VERSLAGEN V.D. FOKDAG VAN 17 maart 2018
Nest 1

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

Nest 5/1 aanwezig 4/1 - Geb. 11-2-2016
V. Jelle Senna v. Selihof, NHSB 2710339, (Siep Muffty v. Selihof x Senna Lobke v. Selihof), HD A, Eig. B. den Uijl
M. Byke Lynde v.d. Bezelhonk, NHSB 2867255, (Thybo Sanne v. Drienermarke x Lynde Nynke v.d. Bezelhonk), HD A,
Eig. C.M. Schulte
Rastypisch homogeen nest waarin zowel vader als moeder duidelijk herkenbaar zijn. Goede wigvormige hoofden. Mooi
amberkleurig oog. Wat laag aangezette oren. Zeer vriendelijke expressies. Halslengte net voldoende. Voor leeftijd voldoende
ontwikkelde ribben en wat sterk hellend bekken. Zag graag iets meer vering in de middenvoet bij moeder en dochter. Zeer
vriendelijke honden. Fraaie beharing en bevedering.

A. JELLE SENNA V. SELIHOF
10 jaar, goede rasvertegenwoordiger. Middelgroot. Hoofd: Goede wigvorm, mooie zachte uitdrukking, goed breed
aangezette oren. Correct schaargebit. Hals: Korte sterke hals. Lichaam: Goede ribwelving, goede ribvolume. Korte rug. Staart:
In het verlengde van de rug aangezet. Ledematen: Sterk bot. Ouderwetse grote voeten. Zag graag iets meer hoeking in voor
en achterhand. Gangwerk: Voldoende ruim. Goede staartactie. Beharing: Halflang, goede bevedering, bossige staart. Wat
sterk krullend op de rug. Reu in prima conditie zeker gezien de leeftijd. Kwalificatie: Zeer goed
a. BYKE LYNDE V.D. BEZELHONK
6jaar, gestrekte teef. Mooie maat, zeer rastypische verhoudingen. Wat rijkelijke conditie. Hoofd: Mooie wigvorm, zeer zachte
expressie, iets laag aangezet oor. Schaargebit waarvan de snijtanden behoorlijk afgesleten zijn. Hals: Voldoende lengte.
Lichaam: Goede ribwelving en diepte. Iets sterk hellend in croupe. Toont in onderbelijning de jaren. Staart: Ietsjes laag
aangezet. Ledematen: Voldoende gehoekt. Zag het bot graag iets sterker. Gangwerk: Gaat vlot en voldoende ruim. Beharing:
Halflang, goede bevedering, bossige staart. Door overgewicht ontbreekt vandaag de balans. Kwalificatie: Zeer goed
1. Bauke Byke
Reu. Eig. A.H. Stamhuis
Rastypische reu goede verhoudingen en balans. Iets rijkelijk gevoerd. Hoofd: Zeer fraai wigvormig hoofd. Mooie zachte
expressie. Oren iets laag aangezet maar kan ze wel goed dragen. Hals: Goede lengte vloeiend overgaand in de rug. Lichaam:
Veel substantie, ruime ribben. Sterke lendenen. Staart: Goed aangezet en correct gedragen. Ledematen: Voor en achter
correcte hoekingen. Fractie meer bone zou ideaal zijn. Gangwerk: Gaat vlot, ruim met goede staartactie. Beharing: Halflang,
goede bevedering. Zeer vriendelijke jonge reu. Kwalificatie: Uitmuntend
2. Boele Byke
Reu. Eig. C. Velthorst
Rastypische jonge reu gestrekt van bouw. Goede maat. Hoofd: Voldoende wigvormig. Ietsjes rond in schedel. Oren wat laag
aangezet. Amberkleurig oog met vriendelijke expressie. Compleet schaargebit. Hals: Voldoende lengte. Lichaam:
Substantievol lichaam. Goed ribwelving. Toont voorborst. Correcte onderbelijning. Staart: Iets laag aangezet. Ledematen:
Goed bone. Hoekingen zouden wat markanter mogen. Ouderwets grote voeten. Gangwerk: Nog wat los in front, voldoende
stuwend. Beharing: Halflang, mooie bevedering, kraag en bossige staart. Zeer vriendelijke jonge reu. Kwalificatie: Zeer goed
3. Leo Byke
Absent

Reu. Eig. K.A. Veldman

4. Mads Byke
Reu. Eig. H. Brandwacht
Rastypische jonge reu, licht gestrekt. Voor leeftijd goed ontwikkeld. Hoofd: Voldoende wigvormig. Ietjes rond in schedel en
wat laag aangezette oren. Compleet schaargebit. Amberkleurig oog, vriendelijke expressie. Hals: Voldoende lengte. Lichaam:
Voor leeftijd goed ontwikkelde ribben, toont voorborst. Staart: Iets laag aangezet doordat het bekken iets sterk helt.
Ledematen: Zag voor graag iets schuiner schouderblad en achter iets minder hellend bekken en sterkere kniehoeking.
Gangwerk: Nog wat jeugdig met goede staartactie. Beharing: Fraaie halflange rastypische beharing. Zeer vriendelijke reu.
Kwalificatie: Zeer goed
5. Thybo Byke
Reu. Eig. G. de Vree
Blije jonge reu. Goede maat correcte verhoudingen. Rastypisch totaalbeeld. Hoofd: Goede wigvorm. Iets laag aangezette
oren die wel correct gedragen kunnen worden. Rastypische expressie. Correct schaargebit. Hals: Voldoende lengte. Lichaam:
1

Voor leeftijd voldoende ontwikkeld maar mag nog iets verder uitzwaren. Bekken te hellend. Staart: Wat laag aangezet.
Ledematen: Zag zowel in voor- als achterhand graag iets meer hoeking. Goed bone. Ouderwetse grote voeten. Gangwerk:
Jeugdig moet in alles nog wat vaster worden. Beharing: Halflang, bossige staart en mooie kraag. Aantrekkelijke jonge reu die
nog moet uitzwaren. Kwalificatie: Zeer goed
6. Mila Byke
Teef. Eig. Q.R. Wijtten
Wat kleiner teefje, zeer vrouwelijk. Goede verhoudingen in hoofd en lichaam. Hoofd: Fraai wigvormig tevenhoofd. Mooie
zachte expressie. Oren wat laag aangezet. Mooie donkere amberkleurige ogen. Correct schaargebit. Hals: Goede lengte
vloeiend overgaand in de rug. Lichaam: Goede ribwelving, boven- en onderbelijning. Toont voorborst. Sterk hellend bekken.
Staart: Laag aangezet. Ledematen: Zou meer bone mogen hebben. Voldoende gehoekt. Voeten mogen wat sterker.
Gangwerk: Gaat vlot voor leeftijd heel behoorlijk. Beharing: Halflang, goede bossige staart. Zeer vriendelijke jonge teef die als
ze een showcarrière ambieert een andere lijn moet hebben. Kwalificatie: Zeer goed

Nest 2

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

Nest 3/3 aanwezig 1/2 - Geb. 18-12-2015
V. Franky Pyppa v.d. Bezelhonk, NHSB 2854221, (Bas v. 't Holtenbos x Pyppa Jytte v.d. Bezelhonk), HD A, Eig. C. Hellwich
M. Lenny-Tessy v.d. Bezelhonk, NHSB 2897947, (Jans fan 't Suydevelt x Stelle Nynke v.d. Bezelhonk), HD A, Eig. C.M. Schulte
Reu lijkt sprekend op de vader de teven sprekend op de afwezige moeder. Evenredig gebouwde honden. Rastypische
wigvormige hoofden. Zeker bij de teven goede maat en prima verhoudingen in lichaam. Rastypische halflange beharing.
Aangenaam ringgedrag en voor leeftijd behoorlijk gangwerk.

B. FRANKY PYPPA V.D. BEZELHONK
Flinke reu. Bijna kwadratisch. Hoofd: Voldoende wigvormig. Breed aangezet oor. Wat ronde amberkleurige ogen. Correct
schaargebit. Hals: Korte hals. Lichaam: Voldoende ontwikkeld, korte rug. Sterk hellend bekken. Staart: Iets laag aangezet.
Ledematen: Evenredig gehoekt maar schouder mag schuiner en bekken minder hellend. Sterke benen en goede voeten.
Gangwerk: Correct gangwerk voor zover het te beoordelen is in deze kleine ruimte. Beharing: Halflang, wat open op de rug,
bossige staart, goede bevedering. Goed gespierde droge hond en hard scherp getekend. Zeer vriendelijk karakter.
Kwalificatie: Zeer goed
b. LENNY-TESSY V.D. BEZELHONK
Absent
7. Lewis Lenny
Reu. Eig. E. Weterings
Flinke reu, lijkt veel op zijn vader zowel in hoofd als verhoudingen. Hoofd: Krachtig hoofd dat scherper belijnd zou mogen
zijn. Laag aangezet lobvormig oor. Licht amberkleurig oog en correct schaargebit. Hals: Korte hals. Lichaam: Voor leeftijd
voldoende ontwikkeld. Bekken wat sterk hellend. Staart: Wat laag aangezet. Ledematen: Goed bone. Goed gesloten voeten.
Schouder zou wat schuiner mogen en bekken wat minder hellend. Gangwerk: Nog zeer jeugdig en speels gangwerk.
Beharing: Halflang ietwat krullend op de rug en bossige staart. Zeer vriendelijke hond. Ruim aan de maat en nog zeer jeugdig
tonend in lichaam. Heeft nog een aantal jaren nodig om in balans te komen. Kwalificatie: Zeer goed
8. Okke Lenny
Absent

Reu. Eig. M. Pieper

9. Aleck Lenny
Absent

Reu. Eig. W.P. Janssen

10. Benthe Lenny
Teef. Eig. J. de Groot
Fraaie rastypische teef. Prima verhoudingen. Goede maat en goede balans. Hoofd: Fraai wigvormig hoofd. Mooie zachte
expressie. Oortjes wat laag aangezet. Compleet schaargebit. Hals: Goede lengte, vloeiend overgaand in rug. Lichaam: Goede
ribvolume en goede welving. Goede boven- en onderbelijning. Toont voorborst. Staart: Ietsjes laag aangezet maar wordt
tijdens het gaan goed gedragen. Ledematen: Staat goed op de benen. Mooie compacte goed gesloten voeten. Goed bone.
Correcte hoekingen. Gangwerk: Soepel en ruim uitgrijpend en goed stuwend. Beharing: Zeer rastypisch halflang. Goede kraag
en bossige staart. Vriendelijke en evenwichtige rastypische teef. Kwalificatie: Uitmuntend
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11. Peppe Lenny
Teef. Eig. W. van Tarel
Rastypisch teef. Goede verhoudingen. Mooie maat. Staat wat rijkelijk in het voer. Hoofd: Fraai wigvormig hoofd. Mooie
zachte expressie. Iets laag aangezet oor wat goed gedragen kan worden. Hals: Voldoende halslengte. Lichaam: Ruime ribben
en goede sterke lendenpartij. Goede boven- en onderbelijning. Wat sterk hellend bekken. Staart: Iets laag aangezet.
Ledematen: Voldoende gehoekt. Goed bone en gesloten voeten. Gangwerk: Gaat heel behoorlijk. Voldoende ruim en
uitgrijpend voor zover in deze ring te beoordelen. Beharing: Goede structuur, wat kort. Mist bevedering. Teefje dat al heel
veel heeft meegemaakt. Een drietal operaties en een aantal prednison kuren desalniettemin een zeer vriendelijke en vrije
teef. Kwalificatie: Zeer goed
12. Yinti Lenny
Absent

Nest 3

Teef. Eig. J. v. Dusschoten-Marchal

Kennel van M. Rodenburg (M. Rodenburg)

Nest 0/3 aanwezig / - Geb. 1-3-2016
V. Govert Anjo v. Drienermarke, NHSB 2617082, (Maarten Meike v. Groevenbeek x Anjo Marlein v. Drienermarke), HD A,
Eig. H.J. Borsje-v.d. Does
M. Lindy, NHSB 2918636, (Bowie Spot v. Carnisselande x Froukje Wietske v.d. Meerpoel), HD A, Eig. M. Rodenburg
Geen nakomelingen uit deze combinatie aanwezig

C. GOVERT ANJO V. DRIENERMARKE
Rastypische reu van goede maat en verhoudingen. Toont voor leeftijd nog zeer goede conditie. Hoofd: Voldoende wigvormig.
Mooi amberkleurig oog en een wijze expressie. Iets laag aangezette oren. Correct schaargebit. Hals: Voldoende halslengte.
Lichaam: Ruim, goed gewelfd lichaam. Zeer goede boven- en onderbelijning. Staart: Iets laag aangezet. Ledematen: Sterke
benen. Mooie compacte voeten en correcte hoekingen voor en achter. Gangwerk: Gaat voor leeftijd heel behoorlijk.
Beharing: Halflang, bossige staart, ruime bevedering. Wat royaal krullend op de bovenbelijning. Nog in zeer goede conditie
verkerende 12-jarige reu die hopelijk nog heel wat jaartjes mee kan. Mooi evenwichtig gedrag. Kwalificatie: Zeer goed
c. LINDY
Absent
13. Bibi
Absent

Teef. Eig. R. Koreneef

14. Bo
Absent

Teef. Eig. G.A.M. Rasing

15. Babs
Absent

Teef. Eig. M. Rodenburg

Nest 4

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

Nest 5/5 aanwezig 5/3 - Geb. 16-5-2016
V. Sepp, NHSB 2940085, (Cisco Cas v.d. Sebastiaans Hoeve x Maja Cirra v. Wikatro), HD A, Eig. S. van Weerdenburg
M. Fardau fan de Indo-Anjoho, NHSB 2790064, (Barry x Demi fan de Indo-Anjoho), HD A, Eig. I.A.C.M.Hoekstra-Dekkers
Nest met krachtige honden. Alle zijn Drentsche patrijshonden alhoewel de ene wat verder ontwikkeld is dan de andere.
Goede vachten, op een na allemaal goede gebitten. Werklustige honden maar ik mis nog een beetje de baas/hond
combinatie. Een aantal honden is wat lastiger te betasten, c.q. het gebit te laten zien. Daar zal beslist aan gewerkt moeten
worden.

