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Perro fan ’t Suydevelt

Reuen
Jeugdklas
1.

Xinix fan ’t Suydevelt
10 maanden; erg opgewonden; fraaie jonge reu; fraai hoofd; expressie wordt iets verstoord vandaag door
rode oogwit en randen (opwinding); prima oogkleur; compleet schaargebit; goede hals-ruglijn; prima
hoekingen voor en achter; voor leeftijd goed ontwikkeld lichaam; stevig bone; goede benen en voeten;
fraaie rastypische beharing; kan goed gangwerk laten zien. 1 U

2.

Cisco Cas v.d. Sebastiaans Hoeve
13 mnd.; iets hoog op de benen staande reu; passend hoofd met iets sterke stop; goed geplaatst en
gedragen oor; goed oog; compleet schaargebit; evenredig gehoekt; wat sterk hellend kruis; lange staart;
ellebogen konden iets beter aansluiten; wat spaarzame bevedering; gaat nog erg los; prettig gedrag. 2 ZG

3.

Zep-Elsa v. Klein Elsholt
10 maanden; 2 P1 onder en 2 P2 boven missen; goed getypeerde reu; prima lengte-hoogte verhouding;
mannelijk hoofd; oor wat afstaand gedragen; zag oog graag iets ovaler; lippigment zou beter en lippen wat
strakker; goed gehoekt voor en achter; draait voorvoeten iets uit; prima lichaam; is nog erg onwennig in de
ring, maar wel vriendelijk; gangwerk past bij de leeftijd. 3 ZG

Tussenklas
1.

Perro fan ’t Suydevelt
23 maanden; rastypische reu; fraai hoofd; iets groot oor; goed oog; compleet schaargebit; goede
schouderligging; opperarm wat rechtop; voldoende hoeking achter; bekken helt wat sterk; goede staart en
–dracht; goede benen, stevige voeten; harde vacht; nog wat spaarzaam in bevedering; ticking op de poten;
moet nog wat meer zelfvertrouwen krijgen. 1 U, CAC/CACIB/BO B

2.

Syb fan ’t Suydevelt
19 maanden; rastypische reu; mannelijk hoofd waarvan de schedel nog wat moet uitvlakken; oor kan iets
hoger aangezet; goed oog; compleet schaargebit; uitmuntend gehoekt voor, achter voldoende; prima
lichaam; goede borstdiepte en ribwelving; wat te hellend bekken; bossige staart van goede lengte; gaat
vlot; goede vacht; vriendelijk, onstuimig gedrag. 2 U

Open Klas
1.

Douwe Nynke v.d. Bezelhonk
2½ jaar; stevige reu; prima type; fraai hoofd, goed van verhoudingen; goed oog en oor; compleet
schaargebit; iets losse lip; goed gehoekt voor en achter; prima voorborst en borstdiepte; stevig bone;
krachtig lichaam; trekt af en toe lendenen iets op; prima vacht; regelmatig gangwerk met iets
rugbeweging. 1 U

2.

Boyka-Nouska v. Klein Elsholt
4 jaar; prima rastype; goed gevormd hoofd, maar zag het oog graag iets ovaler; goed aangezet en gedragen
oor; fraaie voorsnuit; compleet schaargebit, 1 snijtand afgebroken; goed gehoekt voor en achter;
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voldoende borstdiepte; goede hals-ruglijn; fractie lang in lendenen; fraaie vacht; goede bevedering; vlot,
regelmatig gangwerk. 2 U
3.

Floris Horus fan ’t Patrijzen Bos
3½ jaar; rastypische reu; prima lengte-hoogte verhouding; mannelijk hoofd met goede verhoudingen; kon
iets meer opvulling hebben onder de ogen; goed aangezet en gedragen oor; toont iets lip; compleet
schaargebit; goede schouderligging, opperarm wat rechtop; voldoende gehoekt achter; fraaie boven- en
onderbelijning; gaat vlot, iets los in ellebogen; voorvoetjes wat lang; fraaie vacht. 3 U

4.

Storm van ’t Trappel-End
6 jaar; reu van goede verhoudingen; mannelijk hoofd; prima schedelwelving; goede stop; goed oog en oor;
compleet schaargebit; goed gehoekt voor en achter; voldoende ribwelving; aansluiting ellebogen kan
beter; staat licht frans; stevige voeten; vacht, met name op de hals, wat krullerig; gaat vlot, wat los voor;
prettig gedrag. 4 U

Kampioensklas klas
1.

