VERSLAGEN V.D. FOKDAG VAN 30 maart 2019
Nest 1 - Kennel v.d. Sebastiaans Hoeve (L. Punselie)
Nest 3/3 aanwezig 3/1 - Geb. 14-5-2017
V. Sepp, NHSB 2940085, (Cisco Cas v.d. Sebastiaans Hoeve x Maja Cirra v. Wikatro), HD A, Eig. S. van Weerdenburg
M. Kristie Kee v.d. Sebastiaans Hoeve, NHSB 2924390, (Jaap v.h. Bergse Veld x Zodie Zo v.d. Sebastiaans Hoeve), HD A
Eig. L. Punselie
Ik vond het een mooi nest met goed ontwikkelde lichamen, goed ontwikkelde ribkorven, allemaal een goed gebit, terwijl de
moeder wat elementen miste. Ze hadden fijne karakters en ze waren allemaal mooi droog in hoofd. De reuen waren in
ontwikkeling nog niet af. Zou ze graag nog eens terug willen zien over een jaar of twee.
1. Silly Soof

Teef. Eig. C. Klaster

2. Sep Sandor

Reu. Eig. S.J.E. Plantagie

3. Sietse Sem

Reu. Eig. M.M.A. van Asperen

4. Spiky Skip

Reu. Eig. H. Seppenwoolde-Goorman

5. Sarie Sien

Teef. Eig. S. van Ieperen

6. Sally Suus

Teef. Eig. U. Stock

Absent

Reu van 23 maanden, voor leeftijd al goed ontwikkeld, krachtig totaalbeeld. Licht gestrekt. Hoofd: Mannelijk hoofd,
vriendelijke expressie, goed oog, goed geplaatst en gedragen oor, mag niet breder in bakken worden, compleet scharend
gebit, droge lippen en goede verhouding schedel/voorsnuit. Hals: Krachtige hals, van goede lengte. Lichaam: Goed
ontwikkelde ribkorf, goede lengte borstbeen, strakke rug, bekken zou minder hellend mogen zijn, goede voorborst. Staart:
Staart goed geplaatst en gedragen, zou iets meer bossig mogen zijn. Ledematen: Krachtig bone, goede voeten, sober doch
functioneel gehoekt. Gangwerk: Gaat goed door de ring, zag graag iets meer stuwing vanuit de achterhand. Beharing: Goede
beharing, mist nog iets bevedering. Kwalificatie: Zeer goed
Reu van 23 maanden, goed rasbeeld, goed ontwikkeld lichaam, licht gestrekt. Hoofd: Mooi hoofd, met goede verhoudingen,
prima oog met prachtige expressie, oor goed geplaatst en gedragen, goede droge lippen, goede verhouding
schedel/voorsnuit, gebit is compleet scharend. Hals: Van goede lengte. Lichaam: Goed ontwikkelde ribkorf, prima
schouderligging, prima voorborst, borstbeen van goede lengte. Staart: Zag de staart graag wat bossiger, goed geplaatst en
goed gedragen. Ledematen: Bone passend bij het lichaam, zag voorvoeten en pols graag wat krachtiger. Voor en achter sober
gehoekt. Gangwerk: Gaat vlot door de ring, zag graag wat meer stuwing. Beharing: In aanleg goed, zag alleen graag wat meer
bevedering. Bijzonderheid: Gecastreerd. Kwalificatie: Geen
Reu van 23 maanden, goede verhouding in lichaam, is vandaag wat angstig door een bijtincident eerder deze week. Hoofd:
Mannelijk hoofd, oog mag nog wat bij kleuren, oor kan goed gedragen worden, mag nog wat verder ontwikkelen, compleet
scharend gebit. Hals: Goede hals. Lichaam: Goed ontwikkelde ribkorf, goede lengte van het borstbeen, goede
schouderligging, goede voorborst. Staart: Is reeds voldoende bossig, goed geplaatst en gedragen. Ledematen: Passend bone,
benen en voeten, voor en achter normaal gehoekt. Gangwerk: Hond zal zeker beter kunnen lopen dan dat hij vandaag laat
zien, zou graag wat meer stuwing vanuit de achterhand willen zien. Beharing: Van goede kwaliteit. Kwalificatie: Zeer goed
Teef van 23 maanden, prima rasbeeld, goede verhouding in lichaam, voor leeftijd goed ontwikkeld. Hoofd: Mooi vrouwelijk
hoofd, mooi droog met goede verhoudingen, oog mag nog iets bijkleuren, mooie droge lippen, goed gedragen en geplaatst
oor, compleet scharend gebit. Hals: Van goede lengte. Lichaam: Goed ontwikkeld, prima ribkorf. Krachtige rug, goed liggend
bekken, staart. Staart: Prima staart, goed bossig goed geplaatst en gedragen. Ledematen: Passend bone, voor en achter goed
gehoekt, zag graag wat meer vering in de middenvoet. Gangwerk: Gaat vlot door de ring, wat los in pols, voldoende stuwing.
Beharing: Prima beharing van goede kwaliteit. Kwalificatie: Uitmuntend
Absent
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Nest 2 - Kennel v.d. Flevomare (M.A. de Raad-Hemminga)
Nest 1/5 aanwezig 0/3 - Geb. 26-9-2017
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. Mijn Augusta v.d. Flevomare, NHSB 2981013, (v.d. Ruyghewaert Roef Bo x Mijn Cornelia v.d. Flevomare), HD A
Eig. M.A. de Raad-Hemminga
In deze combinatie miste ik de homogeniteit, ik miste een beetje het ideale Drentenhoofd, met name in de verhouding
schedel/voorsnuit. Wel goed ontwikkelde lichamen, waarbij ik heb opgemerkt dat ze niet dikker mogen worden. De
gangwerken waren goed. De beharing was goed voor leeftijd. Fijne karakters.
7. Odie Hannes

Reu. Eig. J. Veld

8. Abby Guusje

Teef. Eig. J.R. ten Kate-Klos

9. Daantje Guusje

Teef. Eig. A.A.C. Ligtvoet

10. Kyra Guusje

Teef. Eig. I. Penninckx

11. Nola Guusje

Teef. Eig. R.G.J. van 't Bolscher

12. Maud Guusje

Teef. Eig. M. Jacobi-v.d. Meer

Absent

Tefe van 18 maanden, vrouwelijk rasbeeld, goede verhouding in lichaam, heeft een goed kosthuis. Hoofd: Vrouwelijk hoofd
met een zachte expressie, dat nog volop in ontwikkeling is, zag voorsnuit graag wat voller, prima oog, het oor kan goed
gedragen worden, compleet scharend gebit. Hals: Goede hals. Lichaam: Goed gewelfde ribben, borstbeen voldoende lang,
bekken is wat hellend, zag rug graag wat strakker. Staart: Voor leeftijd voldoende bossig. Ledematen: Passend bone, voor en
achter goed gehoekt, goede benen en voeten. Gangwerk: Jeugdig en los, en gaat voornamelijk in telgang. Beharing: In aanleg
prima beharing, mist nog wat bevedering. Kwalificatie: Zeer goed
Absent
Absent

Teef van 18 maanden, prima rasbeeld, mooie verhouding in lichaam, dat voor leeftijd al goed ontwikkeld is. Hoofd: Mooi
vrouwelijk hoofd, met goede verhoudingen, mooi droog, oog mag nog wat bijkleuren, goed geplaatst en gedragen oor,
compleet scharend gebit. Hals: Prima hals. Lichaam: Goed ontwikkeld lichaam, prima ribkorf, krachtige rug, borstbeen van
goede lengte, goede voorborst, goed liggend bekken. Staart: Voldoende bossig, goed geplaatst en gedragen. Ledematen:
Krachtig bone. Goede voeten, voor en achter evenredig gehoekt. Gangwerk: De hond kan beter lopen dan dat hij vandaag
laat zien. Gaat vlot door de ring maar voor in ellebogen nog wat los. Beharing: Prima beharing van goede kwaliteit die nog
verder mag ontwikkelen. Kwalificatie: Uitmuntend
Teef van 18 maanden, laat voor leeftijd reeds een goed ontwikkeld lichaam zien. Hoofd: Vrouwelijk hoofd, vrouwelijke
expressie, mooi droog hoofd dat nog volop in ontwikkeling is, zag voorsnuit graag iets korter, oog mag nog wat bijkleuren,
oor wat laag gedragen, compleet scharend gebit. Hals: Goede hals. Lichaam: Reeds goed ontwikkeld, goede ribkorf, zag rug
graag wat strakker, voorborst voelbaar, goede lengte van het borstbeen. Staart: Voldoende bossig. Goed gedragen.
Ledematen: Krachtig bone, normaal gehoekt voor en achter maar de voorhand ligt wat naar voren, goede voeten. Gangwerk:
Gaat vlot, is voor wat los in ellebogen, met voldoende stuwing. Beharing: In ontwikkeling mist nog wat bevedering.
Kwalificatie: Zeer goed
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Nest 3 - Kennel v.d. Waterreijkse Landen (L.B.T. Boer-Wolters)
Nest 6/1 aanwezig 4/0 - Geb. 27-11-2016
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. Silke Cornelia v.d. Flevomare, NHSB 2913695, (Oscar Phébe v. Groevenbeek x Mijn Cornelia v.d. Flevomare), HD A
Eig. L.B.T. Boer-Wolters
Het was een homogeen nest met fijne karakters. Goede types. Helaas 1 gebitsfout. De meesten waren reeds goed ontwikkeld
in lichaam. De reu had krachtige mannelijke hoofden vererfd. Goede beharingen en redelijk goede gangwerken. Opmerking
voor de fokker: let op de middenvoet.
13. Aldan Silha

Reu. Eig. J. Hanewinkel

14. Archie Silha

Reu. Eig. L.B.T. Boer-Wolters

15. Alrik Silha

Reu. Eig. A. Ritsma

16. Abel Silha

Reu. Eig. J. Smaak-Krijgsman

17. Andor Silha

Reu. Eig. T. Cazemier

18. Artur Silha

Reu. Eig. A. Jorna

Reu van 28 maanden, krachtig totaalbeeld, licht gestrekt. Hoofd: Mannelijk hoofd, vriendelijke expressie, compleet scharend
gebit, schedel zou wat minder bol mogen zijn, oor wat laag aangezet en gedragen en mist het typische Drentenbehang.
Voldoende droog. Oog van goede kleur. Hals: Krachtige hals. Lichaam: Goede rug, goed ontwikkelde ribkorf, een wat sterk
hellend bekken, borstbeen voldoende lang. Staart: Wat laag geplaatst, zou wat bossiger mogen zijn. Ledematen: Goede
voorborst, goede hoeking voor, staat achter wat ondergeschoven, goed bone, krachtige voeten, zag graag iets meer vering in
de middenvoet. Gangwerk: Gaat in telgang, mocht van achter meer stuwen, los in ellebogen. Beharing: Nog van goede
kwaliteit. Kwalificatie: Zeer goed
Reu van 28 maanden, krachtig totaalbeeld, een echte reu, goede verhouding in lichaam. Hoofd: Mannelijk hoofd, goede
schedel/voorsnuit, mag niet breder in bakken worden, oog van goede kleur, prima expressie, lippen voldoende droog, goed
geplaatst en gedragen behang. Hals: Krachtige hals, passend bij het lichaam. Lichaam: Goed ontwikkeld, krachtig, goed
gewelfde ribkorf, licht hellend bekken, borstbeen voldoende lang. Staart: Goed geplaatst en gedragen, voldoende bossig.
Ledematen: Krachtige ledematen, evenredig doch sober gehoekt, zag graag iets meer vering in de midden voet, krachtige
voeten. Gangwerk: Gaat vlot door de ring met voldoende stuwing en goede paslengte. Beharing: Goede rastypische beharing.
Bijzonderheid: Onderbeet. Kwalificatie: Geen
Reu van 28 maanden, prima rasbeeld, goede verhouding in lichaam dat goed ontwikkeld is. Hoofd: Mooi mannelijk hoofd,
met mooie expressie, compleet scharend gebit, goed geplaatst en gedragen oor, goed opgevulde voorsnuit, voldoende
droog, oog van goede kleur. Hals: Krachtige hals, passend bij het lichaam. Lichaam: Krachtig lichaam met een goed
ontwikkelde ribkorf, goede lengte van het borstbeen, goede strakke rug, licht hellend bekken. Staart: Goed geplaatst en
gedragen, voldoende bossig. Ledematen: Krachtige ledematen, voor en achter goed gehoekt, stevige voeten, zag graag iets
meer vering in de middenvoet. Gangwerk: Gaat vlot door de ring, wat los in pols en elleboog. Gaat met voldoende stuwing,
maakt zijn pas goed af. Beharing: Prima beharing van goede kwaliteit. Kwalificatie: Uitmuntend
Reu van 28 maanden, goede verhouding in lichaam, dat nog volop in ontwikkeling is. Hoofd: Mooi mannelijk hoofd met
goede verhouding schedel/voorsnuit, goede oogkleur, oor goed geplaatst en gedragen, compleet scharend gebit, toont iets
lip. Hals: Zou wat krachtiger mogen zijn en is iets kort. Lichaam: Moet nog verder ontwikkelen, met name in zijn ribben,
borstbeen zou wat langer mogen zijn, licht hellend bekken. Staart: Is goed geplaatst en gedragen, voldoende bossig.
Ledematen: Voorhand zou een tikkeltje naar achter mogen liggen en de ellebogen wat beter aansluiten, bone passend bij het
lichaam, krachtige voeten. Voor sober en achter goed gehoekt. Gangwerk: Voor in ellebogen nog erg los, heeft van achter
echter een goede stuwing, gaat daardoor wat steppend door de ring. Beharing: Van prima kwaliteit, mist nog wat
bevedering. Kwalificatie: Zeer goed
Absent
Absent
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19. An-Lot Silha

Absent

Teef. Eig. L. Punselie

Nest 4 - Kennel v.d. Meerpoel (J.W.J. Bukkems-v.d. Manakker)
Nest 2/6 aanwezig 1/4 - Geb. 14-9-2017
V. v.d. Ruyghewaert Roef Bo, NHSB 2828504, (Oscar Phébe v. Groevenbeek x Bo v.d. Heidehoogte), HD A, Eig. M. van HoefVervaart
M. Tjicka Femke v.d. Meerpoel, NHSB 2984920, (Geof George v.d. Sebastiaans Hoeve x Femke Maud v.d. Meerpoel), HD A
Eig. J.W.J. Bukkems-v.d. Manakker
Dit nest mist nog het stoere van de Drent. Met name in hoofd zijn de nakomelingen erg elegant en missen nog het mooie
wigvormige Drentenhoofd. Ook de substantie is bij veel honden nog niet aanwezig. Moeder heeft duidelijk een stempel op
dit nest gedrukt. Een teef mist P2. Allemaal super temperamenten.
20. Boy Tjicka †

Reu. Eig.

