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Quinto fan’t Suydevelt

REUEN
JEUGDKLAS
1.

Finn fan ‘t Suydevelt
12 maanden; rastypische reu; prima maat en verhoudingen; mannelijk hoofd; goed oog, oor en gebit; evenredig
gehoekt voor en achter; voor leeftijd al prima ontwikkeld in lichaam; goede benen en voeten; laat al een heel volledig
gangwerk zien; goed staartgebruik; prima vacht; onstuimig en vriendelijk gedrag. 1 U

2.

Tinus Jinte Basco v.’t Stieckelholt
15 maanden; iets gestrekte reu; goede maat; mannelijk hoofd van goede verhoudingen; licht gewelfde schedel; goed
gevormd oog; goed oor; schaargebit; mooie hals/ruglijn; moet in lichaam nog wat uitzwaren; wat sterk hellend
bekken; evenredig gehoekt; ellebogen nog wat los; prima jeugdvacht; gangwerk nog jeugdig los; fijn gedrag. 2 U

3.

Eiso fan’t Suydevelt
13 maanden; reu van een prima rastype, maar nog erg ongedurig en daarom nog nauwelijks te keuren; passend hoofd
met goed oog, oor en gebit; goede schouderligging; opperarm wat rechtop; voldoende gehoekt achter; moet in
lichaam nog verder ontwikkelen; mooie bossige staart, wordt goed gedragen; prima vacht; nog slungelig gangwerk,
achter nog erg nauw; onbesuisd, maar vriendelijk gedrag. 3 ZG
Bopper uit de Drentsche Streek
Flinke reu van 13 maanden, die nog wat meer zelfvertrouwen moet krijgen; mannelijk hoofd; goed gevormde schedel;
prima stop; goed gevormd oog; oogwit is rood; compleet, maar helaas omgekeerd scharend gebit; goede
bovenbelijning; zag graag iets meer borstdiepte en –breedte; goede schouderligging; opperarm wat rechtop; staat
met staart onder de buik, is wel vriendelijk; jeugdvacht nog in ontwikkeling; wat onstuimig los gangwerk; wegen gebit
en gedrag een G
Sam fan’t Drentsche Volk
9 maanden; voor leeftijd al flinke reu; ik zag graag wat meer temperament; de schedel mag nog iets meer uitvlakken;
zag het oog graag iets donkerder; hij kan het oor goed dragen; iets losse lip; hoekingen zijn in orde; is nog erg slungelig
en los en laat dat in alles zien; vacht is erg lang en open op de rug; vriendelijk maar zeer gelaten. G

TUSSENKLAS
1.

Okke Sander fan de Indo-Anjoho
Bijna 2 jaar; reu van goede maat en verhoudingen; rastypisch mannelijk hoofd; gewelfde schedel; tikje rond oog; wat
veel lip; goed gehoekt voor en achter; goede boven- en onderbelijning; nog iets los in front; goede vacht; gaat vlot
met goede staartdracht; plezierig gedrag. 1 U

OPENKLAS
1.

Pieter fan’t Suydevelt
2 jaar; rastypische reu; goede maat en verhoudingen; mannelijk hoofd met goed aangezet en gedragen, wat groot
oor; goed oog en gebit; lippen mochten wat strakker; goed gehoekt voor en achter; prima voorborst en borstdiepte;
vrij korte vacht; regelmatig uitgrijpend gangwerk; goed staartgebruik; vriendelijk gedrag. 1 U

2.

Reno fan’t Suydevelt
2½ jaar; uitmuntend type, maat en verhoudingen; mannelijk hoofd van goede verhoudingen; met deze donkere
vachtkleur zouden de oogranden en de lippen beter gepigmenteerd mogen zijn; goed gehoekt voor en achter; goede
boven- en onderbelijning; prima vacht; vlot gangwerk; ietsjes los voor; vriendelijk wat onstuimig gedrag. 2 U

3.

Syb fan’t Suydevelt
3 jaar; rastypische reu; prima maat en verhoudingen; goed gevormd mannelijk hoofd; goed oog, oor en gebit; goed
gehoekt voor; voldoende gehoekt achter; prima vacht; laat af en toe een goed gangwerk zien; wat rebels gedrag. 3 U

1

4.

