Paasshow LEEUWARDEN 9 april 2012
Keurmeester:
Dhr. A.A.R. Doedijns
Beste v.h. Ras:
Fardau fan de Indo-Anjoho

REUEN
JEUGDKLAS
1.

Roef Bo v.d. Ruygewaert (NHSB 2828504)
mooie jonge reu die nog volop in ontwikkeling is maar staat rondom goed op de vier; zeer aantrekkelijk hoofd met
prima uitdrukking; voor en achter goed gehoekt; mooie lepelvormige voeten; best lichaam; al hele behoorlijke
bovenbelijning; voor leeftijd prima vachtconditie en kleur; gaat voldoende voor leeftijd; zie hem op latere leeftijd
graag nog eens terug. 1 U, res.CAC

2.

Finn fan´t Suydevelt (NHSB 2829887)
jonge reu die nog volop in ontwikkeling is; ik zag graag nog wat meer lichaamslengte; krachtig reuenhoofd waar van
mij ook iets meer lengte in zou mogen zitten; goede voorsnuit; voor en achter voldoende gehoekt; draait wat sterk uit
met de voorvoeten; ik zag graag meer vering in de pols; de voorhand lijkt wat naar voren geschoven; prima bone en
substantie; prima kleur en conditie; moet in gangwerk nog krachtiger en regelmatiger worden. 2 ZG
Sam fan’t Drentsche Volk (NHSB 2842440)
krachtige reu die nog volop in ontwikkeling is; heeft nog veel tijd nodig om uit te zwaren; goede schedel en voorsnuit;
draait wat sterk uit in front op dit moment;
moet in bovenbelijning nog optimaliseren; goed gehoekte achterhand; op dit moment vrij grove structuur van
beharing; moet in het gangwerk nog krachtiger en regelmatiger worden; prima ringgedrag. G

TUSSENKLAS
1.

Okke Sander fan de Indo-Anjoho (NHSB 2790062)
mooie jonge Drent; prima van formaat en type; goede lichaamsverhoudingen; aantrekkelijk belijnd hoofd met prima
uitdrukking; goed lichaam; prima bovenbelijning en staartaanzet; goede hoekingen; draait licht uit met de
voorvoeten; gaat vlot en soepel door de ring met voldoende paslengte; prima vachtkleur en conditie. 1 U, res.CACIB

2.

Gijs-Dieuwe v.d. Bezelhonk (NHSB 2792845)
jonge Drent; goed van formaat en type; zou van mij iets gestrekter mogen zijn in lichaam; maar heeft wel een heel
mooi krachtig reuenhoofd; voor en achter normaal gehoekt; goed lichaam; goede bovenbelijning, croupe en
staartaanzet; is op dit moment iets onwennig in de ring; moet in totaalbeeld niet grover en zwaarder worden;
voldoende gangwerk voor leeftijd. 2 U

OPENKLAS
1.

Cisco Cas v.d. Sebastiaanshoeve (NHSB 2772138)
jonge reu van 2½ jaar van prima formaat en type; prima bone; heel mooi belijnd klassiek hoofd; mooie wigvormige
voorsnuit; mooi oog en uitdrukking; prima bovenbelijning; best lichaam; voor en achter goed gehoekt; fraaie kleur en
conditie; vlotte gangen; prima presentatie en ringgedrag. 1 U

2.

Douwe Nynke v.d. Bezelhonk (NHSB 2694395)
mooie Drent; prima type; goede lengte/hoogte verhouding; zeer aantrekkelijk reuenhoofd met een prima uitdrukking;
voor en achter goed gehoekt; prima bovenbelijning; heeft een goed kosthuis; ietsje minder volume in lichaam zou de
totaalbelijning positief beïnvloeden; vlotte moeiteloze gangen; voldoende vachtkwaliteit; mooie kleur; typische
voeten; prima presentatie en ringgedrag. 2 U

3.

Youp fan’t Suydevelt (NHSB 2783246)
reu van goed formaat; goede lengte/hoogte verhouding; zou zich wat enthousiaster in de ring kunnen presenteren;
vrij vlak aanliggende vacht; voldoende bone en substantie; goede hoofdvorm; oogkleur kan donkerder; toont een wat
ongedurig niet stabiel Drentengedrag; goede voeten; gangwerk is voldoende met een goede stuwkracht en voldoende
paslengte; ik hoop dat bij een volgende gelegenheid deze reu zich vrijer presenteert. 3 ZG

4.

