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Keurmeester:
Beste v.h. Ras:

Dhr. R. Doedijns
Douwe fan’t Suydevelt

Reuen	
  
Openklas	
  Reuen	
  
1.

Douwe fan’t Suydevelt
Reu van goed formaat en type; mannelijk in totaalverschijning met passend bone en substantie;
goed hoofd; mooi oog; prima expressie; voor en achter goed gehoekt; goede boven en
onderbelijning; prima lichaam; goede vachtconditie en kleur; voldoende vlotte gangen.
1 U, CAC/CACIB/BOB

2.

Harda
Reu van prima maat en type; prima beenwerk; goede substantie; fraai hoofd; mooi oog; goede
schedel en voorsnuit; oor kan beter; goed opgebouwd front; bovenbelijning kan strakker; wat
rond in croupe; goede vachtconditie en kleur; vlotte gangen; prima ringgedrag en presentatie. 2 U,
res. CACIB

3.

Timo v.d. Haeckpolder
Middelgrote reu van voldoende geslachtstype; mannelijk hoofd; zag de voorsnuit graag iets
krachtiger; oren worden wat naar achteren gedragen; zag graag iets meer stabiliteit in front; trekt
wat rond over de croupe; prima lichaam; beharing heeft wat slag; gangwerk zag ik graag iets
krachtiger en regelmatiger. 3 U

4.

Ardin-Senna-Guido van’t Opgoande Slag
Middelgrote reu van voldoende geslachtstype; voldoende bone en substantie; goed belijnd hoofd
met goede schedel en voorsnuit; oordracht kan beter; sterk opgetrokken onderbelijning;
behoorlijke bovenbelijning; voor en achter voldoende gehoekt; prima vacht, kleur en conditie;
behoorlijke gangen die wel iets krachtiger en vaster kunnen; mooie voeten; prima presentatie en
ringgedrag. 4 ZG

•

Boyka-Nouska van Klein Elsholt
Reu die zich wat zelfbewuster zou kunnen presenteren; zag graag iets meer beenlengte; prima
bone en substantie; goed belijnd hoofd; oordracht kan beter; voor en achter voldoende gehoekt;
prima lichaam; voldoende vlotte gangen met een vrolijke staartdracht; prima vachtconditie en
kleur. ZG

Jeugdklasse	
  Reuen	
  
1.

Olof fan ’t Suydevelt
Fraaie jonge reu van prima maat en type; prima bone en substantie; mannelijk hoofd met fraaie
uitdrukking; prima hoekingen voor en achter; prima lichaam en bovenlijn; prima staartaanzet en
dracht; prima vachtconditie en kleur; vlotte en moeiteloze gangen; prima presentatie. 1 U,
res.CAC

Tussenklasse	
  Reuen	
  
1.

	
  

Bowie Spot van Carnisselande
Jonge reu die wat onwennig in de ring is; heeft nog tijd nodig om rondom uit te zwaren en vaster
te worden; passend bone en substantie; goed belijnd hoofd;voldoende wigvormig in voorsnuit;
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oordracht kan beter; moet in bovenbelijning vaster en krachtiger worden; voor en achter
voldoende gehoekt; moet wat meer stabiliteit krijgen in front; gangwerk moet wat krachtiger en
regelmatiger; prima vachtconditie en kleur. 1 ZG

Gebruikshondenklas	
  Reuen	
  
1.

Bink van ’t Arrêt
Reu van goed formaat; passend bone en substantie; goed gevormd hoofd, voldoende
krachtig; oordracht kan beter; zag graag meer diepte en meer substantie in lichaam; spaarzaam
gehoekt voor en achter; prima vachtconditie en kleur; gaat wat breed in front; prima ringgedrag
en presentatie. 1 ZG

Veteranenklas	
  Reuen	
  
1.

Siep Muffty van Selihof
Leuke veteraan reu die nog vrolijk en vrij in de ring wordt gepresenteerd; heeft een mannelijk
hoofd met prima uitdrukking; een fractie meer beenlengte had niet misstaan; voor en achter goed
gehoekt; voldoende vaste bovenbelijning; prima croupe en staartdracht; gaat voldoende vlot en
soepel door de ring; prima presentatie. 1 U

Teven	
  
Openklas	
  Teven	
  
•

Sonja-Nouska van Klein Elsholt
Zeer enthousiaste en vrolijke zeer welgedane teef; ze zou echt in een wat minder zware conditie
kunnen zijn; ze heeft een prima hoofdvorm; ze heeft een krachtig hoofd; bovenbelijning kan
strakker en krachtiger; zag graag meer stabiliteit in front; normaal gehoekt voor en achter; goede
vachtstructuur; gangwerk moet krachtiger en regelmatiger. G

Kampioensklas	
  Teven	
  
1.

