VERSLAGEN REUENDAG 15 SEPTEMBER 2019
Catalogusnr.

01

Naam hond
Stamboeknummer
Geboortedatum

TJIP HANNES V.'T PATRIESKE
NHSB 3029860
1/7/2016

Eigenaar

E.J.H. Linssen-Nijland

Keurmeesters

Mw G. de Wit-Bazelmans en Mw J.Nijhuis

Rastypische reu met prima geslachtstype, prima maat lengte en hoogte verhouding
Mannelijk hoofd met rastypische expressie, licht geronde schedel.
Goede verhouding voorsnuit/schedel, goed aangezet en gedragen oor mooi oog, correct gebit.
Uitmuntende hoekingen, prima voorborst en borstdiepte, geode ribwelving, krachtige hals, sterke
ruglijn, passend bone.
Goede voeten, bekken mocht wat vlakker, goede staartlengte en -dracht, rastypische beharing en
bevedering.
Gaat wat gebonden, lijkt vandaag de achterbenen niet gelijkmatig te willen belasten.
Kwalificatie

Uitmuntend

Jachthondenproef
Veldwerkkwalificatie
Bejaagd

Nee
Nee
Nee

Catalogusnr.

02

Naam hond
Stamboeknummer
Geboortedatum

BOAZ MILA V.'T ROETSLAT
NHSB 3095191
8/29/2017

Eigenaar

R.J. Jonker

Keurmeesters

Mw G. de Wit-Bazelmans en Mw J.Nijhuis

Mooie rastypische reu van twee jaar oud, met correcte verhouding in hoofd en lichaam. Moet in
z'n totaliteit nog wat uitzwaren. Mooi mannelijk hoofd, met intelligente expressie.
Goed oor, oog en lippen, compleet scharend gebit.

1

Voldoende gehoekt voor en achter, bekken graag iets vlakker, voldoende voorborst. Voor leeftijd
goede ribwelving en borstdiepte, goede staart. Goede rastypische vacht met voldoende
bevedering, mantelhond.
Gaat vlot door de ring. Zou achter iets mogen stuwen, gaat achter wat nauw.
Zeer vriendelijk gedrag.
Kwalificatie

Uitmuntend

Jachthondenproef
Veldwerkkwalificatie
Bejaagd

Nee
Nee
Nee

Catalogusnr.

03

Naam hond
Stamboeknummer
Geboortedatum

FABIO BALOU V. SELIHOF
NHSB 3031711
1/27/2016

Eigenaar

H. Bruinenbergt/ K. Marien

Keurmeesters

Mw G. de Wit-Bazelmans en Mw J.Nijhuis

Uitmuntend type, maat en verhouding.
Zeer mooi gevormd hoofd, prima wigvorm. Mooie opvulling onder de ogen, goede verhouding
schedel/snuit. Prima stop.
Goed aangezet en gedragen oor. Toont ietsje lip.
Uitmuntend gehoekt voor en achter.
Uitmuntende voorborst, ribwelving en borstdiepte.
Staat goed op de benen, compacte voeten, wat sterk hellend bekken.
Laat een regelmatig, krachtig gangwerk zien, met goede staartdracht.
Vriendelijk zelfverzekerd gedrag.
Rastypische beharing, wat ticking op de ledematen.
Kwalificatie

Uitmuntend

Jachthondenproef
Veldwerkkwalificatie
Bejaagd

Nee
Nee
Ja

Catalogusnr.

04

Naam hond

PJOTTER FAN DE INDO-ANJOHO

2

Stamboeknummer
Geboortedatum

NHSB 3044188
5/16/2016

Eigenaar

A. Soede

Keurmeesters

Mw G. de Wit-Bazelmans en Mw J.Nijhuis

Zeer fraai ras en geslachtstype. Correcte verhoudingen in hoofd en lichaam.
Mooi mannelijk hoofd met prachtige wigvorm, tikkeltje rond in schedel.
Zie graag wat meer opvulling onder de ogen.
Goede ogen en oren.
Mooi besneden lippen, gebit ontbreken wat elementen met verklaring dierenarts vanwege
trauma.
Goede hals qua lengte die overgaat in een krachtige rug, prima hoekingen voor en achter.
Goede voorborst, borstdiepte en ribwelving.
Staat rondom stevig op de benen, goede vacht qua structuur en bevedering.
Gangwerk evenredig met goede stuwing en voldoende uitgrijpend.
Uitstekend gedrag, zeer vriendelijk en goed benaderbaar.
Kwalificatie

Uitmuntend

Jachthondenproef
Veldwerkkwalificatie
Bejaagd

Nee
Nee
Nee

Catalogusnr.