Syb fan’t Suydevelt (NHSB 2746095)
reu van goed formaat; zou van mij iets gestrekter kunnen in lichaam; heeft een mannelijk en krachtig hoofd; mooi
oog, prima oor; goed lichaam; prima bovenbelijning, croupe en staartaanzet; normaal gehoekte achterhand; goede
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vachtkleur en conditie; gangwerk kan wat krachtiger en regelmatiger; zou een actievere staartactie kunnen hebben
zowel in stand als in de beweging; prima presentatie. 4 ZG
Thybo Sanne van Drienermarke (NHSB 2743418)
reu van 3 jaar; goede lengte/hoogte verhouding; ik zag graag een iets krachtigere voorsnuit; goed oog; oordracht kan
beter; normale hoekingen voor en achter; goed lichaam; kan wat strakker in de bovenbelijning; niet in optimale
vachtconditie; gang kan wat krachtiger en wat vaster in het front; prima presentatie, ZG
Maras (NHSB 2786014)
jonge reu; goed van formaat en type; voldoende bone en substantie; krachtig hoofd met goede uitdrukking; draait
wat te sterk uit in front; zou wat krachtiger kunnen zijn in front zowel in stand als in de beweging; kan wat vaster in de
bovenbelijning; normaal gehoekte achterhand; prima vachtconditie en kleur; gangwerk moet krachtiger en
regelmatiger; prima presentatie. ZG
Arie (NHSB 2764176)
jonge reu die ik graag met een strakkere en krachtigere bovenbelijning zag; goed hoofd met typisch oor; goede
oogkleur en uitdrukking; zou van mij een fractie meer beenlengte mogen hebben; ik zag graag krachtigere voeten en
meer stabiliteit in front; goed gehoekte achterhand; prima vachtconditie en kleur; gangwerk van opzij is voldoende;
alleen heen en weer/komen en gaan kan paralleller en krachtiger. prima ringgedrag. ZG

KAMPIOENSKLAS
1.

Bart fan’t Suydevelt (NHSB 2630889)
reu van 5½ jaar van uitmuntend type; prima lengte/hoogte verhouding; passend bone en substantie; zeer
aantrekkelijk mannelijk hoofd met een prima uitdrukking; goed opgebouwd front met prima voeten; goed lichaam en
bovenbelijning; fraaie vachtkleur en conditie; vlotte gangen; prima presentatie.
1 U, CAC/CACI B, Beste Reu

Gebruikshondenklas
1.

Quartel Daisy van Roopoorte (NHSB 2777141)
reu van goed formaat en type; heeft een wat pluizige vacht met veel slag; voldoende bone en substantie; goede
hoekingen voor en achter; aantrekkelijk mannelijk hoofd met een prima schedel en goede wigvormige voorsnuit;
oogkleur kan wat donkerder; kan wat strakker in de bovenbelijning; voldoende vlotte gangen; tikkeltje rond in croupe;
prima ringgedrag en presentatie. 1 ZG

Veteranenklas
1.

Ruben Max v.d. Sebastiaanshoeve (NHSB 2439793)
9½ jaar; reu die nog in prima conditie wordt voorgebracht; prima van formaat en type; correct belijnd en voldoende
mannelijk hoofd; voor en achter normaal gehoekt; behoorlijke bovenbelijning; goed lichaam; prima croupe en
staartaanzet; goede vachtconditie en kleur; tijdens het gaan vanuit het front licht toontredend; prima ringgedrag en
presentatie. 1 U, Beste Veteraan

2.

Storm v.’t Trappel-End (NHSB 2496667)
veteraan reu van ruim 8 jaar die nog in prima conditie wordt voorgebracht; goede beenlengte; beharing toont wat
slag; mannelijk hoofd en een goed gevormde voorsnuit; tikkeltje rond in croupe en een fractie lage staartaanzet; goed
lichaam; behoorlijke bovenbelijning; voldoende in de beweging, zou ietsje krachtiger kunnen. 2 U

2

TEVEN
JEUGDKLAS
1.

Repke Bo v.d. Ruyghewaert (NHSB 2828506)
goed opgebouwde teef van prima maat; correcte lichaamsverhouding; zeer fraai belijnd hoofd met mooie wigvormige
voorsnuit; voor en achter goed gehoekt; prima croupe en staartaanzet; moet in bovenbelijning nog wat krachtiger
worden;wat vlak aanliggende vacht; goede voeten; voldoende vlottende beweging; prima presentatie en ringgedrag.
1U

2.

Femke fan’t Suydevelt (NHSB 2829889)
jonge teef; goed van formaat en type; passend bone en substantie; mooi belijnd vrouwelijk hoofd; prima uitdrukking;
goed gebit; prima lichaam en bovenbelijning voor leeftijd; moet nog wat meer stabiliteit krijgen in front; draait nog
wat uit met de voorvoeten bij momenten; goede hoekingen voor en achter; goede vachtconditie en kleur; ze is nog
wat ongedurig in de ring; gangwerk kan wat krachtiger en regelmatiger. 2 U

3.

Gina Lauwers (NHSB 2577717)
teefje van goed formaat en type; heeft een aantrekkelijk hoofd; prima schedel en mooie voorsnuit; oor wordt wat
open gedragen; moet in bovenbelijning nog optimaliseren; goed lichaam voor leeftijd; goede hoekingen; prima kleur
en conditie; gaat goed; prima ringgedrag en presentatie. 3 U

4.