21. Bob Tjicka

Reu. Eig. W. Geijtenbeek

22. Britt Tjicka

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

23. Bizar Tjicka

Teef. Eig. H. Rijnen-Goossens

25. Bleu Skye Tjicka

Teef. Eig. M. Bakker

26. Bente Tjicka

Teef. Eig. J. Pons

Goed formaat. Licht gestrekt. Hoofd: Nog wat smal in schedel. Diepe stop en lange voorsnuit. Nog duidelijke occiput. Goed
geplaatst oor. Amberkleurig oog. Hals: Wat elegante hals met goede halslengte. Lichaam: In volle ontwikkeling vandaag wat
schraal. Mist nog diepte voorborst en ribwelving. Onderbelijning nog onvoldoende. Staart: Laag aangezet door te hellend
bekken. Staartdracht wat vrolijk. Ledematen: Correct bone en benen. Goede voeten. Evenredige, doch matige hoekingen.
Gangwerk: Los en onregelmatig en ondergeschoven. Beharing: Prima structuur en kleur. Goede bevedering. Staart mag
bossiger. Kwalificatie: Zeer goed
Licht gestrekte teef van goed formaat. Vrouwelijk totaalbeeld. Hoofd: Vrouwelijk. Amberkleurig oog. Voorsnuit kon
krachtiger. Compleet schaargebit. Goed geplaatst en gedragen oor. Hals: Goede halslengte, voldoende krachtig. Lichaam:
Lichaam nog in volle ontwikkeling. Voldoende opvulling in front. Goede ribbenpartij. Passend bone. Iets hellend bekken.
Onderbelijning moet nog uitzwaren. Iets lage staartaanzet. Staart: Goed gedragen. Voldoende bossig. Ledematen: Correct
bone. Evenredige hoekingen. Staat en gaat wat ondergeschoven. In front nog niet stabiel. Goed beenwerk. Voeten konden
krachtiger. Gangwerk: Van opzij gezien met voldoende afzet. Front nog erg los. Achter erg koehakkig. Beharing: Prima
structuur en platen. Mooie bevedering. Kwalificatie: Zeer goed
Teefje van goed formaat. Toont nog wat elegant en smal. Hoofd: Vrouwelijk. Mist nog wat breedte in schedel. Amberkleurig
oog. Nog erg smal in voorsnuit en heeft te veel lengte in voorsnuit. Correct schaargebit. Voorsnuit moet meer opgevuld zijn.
Goed aangezet oor. Hals: Goede halslengte die krachtiger moet worden. Lichaam: Nog erg jeugdig. Mist diepte en ribwelving
en opvulling in front. Correct bone. Voeten mogen sterker. Staart: Goed aangezet en gedragen en voldoende bossig.
Ledematen: Voor en achter voldoende gehoekt. Gangwerk: Gangwerk moet krachtiger worden. Beharing: Mooie
haarstructuur. Voldoende bevedering. Kwalificatie: Zeer goed
Absent

Wat hooggestelde teef. Flink aan de maat en toont wat vierkant gebouwd. Gestrekt hoofd met te lange voorsnuit en te laag
geplaatst oor. Wat ronde smalle schedel. Hoofd: Gestrekt hoofd met te lange voorsnuit en te laag geplaatst oor. Wat ronde
smalle schedel. Ogen nog erg licht. Mist type. Hals: Voldoende lang. Lichaam: Oplopende rugbelijning met sterk hellend
bekken. Mist nog voorborst en opvulling. Sterk bone. Wat platte voeten. Boven en onderbelijning moet krachtiger. Zwaar
bone. Staart: Laag aangezet. Voldoende bossig. Correcte dracht. Ledematen: Voor en achter matige hoekingen. Voorhand
staat te veel naar voren geplaatst en achterhand te veel onder het lichaam geplaatst. Gangwerk: Onregelmatig. Korte pas en
erg los in front. Beharing: Mooie beharing, bijna mantelpatroon. Kwalificatie: Goed
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27. Babs Tjicka

Teef. Eig. D. Huizinga

Elegante teef. Licht gestrekt. Goed formaat. Hoofd: Vrouwelijk. Mist breedte in schedel en heeft te lange voorsnuit. Correct
gebit. Amberkleurig oog. Hals: Voldoende lang. Te elegant. Lichaam: Gestrekt met name in lendenpartij. Mist opvulling in
frontdiepte en ribwelving. Rug moet sterker worden. Bekken mag vlakker. In stand oplopende rugbelijning. Passend bone.
Voeten wat plat. Staart: Correcte staartdracht. Kon bossiger zijn. Ledematen: Evenredig gehoekt. Staat nog graag Frans.
Gangwerk: Van opzij gezien oke. Voor nog erg los. Beharing: Goede haarstructuur. Voldoende bevedering. Kwalificatie: Zeer
goed

Nest 5 - Kennel v.d. Meerpoel (J.W.J. Bukkems-v.d. Manakker)
Nest 4/3 aanwezig 2/3 - Geb. 4-10-2016
V. v.d. Ruyghewaert Roef Bo, NHSB 2828504, (Oscar Phébe v. Groevenbeek x Bo v.d. Heidehoogte), HD A, Eig. M. van HoefVervaart
M. Nina Eefke v.d. Meerpoel, NHSB 2899991, (Andor Fan De Indo-Anjoho x Eefke Maud v.d. Meerpoel), HD A, Eig. J.W.J.
Bukkems-v.d. Manakker
Dit nest heeft voldoende substantie. Moeder heeft duidelijk te royaal en laag geplaatste oren. Vader heeft invloed gehad op
de reuen. Super temperamenten en voldoende rastypisch in hoofd.
28. Yip Nina

Reu. Eig. E. Vriesema

29. Yancko Nina

Reu. Eig. R.P.M. Lamp

30. Ylona Romy Nina

Teef. Eig. H. Bonder-Van Veen

31. Ytessel Nina

Teef. Eig. J.W.T.M. Willemsen

32. Ymke Nina

Teef. Eig. A.G. Rijnsaardt

Reu van goed formaat. Licht gestrekt. Hoofd: Krachtig Reuenhoofd. Voldoende breedte in schedel maar laag aangezet oor
wat aan de royale kant is. Correct gebit en oogkleur. Hals: Krachtig korte hals. Lichaam: Al goed uitgezwaard. Mist nog
opvulling in front. Goede Ribben. Topline moet krachtiger. Staat breed in front en sterk hellend bekken. Staart: Wat laag
aangezet. Ledematen: Evenredig gehoekt. Prima bone. Voldoende sterke voet. Staat erg koehakkig en door bekken erg
ondergeschoven. Gangwerk: Nog niet stabiel met name in front nog breed en achter hakkeneng. Beharing: Prima beharing en
vachtkleur. Kwalificatie: Zeer goed
Absent

Prima type en totaalbeeld. Licht gestrekt en goed formaat. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Prima oogkleur. Iets lang in voorsnuit.
Moet breder worden in schedel. Uitmuntend gebit. Structuur van oor kon steviger en is aan de royale kant. Hals: Sterke hals
maar kon droger. Lichaam: Voor leeftijd prima lichaam met correcte boven- en onderbelijning. Mist nog opvulling in front,
prima bone en voeten. Bekken kon vlakker. Staart: Goed aangezette staart maar zuinig in bebossing. Ledematen: Evenredig
gehoekt. Moet in totaal krachtiger worden. Gangwerk: Van opzij gezien oké. Voor nog los. Beharing: Prima vachtstructuur.
Kwalificatie: Uitmuntend
Teefje van goed formaat. Licht gestrekt. Vandaag in iets te goede voerconditie. Hoofd: Vrouwelijk hoofd nog erg smal in
schedel met duidelijk occiput. Teveel stop en lengte in voorsnuit. Royaal oor wat ze goed kan dragen, maar wat laag
aangezet. Correct gebit. Goede oogkleur. Hals: Krachtige hals voldoende droog. Lichaam: Gestrekte wat lange lendenpartij.
Oplopende rugbelijning. Sterk hellend bekken. Mist nog opvulling in front. Staat graag Frans. Goed bone en benen. Voeten te
zwak. Mist nog ribwelving en diepte. Staart: Wat laag aangezet. Voldoende lengte en bossig. Ledematen: Voor- en
achterhandshoeking niet in balans heeft matige hoekingen. Gangwerk: Korte pas. Smal in front en veel beweging in pols.
Beharing: Prima structuur en kleur. Kwalificatie: Zeer goed
Teefje van goed formaat. Licht gestrekt met voldoende substantie voor leeftijd. Hoofd: Vrouwelijk hoofd mist nog breedte in
schedel. Nog erg licht oog. Correct gebit. Wat zwaar oor waardoor het hoofd nog onvoldoende wigvormig is. Hals: Correcte
hals mocht iets droger. Lichaam: Al goed lichaam met voldoende diepte en ribwelving. Bekken kon vlakker. Prima bone. Mist
nog wat opvulling in front en steun aan ellebogen. Correcte topline. Staart: Iets laag aangezet. Mooi bossig en goede lengte.
Ledematen: Correcte voorhandhoeking . Achterhand kon meer kniehoeking hebben. Voldoende breedte in 2e dij. Gangwerk:
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Voor nog erg los met veel polsbeweging. Zag achter graag meer stuwkracht. Beharing: Mooie beharing. Kwalificatie: Zeer
goed
33. Yaro Nina

Reu. Eig. L. Augustynen

34. Yussi Nina

Reu. Eig. W. Demeulenaere

Krachtige reu met goede substantie. Vandaag in te goede voerconditie voorgebracht. Prima maat. Hoofd: Zwaar reuenhoofd
mocht droger besneden. Wat royaal oor dat steviger van structuur kan zijn. Door de diepe stop en doordat het hoofd niet
droog is, krijgt hij een dogachtige uitstraling. Oog moet doorkleuren. Correct gebit. Hals: Sterke hals die droger mocht zijn.
Lichaam: Sterk lichaam met zwaar bone. Correcte benen en voeten. Voldoende opvulling in front. Sterke ribbenpartij. Staart:
Goed aangezette staart. Mooi bossig. Ledematen: Evenredig gehoekt. Middenvoet kon krachtiger. Gangwerk: Wat breed.
Mist nog kracht vanuit achterhand en moet voor vaster worden. Beharing: Prima beharing en bevedering. Kwalificatie: Zeer
goed
Absent

Nest 6 - Kennel v.d. Meerpoel (J.W.J. Bukkems-v.d. Manakker)
Nest 4/0 aanwezig 2/0 - Geb. 27-1-2017
V. Gino Balou v. Selihof, NHSB 2936134, (Geof George v.d. Sebastiaans Hoeve x Balou Senna v. Selihof), HD A,
Eig. D.J.J. Buijs
M. Eefke Maud v.d. Meerpoel, NHSB 2748738, (Basco v.'t Holtenbos x Maud v.d. Meerpoel), HD A, Eig. J.W.J. Bukkems-v.d.
Manakker
Twee wat hoogbenige reuen die tijd nodig hebben om echt Drent te worden. Beide vriendelijk gedrag maar missen nog
substantie.
35. Zoef Eefke