05

Naam hond
Stamboeknummer
Geboortedatum

BORIS FLORA V. GROOT-HASELBERG
NHSB 3042114
4/26/2016

Eigenaar

J. Koetse

Keurmeesters

Mw G. de Wit-Bazelmans en Mw J.Nijhuis

Uitmuntend rastype, maat en verhoudingen.
Heeft een prachtig hoofd, met rastypische en mannelijke expressie.
Goed aangezet en gedragen oor, mooi oog, correct gebit, mooie wigvorm.
Voldoende strakke lip, krachtige hals en ruglijn.
Uitmuntend gehoekt voor en achter, prima voorborst, borstdiepte en ribwelving.
Stevig bone, compacte ovale voeten.
Regelmatig gangwerk met goede stuwing.
Bossige goed gedragen staart. Fraaie vacht met rastypische bevedering.
Wordt in iets te zware conditie voorgebracht.
Vriendelijk zelfverzekerd gedrag.

3

Kwalificatie

Uitmuntend

Jachthondenproef
Veldwerkkwalificatie
Bejaagd

Nee
Nee
Nee

Catalogusnr.

06

Naam hond
Stamboeknummer
Geboortedatum

KENJI
NHSB 3027267
12/11/2015

Eigenaar

V. von Kriegenbergh

Keurmeesters

Mw G. de Wit-Bazelmans en Mw J.Nijhuis

Energieke rastypische reu van bijna vier jaar.
Prima ras en geslachtstype met goede verhoudingen in hoofd en lichaam.
Mooi mannelijk hoofd, met goede expressie en goed aangezet en geplaatst oor.
Krachtig gebit.
Toont een klein beetje lip, tikkeltje rond in schedel.
Goede hals die overgaat in een krachtige rug.
Voldoende voorborst en ribwelving.
Goede onderbelijning.
Goede staart aanzet en -dracht.
Goed gehoekt achter, wat steil voor.
Gaat vlot door de ring met goede stuwing achter, met wat veel actie voor en los voor.
Vacht toont wat schimmel over het hele lichaam, goede bevedering, staart mocht wat bossiger.
Prima ringgedrag.

Kwalificatie

Zeer goed

Jachthondenproef
Veldwerkkwalificatie
Bejaagd

Nee
Nee
Nee

Catalogusnr.

07

Naam hond

MARAN V. 'T JASPERSPAD

4

Stamboeknummer
Geboortedatum

LOSH 1126131
4/8/2013

Eigenaar

P. Massart

Keurmeesters

Mw G. de Wit-Bazelmans en Mw J.Nijhuis

Prima rastypische, prima maat en verhouding.
Mooi gevormd hoofd.
Goed aangezet en gedragen oor, mooi oog.
Schaargebit, mist P3 onder (attest aanwezig, verwijderd).
Neusrug kon strakker.
Krachtige hals, rug mocht vaster.
Goede ribwelving, kon meer borstdiepte hebben, zodat ellebogen beter aan konden sluiten.
Voor goed, achter voldoende gehoekt.
Passend bone, draait licht uit voor, voeten konden iets krachtiger.
Fraaie rastypische beharing, regelmatig gangwerk wat los in pols en ellebogen.
Vriendelijk zelfverzekerd gedrag.
Kwalificatie

Zeer goed

Jachthondenproef
Veldwerkkwalificatie
Bejaagd

Nee
Ja
Ja

Catalogusnr.

08

Naam hond
Stamboeknummer
Geboortedatum

THOR FERANTI THE GLOUCESTER
NHSB 3019732
9/25/2015

Eigenaar

L.K.F.L. v.d. Heijning

Keurmeesters

Mw G. de Wit-Bazelmans en Mw J.Nijhuis

Uitmuntende reu van 4 jaar, uitstekende verhoudingen in hoofd en lichaam.
Prachtig wigvormig hoofd, goed oog met rastypische zachtmoedig en intelligente uitdrukking.
Goed geplaatst en gedragen oor, mooi droog in lip, mooi besneden lippen.
Krachtige hals van correcte lengte, goede onder- en bovenbelijning.
Goed gehoekt voor en achter, prima voorborst, ribwelving en borstdiepte.
Prachtige witte vacht, met goede plaatverdeling en goede bevedering.
Gaat vlot en evenredig door de ring, goede stuwing en goed uitgrijpend.
Uitmuntend totaalbeeld.
Uitstekend gedrag.

5

Kwalificatie

Uitmuntend

Jachthondenproef
Veldwerkkwalificatie
Bejaagd

Nee
Nee
Ja

Catalogusnr.

