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Bart fan’t Suydevelt

Reuen
Jeugdklas
1.

Zep-Elsa van Klein Elsholt
13 maanden jonge reu; correct geslachtstype; wigvormige voorsnuit; schedel al goed ontwikkeld; correct
gedragen behang; goede borst en voorborst; prima bot; hoekingen in balans; in bovenbelijning iets hellend
bekken; toont goede gangen maar wat los in ellebogen. 1 ZG

2.

Antar
13 maanden jonge Drent met goede belijning; goed reuenhoofd; wigvormige voorsnuit; schedel voldoende
vlak; goed gevormd oog, amberkleurig; goed gehoekte voor- en achterhand; iets meer voorborst gewenst;
goed bot; voor leeftijd voldoende vacht en bevedering; in gangwerk goed temperament, voor wat breed. 2
ZG

3.

Gijs-Dieuwe v.d. Bezelhonk
Sterk gebouwde reu van 9 maanden; heel mooi reuenhoofd; goede verhouding voorsnuit /schedel; goed
gedragen behang; goede lengte van hals; hoekingen in balans; uitmuntende borstpartij; in bovenbelijning
helaas iets hellend bekken; goed bot; goede vacht en bevedering; toont goed temperament, maar moet in
alles meer ontwikkelen en vaster worden in gang. 3 ZG

Openklas
1.

Ascon-Maras an ’t Landweggie
22 maanden jonge Drent; mooi mannelijk hoofd met goede verhouding in voorsnuit/schedel; kan het
behang goed dragen; goed gehoekte voor- en achterhand; goede borstpartij; goed bot; vacht voldoende
gesloten; al vrij bossige staart; in gangen correct temperament; moet nog vaster worden. 1 U,
resCAC/resCACIB

2.

Perro fan ’t Suydevelt
25 maanden jonge reu; mooie lengte/hoogte verhouding; zeer mooi reuenhoofd; goede verhouding
voorsnuit/schedel; voorsnuit licht wigvormig; amberkleurig oog; goed gedragen behang; correct gehoekt;
goede borst; zeer mooi bot; goede voeten; goede vacht met voldoende bevedering; de staart wat bossiger
gewenst; zeer mooi gangwerk. 2 U

3.

Joris Nynke v.d. Bezelhonk
Bijna 3-jarige Drent die in gangen beter is dan in stand qua belijning; reuenhoofd wat in goede verhouding
is; goed gevormde schedel; goed gedragen behang; hoekingen in balans; goede voorborst en goed
opgerekt; goede vacht; voldoende bossige staart. 3 U

4.

Boyka-Nouska van Klein Elsholt
4-jarige reu; volledig uitgezwaard; goede lengte-hoogte verhouding; wigvormige voorsnuit; schedel
voldoende vlak; stop vloeiend genoeg; behang van goede lengte dat open gedragen wordt; bovenbelijning
iets oplopend; goede voorborst maar zwaardvormige borstbeen mag langer doorlopen; goed gehoekt in
voor- en achterhand; gaat graag in telgang maar kan goed lopen; vacht momenteel open. 4 ZG
Milo Maras an ’t Landweggie

1

Bijna 2-jarige reu; mooi mannelijk hoofd; zeer mooi wigvormige voorsnuit; zeer goed ontwikkelde schedel;
goed gedragen behang; goede voorborst maar het zwaardvormig borstbeen mag langer doorlopen;
hoekingen in balans; goed bot; voeten voldoende sterk; vacht goed van structuur; iets bossiger staart
gewenst; moet zekerder in de ring worden. ZG
Sjengie Maras an ’t Landweggie
22 maanden jonge mooi belijnde Drent; mannelijk hoofd; mooie wigvormige voorsnuit; goede stop; goede
schedel; kan ’t behang goed dragen; hoekingen in balans; goede voorborst; goede bevedering; jammer dat
hij zo slecht gepresenteerd wordt en niet de juiste belijningen toont; werk aan de winkel en daarom ZG

Kampioensklas
1.

Bart fan ’t Suydevelt
In belijning mooie typische Drent; mooi Drentenhoofd; goed uitgebalanceerd in hoekingen; mocht op dit
moment iets meer bossige staart hebben; toont een goed gangwerk; goed ringgedrag. 1 U,
CAC/CACIB/BOB

Teven
Jeugdklas
1.

Sophy-Pyppa v.d. Bezelhonk
15 maanden jonge mooie typische Drent; in alles goed uitgebalanceerd; vrouwelijk hoofd; wigvormige
voorsnuit; goede schedel; goed gedragen behang; uitgebalanceerd in hoeking; uitmuntende borstkas;
goede vacht; goed gangwerk met voldoende vastigheid. 1 U

2.

