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Reuen
Jeugdklas
1.

Xinix fan’t Suydevelt (NHSB 2782065)
Reu 10 mnd.; uitmuntend rasbeeld; goede lichaamsverhoudingen; voor leeftijd al goed ontwikkeld; goed
hoofd met goede ooraanzet; wigvormige voorsnuit; goede hoekingen; goede voorborst en borstdiepte;
goede bone en prima voeten; goed geplaatst bekken; prima vachtstructuur; uitgrijpend gangwerk met
goede stuwing. 1 U/JW’10

2.

Antar (NHSB 2316383)
Reu van 14 mnd.; prima rasbeeld, moet nog verder ontwikkelen; bijpassend hoofd; goede ooraanzet;
voorsnuit wigvormig; compleet schaargebit; goede hoekingen; voldoende voorborst en borstdiepte; goede
bone en voeten; goede beharing; goede gangen. 2 U

3.

Jarra Phébe v. Groevenbeek (NHSB 2754415)
Reu 17 maanden; uitmuntend rasbeeld; goede lichaamsverhoudingen; ringgedrag moet nog wat
verbeteren; krachtig reuenhoofd; goed aangezet oor; compleet schaargebit; goede hoekingen; wat wijd in
ellebogen en voeten wijzen wat naar buiten; goed geplaatst bekken; goede achterhand; prima vacht; in
gangen voor wijd, achter goed. 3 U

4.

Zep-Elsa v. Klein Elsholt (NHSB 2781060)
Reu van 10 mnd.; prima rasbeeld; prima lichaamsverhouding; goed geslachtstype; goed aangezet oor; oog
moet wat donkerder; schaargebit; prima hoekingen; goede voorborst en borstdiepte; goed geplaatst
bekken; goede bone en voeten; uitgrijpend gangwerk met goede stuwing. 4 U
Syl Pyppa v.d. Bezelhonk (NHSB 2769608)
Reu 13 mnd.; zeer goed rasbeeld; mist ringgedrag; goed hoofd met wigvormige voorsnuit; goede
ooraanzet; goed oog; schaargebit is compleet; goede voorborst en borstdiepte is onvoldoende; opperarm
is steil; goede bone en voeten; in gangen voor niet geheel correct, achter goed. ZG
Cisco-Cas v.d. Sebastiaans Hoeve (NHSB 2772138)
Reu 12 mnd.; zeer goed rasbeeld; wat hoogbenig; kwadratische bouw; hoofd in goede verhouding; lichte
ramsneus; wat diepe lippen; hoekingen in verhouding; goed bone, prima voeten; mooie beharing, goede
structuur; loopt goed. ZG
Quartel Daisy v. Roopoorte (NHSB 2777141)
Reu van 10 mnd.; voldoende rasbeeld; is nog helemaal in ontwikkeling; wat angstig; goede ooraanzet;
compleet schaargebit; voorsnuit voldoende wigvormig; goede hoekingen; voldoende voorborst en
borstdiepte; passend bone met lange voeten; nog wat onvast in gangen; mede vanwege het angstige
gedrag G
Dries Sita v.d. Neerbosche Wateren (NHSB 2781770)
Reu van 10 mnd.; prima rasbeeld; moet nog wat ringmanieren leren; goed geslachtstype; goed hoofd; goed
aangezet oor; voorsnuit wigvormig; compleet schaargebit; goede hoekingen, maar voorhand wat naar
voren geschoven; wat franse stand; goed bone en voeten; prima vacht; in gangen voor niet geheel correct,
achter goed; graag in telgang. ZG

1

Tussenklas
1.

Thybo Sanne v. Drienermarke (NHSB 2743318)
Reu van 20 mnd.; uitmuntend rasbeeld; goede lichaamsverhouding en geslachtstype; goed hoofd; oor
goed aangezet; goed oog en expressie; compleet schaargebit; goede hoekingen; goed geplaatst bekken;
rug mag iets strakker; goed bone en wat lange voeten; goede vachtstructuur; goede gangen. 1 U

2.

Syb fan’t Suydevelt (NHSB 2746095)
Reu van 10 mnd.; zeer goed rasbeeld; draait voor en achter de voeten wat uit; goed hoofd; prima
ooraanzet; compleet schaargebit; goede voorborst en borstdiepte; hoekingen in verhouding; hellend
bekken, daardoor schuift de achterhand wat onder; goed bone, wat lange voet; prima vachtstructuur;
prima ringgedrag; in gangen voor voldoende, moet achter meer stuwen. G

Openklas
1.