09

Naam hond
Stamboeknummer
Geboortedatum

FINN
NHSB 3031810
1/30/2016

Eigenaar

J.de Gouw-den Hoed

Keurmeesters

Mw G. de Wit-Bazelmans en Mw J.Nijhuis

Drie en half jaar, grote wat hoog op de benen staande reu. Mannelijk hoofd, rastypische expressie.
Goed aangezet en gedragen oor, goed oog. Correct gebit, zachte lippen graag wat strakker.
Goede schouderhoeking maar opperarm wat rechtop.
Achter goed gehoekt, ruglijn mag krachtiger, zag bekken graag wat vlakker.
Mocht iets meer ribwelving en borstdiepte hebben ellebogen missen nu nog aansluiting.
Knijpt in ellebogen en draait voeten uit, fraaie rastypische beharing.
Regelmatig gangwerk, voldoende stuwing erg los voor.
Fijn gedrag.
Kwalificatie

Zeer goed

Jachthondenproef
Veldwerkkwalificatie
Bejaagd

Nee
Nee
Nee

Catalogusnr.

10

Naam hond
Stamboeknummer
Geboortedatum

LEWIS LENNY V.D. BEZELHONK
NHSB 3028358
12/18/2015

Eigenaar

E. Weterings

Keurmeesters

Mw G. de Wit-Bazelmans en Mw J.Nijhuis

6

Uitmuntend ras en geslachtype, met goede verhoudingen in hoofd en lichaam.
Mooi mannelijk hoofd, met prima wigvormige voorsnuit. Goed geplaatst oog, tikkeltje licht qua
kleur.
Goed oor, compleet scharend gebit, goede lippen.
Stevig bone, goede krachtige hals, goede rugbelijning.
Wat sterk hellend bekken, voldoende voorborst, goede ribwelving.
Voldoende gehoekt voor, wat kort borstbeen. Goede vacht met wat open liggend op de rug en
croep.
Vacht met correcte bevedering.
Gangwerk gaat graag in telgang, wel met voldoende stuwing, maar wat los in front.
Uitstekend ringgedrag.
Kwalificatie

Zeer goed

Jachthondenproef
Veldwerkkwalificatie
Bejaagd

Ja
Nee
Ja

Catalogusnr.

11

Naam hond
Stamboeknummer
Geboortedatum

TIBBE V.'T WILHOECKSKE
NHSB 3073914
2/25/2017

Eigenaar

D. Taman

Keurmeesters

Mw G. de Wit-Bazelmans en Mw J.Nijhuis

Kleinere reu, fijn gebouwd maar goed in verhouding.
Mooi gevormd hoofd. Brede licht gewelfde schedel, goed in verhouding met voorsnuit. Mooie
wigvorm goede opvulling onder de ogen,rastypische expressie.
Correct gebit, goed oog, evenredige hoekingen.
Sterke rug, passende ribwelving maar moet in lichaam nog verder uitzwaren en wat dieper
worden.
Zag graag iets meer voorborst en iets meer lengte in borstbeen.
Staat goed op de benen, compacte voeten. Rastypische beharing, met helder wit. Trotse
staartdracht. Regelmatig gangwerk. Maar nog wat los in front.
Fijn gedrag.
Kwalificatie

Zeer goed

Jachthondenproef
Veldwerkkwalificatie
Bejaagd

Nee
Nee
Nee

7

Catalogusnr.

12

Naam hond
Stamboeknummer
Geboortedatum

PERRO PUCK V.'T ROETSLAT
NHSB 3043344
5/6/2016

Eigenaar

B.G. Peeters-Schrier

Keurmeesters

Mw G. de Wit-Bazelmans en Mw J.Nijhuis

Mooie rastypische reu van ruim drie jaar.
Goede verhoudingen hoofd en lichaam. Hals van goede lengte. Mooi wigvormig mannelijk hoofd.
Goed oog met mooie expressie. Compleet scharend gebit, goede lip.
Goed gehoekt achter, voor wat steil in opperarm.
Zag graag wat meer voorborst en ribwelving.
In aanleg goede vacht met mooie bossige staart en bevedering.
Mantelhond.
Gangwerk voldoende stuwend, maar wat los in elleboog.
Prima ring gedrag.
Kwalificatie

Zeer goed

Jachthondenproef
Veldwerkkwalificatie
Bejaagd

Nee
Nee
Ja

Catalogusnr.

13

Naam hond
Stamboeknummer
Geboortedatum

BINK DUUK V.D. TIENHONT
NHSB 3049551
6/25/2016

Eigenaar

H.M. van Welsum- Bongaardt

Keurmeesters

Mw G. de Wit-Bazelmans en Mw J.Nijhuis

Rastypische reu mooie maat en lengte hoogte verhouding.
Mooi gevormd mannelijk hoofd, rastypische expressie. Prima wigvorm, goede opvulling onder de
ogen. Mooi gevulde snuit.
Goed aangezet en gedragen oor, goed oog, correct gebit.
Goede evenredige hoekingen, passend bone. Compacte voeten, goede ribwelving en borstdiepte.
Mooie hals rug lijn.

