Amsterdam WINNER Show, 25 november 2012
Keurmeester: Mw. R. Lochs-Romans
Beste v.h. Ras: Tinus Jinte Basco v.’t Stieckelholt

Reuen
Puppyklasse
1.

Dexter Sanne van Drienermarke (NHSB 2875163)
Nog net geen 9 maanden; zeer fraaie, krachtige en goed gespierde Drent; sterk, krachtig, boers gedrag; mooi hoofd;
goede oren; sterke hals; voor en achter goed gehoekt; mooie lepelvoet; goede vacht en ondervacht; onderlip mocht
net iets hoger (droger?) zijn; goede staart, maar moet nog wat bossiger worden; ruime pas, voor leeftijd correct. VB

2.

Hannes Hay v.d. Sebastiaanshoeve (NHSB 2874458)
Net geen 9 maanden; een echte stevige Drent; hoofd wigvormig met stompe krachtige vang; geode lip; mooi lichaam;
stevig bot; kleine voet; achterhand moet nog wat krachtiger worden; goed gespierd; staart goed van lengte, maar
moet nog wat bossiger worden; gangwerk rustig en bedeesd, maar moet nog krachtiger worden; in stand 100 %
Drent. VB

JEUGDKLAS
1.

Geof George v.d. Sebastiaans Hoeve (NHSB 2847658)
17 mnd.; mooie krachtige reu; goed lengte/hoogte verhouding; zeer fraai hoofd; typische DP uitdrukking; goed oor;
correcte lip; mooie hals; sterke rug; voor leeftijd goed ontwikkeld lichaam; voor en achter evenredig gehoekt, maar
moet nog verder ontwikkelen; goed sterk bot; lepelvoet; staart in stand correct; tijdens gaan soms iets hoog (puber);
mag nog wat meer bossig worden; goed gedrag. 1 U, JW

2.

Marco-Maras an’t Landweggie (NHSB 2855016)
14 mnd.; goed mannelijk rasbeeld; correcte lengte/hoogte verhouding; hoofd als een krachtige wig, met mooie
krachtige vang; goed oog; oren zijn goed geplaatst maar worden lui gedragen; mooie uitdrukking; onderlip en keel
mogen droger; sterke hals; goede voorhand; voor leeftijd mooi ontwikkeld lichaam; de achterhand mocht zich nog
wat verder ontwikkelen; is op dit moment nog niet in balans met voorhand; voor leeftijd goede gangen, maar mist nog
de kracht van achter; staart begint bossig te worden; typisch gedrag. 2 ZG

TUSSENKLAS
1.

Matthijs-Emie v.d. Neerbosche Wateren (NHSB 2832093)
20 mnd.; zeer fraai rasbeeld, maar in te goede conditie; rastypisch hoofd met juiste uitdrukking; oor goed geplaatst
maar wat groot; goed gebit; volle krachtige vang; sterke korte hals met mooie kraag; voor en achter functioneel en
normaal gehoekt; goede voorborst met ribwelving; goede staart en bossig; in stand met voeten zowel als rug 100%
Drent; gangwerk heeft te lijden van overgewicht; rastypische boven- en ondervacht; om het type Uitmuntend, maar
mocht hij volgende keer weer zo dik zijn dan Goed. 1 U

OPENKLAS
1.

Tinus Jinte Basco van’t Stieckelholt (NHSB 2816898)
Mooi mannelijk rasbeeld; goede verhoudingen lengte/hoogte; goede schedel; mooie oogplaatsing; volle vang; droge
lippen; korte sterke hals; rechte rug; voor leeftijd goed ontwikkeld lichaam; goed bot; voor en achter normaal
gehoekt; vachtconditie op het moment niet optimaal, mist ondervacht; gangwerk achter voldoende stuwkracht; voor
nog wat los in ellebogen; rastypisch gedrag in staart. 1 U, CAC/CACIB/W/BOB

2.