D. SEPP
Goed rasbeeld, goede maatvoering. Hoofd: Prima mannelijk hoofd, goed oog, oor en gebit. Hals: Prima hals. Lichaam: Goed
belijnd lichaam. Staart: Goed aangezet en gedragen. Ledematen: Sterk bone met functionele hoekingen in voor en
achterhand. Gangwerk: Gaat ruim en vlot. Beharing: Prima beharing en bevedering. Hond moet beslist vrijer zijn. Kwalificatie:
Uitmuntend.
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d. FARDAU FAN DE INDO-ANJOHO
Teef van 8 jaar, Toont goed rasbeeld. Hoofd: Mooi vrouwelijk hoofd met goed oog, oor en gebit. Hals: Sterke hals, van juiste
lengte. Lichaam: Goed ontwikkeld lichaam met juiste maatvoering. Staart: Tikje laag aangezet. Ledematen: Functioneel
gehoekte voor- en achterhand met sterk bone. Gangwerk: Ruim en vlot. Beharing: Conform de leeftijd goede vacht en
bevedering. Kwalificatie: Uitmuntend
16. Luke
Reu. Eig. B.M. Pouw-Zuiderhof
Krachtige volle reu, toont prima rasbeeld. Hoofd: Prima mannelijk hoofd met goed oog, oor en gebit. Hals: Mooie krachtige
hals van goede lengte. Lichaam: Prima ontwikkeld lichaam met royale borstpartij. Staart: Tikje laag aangezet, bekkenligging te
steil. Ledematen: Goed bone met correcte hoekingen in voor- en achterhand. Gangwerk: Gaat ruim en vlot. Beharing: Prima
beharing en bevedering. Mooie, krachtige, volle reu. Kwalificatie: Uitmuntend
17. Job
Reu. Eig. M. v.d. Linden
Hond toont prima rasbeeld, met een mooi mannelijk hoofd. Hoofd: Goed oog en oor, gebit is goed. Hals: Goede hals.
Lichaam: Prima lichaam. Staart: Staart is goed aangezet. Ledematen: Toont goede voor- en achterhand, voeten staan iets
naar buiten gedraaid (Frans). Gangwerk: Voldoende ruim. Beharing: Correct. Hond is onvoldoende vrij en moeilijk betastbaar.
Kwalificatie: Goed
18. Tygo
Reu. Eig. A. Goossens
Krachtige reu, toont het goede rasbeeld. Hoofd: Prima mannelijk hoofd, goed oog, oor en gebit. Hals: Krachtige hals.
Lichaam: Mooi, compleet lichaam, goede verhoudingen. Staart: Tikje laag aangezet. Ledematen: Krachtige benen en voeten
met mooie functionele hoekingen. Gangwerk: Gaat ruim en vlot, wikkelt goed af. Beharing: Prima beharing en bevedering.
Dringend advies: ringtraining, daar de hond nu echt aan het puberen is. Goed vanwege het getoonde gedrag. Kwalificatie:
Zeer goed
19. Pjotter
Reu. Eig. A. Soede
Goed rasbeeld, uitmuntend van type. Hoofd: Goed mannelijk hoofd, goed oog, oor en gebit. Hals: Prima hals. Lichaam: Goed
ontwikkeld lichaam. Staart: Tikje laag aangezet (bekkenligging). Ledematen: Zeer fraaie voor- en achterhand met correcte
hoekingen. Gangwerk: Gaat ruim en vlot. Beharing: Prima vacht en bevedering. Mooie jonge reu met een fraai werklustig
lichaam. Kwalificatie: Uitmuntend
20. Jochem
Reu. Eig. R.A.J. van Kuringe
Zeer fraaie krachtige reu. Hoofd: Mooi mannelijk hoofd met goed oog, oor en gebit. Hals: Prima hals. Lichaam: Krachtig
lichaam, goed ontwikkeld. Staart: Goed aangezet en gedragen. Ledematen: Krachtig bot met mooie functionele hoekingen in
voor- en achterhand. Gangwerk: Gaat ruim, met krachtige pas. Beharing: Prima vacht en bevedering. Een echte Drentenreu.
Kwalificatie: Uitmuntend
21. Freya
Absent

Teef. Eig. J. Bremer

22. Mara
Teef. Eig. L.A.C. v.d. Berg
Toont goed rasbeeld. Hoofd: Vrouwelijk hoofd, iets fijn besneden, goed oog, oor en gebit. Hals: Hals van goede lengte.
Lichaam: Goed ontwikkeld lichaam. Staart: Voldoende hoog aangezet. Ledematen: Voor een Drent wat fijn bone met ruim
voldoende hoekingen in voor- en achterhand. Gangwerk: Kan goed lopen, advies: ringtraining. Beharing: Goede
vachtstructuur. In totaliteit wat sierlijk gebouwd totaalbeeld. Kwalificatie: Zeer goed
23. Elke
Teef. Eig. H.G. Jacobs
Passend in het rasbeeld, doch nog erg pupachtig. Hoofd: Vrouwelijk hoofd, wat fijn besneden. Goed oog en oor. Gebit onder
voorbeet. Hals: Iets korte hals (ligging voorhand). Lichaam: Moet nog verder ontwikkelen. Staart: Lage staartaanzet.
Ledematen: Voorhand wat ver naar voren gelegen. Iets steil liggend in de hoekingen. Gangwerk: Los en loopt te veel op de
voorhand. Beharing: Voor leeftijd onvoldoende, moet nog verder ontwikkelen. Gebitsafwijking: Onder voorbeet. Blijft in
ontwikkeling nog wat achter zowel in lichaamsbouw als beharing. Kwalificatie vanwege gebit en ontwikkeling: Matig
24. Linde
Absent

Teef. Eig. H.E. Guikema
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25. Fraucke
Teef. Eig. I. Nieboer-Sörensen
Goed rasbeeld, werklustig totaalbeeld. Hoofd: Mooi vrouwelijk hoofd met goed oog, oor en gebit. Hals: Prima hals. Lichaam:
Goed ontwikkeld lichaam. Staart: Tikje laag aangezet (bekkenligging). Ledematen: Functioneel gehoekte voor en achterhand,
met prima bone. Gangwerk: Ruim en vlot. Beharing: Goede vacht en bevedering. Prima baas/hond combinatie. Kwalificatie:
Uitmuntend

Nest 5

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

Nest 3/2 aanwezig 2/2 - Geb. 16-2-2016
V. Gabor Balou v. Selihof, NHSB 2936137, (Geof George v.d. Sebastiaans Hoeve x Balou Senna v. Selihof), HD A,
Eig. J.F.M. Veenstra
M. Jytte Pyppa v.d. Bezelhonk, NHSB 2898764, (Thybo Sanne v. Drienermarke x Pyppa Jytte v.d. Bezelhonk), HD A,
Eig. C.M. Schulte
Vrij homogeen nest met prima karakters. Werklustige uitstraling. Honden hebben nog wat tijd nodig.

E. GABOR BALOU V. SELIHOF
Krachtige volle reu van 4 jaar, prima rasbeeld. Hoofd: Goed hoofd, oog, oor en gebit. Hals: Sterke hals, van goede lengte.
Lichaam: Krachtig lichaam, goed ontwikkeld. Staart: Staart goed aangezet en gedragen. Ledematen: Krachtige benen en
voeten met correcte hoekingen voor en achter. Gangwerk: Gaat ruim en vlot in de gangen. Beharing: Prima beharing.
Kwalificatie: Uitmuntend
ea. JYTTE PYPPA V.D. BEZELHONK
Goed rasbeeld, prima van type. Hoofd: Goed vrouwelijk hoofd, oog, oor en gebit. Oor iets laag aangezet. Hals: Goede hals.
Lichaam: Goed lichaam, prima verhoudingen. Staart: Tikje laag aangezet. Ledematen: Goed gehoekte voor en achterhand
met prima bone. Gangwerk: Gaat ruim en vlot in passen en gangen. Beharing: Iets zacht van structuur. Goed bevedering. Een
echte ongecompliceerde boeren werkhond. Kwalificatie: Uitmuntend
26. Jylco Jytte
Reu. Eig. A.F.S.J. Luttikhuis
Krachtige reu, passend in het rasbeeld. Hoofd: Mannelijk hoofd, moet beslist droger, oor wat laag aangezet, goed gebit. Hals:
Goede hals. Lichaam: Goed ontwikkeld lichaam met royale borstpartij. Toont wat overbouwd. Staart: Voldoende hoog
aangezet. Ledematen: Goed gehoekte voorhand. Achterhand gaat en staat graag ondergeschoven. Maakt onvoldoende
gebruik van knie en hak. Bespiering ledematen nog erg los. Gangwerk: Is ruim maar onvoldoende krachtig in voor- en
achterhand, nog erg los. Beharing: Goede beharing en bevedering. Hond heeft nog wat tijd nodig, niet qua groei maar qua
bespiering. Kwalificatie: Zeer goed
27. Beer Jytte
Absent

Reu. Eig. R. Beekelaar

28. Syl Jytte
Reu. Eig. M. Clarysse
Goed rasbeeld. Hoofd: Mannelijk hoofd. Goed oog, oor en gebit. Hals: Prima hals. Lichaam: Goed ontwikkeld lichaam. Staart:
Tikje laag aangezet. Ledematen: Voorhand en de achterhand zijn nog erg los zowel in gangen als in stand. Gangwerk: Loopt
wat veel op de voorhand, achterhand doet onvoldoende mee. Beharing: Prima vachtstructuur en bevedering. Hond heeft nog
wat tijd nodig om verder te ontwikkelen. Kwalificatie: Zeer goed
29. Emma Jytte
Teef. Eig. T.M.W.E. v.d. Breekel
Mooie rastypische teef met goede verhoudingen in hoofd en lichaam. Hoofd: Goed vrouwelijk hoofd, goed oog, oor en gebit.
Hals: Prima hals. Lichaam: Goed lichaam, met goede verhoudingen. Staart: Goed aangezet en gedragen. Ledematen: Krachtig
bone met goede hoekingen, bespiering moet nog wat vaster worden. Gangwerk: Gaat ruim en vlot, grijpt goed uit en wikkelt
ook goed af. Beharing: Goede vacht en bevedering. Een heerlijke baas/hond combinatie. Kwalificatie: Uitmuntend
30. Amy Jytte
Teef. Eig. R.H. Boiten
Fraaie teef, uitmuntend van type. Hoofd: Mooi vrouwelijk hoofd, goed oog, oor en gebit. Hals: Goede halslengte. Lichaam:
Goede verhoudingen in lichaam, prima borstpartij. Staart: Goede staartaanzet en -dracht. Ledematen: Correcte, functioneel
gehoekte ledematen voor en achter, maar moeten nog vaster worden in de bespiering. Gangwerk: Gaat ruim en vlot, wikkelt
goed af. Beharing: In aanleg goede vachtstructuur. Fraaie jonge teef die nog verder moet ontwikkelen. Kwalificatie:
Uitmuntend
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Nest 6

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

Nest 4/0 aanwezig 4/ - Geb. 24-2-2016
V. Gabor Balou v. Selihof, NHSB 2936137, (Geof George v.d. Sebastiaans Hoeve x Balou Senna v. Selihof), HD A,
Eig. J.F.M. Veenstra
M. Hilke He v.d. Sebastiaans Hoeve, NHSB 2874461, (Cisco Cas v.d. Sebastiaans Hoeve x Birthe Be v.d. Sebastiaans Hoeve),
HD A, Eig. L. Punselie
Mooi homogeen nest, krachtige honden met sterk bone, goede karakters. Krachtige volle reu, flink aan de maat maar wel in
verhouding.

E. GABOR BALOU V. SELIHOF
Krachtige volle reu van 4 jaar, prima rasbeeld. Hoofd: Goed hoofd, oog, oor en gebit. Hals: Sterke hals, van goede lengte.
Lichaam: Krachtig lichaam, goed ontwikkeld. Staart: Staart goed aangezet en gedragen. Ledematen: Krachtige benen en
voeten met correcte hoekingen voor en achter. Gangwerk: Gaat ruim en vlot in de gangen. Beharing: Prima beharing.
Kwalificatie: Uitmuntend
eb. HILKE HE V.D. SEBASTIAANS HOEVE
Prima rasbeeld, mooie volle teef. Hoofd: Mooi vrouwelijk hoofd met goed oog, oor en gebit. Hals: Sterke hals. Lichaam:
Royaal ontwikkeld lichaam, met goede maatvoering. Staart: Iets lage staart aanzet (bekken ligging). Ledematen: Sterke benen
en voeten, met functionele hoekingen in voor- en achterhand. Gangwerk: Gaat ruim en vlot, wikkelt goed af. Beharing:
Goede vacht en bevedering. Kwalificatie: Uitmuntend
31. Obi One
Reu. Eig. E.H.J. Stolk-Verweij
Krachtige reu, prima rasbeeld en hele goede maatvoering. Hoofd: Mooi mannelijk hoofd met goed oog, oor en gebit. Hals:
Mooie krachtige hals. Lichaam: Goed ontwikkeld lichaam met royale borstpartij, mooi opgeribd. Staart: Goede staart in
aanzet en dracht. Ledematen: Functioneel gehoekte voor- en achterhand, mooi sterk bone. Gangwerk: Vlot stuwend
gangwerk, wikkelt goed af, grijpt voor goed uit. Beharing: Goede vachtstructuur en bevedering. Prima baas/hond combinatie.
Kwalificatie: Uitmuntend
32. Oban Obama
Reu. Eig. P. Euser
Krachtige reu met goed rasbeeld. Hoofd: Mannelijk hoofd, goed oog, oor en gebit. Hals: Krachtige hals van goede lengte.
Lichaam: Prima lichaam met royale borstpartij. Staart: Goed aangezet en gedragen. Ledematen: Sterk bone met prima
functionele hoekingen in voor- en achterhand. Gangwerk: Ruim en vlot. Beharing: Voor leeftijd goede vachtstructuur en
bevedering. Moet in bespiering nog wat verder ontwikkelen. Kwalificatie: Uitmuntend
33. Owan Odie
Reu. Eig. E. Tulp
Krachtige volle reu, prima van type, mooie werklustige uitstraling. Hoofd: Goed mannelijk hoofd, goed oog, oor en gebit.
Hals: Krachtige hals. Lichaam: Goed ontwikkeld lichaam. Staart: Tikje laag aangezet (bekkenligging). Ledematen: Krachtige
benen en voeten, met goede hoekingen voor en achter. Gangwerk: Gaat ruim en vlot in de gangen. Beharing: Goede
vachtstructuur en bevedering. Hij is chemisch gecastreerd maar testikels niet ontwikkeld. Geen kwalificatie vanwege
onvoldoende ontwikkelde teelballen in het scrotum.
34. Ollie Okki
Reu. Eig. B. Ledderhof
Krachtige volle reu, flink aan de maat maar wel in verhouding. Hoofd: Goed mannelijk hoofd, goed oog, oor en gebit. Hals:
Sterke hals. Lichaam: Prima lichaam. Staart: Tikje laag aangezet. Ledematen: Zeer krachtige benen met goede hoekingen voor
en achter. Gangwerk: Ruim maar moet nog vaster worden (conform de leeftijd). Beharing: Goede vachtstructuur en
bevedering. Sterke reu maar moet nog verder ontwikkelen in bespiering. Kwalificatie: Uitmuntend

Nest 7

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

Nest 2/3 aanwezig 0/2 - Geb. 13-2-2016
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. Jara-Fenna v. 't Roetslat, NHSB 2820428, (Boyka-Nouska v. Klein Elsholt x Fenna v. 't Roetslat), HD A, Eig. R.A.M.
Hummelink
Duidelijk 2 zusjes. Hebben beiden nog tijd nodig. Gedrag van beiden nog erg onzeker. Beiden nog wat iel.
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F. JORIS SPOT V. CARNISSELANDE
Absent
f. JARA-FENNA V. 'T ROETSLAT
Absent
35. Bink Jara
Absent

Reu. Eig. T. Bokkers

36. Balou Jara
Absent

Reu. Eig. S. Brijs

37. Maud Jara
Teef. Eig. G. Hoekstra
Teef van 2 jaar. Heel onzeker. Volop in ontwikkeling. In goede verhoudingen. Hoofd: Goed wigvormig hoofd. Draagt oren wat
hoog. Goed scharend gebit. Hals: Goede hals. Lichaam: Goede voorborst. Rechte rug. Borst van voldoende diepte. Borstbeen
van voldoende lengte. Sterk hellend bekken. Moet nog uitzwaren. Staart: Wat lage staartaanzet. Staart van goede lengte.
Ledematen: Goed gehoekt voor en achter. Wat hoge hak. Gangwerk: Toont goed gangwerk. Beharing: In aanleg goede vacht.
Denk aan gehoorzaamheidstraining. Goed vanwege gedrag. Kwalificatie: Goed
38. Silka Jara
Teef. Eig. H.P.W.E. Verwey
Teef van 2 jaar. Vrouwelijk totaalbeeld. Wat onzeker in de ring. Hoofd niet in verhouding met rest van het lichaam. Hoofd:
Wigvormig hoofd. Goed scharend gebit. Goed oor en oog. Hals: Goede hals. Lichaam: Iets oplopende rugbelijning. Voelbare
voorborst. Borst van voldoende diepte. Borstbeen van voldoende lengte. Ribkorf moet niet breder worden. Sterk hellend
bekken. Mag nog iets uitzwaren. Staart: Wat lage staartaanzet. Staart van voldoende lengte. Ledematen: Voorhand matig
gehoekt. Achterhand voldoende gehoekt. Wat hoge hak. Gangwerk: Wat los in de ellebogen. Gaat met onvoldoende stuwing.
Beharing: In aanleg goede vacht. Moet uitzwaren maar niet dikker worden. Goed vanwege verhouding hoofd/lichaam.
Kwalificatie: Goed
39. Famke Jara
Absent

Nest 8

Teef. Eig. H. Nieborg

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

Nest 5/3 aanwezig 2/2 - Geb. 6-5-2016
V. Perro Serah v. 't Sleeswyck, NHSB 2825056, (Mazzel fan 't Suydevelt x Serah v. 't Sleeswyck), HD A, Eig. D. v.d. Kamp
M. Mila Maud v. 't Roetslat, NHSB 2880432, (Bart fan 't Suydevelt x Maud v. 't Roetslat), HD A, Eig. R.A.M. Hummelink
Homogeen nest. Honden met goede verhoudingen. Voorhanden iets naar voren geschoven. Gangwerk achter moet niet
nauwer worden.