8

Rastypische beharing en bevedering het wit mocht helderder.
Regelmatig goed uitgrijpend gangwerk met prima stuwing.
Fijn gedrag.
Kwalificatie

Uitmuntend

Jachthondenproef
Veldwerkkwalificatie
Bejaagd

Nee
Nee
Nee

Catalogusnr.

14

Naam hond
Stamboeknummer
Geboortedatum

STARK JONA V. ROOPOORTE
NHSB 3048889
6/21/2016

Eigenaar

G. Swerts

Keurmeesters

Mw G. de Wit-Bazelmans en Mw J.Nijhuis

Uitmuntend ras en geslachtsype. Met goede verhoudingen in hoofd en lichaam. Prachtig mannelijk
hoofd, met mooie wigvormige voorsnuit.
Goed oog, goed oor, compleet gebit.
Krachtige hals van goede lengte, goede boven en onderbelijning.
Uitstekend gehoekt achter, voorhand opperarm ligt wat stijl, ellebogen zouden wat beter aan
mogen sluiten.
Goede voorborst en borstdiepte, voldoende ribwelving.
In aanleg goede vacht met goede bevedering.
Gangwerk gaat vlot met het juiste tempo met voldoende stuwing, in front wat los uit de ellebogen
en polsen.
Uitstekend ringgedrag.
Kwalificatie

Uitmuntend

Jachthondenproef
Veldwerkkwalificatie
Bejaagd

Nee
Nee
Nee

Catalogusnr.

15

Naam hond

MARON

9

Stamboeknummer
Geboortedatum

NHSB 3031811
1/30/2016

Eigenaar

J. Meulesteen

Keurmeesters

Mw G. de Wit-Bazelmans
Mw J.Nijhuis

Krachtige reu, goede lengte hoogte verhouding.
Mooi gevormd reuen hoofd. Prima wigvorm. Goede opvulling onder de ogen. Schedel/snuit in
goede verhouding.
Goed oog, correct gebit, krachtige hals, sterke rug.
Goede schouderligging, wat steil in de opperarm. Ellebogen konden beter aansluiten. Achter
voldoende gehoekt, krachtig ontwikkeld lichaam.
Rastypische beharing en bevedering, bossige staart wat hoog gedragen.
Gaat vlot, maar los in front.
Fijn gedrag.
Kwalificatie

Uitmuntend

Jachthondenproef
Veldwerkkwalificatie
Bejaagd

Nee
Nee
Nee

Catalogusnr.

16

Naam hond
Stamboeknummer
Geboortedatum

QUINTO V. 'T JASPERSPAD
LOSH 1253912
6/16/2017

Eigenaar

R. Debersaques

Keurmeesters

Mw G. de Wit-Bazelmans en Mw J.Nijhuis

Jonge reu van 2 jaar, die nog veel tijd nodig heeft.
Zowel in lichaam als in gedrag (voelt zich nog niet helemaal happy in de ring).
Goede verhouding in hoofd en lichaam.
Goed oog, oor en gebit, toont een beetje lip.
Zoekt een beetje steun in de ellebogen en staat een beetje frans.
Voldoende voorborst, mocht wat meer borstdiepte en ribwelving nog krijgen.
Hals van goede lengte die overgaat in goed bespierde rechte rug.
Goed gehoekt achter, wat slappe polsen.
Gangwerk voldoende stuwend achter, maar los in front (ellebogen en polsen).
In aanleg prima vacht met mooie bossige staart.
Gedrag mag nog wat zelfverzekerder worden.

10

Kwalificatie

Zeer goed

Jachthondenproef
Veldwerkkwalificatie
Bejaagd

Nee
Nee
Nee

Catalogusnr.

17

Naam hond
Stamboeknummer
Geboortedatum

BOWIE-JENTIE V.D. NEERBOSCHE WATEREN
NHSB 3114808
3/15/2018

Eigenaar

G. Krijtenberg

Keurmeesters

Mw G. de Wit-Bazelmans en Mw J.Nijhuis

Rastypische reu, voor leeftijd al ver ontwikkeld in lichaam maar nog erg los in ellebogen. Draait
voorvoeten uit.
Goed gehoekt voor en achter. Mooie hals ruglijn en mooie onderbelijning.
Krachtige bone.
Mooi gevormd hoofd met rastypische expressie. Goed aangezet en gedragen oor. Zou graag iets
meer opvulling onder de ogen. Toont teveel lip, correct gebit.
Regelmatig gangwerk met veel kracht in de achterhand maar nog wat los voor.
Fraaie jeugdvacht.
In de ring vriendelijk, maar nog wat onwennig.
Kwalificatie

Zeer goed

Jachthondenproef
Veldwerkkwalificatie
Bejaagd

Nee
Nee
Nee

Catalogusnr.