Vilou fan ’t Suydevelt
16 maanden oude teef; gestrekt type; mooi vrouwelijk hoofd; goede bovenbelijning; goede schouder; iets
te steile opperarm; borst voor leeftijd voldoende ontwikkeld; goede knie- en hakhoeking; goede vacht; vrij
ringgedrag; tijdens het gaan duikt ze licht en daardoor lijkt ze laaggesteld. 2 ZG

3.

Sterre-Dieuwe v.d. Bezelhonk
9 maanden jonge teef; vrouwelijk hoofd wat iets langer mag zijn t.o.v. de breedte; goede bovenbelijning
met iets hellend bekken; hoekingen in balans; uitmuntende voorborst; uitmuntend opgerekt; goed bone;
mooie vacht; goede gangen; voor de leeftijd al voldoende zelfbewust ringgedrag. 3 ZG

4.

Ayla
17 mnd. jonge Drent; voldoende vrouwelijk hoofd; goede wigvormige voorsnuit; goede lippen; borst voor
leeftijd voldoende ontwikkeld; hoekingen in balans; in bovenbelijning iets oplopend naar bekken; zowel in
stand als gang iets hellend bekken en daardoor iets te lage staartaanzet; goede botstructuur; goede vacht;
goed gedrag; in gangwerk voor zeer los, achter licht ondergeschoven. 4 ZG

Tussenklas
1.

Eefke Maud v.d. Meerpoel
21 maanden jonge fraaie typische Drent; vrouwelijk hoofd; zeer mooie wigvormige voorsnuit; schedel goed
ontwikkeld; kan ’t behang goed dragen; uitmuntende borstpartij; goed gehoekte voor- en achterhand;
goede botstructuur; uitmuntende bespiering; jammer dat het wit iets vuil is; toont temperamentvol en
vrolijk gangwerk; vrij ringgedrag. 1 U, resCAC/resCACIB

2.

Isah Loeka v.d. Krikheide
19 maanden jonge Drent; goede belijning; vrouwelijk hoofd; voor leeftijd voldoende ontwikkeld in borst;
hoekingen in balans; voeten voldoende sterk; staat graag Frans; toont qua temperament goed gangwerk;
draait heel erg de ellebogen uit. 2 ZG

2

Openklas
1.

Parel fan ’t Suydevelt
Mooi type Drent; vrouwelijk hoofd; mooie wigvormige voorsnuit; goed gedragen behang; hoekingen in
balans; goede voorborst; voldoende lang opgerekt; goede vachtstructuur; goed gangwerk. 1 U

2.

Flora Haidy fan ’t Patrijzen Bos
Flinke teef; vrouwelijk hoofd; wigvormige voorsnuit; hoekingen in balans; goede voorborst; voldoende
sterke polsen; goede vacht maar mag meer bevedering en bossige staart hebben; temperamentvol
gangwerk. 2 U

3.

Breda Roosje an ’t Landweggie
17 maanden jonge Drent; goed ontwikkeld; goede wigvormige voorsnuit; kan het behang goed dragen;
hoekingen goed in balans; borstpartij voor leeftijd goed ontwikkeld; prima bone; uitmuntende vacht; toont
goede gangen die vaster moeten worden; de handler heeft ringtraining nodig om op alle aspecten te
ontwikkelen; nu 3 ZG

4.

Mila-Nouka v.d. Neerbosche Wateren
In stand mooi type Drent; mooi vrouwelijk hoofd; goed in verhoudingen; goede hals; goede bovenbelijning;
mag wat meer voorborst hebben; zwaardvormig borstbeen moet langer; goede hoekingen in de
achterhand, voldoende gehoekt voor; prima bone; vacht goed van structuur maar mist bevedering; toont ’t
correcte temperament maar gaat scheef. 4 ZG
Roosje
Teef die op dit moment totaal geen zin heeft zich te showen; vrouwelijk hoofd; wigvormige voorsnuit; iets
te laag geplaatst oor; bovenbelijning oplopend naar achteren zowel in stand als in gang; hoekingen
voldoende in balans; zwaardvormig aanhangsel borstbeen moet verder doorlopen; passend bone; toont
ongeïnteresseerd gangwerk; heeft goede vacht. G
Ofinna fan ’t Suydevelt
Teef met een goede lengte-hoogte verhouding; vrouwelijk hoofd maar mist rastypische uitdrukking;
hoeking front is correct; achterhand t.o.v. voorhand te sterk gehoekt; in stand en gang oplopende toplijn
naar achteren; goede vachtstructuur; in gangwerk veel opwaartse stuwing; vriendelijk gedrag. M

Kampioensklas Teven
1.

Norlund Sisse
Mooie rastypische Drent; zeer typisch hoofd; goed uitgebalanceerde hoekingen; uitmuntende borstkas;
goede botstructuur; goede vacht; toont aan de lange lijn correct gangwerk; speels gedrag. 1 U, CAC/CACIB
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