Reu. Eig. P.G.M.M. den Brok

36. Zipp Eefke

Reu. Eig. C. Buurkes

37. Zack Eefke

Reu. Eig. T. Wouters

38. Zigi Eefke

Reu. Eig. T. de Neve

Absent

Reu van goed formaat in wat schrale conditie. Mist nog substantie. Hoofd: Reuenhoofd nog in volle ontwikkeling. Mist nog de
juiste wigvorm. Wat lang in voorsnuit en diepe stop. Goede oogkleur. Correct gebit. Goed geplaatst en gedragen oor. Hals:
Moet krachtiger worden. Lichaam: Nog erg smal. Ribwelving en voorborst moeten beter worden. Uitmuntende bespiering.
Voldoende bone en beenwerk. Voeten mogen krachtiger worden. Staart: Tikje laag aangezet. Royale vlag, die bossiger kon
zijn. Ledematen: Evenredig doch matige hoekingen. Voorhand te ver naar voren geplaatst. Tweede dij mist nog kracht.
Gangwerk: Smal, los en mist nog kracht. Beharing: Goede structuur. Wat spaarzame bevlekking. Kwalificatie: Zeer goed
Flinke Reu. Licht gestrekt. Aan de schrale kant. Hoofd: Krachtig reuenhoofd. Voldoende breedte. Nog wat diepe stop maar
goede breedte in voorsnuit. Correcte oogkleur en oordracht. Correct gebit. Hals: Goede halslengte moet krachtiger worden.
Lichaam: Lichaam wat gebonden en staat wat met ronde rugbelijning. Moet zich in voorborst en diepte verbeteren.
Voldoende bone. Staat nog graag Frans. Staart: Wat hoog gedragen staart met vlag, moet bossiger worden. Ledematen:
Rechte benen en goede voeten. Voorhand te ver naar voren geplaatst. Voldoende achterhandshoeking. Gangwerk: Voor erg
los en smal. Moet achter meer kracht krijgen. Beharing: Goede structuur. Zag graag meer platen. Kwalificatie: Zeer goed
Absent
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Nest 7 - Kennel v.'t Roetslat (R.A.M. Hummelink)
Nest 5/2 aanwezig 4/1 - Geb. 23-2-2017
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. Jara-Fenna v.'t Roetslat, NHSB 2820428, (Boyka-Nouska v. Klein Elsholt x Fenna v.'t Roetslat), HD A, Eig. R.A.M.
Hummelink
Algemene indruk best wel zeer goede honden. Helaas 3 reuen gecastreerd, prima teef in het nest. 1 reu in het nest was van
uitmuntend type. Best wel goed gebouwd, bijna alle honden hadden alleen losse voorvoeten. Vacht goed en gebit goed.
41. Venn Jara

Reu. Eig. J. Koopmans

42. Perro Jara

Reu. Eig. L. Eising

43. Rani Jara

Teef. Eig. K. Maat

44. Fenna Jara

Teef. Eig. CH. Klein Kranenbarg

45. Corbijn Jara

Reu. Eig. M.P. Hagenstijn

Flinke reu, aan de maat, goede hoogte/lengte verhouding en prima type. Hoofd: Typisch hoofd met goede brede schedel,
prima ooraanzet, rastypische ogen en kleur, compleet schaargebit. Hals: Sterke hals goede lengte. Lichaam: Krachtig, goede
ribben, moet nog iets voller worden in lendenen, bekkenligging iets te sterk hellend. Staart: Mooie bevedering aan de staart,
zit iets aan de lage kant. Ledematen: Prima hoekingen in voor en achterhand, achtervoeten goed, voorvoeten mogen wat
sterker. Gangwerk: Ruim voldoende, goed stuwing. Beharing: Goede kleur en voldoende bevedering, rastypisch aan de oren.
Kwalificatie: Uitmuntend
Krachtige reu, prima totaalbeeld. Hoofd: Mannelijk goed behang, goede ogen en kleur, gebit niet te beoordelen. Stop een
beetje diep. Hals: Krachtige hals, voldoende lang. Lichaam: Aan de maat, net voldoende voorborst, staat goed op de benen.
Staart: Goede aanzet, mooie bevedering. Ledematen: Voor- en achterhand correct gehoekt, mooi passend bone. Gangwerk:
Loopt goed, voldoende stuwing. Beharing: Voldoende lang met goede bevedering. Bijzonderheid: Gecastreerd. Kwalificatie:
Geen
Prima type, vrouwelijk totaalbeeld, prima temperament. Hoofd: Vrouwelijk, goed belijnd, oortjes goed aangezet en
bevederd, goede oogkleur en vorm, heel mooi compleet en sterk schaargebit. Hals: Prima lengte en voldoende krachtig.
Lichaam: Goede hoogte/lengte verhouding, net voldoende voorborst. Staart: Voldoende aangezet en mooi bossig.
Ledematen: Voor- en achterhand goed gehoekt, voorvoetjes mogen sterker. Gangwerk: Voldoende, klein beetje
polsbeweging, goede stuwing. Beharing: Goede kleur en bevedering op de juiste plaatsen. Kwalificatie: Uitmuntend
Absent

Goede hoogte/lengte verhouding, maximale maat. Hoofd: Mocht wat bredere schedel, voorsnuit mag iets korter. Hals:
Voldoende lang en sterk. Lichaam: Voldoende voorborst, goede ribben, voldoende diep. Staart: Net voldoende aangezet,
mooi bevederd. Ledematen: Voorhand correct gehoekt, achter correct gehoekt, erg slap in voorvoeten. Gangwerk: Paslengte
wat kort erg los in de voorvoeten. Beharing: Rastypisch, goede bevedering. Bijzonderheid: Gecastreerd. Kwalificatie: Geen

Nest 8 - Kennel v.'t Roetslat (R.A.M. Hummelink)
Nest 5/4 aanwezig 2/3 - Geb. 29-8-2017
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. Mila Maud v.'t Roetslat, NHSB 2880432, (Bart fan 't Suydevelt x Maud v.'t Roetslat), HD A, Eig. R.A.M. Hummelink
Vader en moeder aanwezig. Vader krachtig type, echte Drent. Moeder zeer rastypisch met schitterend hoofd en dit hoofd
heeft ze doorgegeven aan bijna alle kinderen. Het is heel verheugend om te zien dat de kinderen de goede eigenschappen
hebben meegekregen van de ouders. Nauwelijks problemen waargenomen, prima vachten, mooie massa en waardevolle
honden voor de fokkerij. Mijn dag kan niet meer stuk!
46. Ozzy Mila

Reu. Eig. R. v.d. Hatert
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Kort gebouwde reu, prima temperament. Hoofd: Goede brede schedel, stop is aan de diepe kant, wel mooie korte voorsnuit,
prima behang, rastypische oogvorm en kleur, compleet schaargebit. Hals: Voldoende sterk. Lichaam: Wat kort gebouwd,
goede ribben. Staart: Goede aanzet, mooi behaard. Ledematen: Voorhand voldoende gehoekt, opperarm wat open, mocht
iets schuiner, achterhand goed gehoekt. Gangwerk: Gaat graag in telgang, veroorzaakt door zijn korte lichaamsbouw.
Beharing: Voldoende lang voor deze leeftijd, bevedering op goede plaatsen. Kwalificatie: Goed
47. Boaz Mila

Reu. Eig. R.J. Jonker

48. Roef Mila

Reu. Eig. S.C.M.J. Peters

49. Max Mila

Reu. Eig. B.A. Schellekens

51. Lucca Mila

Teef. Eig. L.H. van Walraven

52. Loïs Mila

Teef. Eig. J. Loois

53. Siepke Mila

Teef. Eig. K. Valster-De Leeuw

54. Mexx Mila

Teef. Eig. R. Hummelink

Fraaie reu, goede verhouding hoogte lengte. Hoofd: Uitmuntend type met wat kortere voorsnuit, prima behang, mooie brede
schedel, compleet schaargebit. Hals: Voldoende sterk en lang. Lichaam: Goed ontwikkeld, goede voorborst, goede ribben.
Staart: Goed aangezet, voldoende bossig. Ledematen: Voorhand goed gehoekt, mocht achter iets meer kniehoeking hebben.
Gangwerk: Ruim voldoende, goede stuwing. Beharing: Rastypisch, mooie bevedering. Kwalificatie: Uitmuntend
Absent
Absent

Vrouwelijk totaalbeeld, zeer vriendelijk gedrag. Hoofd: Vrouwelijk, zou in schedel iets breder mogen maar ze is nog niet af.
Hals: Voldoende sterk en lang. Lichaam: Zou in principe iets langer mogen, borstdiepte mocht wat dieper. Staart: Goed
aangezet en bevederd. Ledematen: Voorhand voldoende gehoekt, mocht in ellebogen wat vaster, draait linkervoorbeen iets
naar buiten, achterhand voldoende gehoekt. Gangwerk: Evenredig, met net voldoende stuwing, in ellebogen wat los.
Beharing: Rastypisch en voor deze leeftijd ruim voldoende. Kwalificatie: Zeer goed
Fraaie teef met juiste rasbeeld, goede hoogte/lengte verhouding en voor deze leeftijd goede massa. Compleet schaargebit.
Hoofd: Rastypisch met iets kortere voorsnuit en mooie expressie. Hals: Sterk en voldoende lang. Lichaam: Mooi in
verhouding, goede ribben, voorborst en borstdiepte goed. Staart: Iets laag aangezet, goed behaard. Ledematen: Mooie
voorhand, achterhand goed, bekkenligging iets te sterk hellend. Gangwerk: Ruim voldoende met goede stuwing. Beharing:
Rastypisch met goede bevedering. Kwalificatie: Uitmuntend
Absent

Typische teef, mooie massa en een rastypische uitstraling. Hoofd: Prima hoofd, voorsnuit mocht iets korter voor het
ideaalbeeld. Voldoende ooraanzet, compleet schaargebit. Hals: Voldoende lang en sterk. Lichaam: Goed ontwikkeld, mooie
voorborst, goede ribben. Staart: Iets laag aangezet, mooi behaard. Ledematen: Voorhand goed gehoekt, sterk bone,
achterhand goed gehoekt, goede benen en voeten. Gangwerk: Ruim voldoende ietsje meer stuwing gewenst. Beharing:
Rastypisch met goede bevedering. Bijzonderheid: Hond heeft Praktijkjacht gedaan en heeft een SJP-diploma. Kwalificatie:
Uitmuntend

Nest 9 - Kennel v.d. Lage Nesse (T. de Reus-de Haan)
Nest 4/3 aanwezig 2/2 - Geb. 5-2-2017
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. Sophie Amy v.d. Lage Nesse, NHSB 2926061, (Jago Phébe v. Groevenbeek x Amy Lotte v.d. Lage Nesse), HD A,
Eig. T. de Reus-de Haan
Vader en moeder aanwezig, moeder toont wat laag op de benen, 1 reutje in het nest monorchide, 1 teefje gesteriliseerd. 1
reutje met wat welving in de neusrug en 1 fraaie teef. Vader heeft een stempel gedrukt qua type. Verder geen
bijzonderheden. Goed vachten, goede ogen, geen fouten in de gebitten. Geen anatomische problemen gevonden.
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55. Bouwe Sophie

Reu. Eig. P.H. de Kuiper-Van Iwaarden

56. Luca Sophie

Reu. Eig. A.M. van Herk

57. Sara Sophie

Teef. Eig. R. Helleman

58. Milou Sophie

Teef. Eig. L. van Griensven

59. Senna Sophie

Teef. Eig. T. de Reus-De Haan

60. Sunny Sophie

Reu. Eig. J. de Maat

61. Sam Sophie

Reu. Eig. C. Verhoeven

Goede maat, goede hoogte/lengte verhouding, prima type, jammer dat de neusrug niet helemaal recht is, schaargebit.
Hoofd: Mannelijk hoofd, goede brede schedel iets welving in de neusrug, goede ogen qua vorm en kleur, prima behang. Hals:
Voldoende sterk en lang. Lichaam: Prima ontwikkeld, goede voorborst, goede ribben, staat heel goed op de benen. Staart:
Voldoende hoog aangezet, goed bossig. Ledematen: Voorhand goed gehoekt, achterhand goed gehoekt, sterk bone, goede
voeten. Gangwerk: Voldoende stuwing en uitgrijpen. Beharing: Ruim voldoende, mooie bevedering. Kwalificatie: Zeer goed
Absent

Goede maat, stevige teef, tikje te dik, toont wat kort op de benen. Hoofd: Vrouwelijk, voorsnuit mag iets korter, goed
behang, beharing op het behang is aan de lange kant, prima gebit, goede ogen. Hals: Voldoende krachtig en sterk. Lichaam:
Toont wat laag op de benen, goede ribwelving, voldoende voorborst. Rugbelijning niet helemaal strak. Staart: Laag aangezet,
goed behaard. Ledematen: Voorhand goed gehoekt, mocht wat sterker in de voorvoet, achterhand goed gehoekt,
bekkenligging iets te sterk hellend. Gangwerk: Voldoende paslengte, tikje pols beweging. Beharing: Open structuur
veroorzaakt door sterilisatie. Bijzonderheid: Gesteriliseerd. Kwalificatie: Geen
Absent

Mooie teef, goed rasbeeld, voor het fijne zou de voorsnuit iets korter mogen. Hoofd: Goed in verhouding, vrouwelijk, prima
behang, mooie ogen, compleet schaargebit. Hals: Voldoende lengte, voldoende sterkte. Lichaam: Prima ontwikkeld, staat
mooi op de benen, mooie voorborst. Staart: Goede aanzet, goed behaard. Ledematen: Voorhand goed gehoekt, achterhand
goed gehoekt, prima bone en voeten. Gangwerk: Loopt goed, prima stuwing. Beharing: Mooi behaard, met bevedering op de
goede plaatsen. Kwalificatie: Uitmuntend
Absent

Stevige reu, goed rasbeeld, laat moeilijk de tanden zien. Hoofd: Mannelijk, tikje diepe stop, goede ogen qua vorm en kleur.
Ooraanzet en beharing goed. Hals: Sterk en voldoende lang. Lichaam: Stevig, mocht iets meer voorborst hebben. Staart:
Goed aangezet, voldoende behaard. Ledematen: Voor- en achterhand goed gehoekt, stevig bone, voorvoetjes iets Frans.
Gangwerk: Evenredig in beweging, voldoende stuwing. Beharing: Mooie vacht, prima in de beharing, mooie bevedering.
Bijzonderheid: Monorchide. Kwalificatie: Geen