G. PERRO SERAH V. 'T SLEESWYCK
Reu van 7 jaar. Rastypisch totaalbeeld. Goede verhoudingen. Hoofd: Wigvormig hoofd. Goed oog en gebit. Prima ooraanzet,
oren mogen wat langer. Hals: Goede hals. Lichaam: Goede boven- en onderbelijning. Voelbare voorborst. Wat sterk hellend
bekken. Staart: Wat lage staartaanzet. Ledematen: Goed gehoekt voor en achter. Stevige poten. Gangwerk: Gaat van voren
wat breed. Prima gangwerk. Beharing: In aanleg goed, maar staat wat open. ZG vanwege borstpartij. Kwalificatie: Zeer goed
g. MILA MAUD V. 'T ROETSLAT
Teef van 5 jaar. Rastypisch totaalbeeld. Vrouwelijke verschijning. Echt tevenhoofd. Hoofd: Goed wigvormig hoofd. Goed oor,
oog en gebit (iets tandsteen). Hals: Goede hals. Lichaam: Wat abrupte overgang hals/rug. Wat ondiepe borst. Voelbare
voorborst. Staart: Goede staartaanzet. Staart van voldoende lengte. Ledematen: Goed gehoekt voor en achter. Voorhand iets
naar voren geschoven. Gangwerk: Gaat vlot door de ring. Met voldoende stuwing. Voor wat breed. Beharing: Goede vacht.
ZG vanwege schouderpartij. Kwalificatie: Zeer goed
40. Hummer Puck
Reu. Eig. D.M.J. v.d. Tol
Reu van bijna 2 jaar. In goede verhoudingen. Goed ontwikkeld voor leeftijd. Hoofd: Goed wigvormig hoofd. Goed oor, oog en
gebit. Hals: Goede hals. Lichaam: Goede onder- en bovenbelijning. Voelbare voorborst. Borst mag dieper. Moet nog iets
uitzwaren. Lichaam in goede verhoudingen. Staart: Goede staartaanzet. Staart van voldoende lengte. Ledematen: Goed
gehoekt voor en achter. Voldoende bespierd. Gangwerk: Kan goed lopen met voldoende stuwing. Beharing: Goede vacht.
Voor leeftijd al zeer goed ontwikkeld. ZG vanwege voorborst en borstdiepte. Kwalificatie: Zeer goed
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41. Perro Puck
Reu. Eig. B.G. Peeters - Schrier
Reu van bijna 2 jaar. Voor leeftijd aardig ontwikkeld, maar heeft nog tijd nodig. Mannelijke uitstraling. Hoofd: Wigvormig
hoofd. Goed oog, oor en gebit. Hals: Goede hals. Lichaam: Lichaam van voldoende lengte. Voelbare voorborst. Goede bovenen onderbelijning. Wat sterk hellend bekken. Moet verder uitzwaren. Staart: Wat lage staartaanzet. Staart voldoende lengte.
Ledematen: Goed gehoekt voor en achter. Ellebogen mogen beter aansluiten. Gangwerk: Wat nauw van achter. Wat los in
front. Kan goed gangwerk tonen. Beharing: Prima vacht. Kwalificatie: Uitmuntend
42. Frits Puck
Absent

Reu. Eig. P.W.M. de Kroon

43. Yentl Puck
Absent

Reu. Eig. B.T. van Laar

44. Mees Puck
Absent

Reu. Eig. G.P.L. v.d. Sanden

45. Steffie Puck
Absent

Teef. Eig. J. v. Eunen - v. Maanen

46. Floor Puck
Teef. Eig. E.C.T. Ernest
Teef van bijna 2 jaar. Rastypisch, vrouwelijk totaalbeeld. Maar nog volop in ontwikkeling. Hoofd: Wigvormig hoofd. Goed oog,
oor en gebit. Hals: Goede hals. Lichaam: Wat abrupte overgang hals/rug. Goede boven- en onderbelijning. Voelbare
voorborst. Borst onvoldoende diep. Ellebogen sluiten niet aan. Sterk hellend bekken. Mag nog verder uitzwaren. Staart: Lage
staartaanzet. Staart van voldoende lengte. Ledematen: Voldoende gehoekt voor en achter. Voorhand iets naar voren
geschoven. Gangwerk: Kan goed gangwerk tonen. Voor nog erg los. Achter parallel. Beharing: In aanleg goede vacht. Nog
volop in ontwikkeling, heeft nog tijd nodig. ZG vanwege schouderpartij. Kwalificatie: Zeer goed
47. Pip Puck
Teef. Eig. R. Eppingbroek
Teef van bijna 2 jaar. Rastypisch vrouwelijk totaalbeeld. Hoofd: Wigvormig hoofd. Goed oog, oor en gebit. Hals: Goede hals.
Lichaam: Lichaam met goede verhoudingen. Goede boven- en onderbelijning. Voelbare voorborst. Iets sterk hellend bekken.
Voor leeftijd al goed ontwikkeld. Staart: Iets lage staartaanzet. Staart van voldoende lengte. Ledematen: Voorhand iets naar
voren geschoven. Voldoende gehoekt voor en achter. Wat zwakke polsen. Gangwerk: Gaat achter wat nauw en voor nog wat
los. Onvoldoende stuwing. Beharing: Goede vacht. Voor leeftijd prima ontwikkeld. ZG vanwege schouder en gangwerk
achter. Kwalificatie: Zeer goed

Nest 9

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

Nest 1/3 aanwezig 0/2 - Geb. 16-5-2016
V. Sander Fan de Indo-Anjoho, NHSB 2790062, (Barry x Demi fan de Indo-Anjoho), HD A, Eig. S. Tiemeijer-Wisman
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
Duidelijk 2 zussen. Hebben beiden nog tijd nodig. Voorhanden zouden bij beiden beter mogen. Beiden nog onwennig met het
showen. In bouw lijken ze het meest op vader.

H. SANDER FAN DE INDO-ANJOHO
Reu van bijna 8 jaar. Rastypisch mannelijk totaalbeeld. Hoofd: Wigvormig hoofd. Goed oog, oor en gebit. Wat veel lip. Hals:
Goede hals. Wat keelhuid. Lichaam: Goed ontwikkeld lichaam. Goede hals/rugbelijning. Goede onderbelijning. Voelbare
voorborst. Wat sterk hellend bekken. Staart: Goede staartaanzet. Staart van voldoende lengte. Ledematen: Voor voldoende
goed, achter goed. Voorhand naar voren geschoven. Iets hoge hak. Gangwerk: Kan vlot gaan, maar voor wat los en neiging
tot towing in. Achter voldoende parallel. Beharing: Goede beharing. ZG schouderpartij en gangwerk. Kwalificatie: Zeer goed
h. KELLY JOESKA V. 'T PATRIESKE
Teef van 5,5 jaar. Het rastypische wordt verstoord door het wat zware lichaam. Lichaam wel in goede verhoudingen. Vindt
showen niet echt leuk meer. Hoofd: Voldoende wigvormig hoofd. Goed oog. Oor en gebit. Hals: Wat korte hals. Lichaam:
Goede onder- en bovenbelijning. Voelbare voorborst. Sterk hellend bekken. Wat zwaar in lichaam. Staart: Lage staartaanzet.
Staart van voldoende lengte. Ledematen: Voor voldoende, achter goed gehoekt. Achter uitstekend bespierd. Gangwerk: Gaat
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scheef door de ring. Gaat met voldoende stuwing. Beharing: Ruim in vacht. Met iets schimmel. Moet niet zwaarder worden.
ZG vanwege voorhand en verschil in hoekingen. Kwalificatie: Zeer goed
48. Lajos Kelly
Absent

Reu. Eig. A. Heemskerk

49. Lara Kelly
Absent

Teef. Eig. G.J. van Pelt

50. Lieke Kelly
Teef. Eig. W.H. v.d. Kolk
Teef van bijna 2 jaar. Rastypisch vrouwelijk totaalbeeld. Duidelijk schimmelpatroon. Wat onzeker gedrag. Hoofd: Wigvormig
hoofd. Goed oor. Wat licht oog. Goed gebit. Wat veel lip. Hals: Goede hals. Lichaam: Wat abrupte overgang hals/rug. Goede
bovenbelijning. Lichaam moet nog uitzwaren. Voelbare voorborst. Wat sterk hellend bekken. Staart: Goede staartaanzet.
Staart van voldoende lengte. Ledematen: Voorhand naar voren geschoven. Voor voldoende, achter goed gehoekt. Polsen
zouden meer mogen veren. Gangwerk: Gaat vlot door de ring met voldoende stuwing. Achter voldoende parallel, voor nog
wat breed en los. Beharing: In aanleg goede vacht. Iets te veel schimmel. Gedrag moet zelfverzekerder worden. ZG vanwege
voorhand en gedrag. Kwalificatie: Zeer goed
51. Lotte Kelly
Teef. Eig. T.M.M. van Tol
Teef van bijna 2 jaar. Rastypisch vrouwelijk totaalbeeld. Goede verhoudingen. Volop in ontwikkeling. Hoofd: Wigvormig
hoofd maar mist nog wat opvulling onder de ogen. Goed oor en gebit. Ogen zouden donkerder mogen. Lippen mogen iets
droger. Hals: Goede hals. Lichaam: Goede boven- en onderbelijning. Voelbare voorborst. Borst moet nog duidelijk uitzwaren.
Wat sterk hellend bekken. Staart: Wat lage staartaanzet. Staart van voldoende lengte. Ledematen: Voorhand voldoende,
achter goed gehoekt. Voorhand naar voren geschoven. Polsen zouden meer mogen veren. Gangwerk: Kan vlot gaan met
voldoende stuwing. Achter voldoende parallel, voor nog wat los. Beharing: In aanleg goede vacht. ZG vanwege
voorhandconstructie. Kwalificatie: Zeer goed

Nest 10

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

Nest 2/1 aanwezig 2/1 - Geb. 23-6-2016
V. Dexter Sanne v. Drienermarke, NHSB 2875163, (Quinto fan 't Suydevelt x Sanne Anjo v. Drienermarke), HD A,
Eig. H.T. Bösing
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
Voldoende typische Drenten. Goede geslachtstypische expressie. Gangwerken lastig te beoordelen door onvoldoende
ringtraining. De zelfverzekerdheid van de jonge honden mag wat beter.

J. DEXTER SANNE V. DRIENERMARKE
Typische Drent, die zelfbewust in de ring staat. Hoofd: Goed reuenhoofd met mannelijke expressie. Goed oog en oor. Gebit:
snijtanden onder erg onregelmatig geplaatst. Gebit wel compleet. Hals: Sterke hals. Lichaam: Sterk lichaam. Goede
ribwelving. Goede onder- en bovenbelijning. Staart: Goede staart. Ledematen: Sterke benen en voeten. Voor en achter goed
gehoekt. Gangwerk: Voldoende vlot. Beharing: Goede vachtstructuur. Zou wat vlakker mogen aanliggen. Kwalificatie:
Uitmuntend
j. SYLKE-NYNKE V.D. BEZELHONK
Voldoende typische Drent. In een wat te zware conditie. Hoofd: Prima vrouwelijk hoofd met goede expressie. Goed oog, oor
en gebit. Hals: Sterke hals van goede lengte. Lichaam: Goed gebouwd lichaam, wat rond in de ribben en het bekken zou iets
vlakker mogen. Staart: Goede lengte, zou iets bossiger mogen. Ledematen: Voldoende bone. Voldoende gehoekt voor en
achter. Draait linker voorvoet graag wat uit. Voeten zouden wat sterker mogen. Gangwerk: Wat korte pas, zou achter beter
moeten stuwen. Beharing: Goede vachtstructuur. Warme kleur. Kwalificatie: Zeer goed
52. Auke
Reu. Eig. A. v.d. Pol
Reu 21 maanden. Aan de maat. Voldoende Drent. Hoofd: Goed reuenhoofd met mannelijke expressie. Goed oor en gebit.
Oogkleur net voldoende donker. Hals: Goede hals. Lichaam: Goed lichaam. Goede ribwelving. Sterke lendenen. Staart: Goede
staart. Beharing zou wat bossiger mogen. Ledematen: Voldoende bone. Evenredig gehoekt. Wat lange voeten. Gangwerk:
Zou bij wat ringtraining voldoende gangwerk moeten kunnen laten zien. Beharing: Goede vachtstructuur. Voldoende
bevedering, op de oren wat overmatig. Kwalificatie: Zeer goed
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53. Wiebe
Reu. Eig. A.E. Polderman-Beumer
Jonge reu, zou wat zelfverzekerder kunnen zijn. Drent van voldoende type. Hoofd: Goed reuenhoofd. Voldoende mannelijke
expressie. Goed oog, oor en gebit. Hals: Goede hals. Lichaam: Voldoende ontwikkeld lichaam. Goede ribwelving. Goede
borstdiepte. Voorborst moet zich nog ontwikkelen. Staart: Goede staart. Ledematen: Passend bone. Zou in polsen iets sterker
mogen zijn. Voeten wat lang en onvoldoende krachtig. Gangwerk: Met ringtraining zou hond voldoende vlot gangwerk
moeten kunnen laten zien. Beharing: Goede vachtstructuur. Zou iets meer bevedering mogen hebben. Kwalificatie: Zeer goed
54. Fieke
Teef. Eig. S.H. de Weerd
Prima rasvertegenwoordiger. Hoofd: Prima hoofd. Vrouwelijke expressie. Goed oog, oor en gebit. Hals: Goede hals. Lichaam:
Goed ontwikkeld lichaam. Goede ribwelving. Sterke lendenen. Voldoende borstdiepte. Staart: Goede staart en staartaanzet.
Ledematen: Voldoende bone. Evenredig gehoekt, wat kort in opperarm. Voeten voldoende sterk. Gangwerk: Evenredig aan
de bouw, stept graag. Beharing: Goede vachtstructuur. Zag graag iets meer bevedering. Kwalificatie: Zeer goed

Nest 11

Kennel van D. Das (D. Das)

Nest 2/3 aanwezig 2/3 - Geb. 9-3-2016
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. Fenne, NHSB 2812619, (Eros Bieke v. Selihof x Akina Lobke v. Selihof), HD A, Eig. D. Das
Qua type redelijk uniform nest, waarbij hond 56 wat achter blijft in lichamelijke ontwikkeling. Aandachtspunten zijn; de wat
ruime onderlippen en de wat sterk hellende bekkens. Compliment voor het gedrag van de honden.