Ascon-Maras an’t Landweggie
3 jaar; rastypische reu; goede maat en verhoudingen; mannelijk hoofd; goed oog, oor en gebit; tikje veel lip; goed
gehoekt voor en achter; goede voorborst en borstdiepte; fraai ontwikkeld in lichaam; wat sterk hellend bekken; prima
vacht; bossige staart; vlot gangwerk; vriendelijk gedrag. 4 U
Boyka-Nouska v. Klein Elsholt
5 jaar; reu van goed maat en verhoudingen; mannelijk hoofd; brede licht gewelfde schedel; goed oor en oog;
uitgebeten snijtand; goede schouderligging; opperarm wat rechtop; zag graag wat meer voorborst; goede hals/ruglijn;
wat los in ellebogen; voldoende gehoekt achter; wat lange en losse vacht; gaat vandaag niet helemaal regelmatig;
plezierig gedrag. ZG
Douwe Nynke v.d. Bezelhonk
4 jaar; flinke reu; hoofd is voldoende breed in schedel, maar wat diep in voorsnuit; zag graag iets meer opvulling
onder de ogen en de lip kon wat strakker; schouder is goed gehoekt, maar ligt wat ver naar voren; opperarm wat
rechtop; wat sterk hellend bekken; mocht sterker gehoekt zijn achter, met name in de sprong; gaat vlot, maar wat los
in front; vacht is in orde; prettig gedrag. ZG
Antar
27 jaar; reu die ik in zijn geheel wat mannelijker zou willen zien; passend hoofd, met wat kale oogranden; goed
aangezet en gedragen oor; goed gebouwd; evenredig gehoekt; mocht wat meer body hebben; passend bone; prima
beharing; gaat vlot, maar erg los; vriendelijk gedrag. ZG
Cisco Cas v.d. Sebastiaans Hoeve
2¼ jaar; reu van een goed type; prima maat en verhoudingen; mannelijk hoofd; fraaie expressie; goed oog, oor en
gebit; goede schouderligging; opperarm wat rechtop; wat sterk hellend bekken; ellebogen zouden beter aangesloten
(mogen) zijn, borstkas iets dieper; prima vacht; regelmatig uitgrijpend gangwerk; prettig gedrag. U
Zep-Elsa v. Klein Elsholt
2 jaar; uitmuntend rastype; prima maat en verhoudingen; mannelijk hoofd met fraaie expressie; schaargebit; mist
jammer genoeg 2 x P1 onder en 2 x P2 boven; prima boven- en onderbelijning; moet in lichaam nog iets uitzwaren; nu
nog iets los in ellebogen; goed gehoekt voor en achter; rastypische vacht; vlot gangwerk met goed staartgebruik;
vanwege het type toch nog een Zeer Goed (ondanks het gebit). ZG

KAMPIOENSKLAS
1.

Quinto fan’t Suydevelt
3 jaar; stevige reu van een uitmuntend rastype; goed gevormd hoofd met fraaie expressie; goed oog, oor en gebit;
uitmuntend gehoekt voor en achter; prachtige voorborst en borstdiepte; prima beharing; gaat vlot; fijn gedrag. 1 U,
CAC/CACIB/BOB

2.

Bart fan’t Suydevelt
5 jaar; uitmuntend type, maat en verhoudingen; mannelijk hoofd met fraaie expressie; goed oor en oog; neuspigment
kon beter; schaargebit; P1 linksboven dubbel; fraaie boven- en onderbelijning; borstkas mocht iets dieper en
ellebogen beter aangesloten; rastypische beharing; bossige staart; vlot gangwerk; prettig gedrag. 2 U,
resCAC/resCACIB

TEVEN
JEUGDKLAS
1.

Repke Bo v.d. Ruyghewaert
Eén jaar; teef van een uitmuntend type, maat en verhoudingen; vrouwelijk hoofd met fraaie expressie, zeer
rastypisch; goed oog, oor en gebit; goed gehoekte voor- en achterhand; prima voorborst en borstdiepte; goede benen
en voeten; prima vacht; gaat vlot; fijn gedrag. 1 U, CAC

2.

