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Keurmeester:
Beste v.h. Ras:

Mw. L. Erhart
Birthe Be v.d. Sebastiaanshoeve

Openklas	
  Reuen	
  
1.

Sjef fan ‘t Suydevelt
6 jaar; uitmuntend type; fraai hoofd met goed geplaatst en gevormd oog; correct oor; voor
voldoende gehoekt; goede benen en voeten; uitmuntend lichaam; achter goed gehoekt; goede
beharing; mooie bossige start; gaat volt. 1 U

2.

Harda
4½ jaar; flinke reu van mooi type; goed belijnd hoofd; zag het oog graag wat donkerder; correct
behaard oor; voor voldoende gehoekt; achter correct; iets hellend kruis; prima ribwelving; goede
beharing; bossige staart; gaat vlot. 2 U

3.

Foppe Meike van Groevenbeek
5 jaar; uitmuntend type; mooi hoofd met goede expressie; mooi amberkleurig oog, wat rond;
correct behaard oor; voor en achter correct gehoekt; prima lichaam; goede beharing; goede staart
die wat lang behaard is; gaat vlot. 3 U

4.

Boyka-Nouska van Klein Elsholt
3 jaar; wat gestrekte reu van zeer goed type; toont zich niet vrij; goed belijnd hoofd; oor zou iets
hoger geplaatst mogen zijn, correct behaard; voor en achter correct gehoekt; prima ribwelving;
goede beharing; voldoende bossige staart; gaat vlot, voor wat breed. 4 ZG

•

Douwe fan ’t Suydevelt
2½ jaar; zeer goed type; fors hoofd dat wat breed in schedel is; goed oor en oog; kan voor beter
gehoekt, achter correct; goede benen en voeten; prima ribwelving; voldoende beharing van goede
structuur; voldoende bossige staart; gaat vlot; voelt zich niet helemaal op zijn gemak. ZG

Kampioensklas	
  Reuen	
  
1.

Oscar Phébe van Groevenbeek
3 jaar; uitmuntend type; mooi hoofd; goede expressie; voor en achter correct gehoekt; mooi bone;
goede voeten; prima lichaam; goede beharing; bossige staart; gaat vlot. 1 U, CAC/CACIB, Winner

2.

Floris Phébe van Groevenbeek
3 jaar; mooi hoofd met goede expressie; goede oogkleur; correct behaard oor; voor en achter goed
gehoekt; prima lichaam; mooie beharing; goede staart die wat bossiger zou kunnen zijn; gaat vlot,
voor wat breed. 2 U, res.CAC/res.CACIB

3.

Bart fan ’t Suydevelt
3 jaar; mooi type; mooi breed hoofd; schedel mag niet breder worden; neus is niet volledig
gepigmenteerd; voor en achter correct gehoekt; prima lichaam; goede beharing; voldoende
bossige staart; bij het gaan los in de polsen en nauw achter. 3 U

4.

Jordie the Gloucester
5 jaar; hond van een in aanleg mooi type; wordt vandaag in wat magere conditie voorgebracht,
waardoor hij niet helemaal in balans is; goed belijnd hoofd; kan voor en achter beter gehoekt; staat
Frans; goede ribwelving; voldoende beharing; goede staart die wat bossiger mag zijn; gangwerk
mag vaster worden. 4 ZG
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•

Saco fan ’t Suydevelt
Bijna 4 jaar; in aanleg mooi type; toont zich niet vrij; mooi hoofd; wat lichte oogomranding die de
uitdrukking schaadt; voor voldoende gehoekt, achter correct; prima ribwelving; wat hellend kruis;
goede beharing; bossige staart; gaat vlot, voor breed. ZG

•

Horus-Meike van Groevenbeek
7 jaar; mooi type; fraai hoofd; correct behaard oor; voor en achter correct gehoekt; prima lichaam;
wat krullerige beharing; mooie staart; licht hellend kruis; Helaas onregelmatig in het gangwerk;
vanwege het onregelmatige gangwerk geen kwalificatie

Jeugdklas	
  Reuen	
  
1.

Jeube Tinke van Groevenbeek
10 maanden; mooi type; krachtig hoofd waar het lichaam nog een beetje bij in moet groeien; goed
belijnde schedel en voorsnuit; goed gedragen oor dat iets langere beharing mag hebben; goede
beharing aan de keel; voor en achter correct gehoekt; goede benen en voeten; goede ribwelving;
iets hellend kruis; in aanleg bossige staart; gaat vlot, maar voor de ellebogen nog wat los. 1 U,
Jeugdwinner

2.

