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Keurmeester: Mw. D. Striegel
Beste v.h. Ras: Yssy-Nynke v.d. Bezelhonk

REUEN
JEUGDKLAS
1.

Brisco Barasya the Gloucester
Jonge reu van 17 mnd.; mannelijk hoofd dat iets droger mag zijn; neusrug mag wat rechter; correct oog, oor en gebit;
toont teveel lip; goede hals; evenredige hoekingen voor en achter, lichaam (?) passend bij z’n lichaam; borst moet nog
breder worden, zodat de ellebogen beter aansluiten; zet voetjes nog wat frans; prima vacht; bevedering nog volop in
ontwikkeling; gangwerk nog wat los en onstuimig; prima staartactie; gedraagt zich keurig en wordt netjes
voorgebracht. 1 ZG

TUSSENKLAS
1.

Lennaert
21 mnd.; onstuimige reu met een prima rasbeeld; mooi mannelijk hoofd met goede verhoudingen en ondeugende
expressie; correct oor, oog en gebit; voor leeftijd al goed ontwikkeld lichaam met goede hoekingen voor en achter;
prima voorborst; goede benen; voetjes nog iets frans; kan een vlot gangwerk laten zien, voor nog wat los en een
staart die niet wil stoppen met kwispelen. 1 U

2.

Lando
Reu van 21 mnd., in uiterlijk en gedrag een echte puber; mannelijk hoofd met goede verhoudingen en voorzien van
een brede bles; licht amberkleurig oog; kan ’t oor goed dragen; goede hals; goede verhoudingen in het lichaam; borst
moet nog breder worden; voeten nog frans; goede hoekingen voor en achter; goede belijningen; correcte vacht,
bevedering nog wat kort. 2 ZG

OPENKLAS
1.

Maras
Mooi reu van bijna 4 jaar, aantrekkelijke verschijning; mooi mannelijk hoofd met attente expressie; mooi
amberkleurig oog; correct oor en gebit; lichaam met goede verhoudingen; goede borst en ribbenpartij; goede
hoekingen voor en achter; goede vacht en bevedering; gaat vlot door de ring, iets los in ellebogen; gedraagt zich
keurig. 1 U, CAC/CACIB, Beste reu

2.

Tinus Jinte Basco van’t Stieckelholt
Reu met een prima rasbeeld, 3 jaar oud, een echte charmeur; aantrekkelijk reuenhoofd, met mooie expressie; goed
oog, oor en gebit; toont wat keelhuid; goed ontwikkeld lichaam met goede belijningen; goede voorborst en
borstdiepte; goede benen, voeten mogen iets sterker, ook de polsen mogen sterker; gaat vlot door de ring, draait met
name rechterelleboog wat uit; vriendelijk ringgedrag.
2 U, resCAC/resCACIB

3.

Jaap v.h. Bergse Veld
Reu van 3½ jaar, prima rasbeeld; mannelijk hoofd dat door de wat korte voorsnuit iets dogachtig aandoet; mooi
amberkleurig oog; correct oor en gebit; goede hals, goed ontwikkeld lichaam met prima hoekingen voor en achter;
goede borst en ribbenpartij; kan een goed gangwerk laten zien, soms met een vrolijke staartdracht; goede vacht en
bevedering, ietsje open. 3 U

1

TEVEN
BABYKLAS
1.

Roosje fan’t Suydevelt
Heel mooi teefje van bijna 6 maanden; prima rasbeeld; tevenhoofdje met nieuwsgierige blik en goede verhoudingen;
prima oortje, goed oog en gebit; lichaam prima in balans met goede hoekingen, goede ribbenpartij en correcte
belijningen; gaat vlot door de ring en laat een prima ringgedrag zien; prima vacht met trots de kwalificatie 1 VB

2.

Ivana Isah fan’t Patrijzen Bos
Leuke onstuimige pup van 5 mnd.; ziet ’t leven als één groot feest; heel mooi tevenhoofdje met juiste verhoudingen
en ondeugende expressie; lichaam begint al uit verhouding te raken (leeftijd); benen wat lang; borst ondiep, maar dit
waarschijnlijk een kwestie van tijd; evenredige hoekingen; prima vacht; gangwerk wat lastig te beoordelen; een
vrolijke kwispel. 2 VB

PUPPYKLAS
1.

Kato Mieka van Oud Willaer
Mooi teefje van 7½ maand; vrolijke onstuimige kwispel; mooi hoofd met vloeiende belijningen; correct oog, oor en
gebit; prima ontwikkeld lichaam, helemaal in verhouding; prima hoekingen; stevig bone; goede ribwelving; goede
boven- en onderbelijning; gangwerk onstuimig; prima vacht en bevedering; vrolijke staartdracht; ondeugend en
vriendelijk karakter. 1 VB, Beste Pup

2.

Pien-Jet De Luntersche Bron
Mooi teefje van 8 maanden, prima rasbeeld; mooi vrouwelijk hoofd met goede verhoudingen en prima wigvorm;
correct oog, oor en gebit; lichaam is mooi in verhouding met prima boven- en onderbelijning en goede hoekingen ;
prima vacht; laat voor leeftijd al een harmonieus gangwerk zien; wil zich aan de achterkant nog niet zo goed laten
betasten; verder vriendelijk gedrag. 2 VB

JEUGDKLAS
1.

