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Janne Nynke v.d. Bezelhonk

Reuen
Openklas
1.

Joris Nynke v.d. Bezelhonk (NHSB 2694399)
Heel mooi type maar wat teruggetrokken; mooi hoofd; goed gebit; prima lichaam; sterke benen en voeten; goede
hoekingen; gaat vlot en soepel; goede beharing. 1 U, res.CAC/res.CACIB

2.

Douwe fan’t Suydevelt (NHSB 2653015)
Prima type; mooi reuenhoofd; goed gedragen oor; goed gebit; prima lichaam; sterke rug; voor goed gehoekt, achter
minder; kan goed gaan. 2 U

3.

Govert-Anjo van Drienermarke (NHSB 2617082)
Uitmuntend totaalbeeld; mooi reuenhoofd; prima lichaam; sterke rug; goed gehoekte voor- en achterhand; vlot en
soepel gangwerk; goede beharing; prima karakter. 3 U

4.

Mees fan ’t Drentsce Volk (NHSB 2697945)
Uitmuntend totaalbeeld; heel mooi hoofd; mooie expressie; prima lichaam; goede hoekingen; gaat vlot en soepel,
maar, jammer, achter wat nauw; prima beharing. 4 U



Boyka-Nouska van Klein Elsholt (NHSB 2631163)
Voldoende rastype; goed reuenhoofd; één bovenvoortand afgebroken; goed lichaam; goede hoekingen; gaat vlot maar
voor wat breed; moet wat vrijer worden. ZG



Bas (NHSB 2592229)
Zeer zware reu maar goed in verhouding; zwaar hoofd; goed gebit; rug voldoende sterk; voor goed gehoekt; staat wat
“Frans”; staat achter koehakkig; gangwerk kan wat vaster. ZG



Nero-Nouska van Klein Elsholt (NHSB 2681184)
Voldoende rastype; goed reuenhoofd; goed gebit; P 1 linksboven ontbreekt; goed gedragen oor; goede hoekingen; kan
goed gaan maar heeft te weinig ringtraining. ZG



Siebe van Oudsher (NHSB 2637905)
Voldoende ras type; hoofd, oog en gebit in orde; voldoende lichaam; wat lang in lendenen; goede hoekingen;
gangwerk voldoende, achter wat nauw; goede beharing. ZG

Kampioensklas
1.

Bart fan ’t Suydevelt(NHSB 2630889)
Uitmuntend totaalbeeld; heel mooi hoofd; prima lichaam; goede hoekingen; prima gangwerk; goede beharing. 1 U,
CAC/CACIB

Jeugdklas
1.

Thybo Sanne van Drienermarke (NHSB 2743418)
Uitmuntend totaalbeeld; goed hoofd; goed gedragen oor; prima lichaam; rug moet vaster; voor en achter goed
gehoekt; gaat vlot en soepel; goede staartdracht en beharing. 1 U

2.

Jarra Phébe van Groevenbeek(NHSB 2754415)
Goed rastype; mooi hoofd; gebit vanwege tegenstribbelen (niet kunnen controleren?);goed gedragen oor; prima
lichaam; rug mag nog wat vaster worden; sterke benen en voeten; loopt vlot en soepel; goede beharing; meer
ringtraining noodzakelijk. 2 ZG vanwege tegenstribbelen

3.

Syb fan ’t Suydevelt(NHSB 2746095)
Voldoende rastype; goed reuenhoofd; lichaam moet nog ontwikkelen; rug moet vaster worden; voor redelijk gehoekt,
achter wat sterk hellend bekken; gangwerk nog erg los, weinig stuwing in achterhand; goede beharing. 3 ZG

1

Tussenklas
1.

Bowie Spot van Carnisselande (NHSB 2706022)
Uitmuntend totaalbeeld; goed hoofd, oog, oor en gebit; prima lichaam; sterke rug; goede hoeking voor en achter; gaat
vlot en soepel, achter wat nauw; goede beharing. 1 U



Olof fan ’t Suydevelt
Voldoende type; goed hoofd, iets oplopende neuslijn (pointer); voldoende lichaam; redelijke hoekingen; gangwerk nog
erg slordig en weinig stuwend; goede beharing; vanwege neuslijn: G

Teven
Openklas
1.