Jelle Senna van Selihof
1½ jaar; zeer goed type; mooi belijnd hoofd; goed oor en oog; kan voor wat beter gehoekt; goed
bone; lichaam zou voor zijn leeftijd wel wat meer ontwikkeld mogen zijn; achter correct gehoekt;
iets hellend bekken; in aanleg goed behaard, maar wat teveel bevedering aan de staart, die bij het
gaan nogal hoog gedragen wordt; mag nog wat meer ringmanieren krijgen.
2 ZG

Tussenklas	
  Reuen	
  
1.

Joris Nynke v.d. Bezelhonk
19 maanden; mooi type; mooi belijnd reuenhoofd; oog voldoende donker; wat groot oor, dat goed
behaard is; voor en achter correct gehoekt; mooie ribwelving; mooie bossige staart; goede
structuur van de beharing; wat vlekjes in het wit; gaat vlot. 1 U

2.

Mees fan ’t Drentsche Volk
18 maanden; flinke reu; mooi type; toont wat losse lip en keelhuid; moet niet breder worden in
schedel; goed oor met correcte beharing; oog voldoende donker; voor en achter correct gehoekt;
prima ontwikkeld lichaam; correct hellend kruis; correcte staart met wat lange beharing; gaat vlot,
voor wat breed. 2 ZG

Puppyklas	
  Reuen	
  
1.

	
  

Thybo Sanne van Drienermarke
8 mnd; mooi type; mooi belijnd hoofd; ogen voldoende uit elkaar geplaatst; goed geplaatst en
gedragen oor dat prima behaard is; voor en achter voldoende gehoekt; voor leeftijd al goed
ontwikkeld lichaam; iets hellend kruis; in aanleg goede beharing; goede staart; gangwerk mag nog
iets vaster worden; zuiver witte kleur. 1 VB
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Openklas	
  Teven	
  
1.

Birthe Be v.d. Sebastiaanshoeve
3 jaar; mooi type; mooi hoofd met goede expressie; voor voldoende gehoekt; prima lichaam;
achter correct gehoekt; goede beharing en staart; zeer levendig temperament; toont voortdurend
staartactie; gaat vlot. 1 U, CAC/CACIB/BOB, Winster

2.

Flora Haidy fan ’t Patrijzen Bos
2½ jaar; krachtige teef; goed belijnd hoofd; zou iets minder lip mogen hebben; voor voldoende
gehoekt; goede benen en voeten die iets frans staan; prima ribwelving; achter goed gehoekt; iets
hellend kruis; gaat volt. 2 U

3.

Sanne Lotte v.d. Lage Nesse
4 jaar; mooi type; vrouwelijk hoofd met mooie expressie; correct behaard oor; voldoende bone;
wat slappe voeten; voor en achter correct gehoekt; goede ribwelving; bossige staart; beharing
toont wat veel slag; mag bij het gaan vaster. 3 ZG

4.

Amber-Nouka v.d. Neerbosche Wateren
2½ jaar; in aanleg mooi type; goed belijnd hoofd; amberkleurig oog; goede expressie; voor en
achter voldoende gehoekt; front niet helemaal strak; goede ribwelving; een tikkeltje lang in
lendenen; iets hellend kruis; goede beharing; bossige staart; staat sikkelhakkig en mist bij het gaan
stuwkracht achter. 4 ZG

Kampioensklas	
  Teven	
  
1.

Sanne Anjo van Drienermarke
5 jaar; flinke teef; goed belijnd hoofd; correct behaard oor; goede oogkleur; voor voldoende
gehoekt; prima ribwelving; achter goed gehoekt; iets hellend kruis; goede beharing; bossige staart;
gaat vlot. 1 U, resCAC/resCACIB

2.

Gina v.d. Haeckpolder
5 jaar; mooi type; vrouwelijk hoofd; wat rond oog dat iets donkerder zou mogen zin ; ze voelt zich
vandaag niet helemaal op haar gemak; voor en achter correct gehoekt; prima lichaam, maar moet
niet zwaarder worden; goede beharing; bossige staart; gaat vlot. 2 U

Gebruikshondenklas	
  Teven	
  
1.

Shai Bat Digit v.d. Waterdwinger
6 jaar; wat hoog gestelde teef van zeer goed type; wat gewelfde voorsnuit en wat hoekige lip;
correct behaard oor; voldoende bone; voor voldoende gehoekt; achter correct; prima lichaam;
mooi hard gespierd; wat veel slag in de beharing; goede staart. 1 ZG

Jeugdklas	
  Teven	
  
1.

	
  

Mila-Nouka v.d. Neerbosche Wateren
15 maanden; mooi type; mag nog wat vrijer worden; fraai hoofd; voor voldoende gehoekt; achter
correct; goede benen en voeten; goede ribwelving; in aanleg goede beharing; bossige staart; gaat
vlot. 1 U, Jeugdwinster
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2.