17A

Naam hond
Stamboeknummer
Geboortedatum

IWAN EROS V.H. OOSTERMOER
NHSB - 3083769
5/27/2017

Eigenaar

G. Egberts

Keurmeesters

Mw G. de Wit-Bazelmans en Mw J.Nijhuis

11

Jonge reu, uitmuntend ras en geslachtstype. Zeer fraai mannelijk hoofd met goede verhoudingen.
Goed oog, oor en gebit.
Mooi besneden lippen, pigmentatie op de neus moet nog wat komen.
Stevig bone, prima gehoekt voor en achter. Goede borstdiepte, voorborst en ribwelving.
Prima vacht met goede rastypische bevedering.
Gaat vlot door de ring. Evenredig met goede stuwing en grijpt goed uit.
Uitstekend ring gedrag.
Voor leeftijd al zeer ontwikkeld, zowel qua bouw als beharing.
Kwalificatie

Uitmuntend

Jachthondenproef
Veldwerkkwalificatie
Bejaagd

Nee
Ja
Nee

Catalogusnr.

18

Naam hond
Stamboeknummer
Geboortedatum

STORM
NHSB 3036674
3/9/2016

Eigenaar

P.S. Das

Keurmeesters

Mw G. de Wit-Bazelmans en Mw J.Nijhuis

Rastypische reu goede lengte hoogte verhouding.
Mooi gevormd reuen hoofd, rastypische expressie.
Duidelijke stop.
Goed aangezet en gedragen oor, goed oog, correct gebit, nog voldoende strakke lip.
Goed gehoekt voor en achter, prima voorborst.
Goede ribwelving, borstdiepte kan iets meer.
Sterke hals en rug.
Gaat regelmatig maar kon iets meer stuwend.
Rastypische beharing, mooie kleur.
Fijn gedrag.
Kwalificatie

Uitmuntend

Jachthondenproef
Veldwerkkwalificatie
Bejaagd

Nee
Nee
Nee

12

Catalogusnr.

19

Naam hond
Stamboeknummer
Geboortedatum

SIEP-JENTIE V.D. NEERBOSCHE WATEREN
NHSB 3114809
3/15/2018

Eigenaar

H.J.M. ten Barge

Keurmeesters

Mw G. de Wit-Bazelmans en Mw J.Nijhuis

Prima rastypische reu, van 18 maanden.
Goede verhouding in hoofd en lichaam.
Moet in z'n totaliteit nog een beetje uitzwaren.
Mooi mannelijk hoofd met goede expressie.
Goed geplaatst en gedragen oor.
Lip kon wat beter besneden zijn.
Goed gebit met krachtige elementen.
Goed gehoekt voor en achter.
Krachtige, droge hals van goede lengte.
Staart goed geplaatst en gedragen.
Goede voorborst en borstdiepte, ribwelving moet nog wat komen.
In aanleg goede vacht met voor leeftijd al voldoende bevedering.
Gaat vlot door de ring. Evenredig gangwerk met goede stuwing en grijpt goed uit. Nog wat los in
front.
Kwalificatie

Uitmuntend

Jachthondenproef
Veldwerkkwalificatie
Bejaagd

Nee
Nee
Nee

Catalogusnr.

20

Naam hond
Stamboeknummer
Geboortedatum

COOPER LENNY V.D. BEZELHONK
NHSB 3070573
1/28/2017

Eigenaar

H. de Grauw

Keurmeesters

Mw G. de Wit-Bazelmans en Mw J.Nijhuis

Krachtige reu, rastypische maat en verhouding.
Passend mannelijk hoofd. Rastypische expressie. Mooie wigvorm, goede opvulling onder de ogen.
Krachtige licht gewelfde schedel. Goed aangezet en gedragen oor, goed oog, correct gebit.

13

Uitmuntende hoekingen voor en achter. Sterke hals en rug.
Stevig bone, compacte voeten.
Gemakkelijk gangwerk met goede paslengte en stuwkracht.
Fraaie rastypische beharing en bevedering. Wat ticking op de ledematen.
Rustig zelfverzekerd gedrag.
Kwalificatie

Uitmuntend

Jachthondenproef
Veldwerkkwalificatie
Bejaagd

Nee
Nee
Nee

Catalogusnr.

