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REUEN
JEUGDKLAS
1.

Matthijs-Emie v.d. Neerbosche Wateren (NHSB 2832093)
14 maanden; flinke reu; goed oog; zag oogkleur graag donkerder; goed oor en gebit; onderlip mag strakker; goed
lichaam; voldoende voorborst; goed bone; een wat sterk hellend bekken; evenredig gehoekt; goede vachtstructuur;
voldoende vlot gangwerk, maar gaat wat schuin door de ring. 1 U, JCAC

2.

Rinus v.’t Wilhoeckske (NHSB 2833482)
14 maanden; voldoende typische reu; mannelijke expressie; een wat sterke stop; goed oor en gebit; oogkleur moet
donkerder; goede hals en bovenbelijning; lichaam nog in ontwikkeling; passende benen en voeten; goede
vachtstructuur; gaat vlot maar nog wat los in de bewegingen; evenredig maar matig gehoekt. 2 ZG

3.

Geof George v.d. Sebastiaanshoeve (NHSB 2847658)
Jonge reu 10½ mnd., die nog in lichaam verder moet ontwikkelen; goed reuenhoofd met voldoende mannelijke
expressie; mooie oogkleur; goed oor en gebit; mag niet zwaarder worden in lippenpartij; goede hals en
bovenbelijning; passende benen en voeten; goede vachtstructuur, maar mist nog bevedering; mooie bossige staart;
kan vlot gaan maar behoeft nog ringtraining. 3 ZG

OPENKLAS
1.

Okke Sander fan de Indo-Anjoho (NHSB 2790062)
2 jaar; voldoende type Drent; goed reuenhoofd met wat zware lippenpartij; oogkleur passend bij de vacht; goed oor
en gebit; goede hals en bovenbelijning; voldoende voorborst en diepte; evenredig gehoekt; passend bone; goede
vachtstructuur; zag graag iets meer bevedering; gaat vlot met een wat hoge staartdracht. 1 U, res.CAC

2.

Thybo Sanne van Drienermarke (NHSB 2743418)
2 jaar; prima type Drent; goed reuenhoofd; goed oog, oor, gebit; prima hals en bovenbelijning; een wat sterk hellend
bekken; prima voorborst en diepte; passend beenwerk; voor en achter evenredig gehoekt; goede vachtstructuur;
mooie bossige staart; gangwerk voor wat breed en zou achter wat meer mogen stuwen; een vrolijk gedragen staart;
vanwege het type 2 U

3.

Cisco Cas v.d. Sebastiaanshoeve (NHSB 2772138)
Reu 3 jaar, welke wat hoog gesteld is; voldoende reuenhoofd met rastypische expressie; goed oog, oor, gebit; lippen
mogen niet zwaarder worden; goede hals/bovenbelijning; zag graag meer borstdiepte en voorborst; een wat sterk
hellend bekken; voor en achter evenredig maar matig gehoekt; passende benen en voeten; gaat voldoende vlot met
mooie staartdracht. 3 ZG

4.

Maron Nabar the Gloucester (NHSB 2717388)
Ruim 3½ jaar; Drent van voldoende type; goed Drentenhoofd, maar zag graag wat meer mannelijke expressie;
oogkleur graag wat donkerder; schaargebit, waarvan rechtsboven een snijtand mist; goed oor; goede hals en
bovenbelijning; zag graag meer voorborst en borstdiepte; wat sterk oplopende onderbelijning; evenredig gehoekt;
gaat vlot, maar voor wat wijd; een wat open vacht en weinig bevedering. 4 ZG

KAMPIOENSKLAS
1.

Bart fan’t Suydevelt (NHSB 2630889)
Uitmuntende rasvertegenwoordiger van 5 jaar; mooi reuenhoofd; goed oog, oor en gebit; mist wat pigment aan de
neus; goede hals/bovenbelijning; voldoende voorborst en diepte; passende benen en voeten; evenredig gehoekt; vlot
uitgrijpend gangwerk met voldoende stuwing; mooie staartdracht. 1 U, CAC, Beste Reu

VETERANENKLAS
1.