Nest 10 - Kennel fan 't Patrijzen Bos (W. Klijnstra)
Nest 3/4 aanwezig 1/2 - Geb. 13-10-2016
V. Floris Horus fan 't Patrijzen Bos, NHSB 2651654, (Horus Meike v. Groevenbeek x Haidy), HD A, Eig. J. Wegink
M. Hesther Isah fan 't Patrijzen Bos, NHSB 2877089, (Floris Phébe v. Groevenbeek x Isah Loeka v.d. Krikheide), HD A, Eig. W.
Klijnstra
Ouders op foto aanwezig. Alle drie de nakomelingen hebben de goede vachten van beide ouders meegekregen. De moeder
heeft meer achterhand doorgegeven. Vader heeft duidelijk de betere voorborst aan een van de dames doorgegeven. Alle
drie de honden zouden de middenvoorvoet wat sterker mogen hebben. De drie honden vertonen goed temperament, maar
benodigde ringtraining is nodig om zich vrijer in de ring te voelen.
62. Lobke Hesther

Teef. Eig. J. van Overdijk

Zeer goed ras - en geslachtstype. Hoofd: Vrouwelijk hoofd, goed oor, oog en gebit. Laat tikkeltje liphoek zien. Hals:
Voldoende hals. Lichaam: Goede boven- en onderbelijning. Licht hellend bekken. Staart: Staart van goede lengte. Ledematen:
Voorborst voelbaar. Voldoende gewelde en diepe ribkorf. Matige hoek voor. Goed gehoekt achter. Voldoende bone.
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Middenvoet mag wat sterker. Goede voeten. Gangwerk: Nog zeer jeugdig. Beharing: In aanleg goede vacht. Bevedering,
broek en bossige staart. Kwalificatie: Goed
63. Layla Hesther

Teef. Eig. W. Klijnstra

64. Lola Hesther

Teef. Eig. W.J. de Vries

65. Lana Hesther

Teef. Eig. W.J.M. Semmekrot

67. Luke Floris

Reu. Eig. R.F. Loomans

68. Levi Floris

Reu. Eig. C. van Wijk

Zeer goed ras- en geslachtstype. Goede verhoudingen in lichaam en hoofd. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Goed oor. Oog mag nog
iets donkerder. Scharend gebit. Goede verhouding schedel/voorsnuit. Hals: Goede hals en rugbelijning. Lichaam: Goede
voorborst, borstdiepte en ribwelving. Goed doorgeribt. Staart: Staart van goede lengte. Ledematen: Goed gehoekt voor en
achter. Goed bone. Sterk geveerde middenvoet. Goede voeten. Gangwerk: Gaat met goede stuwing. Grijpt voor goed uit.
Beharing: Goede vachtstructuur. Bevedering moet nog wat meer worden. Goede broek en bossige staart. Kwalificatie: Zeer
goed
Absent
Absent

Zeer goed ras- en geslachtstype. Licht gestrekt totaalbeeld. Hoofd: Wigvormig mannelijk hoofd. Goed oor, oog en scharend
gebit. Hals: Voldoende hals. Lichaam: Voorborst voelbaar. Ribkorf moet nog uitzwaren en dieper worden. Nu nog licht
oplopende onderbelijning. Staart: Staart van goede lengte. Ledematen: Goed liggend schouderblad. Opperarm zou wat
langer mogen. Voldoende gehoekt achter. Goed bone. Sterk verende middenvoet. Goede voeten. Gangwerk: Moet nog in alle
delen vaster worden en beter uitgrijpen. Beharing: Goede vacht, bevedering en bossige staart. Kwalificatie: Goed
Absent

Nest 11 - Kennel v.d. Kolde Margen (P.W.H.M. de Bruijn-van Remundt)
Nest 2/3 aanwezig 2/3 - Geb. 7-1-2017
V. Quibus, NHSB 2652596, (Dorus v.'t Oale Hemelriek x Bo v.d. Heidehoogte), HD A, Eig. G.M. v.d. Feijst
M. Sophy-Jytka v.d. Bezelhonk, NHSB 2908706, (Floris Phébe v. Groevenbeek x Sophy Pyppa v.d. Bezelhonk), HD A, Eig.
P.W.H.M. de Bruijn-van Remundt
Complimenten aan de fokker voor de aanwezigheid van het totale nest. Vader heeft in het algemeen goed bijgedragen aan
de anatomie van de nakomelingen. Moeder heeft helaas de vacht meegegeven aan een aantal nakomelingen. Beide ouders
hebben de goede karakters vererfd. 1 reu heeft het hoofd van de vader. De teven hebben in het algemeen het hoofd van
moeder meegekregen. Alle honden vertonen een goed temperament, maar benodigen wel ringtraining om zich vrijer in de
ring te voelen.
69. Figo-Sophy

Reu. Eig. K. de Koning

70. Tjebbe-Sophy

Reu. Eig. W.H. Engberts

Echte reu. Echte Drent. Hoofd: Wigvormig mannelijk hoofd. Goed oor, donker oog en scharend gebit. Hals: Voldoende hals.
Lichaam: Rechte rug, tikkeltje vlak bekken met hoge staartaanzet. Goede voorborst, ribwelving en borstdiepte. Staart: Staart
van goede lengte. Wordt hoog gedragen. Ledematen: Functionele hoekingen in voor- en achterhand. Sterk bone. Geveerde
middenvoet. Goede voeten. Gangwerk: Gaat met voldoende stuwing. Grijpt voor goed uit. Beharing: Goede vacht. Moet over
de rug iets vlakker liggen. Goede bevedering en bossige staart. Kwalificatie: Zeer goed
Voldoende ras- en geslachtstype. Hoofd: Net voldoende mannelijk hoofd. Laaggeplaatste oren maar wel beweeglijk. Donker
oog, scharend gebit. 1 tandje in de onderkaak klein van element, waarschijnlijk door trauma. Hals: Voldoende hals. Lichaam:
Goede rug. Goed bekken. Goede voorborst. Wat ronde ribkorf, voldoende diep. Goed liggend schouderblad, in goede
hoeking met de opperarm. Staart: Staart is van goede lengte. Ledematen: Matig gehoekt achter. Goed bone. Sterk geveerde
middenvoet. Voeten moeten sterker. Gangwerk: Gaat in telgang. Beharing: Vacht laat castratie zien. Wel goede bevedering
en bossige staart. Bijzonderheid: Gecastreerd. Hond heeft Praktijkjacht gedaan. Kwalificatie: Geen
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71. Jytka-Sophy

Teef. Eig. P.W.H.M. de Bruijn-Van Remundt

72. Ayla-Sophy

Teef. Eig. G. Eling

73. Lobke-Sophy

Teef. Eig. P. Holtkamp

Goed ras- en geslachtstype. Hoofd: Supervrouwelijk hoofd. Kan oor goed dragen. Goed oog en gebit. Hals: Toont wat kort in
hals door de rechte schouderligging. Lichaam: Rechte rug. Licht hellend bekken. Voorborst voelbaar. Goed gewelfde en diepe
ribkorf. Staart: Staart van goede lengte. Ledematen: Zag schouderblad graag schuiner. Goed liggend opperarm. Voldoende
gehoekt achterhand. Passend bone. Geveerde middenvoet. Goede voeten. Gangwerk: Gaat met voldoende stuwing. Is voor
nog erg los in pols. Beharing: In aanleg goede vacht maar moet vlakker op het lichaam liggen (mantel). Goede bevedering en
bossige staart. Kwalificatie: Goed
Zeer goed ras en geslachtstype. Licht gestrekt totaalbeeld. Hoofd: Voldoende geslachttype hoofd. Goed oor, oog en gebit.
Hals: Voldoende hals. Lichaam: De rug mag nog iets strakker. Goede voorborst, borstdiepte en ribwelving. Staart: Staart van
goede lengte. Ledematen: Voldoende gehoekte schoudergordel, ligt wat naar voren. Voldoende gehoekte achterhand. Goed
bone. Geveerde middenvoet. Gangwerk: Gaat met vlotte gang en voldoende stuwing. Grijpt voor goed uit. Beharing: In
aanleg goede vacht. Zou over de croupe wat vlakker mogen liggen. Goede bevedering, broek en bossige staart. Typische
franje aan het oor. Kwalificatie: Zeer goed
Zeer goed ras - en geslachtstype. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Kan oor goed dragen. Evenredig in schedel en voorsnuit. Goed oog
en gebit. Hals: Voldoende hals. Lichaam: Goede rugbelijning. Goed liggend bekken. Voldoende voorborst. Voldoende
gewelfde ribkorf maar moet nog iets uitzwaren. Staart: Staart is van goede lengte. Ledematen: Voldoende gehoekt voor.
Goed gehoekt achter. Goed bone. Sterk geveerde middenvoet. Voeten moeten sterker. Gangwerk: . Beharing: In aanleg
goede vacht. Erg donkerbruin. Typische franje aan het oor, maar zou niet langer mogen worden. Goede bevedering, broek en
vlag aan de staart. Kwalificatie: Zeer goed

Nest 12 - Kennel v.d. Oostwieke (T.H. Hooge)
Nest 6/1 aanwezig 4/0 - Geb. 3-1-2017
V. Quibus, NHSB 2652596, (Dorus v.'t Oale Hemelriek x Bo v.d. Heidehoogte), HD A, Eig. G.M. v.d. Feijst
M. Ellie v.d. Oostwieke, NHSB 2910821, (Bart fan 't Suydevelt x Esra-Senna-Wammes v.'t Opgoande Slag), HD A, Eig. T.H.
Hooge
Vier mannelijke nakomelingen die allen goede vertegenwoordigers van het ras zijn. Vader heeft in het algemeen een goede
anatomie doorgegeven en ook een superkarakter. Een reu heeft hij een wat rondere schedel vererfd. Helaas is een reu
gecastreerd. Honden die ik graag weer terug wil zien in de ring maar zeker in het veld.
74. Londen

Reu. Eig. M. Jager

75. Diederik

Reu. Eig. M. Swartelé

76. Jan

Reu. Eig. M. van Vliet

77. Freek

Reu. Eig. A. Hogervorst

Absent
Absent

Echte reu. Licht gestrekt totaalbeeld. Nog vol in de groei. Zeer goed rastype. Hoofd: Mannelijk hoofd. Voldoende wigvorm.
Goed oor. Oog mag nog iets donkerder. Scharend gebit. Hals: Sterke hals van goede lengte. Lichaam: Goede rug, lenden en
bekken. Goede voorborst. Goed gewelfde ribkorf maar moet in het geheel nog uitzwaren. Nu nog sterk oplopende
onderbelijning. Staart: Staart van goede lengte. Ledematen: Goede schouderligging. Voldoende goed achterhand. Sterk bone.
Geveerde middenvoet. Sterke voeten. Gangwerk: Nog zeer jeugdig. Laat zien dat hij met voldoende stuwing kan gaan, maar
benodigt ringtraining. Beharing: In aanleg goede vacht, bevedering. Broek moet nog komen, evenals de bossige staart. Laat
goede franje aan het oor zien. Kwalificatie: Zeer goed
Echte kerel. Licht gestrekt totaalbeeld. Zeer goed rastype. Hoofd: Mannelijk hoofd. Tikkeltje rond in de schedel. Kan oor goed
dragen. Volle voorsnuit. Oog moet nog wat bijkleuren. Hals: Voldoende hals. Lichaam: Goede rugbelijning. Licht hellend
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bekken. Voorborst voelbaar. Ribkorf moet nog uitzwaren en dieper worden. Staart: Staart is van goede lengte. Ledematen:
Zag schouderblad graag schuiner, evenals de opperarm. Mist aansluiting elleboog-borstbeen. Voldoende gehoekte
achterhand. Goed bone. Geveerde middenvoet. Goede voeten. Gangwerk: Gaat met vlotte gang en voldoende stuwing.
Grijpt voor goed uit. Beharing: In aanleg goede vacht, bevedering, broek en bossige staart. Goede franje aan het oor.
Kwalificatie: Goed
78. Flora

Teef. Eig. J. Vreugdenhil

79. Wilson

Reu. Eig. K. Brouwer

80. Rieks

Reu. Eig. A. Morsink

Absent

Goed ras- en geslachtstype. Goede verhoudingen in het lichaam. Hoofd: Voldoende mannelijk hoofd. Goed oor- oog en gebit.
Hals: Voldoende hals. Lichaam: Goede boven- en onderbelijning. Goed liggend bekken met staartaanzet. Goede voorborst,
borstdiepte en ribwelving. Staart: Goede staartlengte. Ledematen: Functioneel goed voor en achter. Goed bone. Geveerde
middenvoet. Goede voeten. Gangwerk: Gaat met voldoende stuwing. Grijpt voor goed voor. Beharing: Goede vachtlengte,
bevedering, broek en bossige staart. Goede franje aan het oor. Bijzonderheid: Gecastreerd. Kwalificatie: Geen
Een zeer goed ras- en geslachtstype. Hoofd: Mannelijk hoofd. Goede schedel, zag stop graag iets minder. Rechte voorsnuit.
Goed oor, oog en gebit. Hals: Hals van goede lengte en bespiering. Lichaam: Goede rug. Hellend bekken. Voorborst voelbaar.
Goed gewelfde en diepe ribkorf. Staart: Staart is van goede lengte. Ledematen: Voldoende goed voor. Zag achter graag iets
meer kniehoeking. Goed bone. Geveerde middenvoet. Goede voeten. Gangwerk: Gaat met goede stuwing. Grijpt voor goed
uit. Beharing: In aanleg goede vacht, moet over de rug en croupe vlakker gedragen worden. Goede bevedering, broek en
bossige staart. Kwalificatie: Zeer goed