21

Naam hond
Stamboeknummer
Geboortedatum

ABE BLOSKE V.'T DRESKE KWINNEE
NHSB 2956884
3/5/2014

Eigenaar

S. Tiemeijer-Wisman

Keurmeesters

Mw G. de Wit-Bazelmans en Mw J.Nijhuis

Rastypische reu. Prima mannelijk totaalbeeld met goede verhoudingen in hoofd. Maar zag graag
wat meer beenlengte in verhouding tot lichaam.
Stevig bone. Mannelijk hoofd met goed geplaatst en gedragen oor. Compleet scharend gebit.
Ovaalvormig oog dat enigszins schuin geplaatst is.
Goede hoekingen achter. Voor wat stijle polsen. Krachtige hals van correcte lengte. Rechte rug,
goed geplaatste staart, wordt vrolijk gedragen.
Goede voorborst en borstdiepte en ribwelving.
Goede vacht qua structuur met voldoende bevedering.
Gangwerk gaat vlot door de ring, met voldoende stuwing, wat wijd in front.
Kwalificatie

Zeer goed

Jachthondenproef
Veldwerkkwalificatie
Bejaagd

Nee
Nee
Nee

Catalogusnr.

22

Naam hond

JYLCO JYTTE V.D. BEZELHONK

14

Stamboeknummer
Geboortedatum

NHSB 3033928
2/16/2016

Eigenaar

A.F.S.J. Luttikhuis

Keurmeesters

Mw G. de Wit-Bazelmans en Mw J.Nijhuis

Prima rastype maat en verhouding.
Mooi gevormd reuenhoofd, prima wigvorm, mooie opvulling onder de ogen.
Goed aangezet en gedragen oor, goed oog, correct gebit.
Mooie hals rug lijn, prima onderbelijning.
Mooie schouderligging, opperarm tikje rechtop, hoeking achter nog voldoende.
Goede ribwelving en borstdiepte, ellebogen konden beter aansluiten.
Regelmatig gangwerk, goede paslengte en voldoende stuwkracht.
Rastypische beharing en bevedering. Bossige staart wordt goed gedragen.
Vriendelijk zelfverzekerd gedrag.
Kwalificatie

Uitmuntend

Jachthondenproef
Veldwerkkwalificatie
Bejaagd

Ja
Nee
Ja

Catalogusnr.
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Naam hond
Stamboeknummer
Geboortedatum

CHARLIE V. NOORDHOVE
LOSH 9171207
11/7/2015

Eigenaar

H. Delacroix

Keurmeesters

Mw G. de Wit-Bazelmans en Mw J.Nijhuis

Prima ras en geslachtstype, in z'n totaliteit wat schraal. Goede verhouding in hoofd en lichaam,
mannelijk hoofd met mooie wigvormige voorsnuit.
Compleet scharend gebit, goed geplaatst en gedragen oor, mooi oog met rastypische
zachtmoedige en intelligente uitdrukking.
Goed gehoekt achter, staat voor wat stijl op de polsen, schouderligging en opperarm is goed.
Voldoende voorborst en borstdiepte, zou wat meer ribwelving mogen.
Hals van goede lengte, zou graag rug wat rechter en krachtiger zien.
Goed geplaatst en gedragen staart.
Prima gangwerk met goede stuwing, tikkeltje wijd in front.
Prima vacht, goede kleur en bevedering.
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Kwalificatie

Uitmuntend

Jachthondenproef
Veldwerkkwalificatie
Bejaagd

Ja
Ja
Ja

Catalogusnr.
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Naam hond
Stamboeknummer
Geboortedatum

HESSEL JONA V. ROOPOORTE
NHSB 3048886
6/21/2016

Eigenaar

R. v.d. Kooij

Keurmeesters

Mw G. de Wit-Bazelmans en Mw J.Nijhuis

Uitmuntend rastype in maat en verhouding,
Mannelijk hoofd, mooie wigvorm, licht gewelfde schedel in goede verhouding met snuit.
Goed aangezet en gedragen oor, goed oog, correct gebit, lip mag iets strakker.
Krachtige hals en sterke rug,
Uitmuntend gehoekt voor en achter, stevig bone, goede voeten.
Mooie rastypische beharing, helder wit
Gaat gemakkelijk in telgang, maar kan een goede draf laten zien met goede paslengte en stuwing.
Wordt in iets te zware conditie voorgebracht, vriendelijk zelfverzekerd gedrag.
Kwalificatie

Uitmuntend

Jachthondenproef
Veldwerkkwalificatie
Bejaagd

Nee
Nee
Nee

Catalogusnr.

