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Reuen
Jeugdklas
1.

Cisco Cas v.d. Sebastiaans Hoeve
(NHSB 2772138, Eig. K.T. Wiegert)
Bijna één jaar; typisch rasbeeld; licht gestrekt; een typisch Drentenhoofd met correct iets kortere
voorsnuit; correct behang met typische beharing; schaargebit; prima lichaam met voldoende voorborst;
staat voor iets recht op de voeten en het bekken zou iets vlakker mogen; mist kniehoeking in de
achterhand; voor leeftijd voldoende ontwikkelde vacht; supergedrag; om het type uitmuntend. 1 U

2.

Syl Pyppa v.d. Bezelhonk
(NHSB 2769608, Eig. A.C.E. Craenen-Jonsson)
Bijna 1 jaar; levendige, licht gestrekte jonge reu; prima rasbeeld; correct hoofd met goede iets kortere
voorsnuit; correct behang; schaargebit; lichaam met goede voorborst en ruim voldoende hoekingen; de
voorvoeten mochten sterker en het bekken vlakker; gangwerk een beetje rommelig, maar in aanleg in
orde; hij is momenteel nog niet af, vandaar een zeer goed. 2 ZG

3.

Clovis v.d. Sebastiaanshoeve
(NHSB 2772137, Eig. M. Stuijvenberg)
11 maanden en nog volop in ontwikkeling, ook qua gedrag; zou in lichaam iets gestrekter mogen; hoofd in
verhouding met iets diepe stop; correct behang; compleet schaargebit; lichaam nog niet helemaal af en
mist voorborst; voor leeftijd prima bone; gaat met wat korte passen voor en achter; zeer los in de polsen
en de achterhand moet nog krachtiger worden; voldoende vacht voor leeftijd. G

Tussenklas
1.

Perro fan ’t Suydevelt
(NHSB 2733419, Eig. H. & M. Snippert)
18 maanden; typische Drent; fraai hoofd met mooie iets kortere voorsnuit en correct wijd geplaatste ogen;
schaargebit; prima lichaam met mooie sterke hals-rug belijning; goede voorborst; prima hoekingen in vooren achterhand; goede voeten en beenwerk; loopt vlot met voldoende stuwing; goede vacht; vanwege zijn
gedrag krijgt deze mooie reu een zeer goed. 1 ZG

2.

Quinto fan ’t Suydevelt
(NHSB 2734444, Eig. B.H. Buter)
21 maanden; zeer goed rasbeeld; licht gestrekt lichaam; voldoende mannelijk hoofd; rastypische oren;
voldoende donker oog; schaargebit; goede hals- en rugbelijning; voor en achter voldoende gehoekt; losse
polsen in de voorhand; goed bone; gangwerk voor erg los en achter erg nauw; prima vacht; vanwege het
gangwerk een zeer goed. 2 ZG

Openklas
1.

Floris Phébe v. Groevenbeek
(NHSB 2635614, Eig. N.G. Klaassen)
Bijna 4 jaar; fraaie reu, aantrekkelijk totaalbeeld; hoofd in verhouding; mooie wigvormige iets kortere
voorsnuit; correct behang, ogen en gebit; typische hals; zeer sterk lichaam; bekken zou iets vlakker mogen;
prima benen en voeten; loopt vlot (ietsje wijd in front); voldoende in vacht en bevedering. 1 U,
CAC/CACIB/BOB

2.

Joris Nynke v.d. Bezelhonk
(NHSB 2694399, Eig. R.P.N.S. van Gogh & A.A.G. Hendriks)
Bijna 2½ jaar; licht gestrekte krachtige jonge reu; mannelijk hoofd; goed behang, ogen en gebit;
wigvormige voorsnuit; voldoende sterk lichaam; prima beenwerk; voorvoeten mochten sterker; ik zag
graag iets langere beharing; loopt vlot met iets polsbeweging. 2 U

1

3.

Douwe fan ’t Suydevelt
(NHSB 2653015, Eig. E. & R. Heukers-Huitzing))
3 jaar; mooi type Drent; licht gestrekt en mooi in verhouding; neusrug niet helemaal vlak; correcte
verhoudingen in het hoofd; goede oren, ogen en gebit; zou iets drogere lippen mogen; goed lichaam met
prima voorborst; goede benen en voeten; prima vacht; goede bespiering en prima gangwerk; vanwege zijn
gedrag een kwalificatie minder (hij bromt onder mijn handen). 3 ZG

4.