Nest 13 - Kennel v.d. Bezelhonk (C.M. Schulte)
Nest 1/4 aanwezig 1/3 - Geb. 28-1-2017
V. Udo fan 't Suydevelt, NHSB 2938256, (Quinto fan 't Suydevelt x Vilou fan 't Suydevelt), HD A, Eig. M. v.d. Burg
M. Lenny-Tessy v.d. Bezelhonk, NHSB 2897947, (Jans fan 't Suydevelt x Stelle Nynke v.d. Bezelhonk), HD A, Eig. C.M. Schulte
Al met al een mooie combinatie. Goed ontwikkelde lichamen, mooie Drentenhoofden, goed bone, mooie bossige staarten,
goede gangwerken, met hier en daar een kleine opmerking heb ik heel erg genoten van dit nest.
81. Linn Lenny

Teef. Eig. R.J. Merkus

82. Cooper Lenny

Reu. Eig. H. de Grauw

83. Evy Lenny

Teef. Eig. C.M. Schulte

Teef van 26 maanden, prima rasbeeld, licht gestrekt, goed ontwikkeld lichaam. Hoofd: Mooi vrouwelijk droog hoofd, zeer
mooie expressie, goed geplaatst en gedragen oor, mooi oog, compleet scharend gebit. Hals: Goede halslengte. Lichaam:
Goed ontwikkelde ribkorf, borstbeen goed lang, krachtige rug, licht hellend bekken, goede voorborst. Staart: Staart goed
geplaatst en gedragen. Ledematen: Krachtig bone, goede voeten, goede pols, zag graag de hoeking van de voorhand wat
beter, opperarm ietwat steil, achter goed gehoekt. Gangwerk: Helaas mankt ze vandaag. Gaat wel met voldoende stuwing.
Beharing: Prima beharing, mist nog wat bevedering. Kwalificatie: Zeer goed
Reu van 26 maanden, Prima rasbeeld, krachtig totaalbeeld met de juiste verhouding in lichaam. Hoofd: Mooi mannelijk hoofd
met mooie expressie, oog mag nog wat bijkleuren, compleet scharend gebit, goed geplaatst oor dat goed gedragen kan
worden. Mag niet breder in bakken worden. Lip voldoende droog. Hals: Krachtige hals. Passend bij het lichaam. Lichaam:
Mooi gewelfde ribkorf, goede voorborst, goede borstdiepte, borstbeen van goede lengte, krachtige rug, licht hellend bekken.
Staart: Goed geplaatst en goed gedragen, voldoende bossig. Ledematen: Krachtig bone, prima voeten, evenredig doch sober
gehoekt, goede polsen. Gangwerk: Gaat vlot met goede gangen, voldoende stuwing. Beharing: Prima van kwaliteit, goede
bevedering. Kwalificatie: Uitmuntend
Teef van 26 maanden, prima rasbeeld, goede verhouding in lichaam, zag rug graag iets strakker. Voor leeftijd reeds goed
ontwikkeld. Hoofd: Mooi vrouwelijk hoofd met goede verhoudingen en een prima expressie, lippen voldoende droog, oog
mag nog iets bijkleuren, goed gedragen en geplaatst oor, compleet scharend gebit. Hals: Mooie hals van goede lengte.
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Lichaam: Goed ontwikkeld lichaam. Borstbeen van goede lengte, goede voorborst, voor en achter evenredig gehoekt, licht
hellend bekken. Staart: Goed geplaatst en gedragen staart die iets bossiger mogen zijn. Ledematen: Voor en achter evenredig
gehoekt, stevig bone, prima voeten. Gangwerk: Gaat vlot met voldoende stuwing. Goede paslengte. Beharing: Prima
beharing graag nog iets meer bevedering. Bijzonderheid: Hond heeft een SJP-diploma. Kwalificatie: Uitmuntend
84. Laury Lenny

Teef. Eig. B. Hofman

85. Pip Lenny

Teef. Eig. T. Stofkoper

Teef van 26 maanden, mooi rasbeeld met een goed ontwikkeld lichaam in een goede verhouding. Hoofd: Mooie vrouwelijke
expressie, hoofd met goede verhoudingen, mooi donker oog, oren goed geplaatst en kunnen goed gedragen worden, mooi
droog hoofd, compleet scharend gebit. Hals: Krachtige hals, die een tikkeltje langer mogen zijn. Lichaam: Mooi ontwikkeld
lichaam met krachtige ribkorf, goede boven en onderbelijning, licht hellend bekken, voldoende voorborst. Staart: Goed
geplaatst en goed gedragen. Ledematen: Achter goed gehoekt, voor wat steil, schouder zou iets schuiner geplaatst mogen
zijn. Goed bone, goede voeten. Gangwerk: Gaat met een goede stuwing vanuit de achterhand, de pas naar voren zou iets
groter mogen zijn. Beharing: Goede beharing, zag graag wat meer bevedering. Kwalificatie: Zeer goed
Absent

Nest 14 - Kennel v.d. Huetsche Grave (A. van Ditzhuyzen)
Nest 2/2 aanwezig 0/1 - Geb. 17-4-2017
V. Harry Hope v.d. Sebastiaans Hoeve, NHSB 2874455, (Cisco Cas v.d. Sebastiaans Hoeve x Birthe Be v.d. Sebastiaans Hoeve),
HD A, Eig. J. de Valk
M. Yssy-Nynke v.d. Bezelhonk, NHSB 2845781, (Floris Horus fan 't Patrijzen Bos x Nynke-Flo-Jytte v.d. Bezelhonk), HD A, Eig.
A. van Ditzhuyzen
Helaas maar 1 pup uit deze combinatie. Een prachtig totaalbeeld met veel body en een heel mooi droog Drentenhoofd. In de
ring was ze een beetje verlegen maar in het gaan toonde zij het temperament wat Drenten eigen is. Zag de vacht graag nog
wat meer ontwikkeld en desondanks, om het mooie type, een uitmuntend.
86. Buddy-Yssy

Reu. Eig. N. Eussen

87. Nyske-Yssy

Teef. Eig. G. Willemse

88. Freya-Yssy

Teef. Eig. O. Reymond Jensen

89. Matty-Yssy

Reu. Eig. R. Sedee

Absent
Absent

Teef van 24 maanden, fraai rasbeeld met een goede verhouding in lichaam, goede boven- en onderbelijning die zich vandaag
niet zo prettig in de ring voelt. Hoofd: Mooi vrouwelijk hoofd met de goede verhouding in schedel/voorsnuit, hoofd
voldoende droog, oog mag nog wat bij kleuren, compleet scharend gebit, goed geplaatst oor dat goed gedragen kan worden.
Hals: Krachtige hals. Lichaam: Goed ontwikkeld lichaam met prima ribkorf, het borstbeen goed lang, goede voorborst,
krachtige rug, licht hellend bekken. Staart: Prima geplaatste staart en staartdracht, voldoende bossig. Ledematen: Krachtige
ledematen, goed bone, prima voeten en polsen. Voor en achter evenredig gehoekt. Gangwerk: Prima gangwerk met goede
stuwing en goede paslengte. Beharing: Nog in ontwikkeling, zag graag wat meer bevedering. Bijzonderheid: Hond heeft
Praktijkjacht gedaan. Kwalificatie: Uitmuntend
Absent
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Nest 15 - Kennel v. Muyzenberg (J.O. Appelhof)
Nest 3/5 aanwezig 3/3 - Geb. 3-9-2017
V. Ascon-Maras an 't Landweggie, NHSB 2741842, (Maras v.'t Oale Hemelriek x Roosje), HD A, Eig. W. Kroes
M. Freya v. Muyzenberg, NHSB 2843471, (Bo v.'t Hoage Gors x Ronja Nouska v. Kromhof), HD A, Eig. J.O. Appelhof
Bijna alle honden uit deze combinatie hebben als opmerking dat ze nog lang niet af waren en nog volop in ontwikkeling zijn.
Echter de hoofden die waren wel al redelijk ver af, dus de balans was een beetje zoek. Als opmerking naar de fokker was de
boodschap: let op de kleur. In deze combinatie was een aantal honden erg donkerbruin van kleur. Ik zou deze honden graag
over een jaar of drie nog een keer willen zien. Ook de karakters waren fijn en temperamentvol.
90. Boris

Reu. Eig. J.O. Reutelingsperger

91. Milo

Reu. Eig. B. Bär

92. Banjer

Reu. Eig. S. Stenmans

93. Sarah

Teef. Eig. E. Smeets-Stans

94. Janna

Teef. Eig. A.F. Hovius

95. Lotte

Teef. Eig. P. Kraan-Oogjen

Reu van 19 maanden, goed rasbeeld, een lichaam dat volop in ontwikkeling is, goede verhouding lengte/hoogte. Hoofd:
Mannelijk hoofd, oog mag nog bijkleuren, compleet scharend gebit, goed geplaatst en gedragen behang, toont iets lip, zag
graag wat meer opvulling onder de ogen. Hals: Passend bij het lichaam. Lichaam: Lichaam is nog volop in ontwikkeling,
ribkorf voldoende, prima bovenbelijning. Borstbeen voldoende lang, licht hellend bekken. Staart: Goed geplaatst en gedragen
bossige staart. Ledematen: Bone passend bij de leeftijd, goede polsen, goede voeten, voor en achter evenredig gehoekt.
Gangwerk: Gaat nog los en speels door de ring met enige ringtraining zal hij zeker een beter gangwerk kunnen laten zien.
Beharing: In aanleg van prima kwaliteit mist nog wat bevedering. Kwalificatie: Zeer goed
Reu van 19 maanden, mannelijk rasbeeld, lichaam dat nog volop in ontwikkeling is, goed verhouding lengte/hoogte, goede
boven- en onderbelijning. Hoofd: Mannelijk hoofd, temperamentvolle expressie, oog dat nog bij moet kleuren, compleet
scharend gebit, voorsnuit zou een tikkeltje korter mogen zijn, wat laag geplaatst oor wat soms iets open gedragen wordt.
Hoofd mooi droog. Zag graag iets meer opvulling onder de ogen. Hals: Krachtige hals. Lichaam: Ribkorf nog volop in
ontwikkeling, ellebogen sluiten nog niet goed aan, licht hellend bekken, achter goed gehoekt, voor iets steil in opperarm.
Staart: Goed geplaatst en gedragen. Voldoende bossig. Ledematen: Krachtig bone, goede voeten en polsen. Staat in stand
Frans. Gangwerk: Temperamentvol, onstuimig gangwerk moeilijk te beoordelen. Goede stuwing vanuit de achterhand een
beetje ringtraining zou wonderen doen. Beharing: In aanleg goed, mist nog volume in de beharing. Kwalificatie: Zeer goed
Reu van 19 maanden, mannelijk rasbeeld, lichaam nog volop in ontwikkeling. Hoofd: Goed mannelijk hoofd met werklustige
expressie, oog mag nog wat bijkleuren, zag het graag iets minder rond. Lip zou wat droger mogen zijn, compleet scharend
gebit, goed gedragen en geplaatst behang. Hals: Goede hals van goede lengte. Lichaam: Krachtige rug. Ribkorf nog volop in
ontwikkeling, borstbeen voldoende lang, ietwat hellend bekken, voldoende voorborst. Staart: Goed geplaatst en gedragen
staart. Voldoende bossig. Ledematen: Goed bone en goede voeten, polsen zouden iets meer vering mogen hebben. Staat in
stand Frans, voor matig gehoekt, achter goed. Gangwerk: Gaat met vlotte pas, zag graag een wat uitgrijpender gangwerk
voor, gaat met voldoende stuwing vanuit achterhand. Beharing: Nog volop in ontwikkeling. Kwalificatie: Zeer goed
Absent
Absent

Teef van 19 maanden, vrouwelijk rasbeeld, een echte dame wiens lichaam nog volop in ontwikkeling is. Hoofd: Mooi
vrouwelijk hoofd met prima expressie, oog reeds goed op kleur, goed geplaatst en gedragen oor, hoofd voldoende droog,
goede verhouding schedel/voorsnuit, compleet scharend gebit. Hals: Passend bij het lichaam, voldoende lang. Lichaam: Nog
volop in ontwikkeling, zag de rug graag wat sterker, goede onderbelijning, hellend bekken, borstbeen voldoende lang,
voldoende voorborst. Staart: Goed geplaatst en gedragen staart. Ledematen: Voor en achter goed gehoekt, goed bone, prima
voeten, staat in stand Frans, voldoende vering in de polsen. Gangwerk: Los en jeugdig, met van achter voldoende stuwing en
een goede paslengte van voren. Beharing: Goed in aanleg moet nog verder ontwikkeling en zag graag wat meer bevedering.
Kwalificatie: Zeer goed
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96. Jussi

Teef. Eig. P.J. Meindertsma

97. Layla

Teef. Eig. W.R. Borger

Nest 16

Kennel v. 't Jasperspad (A. Dooren)