Femke fan’t Suydevelt
1 jaar; teefje van een fraai rastype; vrouwelijk hoofd, goed van verhouding; goed oog, oor en gebit; ze is goed gehoekt
voor en achter; voldoende voorborst, maar moet in lichaam nog wat uitzwaren; ellebogen nog wat los; prima bone;
witte vachtgedeelten zag ik graag wat helderder; toont wat veel ticking; gaat vlot met goed staartgebruik; voor nog
wat los; vriendelijk gedrag. 2 U

2

3.

Blossom fan’t Suydevelt
16 maanden; vriendelijke jonge teef met een uitmuntend rastype; vrouwelijk hoofd met een wat vlakke schedel; goed
oog, oor en gebit; goed gehoekt voor en achter; prima voorborst en borstdiepte; prima vacht; goede benen en
voeten; gaat vlot, maar lichtjes scheef; vriendelijk karakter. 3 U

4.

Cést Sarah uit de Drentsche Streek
9 maanden; jonge teef die zich uiteraard in alles nog verder moet ontwikkelen; aantrekkelijk hoofd; goed oog, oor en
gebit; goed gehoekt voor en achter; moet in lichaam nog uitzwaren; prima jeugdvacht; is lichtjes overbouwd; wit niet
helemaal helder; gaat vlot. 4 ZG
Gina Lauwers
16 maanden; nog wat slungelig aandoend teefje; vandaag nog lichtjes overbouwd; passend hoofd met een wat vlak
voorhoofd; goed oor, oog en gebit; goed gehoekt voor, achter voldoende; sterk hellend bekken; stevig bone; nog los
in ellebogen; voeten mogen wat compacter zijn; zag de witte vachtgedeelten graag wat helderder, met name aan
poten en staart; vriendelijk gedrag; gangwerk nog jeugdig los. ZG

TUSSENKLAS
1.

Fardau fan de Indo-Anjoho
22 maanden; prima type, maat en verhoudingen; aantrekkelijk hoofd met goed oog, oor en gebit; neusrug niet
helemaal recht; ze is rondom goed gebouwd; prima vacht; regelmatig gangwerk; prettig gedrag. 1 U

2.

Sterre-Dieuwe v.d. Bezelhonk
2 jaar; rastypische teef; goede maat en verhoudingen; vrouwelijk hoofd; goed oor en oog; gebit mist P2 links- en
rechtsboven; moet in lichaam nog iets uitzwaren; ellebogen nog wat los; prima vacht; fijn gedrag. 2 ZG

OPENKLAS
1.

Vilou fan’t Suydevelt
2 jaar; goede maat en verhouding; hoofd met brede schedel; oor kon iets hoger aangezet; goed oog; neusrug nog niet
helemaal recht; goed gebouwd rondom met stevig bone; vlot gangwerk; vacht van goede kwaliteit, maar wit niet
helder; prettig gedrag. 1 U, resCAC/CACIB

2.

Quincy
5 jaar; teef van goede maat en verhouding; voldoende rastypisch; vrouwelijk hoofd; goede verhoudingen; goed oog,
oor en gebit; uitmuntend gehoekt voor en achter; prima voorborst en borstdiepte; wat open vacht; toont wat veel
ticking; gaat vlot met goed staartgebruik; vriendelijk gedrag; topline is niet optimaal. 2 ZG

3.

Winny fan’t Suydevelt
2 jaar; rastypische teef; goede maat; moet in lichaam nog wat uitzwaren; vrouwelijk hoofd; goed oog, oor en gebit;
goed gehoekt voor en achter; losse ellebogen; voeten moeten compacter; goede vacht, maar wit niet helder. 3 ZG

4.

Lara
2 jaar; fijn gebouwde teef van een goed type; vrouwelijk hoofd; prima schedel, maar mocht in voorsnuit iets voller;
zag haar graag met iets meer substantie; prima vacht; vlot gangwerk, wat los voor. 4 ZG
Cora v.h. Iemenholt
Fijn gebouwd teefje wat in veel te zware conditie wordt voorgebracht; vrouwelijk hoofd, waarvan ik de schedel graag
iets breder zag en het lippigment donkerder; goed gevormd, wat licht oog; compleet gebit; goed gehoekt voor en
achter; borst mocht wat dieper; gaat vlot; vriendelijk gedrag. ZG

3