K. CISCO CAS V.D. SEBASTIAANS HOEVE
Uitmuntende rasvertegenwoordiger die zelfverzekerd overkomt. Hoofd: Prima reuenhoofd, goede expressie. Goed oor en
gebit. Oogkleur net voldoende donker. Hals: Sterke hals. Goede bovenbelijning. Lichaam: Sterk lichaam. Voldoende voorborst
en borstdiepte. Sterke lendenen, een iets sterk hellend bekken. Staart: Goede staart. Ledematen: Sterke benen en voeten.
Goed gehoekt voor en achter. Gangwerk: Voldoende vlot gangwerk. Beharing: Goede vachtstructuur. Warme kleur.
Kwalificatie: Uitmuntend
ka. FENNE
Voldoende typische Drent. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Goed oor en gebit. Mooie oogkleur. Hals: Goede hals. Lichaam: Goed
lichaam. Voldoende borstdiepte en ribwelving. Voldoende sterke lendenen. Staart: Goede staart en staartaanzet. Ledematen:
Voor en achter matig maar evenredig gehoekt. Passende benen en voeten. Gangwerk: Gaat voor wat wijd en achter nauw,
met voldoende stuwing. Beharing: Goede vachtstructuur. Voldoende bevedering. Prima ringgedrag en vriendelijke hond.
Kwalificatie: Zeer goed
55. Storm
Reu. Eig. P.S. Das
Prima rasvertegenwoordiger, met aangenaam ringgedrag. Hoofd: Goed reuenhoofd met mannelijke expressie. Goed oor en
gebit. Oogkleur net voldoende donker. Onderlip zou beter moeten sluiten. Mist wat pigment op boven- en onderlip. Hals:
Goede hals. Lichaam: Sterk lichaam. Al voldoende voorborst en borstdiepte. Goede onder- en bovenbelijning. Staart: Goede
staart en staartaanzet. Ledematen: Sterke benen en voeten. Voldoende gehoekt voor en achter. Gangwerk: Voldoende vlot.
Gaat voor wat wijd. Beharing: Goede vachtstructuur. Warme kleur. Zou achter iets meer bevedering kunnen hebben.
Kwalificatie: Uitmuntend
56. Flynt
Reu. Eig. A. Beugelink
Jonge reu die nog volop in de groei zit. Voldoende type. Hoofd: Mannelijk hoofd. Goed oor en gebit. Zag oogkleur graag wat
donkerder en oogranden beter behaard. Mist pigment aan linker neusgat. Onderlip zou beter moeten sluiten. Hals: Goede
hals. Lichaam: Nog volop in ontwikkeling. Nog erg vlak in de ribben. Staart: Goede staart. Ledematen: Voldoende bone,
passend bij het lichaam. Voor en achter matig maar evenredig gehoekt. Gangwerk: Evenredig aan de bouw. Beharing: Goede
vachtstructuur en warme kleur. Hond met vriendelijk karakter die lichamelijk volwassen moet worden. Kwalificatie: Zeer
goed
57. Skye
Teef. Eig. N. v.d. Boogaard-Aleman
Prima rasvertegenwoordiger met vriendelijk gedrag. Hoofd: Vrouwelijk hoofd met goede Drentse expressie. Goed oog, oor en
gebit. Onderlip zou beter mogen sluiten. Hals: Goede hals en bovenbelijning. Lichaam: Voldoende sterk ontwikkeld voor de
leeftijd. Goede ribwelving. Bekken zou iets minder mogen hellen. Staart: Goede staart en staartaanzet. Ledematen:
10

Voldoende sterke benen passend bij het lichaam. Voor en achter voldoende gehoekt. Iets lange voeten. Gangwerk:
Voldoende vlot. Beharing: Goede vachtstructuur. Warme kleur. Kwalificatie: Zeer goed
58. Flow
Teef. Eig. T. Sanders
Voldoende typische Drent met vriendelijk gedrag. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Goed oog, oor en gebit. Tikje zware
wenkbrauwen. Onderlip zou beter moeten sluiten. Hals: Goede hals. Lichaam: Voldoende sterk lichaam. Voldoende
borstdiepte en ribwelving. Een wat sterk hellend bekken. Voldoende onder- en bovenbelijning. Staart: Goede staart.
Ledematen: Voldoende sterke ledematen. Evenredig gehoekt. Wat lange voeten. Gangwerk: Voldoende vlot. Beharing:
Goede vachtstructuur en bevedering. Mooie kleur. Kwalificatie: Zeer goed
59. Breeze
Teef. Eig. J.P.A. v.d. Zanden
Goede rasvertegenwoordiger met aangenaam ringgedrag. Hoofd: Voldoende Drentenhoofd maar zou meer vrouwelijke
expressie mogen hebben. Goed oog, oor en gebit. Lippartij mag niet zwaarder worden. Hals: Goede hals. Lichaam: Goed
lichaam. Voldoende strakke bovenbelijning. Goede voorborst en borstdiepte. Goede onderbelijning. Prima ribwelving. Een
wat sterk hellend bekken. Staart: Goede staart. Ledematen: Sterke benen en voeten. Bone passend bij het lichaam. Evenredig
gehoekt. Zag voeten graag wat krachtiger. Gangwerk: Voldoende vlot. Beharing: Goede vachtstructuur. Wat spikkels in het
wit. Kwalificatie: Zeer goed

Nest 12

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

Nest 2/4 aanwezig 2/4 - Geb. 19-1-2016
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. Brenda-Roosje an 't Landweggie, NHSB 2741844, (Maras v. 't Oale Hemelriek x Roosje), HD A, Eig. E. Brinkman-van
Ommen
Behoorlijk homogeen nest met als aandachtpunten: gebitsfouten en de oogkleur, welke bij een aantal honden te licht is
waardoor de typische vriendelijke Drentenexpressie verstoord wordt.

K. CISCO CAS V.D. SEBASTIAANS HOEVE
Uitmuntende rasvertegenwoordiger die zelfverzekerd overkomt. Hoofd: Prima reuenhoofd, goede expressie. Goed oor en
gebit. Oogkleur net voldoende donker. Hals: Sterke hals. Goede bovenbelijning. Lichaam: Sterk lichaam. Voldoende voorborst
en borstdiepte. Sterke lendenen, een iets sterk hellend bekken. Staart: Goede staart. Ledematen: Sterke benen en voeten.
Goed gehoekt voor en achter. Gangwerk: Voldoende vlot gangwerk. Beharing: Goede vachtstructuur. Warme kleur.
Kwalificatie: Uitmuntend
kb. BRENDA-ROOSJE AN 'T LANDWEGGIE
Voldoende typische Drent. Hoofd: Voldoende vrouwelijk hoofd maar zou graag wat vrolijkere expressie willen zien. Goed
oog, oor en gebit. Hals: Goede hals. Lichaam: Goed lichaam door de bovenmatige conditie wat rond in de ribben. Goede
bovenbelijning die wat oploopt. Staart: Goede staart en staartaanzet. Ledematen: Sterke benen en voeten. Voor goed, achter
matig gehoekt, waardoor de hond wat overbouwd gaat en staat. Gangwerk: Voor leeftijd voldoende vlot. Beharing: Goede
vachtstructuur. Mooie kleur. Voldoende bevedering. Prima ringgedrag. Kwalificatie: Zeer goed
60. Hunter-Cisco
Reu. Eig. F.L. van Wouwe
Voldoende typische Drent met vriendelijk ringgedrag. Hoofd: Reuenhoofd met mannelijke expressie. Oogkleur net voldoende
donker. De kale oogranden verstoren de vriendelijke expressie. Goed oor en gebit. Lippenpartij mag niet zwaarder worden.
Hals: Goede sterke hals. Lichaam: Goed ontwikkeld lichaam. Prima boven- en onderbelijning. Voldoende voorborst en
borstdiepte. Goede ribwelving. Sterke lendenen. Staart: Goede staart en staartaanzet. Ledematen: Sterke benen en voeten.
Bone passend bij het lichaam. Voor en achter goed gehoekt. Gangwerk: Voldoende vlot gangwerk. Beharing: Goede
vachtstructuur en warme kleur maar zag graag een betere plaatverdeling. Kwalificatie: Zeer goed
61. Basco-Cisco
Reu. Eig. J. Bosman
Voldoende typische Drent met vriendelijk ringgedrag. Hoofd: Voldoende rastypisch en geslachtstypisch Drentenhoofd. Goed
oog en oor. Gebit in 5 snijtanden onder voorbijtend. Hals: Goede hals. Lichaam: Goed lichaam. Goede bovenbelijning. Voor
leeftijd voldoende voorborst, zou iets meer borstdiepte mogen hebben. Staart: Goede staart en staartaanzet. Ledematen:
Sterke benen en voeten. Bone passend bij het lichaam. Evenredig gehoekt. Gangwerk: Voldoende vlot. Beharing: Goede
vachtstructuur en warme kleur. Gebitsafwijking: 6 voortanden onder voorbijtend. Kwalificatie: Matig
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62. Faith-Brenda
Teef. Eig. E. Brinkman-v. Ommen
Goede rasvertegenwoordiger met aangenaam ringgedrag. Hoofd: Typisch Drentenhoofd met voldoende vrouwelijke
expressie. De te lichte oogkleur geeft een wat strenge oogopslag. Goed oor en gebit. Hals: Goede hals. Lichaam: Prima
lichaam. Goede onder- en bovenbelijning. Goede ribwelving. Een iets sterk hellend bekken. Staart: Goede staart en
staartaanzet. Ledematen: Sterke benen en voeten. Bone passend bij het lichaam. Evenredig gehoekt. Gangwerk: Voldoende
vlot. Oppassen dat mogelijk overgewicht het gangwerk gaat storen. Beharing: Goede vachtstructuur. Warme kleur.
Kwalificatie: Zeer goed
63. Silka-Brenda
Teef. Eig. S.G. v.d. Esschert
Voldoende typische Drent. In eerste instantie wat verlegen maar met voldoende herstelvermogen. Hoofd: Vrouwelijk hoofd.
Goed oor en gebit. Oogkleur zou wat donkerder moeten zijn, omdat door de lichte kleur de vriendelijke expressie wat
wegvalt. Hals: Goede hals, mooie lengte. Lichaam: Voldoende ontwikkeld lichaam. Goede onder- en bovenbelijning. Tikje
rond in de ribben. Voldoende voorborst en borstdiepte. Staart: Goede staart en staartaanzet. Ledematen: Sterke benen en
voeten, passend bij het lichaam. Evenredig gehoekt. Gangwerk: Voldoende vlot. Beharing: Goede vachtstructuur en
plaatverdeling. Warme kleur. Oogkleur stoort de Drentenexpressie. Kwalificatie: Zeer goed
64. Andra-Brenda
Teef. Eig. W. Bouter
Voldoende typische Drent met vriendelijk ringgedrag. Hoofd: Goed vrouwelijk hoofd. Goed oor en gebit. De lichte oogkleur
stoort de Drentenexpressie. Hals: Goede hals. Lichaam: Goed lichaam. Goede onder- en bovenbelijning. Voldoende voorborst
en borstdiepte. Staart: Goede staart en staartaanzet. Ledematen: Sterke benen en voeten. Bone passend bij het lichaam.
Gangwerk: Voldoende vlot en passend bij de bouw. Beharing: Goede vachtstructuur, net voldoende bevedering. Door het
vele bruin (net geen mantelhond) lijkt de hond in een te zware conditie. De te lichte oogkleur stoort de Drentenexpressie.
Kwalificatie: Zeer goed
65. Isa-Brenda
Teef. Eig. A. van Nimwegen
Voldoende typische Drent met een voldoende herstelvermogen. Hoofd: Voldoende vrouwelijk hoofd. Goed geplaatst en
gedragen oor. Oogkleur te licht wat de vriendelijke expressie wat stoort. Het gebit heeft helaas 1 snijtand onder voorbijtend.
Neusrug mag niet meer gaan buigen. Hals: Goede hals. Lichaam: Goed lichaam. Bovenbelijning zou iets strakker mogen.
Goede ribwelving. Goede onderbelijning. Staart: Goede staart en staartaanzet. Ledematen: Sterke benen, wat lange voeten.
Voldoende bone. Evenredig gehoekt. Gangwerk: Voldoende vlot. Beharing: Goede vachtstructuur, zag graag een betere
plaatverdeling. Gebitsafwijking: 1 snijtand onder voorbijtend. Kwalificatie: Goed

Nest 13

Kennel fan 't Getsewold (M. Atema-van Noort)

Nest 2/4 aanwezig 1/3 - Geb. 28-1-2016
V. Snuf v. 't Hoage Gors, NHSB 2893550, (Baron v. 't Poldersdijkje x Sproet v. 't Hoage Gors), HD A, Eig. A. de Ruiter
M. Dirkje Fan 't Getsewold, NHSB 2882424, (Monty Nimrod v.d. Drentsche Dreven x Teuntje fan 't Getsewold), HD A,
Eig. M. Atema-van Noort
Over het algemeen lichte en elegante nestgenoten. Goede wigvormige hoofden. Nog zeer jeugdig in lichaam en beweging.
Vriendelijke karakters. Honden die nog veel tijd nodig hebben. Teefje nummer 71 geen kwalificatie vanwege
diskwalificerende gebitsfout.