Timo v.d. Haeckpolder
(NHSB 2598756, Eig. J.W. Hoeksema & J.H. Alberts-Oets)
4 jaar; zeer goed rasbeeld; typisch hoofd met mooie wigvormige voorsnuit; neusrug niet helemaal vlak;
correcte oren; schaargebit; sterk lichaam; bekken zou iets vlakker mogen; goede benen en voeten; vacht
niet overal aangesloten; is bij het gaan moeilijk uit telgang te houden. 4 ZG
Luka Anjo v. Drienermarke
(NHSB 2617084, Eig. M. Waindrich-Jansen)
4 jaar; licht gestrekte reu; zeer goed rasbeeld; voldoende mannelijk hoofd met een iets diepe stop; behang
zou iets hoger mogen; goede ogen en gebit; goede hals; goed lichaam met goede bovenbelijning;
voldoende gehoekt in voor- en achterhand; voldoende krachtig bone; voorvoeten mochten sterker; vacht
niet overal aangesloten; loopt met voldoende stuwing maar erg los in de voorhand. ZG
Axel v.d. Huetsche Grave
(NHSB 2641881, Eig. A.C.E. Craenen-Jonsson)
Bijna 3½ jaar; licht gestrekte reu die zich niet helemaal vrij toont; voldoende mannelijk hoofd met correcte
wigvormige snuit; goed oog, oor en gebit; prima hals; voldoende sterk lichaam met voldoende voorborst;
zou in ellebogen vaster mogen; prima vacht en bevedering; loopt vlot, voor iets los, maar vanwege zijn
gedrag een zeer goed. ZG
Bas
(NHSB 2592229, Eig. P. Scholten)
5 jaar; stevige reu die zich wat laag op de benen toont; krachtig hoofd met een tikje rond oog; correcte
oren; schaargebit; goede schoft, maar de rugbelijning mocht strakker; goede voorborst; zeer krachtig
beenwerk; wat slappe voorvoeten; is tijdens het gangwerk voor en achter erg los; goede vacht en
bevedering. G

Kampioensklas
1.

Oscar Phébe v. Groevenbeek
(NHSB 2635613, Eig. J. Broekman-Dekker)
Ruim 3 jaar; fraaie zelfverzekerde reu met een licht gestrekt lichaam en een super bespiering; goed
behang; goede ogen; mooie korte hals; sterke rug; prima voorborst; sterk beenwerk; bekken zou iets
vlakker mogen; goede voeten; goede vacht met voldoende bevedering; prima gangwerk; ellebogen
mochten iets beter aansluiten. 1 U, res.CAC/res.CACIB

2.

Andor fan de Indo-Anjoho
(NHSB 2681989, Eig. B.M. Pouw-Zuiderhof)
Bijna 3 jaar; fraaie reu; mooi rasbeeld; hoofd mooi in verhouding; correct behang, oog en gebit; zou droger
aan de hals mogen; typisch korte hals; licht gestrekt lichaam; bekken mocht iets vlakker; goede voorborst;
iets meer vering gewenst in de voorvoet; goede vachtstructuur, maar bevedering mocht iets intenser. 2 U

2

Teven
Jeugdklas
1.

Bente v.’t Arrêt
(NHSB 2764894, Eig. H. v.d. Berg & J. de Wit)
13 maanden; prima rasbeeld; typische Drententeef; goede verhoudingen in het hoofd met een iets kortere
voorsnuit; goede ogen en gebit; correct aangezet oor; goede hals; prima lichaam met mooie voorborst;
goed gehoekte voor- en achterhand; prima beenwerk en goede voeten; voor leeftijd ruim voldoende in de
beharing; loopt vlot maar nog een beetje jeugdig los. 1 U

2.

Tarah Famke v.d. Tienhont
(NHSB 2747914, Eig. W. de Graaff)
17 maanden; licht gestrekte teef; ruim voldoende rasbeeld en vandaag een beetje verlegen; correct hoofd;
goede oren; mooie wijd geplaatste ogen; schaargebit; goede hals; voldoende sterk lichaam; opperarm wat
recht en de voorvoeten Frans; goed bone; voor leeftijd voldoende vacht; loopt vlot; voldoende stuwend
gangwerk en draagt haar staart vrolijk. 2 U

3.

Chita Chess v.d. Sebastiaanshoeve
(NHSB 2772139, Eig. J. & M.D. Egeter-Schoonakker)
11 maanden; typische Drententeef met een licht gestrekt lichaam en voor leeftijd al een prima vacht;
prima verhouding in het hoofd; goede oren, ogen en gebit; goede rug; voelbare voorborst; ze is in de
voorhand nog wat los; tijdens het gaan loopt ze in de achterhand een fractie nauw. Om het type een
uitmuntend. 3 U

4.

