Pijnenburg van den Gevel

181. Falco

Reu.

Eig. E. v.d. Zeyst

182. Bronco

Reu.

Eig. M. v.d. Meer

183. Fenny

Teef.

Eig. A. Klijnsoon

184. Kyra

Teef.

Eig. M.J.J. Senten

Uitmuntend rastype, aan de maat. Goed van verhouding. Hoofd: Mooi gevormd hoofd. Rastypische expressie. Goed aangezet
en gedragen oor, met wat lange beharing. Correct gebit. Hals: Mag nog wat krachtiger worden. Lichaam: Goede boven- en
onderbelijning. Wat sterk hellend bekken. Moet in lichaam nog wat uitzwaren. Staart: Goed aangezet en gedragen bossige
staart. Ledematen: Passend bone. Correcte voeten. Goede beenstanden. Goed gehoekt voor- en achter. Gangwerk: Door
trauma in de achterhand is het gangwerk niet meer zo soepel en uitgrijpend als het zou moeten zijn. Beharing: Rastypisch.
Voor leeftijd al mooie bevedering. Donkerbruin. Kwalificatie: Zeer goed.
Absent.
Absent.
Absent.
Absent.

Uitmuntend rastype, maat en verhouding. Hoofd: Mooi gevormd hoofd met vrouwelijke expressie. Goede schedelbreedte en
welving. Goed aangezet en gedragen oor. Zag het oog graag iets ovaler. Schaargebit. Hals: Krachtige hals. Lichaam: Mooi
ontwikkeld in lichaam. Fraaie boven- en onderbelijning. Wat sterk hellend bekken. Goede ribwelving, voldoende borstdiepte
en voorborst. Staart: Goed aangezet en gedragen bossige staart. Ledematen: Krachtig bone. Goede beenstanden, compacte
voeten. Evenredige goede hoekingen. Gangwerk: Gemakkelijk, regelmatig, goed uitgrijpend gangwerk. Beharing: Rastypisch
met mooie kleurverdeling en voor leeftijd al veel bevedering. Kwalificatie: Uitmuntend.
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