Teef van 19 maanden, mooi vrouwelijk rasbeeld, goede verhouding lengte/hoogte, voor leeftijd redelijk goed ontwikkeld
lichaam. Hoofd: Vrouwelijk hoofd met vrouwelijke expressie, goede verhouding schedel/voorsnuit. Oog reeds goed op kleur,
oor goed geplaatst en gedragen, lip zou iets droger mogen zijn, compleet scharend gebit. Hals: Zou iets langer mogen zijn.
Lichaam: Lichaam nog volop in ontwikkeling, met name v.w.b. de ribwelving. Goede bovenbelijning, goede onderbelijning,
licht hellend bekken, voorhand ligt naar voren geplaatst. Staart: Goed geplaatst en gedragen, mooi bossig. Ledematen: Goed
bone, sterke voeten, staat in stand Frans, voor en achter redelijk doch sober gehoekt, goede pols. Gangwerk: Gaat vlot door
de ring, zag voor en achter graag iets meer paslengte, voldoende stuwing vanuit de achterhand. Beharing: In aanleg goede
beharing, voor leeftijd voldoende bevedering. Kwalificatie: Zeer goed
Teef van 19 maanden, prima vrouwelijk rasbeeld, met goede verhoudingen in lichaam, goede boven- en onderbelijning, voor
leeftijd goed ontwikkeld. Hoofd: Mooi vrouwelijk hoofd met prima expressie, oog reeds goed op kleur, voorsnuit zou iets
korter mogen zijn, oor goed geplaatst en gedragen, lippen voldoende droog, zag graag iets meer opvulling onder de ogen,
gebit heeft een onderbeet. Hals: Krachtig, van goede lengte. Lichaam: Voor leeftijd goed ontwikkelde ribkorf, voldoende
voorborst, borstbeen voldoende lang, goed gehoekt voor en achter. Staart: Goed geplaatst en gedragen, mooi bossig.
Ledematen: Goed bone, goede voeten, goede polsen. Gangwerk: Gaat vlot door de ring, voor wat jeugdig en los. Beharing:
Goede kwaliteit, mist nog wat bevedering. Bijzonderheid: Onderbeet. Kwalificatie: Geen

Nest 5/1 aanwezig 4/1 - Geb. 16-6-2017
V. Joeri v.d'Ouwe Knip, NHSB 2883289, (Quibus x Caprice v.'t Arrêt), HD A, Eig. E. Bouwen
M. Javana v. 't Jasperspad, LOSH 1088620, (Rocky x Unique Tjiekie v. 't Jasperspad), HD A, Eig. A. Dooren
Nest waar ik blij van word. Zeer typische hoofden. Sommigen hebben nog meer tijd nodig maar waardevolle honden voor het
ras. Compliment voor de fokker.
98. Qaro

Teef. Eig. R. Heirman

100. Q'Findley

Reu. Eig. K. Claessens

101. Qosmo

Reu. Eig. E. de Smet

Teefje van goed formaat. Erg onwennig in de ring en moeilijk te betasten. Hoofd: Vrouwelijk hoofd met goede expressie en
pigmentatie. Mooi amberkleurig oog. Correct gebit. Goed geplaatst en gedragen oor. Al voldoende wigvormig met goede
voorsnuit. Hals: Goede hals. Lichaam: Al voldoende uitgezwaard. Mist nog voorborst. Goede bovenbelijning en ribbenpartij.
Prima bone benen en voeten. Staart: Staart laag aangezet. Voldoende bossig. Ledematen: Goede benen. Voorhand kon meer
onder lichaam staan. Staat ondergeschoven door te hellend bekken. Gangwerk: Nog wat onregelmatig en weinig stuwkracht.
Beharing: Prima haarstructuur en bevedering. Kwalificatie: Zeer goed
Goed formaat met voldoende substantie voor leeftijd. Hoofd: Reuenhoofd nog in volle ontwikkeling. Voldoende brede
schedel. Toont nog wat diepe stop. Correct gebit en oogkleur. Kan oren goed dragen. Prima pigment. Hals: Correcte
halslengte. Lichaam: Licht gestrekt. Moet in breedte winnen. Mist nog diepte en ribwelving . Prima bone en beenwerk. Mooie
voetjes. Staat wat Frans. Staart: Goede staart en mooi bossig en goed gedragen. Ledematen: Evenredige hoekingen. Iets
hellend bekken. Gangwerk: Lastig te beoordelen nog wat smal. Beharing: Mooie beharing en voldoende bevedering.
Kwalificatie: Zeer goed
Mooi type en totaalbeeld. Hoofd: Al echt Drentenhoofd. Oog moet nog doorkleuren. Mooi gedragen oor. Prima pigment en
uitmuntend gebit. Hals: Sterke hals en goede lengte. Lichaam: Prima lichaam voor leeftijd. Correcte topline en ribwelving.
Prima onderbelijning. Goede breedte in front. Mooi bone, benen en voeten. Staart: Goed aangezette staart plus dracht. Mooi
bossig. Ledematen: Harmonisch gehoekt en geeft hiermee het juiste lichaamslengte aan . Gangwerk: Kan goed gaan maar
heeft training nodig. Beharing: Mooie beharing. Kwalificatie: Uitmuntend
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102. Quinto

Reu. Eig. R. Debersaques

103. Q'Wally

Reu. Eig. T. Sabbe

Mooi type. Al goede verhoudingen. Hoofd: Mooi gevormd reuenhoofd. Prima oogkleur en uitmuntend gebit. Goed gedragen
oor. Mooi afgeknotte voorsnuit. Heeft de juiste wigvorm. Hals: Sterke hals. Lichaam: Nog volop in ontwikkeling mist nog
diepte en voorborst. Bekken kon wat vlakker en staat nog graag Frans. Prima bone en beenwerk. Staart: Iets laag aangezet.
Goede lengte en mooi bossig. Ledematen: Voldoende hoeking maar kon beter onder lichaam staan. Voldoende hoeking
achter maar staat iets ondergeschoven door hellende bekken. Gangwerk: Nog erg los in front en weinig stuwkracht achter.
Beharing: Mooie beharing. Kwalificatie: Zeer goed
Heel mooi type en totaalbeeld. Prima maat. Hoofd: Prima reuenhoofd en correcte schedel oogkleur en pigment. Uitmuntend
gebit. Prima oogkleur. Hals: Sterke hals. Lichaam: Goed lichaam. Moet nog wat dieper worden en meer opvulling in front.
Uitmuntend bone, benen en voeten. Staart: Correcte staartdracht en mooi bossig. Ledematen: Harmonisch gehoekt. Moet
nog sterker worden in de pols. Zag graag iets betere bekkenligging. Gangwerk: Gaat achter parallel en voor met nog veel
speling. Beharing: Mooie beharing. Kwalificatie: Uitmuntend

Nest 17 - Kennel The Gloucester (L.K.F.L. v.d. Heijning)
Nest 3/6 aanwezig 2/2 - Geb. 22-4-2017
V. Joeri v.d'Ouwe Knip, NHSB 2883289, (Quibus x Caprice v.'t Arrêt), HD A, Eig. E. Bouwen
M. Shanti, NHSB 2799083, (Siebe The Gloucester x Asya The Gloucester), HD A, Eig. L.K.F.L. v.d. Heijning
Jammer dat een groot aantal van het nest niet aanwezig is. Drukke honden die in type op de vader lijken. Nest dat meer tijd
nodig heeft voor ontwikkeling. Goede temperamenten maar sommige moeilijk te beoordelen en te betasten.
104. Denzel Joesha

Reu. Eig. S. Goole

105. Bente Joesha

Teef. Eig. G.J. v.d. Heijning-Schenkels

106. Bailey Joesha

Teef. Eig. R. Petie

107. Filou Joesha

Teef. Eig. A. Reeuwijk

108. Evy Joesha

Teef. Eig. W.M. van Wijnbergen

109. Lizzy Joesha

Teef. Eig. K. Huisman

Nog wat hoog gestelde reu. Erg druk en onstuimig. Mist nog substantie. Hoofd: Reuenhoofd dat te lang in voorsnuit is en
schedel nog erg onvolwassen. Correcte oogkleur en gebit. Wat rond oog. Hals: Goede hals moet nog krachtiger worden.
Lichaam: In volle ontwikkeling. Mist nog diepte en breedte in front en ribbenpartij. Passend bone. Correcte voeten. Te
hellend bekken. Staart: Goede staart. Voldoende bossig. Ledematen: Rechte benen, voorhand staat te ver naar voren met
steile schouder. Goede achterhandshoeking maar door de bekken staat hij ondergeschoven. Gangwerk: Onregelmatig . Voor
erg los. Beharing: Prima vachtstructuur. Kwalificatie: Zeer goed
Teefje van goed formaat dat moeilijk is te beoordelen en te betasten doordat ze superdruk is. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Zag
voorsnuit graag korter en meer wigvorm in het hoofd. Correcte oogkleur en gebit. Goed geplaatst oor. Een neusvleugel niet
gepigmenteerd. Hals: Goede halslengte. Lichaam: Licht gestrekt. Mist nog voorborst en opvulling in front. Prima bone benen
en voeten. Goede topline echt te hellend bekken. Staart: Staart laag aangezet. Zag graag meer bossige staart. Ledematen:
Evenredig gehoekt. Gangwerk: Voor los. Krabt en loopt ondergeschoven. Beharing: Goede haarstructuur. Kwalificatie: Zeer
goed
Teefje van goed formaat en type. Hoofd: Vrouwelijk hoofd . Al voldoende wigvorm. Correcte oogkleur en gebit. Goed
geplaatst oor. Hals: Prima hals. Lichaam: Goed ontwikkeld lichaam met goede diepte. Moet nog in front verbeteren. Correct
bone. Staart: Staart bij geboorte klem gezeten, mist dus de lengte. Ledematen: Correcte hoekingen voor en achter. Prima
benen en voeten. Gangwerk: Heeft voldoende sluitende pas maar is nog niet in balans. Beharing: Goede beharing.
Kwalificatie: Zeer goed
Absent
Absent
Absent
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110. Mira Joesha

Teef. Eig. F. Morant

111. Rover Joesha

Reu. Eig. B. Poul Larsen

112. Djayden Joesha

Reu. Eig. A.M.T. Paauwe-v.d. Berge

Absent
Absent

Reu van goed formaat waarvan van het hoofd heel volwassen is ten opzichte van het lichaam (chemisch gecastreerd). Hoofd:
Goed gevormd hoofd. Prima wigvorm Oogkleur en gebit en oordracht. Lippen konden meer besneden zijn. Hals: Goede
halslengte. Lichaam: Nog erg smal. Met name in front mist nog opvulling en diepte. Correct bone. Staart: Prima staart.
Ledematen: Evenredig gehoekt maar voorhand te ver naar voren gesteld en te hellend bekken. Voldoende bone beenwerk en
voeten. Gangwerk: Smal. Voor erg los en weinig stuwkracht. Beharing: Goede haarstructuur. Bijzonderheid: Gecastreerd.
Kwalificatie: Geen

Nest 18 - Kennel van L. Vogels (L. Vogels)
Nest 3/2 aanwezig 3/1 - Geb. 23-3-2017
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. Shanti, NHSB 2842546, (Siep Cedra v.d. Drentsche Dreven x Hind), HD A, Eig. L. Vogels
Alle honden wat hooggesteld en smal in lichaam. De hoofden hebben een diepe stop en de lippen konden droger. Aantal
hadden steile voorhanden. Prima temperamenten.
113. Asra

Reu. Eig. S. de Bonth

114. Storm

Reu. Eig. K.TH. Wiegert

115. Hind

Teef. Eig. M.M. Robbers-v.d. Zwaag

116. Abby

Teef. Eig. E.J.J.M. van Merendonk

117. Cis

Reu. Eig. I. Hezemans-Kuus

Licht gestrekte reu waarvan het lichaam en hoofd niet in balans is. Hoofd: Reuenhoofd met duidelijke occiput en diepe stop.
Kan oren goed dragen. Correct gebit. Heeft wat veel lip. Hals: Korte hals. Lichaam: Nog erg onvolwassen ondiep en smal.
Sterk hellende bekken. Mist nog ribwelving. Voldoende bone. Staart: Goede bossige staart. Laag aangezet. Ledematen: Voor
en achter matige hoeking. Goede benen en voeten. Staat door bekken ondergeschoven en voorhand te ver naar voren
geschoven. Mooie voeten. Gangwerk: Onvoldoende stuwkracht en korte pas. Voor onregelmatig los. Beharing: Goede
structuur. Mantelpatroon. Kwalificatie: Zeer goed
Zeer volwassen reu van goede maat en totaalbeeld. Prima type. Hoofd: Krachtige reuenhoofd, voldoende wigvormig.
Correcte oogkleur en gebit. Kan oren goed dragen. Gebit moet schoongemaakt worden. Hals: Sterke hals mocht droger.
Lichaam: Krachtig lichaam. Goede borstdiepte en boven belijning. Sterk bone. Bekken mocht vlakker. Staart: Prima bossige
staart. Ledematen: Evenredige hoekingen. Prima beenwerk. Voldoende sterke voeten. Gangwerk: Gaat vlot. Zag graag meer
stuwkracht. Beharing: Prima beharing en bevedering. Kwalificatie: Uitmuntend
Flinke teef. Goed type. Iets aan de volle kant vandaag. Voldoende gestrekt. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Vriendelijke uitdrukking.
Correct gebit en oorplaatsing. Hals: Wat korte hals. Lichaam: Goed ontwikkeld met voldoende diepte. Mist nog opvulling in
front. Prima bone. Sterk hellend bekken. Staart: Wat laag aangezet. Goed bossig. Ledematen: Rechte benen en goede voeten.
Hoekingen voor en achter matig. Gangwerk: Korte pas en weinig stuwkracht en los voor. Beharing: Goede structuur maar
open op kruis. Kwalificatie: Zeer goed
Absent