25

Naam hond
Stamboeknummer
Geboortedatum

RIEKS V.D. OOSTWIEKE
NHSB 3068289
1/3/2017

Eigenaar

A. Morsink

Keurmeesters

Mw G. de Wit-Bazelmans en Mw J.Nijhuis

16

Jonge reu, met goede verhoudingen in hoofd en lichaam, prima ras en geslachtstype.
Mooi mannelijk wigvormig hoofd, de lippen graag iets beter besneden
Correct gebit, goed geplaatst en gedragen oor, goed oog,
Voldoende gehoekt achter en voor, opperarm staat een tikje stijl, ellebogen zouden iets beter
mogen aansluiten
Goede hals, rug mocht wat krachtiger,
Goede voorborst, borstdiepte en ribwelving.
Gaat in het juiste tempo met voldoende stuwing, grijpt goed uit, maar draait de ellebogen wat
naar buiten tijdens het gaan.
Uitmuntende vacht, mooie kleur, met uitstekende bevedering.
Ontspannen en vriendelijk gedrag.
Kwalificatie

Uitmuntend

Jachthondenproef
Veldwerkkwalificatie
Bejaagd

Nee
Nee
Nee

Catalogusnr.
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Naam hond
Stamboeknummer
Geboortedatum

BINCK V.'T WILHOECKSKE
NHSB 3073915
2/25/2017

Eigenaar

E. van Olst

Keurmeesters

Mw G. de Wit-Bazelmans en Mw J.Nijhuis

Jonge reu van een prima type, goede maat en lengte hoogte verhouding.
Passend hoofd, goed aangezet oor, mooi oog, correct gebit, rastypische expressie.
Mooie hals ruglijn, goed gehoekt voor en achter, voldoende ribwelving en borstdiepte, mag in
lichaam wat volwassener worden.
Passend bone, compacte voeten.
Regelmatig gangwerk met goede paslengte en stuwkracht.
Rastypische beharing en bevedering mooi helder wit.
vriendelijk gedrag
Kwalificatie

Uitmuntend

Jachthondenproef
Veldwerkkwalificatie
Bejaagd

Nee
Nee
Ja
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Naam hond
Stamboeknummer
Geboortedatum

OLLIE OKKI V.D. SEBASTIAANS HOEVE
NHSB 3034943
2/24/2016

Eigenaar

B. Ledderhof

Keurmeesters

Mw G. de Wit-Bazelmans en Mw J.Nijhuis

Krachtige reu drie jaar oud, mooi rastypisch totaalbeeld, correcte verhoudingen in hoofd en
lichaam, stevig bone.
Mooi mannelijk hoofd, prima wigvormige voorsnuit, graag tikkeltje meer opvulling onder de ogen.
Goed geplaatst en gedragen oor, correct gebit, lippen graag beetje beter besneden.
Krachtige hals van goede lengte die overgaat in krachtige rechte rug.
Goed geplaatst en gedragen staart, mooi bossig.
Voldoende voorborst, goede borstdiepte, voldoende ribwelving.
Ellebogen konden iets beter aansluiten, goed gehoekt achter en voor.
Krachtige goed aangesloten voeten.
Uitstekende vacht qua structuur en bevedering, mooie kleur, bijna mantel, graag iets meer wit.
Gangwerk gaat vlot door de ring, met evenwijdige pas, goed uitgrijpend, gaat achter wat nauw.
Uitstekend gedrag.
Complimenten voor de jonge handler, uitstekend voorgebracht.

Kwalificatie

Uitmuntend

Jachthondenproef
Veldwerkkwalificatie
Bejaagd

Nee
Nee
Nee

Catalogusnr.
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Naam hond
Stamboeknummer
Geboortedatum

CHUCK VAN NOORDHOVE
NHSB 3024038
11/7/2015

Eigenaar

P.M.J.A. Smulders

Keurmeesters

Mw G. de Wit-Bazelmans en Mw J.Nijhuis

18

Lichtgebouwde rastypische reu, goede maten en lengte hoogte verhouding
Mooi gevormd reuen hoofd met prima expressie, goede wigvorm, mooie opvulling onder de ogen.
Goed aangezet en gedragen oor, met wat lange beharing, goed oog, correct gebit.
Mooie hals, rug mocht iets vaster.
Evenredig goed gehoekt, passend bone, compacte voeten.
Regelmatig gangwerk, goede paslengte en stuwkracht.
Rastypische beharing, bossige staart goed gedragen.
Vriendelijk, alert gedrag.
Kwalificatie

Uitmuntend

Jachthondenproef
Veldwerkkwalificatie
Bejaagd

Nee
Nee
Nee

Catalogusnr.
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Naam hond
Stamboeknummer
Geboortedatum