Eva uit de Drentsche Streek
Teefje van 14 maanden, prima rasbeeld; vrouwelijk hoofd met goede wigvorm; goed oog, oor en gebit; goede bovenen onderbelijning; schouder ietsje ver naar voren geplaatst; prima ribwelving; goede voorborst; stevige lendenen;
goede vacht en bevedering; laat een vlot gangwerk zien; gedraagt zich keurig. 1 U

2.

Donja v.d. Stiphoutse Velden
Teefje van 10 mnd., vrouwelijk totaalbeeld; goede verhoudingen in ’t hoofd, en zou iets meer wigvorm mogen
hebben; correct oog, oor en gebit; lichaam nog volop in ontwikkeling; correcte beenlengte; opperarm ligt wat te
rechtop; voldoende hoekingen in de achterhand; borstdiepte is nog onvoldoende, dit zie je ook tijdens het gaan;
goede vacht; laat goed ringgedrag zien. 2 ZG

3.

Puck
Teefje van bijna 1 jaar oud; zou in hoofd iets rastypischer mogen zijn en wat meer wigvorm tonen; goed amberkleurig
oog, moet nog wat donkerder worden (leeftijd); scharend gebit en draagt ’t oor wat naar achteren; toont wat lip;
evenredige hoekingen; goede ribwelving; voldoende voorborst; goede boven- en onderbelijning; voldoende
gangwerk; goede vacht, nog wat korte bevedering; moet wat meer zelfvertrouwen krijgen. 3 ZG

4.

Dara v.d. Stiphoutse Velden
Mantelteefje van bijna 10 mnd.; prima rasbeeld maar laat ’t afweten tijdens het lopen; mooi vrouwelijk tevenhoofdje
met goede verhoudingen en correcte wigvorm; mooi oortje, correct oog en gebit; voor leeftijd prima ontwikkeld
lichaam met goede belijningen en verhoudingen; correcte hoekingen; prima bone; goede borst en ribbenpartij; polsen
mogen wat sterker; prima vacht; vanwege het niet laten zien van het gangwerk een zeer goed; eigenaar moet echt
baas worden over de hond. 4 ZG
Shicara
Teefje van 14 maanden, die zich niet wi laten betasten; teefje toont een goed rasbeeld en heeft nog wat tijd nodig;
prima hoofd; oren structureel naar achteren gedragen; licht amberkleurig oog; scharend gebit; hoekingen lijken oké;
mocht iets meer spek op de ribben hebben; vanwege het niet kunnen betasten, kies ik ervoor de hond niet te
kwalificeren. Geen Kwal.

2

Abby Djenna van Drienermarke
Teefje van 9 maanden; door de wat schuine stand van haar ogen en de onvoldoende correcte oogvorm heeft ze niet
de typische Drenten expressie; zeer matige stop en wat groot oor; lichaam voor leeftijd voldoende ontwikkeld;
voldoende hoeking voor en achter, maar een te sterk hellend bekken; dit laat ze ook tijdens het gaan zien; voldoende
borst en ribbenpartij; goed bone; goede vacht en bevedering; vanwege het hoofd de kwalificatie Goed

TUSSENKLAS
1.

Hesther Isah fan’t Patrijzen Bos
Prima rastypische teef van 19 mnd.; mooi vrouwelijk hoofd met goede verhoudingen en wigvorm; goed gedragen en
geplaatst oor; amberkleurig oog; correct gebit; goed ontwikkeld lichaam met goede hoekingen voor en achter; prima
borst en ribbenpartij; passend bone; goede vacht en bevedering; gaat als een speer door de ring; laat prima
ringgedrag zien.
1 U, resCAC/resCACIB

OPENKLAS
1.

Yssy-Nynke v.d. Bezelhonk
Teefje van 2½ jaar; prima rasbeeld; mooi rastypisch hoofd met de juiste verhoudingen en wigvorm; goed oog, oor en
gebit; sterke hals; goed ontwikkeld lichaam; prima hoekingen voor en achter; mooie vacht en bevedering; laat vlot en
harmonisch gangwerk zien.
1 U, CAC/CACIB/Beste Teef/BOB

2.

Nienke Kristel van Selihof
Onder de warrige vacht van deze 7½ jarige teef, gaat een mooi hondje schuil; mooi vrouwelijk hoofd met juiste
verhoudingen en expressie; goed oog, oor en gebit; de iets kale oogranden verstoren de expressie enigszins; prima
hoekingen voor en achter; prima borst en ribbenpartij; bovenbelijning mag iets strakker, net als haar polsen;
gangwerk vlot met juiste staartactie; prima ringgedrag; ondanks haar (leeftijds)foutjes toch uitmuntend. 2 U

3.

La-Luna v.d. Krikheide
Teefje van bijna 2 jaar; goed ras- en geslachtstype; hoofd met goede verhoudingen; correct oog, oor en gebit; let op
het tandsteen; goede hals; lichaam nog volop in ontwikkeling; borstdiepte heeft nog tijd nodig en ze mag ook wat
meer spek op haar ribben hebben; goede hoekingen voor en achter; goede vacht; voor leeftijd goede bevedering; gaat
voor nog erg los en mag achter wat krachtiger. 3 ZG
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