L. SNUF V. 'T HOAGE GORS
Middelgrote reu. Rastypisch gestrekt totaalbeeld. Goede substantie maar moet niet zwaarder worden. Hoofd: Voldoende
wigvormig hoofd. Mooie amberkleurige ogen. Wat laag aangezette oren en toont ietsjes bakken. Prima schaargebit. Hals:
Voldoende lengte. Lichaam: Goed ribvolume. Goede boven- en onderbelijning. Staart: Goede staartaanzet. Ledematen:
Evenredig gehoekt, maar zag de hoekingen graag iets markanter. Goed bot en gesloten voeten. Gangwerk: Voldoende
stuwend voor wat breed. Beharing: Halflang, goede bossige staart. Vriendelijke reu rustig ringgedrag. Kwalificatie: Zeer goed
la. DIRKJE FAN 'T GETSEWOLD
Rastypische gestrekte teef. Zeer vrouwelijk totaalbeeld. Toont ietsje hoger op de benen. Hoofd: Fraai wigvormig hoofd. Mooi
donker amberkleurig oog. Goed breed aangezette oren. Prima schaargebit. Hals: Zag graag iets meer halslengte. Lichaam:
Voldoende ribwelving maar zag graag wat meer voorborst. Bekken ligt te hellend. Goede bovenbelijning. Staart: Door hellend
bekken is de staart iets te laag aangezet. Ledematen: Schouder graag iets schuiner. Voldoende bone en goed gesloten
voeten. Gangwerk: Gaat vlot en ruim draagt daarbij de staart wat vrolijk. Beharing: Halflang. Mooie bossige staart. Vriendelijk
en evenwichtig ringgedrag. Kwalificatie: Zeer goed
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66. Sepp
Reu. Eig. H.J. Hollemans
Nog zeer jeugdig ogende reu. Moet in alles nog wat uitzwaren en vaster worden waarbij het tuigje niet echt meewerkt. Toont
momenteel nog wat hoog op de benen. Hoofd: Goede wigvorm, breed aangezet en beweeglijk oor. Mooi donker
amberkleurig oog. Prima schaargebit. Hals: Voldoende lengte. Lichaam: Moet nog uitzwaren. Goede vaste bovenbelijning.
Bekken te hellend. Staart: Iets te laag aangezet. Ledematen: Zag graag de schouder wat schuiner en achter iets meer hoeking.
Bone zou ook een fractie zwaarder kunnen zijn. Goed gesloten voeten. Gangwerk: Nog zeer jeugdig en moet in alle facetten
vaster worden. Behoorlijke staartdracht. Beharing: Halflang, voldoende structuur en bossige staart. Vriendelijk uitbundig
gedrag. Kwalificatie: Zeer goed
67. Ties
Absent

Reu. Eig. R. Kronemeijer

68. Sarah
Absent

Teef. Eig. H. de Visser

69. Stiene
Teef. Eig. R. Ligteringen
Wat kleiner teefje, elegant en licht gestrekt. Zeer vrouwelijk totaalbeeld. Hoofd: Goede wigvorm. Breed aangezet en
beweeglijk oor. Mooi amberkleurig oog. Correct schaargebit. Hals: Zag graag iets meer halslengte. Lichaam: Zeer jeugdig
ogend, mag zowel in breedte als in diepte winnen waardoor de aansluiting in ellebogen ook beter wordt. Staart: Staart ietsjes
laag aangezet en reikt niet helemaal tot aan de hak. Ledematen: Zag graag iets meer hoekingen zowel voor als achter.
Gangwerk: Lichtvoetig. Goede staartactie. Beharing: Sluik. Zag graag meer type; een wat flinkere, dieper rastypische teef.
Zeer vriendelijk en aangenaam ringgedrag. Kwalificatie: Goed
70. Guusje
Teef. Eig. M. Weststrate
Gestrekte nog zeer jeugdig ogende teef. Zeer vrouwelijk totaalbeeld. Is te gesterkt. Hoofd: Fijn en licht wigvormig hoofd.
Licht amberkleurig oog. Goed breed aangezette oren. Compleet schaargebit. Hals: Zou meer lengte mogen hebben. Lichaam:
Moet in lichaam nog uitzwaren. Croupe sterk hellend. Staart: Laag aangezet. Ledematen: Zou meer bone mogen hebben en
meer hoekingen. Gangwerk: Gaat voor leeftijd heel behoorlijk maar draagt de staart te vrolijk. Beharing: Goede structuur
maar erg veel schimmel. Zeer vriendelijke en blije jonge teef, zag het rasbeeld graag wat markanter. Kwalificatie: Goed
71. Imke
Teef. Eig. M. Broodman
Kleinere teef. Goede verhouding hoogte/lengte. Goede substantie. Evenredig gebouwd. Hoofd: Toont te veel lengte. Snipey
voorsnuit. Zwakke onderkaak met een duidelijke overbeet. Kaal omrande ogen verstoren de expressie. Hals: Goede lengte.
Lichaam: Goed doorgeribd. Goede diepte. Toont voorborst. Goede bovenbelijning. Hellend bekken. Staart: Iets laag aangezet.
Ledematen: Voldoende gehoekt. Goed gesloten voeten. Iets uitdraaiend in de voorhand. Gangwerk: Vlot, voldoende stuwend
goede staartactie. Beharing: Goede structuur, bossige staart. Gebitsafwijking: Duidelijke overbeet. Vriendelijk ringgedrag.
Geen kwalificatie vanwege diskwalificerende gebitsfout.

Nest 14

Kennel van J. Maliepaard (J. Maliepaard)

Nest 6/1 aanwezig 4/1 - Geb. 11-12-2015
V. Snuf v. 't Hoage Gors, NHSB 2893550, (Baron v. 't Poldersdijkje x Sproet v. 't Hoage Gors), HD A, Eig. A. de Ruiter
M. Perdiguero Barasya The Gloucester, NHSB 2889098, (Barak Bochan The Gloucester x Asya The Gloucester), HD A,
Eig. J. Maliepaard
Vrij uniform nest met nogal veel castraten. Van maat en verhoudingen correct alsook in hoofd. Vriendelijke wezens, rustig.
Helaas overheerst nogal het schimmelpatroon dat niet rastypisch is.

L. SNUF V. 'T HOAGE GORS
Middelgrote reu. Rastypisch gestrekt totaalbeeld. Goede substantie maar moet niet zwaarder worden. Hoofd: Voldoende
wigvormig hoofd. Mooie amberkleurige ogen. Wat laag aangezette oren en toont ietsjes bakken. Prima schaargebit. Hals:
Voldoende lengte. Lichaam: Goed ribvolume. Goede boven- en onderbelijning. Staart: Goede staartaanzet. Ledematen:
Evenredig gehoekt, maar zag de hoekingen graag iets markanter. Goed bot en gesloten voeten. Gangwerk: Voldoende
stuwend voor wat breed. Beharing: Halflang goede bossige staart. Vriendelijke reu rustig ringgedrag. Kwalificatie: Zeer goed
lb. PERDIGUERO BARASYA THE GLOUCESTER
Middelgrote teef. Goede verhoudingen in hoofd en lichaam. In goede conditie. Nog zeer jeugdig ogend. Hoofd: Goede
wigvorm. Zeer vrouwelijk. Mooi breed aangezette oren. Mooie amberkleurige ogen. Prima schaargebit. Hals: Zag graag meer
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halslengte. Lichaam: Goede ribwelving, boven- en onderbelijning. Staart: Goede aanzet en dracht. Ledematen: Voorhand ligt
iets naar voren. Correcte hoekingen, passend bone. Goed gesloten voeten. Goed opgebouwde achterhand. Gangwerk:
Lichtvoetig gangwerk. Goed stuwing. Beharing: Sluik met veel schimmelvorming. Kwalificatie: Zeer goed
72. Rex
Reu. Eig. A.P.M. van Dorst
Flinke reu, veel substantie. Zou scherper getekend moeten zijn. Hoofd: Krachtig reuenhoofd. Nog iets rond in schedel. Kan
het oor goed dragen. Licht amberkleurig oog. Scharend gebit. Hals: Zou iets meer halslengte mogen hebben. Lichaam: Zwaar
lichaam, diep. Ietwat rond in croupe. Staart: Laag aangezet. Ledematen: Voldoende gehoekt voor en achter. Correct bone en
goed gesloten voeten. Gangwerk: Correct. Beharing: Goede structuur, overmatige schimmel verstoort het rasbeeld.
Vriendelijke hond nog wat onzeker, mag ook een paar kilootjes afvallen. Geen kwalificatie, schimmelpatroon geeft een zeer
ontypisch rasbeeld.
73. Kenji
Reu. Eig. V. von Kriegenbergh
Middelgrote reu. Ietsjes laag op de benen, waardoor het totaalbeeld wat te lang wordt. Hoofd: Zeer rastypisch goed
wigvormig reuenhoofd. Vriendelijke expressie, amberkleurig oog. Goed breed aangezet oor. Goed schaargebit. Hals: Zag
graag meer halslengte. Lichaam: Goed gewelfde ribben, mooi diep doorlopend. Strakke bovenbelijning. Staart: Correct
aangezet. Ledematen: Correcte hoekingen maar de schouder zou wat schuiner mogen liggen. Goed beenwerk en mooi
gesloten voeten. Staat ietsjes Frans. Gangwerk: Correct gangwerk goede staartdracht en actie. Beharing: Goede structuur,
nog net acceptabele schimmel. Zeer vriendelijke rustige rastypische reu die wat hoger op de benen zou mogen zijn.
Kwalificatie: Zeer goed
74. Bink
Reu. Eig. J. de Boer
Middelgrote reu, rastypisch belijnd, goede substantie. Hoofd: Lichte wigvorm. Lang behang. Licht amberkleurig oog, correct
schaargebit. Hals: Voldoende lengte. Lichaam: Goede voorborst, ribwelving en diepte. Goed ver doorgeribd. Goede boven- en
onderbelijning. Wat sterk hellend bekken. Staart: Wat laag aangezet. Ledematen: Voorhand correct gehoekt. Achter wat
minder, staat makkelijk ondergeschoven. Gangwerk: Gaat voor correct en achter ook nog heel behoorlijk. Beharing: Van
goede structuur maar door castratie schiet de onderwol wat door en wordt het wat pluizig. Zeer rijkelijk en ongewenst
schimmelpatroon. Zeer vriendelijke attente reu, rustig ringgedrag. Geen kwalificatie i.v.m. Monorchide en de rijkelijke en
overvloedige aftekening die het rastypisch totaalbeeld verstoort.
75. Boris
Absent

Reu. Eig. F. Simons

76. Jack
Absent

Reu. Eig. C.A. Blaak

77. Scott
Reu. Eig. C. Miesch
Substantievolle reu, rastypisch belijnd lichaam. Hoofd: Fraaie wigvorm, zeer rastypische expressie. Mooi beweeglijk oor. Licht
amberkleurig ietsjes rond oog. Prima schaargebit. Hals: Voldoende lengte. Lichaam: Goed gewelfde ribben, mooie voorborst.
Prima boven- en onderbelijning. Sterk hellend bekken. Staart: Voldoende lengte. Ledematen: Voor en achter correct gehoekt.
Goede voeten goed gesloten, van voren iets uitgedraaid. Gangwerk: Gaat vlot. Voldoende stuwend en goed uitgrijpend.
Beharing: Goede structuur, goede bevedering. Bossige staart. Jammer genoeg wat rijkelijke schimmel. Geen kwalificatie
i.v.m. castratie en vanwege de rijkelijke en overvloedige aftekening die het rastypisch totaalbeeld verstoort.
78. Saar
Teef. Eig. E. Luijmes
Kleiner maar rastypisch teefje. Correcte verhoudingen in hoofd en lichaam. Hoofd: Goede wigvorm. Zeer vrouwelijk. Iets rond
oog. Lichte amberkleur. Beweeglijk oor. Correct schaargebit. Hals: Voldoende halslengte. Lichaam: Goed gewelfde ribben,
keurige voorborst. Goed boven- en onderbelijning. Staart: Correcte staartaanzet en dracht. Ledematen: Correcte hoekingen,
gesloten voeten. Gangwerk: Vlot en makkelijk, goed stuwend. Beharing: Goede structuur. Bevedering, bossige staart. Nog net
acceptabel schimmelpatroon. Vriendelijke en evenwichtige kleinere teef nog passend binnen het rasbeeld. Kwalificatie: Zeer
goed
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Nest 15

Kennel de Luntersche Bron (H. Rap)

Nest 2/1 aanwezig 2/1 - Geb. 1-7-2016
V. Verdi-Amber v.d. Neerbosche Wateren, NHSB 2810719, (Timo-Sita v.d. Neerbosche Wateren x Amber-Nouka v.d.
Neerbosche Wateren), HD A, Eig. J.H. Pluim-Nieuwenhuis
M. Pien-Jet de Luntersche Bron, NHSB 2919046, (Thybo Sanne v. Drienermarke x Jet Freza v.d. Ykenhorst), HD A,
Eig. H. Rap
Vrij homogeen nest. Duidelijk broers en zus. Vader vererft sterk in het hoofd en bij de reuen ook het front dat rechter zou
moeten zijn. Goede lichamen, boven- en onder belijning. Wat sterk hellende bekkens. Mooie vachten, goede bevedering en
zeer aangename honden; rustig en vriendelijk.

M. VERDI-AMBER V.D. NEERBOSCHE WATEREN
Rastypische Drent. Prima verhoudingen en goede maat. Hoofd: Goed wigvormig reuenhoofd, ietsjes rond in schedel, mooi
attent gedragen oor. Amberkleurig oog. Prima schaargebit. Hals: Voldoende halslengte. Lichaam: Goed gewelfde ribben.
Waarneembare voorborst. Front is niet recht. Goede boven- en onderbelijning. Staart: Correct aangezet en gedragen.
Ledematen: Sterke benen met keurige hoekingen, draait echter in front sterk uit. Gangwerk: Vlot gangwerk, goed stuwend.
Beharing: Zeer rastypische halflange beharing. Mooie kraag. Goed bevedering en bossige staart. Rustige en zeer rastypisch
belijnde reu. Vriendelijk ringgedrag. Kwalificatie: Zeer goed
m. PIEN-JET DE LUNTERSCHE BRON
Rastypisch belijnd teefje. Goede balans. Prima verhoudingen. Goede conditie. Hoofd: Zeer vrouwelijk, ietwat rond in schedel
waardoor wat lage ooraanzet. Mooi amberkleurig oog. Correct schaargebit. Hals: Goede halslengte gaat vloeiend over in de
rug. Lichaam: Goede ribwelving. Mooie voorborst. Goede boven- en onderbelijning. Iets sterk hellend bekken. Staart: Ietsjes
laag aangezet maar wordt correct gedragen. Ledematen: Goede hoekingen voor en achter. Staat goed op de benen.
Gangwerk: Keurig gangwerk, goed stuwend en uitgrijpend. Beharing: Goede structuur. Goede bossige staart en voor een teef
goed bevederd. Fraaie teef, mooi evenwichtig in gedrag en zeer vriendelijk. Totaalbeeld: Uitmuntend (Geen kwalificatie i.v.m.
sterilisatie, totaalbeeld om kwaliteit van het nest te kunnen beoordelen.)
79. Kobus-Pien
Reu. Eig. T. den Hazel
Substantievolle rastypisch belijnde reu in wat rijkelijke conditie. Hoofd: Goede wigvorm. Iets laag aangezette oren die goed
gedragen kunnen worden. Amberkleurig oog. Prima schaargebit. Hals: Voldoende lengte. Lichaam: Breed front. Goede
ribwelving, boven- en onderbelijning. Bekken iets hellend. Staart: Iets te laag aangezet. Ledematen: Voldoende gehoekt.
Front moet rechter met name rechts. Compacte voeten. Gangwerk: Gaat wat onregelmatig mede vanwege het haltertje.
Beharing: Goede structuur. Goede bevedering en bossige staart. Vriendelijke rustige rastypische reu. Kwalificatie: Zeer goed
80. Freek-Pien
Reu. Eig. R. Brandts
Licht gestrekte nog wat hoog op de benen tonende en wat jeugdige reu die totaliteit nog wat moet uitzwaren. Behalve in het
hoofd. Hoofd: Krachtig en goed wigvormig hoofd, toont wat te veel onderlip en zou in totaliteit wat droger mogen.
Beweeglijk oor. Mooi amberkleurig oog. Prima schaargebit. Hals: Voldoende lengte. Lichaam: Moet nog dieper worden en
meer aansluiting krijgen bij de ellebogen. Bekken ligt wat sterk hellend. Staart: Wat laag aangezet. Ledematen: Voldoende
gehoekt maar staat makkelijk ondergeschoven. Gangwerk: Moet nog vaster in gangen worden. Beharing: Goede structuur en
bevedering. Bossige staart. Rustige zeer vriendelijke reu die nog heel wat tijd nodig heeft om in lichaam en gedrag volwassen
te worden. Kwalificatie: Zeer goed
81. Jillz-Pien
Teef. Eig. H. Rap
Anderhalf jaar. Rastypisch en zeer vrouwelijk totaalbeeld. Correcte verhoudingen in hoofd en lichaam. Erg baasgericht.
Hoofd: Goede wigvorm. Actief en beweeglijk oor. Amberkleurig oog. Vriendelijke expressie. Correct schaargebit. Toont iets
onderlip. Hals: Voldoende lengte. Lichaam: Voor leeftijd goed ontwikkelde ribben mag nog iets meer aansluiting krijgen in
ellebogen. Goede boven- en onderbelijning. Wat sterk hellend bekken. Staart: Staart iets laag aangezet, beweegt wel goed.
Ledematen: Correcte hoekingen. Zwakke platte voeten. Gangwerk: Gaat prima. Beharing: Rastypisch halflang. Mooie bossige
staart. Rastypische rustige vriendelijke teef. Kwalificatie: Zeer goed
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Nest 16

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

Nest 2/4 aanwezig 1/3 - Geb. 7-1-2016
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. Joy Siwa v. 't Patrieske, NHSB 2898086, (Monty Nimrod v.d. Drentsche Dreven x Blossom v. 't Patrieske), HD A,
Eig. J. Sportel-Roeland
De vier aanwezige nestgenoten toonden vier verschillende karakters en types. Oorzaak was niet te achterhalen, moederhond
was niet aanwezig. Een hond had een knikstaart en een hond was moeilijk te betasten. Honden waren allemaal erg aan het
puberen. Dringend advies: ringtraining.