Harda (NHSB 2566446)
Reu van 5 jaar; uitmuntend rasbeeld en goed geslachtstype; bijpassend hoofd; goed aangezet oor; goed
oog en expressie; iets diepe lip; compleet schaargebit; uitgebalanceerd lichaam; goede bone en voeten en
vachtstructuur; goede gangen met het juiste temperament. 1 U, resCAC/resCACIB

2.

Jesse Phébe v. Groevenbeek (NHSB 2635615)
Reu van 4 jaar; goed ontwikkelde reu; uitmuntend rasbeeld; mannelijk hoofd; oren voldoende hoog
aangezet; goed oog en expressie; iets ramsneus; compleet schaargebit; goede hoekingen; goede voorborst
en borstdiepte; goed bone met iets lange voeten; prima vachtstructuur; goede gangen met voldoende
stuwing. 2 U

3.

Joris Nynke v.d. Bezelhonk (NHSB 2694399)
Reu van 2 jaar; uitmuntend rasbeeld; goed geslachtstype; bijpassend hoofd; goed aangezet oor; goed oog
en expressie; compleet schaargebit; wigvormige voorsnuit; goede hoekingen; goede voorborst en diepte;
goed geplaatst bekken; goed bone en voeten en vachtstructuur; uitgrijpend gangwerk met goede stuwing.
3U

4.

Storm v.’t Trappel-End (NHSB 2496667)
Reu van 6 jaar; uitmuntend rasbeeld; goede lichaamsverhoudingen; goed hoofd; moet oor iets attenter
dragen; mooi oog en goede expressie; voorsnuit wigvormig; compleet schaargebit; goed gehoekte
voorhand; goede voorborst en borstdiepte; achterhand wat matig gehoekt; goed bone en voeten; vacht
wat krullend; mag in gangen iets meer stuwen. 4 U
Axel v.d. Huetsche Grave (NHSB 2641881)
Reu van 3,5 jaar; uitmuntend rasbeeld; goede lichaamsverhoudingen ; bijpassend hoofd; goede ooraanzet;
goed oog; wat kale oogomranding; compleet schaargebit; voorsnuit wigvormig; goed gehoekte voorhand;
achterhand onvoldoende gehoekt; goede voorborst en borstdiepte; goed bone en voeten; in gang voor
goed, moet achter meer stuwen; om het type U.
Boyka-Nouska v. Klein Elsholt (NHSB 2631163)
Reu van 3 jaar; prima rasbeeld; goede lichaamsverhouding en geslachtstype; goed hoofd; moet de oren
iets attenter dragen; goed oog en expressie; wigvormige voorsnuit; compleet schaargebit, 1 afgebroken
snijtand; goede hoekingen; goede voorborst en borstdiepte; goed geplaatst bekken; goed bone en voeten;
prima vachtstructuur; prima gangen met het juiste temperament. U
Douwe fan’t Suydevelt (NHSB 2653015)
Reu van 3,5 jaar; zeer goed rasbeeld; wat onvriendelijk in de benadering; goede lichaamsverhoudingen;
goede ooraanzet; goed oog; te vierkante voorsnuit, d.w.z. te diepe lippen; compleet schaargebit; goede
hoekingen, voorborst en borstdiepte; goed geplaatst bekken; goede bone en voeten; prima gangen;
vanwege het gedrag en de lipvorming: G

2

Kampioensklas
1.

Oscar-Phébe v. Groevenbeek (NHSB 2535613)
Reu van 4 jaar; uitmuntend rasbeeld met goed geslachtstype; uitstekend ringgedrag; goed hoofd; goed
gedragen oor; goed oog en expressie; voorsnuit kan wat meer wigvormig; compleet schaargebit;
opperarm moet wat langer; voldoende voorborst en borstdiepte; achterhand goed gehoekt; goed
geplaatst bekken; goed bone en voeten en vachtstructuur; in gang voor iets wijd, achter goed.
1 U, CAC/CACIB/W’10

2.

Jordie the Gloucester (NHSB 2519335)
Reu van 6 jaar; uitmuntend rasbeeld; goed hoofd en ooraanzet; mooi oog, goede expressie; voorsnuit
wigvormig; compleet schaargebit; uitgebalanceerd lichaam; goed bone en voeten; prima vachtstructuur;
uitgrijpend gangwerk met goede stuwing, met het juiste temperament. 2 U

3.

Bart fan ’t Suydevelt (NHSB 2630889)
Reu van 4 jaar; uitmuntend rasbeeld; voldoende geslachtstype; goed hoofd en ooraanzet; donker oog;
compleet schaargebit; voorsnuit wigvormig; voorborst onvoldoende ontwikkeld; hoekingen in verhouding;
goed bone en voeten en vachtstructuur; in gangen voor wat (nou) wijd, achter met goede stuwing en juiste
temperament. 3 U

Veteranenklas
1.