Storm v.’t Trappel-End (NHSB 2496667)
Uitmuntend type Drent, 8 jaar; prima reuenhoofd; goed oog, oor en gebit; goed hals/bovenbelijning; prima lichaam;
passende benen en voeten; evenredig gehoekt; goede vachtstructuur; mooie bossige staart; gaat vlot, zeker voor
leeftijd. 1 U
1

TEVEN
PUPPYKLAS
1.

Isis Minya v.’t Patrieske (NHSB 2859254)
7 mnd.; voldoende typische Drent van vrouwelijk type die het allemaal nog erg spannend vindt; goed tevenhoofd;
goed oog, oor en gebit; mist wat pigment aan de neus; goede hals/bovenbelijning; in aanleg goed lichaam; evenredig
gehoekt; passend beenwerk ; wat open vacht; zag graag wat meer plaatverdeling; gangwerk voldoende vlot voor de
leeftijd. 1 VB

JEUGDKLAS
1.

Yssy-Nynke v.d. Bezelhonk (NHSB 2845781)
11 mnd.; zeer typische Drent; vrouwelijk hoofd; goed oog, oor en gebit; oogkleur moet nog wat donkerder worden;
mooie hals/bovenbelijning; prima lichaam voor de leeftijd; passend beenwerk; goede vachtstructuur, maar mist nog
wat bevedering; vlot gangwerk. 1 U, CAC, Beste Teef, BOB

2.

Gipsey Gil v.d. Sebastiaanshoeve (NHSB 2847662)
Vrouwelijke Drent van 1 jaar; prima type; typisch Drentenhoofd; goed oog, oor en gebit; goede hals/bovenbelijning;
voor leeftijd passend lichaam; goede benen en voeten; evenredig gehoekt; goede vachtstructuur, maar mist nog
bevedering; voor leeftijd voldoende gangwerk. 2 U, res.CAC

3.

Hanne v.’t Wilhoeckske (NHSB 2833486)
14 mnd.; typische Drent met voldoende vrouwelijk hoofd; goed oog, oor en gebit; goede hals/bovenbelijning; sterk
hellend bekken; voor leeftijd voldoende ontwikkeld lichaam; passende benen en voeten; evenredig gehoekt;
gangwerk voldoende vlot; in de voorhand nog wat los en met een wat hoge staartdracht. 3 U

4.

Wieske v.’t Wilhoeckske (NHSB 2833485)
14 mnd.; voldoende typische Drent; vrouwelijk hoofd; goed oog, oor en gebit; goede hals/bovenbelijning; voor leeftijd
voldoende ontwikkeld lichaam; passende benen en voeten; evenredig gehoekt; goede vachtstructuur; gaat voor wijd
en zou achter beter moeten stuwen; gaat met een wat hoge staart. 4 U
Repke Bo v.d. Ruyghewaert (NHSB 2828506)
16 maanden; voldoende typische Drent; goed Drentenhoofd, maar zag graag een vrouwelijke expressie; goede
hals/rugbelijning; voor leeftijd voldoende ontwikkeld lichaam; passende benen en voeten; zag polsen graag iets
strakker; goede vachtstructuur, maar mist nog bevedering; gangwerk voor leeftijd voldoende vlot met goede
staartdracht. ZG
Emma v.’t Voornsche Landt (NHSB 2833090)
14 mnd.; zag graag meer rastype in het totaalbeeld; vrouwelijk hoofd; goed oog, oor en gebit; zou in lichaamsbouw
verder ontwikkeld moeten zijn; passend bone; evenredig maar matig gehoekt; goede vachtstructuur, maar mist
bevedering; gaat wat trippelend, onvoldoende uitgrijpend en te weinig stuwing. G
Femke fan’t Suydevelt (NHSB 2829889)
13 maanden; voldoende typische Drent; vrouwelijk hoofd; oor kan goed gedragen worden; goed oog en gebit; goede
hals/bovenbelijning; voor leeftijd goed ontwikkeld lichaam; evenredig gehoekt; passende benen en voeten; goede
vachtstructuur; weinig bevedering; moet bij het gaan in de voorhand vaster worden. U

TUSSENKLAS
1.