N. HANNES HAY V.D. SEBASTIAANS HOEVE
Zesjarige reu, goed rasbeeld, tikje zwaarlijvig. Hoofd: Mooi mannelijk hoofd, goed oog, oor en gebit. Hals: Mooi sterke hals
van goede lengte. Lichaam: Krachtig lichaam met royale borstpartij. Staart: Tikje laag aangezette staart (bekkenligging).
Ledematen: Krachtige benen en voeten. Voorhand ruim voldoende gehoekt, achterhand royaal gehoekt. Gangwerk: Gaat
ruim en vlot in de gangen. Beharing: Royale vacht en bevedering. Werklustig totaalbeeld. Kwalificatie: Uitmuntend
na. JOY SIWA V. 'T PATRIESKE
Absent
82. Tjip Hannes
Reu. Eig. E.J.H. Linssen-Nijland
Flinke reu, goed rasbeeld. Hoofd: Mannelijk hoofd, kan oor goed dragen. Hals: Mooie sterke hals kan het hoofd goed dragen.
Lichaam: Goed ontwikkeld lichaam met royale borstpartij. Staart: Tikje laag aangezet (bekkenligging). Ledematen: Krachtige
benen en voeten met goede functionele hoekingen in voor- en achterhand. Gangwerk: Gaat ruim en vlot in de gangen, maar
nog erg los. Beharing: Prima vacht en bevedering. Prima werklustig totaalbeeld, hond heeft nog wat tijd nodig. Kwalificatie:
Zeer goed
83. Fred Hannes
Absent

Reu. Eig. C.M.M. Sierkstra

84. Zara Joy
Teef. Eig. N. Boxstart
Toont goed rasbeeld. Hoofd: Vrouwelijk hoofd, goed oog, oor en gebit. Hals: Goede halslengte. Lichaam: Voor leeftijd goed
ontwikkeld lichaam. Staart: Wat laag aangezet (bekkenligging). Ledematen: Passend bone en functionele hoekingen. Gangwerk:
Gaat ruim en vlot maat nog erg los. Beharing: Voor leeftijd goede vachtstructuur moet nog verder ontwikkelen. Hond moet beslist
vrijer worden. Goed vanwege onvoldoende vrij/ betastbaar. Kwalificatie: Goed
85. Cato Joy
Teef. Eig. M. Reijnen-Frederiks
Passend in het rasbeeld. Hoofd: Vrouwelijk hoofd, goed gebit, oor wat laag aangezet, ogen iets te rond. Hals: Voldoende
lange hals. Lichaam: Goed ontwikkeld lichaam, mooi opgeribd. Staart: Wat laag aangezet (bekkenligging). Ledematen:
Passend bone met functionele hoekingen in voor- en achterhand. Gangwerk: Gaat ruim maar nog erg los. Achterhand moet
beter mee stuwen. Beharing: Goede vachtstructuur en bevedering. Skeletafwijking: Knikstaart. Hond met een werklustig
totaalbeeld maar moet nog verder ontwikkelen/puppyachtig gedrag. Toont een zeer goed rastype maar helaas vanwege de
knikstaart geen kwalificatie.
86. Cara Joy
Teef. Eig. M. Dijkstra-Peters
Toont het goede rasbeeld. Goede werklustige uitstraling. Hoofd: Vrouwelijk hoofd, goed oog, oor en gebit. Hals: Prima
halslengte. Lichaam: Voor leeftijd goed ontwikkeld lichaam, mooi opgeribd. Staart: Voldoende hoge staartdracht. Ledematen:
Passend bone met functionele hoekingen in voor en achterhand. Gangwerk: Gaat ruim en vlot, wikkelt goed af. Bespiering
moet nog wat vaster worden. Beharing: Goede vachtstructuur en bevedering. Sterke atletische hond die nog wat tijd nodig
heeft. Kwalificatie: Uitmuntend
87. Amber Joy
Absent

Teef. Eig. C.H. van Maanen
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Nest 17

Kennel v. Noordhove (R. Schouten-van Driel)

Nest 2/0 aanwezig 2/0 - Geb. 7-11-2015
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. Gasha Fiona v. 't Patrieske, NHSB 2814193, (Boyka-Nouska v. Klein Elsholt x Joeska v.d. Haeckpolder), HD A,
Eig. R. Schouten-van Driel
Nestje van 2 pups. Een pup wat schraal vanwege voedingsprobleem, de andere pup van zeer hoge kwaliteit. Helaas was het
nest niet groter

N. HANNES HAY V.D. SEBASTIAANS HOEVE
Zesjarige reu, goed rasbeeld, tikje zwaarlijvig. Hoofd: Mooi mannelijk hoofd, goed oog, oor en gebit. Hals: Mooi sterke hals
van goede lengte. Lichaam: Krachtig lichaam met royale borstpartij. Staart: Tikje laag aan gezette staart (bekkenligging).
Ledematen: Krachtige benen en voeten. Voorhand ruim voldoende gehoekt, achterhand royaal gehoekt. Gangwerk: Gaat
ruim en vlot in de gangen. Beharing: Royale vacht en bevedering. Werklustig totaalbeeld. Kwalificatie: Uitmuntend
nb. GASHA FIONA V. 'T PATRIESKE
8-Jarig teefje, toont het goede rasbeeld. Hoofd: Goed vrouwelijk hoofd, goed gebit en oog, oor tikje laag aangezet. Hals:
Voldoende lange hals. Lichaam: Goed ontwikkeld lichaam. Staart: Prima romp en borstpartij. Ledematen: Passend bone met
functionele hoekingen in voor- en achterhand. Gangwerk: Gaat ruim en vlot, wikkelt de pad goed af. Beharing: Royale vacht
en bevedering, zag de vacht graag iets sluiker (conform de leeftijd). Fraai werklustig totaalbeeld. Kwalificatie: Uitmuntend
88. Charlie
Reu. Eig. H. Delacroix
Toont een goed rasbeeld, tikje gestrekt in lichaam met wat lange flank. Hoofd: Mooi hoofd met goede expressie. Hals: Prima
halslengte. Lichaam: Goed van constructie, toont een tikje lang in flank en iets schraal. Staart: Goede staartaanzet en dracht.
Ledematen: Functioneel gehoekte voor en achterhand. Gangwerk: Gaat ruim en vlot maar moet nog wat vaster worden in de
gangen. Beharing: In aanleg goede vachtstructuur moet nog wat sluiker worden, prima bevedering. Prima werklustig
totaalbeeld. Kwalificatie: Zeer goed
89. Chuck
Reu. Eig. P.M.J.A. Smulders
Krachtige jonge reu uitmuntend van type. Hoofd: Mooi mannelijk hoofd, goed oog, oor en gebit. Hals: Prima hals. Lichaam:
Goed ontwikkeld lichaam. Staart: Goed aangezet en gedragen. Ledematen: Functioneel gehoekte voor en achterhand.
Gangwerk: Gaat ruim en vlot, wikkelt pas goed af. Beharing: Prima vacht en bevedering. Heerlijk werklustig totaalbeeld.
Kwalificatie: Uitmuntend

Nest 18

Kennel van L. Vogels (L. Vogels)

Nest 4/3 aanwezig 4/3 - Geb. 30-1-2016
V. Maron, NHSB 2796372, (Jordie The Gloucester x Arista), HD A, Eig. M.A. Klein
M. Shanti, NHSB 2842546, (Siep Cedra v.d. Drentsche Dreven x Hind), HD A, Eig. L. Vogels
Fraai nest met krachtige honden, echte werkers. Een hond was hoogbenig en totaal uit harmonie. Prima karakters, prima
vachten.

O. MARON
Krachtige reu van het goede type, van 7 jaar oud. Hoofd: Mooi mannelijk hoofd, goed oog, oor en gebit. Hals: Mooie sterke
hals van goede lengte. Lichaam: Prima ontwikkeld lichaam. Staart: Correct aangezet en gedragen. Ledematen: Krachtig bone
met mooie functionele hoekingen in voor- en achterhand. Gangwerk: Gaat ruim en vlot in de gangen. Beharing: Prima vacht
en bevedering. Fraai werklustig totaalbeeld. Kwalificatie: Uitmuntend
o. SHANTI
Teefje van 6 1/2 jaar, uitmuntend van type. Hoofd: Prima vrouwelijk hoofd. Goed oog, oor en gebit. Hals: Prima hals.
Lichaam: Krachtig lichaam, royale borstpartij. Staart: Prima staartaanzet en -dracht. Ledematen: Zeer fraai bone met mooie
functionele hoekingen in voor- en achterhand. Gangwerk: Prima stuwend gangwerk. Beharing: Zag het graag iets sluiker
(conform de leeftijd). Kwalificatie: Uitmuntend
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90. Falco
Reu. Eig. H. Gillissen
Passend in het rasbeeld. Toont wat hoogbenigheid. Hoofd: Mannelijk hoofd zag graag iets meer wig. Hals: Iets kort (voorhand
iets ver naar voren gelegen). Lichaam: In totaliteit iets hoog gesteld, mist daardoor wat balans. Staart: Goed aangezet en
gedragen. Ledematen: Achterhand zeer fraai gehoekt, voorhand net voldoende gehoekt. Ellebogen en opperarm
ondervinden te weinig steun. Gangwerk: Achterhand stuwt krachtig, voorhand kan het niet goed verwerken. Beharing: In
aanleg goede vachtstructuur. Werklustig totaalbeeld. Is uitgegroeid; afwachten of de spierontwikkeling de harmonie
verbetert. Kwalificatie: Goed
91. Thor
Reu. Eig. D.B. van Meeteren
Prachtige reu. Toont goed rasbeeld. Hoofd: Mooi mannelijk hoofd, goed oog oor en gebit. Hals: Krachtige hals. Lichaam: Goed
ontwikkeld lichaam. Staart: Staart goed aangezet en gedragen. Ledematen: Zeer fraaie benen en voeten, functioneel
gehoekt. Gangwerk: Grijpt voor goed uit, is nog erg los. Stuwt krachtig vanuit de achterhand. Beharing: Voor leeftijd goede
vachtstructuur. Werklustig totaalbeeld. Kwalificatie: Uitmuntend
92. Finn
Reu. Eig. J. de Gouw-den Hoed
Forse "uit de kluiten gewassen" reu met een maximale maat, wel in harmonie. Hoofd: Mannelijk hoofd, moet beslist droger.
Goed oog, oor en gebit. Hals: Krachtige hals van goede lengte. Lichaam: Goed ontwikkeld lichaam met een royale borstpartij.
Staart: Staart goed aangezet en gedragen. Ledematen: Krachtige benen en voeten met royaal gehoekte achterhand.
Voorhand net voldoende gehoekt. Gangwerk: Ruim, stuwt goed maar is nog erg los. Beharing: Goede vachtstructuur en
bevedering. Hond is aan de maximale maat doch wel in harmonie. Kwalificatie: Zeer goed
93. Maron
Reu. Eig. J. Meulesteen
Krachtige reu, goede type, werklustig totaalbeeld. Hoofd: Mannelijk hoofd met goede expressie, goed oog, oor en gebit. Hals:
Goede krachtige hals. Lichaam: Sterk ontwikkeld lichaam met royale borstpartij. Staart: Prima staart in aanzet en dracht.
Ledematen: Zeer zwaar bone met krachtige hoekingen in voor- en achterhand. Gangwerk: Ruim en vlot, stuwt goed maar
conform de leeftijd nog erg los. Beharing: Goede vachtstructuur en bevedering. Een krachtige reu die nog erg aan het
puberen is. Werk aan de baas/hond combinatie! Kwalificatie: Zeer goed
94. Senja
Teef. Eig. C.C.H.M. Vogels
Teefje, toont prima rasbeeld, goede verhoudingen in hoofd en lichaam. Hoofd: Prima vrouwelijk hoofd met goed oog, oor en
gebit. Hals: Goede hals. Lichaam: Goed ontwikkeld lichaam. Staart: Wat laag aangezet, sterk hellend bekken. Ledematen:
Functioneel gehoekte voor- en achterhand. Gangwerk: Gaat en staat graag wat ondergeschoven, loopt voornamelijk op de
voorhand, achterhand maakt de pas niet af. Beharing: Goede vachtstructuur en bevedering. Kwalificatie: Zeer goed
95. Yara
Teef. Eig. B. van Bergen
Zeer fraai type met goede verhoudingen in hoofd en lichaam. Hoofd: Vrouwelijk hoofd, goed oog, oor en gebit. Hals: Goede
hals. Lichaam: Goed ontwikkeld lichaam. Staart: Staart voldoende hoog aangezet, goed gedragen. Ledematen: Passend bone
met goede hoekingen in voor- en achterhand. Gangwerk: Stuwt goed, voorhand nog erg los. Beharing: Goede vachtstructuur
en bevedering. Kwalificatie: Uitmuntend
96. Kyra
Teef. Eig. L. Peeters
Zeer fraai totaalbeeld, met een goed lichaam, goede maatvoering, zeer fraai hoofd. Hoofd: Zeer fraai hoofd. Hals: Prima hals
lengte. Lichaam: Mooi harmonisch lichaam met royale borstpartij. Staart: Zeer fraaie staart in aanzet en dracht. Ledematen:
Fraai gehoekt voor- en achterhand met passend bone. Gangwerk: Gaat ruim en vlot. Beharing: Prima vacht en bevedering.
Geen kwalificatie i.v.m. sterilisatie.