Josephine Tinke van Groevenbeek
10 maanden; mooi type; vrouwelijk hoofd met wat ruime lip; voor en achter correct gehoekt;
goede benen en voeten; prima ribwelving; in aanleg goede beharing; goede staart; gaat vlot;
bovenbelijning mag nog wat vaster worden. 2 U

3.

Marjon-Nelke-Guido van ’t Opgoande Slag
9 maanden; goed gebouwde teef met een wat fijn hoofd; voorsnuit zou krachtiger moeten zijn;
voor en achter correct gehoekt; bone passend bij de maat; staat wat Frans; voor leeftijd prima
ontwikkeld lichaam; goede beharing; voldoende bossige staart; staat en gaat voor wat nauw.
3 ZG

4.

Parel fan ‘t Suydevelt
10 maanden; zeer goed type; gestrekt hoofd met een wat gebogen neusrug; wat groot laag
geplaatst oor; mooie oogvorm en kleur; voor en achter correct gehoekt; goede ribwelving;
beharing van goede structuur; voldoende bossige staart; gangwerk mag wat vaster worden.
4 ZG

•

Amy Lotte v.d. Lage Nesse
17 maanden; in aanleg mooi type; moet nog wat vrijer worden; goed belijnd hoofd; correct
behaard oor; voor voldoende gehoekt; prima ribwelving; achter correct gehoekt; goede staart die
wat bossiger zou kunnen zijn en bij het gaan wat hoog gedragen wordt; gaat vlot, voor wat breed;
zag het oog liever donkerder; vandaag ZG

•

Zyra Juno Freza v.d. IJkenhorst
10 maanden; zeer goed type; vandaag niet helemaal in balans, omdat ze wat te zwaar is; goed
belijnd hoofd, maar toont wat lip en keelhuid; correct behaard oor wat ze goed kan dragen; voor
voldoende gehoekt, achter correct; goede ribwelving; goede beharing; voldoende bossige staart;
front niet vast in gang en stand; moet nog wat meer ringmanieren krijgen. ZG

•

Lytze Freza v.d. IJkenhorst
10 maanden; goed type; ze zou van mij iets meer beenlengte moeten hebben; al heel ver
ontwikkeld voor haar leeftijd; vrouwelijk hoofd; voor en achter correct gehoekt; goed bone; krom
front; prima ribwelving; hellend kruis; goede staart; ze zit wat los in het vel. G

Tussenklasse	
  Teven	
  
1.

Lizzie fan ’t Suydevelt
20 maanden; mooi type; vrouwelijk hoofd; goed oog; correct behaard oor; voor en achter
voldoende gehoekt; goede benen en voeten; prima lichaam; iets hellend kruis; goede beharing;
voldoende bossige staart; bij het gaan zou de bovenbelijning vlakker mogen blijven. 1 U

2.

Famke v.h. Wijdseland
Bijna 2 jaar; mooi type; goed belijnd hoofd; zag het oog liever wat donkerder; correct behaard oor;
voor voldoende gehoekt; goed lichaam; achter correct gehoekt; nèt voldoende behaard; goede
staart; gaat vlot maar iets scheef. 2 U

3.

Lynde Nynke v .d. Bezelhonk
19 maanden; in aanleg mooi type, maar ze zou zich vrijer mogen tonen; mooi belijnd hoofd;
voldoende bone; voor en achter correct gehoekt; goed lichaam; iets hellend kruis; goede beharing
en staart; gaat vlot. 3 ZG

4.

Lori fan’t Drentsche Volk
20 maanden; flinke teef die ik te fors in schedel vind; en ze zou wat minder lip kunnen hebben;
correct behaard oor; voldoende donker oog; goede benen en voeten; voor en achter voldoende
gehoekt; goede ribwelving; hellend kruis; goede beharing; voldoende bossige staart; mist
stuwkracht bij het gaan. 4 ZG
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Veteranenklas	
  Teven	
  
1.

Anjo Marlein van Drienermarke
8 jaar; mooi type; goed belijnd hoofd; voor en achter correct gehoekt; prima ribwelving; iets
hellend kruis; wat krullende beharing; mooie bossige staart; gaat vlot. 1 U

Puppyklas	
  Teven	
  
1.

Djenna Sanne van Drienermarke
8 mnd; mooi type; mooi vrouwelijk hoofd; voor en achter voldoende gehoekt; goede benen en
voeten; voor leeftijd mooi ontwikkeld lichaam; goede beharing en staart, maar wat lange
bevedering; gaat vlot. 1 VB
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