Reu van goed formaat. Waar het lichaam wat achterloopt door chemische castratie. Hoofd: Reuenhoofd met diepe stop en
wat ronde schedel. Kan oren goed dragen. Correct gebit en oogkleur. Lippen mogen droger. Hals: Correcte hals. Lichaam:
Goede topline maar te hellend bekken. Lichaam mist wat diepte en opvulling in front . Prima bone maar wat zwak in
middenvoet en voet. Staart: Goede bossige staart maar wat laag aangezet. Ledematen: Evenredige maar matige hoekingen.
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Mist breedte in 2e dij. Gangwerk: Erg los voor en smal. Achter weinig stuwkracht. Beharing: Goede haarstructuur.
Kwalificatie: Zeer goed

Nest 19 - Kennel v.'t Dreske Kwinne (J.C. Huijsing)
Nest 3/2 aanwezig 2/1 - Geb. 3-12-2016
V. Joeri Jarno v. Parkendijk, NHSB 2908461, (Tinus Jinte Basco v.'t Stieckelholt x Chita Chess v.d. Sebastiaans Hoeve), HD A,
Eig. B. de Haan
M. Blossom fan 't Suydevelt, NHSB 2812138, (Mazzel fan 't Suydevelt x Dinges fan de Indo-Anjoho), HD A, Eig. J.C. Huijsing
Vader en moeder aanwezig, vader ook in iets zwaardere conditie voorgebracht, maar wel goed type. Bij beiden zou de snuit
wat korter mogen. Hoofd van moeder is beter dan bij vader. 1 reutje chemisch gecastreerd, 2 van de drie kinderen wel
doorvoed, dit gaat ten koste van gangwerk. Honden laten zich prima beoordelen, prima vachten, een enkele hond liep in
telgang, prima temperament. Bij alle pups zou ik de wens willen uiten dat de voorsnuiten wat korter zouden mogen
118. Koosje Blosjoe

Teef. Eig. P.A. Klein

119. Joost Blosjoe

Reu. Eig. P. Klaasen

120. Freek Blosjoe

Reu. Eig. E.P. de Graaff

121. Dries Blosjoe

Reu. Eig. R. Brunsting

122. Guusje Blosjoe

Teef. Eig. A. Markink-Douven

Stevige teef in een welgedane conditie voorgebracht, goede hoogte/lengte verhouding, goed gebit. Hoofd: Oortjes mochten
beter gezet worden, goede ogen, snuit mag iets voller en korter. Hals: Voldoende sterk. Lichaam: Voelbare voorborst,
borstdiepte voldoende. Staart: Iets laag aangezet, goed behaard. Ledematen: Voorhand goed gehoekt, achter goed gehoekt,
maar het bekken te sterk hellend. Gangwerk: In de voorhand goed, achter meer stuwing gewenst, gaat regelmatig in telgang.
Beharing: Voldoende, hier en daar wat open structuur. Kwalificatie: Goed
Absent

Krachtige reu, prima temperament, goede hoogte/lengte verhouding. Hoofd: Mannelijk, voorsnuit mocht iets korter,
voldoende breed, goed behang, prima ogen, schaargebit compleet. Hals: Krachtig en voldoende lang. Lichaam: Licht gestrekt,
voldoende voorborst en borstdiepte. Staart: Bijna in het verlengde van de rug, goed behaard. Ledematen: Voorhand goed
gehoekt, bekkenligging zou wat vlakker mogen, heel mooi bone, goede massa. Gangwerk: Voldoende stuwing en goed
uitgrijpen. Beharing: Zacht en open structuur vermoedelijk veroorzaakt door chemische castratie. Kwalificatie: Geen
Stevige reu, in iets wat dikke conditie voorgebracht, goede hoogte lengte verhouding. Barstensvol temperament. Hoofd:
Mannelijk, snuit mag iets korter, goede ogen goede oogkleur, compleet schaargebit, prima oortjes met goede beharing. Hals:
Voldoende sterk en niet kort. Lichaam: Stevig, voldoende voorborst, goede ribben. Staart: Goed aangezet, goed behaard. Een
van de betere staarten vandaag. Ledematen: Achterhand goed gehoekt, voorhand goed gehoekt. Gangwerk: Loopt redelijk
goed, maar door het overgewicht zou het beter kunnen. Beharing: Prima conditie van de vacht, bevedering op de goede
plaatsen. Kwalificatie: Zeer goed
Absent

Nest 20 - Kennel v. Selihof (J.P.A. v.d. Zanden)
Nest 3/1 aanwezig 2/1 - Geb. 26-2-2017
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. Balou Senna v. Selihof, NHSB 2828150, (Siep Muffty v. Selihof x Senna Lobke v. Selihof), HD A, Eig. J.P.A. v.d. Zanden
Vader helaas niet aanwezig, moeder aanwezig. Bekkenligging van moeder niet correct en dat heeft ze aan alle kinderen
doorgegeven. Prima beharing bij alle kinderen, sympathiek gedrag, met een heerlijk temperament. Helaas lijdt het gangwerk
onder de verkeerde bekkenligging en dit was bij alle kinderen zichtbaar.
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123. Kay Balou

Reu. Eig. S.J.H.M. Haasen

124. Zowi Balou

Teef. Eig. C.J.G. Wielders

125. Kamiel Balou

Reu. Eig. J.A.J. van Herwaarden

126. Koert Balou

Reu. Eig. R.C. van Bochoven

Nest 21

Kennel v.'t Wilhoeckske (W.C.J. Loots)

Krachtige reu, goede hoogte/lengte verhouding, compleet schaargebit. Hoofd: Mannelijk, schedel voorsnuit 1 op 1, prima
oogvorm en kleur, correct behang. Hals: Sterk en voldoende lang. Lichaam: Goede bovenbelijning, prima voorborst en
borstdiepte, goede ribben. Staart: Wat laag aangezet en goed behaard. Ledematen: Voorhand goed gehoekt, achterhand
goed gehoekt, bekkenligging te sterk hellend, prima benen en voeten. Gangwerk: In de voorhand goed, achter onvoldoende
stuwing, niet in balans met de voorhand. Beharing: Ruim voldoende, goed bevederd. Kwalificatie: Zeer goed
Teefje van zeer goed type, goede hoogte/lengte verhouding. Hoofd: Voldoende vrouwelijk, schedel voorsnuit 1 op 1, goed
behang, goede ogen, compleet schaargebit. Hals: Voldoende sterk en lang. Lichaam: Lichaam met voldoende voorborst,
goede borstdiepte, correcte ribwelving, iets oplopende bovenbelijning. Staart: Wat laag aangezet, wel bossig. Ledematen:
Staat goed op de benen in de voorhand, achterhand neigt naar ondergeschoven, bekkenligging te sterk hellend. Gangwerk:
Onvoldoende stuwend en niet in balans met de voorhand. Beharing: Voldoende, goed bevederd. Bijzonderheid: Hond heeft
een SJP-diploma. Kwalificatie: Zeer goed
Absent

Zeer goed rasbeeld, maar zou in totaalbeeld wat voller van bouw mogen zijn. Hoofd: Mocht wat breder in schedel, goede
oortjes, goede ogen, compleet schaarbericht. Hals: Sterk en voldoende lang. Lichaam: Licht gestrekt, voldoende voorborst en
borstdiepte, goed welving van de ribben, maar hij mocht in lichaam breder. Staart: Laag aangezet, wel bossig. Ledematen:
Voorhand correcte schouder, opperarm mag iets schuiner, achterhand te sterk hellend bekken, prima bone, goede voeten.
Gangwerk: Onvoldoende stuwend. Beharing: Correct met bevedering op de juiste plaatsen. Kwalificatie: Zeer goed

Nest 3/4 aanwezig 3/3 - Geb. 25-2-2017
V. Sander fan de Indo-Anjoho, NHSB 2790062, (Barry x Demi fan de Indo-Anjoho), HD A, Eig. S. Tiemeijer-Wisman
M. Wieske v.'t Wilhoeckske, NHSB 2833485, (Jelle Senna v. Selihof x Teuny Filia v.d. Pergenshove), HD A, Eig. W.C.J. Loots
Vader en moeder aanwezig, moeder heeft wat lichte oogkleur en deze aan enkele kinderen doorgegeven. Gemiddelde
kwaliteit van het nest is zeer goed met een enkele uitschieter naar boven en naar beneden. Aandacht voor gebitsfoutjes, in
gedrag alleen maar positieve opmerkingen, goede vachten. Vrijwel alle honden hebben een niet correcte ligging van het
bekken, waarvoor aandacht.
127. Binck

Reu. Eig. E. van Olst

128. Fiene

Teef. Eig. W.C.J. Loots

129. Lizzy

Teef. Eig. S.F. v.d. Elst

Zeer goed rasbeeld, goede hoogte/lengte verhouding, rank en slank. Hoofd: Goede verhouding schedel voorsnuit, prima
oortjes, goede ogen, compleet schaargebit. Hals: Voldoende sterk en lang. Lichaam: Licht gestrekt met voldoende voorborst,
borstdiepte en ribwelving. Staart: Wat hoog aangezet. Ledematen: Voorhand voldoende gehoekt, achterhand voldoende
gehoekt. Gangwerk: Voldoende stuwing, beetje los in de polsjes, draagt staart erg hoog. Beharing: Ruim voldoende met
goede bevedering. Bijzonderheid: Hond heeft Praktijkjacht gedaan. Kwalificatie: Zeer goed
Prima rasbeeld, uitmuntend totaalbeeld, goede hoogte/lengte verhouding. Hoofd: Vrouwelijk, snuit iets korter dan de
schedel, prima behang, goede ogen, gebit mist PM2 links en rechtsonder. Hals: Correcte hals, voldoende lang. Lichaam: Licht
gestrekt, goede borstdiepte, goede ribben. Staart: Net voldoende hoog aangezet, bossig. Ledematen: Voorhand voldoende
schouderligging, opperarm mag iets schuiner, achterhand te sterk hellend bekken. Gangwerk: Loopt evenredig, net
voldoende stuwing. Beharing: Ruim voldoende, goede bevedering. Bijzonderheid: Hond heeft een SJP-diploma en een
veldwerkwalificatie. Kwalificatie: Zeer goed
Zeer goed rasbeeld, prima stabiel gedrag en een makkelijke hond om te keuren. Hoofd: Vrouwelijk, voorsnuit mocht iets
korter, prima behang, gebit mist P1 links en rechtsboven. Hals: Sterk en voldoende lang. Lichaam: Iets langer dan hoofd,
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voldoende voorborst en borstdiepte. Staart: Iets laag aangezet, maar voldoende bossig. Ledematen: Voorhand goed gehoekt,
achterhand goed gehoekt, maar bekkenligging te sterk hellend, prima bone, goede voeten. Gangwerk: Correct in de
voorhand, zou achter iets meer mogen stuwen. Beharing: Ruim voldoende, bevedering op de goede plaatsen. Kwalificatie:
Zeer goed
130. Belle

Teef. Eig. E. Gilek

131. Suus

Teef. Eig. R. Asscheman

132. Jelle

Reu. Eig. M. de Wolff

133. Tibbe

Reu. Eig. D. Taman

Absent

Wat kort gebouwd teefje, zeer goed rasbeeld. Hoofd: Vrouwelijk, zou iets breder in schedel mogen, prima behang,
schaargebit mist P1 linksboven, ogen licht amberkleurig. Hals: Sterk en voldoende lang. Lichaam: Tikkie kort, mede
veroorzaakt door sterk hellende bekken, voldoende voorborst , borstdiepte mocht beter ontwikkeld zijn. Staart: Laag
aangezet en voldoende behaard. Ledematen: Correcte voorhand, achter betere bekken ligging gewenst. Gangwerk: Voor
goed, achter meer stuwing gewenst. Beharing: Ruim voldoende, rastypisch op de achterhand. Kwalificatie: Zeer goed
Krachtige reu, barstensvol temperament, maar helemaal goed te beoordelen, compleet schaargebit. Hoofd: Voldoende
mannelijk, iets kortere voorsnuit dan de schedel, prima oogkleur en vorm, goed behang. Hals: Voldoende sterk en lang.
Lichaam: Licht gestrekt, goede ribwelving, prima voorborst. Bekkenligging iets te sterk hellend. Staart: Iets laag aangezet,
voldoende behaard. Ledematen: Correct gehoekt in de voor en achterhand, sterk bone. Gangwerk: Ruim voldoende bij de
juiste snelheid, met voldoende stuwing. Beharing: Prima beharing. Kwalificatie: Zeer goed
Prima type, goede hoogte/lengte verhouding, prima rasbeeld. Hoofd: Goede verhouding schedel voorsnuit, correct behang,
oogkleur mocht iets donkerder, compleet schaargebit. Hals: Sterk en voldoende lang. Lichaam: Prima lichaam, goede
ribwelving, bekkenligging niet optimaal. Staart: Ietsje laag aangezet en mooi bossig. Ledematen: Voor- en achter goed
gehoekt, ellebogen mochten beter aansluiten. Gangwerk: Voor in orde, achter iets meer stuwing gewenst. Beharing: Ruim
voldoende goede bevedering goed verzorgd. Kwalificatie: Uitmuntend

Nest 22 - Kennel v.d. Ruyghewaert (G.M. v.d. Feijst)
Nest 6/4 aanwezig 1/3 - Geb. 24-12-2016
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. v.d. Ruyghewaert Repke Bo †, NHSB 2828506, (Oscar Phébe v. Groevenbeek x Bo v.d. Heidehoogte), HD A, Eig. G.M. v.d.
Feijst
Foto van moeder is aanwezig. Helaas kan ik geen beeld vormen van het uiterlijk van vader. Vanuit de foto ben ik van mening
dat 1 teef veel op de moeder lijkt. De drie andere honden zijn niet geheel homogeen met elkaar, ik neem aan dat de vader
wat zwaarder van hoofd is geweest en wat lager op de benen. Dit is bij 1 hond duidelijk. Wel zijn de goede vachten van
beiden ouders doorgegeven. Maar gezien de grote verscheidenheid van de honden is het beter de individuele rapporten te
lezen.
134. Yvar Repke-Verdi

