Dogshow GOES, 22 april 2012
Keurmeester:
Mw. L. Eekman-Lampio
Beste v.h. Ras:
Govert Anjo van Drienermarke

REUEN
JEUGDKLAS
1.

Roef Bo v.d. Ruyghewaert
Reu van 14 mnd.; al imposante jonge reu, mannelijk hoofd; goed aangezet en gedragen oor; goed oog; scharend gebit;
toont wat lip; goede bovenbelijning en goed aangezette staart; goede voorborst en borstdiepte; evenredige
hoekingen voor en achter; sterke benen en voeten; loopt vlot maar met losse bewegingen door de ring. 1 U

2.

Finn fan’t Suydevelt
Reu van 13 mnd.; knappe verschijning; in hoofd een echte reu, maar wat bakken; goed aangezet en gedragen oor;
goed oog; scharend gebit; prima lichaam; goed aangezette en gedragen staart; sterke benen en voeten; goede
hoekingen in voor- en achterhand; loopt prima; mooie vacht, die nog wat rijker moet worden. 2 U

3.

Blitz Jelle v.’t Sterrenmeer
Reutje van 17 maanden; goed reuenhoofd met goed aangezet en gedragen oor; al goede oogkleur; toont nog wat lip;
compleet scharend gebit; goede bovenbelijning; goed aangezette en gedragen staart; voor leeftijd al voldoende
voorborst, borst diepte moet nog komen en onderbelijning is nog niet uitgezwaard; matige hoekingen in voor- en
achterhand; hond loopt nog jeugdig en los in voorhand door de ring; goed gedrag en toont zich prima. 3 ZG

OPENKLAS
1.

Govert Anjo van Drienermarke
Knappe reu van 5 jaar; masculien rastypisch hoofd; goed aangezet en gedragen oor; mooi oog; scharend gebit;
prachtig lichaam met goed aangezette en gedragen staart; prima benen en voeten; mooie vacht en kleur; loopt soepel
en vlot door de ring. 1 U, CAC/CACIB/BOB

2.

Okke Sander fan de Indo-Anjoho
Reutje van 2 jaar; rastypisch; echte reu; reuenhoofd dat iets bakken laat zien; goed aangezet en gedragen oor; goed
oog; scharend gebit; toont iets lip; prima lichaam; goed aangezette en gedragen staart; goede hoekingen in voor- en
achterhand; loopt vlot, maar in de achterhand wat nauw; mooie kleur; vacht mag nog wat rijker worden; om het type:
2U

KAMPIOENSKLAS
1.

Bart fan’t Suydevelt
Knappe reu van ruim 5 jaar; prachtig totaalbeeld; mooi mannelijk hoofd; scharend gebit; goed aangezet oor; prima
oog; prachtig lichaam; hoed aangezette en gedragen staart, die mooi bossig is; prima benen en voeten; prima kleur en
mooie vacht; loopt prima door de ring, maar zakt linksachter iets weg (blessure).
1 U, resCAC/resCACIB

Veteranenklas
1.

Ruben Max v.d. Sebastiaans Hoeve
Knappe reu van 10 jaar, met nog prima scharend gebit; nog mooi hoofd, dat nog bijna geen grijze haar laat zien; nog
prima oog, goed oor; toont door leeftijd wat keelhuid; mooi lichaam; goed aangezette en gedragen staart; staat voor
leeftijd nog prima op de benen; voldoende gehoekt in voor- en achterhand; wat doorgezakte voeten (leeftijd); loopt
nog als een zonnetje; mooie weelderige vacht; showt prima en prima gedrag. 1 U

1

TEVEN
BABYKLAS
1.

Charel
Puppy van 4 maanden; lief, rastypisch teefje; mooi vrouwelijk Drentenhoofdje; al mooi oog; scharend gebitje, dat aan
het wisselen is; prachtige oor aanzet en dracht; mooi lichaam; goede boven- en onderbelijning; prima hoekingen voor
en achter; al prima beenwerk en voetjes; goed aangezet en gedragen staartje; mooi kleurpatroon; vacht moet
uiteraard nog komen; huppelt speels door de ring. 1 VB

JEUGDKLAS
1.