Cisco Cas v.d. Sebastiaans Hoeve (NHSB 2772138)
Zeer fraaie rastypische reu, die de duidelijkste uitstraling in stand en beweging van een Drentsche Patrijshond laat
zien; rastypisch hoofd; goed lichaam; normale bouw; mooie bossige staart; kraag in goede aanleg; goede boven- en
ondervacht; gangwerk functioneel zonder overdrijving; goed gedrag. 2 U, resCAC/resCACIB

3.

Thybo Sanne van Drienermarke (NHSB 2743418)
Goed mannelijk rasbeeld; krachtig en bespierd; licht gerond schedel; oren wat lui gedragen maar van goede lengte;
zag graag nog wat meer opvulling onder de ogen; mooie expressie; goede voorborst en ribwelving; in stand 100%
Drent; vachtconditie vandaag niet optimaal, mist ondervacht; achterhand in stand lui maar tijdens het gangwerk
worden voor- en achterhand passend gebruikt; goed gedrag. 3 U

1

4.

Maron (NHSB 2796372)
Bijna 2½ jaar; mooi mannelijk rasbeeld; hoofd met wigvormige belijning; krachtige vang; lippen mogen niet zwaarder
worden; oog goed geplaatst, maar wat groot; goede hals; passend lichaam; normaal gehoekt in voor- en achterhand;
kleine voet; goede staart, maar moet bossiger worden; gangwerk voor goed, achterhand wordt niet optimaal gebruikt;
tilt op in plaats van stuwen; goed gedrag; 4 U
Maras (NHSB 2786014)
3 jaar; goed mannelijk rasbeeld; brede schedel; goede stop; zag graag meer opvulling onder de ogen; oog toont wat
groot, maar wel goede expressie en is licht schuin geplaatst; korte hals; mooie kraag; goede ribwelving; iets lang in
lendenen; voor en achter goed gehoekt; bossige staart; goede vachtstructuur; goede voet , maar mocht in de poot
wat sterker zijn; gangwerk voor nog erg los, achter nauw; goed gedrag. ZG
Okke Sander fan de Indo-Anjoho (NHSB 2790062)
2½ jaar; goed mannelijk rasbeeld; goede schedel; correcte oogplaatsing; oren wat groot; bovenlip, onderlip en hals
zijn royaal, niet droog, voor het werk niet functioneel, iets brak-achtig; goede halslengte, maar nog wat sierlijk;
voldoende voorborst, maar staat nog wat smal; evenredig gehoekt; voor leeftijd voldoende ribwelving, maar
ellebogen staan nog wat open; gaat met allure maar voor nog erg los; in gedrag soms iets verlegen. ZG

KAMPIOENSKLAS
1.

Oscar-Phébe van Groevenbeek (NHSB 2635613)
6 jaar; mooi mannelijk rasbeeld met mooie lengte/hoogte verhouding; maar mag beslist niet dikker worden; goede
schedel; mooie voorsnuit; oren mogen niet langer worden, kan ze goed dragen; mooie vang; voor en achter
functioneel gehoekt; goed bot; mooie voet; goede staart; goed gespierd; vlotte gangen met juiste paslengte,
functioneel zonder overdrijving; in stand toont hij het typische gedrag van het ras, rustig en geduldig. 1 U

2.

Bart fan’t Suydevelt (NHSB 2630889)
6 jaar; zeer fraai rasbeeld, van neus tot staart; wigvormig hoofd; goede oren; mooie expressie; volle vang; mooi
gehoekt; goed lichaam; mooie vacht met goede ondervacht; fraaie bossige staart; rastypisch gedrag; gangwerk komt
niet tot z’n recht, mankt links achter; daar het gangwerk niet te beoordelen is, Geen kwalificatie

VETERANENKLAS
1.