Reu. Eig. Z. van Hoor

135. Ymke Repke-Verdi

Teef. Eig. G.M. v.d. Feijst

Absent

Zeer goed ras- en geslachtstype. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Goed oor, oog en gebit. Hals: Voldoende hals. Lichaam: Goede
bovenbelijning. Kort hellend bekken. Voorborst voelbaar. Goed gewelfde en diepe ribkorf. Staart: Staart is van goede lengte.
Ledematen: Zag schouderbladen graag iets schuiner liggen. Goed opperarm. Goed gehoekte achterhand. Goed bone. Sterk
geveerde middenvoet. Goede voeten. Gangwerk: Gaat met goede stuwing. Nu nog wat los in de ellebogen. Beharing: In
aanleg goede vacht, maar zou op het lichaam vlakker moeten liggen. Goede bevedering, broek en bossige staart.
Bijzonderheid: Hond heeft Praktijkjacht gedaan. Kwalificatie: Zeer goed
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136. Yansi Repke-Verdi †
137. Yalenka Repke-Verdi Teef. Eig. P. Kwakernaak

Zeer goed ras-en geslachttype. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Wigvormig en in goede verhouding schedel en voorsnuit. Goed oog
en scharend gebit. Hals: Goede halslengte. Lichaam: Goede boven- en onderbelijning. Goede voorborst. Goed gewelfde en
diepe ribkorf. Staart: Goede staartlengte. Ledematen: Voldoende gehoekt voor en achter. Goed bone. Geveerde middenvoet.
Goede voeten. Gangwerk: Laat zien zij dat zij met goede stuwing kan gaan. Grijpt voor goed uit. Beharing: Goede vacht,
bevedering zou iets meer mogen. Goede broek en bossige staart. Behang aan de oren zou iets meer mogen. Kwalificatie:
Uitmuntend
138. Ylja Repke-Verdi

Teef. Eig. C. Kemper

139. Yul Repke-Verdi

Reu. Eig. M. ten Duis

140. Youp Repke-Verdi

Reu. Eig. J. oude Voshaar

141. Ype Repke-Verdi

Reu. Eig. K. Odinga

Vrouwelijke verschijning. Hoofd: Breed in schedel, korte voorsnuit. Zag graag wat meer gestrektheid van het hoofd in het
geheel. Kan oor goed dragen maar neigt wat tot openstaan. Goed oog en scharend gebit. Hals: Voldoende hals. Lichaam:
Rechte rug, tikkeltje rond in croupe. Lage staartaanzet. Voorborst voelbaar. Goed gewelfde ribkorf, die nog iets dieper zou
moeten worden. Wel goed doorgeribt. Staart: Staart van goede lengte. Ledematen: Goed gehoekt voor. Goede kniehoeking,
in verhouding een wat hoge hak. Neigt in stand te overbouwd te staan. Goed bone. Sterk geveerde middenvoet. Goede
voeten. Gangwerk: Gaat met voldoende stuwing. Gaat downhill. Beharing: In aanleg goede vacht, bevedering, broek en
bossige staart. Kwalificatie: Goed
Absent
Absent
Absent

142. Yde Repke-Verdi †
143. Yamba Repke-Verdi

Reu. Eig. J. Wesselink

Gestrekte reu. Goed ras- en geslachtstype. Hoofd: Mannelijk hoofd, wigvormig passend bij het lichaam. Goed oor, oog en
gebit. Hals: Goede hals. Lichaam: Rechte rug. Hellend bekken. Tikkeltje laag aangezette staart. Goede voorborst. Voldoende
gewelfde ribben, maar gehele ribkorf moet nog uitzwaren. Staart: Staart is van goede lengte. Ledematen: Zag het
schouderblad graag wat schuiner. Opperarm ligt goed. Voldoende gehoekt in achterhand. Goede benen. Geveerde
middenvoet. Goede voeten. Gangwerk: Gaat met voldoende stuwing, maar gebruikt meer de voorhand. Beharing: In aanleg
goede vacht, bevedering, broek en bossige staart. Bijzonderheid: Gecastreerd. Kwalificatie: Geen

Nest 23 - Kennel v.d. Neerbosche Wateren (K. Groen)
Nest 2/3 aanwezig 1/3 - Geb. 3-11-2016
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. Jentie-Mila v.d. Neerbosche Wateren, NHSB 2920627, (Argos Lobke v. Selihof x Mila-Nouka v.d. Neerbosche Wateren), HD
A, Eig. K. Groen
Drie teefjes, 1 reu. De reu helaas monorchide. 1 teefje gesteriliseerd. Qua uiterlijk alle vier de honden goede
vertegenwoordigers van het ras. Alle honden tonen een goed karakter maar zijn niet altijd even zeker van zichzelf. Met een
goede begeleiding en ringtraining kan hier verbetering in komen. Prima honden om mee te werken en twee honden hoop ik
in de toekomst op andere shows nog tegen te komen.
144. Jenta-Jentie

Teef. Eig. J.L. Sutmuller

Flinke dame van goed ras- en geslachtstype. Hoofd: Gestrekt vrouwelijk hoofd. Evenredige verhoudingen in schedel en
voorsnuit. Kan oor goed dragen. Goed oog en gebit. Hals: Voldoende hals. Lichaam: Goede rug. Hellend bekken. Lage
staartaanzet. Goed gewelfde en diepe ribkorf. Voorborst is voelbaar. Staart: . Ledematen: Goed liggend schouderblad. Matige
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hoeking met opperarm. Goed gehoekte achterhand. Sterk bone. Geveerde middenvoet. Goede voeten. Gangwerk: Gaat met
voldoende stuwing. Grijpt goed vooruit. Beharing: Goede vacht, bevedering, broek en bossige staart. Goede franje aan het
oor. Kwalificatie: Zeer goed
145. Fay-Jentie

Teef. Eig. T. Dolle

146. Luna-Jentie

Teef. Eig. S.J.S. van Wijnen-Wiersma

147. Thor-Jentie

Reu. Eig. E. Jenniskens

148. Nero-Jentie

Reu. Eig. M.W.M. van Brussel

Zeer goed ras- en geslachtstype. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Kan oor goed dragen. Goed oog en scharend gebit. Hals: Goede
hals. Lichaam: Goede bovenbelijning. Goed liggend bekken. Goed gewelfde en diepe ribkorf. Voorborst is voelbaar. Staart:
Staart is van goede lengte. Ledematen: Voldoende voor en goed gehoekt achter. Goed bone. Geveerde middenvoet. Goede
voeten. Gangwerk: Gaat met goede gangen. Grijpt voor goed uit. Beharing: Goede vacht, bevedering, broek en bossige staart.
Franje aan het oor zou typischer moeten. Kwalificatie: Uitmuntend
Goed ras- en geslachtstype. Kilootje minder zou het totaalbeeld positief beïnvloeden. Hoofd: Vrouwelijk hoofd, goede
wigvorm. Goed oog, oor en gebit. Hals: Voldoende hals. Lichaam: Goede rug. Kort hellend bekken. Goed gewelfde en diepe
ribkorf. Voorborst is voelbaar. Staart: Staart is van goede lengte. Ledematen: Voldoende gehoekt voor goed gehoekt achter.
Goede benen. Sterk geveerde middenvoet. Voeten moeten sterker. Gangwerk: Gaat met voldoende stuwing. Grijpt voor
goed uit. Beharing: Vacht op lichaam laat sterilisatie zien. Goede bevedering, broek en bossige staart. Bijzonderheid:
Gesteriliseerd. Kwalificatie: Geen
Zeer goed ras- en geslachtstype. Goede verhoudingen van het lichaam en hoofd. Hoofd: Mannelijk hoofd. Kan oor goed
dragen. Goed oog en scharend gebit. Hals: Goede hals. Lichaam: Goede bovenbelijning. Goed liggend bekken. Goede
onderbelijning. Goed gewelfde en diepe ribkorf. Staart: Staart is van goede lengte. Ledematen: Voldoende voor en goede
achterhand. Sterk bone. Zag middenvoet graag sterker evenals de voeten. Staat in stand Frans. Gangwerk: Kan gaan met
voldoende stuwing maar heeft vandaag absoluut geen zin. Beharing: In aanleg goede vacht, bevedering, broek en bossige
staart. Franje aan het oor moet iets typischer. Bijzonderheid: Monorchide. Kwalificatie: Geen
Absent

Nest 24 - Kennel Aspaswaan (W.A.M. Swanenberg-van Ewijk)
Nest 3/2 aanwezig 1/1 - Geb. 11-3-2017
V. Fergus v.'t Patrieske, NHSB 2791539, (Yarco The Gloucester x Rista v.'t Patrieske), HD A, Eig. H. van Grinsven
M. Isis, NHSB 2961401, (Maron x Gaby fan 't Suydevelt), HD A, Eig. W.A.M. Swanenberg-van Ewijk
Vader heeft een uitmuntend totaalbeeld en heeft dit zeker doorgegeven aan de teef, maar ook een groot gedeelte aan de
reu. Beide karakters zijn prima. Vachten zijn goed. Temperament is goed. Beide honden echte Drenten.
149. Storm

Reu. Eig. M. van Driel

150. Maran

Reu. Eig. D. v.d. Jonckheyd

151. Oscar

Reu. Eig. R. Stouthandel

152. Sita

Teef. Eig. T. v.d. Elshout

Zeer goed ras- en geslachtstype. Hoofd: Mannelijk hoofd. Goed oor, oog en gebit. Hals: Voldoende hals. Lichaam: Goede rug.
Kort hellend bekken. Goede voorborst, borstdiepte en ribwelving. Staart: Staart is van goede lengte. Ledematen: Goed
gehoekt voor en achter. Sterk bone. Geveerde middenvoet. Goede voeten. Gangwerk: Gaat met veel stuwing en grijpt goed
voor uit. Beharing: Goede vacht. Prima conditie. Goede bevedering, broek en bossige staart. Typische franje aan het oor.
Bijzonderheid: Gecastreerd. Kwalificatie: Geen
Absent
Absent

Zeer goed ras-en geslachtstype. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Goede schedel en voorsnuit. Kan oor goed dragen. Donker oog.
Scharend gebit. Hals: Hals van goede lengte en goed gespierd. Lichaam: Rechte rug. Licht hellend bekken. Duidelijk voorborst,
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borstdiepte. Goede ribwelving. Staart: Staart is van goede lengte. Ledematen: Goed gehoekt voor en achter. Passend bone.
Geveerde middenvoet. Voldoende sterke voeten. Gangwerk: Gaat met vlot gangwerk. Goed stuwend vanuit de achterhand.
Grijpt voor goed uit. Beharing: In aanleg goede vacht, bevedering, broek en bossige staart. Typisch behang aan de oren.
Bijzonderheid: Hond heeft een SJP-diploma. Kwalificatie: Uitmuntend
153. Fleur

Absent

Teef. Eig. W.A.M. Gerrits

Nest 25 - Kennel Aspaswaan (W.A.M. Swanenberg-van Ewijk)
Nest 4/4 aanwezig 0/1 - Geb. 16-3-2017
V. Fergus v.'t Patrieske, NHSB 2791539, (Yarco The Gloucester x Rista v.'t Patrieske), HD A, Eig. H. van Grinsven
M. Gaby fan 't Suydevelt, NHSB 2850844, (Mazzel fan 't Suydevelt x Parel fan 't Suydevelt), HD C, Eig. W.A.M. Swanenbergvan Ewijk
Behalve de vacht en het karakter heeft vader weinig aan deze teef meegegeven. Waarschijnlijk heeft moeder de elegantie en
gestrektheid aan haar meegegeven. Superhond om mee te werken maar heeft nog een jaartje nodig om uit te groeien en wat
typischer te worden.
154. Amber

Teef. Eig. N.P. Fierloos

155. Hannes

Reu. Eig. P. Huygaerts

156. Raker

Reu. Eig. G. Pijl-Hogeweg

157. Nando

Teef. Eig. C. Kolkman

158. Silke

Teef. Eig. A.J. Verhoeven

159. Baron

Reu. Eig. V.J.G.M. Tromp

160. Lobke

Teef. Eig. A. de Groot

161. Tygo

Reu. Eig. R. Olivier

Flinke jongedame. Gestrekt totaalbeeld, zowel in hoofd als in lichaam. Toont elegantie. Hoofd: Vrouwelijk hoofd. Evenredig in
schedel en voorsnuit. Zag graag iets meer opvulling onder het oog. Goed oor, oog moet nog wat donkerder. Scharend gebit.
Hals: Goede halsbelijning. Lichaam: Rechte rug. Goed liggend bekken. Goede staartaanzet. Voorborst goed voelbaar. Goed
gewelfde en diepe ribkorf. Doordat de lendenpartij wat lang is, is de onderpartij oplopend. Staart: Staart is van goede lengte.
Ledematen: Goed gehoekt voor en achter. Goed bone. Geveerde middenvoet. Goede voeten. Gangwerk: Hij gaat met goede
stuwing. Grijpt voor goed uit. Beharing: Goede vacht, bevedering, broek en bossige staart. Het wit vertoont veel ticking.
Kwalificatie: Zeer goed
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
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