Femke fan ’t Suydevelt
Mooi rastypisch teefje van 13 maanden; feminien hoofd; prima aangezet en gedragen oor; goed oog; scharend gebit;
toont iets lip; prachtig lichaam; goede hoekingen voor en achter; prima voeten; goed aangezette en gedragen staart;
mooi kleurpatroon; prima bossige staart, maar bevedering op het lichaam moet nog komen; loopt met goede drie en
staartdracht; prima presentatie en gedrag. 1 U, CAC

2.

Kaya
Wat verlegen teefje van 1 jaar, die in alles nog veel te hoogbenig en racy toont; hoofdje is vrouwelijk, maar in
voorsnuit te fijn; goed aangezet en gedragen oor; goed oog; scharend gebit; bovenbelijning nog erg los; steil in
voorhand, waardoor ze weinig voorborst laat zien; onderbelijning moet nog uitzwaren; achterhandhoeking
voldoende, maar fijne benen en wat slappe voetjes; mooie kleur, maar beharing en bevedering moet nog komen; lief
hondje maar nu nog een: G

TUSSENKLAS
1.

Blossom fan’t Suydevelt
Rastypisch teefje van 18 mnd.; prima hoofdje; goed aangezet en gedragen oor; prima oog; scharend gebit; toont
tikkeltje lip; bovenbelijning moet nog vaster worden, loopt nog iets op; tikkeltje laag aangezette staart; voorborst
moet nog iets uitzwaren; goede schouderligging, maar ietsje steile opperarm; mocht iets meer kniehoekingen hebben;
sterke benen; wat slap in de voorvoetjes; loopt met de ellebogen iets naar buiten gedraaid; iets nauw in de
achterhand; mooie kleur; bevedering moet nog komen; zie haar graag nog eens terug maar nu: 1 ZG

OPENKLAS
1.

Chita Chess v.d. Sebastiaans Hoeve
Rastypisch teefje van bijna 2,5 jaar; vrouwelijk hoofdje met goed aangezet en gedragen oor; prima oog; scharend
gebit; toont iets lip; goede bovenbelijning, staartaanzet en staartdracht; goede voorborst en borstdiepte; prima
onderbelijning; evenredige hoekingen in voor- en achterhand; goede benen; wat slappe voetjes; goede kleur en vacht;
loopt vlot door de ring; goed gedrag, presenteert zich goed. 1 U, resCAC/CACIB

2.

Amy Lotte v .d. Lage Nesse
Teefje van 3½ jaar; vrouwelijk hoofd, dat niet het typisch wigvormige van de Drent laat zien; wat smal in voorsnuit;
goed aangezet en gedragen oor; oog mocht iets donkerder zijn; scharend gebit; goede bovenbelijning; prima
voorborst en borstdiepte; in de voorhand steil; de achterhand goed gehoekt; voeten mochten vaster zijn; mooie kleur;
prima vacht; goed aangezette en gedragen staart; bevedering van staart moet nog komen; loopt met de ellebogen
naar buiten; in de achterhand wat nauw. 2 ZG

KAMPIOENSKLAS
1.

Indy
Rastypisch teefje van bijna 6 jaar; prima hoofd met vrouwelijke expressie; goed oog; scharend gebit; mooie
bovenbelijning met goed aangezette en gedragen staart, die voldoende bossig is; voldoende voorborst; goede
onderbelijning; evenredig gehoekt in voor- en achterhand; sterk bone; zag de voetjes graag wat vaster; loopt vlot door
de ring; heel mooi kleurpatroon; prima gedrag; laat zich goed zien. 1 U, resCACIB

2

VETERANENKLAS
1.

Kariska Cirtra van Wikatro
Mooie rastypische teef van 8 jaar; nog prima totaalbeeld; goed besneden vrouwelijk hoofd; prima
oog en oor; scharend gebit; nog een behoorlijke bovenbelijning; prima voorborst; goede onderbelijning; evenredige
hoekingen in voor- en achterhand; voetjes wat zwak (leeftijd); mooie kleur en vacht; loopt voor leeftijd nog prima. 1
U

3