Janne Nynke v.d. Bezelhonk (NHSB 2694403)
Uitmuntend totaalbeeld; heel mooi hoofd; goed gedragen oor; prima lichaam met voldoende sterke rug; goede
hoekingen; vlot en soepel gangwerk; goede beharing. 1 U, CAC/CACIB/BOB

2.

Britt fan ’t Suydevelt (NHSB 2630893)
Uitmuntend totaalbeeld; mooi hoofd; goed gedragen oor; voldoende lichaam met voldoende voorborst; rug moet nog
wat vaster worden; goede hoekingen; kan vlot gaan; goede beharing. 2 U, res.CAC/res. CACIB

3.

Jet fan ’t Suydevelt (NHSB 2694896)
Uitmuntend totaalbeeld; mooi hoofd; mooi oog, oor en gebit; prima lichaam met goede rug; goede hoekingen; vlot en
soepel gangwerk; goede beharing. 3 U

4.

Tessa Nouska van Klein Elsholt
Uitmuntend totaalbeeld; voldoende vrouwelijk hoofd; goed gedragen oor; goed gebit; prima lichaam; goede
hoekingen; sterke benen en voeten; gaat vlot en soepel; goede beharing. 4 U



Lori fan ’t Drentsche Volk (NHSB 2697949)
Uitmuntend totaalbeeld; goed gedragen oor; prima lichaam; voldoende sterke rug; voor goed gehoekt, achter iets
ondergeschoven; gaat vlot en soepel, achter iets nauw; goede beharing. U



Jikke v.d. Huetsche Grave (NHSB 2565732)
Voldoende rastype; goed hoofd; gebit toont wat aanslag; goed gedragen oor; goed lichaam; wat sterke rug;
voldoende hoekingen; loopt achter met weinig stuwing en vóór breed. ZG



Flora Haidy fan ’t Patrijzen Bos (NHSB 2651658)
Uitmuntend totaalbeeld; goed hoofd; oog, oor en gebit in orde; prima lichaam; sterke rug; voldoende voorborst; gaat
vlot; voorvoeten erg slap en staat Frans. ZG



Amber-Nouka v.d. Neerbosche Wateren (NHSB 2659489)
Uitmuntend totaalbeeld; goed hoofd; goed gedragen oor; onder 1 snijtandje afgebroken; prima lichaam; rug mag wat
vaster; goede hoekingen; wat slordig in gangwerk; goede beharing. U

Jeugdklas
1.

Djenna Sanne van Drienermarke (NHSB 2743422)
Uitmuntend totaalbeeld; heel mooi hoofd; goed gedragen oor; goede expressie; prima lichaam met voldoende strakke
rug; goede hoekingen ; vlot gangwerk; prima voorgebracht. 1 U

2.

Pleun fan ’t Suydevelt (NHSB 2733424)
Zeer goed totaalbeeld; goed hoofd, oog, oor, gebit; prima lichaam; goede hoekingen; gaat vlot en soepel; goede
beharing, jammer wat weinig platen. 2 U

3.

Isah Loeka v.d. Krikheide (imp. België)
Uitmuntend totaalbeeld; mooi hoofd; goed gedragen oor; goed gebit; voldoende lichaam; goede hoekingen; gaat vlot
en soepel; draagt soms de staart iets sikkel; goede beharing. 3 ZG

2

Tussenklas
1.

Mila-Nouka v.d. Neerbosche Wateren (NHSB 2718299)
Uitmuntend totaalbeeld; goed hoofd, oog en gebit; voor leeftijd prima lichaam met sterke rug; goede hoekingen; vlot
en soepel gangwerk; goede beharing. 1 U

2.

Amy Lotte v.d. Lage Nesse (NHSB 2710814)
Voldoende rastype; wat smal en niet vlak genoeg in schedel; goed gebit, goed gedragen oor; prima lichaam; goede
hoekingen voor, schuift achter wat onder; gangwerk nog niet vast genoeg; goede beharing. 2 ZG

Veteranenklas
1.

Anjo Marlein van Drienermarke (NHSB 2353198)
Uitmuntend type; mooi hoofd; prima gebit dat nog mooi schoon is; prima lichaam; goede hoeking in voor- en
achterhand; vlot gangwerk. 1 U, Beste Veteraan

Puppyklas
1.

Sanne Nynke v.d. Bezelhonk
Mooi type; mooi vrouwelijk hoofdje; voor leeftijd voldoende lichaam; goede hoeking; beweegt vlot; gaat en staat nog
wat overbouwd; goede beharing. 1 VB, Beste Pup

3