Jordie the Gloucester (HSB 2519335)
8 jaar; mooi mannelijk rasbeeld, krachtig en gespierd; hoofd met goede schedel, stop, voorsnuit; goed droog; goed
behang; korte sterke hals; sterke rug; voor en achter evenredig gehoekt; voorborst voelbaar; goede ribwelving; staart
licht bossig; goede voeten; gaat
gemakkelijk met goede paslengte en correcte hoofdhouding, niet overdreven hoog. 1 U, Vet. Winner

2.

Sjef fan’t Suydevelt (NHSB 2482657)
9 jaar; mannelijk rasbeeld; krachtige schedel; goede vang; mooie uitdrukking, maar lui in oordracht; het gebit toont
duidelijk leeftijd; sterke hals; voor en achter passend gehoekt; voorborst voelbaar; croupe licht hellend; staart mooi
bossig; gangwerk voor wat breed, achter, bij te snelle gangen, overreachen. 2 ZG

2

TEVEN
BABYKLAS
1.

Olivia Josephine v.d. Eijkenstaete (NHSB 2885938)
5 mnd.; mooi jong Drentenmeisje, wat goede verhoudingen toont; hoofd mooi wigvormig; ondeugende uitdrukking;
mooi pigment; scharend gebit; voor en achter voor leeftijd goed gehoekt; passend lichaam; goed bot; fraaie
bespiering; gangwerk speels en ondeugend, maar in een moment van rust is het een leuke Drentsche Patrijshond in
aanleg. 1 VB

PUPPYKLAS
1.

Hesther Isah fan’t Patrijzen Bos (NHSB 2877089)
7½ mnd.; mooie jonge Drentendame met goede hoogte/lengte verhouding; mooi wigvormig hoofd; goed behang
ondeugende uitdrukking; korte sterke hals; stevig lichaam; dikke, volle vacht; normaal gehoekt; gangwerk met veel
temperament; als ze wil kan ze goed lopen maar nog erg onstuimig. 1 VB

JEUGDKLAS
1.

Kirsi fan’t Suydevelt (NHSB 2872053)
9 mnd.; zeer fraaie teef; in stand en beweging een typische Drent, mits ze niet te snel wordt voorgebracht; mooi
wigvormig hoofd; droge lippen; goed behang; voor en achter normaal gehoekt, zonder overdrijving; goede voorborst;
goed gewelfde ribben; mooie staart; gangwerk goede paslengte; nog iets beweging in de rug, voor leeftijd correct;
goed gedrag en temperament. 1 U, CAC/JW&W

2.

Gipsey Gil v.d. Sebastiaans Hoeve (NHSB 2847662)
17 mnd.; zeer fraai rasbeeld, met vrouwelijk hoofd, wigvormig met goede vang; mooie oordracht, die iets te lang zijn;
korte stevige hals; voor en achter normaal gehoekt; goede ribwelving en voorborst; gangwerk voor leeftijd ruim;
goede stuwkracht, maar nog wat beweging in rug; goed gedrag. 2 U

3.

Inke fan’t Suydevelt (NHSB 2864779)
11 mnd.; mooi vrouwelijk rasbeeld met wigvormig hoofd; mooi geplaatst oog; goede vang; goed oor maar wat lui
gedragen; voor en achter evenredig gehoekt; voor leeftijd mooi lichaam; vacht in goede aanleg, maar mist nog wat
ondervacht; lepelvoet; vlotte gangen, aan de losse lijn, mooie hoofdhouding en goede staartdracht. 3 U

4.