Nelke-Senna-Wammes van ’t Opgoande Slag
Teef van prima formaat en type; mooi vrouwelijk in totaal verschijning; fraai belijnd hoofd met
prima verhouding in voorsnuit en schedel; voor en achter goed gehoekt; prima lichaam;
bovenbelijning kan iets strakker; goede vachtconditie en kleur; gangwerk is voldoende vlot maar
kan iets krachtiger; prima ringgedrag en presentatie. 1 U, res.CACIB

Jeugdklas	
  Teven	
  
1.

Parel fan ’t Suydevelt
Jonge teef die nog volop in ontwikkeling is; voldoende bone en substantie; goed belijnd hoofd met
goede uitdrukking; voor en achter normaal gehoekt; bovenbelijning kan wat strakker; prima
lichaam voor leeftijd; prima vachtconditie en kleur; voldoende vlotte gangen; prima presentatie. 1
U, res.CAC

2.

Mila-Nouka v.d. Neerbosche Wateren
Teefje van goed formaat en type; passend bone en substantie; behoorlijke lengte/hoogte
verhouding; vrouwelijk hoofd; voor en achter voldoende gehoekt;. prima lichaam; gangwerk kan
wat krachtiger en regelmatiger; wat vlak aanliggende beharing; prima presentatie en ringgedrag.
2 ZG

3.

Marjon-Nelke-Guido van ’t Opgoande Slag
Leuke jonge teef die nog volop in ontwikkeling is; heeft nog tijd nodig om uit te zwaren en
volwassen te worden; is nog wat onwennig in de ring; vrouwelijk hoofd; voor en achter
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voldoende gehoekt; moet in voorhand meer stabiliteit krijgen zowel in stand als in beweging;
gangwerk moet krachtiger en regelmatiger; prima vachtconditie en kleur; vriendelijk ringgedrag.
3 ZG
•

Yesse
Teefje van goed formaat; toont wat gestrekt; passend bone en substantie; goed hoofd met goede
schedel en wigvormige voorsnuit; zag graag meer stabiliteit in front, vooral ook in voeten;
bovenbelijning kon strakker; wat rond in croupe, zowel in stand als in beweging; gangwerk achter
erg nauw en mist stuwkracht; prima ringgedrag en presentatie. G

Tussenklas	
  teven	
  
1.

Joyce fan ’t Suydevelt
Teefje van goed formaat en type; goede lengte/hoogte verhouding; zou zich wat vrijer en
enthousiaster in de ring kunnen presenteren; vrouwelijk belijnd hoofd; voldoende krachtige
voorsnuit; oordrcht kan beter; bovenbelijning kan wat strakker en krachtiger; voor en achter
voldoende gehoekt; prima lichaam, vac htconditie en kleur; gangwerk kan wat krachtiger en
regelmatiger. 1 ZG

Gebruikshondenklas	
  Teven	
  
1.

Inukshuk the Gloucester
Solide gebouwde teef van prima maat en type; fraai belijnd vrouwelijk hoofd met markante
uitdrukking; voor en achter goed gehoekt; goed gevormde voeten; prima lichaam; goede bovenen onderbelijning; prima vachtconditie en kleur; vlotte en moeiteloze gangen; prima presentatie. 1
U, CAC/CACIB

2.

Floortje van ’t Holtenbos
Goed opgebouwde teef, fraai van maat en type; zeer vrouwelijk in totaalverschijning; prima
lengte/hoogte verhouding; fraai belijnd hoofd met prima uitdrukking; correcte hoekingen voor en
achter; prima vachtconditie en kleur; voldoende vlotte gangen; prima presentatie en ringgedrag. 2
U

3.

Shai Bat Digit v.d. Waterdwinger
Goed opgebouwde teef van prima type en maat; voldoende bone en substantie; behoorlijke
lengte/hoogte verhouding; fraai belijnd vrouwelijk hoofd met prima expressie; ’n fractie meer
halslengte had niet misstaan; goed lichaam; voor en achter goed gehoekt; wat warrelige beharing;
goede kleur en conditie; gangwerk voldoende vlot en soepel; prima ringgedrag. 3 U

4.

Teuny Filia v.d. Pergenshove
Wat rijzige teef, maar wel van prima type; passend bone en substantie; vrouwelijk belijnd hoofd
met voldoende krachtige voorsnuit; goed oor; bovenbelijning kan wat strakker en rechter; prima
lichaam; voor en achter voldoende gehoekt; prima vachtconditie en kleur; gangwerk kan achter
wat ruimer en krachtiger, maar ze gaat welk goed gecoördineerd door de ring. 4 U

Veteranenklas	
  Teven	
  
1.

	
  

Dagmarnita van Drentenpassie
Veteraan teef van goed formaat en type; ze heeft prima bone en substantie; ze toont wat vierkant
in silhouet; heeft goed bone en substantie; goed belijnd vrouwelijk hoofd; voor en achter goed
gehoekt; bovenbelijning kan wat strakker; is wat rond in croupe; wat golvende beharing van
goede structuur en kleur; mooie bossige staart; gangwerk kan wat krachtiger en regelmatiger. 1 U
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