Isah Loeka v.d. Krikheide
(NHSB 2783267, Eig. W. Klijnstra & B. de Jong)
16 maanden; ruim voldoende rasbeeld; goede verhoudingen in het hoofd; correct behang, ogen en gebit;
ogen moeten nog opkleuren; voldoende krachtig lichaam met voldoende voorborst; de voorhand mag
beter aansluiten bij de ellebogen; prima gehoekte achterhand; moet sterker worden in de voorvoeten;
loopt vlot, maar de slappe voeten zijn tijdens het gaan zichtbaar (leeftijd); vacht voor leeftijd ruim
voldoende. 4 U
Vilou fan ’t Suydevelt
(NHSB 2768902, Eig. J.W. & F. Hoeksema-Schuurman)
11 maanden; licht gestrekte teef; prima rasbeeld; correct hoofd; goed oog, oor en gebit; prima hals en
ruglijn; voldoende voorborst; opperarm wat recht; prima gehoekte achterhand; sterk beenwerk;
voorvoeten moeten nog krachtiger worden; voor leeftijd voldoende vacht; gangwerk vlot stuwend; moet in
voorhand vaster worden. U
Sanne Barobke v.d. Veenweide
(NHSB 2756746, Eig. E.J.F. Duifhuizen-v.d. Scheur)
15 maanden; zeer goed rasbeeld; vrouwelijk hoofd; correct behang; licht amberkleurige ogen; voorsnuit
zou voller mogen; goede hals; rugbelijning mocht strakker en het bekken vlakker; voelbare voorborst; ze
staat met haar voorvoetjes iets Frans; ze gaat met nog net voldoende stuwing en te veel polsbeweging; ze
draagt ook haar staart bij het gaan erg hoog; voor leeftijd voldoende vacht. ZG

Tussenklas
1.

Djenna Sanne v. Drienermarke
(NHSB 2743422, Eig. H.T. & E.M. Bösing-Dijkstra)
18 maanden; mooi type; correcte verhoudingen in het hoofd met een fractie korte voorsnuit; correcte
oren; goed oog en gebit; goede hals; prima lichaam en voorborst; voldoende hoekingen in de voor- en
achterhand; krachtig beenwerk; goede voeten; goede vacht en bevedering; super gedrag; prima
bespiering; tijdens het gaan een beetje nauw in de achterhand. 1 U, CAC/CACIB

2.

Parel fan ’t Suydevelt
(NHSB 2733422, Eig. J.W. & F. Hoeksema-Schuurman)
17 maanden; nog net gestrekte teef; vrouwelijk hoofd; ik zou de voorsnuit graag iets korter wensen; goed
geplaatst oog; correct oor; schaargebit; sterk lichaam met goede voorborst; opperarm wat recht en sluit
daarom onvoldoende aan; prima beenwerk; voorvoeten mochten sterker; ze trekt regelmatig haar staart
tussen haar benen; gangwerk voldoende stuwend, voor los. 2 ZG

3

Openklas
1.

Mila-Nouka v.d. Neerbosche Wateren
(NHSB 2718299, Eig. B.N.J. Groen)
2 jaar en 2 maanden; prima rasbeeld; correcte verhoudingen in het hoofd; goed behang, oog en gebit; hals
mag droger; goede hals-rug overgang met sterke rug; opperarm wat recht; goed gehoekte achterhand;
prima bone, maar staat voor Frans; goede vacht; ik zag graag wat meer temperament; loopt vlot met iets
polsbeweging en een tikje nauw. 1 U, res.CAC/res.CACIB

2.

Flora Haidy fan ’t Patrijzen Bos
(NHSB 2651658, Eig. W. Klijnstra & B. de Jong)
3½ jaar; sterke teef van een uitmuntend type; krachtig hoofd met goed behang; ogen wat rond; compleet
schaargebit; korte correcte hals; ik zag het lichaam graag wat gestrekter; opperarm wat recht; goed
gehoekte achterhand; goede benen en voeten; voldoende vacht en bevedering; loopt vlot, stuwt meer dan
ze voor uitgrijpt. 2 U

3.

Emma Gina v.d. Haeckpolder
(NHSB 2723669, Eig. C.J. van’t Hof-Groeneveld)
Ruim 2 jaar; typische Drententeef; goede verhouding in het hoofd, met een juiste, iets korte voorsnuit, die
iets beter opgevuld mag worden; correct behang; licht amberkleurige ogen; correct gebit; prima, licht
gestrekt lichaam; achterhand is beter gehoekt dan de voorhand; prima benen en voeten; loopt vlot met
voldoende stuwing; voldoende vacht en bevedering. 3 U

4.

Sarah v. ’t Roetslat
(NHSB 2724424, Eig. J.H. Vroege)
2 jaar; licht gestrekte teef; zeer goed rasbeeld; hoofd met correct behang; goede ogen; ik zag de voorsnuit
graag wat korter; mooie hals-rugbelijning; goed gehoekte voor- en achterhand; prima anatomie; goed
bone; goede voeten; uitmuntende vacht en bevedering; jammer dat de voorsnuit zo lang is, vandaar een
zeer goed; loopt vlot met iets polsbeweging. 4 ZG

Kampioensklas
1.

Gina v.d. Haeckpolder
(NHSB 2525051, Eig. J.H. Alberts-Oets)
6 jaar; prima rasvertegenwoordiger; goede verhoudingen in het hoofd, met een correcte iets korte
voorsnuit; ooraanzet wat laag; goede ogen en gebit; correcte korte hals; goede rug; stevig lichaam met
goede hoekingen en een mooie voorborst; ze zit flink in de vacht; loopt vlot, tikje nauw achter. 1 U

4