Nest 19

Kennel v. Roopoorte (J. Pluis)

Nest 4/2 aanwezig 4/2 - Geb. 21-6-2016
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. Jona Yuna v.d. Jannahoeve, NHSB 2934042, (Juno Daisy v. Roopoorte x Yuna), HD A, Eig. J. Pluis
Voor leeftijd al goed ontwikkelde jonge honden. In het algemeen goed liggende schouderpartij. Vader heeft duidelijke
invloed gehad op het nest. Twee honden hebben licht boven overbeet.
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P. TINUS JINTE BASCO V. 'T STIECKELHOLT
Reu van ruim 7 jaar. Rastypisch mannelijk totaalbeeld. In goede conditie, mag wat minder. Goede verhoudingen. Hoofd:
Voldoende wigvormig hoofd. Zag graag iets meer opvulling onder de ogen. Goed oor, oog en gebit. Lippen mogen droger.
Hals: Goede hals. Lichaam: Goede boven- en onderbelijning. Goede voorborst. Wat sterk hellend bekken. Staart: Goede
staartaanzet. Staart van voldoende lengte. Ledematen: Goed gehoekt voor en achter. Goede polsen. Gangwerk: Gaat vlot
door de ring met voldoende stuwing. Voor nog een tikkeltje los. Beharing: In aanleg goede vacht. U vanwege voorhand.
Kwalificatie: Uitmuntend
p. JONA YUNA V.D. JANNAHOEVE
Teef van 4,5 jaar. Vrouwelijk totaalbeeld. Totaal wordt verstoord door openstaande vacht. Hoofd: Wigvormig hoofd. Goed
oor en gebit. Zag ogen graag wat donkerder en lippen wat droger. Hals: Wat korte hals. Lichaam: Goed boven- en
onderbelijning. Voelbare voorborst. Borst mag dieper. Goed liggend bekken. Staart: Wat lage staartaanzet. Staart van goede
lengte. Ledematen: Voor goed gehoekt. Achter voldoende gehoekt. Voorhand iets naar voren geschoven. Gangwerk: Gaat
met onvoldoende stuwing. Voor nog wat los. Achter voldoende parallel. Beharing: In aanleg goede vacht. Lijkt door open
vacht en wat mindere hoeking achter soms wat overbouwd. ZG met name door de achterhand. Kwalificatie: Zeer goed
97. Hessel Jona
Reu. Eig. R. v.d. Kooij
Reu van bijna 21 maanden. Rastypisch mannelijk totaalbeeld. Goede verhoudingen. Hoofd: Goed wigvormig hoofd. Goed oor,
oog en gebit, maar oog mag nog tikkeltje donkerder. Lippen mogen droger. Hals: Goede hals. Lichaam: Goede
hals/rugbelijning. Goede onderbelijning. Voelbare voorborst. Borst moet nog dieper worden. Wat sterk hellend bekken. Moet
nog verder uitzwaren. Staart: Wat lage staartaanzet. Staart van goede lengte. Ledematen: Voor goed gehoekt. Achter
voldoende gehoekt. Gangwerk: Goed uitgrijpend gangwerk. Voor nog wat los. Achter voldoende parallel. Beharing: In aanleg
goede vacht. Voor leeftijd al mooi ontwikkeld. Kwalificatie: Uitmuntend
98. Olav Jona
Reu. Eig. N. van Eck
Reu van 21 maanden. Rastypisch mannelijk totaalbeeld. Goede verhoudingen. Hoofd: Wigvormig hoofd. Goed oog, oor en
gebit. Hals: Goede hals. Lichaam: Goede hals/rugbelijningen. Goede onderbelijning. Voelbare voorborst. Sterk hellend
bekken. Staart: Lage staartaanzet. Staart van goede lengte. Ledematen: Voor goed gehoekt. Achter voldoende gehoekt.
Gangwerk: Loopt vanwege hoekingen graag in telgang. Van achteren voldoende parallel. Voor wat breed. Beharing: In aanleg
goede vacht. Op de rug open. Gebitsafwijking: lichte boven overbeet. G Vanwege gangwerk. Kwalificatie: Goed
99. Bikkel Jona
Reu. Eig. H.W. Strijker
Reu van 21 maanden. Rastypisch mannelijk totaalbeeld, maar nog duidelijk in ontwikkeling. Hoofd: Goed oog, oor en gebit.
Wigvormig hoofd. Hals: Goede hals. Lichaam: Goede hals/rugbelijning. Goede onderbelijning. Goed liggend bekken. Lichaam
moet nog uitzwaren. Staart: Iets lage staartaanzet. Staart van goede lengte. Ledematen: Voor goed gehoekt. Achter
voldoende/goed gehoekt. Gangwerk: Kan goed gangwerk tonen met voldoende stuwing. Achter voldoende parallel. Voor nog
wat los. Beharing: In aanleg goede vacht. Gebitsafwijking: lichte boven overbeet. Kwalificatie: Uitmuntend
100. Stark Jona
Reu. Eig. R. Stuffken
Reu van 21 maanden. Rastypisch totaalbeeld, maar nog duidelijk in ontwikkeling. Toont nog wat vrouwelijk. Hoofd:
Wigvormig hoofd. Goed oog, oor en gebit. Hals: Goede hals. Lichaam: Wat abrupte overgang hals/rugbelijning. Goede onderen bovenbelijning. Voelbare voorborst. Lichaam moet in totaliteit nog uitzwaren. Goed liggend bekken. Staart: Wat lage
staartaanzet. Staart goede lengte. Ledematen: Evenredig gehoekt. Voorhand ligt wat naar voren. Achterhand voldoende
bespierd. Gangwerk: Gaat vlot door de ring, maar zou meer mogen stuwen. Achter parallel. Voor wat breed en los. Beharing:
In aanleg goede vacht. G vanwege geslachtstype en voorhand. Kwalificatie: Goed
101. Luna Jona
Teef. Eig. P.H. Halbertsma-Wilbers
Teef van 21 maanden. Rastypisch vrouwelijk totaalbeeld. Goede verhoudingen. Hoofd: Wigvormig hoofd. Goed oor en gebit.
Zag oog graag wat donkerder. Hals: Goede hals. Lichaam: Goede hals/rugbelijning. Goed onder- en bovenbelijning. Goede
voorborst. Borst al van voldoende diepte. Voor leeftijd al goed ontwikkeld lichaam. Goed liggend bekken. Staart: Iets lage
staartaanzet. Ledematen: Goed gehoekt voor en achter. Sterke voeten. Gangwerk: Gaat bij voldoende tempo goed door de
ring met voldoende stuwing. Gaat voor en achter goed parallel. Beharing: In aanleg goede vacht. EV kwalificatie veldwerk.
Kwalificatie: Uitmuntend
102. Yarak Selma Jona
Teef. Eig. R. Zuur
Teef van 21 maanden. Rastypisch vrouwelijk totaalbeeld. Is erg onder de indruk. Hoofd: Wigvormig hoofd. Zag ogen graag
wat donkerder. Kan oren goed dragen. Gebit vandaag niet te beoordelen. Hals: Goede hals. Lichaam: Goed boven- en
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onderbelijning. Voorborst/borst niet te beoordelen vanwege gedrag. Iets sterk hellend bekken. Staart: Goede staartaanzet.
Ledematen: Goed gehoekt voor en achter. Voorhand iets naar voren geschoven. Gangwerk: Kan goed gaan door de ring,
maar heeft nog training nodig. Beharing: In aanleg goede vacht. Vanwege het onzekere gedrag niet te betasten.
Bovenstaande bevindingen zijn tijdens het lopen en staan op afstand zo goed mogelijk beoordeeld. Kan verbeterd worden
met training. Geen kwalificatie vanwege gedrag.

Nest 20

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

Nest 4/2 aanwezig 4/1 - Geb. 27-1-2016
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. Balou Senna v. Selihof, NHSB 2828150, (Siep Muffty v. Selihof x Senna Lobke v. Selihof), HD A, Eig. J.P.A. v.d. Zanden
Nest mist wat aan homogeniteit. In algemeen mogen ze beter gehoekt zijn. Meeste honden zijn duidelijk nog niet af. Gedrag
van een aantal honden kan beter.

Q. V.D. RUYGHEWAERT ROEF BO
Reu van 7 jaar. Rastypisch mannelijk totaalbeeld wat iets verstoord wordt door de lippenpartij. Hoofd: Wigvormig hoofd,
maar zag graag wat meer opvulling onder de ogen. Goed oog, oor en gebit. Ogen mogen iets donkerder. Hals: goede hals.
Lichaam: Wat abrupte overgang hals/rugbelijning. Goede boven- en onderbelijning. Voldoende voorborst. Borst van
voldoende diepte. Goed liggend bekken. Staart: Goede staartaanzet. Staart van voldoende lengte. Ledematen: Voor
voldoende, achter goed gehoekt. Voorhand iets naar voren geschoven. Goede polsen. Gangwerk: Gaat vlot door de ring. Zou
iets meer mogen stuwen. Gaat voldoende parallel. Beharing: Goede vacht. ZG vanwege lippenpartij en voorhand.
Kwalificatie: Zeer goed
q. BALOU SENNA V. SELIHOF
Teef van 7 jaar. Het rastypische totaalbeeld wordt ernstig verstoord door beschadiging op de neus. Het hoofd zou in zijn
geheel rastypischer mogen. Hoofd: Hoofd zou breder mogen wat de wigvorm ten goede zou komen. Oren mogen langer.
Lippen mogen droger. Hals: Goede hals. Lichaam: Abrupte overgang hals/rugbelijning. Goede boven- en onderbelijning.
Voelbare voorborst. Goed liggend bekken. Borst van voldoende diepte. Staart: Goede staartaanzet. Ledematen: Evenredig
gehoekt. Voorhand iets naar voren geschoven. Gangwerk: Gaat vlot door de ring, maar zou iet meer mogen stuwen. Van
achter voldoende parallel. Van voor iets los. Beharing: In aanleg goede vacht. G vanwege hoofd en voorhand. Kwalificatie:
Goed
103. Fabio Balou
Reu. Eig. H. Bruinenberg
Reu van 2 jaar. Rastypisch mannelijk totaalbeeld. Hoofd: Wigvormig hoofd. Goed oog, oor en gebit. Hals: Goede hals.
Lichaam: Goed ontwikkeld lichaam. Overgang hals/rug mag vloeiender. Goede boven- en onderbelijning. Voelbare voorborst.
Iets sterk hellend bekken. Borst mag nog iets dieper. Staart: Iets lage staartaanzet. Ledematen: Voldoende gehoekt voor en
achter. Schouder iets te rechtop. Polsen zouden meer mogen veren. Gangwerk: Kan vlot gaan door de ring met voldoende
stuwing. Van achter voldoende parallel. Voor nog wat breed en los. Beharing: In aanleg goede vacht. ZG vanwege gedrag dat
rustiger moet, met name naar andere honden. Kwalificatie: Zeer goed
104. Falco Balou
Reu. Eig. D. v.d. Meeberg
Reu van 2 jaar. Het rastypisch totaalbeeld wordt licht verstoord door wat zwaar lichaam. Mannelijke uitstraling. Hoofd:
Wigvormig hoofd. Goed oog, oor en gebit. Hals: Goede hals. Lichaam: Goede boven- en onderbelijning. Voelbare voorborst.
Wat sterk hellend bekken. Staart: Goede staartaanzet. Ledematen: Voldoende gehoekt voor en achter. Voorhand ligt naar
voren geschoven. Gangwerk: Kan goed gangwerk tonen met voldoende stuwing. Is nog vaak enthousiast. Gaat voldoende
parallel. Beharing: In aanleg goede vacht. ZG vanwege constructie voor- en achterhand. Kwalificatie: Zeer goed
105. Faust Balou
Reu. Eig. P. van Bragt
Reu van 2 jaar. Nog onvoldoende rastypisch totaalbeeld. Hond is duidelijk nog niet af. Mannelijke uitstraling. Hoofd:
Wigvormig hoofd. Goed oog, oor en gebit. Toont wat veel lip. Hals: Hals mag krachtiger. Lichaam: Hond mist op dit moment
nog massa. Goede boven- en onderbelijning. Voelbare voorborst. Borst moet dieper en breder worden. Wat sterk hellend
bekken. Staart: Goede staartaanzet. Ledematen: Voor voldoende, achter goed gehoekt. Voor iets naar voren geschoven.
Gangwerk: Kan goed gangwerk tonen. Maar mist nog duidelijk kracht. Van voren nog los, gaat achter tikkeltje nauw.
Beharing: In aanleg goede vacht. Kwalificatie: Goed
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106. Fygo Balou
Reu. Eig. M. Peels
Reu van 2 jaar. Rastypisch mannelijk totaalbeeld. Al goed ontwikkeld voor leeftijd. Hoofd: Wigvormig hoofd. Goed oor, oog
en gebit. Hals: Goede hals. Lichaam: Goede boven- en onderbelijning. Voelbare voorborst. Goed liggend bekken. Staart:
Goede staartaanzet. Ledematen: Voldoende goed voor en achter. Voorhand iets naar voren geschoven. Gangwerk: Kan goed
gangwerk tonen. Maar zou meer mogen stuwen. Achter voldoende parallel. Voor breed en los. Beharing: In aanleg goede
vacht. Hond moet in totaliteit rustiger worden. ZG vanwege constructie voor- en achterhand en gedrag. Kwalificatie: Zeer
goed
107. Fenna Balou
Teef. Eig. P. Paree
Teef van 2 jaar. Het rastypische totaalbeeld wordt verstoord door het nog volop in ontwikkeling zijn van het lichaam.
Vrouwelijke uitstraling. Hoofd: Wigvormig hoofd. Goed oog en oor. Gebit mag voor nog iets beter aansluiten. Toont wat lip.
Hals: Goede hals maar mist wat kracht. Lichaam: Goede boven- en onderbelijning. Voelbare voorborst. Borst moet nog dieper
worden en breder. Staart: Goede staartaanzet. Ledematen: Voor voldoende, achter goed gehoekt. Gangwerk: Kan goed
gangwerk tonen, maar mist nog wat stuwkracht. Achter een tikkeltje nauw en voor nog heel los. Beharing: In aanleg goede
vacht. Gebitsafwijking: Buitenste boven voortanden staan duidelijk naar buiten. ZG vanwege voorhand en gangwerk.
Kwalificatie: Zeer goed
108. Favonius Balou
Absent
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Teef. Eig. H. van Valderen

Kennel v.d. Tienhont (W. de Graaff)

Nest 2/2 aanwezig 1/2 - Geb. 25-6-2016
V. Timo Jarno v. Parkendijk, NHSB 2908463, (Tinus Jinte Basco v. 't Stieckelholt x Chita Chess v.d. Sebastiaans Hoeve),
HD A, Eig. V. Haasnoot
M. Tarah Famke v.d. Tienhont, NHSB 2747914, (Timo v.d. Haeckpolder x Famke v.d. Haeckpolder), HD A, Eig. W. de Graaff
Redelijk homogeen nest. Vriendelijke honden. Voornaamste aandachtspunten zijn de oogkleur en de vele vlekken c.q.
stippen in het wit van de vacht.