Cést Sarah uit de Drentsche Streek (NHSB 2842401)
jonge teef van 10 maand die nog volop in ontwikkeling is; moet in bovenbelijning nog optimaliseren; is nog wat
overbouwd; heeft een aantrekkelijk tevenhoofd met goede verhoudingen in voorsnuit en schedel; goede hoekingen
voor en achter; goede vachtkleur; voldoende krachtige voeten; gangwerk moet nog wat krachtiger en regelmatiger;
prima presentatie en ringgedrag. 4 ZG

TUSSENKLAS
1.

Fardau fan de Indo-Anjoho (NHSB 2790064)
hele mooie teef; goede lengte/hoogte verhouding; prima bone en substantie; zeer aantrekkelijk gevormd hoofd met
prima uitdrukking; voor en achter goed gehoekt; prima lichaam en bovenbelijning; typische croupe; fraaie vachtkleur
en conditie; vlotte gangen; prima ringgedrag en presentatie. 1 U, CAC/CACIB, Beste Teef/BOB

2.

Blossom fan’t Suydevelt (NHSB 2812138)
teefje van prima formaat en type; prima bone; goede lichaamsverhoudingen; moet nog wel wat strakker worden in de
bovenbelijning; heeft een goed lichaam; voor en achter goed gehoekt; goed gevormde voeten; prima vachtkleur en
conditie; gaat goed; lichte rol tijdens het gaan over de bovenbelijning. 2 U

3.

Sterre-Dieuwe v.d. Bezelhonk (NHSB 2792847)
teefje van goed formaat; zou zich wat enthousiaster kunnen presenteren; zag graag een fractie meer beenlengte;
aantrekkelijk gevormd hoofd; goed opgebouwd front met goede voeten; typische croupe met staartaanzet; prima
vachtconditie en kleur; gangwerk is voldoende maar zou iets krachtiger en enthousiaster kunnen. 3 ZG

OPENKLAS
1.

Quispel fan’t Suydevelt (NHSB 2734447)
stoere teef met veel bone en substantie en toch nog steeds vrouwelijk in totaalbelijning; goed gevormd hoofd met
voldoende wigvormige voorsnuit; kan het oor goed dragen; voor en achter goed gehoekt; prima lichaam; kan nog een
tikkeltje strakker in de bovenbelijning; gangwerk kan wat paralleller en krachtiger; prima presentatie en ringgedrag. 1
U, res.CAC/res.CACIB

2.

Britt fan’t Suydevelt (NHSB 2630893)
teefje van een goed type, maar ze zou zich wat enthousiaster kunnen presenteren in de ring; ze heeft prima bone en
substantie; goed gevormd tevenhoofd; oogkleur kan iets donkerder; prima lichaam; behoorlijke bovenbelijning in
stand; tikkeltje rond in croupe; ze zou de staart wat enthousiaster kunnen gebruiken, ze toont dat ze het niet echt
naar haar zin heeft in de ring; gangwerk kan wat krachtiger en meer parallel; ze heeft goede vachtkleur en conditie. 2
U

3.

Stelle Nynke v.d. Bezelhonk (NHSB 2694402)
teefje van goed formaat en type; voldoende bone en substantie; ze heeft een vrouwelijk belijnd hoofd; oordracht kan
beter; prima bovenbelijning, croupe en staartdracht; voor en achter goed gehoekt; prima lichaam; goed gevormde
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voeten; kan wat krachtiger in de beweging; kan wat meer stuwkracht ontwikkelen tijdens het gaan; prima vachtkleur
en conditie; prima presentatie. 3 U
4.

Emma Lady v.d. Blanke Biele (NHSB 2749314)
teefje van goed formaat en type; goed ontwikkelde achterhoofdsknobbel; oog kan een fractie donkerder; lipprofiel
kan strakker; goede bovenbelijning; normale hoekingen voor en achter; goede voetvorm; prima staartdracht;
gangwerk kan vanuit het front wat stabieler en krachtiger; beharing heeft lichte slag; prima presentatie en ringgedrag.
4 ZG
Lara (NHSB 2783157)
wat fijngebouwde teef die ik graag met wat meer bone en substantie zag; ze is helaas niet op haar gemak in de ring en
wil zich niet laten betasten; bovenbelijning kan strakker; wat sterk oplopende onderbelijning; wat sterk gehoekte
achterhand; kan wat krachtiger zijn in front; vlak aanliggende vacht; gangwerk kan krachtiger en regelmatiger; trekt
de croupe wat te rond. G

VETERANENKLAS
1.

Femke Cibra v.d. Drentsche Dreven (NHSB 2467752)
vrouwelijk belijnde teef van goed formaat en type; trekt de bovenbelijning wat rond; te sterk hellend bekken met dito
staartaanzet; voor en achter goed gehoekt; zou zich wat enthousiaster kunnen presenteren; heeft de neiging de
achterhand wat onder het lichaam te schuiven; draait de voorvoetjes wat te sterk uit; goed lichaam; goede kleur en
conditie; aantrekkelijk belijnd vrouwelijk tevenhoofd; gaat voor leeftijd vlot alleen zal in totaal wat krachtiger kunnen.
1 ZG
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