Internationale Hondententoonstelling MAASTRICHT, 30 september 2012
Keurmeester:
Dhr. W. Wellens
Beste v.h. Ras:
Bart fan’t Suydevelt

REUEN
JEUGDKLASSE
1. Bink
10 mnd.; licht gestrekte aantrekkelijke jonge reu; goed wigvormig hoofd met mooie, zachte,
vriendelijke expressie; goed beweeglijk en attent oor heeft zeer rastypische expressie; prima
schaargebit met grote elementen; prima hoekingen zowel voor als achter; voor leeftijd
voldoende ontwikkelde ribben; goede rechte bovenbelijning; goed sterk bot en licht ovale
voeten; zeer rastypische halflange, sluik aanliggende beharing; nog jeugdig gangwerk; zeer
vriendelijk gedrag. 1 U

OPENKLASSE
1. d’Artagnan
Ruim 2 jaar; krachtige reu; licht gestrekt; op het moment nog niet geheel in balans; hoofd is al
verder dan het lichaam; wigvormig hoofd met zeer rastypische Drentenexpressie door het
hooggeplaatste en goed beweeglijke oor; prima schaargebit; hoofd mag nog iets droger zijn;
rastypisch belijnd lichaam; correcte hoekingen; voldoende bone; sluik aanliggende, halflange
beharing; bijna parallel gangwerk; zeer vriendelijk ringgedrag. 1 U, res.CAC/res.CACIB
2. Rocky
6 jaar; rastypische Drent met goed wigvormig hoofd; zou het oor iets attenter mogen dragen en
is wat rijkelijk bevederd; zachte, vriendelijke expressie; scharend gebit; korte hals; zou wat meer
gewelfde en diepere ribben mogen hebben; voldoende gehoekt achter; ietwat steil liggend
bekken; zeer rastypische sluike, halflange beharing; gangwerk is niet parallel, krabt; staart wordt
wat vrolijk gedragen; zeer vriendelijk ringgedrag. 2 ZG

KAMPIOENSKLASSE
1. Bart fan ’t Suydevelt
5½ jaar; rastypische Drent, licht gestrekt; zeer rastypisch wigvormig, mannelijk hoofd; rastypische
expressie; schouder mag wat schuiner, halslengte wat meer; goed gewelfde ribben; goede
onderbelijning; correct opgebouwde achterhand; halflange beharing, bossige staart; goed
stuwend gangwerk; goede staartdracht; los in ellebogen; vriendelijk ringgedrag. 1 U, CAC/CACIB,
Beste Reu, BOB

VETERANENKLASSE
1. Ruben Max v.d. Sebastiaanshoeve
10 jaar; nog in goede conditie voorgebrachte, klassieke Drent; toont met name in het hoofd al
zijn leeftijd; wijze, vriendelijke expressie en nog een prima schaargebit; goede ribwelving;
correcte hoekingen; ietwat sterk hellend bekken; zeer rastypische, halflange beharing; gaat voor
leeftijd uitzonderlijk vlot en soepel. 1 U

1

TEVEN
BABYKLAS
1. Hether Isah fan’t Patrijzen Bos
Ruim 5 mnd.; aantrekkelijke, licht gestrekte teef met voor leeftijd al veel substantie in ribben;
zeer vrouwelijk hoofd, mag nog iets verbreden; mooi amberkleurig oog; kan het oor goed
hoog dragen; prima schaargebit; nog jeugdig, vrij en vriendelijk gangwerk. 1 VB

JEUGDKLAS
1. Cést Sarah uit de Drentsche Streek
16 mnd.; jeugdige, licht gestrekte teef; gestrekt, licht wigvormig hoofd, dat meer opvulling onder
het oog nodig heeft en de voorsnuit mag iets voller; voor leeftijd goede boven- en
onderbelijning; voldoende gehoekt voor en achter; goede vachtstructuur; mist nog wat
bevedering; vlot gangwerk met nog wat jeugdfoutjes; prima ringgedrag. 1 U

TUSSENKLAS
1. Femke fan ’t Suydevelt
18 mnd.; aantrekkelijke licht gestrekte, rastypisch belijnde Drent; scherp getekend, droog
wigvormig hoofd; zachte uitdrukking; prima schaargebit; goede hals; prima ribben en voorborst;
sluik aanliggende beharing; vlot gangwerk; prima ringgedrag. 1 U
2. Javana van’t Jasperspad
20 mnd.; aantrekkelijke, licht gestrekte teef met zeer veel kwaliteiten in lichaam en constructie;
voldoende wigvormig hoofd dat in totaliteit iets droger mag en nog iets meer opvulling onder de
ogen; fraaie sluik liggende beharing; vlot en vloeiend gangwerk met goede stuwing; vriendelijk en
vrij ringgedrag. 2 U

KAMPIOENSKLAS
1. Norlund Sisse
6 jaar; rastypisch belijnde teef; wigvormig hoofd; mooie zachte uitdrukking; scharend gebit;
correcte hoekingen; sluike halflange beharing; vlot gangwerk; stabiel ringgedrag.
1 U, CAC/CACIB, Beste Teef
2. Emma Gina v.d. Haeckpolder
Bijna 4 jaar; rastypische teef in wat welgedane conditie; mooie maat; zeer vrouwelijk; goed
wigvormig hoofd; zou iets meer voorborst mogen hebben; goed gewelfde ribben; correcte
achterhand hoeking; sluik aanliggende beharing; mag nog iets meer bevedering aan benen
hebben; overgewicht is duidelijk te zien in beweging. 2 U, res.CACIB
3. Flora Haidy fan’t Patrijzen Bos
5 jaar; flinke teef, aan de maat; alles in verhouding; goed wigvormig hoofd; schouder mag iets
schuiner; prima ribben; correct gehoekte achterhand; goede vachtstructuur; goed stuwend
gangwerk; zeer vriendelijk gedrag. 3 U

VETERANENKLAS
1. Else Marie fan’t Suydevelt
9 jaar; fraai type; zeer fraai, vrouwelijk wigvormig hoofd; mooie zachte uitdrukking; scharend
gebit; prima ribben; goede voorhand hoeking, voldoende gehoekt achter; vandaag wat
openstaande beharing; goede bevedering; bossige staart. 1 U, res.CAC
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