Blossom fan’t Suydevelt (NHSB 2812138)
20 maanden; uitmuntende rasvertegenwoordiger met vrouwelijke expressie; goed oog, oor en gebit; mag niet
zwaarder worden in lippenpartij; goede hals/bovenbelijning; voor leeftijd prima ontwikkeld lichaam; passende benen
en voeten; evenredig gehoekt; goede vachtstructuur; mist nog wat bevedering; gaat voldoende vlot maar ik zag graag
iets meer staartactie. 1 U

2.

Gasha Fiona v.’t Patrieske (NHSB 2814193)
19 mnd.; vrouwelijke Drent; goed hoofd, oor en gebit; zag oogkleur graag wat donkerder; mag in lippen niet zwaarder
worden; goede hals/bovenbelijning; goed ontwikkeld lichaam; passende benen en voeten; evenredig gehoekt; goede
vachtstructuur; kan voldoende vlot gaan. 2 U

2

OPENKLAS
1.

Amy Lotte v.d. Lage Nesse (NHSB 2710814)
Bijna 4 jaar; uitmuntend type; typisch Drentenhoofd; vrouwelijk expressie; goed oog, oor en gebit; goede hals; zag
rugbelijning graag iets strakker; goed lichaam; passende benen en voeten; goede vachtstructuur maar zag graag meer
bevedering; gaat voldoende vlot met goede staartactie; hond moet wat zelfverzekerder worden. 1 U

2.

Sophy Pyppa (NHSB 2769610)
Drent van goed type; goed Drentenhoofd met vrouwelijke expressie; goed oog, oor en gebit; goede
hals/bovenbelijning; krachtig lichaam; evenredig gehoekt; een wat sterk hellend bekken; passende benen en voeten;
voldoende vlot gangwerk met voldoende staartactie. 2 U

3.

Quispel fan’t Suydevelt (NHSB 2734447)
3 jaar; vrouwelijke Drent; goed type; goed tevenhoofd; goed oog, oor en gebit; goede hals; zag bovenbelijning graag
wat strakker; goed ontwikkeld lichaam; passende benen en voeten; evenredig gehoekt; een wat sterk hellend bekken;
goede vachtstructuur, maar wat krullerig; gaat voldoende vlot, soms voor wat wijd, met goede staartactie. 3 ZG

KAMPIOENSKLAS
1.

Donna Semhra fan’t Suydevelt (NHSB 2653019)
Voldoende type Drent; vrouwelijk hoofd; goed oog, oor en gebit; lippen mogen niet zwaarder worden; goede hals en
bovenbelijning; zag graag meer voorborst en borstdiepte; evenredig gehoekt; sterk hellend bekken; vacht erg
krullerig; gangwerk achter wat nauw, net voldoende voor, met een mooie staartdracht; vanwege haar hoofd
uitmuntend. 1 U

GEBRUIKSHONDENKLAS
1.

Bo v.d. Wildediek (VDH 11/164/./U00017)
3 jaar; voldoende rastypische Drent; vrouwelijk hoofd; goed oog, oor en gebit; goede hals/bovenbelijning; goed
lichaam; evenredig gehoekt; een wat sterk hellend bekken; passende benen en voeten; goede vachtstructuur; mist
wat bevedering; staart moet bossiger; voldoende vlot gangwerk, voor wat wijd; om het type uitmuntend. 1 U

2.

Floortje v.h. Holtenbos (NHSB 2360263)
5 jaar; voldoende type; vrouwelijk hoofd; oogkleur passend bij de vacht; goed oor en gebit; goede
hals/bovenbelijning; zag graag meer borstdiepte en voorborst; passende benen en voeten; evenredig gehoekt; goede
vachtstructuur, op de lendenen wat krullerig; gaat voldoende vlot, voor wat wijd. 2 U

VETERANENKLAS
1.

Anoeska Tjeraa fan’t Patrijzen Bos (NHSB 2450982)
9 jaar; prima type Drent; vrouwelijk hoofd; kale oogrand verstoort de expressie; goed oog, oor en gebit goede
hals/bovenbelijning; goed lichaam; voor matig, achter goed gehoekt; passende benen en voeten; goede
vachtstructuur, op bekken wat krullerig; voor leeftijd in prima conditie met nog prima gangwerk; om het type
uitmuntend. 1 U

3