FABIAN JAMIE V.D. EIJKENSTAETE
NHSB 3102313
11/10/2017

Eigenaar

R. Laros

Keurmeesters

Mw G. de Wit-Bazelmans en Mw J.Nijhuis

Flinke reu van bijna 2 jaar, krachtig totaalbeeld met stevig bone.
Goede verhoudingen in hoofd en lichaam, mooi mannelijk hoofd met wigvormige voorsnuit.
Goed geplaatst oog dat nog beetje donkerder mag worden, graag iets meer opvulling onder de
ogen.
Goed gebit, goede lippen.
Hals van goede lengte die overgaat in krachtige rechte rug,
Wat sterk hellend bekken, waardoor hond graag beetje ondergeschoven staat.
Goed gehoekt voor, voldoende gehoekt achter, goed aangesloten ovaalvormige voeten.
Goede voorborst, borstdiepte en ribwelving.
Gaat vlot door de ring, grijpt goed uit, maar zou achter meer mogen stuwen (houdt achter wat in).
Tikkeltje laag aangezette staart, goed gedragen en bossig.
Prima vacht qua kleur, structuur en bevedering.
Kwalificatie

Uitmuntend

Jachthondenproef
Veldwerkkwalificatie
Bejaagd

Nee
Nee
Nee
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Naam hond
Stamboeknummer
Geboortedatum

RINTJE NOUSKA V.H. BEEMDVELD
NHSB 2974940
8/9/2014

Eigenaar

A.J. Cnossen-Klok

Keurmeesters

Mw G. de Wit-Bazelmans en Mw J.Nijhuis

Rastypische reu, goede maat en lengte/ hoogte verhouding.
Uitmuntend wigvormig reuenhoofd met rastypische expressie, goed opgevuld onder de ogen.
Goed aangezet en gedragen oor, goed oog, correct gebit.
Schouderpartij is wat naar voren geplaatst, achter goed gehoekt,
Sterke hals en rug, goede onderbelijning, passend bone, goede voeten.
Regelmatig gangwerk met goede paslengte en stuwing.
Bossige staart wordt goed gedragen.
Rastypische beharing en bevedering.
Vriendelijk zelfverzekerd gedrag.
Kwalificatie

Uitmuntend

Jachthondenproef
Veldwerkkwalificatie
Bejaagd

Nee
Nee
Nee

Catalogusnr.
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Naam hond
Stamboeknummer
Geboortedatum

OME WILLEM GIOUK V.'T DRESKE KWINNE
NHSB 3053888
8/13/2016

Eigenaar

G. van Aalst

Keurmeesters

Mw G. de Wit-Bazelmans en Mw J.Nijhuis

Krachtige reu van bijna 2 jaar, flink aan de maat.
Goede verhoudingen in hoofd en lichaam, mooi mannelijk hoofd, krachtige schedel en voorsnuit,
Goed oog goed geplaatst en gedragen oor, goede lip, correct gebit.
Zag graag iets meer opvulling onder de ogen.
Krachtige hals van goede lengte, goede rug, wat hellend bekken.
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Voldoende gehoekt achter en voor, goede borstdiepte, goede ribwelving, zag graag iets meer
voorborst.
Gaat vlot en vrolijk door de ring, met veel enthousiasme maar laat zien dat ie voldoende kan
stuwen, grijpt goed uit, maar nog wat los in polsen.
Prima vacht qua structuur en bevedering, met wit met bruine vlekken, toont over het lichaam wat
schimmel.
Kwalificatie

Zeer goed

Jachthondenproef
Veldwerkkwalificatie
Bejaagd

Nee
Nee
Nee

Catalogusnr.
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Naam hond
Stamboeknummer
Geboortedatum

BRAM LUNA V.D. NETTELHORST
NHSB 3110616
2/5/2018

Eigenaar

F.W. Waanders

Keurmeesters

Mw G. de Wit-Bazelmans en Mw J.Nijhuis

Rastypische jonge reu die uiteraard in alles nog wat volwassener moet worden, maar nu al een
rastypisch beeld laat zien
mooi gevormd reuen hoofd, mooi gevormde schedel.
Goede opvulling onder de ogen, strakke lip, goed oog wat rode oog omranding (opwinding), oor
goede aanzet en gedragen,
correct gebit.
Lange hals, strakke ruglijn, prima onderbelijning.
Goed gehoekt voro en achter, prima voorborst en voor leeftijd uitmuntende borstdiepte.
Staat goed op de benen, compacte voeten.
Rastypische beharing met voor leeftijd al veel bevedering.
Moeiteloos regelmatig gangwerk met goede paslengte en stuwkracht.
Bossige staart wordt goed gedragen.
Vriendelijk gedrag.
Kwalificatie

Uitmuntend

Jachthondenproef
Veldwerkkwalificatie
Bejaagd

Nee
Nee
Nee
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