Isis Minya van’t Patrieske (NHSB 2859254)
12 mnd.; mooi vrouwelijk totaal, met goed hoofd; de vang moet nog iets voller worden; goed lichaam; evenredig
gehoekt; goede lepelvoet; goede staart; veel wit, maar goede vachtstructuur; gangwerk voor leeftijd goede paslengte,
maar moet nog wat vaster worden; in gedrag een echt meisje. 4 U
Byke Linde v.d. Bezelhonh (NHSB 2867255)
10 mnd.; goed rasbeeld, maar in te goede conditie; mooie schedel; typische uitdrukking; goede neuslengte, maar
voorsnuit mist in de onderkaak de diepte; het gebit staat royaal, alleen de middelste tanden zijn scharend, de overige
ruim; hoop dat dit verbetert; goede hals, stevig lichaam; voor goed gehoekt, achter matig; gangwerk mist de kracht
vanuit de achterhand; toont nog veel beweging in de hak; toont het typische gedrag: rustig; om het gebit Goed. G
Yssy-Nynke v.d. Bezelhonk (NHSB 2845781)
17 mnd.; voelt zich vandaag beslist niet op haar gemak; in stand mist ze duidelijk zelfvertrouwen; goed hoofd; korte
hals; sterk ontwikkeld lichaam; evenredig gehoekt; staart is nog niet bossig, toont een vlag; gangwerk licht en elegant;
heeft nog veel tijd nodig om tot een echte Drentsche Patrijshond uit te groeien; om gedrag Goed. G

TUSSENKLAS
1.

Repke Bo v.d. Ruyghewaert (NHSB 2828506)
22 mnd.; mooi type, maar te dik; boven op de rug is het één breedte van voor naar achter; rastypisch hoofd; goede
hals; ribben zijn niet te voelen; voor en achter normaal gehoekt; goede staart en bossig; gangwerk heeft te lijden van
het overgewicht; in de juiste conditie een dikke U, maar kan helaas niet duidelijk voelen of alle ribben goed zijn,
daarom: 1 ZG

3

OPENKLAS
1.

Bieke-Amber v.d. Neerbosche Wateren (NHSB 2810743)
2 jaar; mooi vrouwelijk hoofd met goede schedel; mooi behang; goede uitdrukking; volle vang; goede hals; mooie
voorhand; achterhand mocht beter in verhouding zijn in croupe, knie, hak; staat een beetje op stijve benen; hierdoor
staat ze snel ondergeschoven; mooi lichaam, niet te dik; goede vachtstructuur maar mist wat ondervacht; gaat met
veel temperament, maar mist de kracht vanuit de achterhand; goed gedrag. 1 ZG

2.

Winny fan’t Suydevelt (NHSB 2776518)
2½ jaar; goed rasbeeld; verhouding voorsnuit/schedel correct; de lichte ogen zijn erg storend en zijn wat klein; goed
behang; korte sterke hals; goed lichaam; voorhand mocht net iets meer terug liggen, maar is wel goed gehoekt; achter
goed gehoekt; voorvoeten wat zwak; gangwerk met veel stuwkracht, voor nog erg breed en los in ellebogen; goed
gedrag. 2 ZG

3.

Famke van’t Wijdseland (NHSB 2683653)
5 jaar; goed rasbeeld; wigvormig hoofd met goed geplaatst oog; oogpigment is storend, geeft een harde uitdrukking;
goed behang; opvulling onder de ogen mag net iets voller; voor en achter evenredig gehoekt; goede benen en voeten;
bossige staart; vlotte gangen, maar wat korte pas; goed gedrag; jammer van de uitdrukking, daarom: ZG

4.

Amy Lotte v.d. Lage Nesse (N HSB 2710814)
5½ jaar; flinke teef; goede lengte/hoogte verhouding; hoofd toont wat lang doordat zij de oren laag doet dragen en
soms gevouwen; goede hals; stevig lichaam; goed bot; voeten lepelvormig mogen iets vaster; achterhand mocht in
kruis en knie beter; staat graag koehakkig; gangwerk mocht voor deze leeftijd krachtiger zijn; goed gedrag. 4 ZG

KAMPIOENSKLAS
1.

Djenna Sanne van Drienermarke (NHSB 2743422)
3½ jaar; fraai rasbeeld; mooi wigvormig en rastypisch hoofd; stevig lichaam, maar moet beslist niet dikker worden;
voor en achter normaal gehoekt; goed gespierd; staart kan ze goed dragen; typische gangen; structuur van de vacht
correct, maar staat in haar “blootje”; goed gedrag. 1 U, CACIB

4