Horus Meike v. Groevenbeek (NHSB 2435514)
Reu van 8 jaar; uitmuntend rasbeeld; nogal wat krullerige vacht; bijpassend hoofd; kan oor goed dragen;
goed oog en expressie; schaargebit; uitgebalanceerd lichaam; goed bone en voeten; goede gangen met
nog voldoende temperament voor leeftijd. 1 U, Beste Veteraan

2.

Arko the Gloucester (NHSB 2328790)
Reu van 10 jaar; prima rasbeeld; goede lichaamsverhoudingen; toont weinig of geen
ouderdomsverschijnselen; iets gestrekt hoofd; voorsnuit voldoende wigvormig; uitgebalanceerd lichaam;
goed bone en voeten en vachtstructuur; loopt goed met juiste temperament. 2 U

Teven
Puppyklas
1.

Sterre-Dieuwke v.d. Bezelhonk (NHSB 2792847)
Teef 7 mnd.; al goed ontwikkeld; prima rasbeeld; vrouwelijk hoofd; goed aangezet oor; mooi oog en
expressie; schaargebit; goed gehoekte voorhand; al goede voorborst en borstdiepte; wat hellend bekken
waardoor de achterhand wat ondergeschoven staat; goed bone en voeten; goede vachtstructuur; in
gangen voor goed; achter meer stuwend gaan. 1 B(elovend)

Jeugdklas
1.

Vilou fan ’t Suydevelt (NHSB 2768902)
Teef van 12 mnd.; uitmuntend rasbeeld, goed ontwikkeld; mooi hoofd in goede verhoudingen; goede
ooraanzet; mooi oog en expressie; compleet schaargebit; uitgebalanceerd lichaam; prima front en
achterhand; goed bone en voeten; goede vachtstructuur; de bevedering mag nog verder ontwikkelen;
prima gangen. 1 U, res.CAC/ JW’10

2.

Sophy Pyppa v.d. Bezelhonk (NHSB 2769610)
Teef van 12 mnd.; uitmuntend rasbeeld; minimum maat; vrouwelijk hoofd met goede ooraanzet; goed oog
en expressie; voorsnuit wigvormig; compleet schaargebit; uitgebalanceerd lichaam; goed bone en voeten
en vachtstructuur; in gangwerk voor de ellebogen wat wijd, achter met juiste stuwing en temperament.
2U

3.

Chita Chess v.d. Sebastiaans Hoeve (NHSB 2772139)

3

Teef van 12 mnd.; prima rasbeeld; al goed ontwikkeld; vrouwelijk hoofd met goede ooraanzet; goed oog
en expressie; compleet schaargebit; opperarm mag iets schuiner; achter goede hoekingen; goed geplaatst
bekken; voor leeftijd voldoende bone; goede voeten en vachtstructuur; loopt goed met juiste stuwing en
temperament. 3 ZG
4.

Jentie-Sita v.d. Neerbosche Wateren (NHSB 2781777)
Teef van 9 mnd.; prima rasbeeld; vrouwelijk hoofd; schedel moet nog verder ontwikkelen; goede
ooraanzet; goed oog en expressie; compleet schaargebit; voorsnuit wigvormig; opperarm mocht wat
langer; voldoende voorborst en borstdiepte; staat voor iets Frans; iets hellend bekken; goed bone en
voeten en vachtstructuur; prima ringgedrag; in gang voor wat wijd, achter met voldoende stuwing. 4 ZG
Isah Loeka v.d. Krikheide (NHSB 2783267, imp. Belgie)
Teef van 17 mnd.; onvoldoende rasbeeld; te licht van bouw; bijpassend vrouwelijk hoofd; goede
ooraanzet; goed oog en expressie; compleet schaargebit; voorsnuit wigvormig; goede hoekingen;
voldoende voorborst en borstdiepte; goed geplaatst bekken; bijpassend bone en goede voeten; goede
vachtstructuur; loopt lichtvoetig met een te vrolijke staart. G
Bente v.’t Arrêt (NHSB 2764894)
Teef van 14 mnd.; voldoende rasbeeld; wat racy gebouwd; bijpassend hoofd en goede ooraanzet; hoofd in
goede verhouding; goed oog en expressie; compleet schaargebit; opperarm kort en steil; goed geplaatst
bekken; achterhand goed gehoekt; goed bone en voeten; in aanleg goede vachtstructuur; in gangen voor
goed, achter wat hakkeneng. ZG

Tussenklas
1.