R. TIMO JARNO V. PARKENDIJK
Prima rasvertegenwoordiger met plezierig ringgedrag. Hoofd: Prima reuenhoofd. Goed oog en oor. Mist 1 snijtand boven van
het scharend gebit. De mannelijke expressie wordt wat verstoord door de kale oogranden. Hals: Goede hals. Lichaam: Prima
lichaam. Goede onder- en bovenbelijning. Goede ribwelving. Voldoende voorborst en borstdiepte. Staart: Goede staart en
staartaanzet. Ledematen: Sterke benen en voeten passend bij het lichaam. Evenredig gehoekt. Gangwerk: Voldoende vlot
gangwerk. Voor wat wijd. Beharing: Goede vachtstructuur, voldoende bevedering. Gebitsafwijking: 1 snijtand boven
afgebroken. Kwalificatie: Uitmuntend
ra. TARAH FAMKE V.D. TIENHONT
Goede rasvertegenwoordiger. Prima ringgedrag. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Goed oor en gebit. Prachtig oog met gewenste
kleur. Hals: Goede hals, mooie lengte. Lichaam: Goed ontwikkeld lichaam. Goede bovenbelijning. Voldoende voorborst en
borstdiepte. Sterke lendenen. Staart: Goede staart en staartaanzet. Ledematen: Sterke benen en voeten. Bone passend bij
het lichaam. Matig maar evenredig gehoekt. Gangwerk: Voldoende vlot. Beharing: Goede vachtstructuur maar vacht zou
beter kunnen aanliggen. Kwalificatie: Zeer goed
109. Bono Duuk
Absent

Reu. Eig. M. Doelman

110. Bink Duuk
Reu. Eig. H.M. v. Welsum-Bongaardt
Prima rasvertegenwoordiger. Prettig ringgedrag. Hoofd: Mannelijk hoofd. Goed oor, mooi gebit. Oogkleur zou wat donkerder
mogen. Hals: Prima hals. Lichaam: Voor de leeftijd voldoende ontwikkeld lichaam. Voldoende voorborst en borstdiepte.
Goede ribwelving. Staart: Goede staart en staartaanzet. Ledematen: Sterke benen en voeten. Bone passend bij het lichaam.
Evenredig gehoekt. Gangwerk: Voldoende vlot gangwerk. Beharing: Goede vachtstructuur. Staart zou wat bossiger mogen.
Mist nog wat bevedering aan de benen. Kwalificatie: Zeer goed
111. Bo Tarah
Teef. Eig. W. de Graaff-v.d. Berg
Voldoende rastypische verschijning met prima ringgedrag. Hoofd: Vrouwelijk hoofd met goed oog, oor en gebit. Helaas wordt
de expressie verstoord door de kale oogranden. Hals: Goede hals. Lichaam: Goed lichaam. Prima boven- en onderbelijning.
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Voldoende voorborst en borstdiepte. Goede ribwelving. Staart: Goede staart en staartaanzet. De beharing mag wat bossiger.
Ledematen: Sterke benen en voeten. Bone passend bij het lichaam. Evenredige hoekingen. Gangwerk: Voldoende vlot
gangwerk. Beharing: Goede vachtstructuur. Het wit zou schoner mogen. Kwalificatie: Zeer goed
112. Bente Tarah
Teef. Eig. S.D. Doornbos
Goede rasvertegenwoordiger met aangenaam ringgedrag. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Goed oor en gebit. Goed oog maar de
expressie wordt wat verstoord door de kale oogranden. Hals: Goede hals. Lichaam: Voor de leeftijd voldoende ontwikkeld.
Goede bovenbelijning. Voldoende voorborst. Goede ribwelving. Staart: Goede staart en staartaanzet. Ledematen: Voldoende
krachtig bone. Voor matig gehoekt. Achter goed gehoekt. Wat lang in voeten. Gangwerk: Evenredig aan de bouw. Gaat voor
wijd en soms steppend. Beharing: Goede vachtstructuur. Zag graag meer platen en het wit schoner. Staart mooi bossig.
Kwalificatie: Zeer goed

Nest 22

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

Nest 4/3 aanwezig 4/3 - Geb. 13-8-2016
V. Timo Jarno v. Parkendijk, NHSB 2908463, (Tinus Jinte Basco v. 't Stieckelholt x Chita Chess v.d. Sebastiaans Hoeve),
HD A, Eig. V. Haasnoot
M. Gioya Bloske v. 't Dreske Kwinne, NHSB 2956888, (Sander fan de Indo-Anjoho x Blossom fan 't Suydevelt), HD A,
Eig. J.C. Huijsing
Redelijk homogeen nest. Waarvan bijna alle honden de kwalificatie zeer goed kunnen ontgroeien naar uitmuntend. Hond 113
is daarop een uitzondering door zijn hoog gesteldheid die hij nu toont. Alle honden in aanleg prima gedrag waarbij eigenaren
moeten blijven sturen.

R. TIMO JARNO V. PARKENDIJK
Prima rasvertegenwoordiger met plezierig ringgedrag. Hoofd: Prima reuenhoofd. Goed oog en oor. Mist 1 snijtand boven van
het scharend gebit. De mannelijke expressie wordt wat verstoord door de kale oogranden. Hals: Goede hals. Lichaam: Prima
lichaam. Goede onder- en bovenbelijning. Goede ribwelving. Voldoende voorborst en borstdiepte. Staart: Goede staart en
staartaanzet. Ledematen: Sterke benen en voeten passend bij het lichaam. Evenredig gehoekt. Gangwerk: Voldoende vlot
gangwerk. Voor wat wijd. Beharing: Goede vachtstructuur, voldoende bevedering. Gebitsafwijking: 1 snijtand boven
afgebroken. Kwalificatie: Uitmuntend
rb. GIOYA BLOSKE V. 'T DRESKE KWINNE
Voldoende rastypische Drent met plezierig ringgedrag. Hoofd: Voldoende vrouwelijk hoofd. Goed oor, oog en gebit. Tikje
zwaar in lippenpartij. Hals: Goede hals. Lichaam: Voldoende ontwikkeld lichaam. Voldoende voorborst en borstdiepte.
Bovenbelijning mag wat strakker. Een wat sterk hellend bekken. Staart: Goede staart, wat laag aangezet. Ledematen:
Voldoende bone. Goede voeten. Evenredig gehoekt. Staat voor graag Frans. Gangwerk: Evenredig aan de bouw. Beharing:
Goede vachtstructuur. Zag graag een mooiere plaatverdeling. Kwalificatie: Zeer goed
113. Ome Willem Giouk
Reu. Eig. G. van Aalst
Goede rasvertegenwoordiger maar een wat luidruchtig type. Hoofd: Voldoende mannelijke expressie waarvan het typische
Drent gestoord wordt door de kale oogranden. Goed oor en gebit. Hals: Goede hals. Lichaam: Voor de leeftijd net voldoende
ontwikkeld lichaam. Goede boven- en onderbelijning. Goede ribwelving. Staart: Goede staart en staartaanzet. Ledematen:
Voldoende bone. Sterke voeten. Voor matig, achter goed gehoekt. Door nog onvoldoende borstdiepte sluiten de ellebogen
nog niet aan en staat de hond graag Frans. Gangwerk: Voldoende vlot, evenredig aan de bouw. Beharing: Goede
vachtstructuur. Het wit zou schoner moeten zijn. Kwalificatie: Zeer goed
114. Ome Piet Giouk
Reu. Eig. M.P. Wesselink
Prima rasvertegenwoordiger met voldoende ringgedrag, maar moet nog leren netjes geshowd te worden. Hoofd: Goed
reuenhoofd. Mannelijke expressie. Goed oog, oor en gebit. Hals: Goede hals. Mooie lengte. Lichaam: Voor leeftijd goed
ontwikkeld lichaam. Mooie bovenbelijning. Goede ribwelving. Voldoende voorborst en borstdiepte. Staart: Goede staart en
staartaanzet. Ledematen: Sterke benen en voeten. Het bone passend bij het lichaam. Evenredig gehoekt. Gangwerk: Behoeft
nog enige training maar de hond kan wel uit de voeten. Beharing: Goede vachtstructuur. Het wit moet schoner en de staart
mag bossiger. Kwalificatie: Zeer goed
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115. Ome Kees Giouk
Reu. Eig. G.P. Beitsma
Prima rasvertegenwoordiger, die nog wel wat zelfverzekerder mag worden. Hoofd: Goed reuenhoofd met mannelijke
expressie. Goed oog, oor en gebit. Hals: Goede hals. Lichaam: Voor leeftijd goed ontwikkeld lichaam. Goede boven- en
onderbelijning. Goede ribwelving. Door de wat naar voren geplaatste schouderpartij, lijkt er een onvoldoende aan voorborst.
Staart: Goede staart en staartaanzet. Ledematen: Sterke benen en voeten. Bone passend bij het lichaam. Evenredig gehoekt.
Voorhand wat naar voren geplaatst. Gangwerk: Evenredig aan de bouw. Erg enthousiast. Beharing: Goede vachtstructuur.
Voldoende bevedering. Kwalificatie: Zeer goed
116. Ome Henk Giouk
Reu. Eig. R. Makelaar
Voldoende rasvertegenwoordiger die uitblinkt in onstuimigheid. Hoofd: Goed reuenhoofd. Mannelijke expressie waarvan de
goedaardigheid wat gestoord wordt door de kale oogranden. Goed oog, oor en gebit. Mist klein stukje pigment op de neus.
Hals: Goede hals. Lichaam: Voldoende sterk. Zag graag meer borstdiepte. Goede bovenbelijning. Goede ribwelving. Staart:
Goede staart en staartaanzet. Ledematen: Sterke benen en voeten. Bone passend bij de hond maar door de te weinig
aanwezige borstdiepte lijkt de hond hooggesteld. Gangwerk: Moeilijk te beoordelen door onstuimigheid. Heeft de
mogelijkheid vlot te kunnen gaan. Beharing: Goede vachtstructuur. Goede plaatverdeling maar het wit mag schoner. Hond is
chemisch gecastreerd. Hierdoor niet normaal ontwikkelde testikels. Geen kwalificatie i.v.m. chemische castratie.
117. Tante Betje Giouk
Teef. Eig. M.I. Groeneveld-Baas
Prima rasvertegenwoordiger met vriendelijk ringgedrag. Hoofd: Vrouwelijk hoofd met gewenste expressie. Goed oog, oor en
gebit. Hals: Goede hals. Lichaam: Voor de leeftijd goed ontwikkeld lichaam. Goede boven- en onderbelijning. Voldoende
voorborst en borstdiepte. Goede ribwelving. Sterke lendenen. Staart: Goede staart en staartaanzet. Ledematen: Passend
beenwerk. Voldoende sterke voeten. Evenredig gehoekt. Gangwerk: Kan voldoende gaan. Doet in eerste instantie niet haar
best het te tonen, maar herstelt in tweede ronde maar gaat voor wel wat wijd. Beharing: Goede vachtstructuur. Warme kleur
maar wel wat stippen in het wit. Kwalificatie: Uitmuntend
118. Tante Truus Giouk
Teef. Eig. L. de Boer
Prima rasvertegenwoordiger met plezierig ringgedrag. Hoofd: Vrouwelijk hoofd met goede expressie. Goed oog, oor. Gebit
mist 1 voortand, deze is afgebroken. Hals: Goede hals. Lichaam: Voor leeftijd voldoende ontwikkeld lichaam. Goede
bovenbelijning. Zag graag iets meer voorborst en borstdiepte. Goede lendenpartij. Goede ribwelving. Staart: Goede staart en
staartaanzet. Ledematen: Sterke benen en voeten. Passend bone. Evenredig gehoekt. Staat soms wat Frans. Gangwerk: Gaat
voldoende vlot. Voor wat los in de ellebogen. Beharing: Goede vachtstructuur. Warme kleur maar het wit mag schoner.
Gebitsafwijking: 1 voortand afgebroken. Attest DA aanwezig. Kwalificatie: Zeer goed
119. Tante Jans Giouk
Teef. Eig. B. Venneman
Prima rasvertegenwoordiger met een plezierig ringgedrag. Hoofd: Mooi vrouwelijk Drentenhoofd met juiste expressie. Goed
oog, oor en gebit. Hals: Goede hals. Mooie lengte. Lichaam: Voldoende ontwikkeld lichaam. Goede bovenbelijning. Goede
ribwelving. Voldoende voorborst en borstdiepte. Goede lendenpartij. Staart: Goede staart en staartaanzet. Ledematen:
Voldoende bone. Sterke voeten. Evenredig gehoekt. Gangwerk: Kan vlot gaan maar wil graag op ringtraining. Beharing:
Goede vachtstructuur. Warme kleur maar zag graag iets betere plaatverdeling. Kwalificatie: Zeer goed

Nest 23

Kennel v. Groot-Haselberg (J. Esselink)

Nest 2/4 aanwezig 1/1 - Geb. 26-4-2016
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. Andra Lady v.d. Blanke Biele, NHSB 2749317, (Siem Selma v. Roopoorte x Lady v.d. Heidehoogte), HD C, Eig. J. Esselink
Geen nestbeoordeling mogelijk in verband met teveel afwezige honden. Zijn overgegaan op individuele keuring.

S. THYBO SANNE V. DRIENERMARKE
Absent
s. ANDRA LADY V.D. BLANKE BIELE
Absent
120. Bonno Flora
Absent

Reu. Eig. L. Voormolen
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121. Boris Flora
Reu. Eig. J. Koetse
Prima rasvertegenwoordiger met enthousiast gedrag. Hoofd: Goed reuenhoofd. Goed oor en gebit. Goed oog maar de
expressie wordt wat gestoord door de kale oogranden. Hals: Goede hals. Lichaam: Sterk lichaam. Goede onder- en
bovenbelijning. Goede voorborst en borstdiepte. Goede ribwelving. Sterke lendenen. Staart: Goede staart en staartaanzet.
Ledematen: Sterke benen en voeten. Bone passend bij de totaalbouw. Voor en achter evenredig gehoekt. Gangwerk: Prima
uitgrijpend en stuwend gangwerk. Beharing: Prima beharing. Staart zou iets bossiger kunnen. Kwalificatie: Uitmuntend
122. Bella Flora
Teef. Eig. L. Backx
Prima rasvertegenwoordiger, die echt zelfverzekerder dient te worden. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Goed oor en gebit. Goed
oog maar de kale oogranden storen de vrouwelijke expressie. Hals: Goede hals. Lichaam: Goed lichaam maar in een wat
overdadige conditie. Goede onder- en bovenbelijning. Goede lendenpartij. Momenteel wat rond in de ribben. Staart: Goede
staart, die ze in stand ook mag laten zien. Ledematen: Passende benen en voeten. Door het onzekere gedrag verstoort het
beeld van met name de achterhandhoeking. Tijdens het gaan lijkt de hond evenredig gehoekt. Gangwerk: Overeenkomstig de
bouw. Beharing: Goede vachtstructuur. Warme kleur. Hond moet zelfverzekerder worden. Kwalificatie: Zeer goed
123. Britt Flora
Absent

Teef. Eig. W. Mokkink

124. Boukje Flora
Absent

Teef. Eig. I. Langedijk

125. Bora Flora
Absent

Teef. Eig. H.D. Esselink
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