Mazzel fan ’t Suydevelt
5 jaar; uitmuntend type; fraai hoofd, mooie expressie; goed aangezet en gedragen oor met rastypische
beharing; goed oog en gebit; evenredig, goed gehoekt voor en achter; mooie bovenbelijning; prima
bekkenligging; vlot gangwerk; goede vacht, nog voldoende bevedering. 1 U, resCAC/resCACIB

Teven
Puppyklas
1.

Sterre-Dieuwe v.d. Bezelhonk
7 maanden; rastypisch teefje; vrouwelijk hoofd; goed oog en oor; schaargebit (nog) niet helemaal
compleet; prima hoekingen voor en achter; voor leeftijd al ver ontwikkeld lichaam met fraaie borstpartij;
mooie boven- en onderbelijning; goede benen ene voeten; fraaie jeugdvacht, die al behoorlijk bevedering
laat zien; jeugdig gangwerk; prettig gedrag. 1 VB

Jeugdklas
1.

Sophy Pyppa v.d. Bezelhonk
13 maanden; rastypisch teefje; vrouwelijk hoofd; fraaie expressie; mooie ogen; prima gevormde voorsnuit;
pigment in neus moet nog verbeteren; compleet schaargebit; goed gesloten lippen; evenredig gehoekt;
ellebogen konden beter aansluiten; goede boven- en onderbelijning; prima jeugdvacht; gaat regelmatig,
maar met wat korte pas. 1 U

2.

Isah Loeka v.d. Krikheide
17½ maand; goed getypeerde teef; vrouwelijk hoofd; prima voorsnuit; goed oog, oor en gebit; voor
voldoende, achter goed gehoekt; bovenbelijning kon iets vloeiender; zou wat meer voorborst mogen
tonen; vacht voor leeftijd al ver ontwikkeld; gangwerk jeugdig los; draait voorvoetjes uit; enthousiast
vriendelijk gedrag. 2 ZG

3.

Ayla
15 maanden; prima rastype; hoofd van goede verhoudingen met fraaie voorsnuit; zag oog graag iets
ovaler; fraai gedragen oren; zag graag iets meer hoeking in de voorhand; achter voldoende gehoekt; is nog
wat ondiep in lichaam, waardoor de ellebogen slecht aansluiten; gaat gemakkelijk, maar gaat steeds
scheef; fijn gedrag. 3 ZG

4.

Winny fan ’t Suydevelt
11 maanden; rastypische teef die erg onder de indruk is; laat zich goed betasten , maar wil het gangwerk
niet laten zien; vrouwelijk hoofd, goed van verhoudingen; goed oog; compleet schaargebit; goede
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bovenbelijning; moet in lichaam nog uitzwaren; goed gehoekt; prima jeugdvacht; jammer dat ze zich niet
presenteert vandaag; vandaar nu: 4 ZG

Tussenklas
1.

Indy v.d. Krikheide
1,5 jaar; rastypische teef; goede lengte/hoogte verhouding; vrouwelijk hoofd; fraaie expressie; goed
gevormde voorsnuit; goed oog en oor; compleet schaargebit; mooie hals-ruglijn; goede hoekingen; prima
lichaam; goede voeten; staart mocht iets bossiger; vlot gangwerk; prettig gedrag. 1 U

2.

Djenna Sanne v. Drienermarke
20 maanden; fraaie teef; voor haar leeftijd al ver ontwikkeld; goed gevormd hoofd met mooie expressie;
goed oor, mooi oog; schaargebit; mooie hals-ruglijn; goed gehoekt voor en achter; passend bone; goede
voeten; fraaie vacht met voldoende bevedering; gaat regelmatig, maar achter wat korte pas. 2 U

3.

Marjon-Nelke-Guido v.’t Opgoande Slag
21 maanden; supervrouwelijke rastypische teef; hoofd van goede verhoudingen; fraaie voorsnuit; iets rond
oog; goed aangezet en gedragen oor; schaargebit, mist 1 P3; evenredig gehoekt; goede boven- en
onderbelijning; fraaie vacht; vlot gangwerk; prettig gedrag. 3 U

4.

Parel fan ’t Suydevelt
23 maanden; stevige teef; prima lengte/hoogte verhouding; wat grote, goed aangezette oren; zag schedel
graag iets breder en iets meer stop; compleet schaargebit; tikje veel lip; goed gehoekt voor en achter;
stevig lichaam; goede bekkenligging; passend bone; goede voeten; prima vacht ; gemakkelijk, ruim
uitgrijpend gangwerk. 4 U

Openklas
1.