Parel fan ’t Suydevelt (NHSB 2733422)
Teef van 23 mnd.; uitmuntend rasbeeld; iets timide gedrag; hoofd in goede verhoudingen; goede
voorsnuit; goede ooraanzet; mooi oog en expressie; iets diepe lip; opperarm mocht wat langer; goed
geplaatst bekken; achterhand goed gehoekt; goede bone en voeten; goede voorborst en –diepte; goede
vachtstructuur; loopt goed met de juiste stuwing. 1 U, res.CACIB

2.

Djenna Sanne v. Drienermarke (NHSB 2743422)
Teef van 20 mnd.; uitmuntend rasbeeld maar iets oplopende rugbelijning; mooi hoofd in goede
verhouding; goede ooraanzet; goed oog en expressie; compleet schaargebit; goede hoekingen; goed
geplaatst bekken; goed bone, iets lange voet; prima vachtstructuur; in gangen voor iets ellebogen wijd,
achter juiste stuwing en temperament. 2 U

3.

Saartje (NHSB 2744810)
Teef van 19 mnd.; prima rasbeeld; goede lichaamsverhoudingen; goed hoofd; goede ooraanzet; goed oog
en expressie; compleet schaargebit; goede hoekingen; goed geplaatst bekken; goed bone, voeten en
vachtstructuur; gangen voor goed uitgrijpend, achter de goede stuwing. 3 U

Openklas
1.

Mila-Nouka v.d. Neerbosche Wateren (NHSB 2718299)
Teef van 22 mnd.; uitmuntend rasbeeld; goed hoofd; ooraanzet goed; wat rond oog; voorsnuit voldoende
wigvormig; compleet schaargebit; goede hoekingen; goede voorborst en –diepte; goed geplaatst bekken;
goed bone en voeten en vachtstructuur; goede gangen. 1 U

2.

Jet fan ’t Suydevelt (NHSB 2694896)
Teef van 26 mnd.; uitmuntend rasbeeld; vrouwelijk hoofd; goede verhoudingen; goede ooraanzet; goed
oog en expressie; wigvormige voorsnuit; uitgebalanceerd lichaam; goed bone en voeten; goede
vachtstructuur met wat schimmel; goed in beweging met het juiste temperament. 2 U

3.

Amy Lotte v.d. Lage Nesse (NHSB 2710814)
Teef van 2,5 jaar; zeer goed rasbeeld; wat smal in schedel; goede ooraanzet; goed oog en expressie;
compleet schaargebit; uitgebalanceerd lichaam; goed bone en voeten en vachtstructuur; goede voorborst
en –diepte; uitgrijpende gangen met goede stuwing en vrolijk gedragen staart. 3 U

4

4.

Lizzie fan ’t Suydevelt (NHSB 2697129)
Teef van 2½ jaar; uitmuntend rasbeeld; goed hoofd en ooraanzet; rond oog; compleet schaargebit;
opperarm moet wat langer; goede borstdiepte en voorborst; goed bone en voeten; goede achterhand;
goede vachtstructuur; goede gangen. 4 U

Kampioensklas Teven
1.

Lynde Nynke v.d. Bezelhonk (NHSB 2694400)
Teef van 2½ jaar; uitmuntend rasbeeld; hoofd in goede verhoudingen; goede ooraanzet; goed oog en
expressie; compleet schaargebit; uitgebalanceerd lichaam; goed bone; voor iets lange voet; goede
vachtstructuur; spikkels in vacht; uitgrijpend gangwerk met goede stuwing. 1 U, CAC/CACIB/BOB/W’10

2.

Zodie v.d. Sebastiaanshoeve (NHSB 2593922)
Teef van 4½ jaar; uitmuntend rasbeeld; hoofd in goede verhouding; mocht het oor iets attenter dragen;
compleet schaargebit; lippen moeten wat beter gepigmenteerd zijn; uitgebalanceerd lichaam; goed bone
en voeten; goede vachtstructuur; in gangen voor de ellebogen tikkeltje wijd, achter gaat goed. 2 U

Gebruikshondenklas Teven
1.

Caprice v.’t Arrêt (NHSB 2673538)
Teef van 3 jaar; zeer goed rasbeeld; wat racy gebouwd; vrouwelijk hoofd; goede ooraanzet; goed oog en
expressie; compleet schaargebit; goede hoekingen; goede voorborst, voldoende borstdiepte; iets hellend
bekken; passend bone en goede voeten; goede vachtstructuur; omdat het gebruikshondenklas is, toch
een: 1 U
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