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Reuen
Jeugdklas
1. Xinix fan’t Suydevelt
15 mnd.; kwaliteitsvolle jonge reu; zeer rastypisch wigvormig hoofd; prima oor, oog en scharend gebit;
rastypische korte hals; voor leeftijd prima ontwikkelde voorborst; rastypische licht geronde croupe;
rastypische beharing; zeer correcte hoekingen; staat goed op de benen; gaat vlot met goede stuwing; prima
vrij ringgedrag. 1 U, resCAC
2. Okke Sander fan de Indo-Anjoho
Aantrekkelijke jonge reu; laat al een zeer goed rasbeeld zien; moet natuurlijk nog iets opdrogen in hoofd;
toont op moment wat veel lip; zeer fraai oor; nog wat licht oog; prima schaargebit; evenredig gehoekt; sterk
bot; zeer rastypische bovenbelijning met licht gebogen croupe; zeer rastypische halflange beharing; gaat
voor leeftijd heel behoorlijk; vrij en vriendelijk ringgedrag; heeft nog wat tijd nodig. 2 ZG

Openklas
1. Joris Nynke v.d. Bezelhonk
Zeer rastypische reu; prima maat; goede verhoudingen; fraai wigvormig hoofd; goed actief gedragen oor;
amberkleurig oog; correct scharend gebit; goede hals; mooie diepe ribben; zeer correcte hoekingen; goede
sluike halflange beharing; gaat goed stuwend en goed uitgrijpend; open en vrij ringgedrag; goede
staartdracht in actie. 1 U, CAC/CACIB/BOB
2. Bowie Spot v. Carnisselande
Rastypische reu; mooie maat; licht gestrekt goed mannelijk hoofd; goed wigvormig; kan het oor goed
dragen; amberkleurig oog; correct schaargebit; goede voorborst; goede bovenbelijning; zou achter wat
meer kniehoeking mogen hebben; goed bot; draait voeten voor nog wat uit; goede vlak aanliggende
beharing; toont kraag en bossige staart; van achter ietwat nauw en voor wat breed (gangwerk); vriendelijk
gedrag. 2 U, resCACIB
3. Niek fan’t Suydevelt
Bijna 3 jaar; nog zeer jeugdig overkomende reu met een correct wigvormig hoofd; prima geplaatst en
gedragen oor; amberkleurig oog; scharend gebit; moet in lichaam wat verder uitzwaren, is nog wat smal;
toont goed sterk bot; draagt de staart wat vrolijk; gaat wat verzameld; toont wat veel spanning op de rug. 3
ZG

1

Teven
Jeugdklas
1. Winny fan’t Suydevelt
15 mnd.; fraaie jonge teef; in aanleg zeer fraai hoofd; nog wat licht oog; prima schaargebit; goed geplaatst
en beweeglijk oor; zeer rastypische belijning en prima hoekingen; zeer rastypische vachtstructuur, nog
jeugdig; gaat voor leeftijd heel behoorlijk; mag iets vaster in achterhand worden. 1 U
2. Jenneke v.h. Bergse Veld
Bijna 1 jaar; goed ontwikkelde rastypische teef; licht gestrekt met in aanleg zeer fraai hoofd; mooi attent
gedragen oor; nog wat licht oog; correct schaargebit; goede hals; voor leeftijd prima ontwikkelde ribben;
correcte hoekingen; goede vachtstructuur; gaat voor leeftijd heel behoorlijk; zeer vriendelijk en vrij
ringgedrag. 2 U

Tussenklas
1. Ayla
1,5 jaar; aantrekkelijke teef; goed wigvormig hoofd; mooie maat, goede verhouding; actief gedragen oor;
barnsteenkleurig oog; scharend gebit; goede voorhand constructie; voor leeftijd goed ontwikkelde ribben;
bekken ligt te sterk hellend en toont daardoor een te lage staartaanzet; goede vachtstructuur en goede
bevedering; plaatst de achterhand te ver onder het lichaam, voorbij de voorvoeten en gaat daardoor licht
krabbend door de ring; zeer vriendelijk gedrag. 1 ZG
Isah Loeka v.d. Krikheide
Wat kleinere teef; zag het graag iets groter; wel een typisch Drentenhoofdje, waarvan het schedeltje nog
iets vlakker mag; goed amberkleurig oog; correct gebit; zag graag iets meer halslengte en meer opperarm
hoeking; goede bovenbelijning; voldoende gehoekt achter; vandaag totaal uit vacht, zeer kort op het
lichaam en dunne staartbevedering; gaat verder vlot maar met wat hoog gedragen staart; vandaag mede
vanwege uiterst korte beharing slechts een goed. G

Openklas
1. Parel fan’t Suydevelt
Substantievolle teef; zeer rastypisch in lichaamsbelijning; zag het hoofd graag iets droger en de expressie
wat kwieker/levendiger; tikje laag aangezet oor; correct scharend gebit; toont te veel onderlip; prima
ribben; goede hals; correcte hoekingen; staat goed op de benen; goede beharing; mist wat bevedering
vandaag; in gangen toont ze zich een zeer rastypische Drent. 1 U, resCAC/resCACIB
2. Emma Gina v.d. Haeckpolder
2,5 jaar; mooie maat; goede lichaamsverhouding, maar zag graag iets meer lengte in het hoofd; prima oor;
ietwat rond oog; correct scharend gebit; schouder zou schuiner mogen; voorhand ligt ietwat ver naar voren;
prima ribben en zeer rastypisch opgebouwde achterhand; rastypische haren en bevedering; bossige staart;
gaat vlot maar houdt achter iets in; zeer vriendelijk gedrag. 2 U
3. Amy Lotte v.d. Lage Nesse
Wat verlegen rastypische teef; goede verhouding in het lichaam; tevenhoofd dat in schedel iets breder
mocht zijn en in voorsnuit iets voller; attent gedragen oor; correct gebit; goed ribvolume maar
bovenbelijning moet vaster; zag graag iets meer vering in de middenvoet, wat sterkere voeten; beharing
van goede structuur maar vandaag wat rommelig; gaat verder vlot, vóór wat breed; toont wat ellebogen. 3
ZG

2

Kampioensklas
1. Norlund Sisse
5 jaar; mooie maat; goede verhouding; goede substantie; hoofd zou iets droger mogen zijn, iets minder lip
tonen; zeer fraaie expressie; mooi beweeglijk oor; prima scharend gebit; uitmuntende ribkorf en zeer
correcte hoekingen; goede sluik aanliggende beharing; kan goed gaan; zeer vriendelijk en opgewekt gedrag.
1 U, CAC/CACIB

Gebruikshondenklas
1. Damita v. Drentenpassie
3 jr.; zeer rastypische teef; goede maat; goede verhouding; wigvormig hoofd; voorsnuit zou voller moeten
zijn, meer opvulling; ik zag graag iets meer halslengte; wat strakke rugbelijning; goede substantie; wat
spaarzaam gehoekt; goede vachtstructuur; wat moeizaam gangwerk; korte pas; zeer vriendelijk ringgedrag.
1 ZG

Veteranenklas
1. Anoeska Tjeraa fan’t Patrijzen Bos
8 jr.; nog steeds een fraaie teef meet zeer fraai hoofd en uitmuntend mooi donker barnsteenkleurig oog en
zeer wijze expressie; prima schaargebit; goede substantie; correcte hoekingen; goede vachtstructuur;
ietwat veel krul op de rug; gaat zeker gezien de leeftijd met veel plezier in volle vaart door de ring. 1 U
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