Lizzie fan ’t Suydevelt
2½ jaar; fraaie, krachtige teef; heel mooi hoofd met fraaie expressie; goed oog, oor en gebit; sterke hals;
zeer fraai ontwikkeld lichaam; goede borstdiepte en ribwelving; goed gehoekt voor en achter; stevige
benen; voeten konden sterker; fraaie vacht, waarvan het wit vooral aan de poten helaas verkleurd is;
regelmatig gangwerk met goede stuwing. 1 U, CAC/CACIB

2.

Flora Haidy fan ’t Patrijzen Bos
3,5 jaar; forse teef; passend hoofd; neusrug niet helemaal recht; tikje rond oog; goed oor; compleet
schaargebit; goed gehoekt voor en achter; sterk lichaam; goede ribbenkorf; goede benen en voeten; harde
vacht; zeer donker gekleurde platen, nog wel bruin; regelmatig, krachtig gangwerk. 2 U, resCAC/resCACIB

3.

Mila-Nouka v.d. Neerbosche Wateren
2 jaar; fraaie teef; prima verhoudingen; mooi hoofd met fraaie expressie; goed geplaatst, iets groot oor;
goed oog; compleet gebit; fraaie boven- en onderbelijning; evenredige hoekingen; passend bone; goede
voeten; fraaie vacht; gaat vlot. 3 U

4.

Ofinna fan ’t Suydevelt
2 jaar; teefje met goede lichaamsverhoudingen; prima gevormd hoofd met fraaie voorsnuit; mooi oog;
oren wat afstaand gedragen; evenredig gehoekt; wat sterk hellend bekken; net voldoende borstdiepte;
sterke rug; passend bone; goede voeten; vacht met wat veel structuur; prima bevedering; gaat vlot; fijn
karakter. 4 U
Holly v .d. Krikheide
2,5 jaar; rastypische teef met goede lengte/hoogteverhoudingen; belijning van het hoofd niet optimaal;
goed oog; compleet schaargebit; goed gehoekt voor en achter; sterk hellend bekken; stevig in lichaam; rug
kon steviger; schuift de achterhand steeds onder; goede vacht; gaat vandaag niet helemaal regelmatig;
vriendelijk gedrag. ZG
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Amy Lotte v.d. Lage Nesse
2,5 jaar; voldoende rastypische teef; vrouwelijk hoofd waarvan ik de schedel graag iets breder zag; oor kon
een tikje hoger aangezet; zag graag meer opvulling onder de ogen; voor voldoende, achter goed gehoekt;
goede borstdiepte; prima ribwelving; wat licht bone t.o.v. het lichaam; draait achtervoeten uit; is
vriendelijk maar wat onzeker; vlot gangwerk; goede vacht, maar bevedering kon wat meer. ZG
Emma Gina v.d. Haeckpolder
2 jaar; zeer vrouwelijke verschijning; hoofd mocht in het geheel wat langer en krachtiger; goed aangezet en
gedragen oor; zag het oog graag wat ovaler en wat meer opvulling onder de ogen; compleet schaargebit;
goede bovenbelijning; onderbelijning loopt wat sterk op; evenredig, wat spaarzaam gehoekt; goede staart
en –dracht; vacht nog jeugdig zacht; gaat vlot; attente, vriendelijke hond. ZG

Kampioensklas
1.

Nelke-Senna-Wammes v.’t Opgoande Slag
3 jaar; rastypische teef; fijn gebouwd; vrouwelijk hoofd; goed oog, oor en gebit; zag graag iets meer
opvulling onder de ogen; zag haar graag in het geheel iets steviger; voor voldoende, achter wat sterker
gehoekt; borstdiepte net voldoende; passend bone; goede voeten; goede vacht, maar wat spaarzame
bevedering; zeer gemakkelijk, ruim uitgrijpend gangwerk. 1 U

Gebruikshondenklas
1.

Damita v. Drentenpassie
2,5 jaar; teef met goede lichaamsverhoudingen; kon in hoofd iets krachtiger zijn; oor tikje laag aangezet;
mooi oog; zag voorsnuit graag wat voller; goede boven- en onderbelijning; goede borstdiepte; wat sterk
hellend bekken; passend bone; goede voeten; vacht nog wat zacht; gaat vlot; fijn gedrag. 1 U
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