Int. Hondententoonstelling MAASTRICHT, 28 september 2014
Keurmeester: Dhr. W. Wellens
Beste v.h. Ras: Eva uit de Drentsche Streek

REUEN
JEUGDKLAS
1.

Udo fan’t Suydevelt (NHSB 2938256)
1 jaar; stevige reu, aan de maat; voldoende wigvormig hoofd; lichtkleurig oog; prima schaargebit; sterke hals; goede
ribvolume en –welving; correcte hoekingen voor; zag graag iets meer kniehoeking achter; goed aanliggende vacht;
jeugdig en speels gangwerk. 1 U

2.

Rink van’t Limburgsland (NHSB 2646973)
9 mnd.; licht gestrekt en rastypisch totaalbeeld; goed wigvormig hoofd; toont iets onderlip; attent oor; prima
schaargebit; sterke hals; goed gewelfde ribben; goede voorborst; wat sterk hellend bekken; rastypische
vachtstructuur; nog zeer jeugdige gangen. 2 ZG

3.

Feiko uit de Drentsche Streek (NHSB 2937095)
1 jaar; middelgrote reu; wigvormig hoofd; ietwat licht en rond oog; zou iets langer van voorsnuit mogen zijn;
schaargebit; goed gewelfde ribben; voldoende gehoekt voor en achter; rastypische vachtstructuur; jeugdig, nog wat
rommelig gangwerk; prima ringgedrag. 3 ZG

TUSSENKLAS
1.

Ole fan’t Suydevelt (NHSB 2910085)
20 mnd.; typische Drent; stevige reu; rastypisch wigvormig hoofd; zachte vriendelijke expressie; schaargebit; prima
ribben; correcte hoekingen; iets sterk hellend bekken en te sterk gekrulde staart; mooie aanliggende sluike vacht; gaat
vlot. 1 U

OPENKLAS
1.

Pjotter fan’t Suydevelt (NHSB 2914673)
18 mnd.; middelgrote reu; wigvormig hoofd; iets bol in schedel; wat lichte ogen; scharend gebit; goede ribwelving,
boven- en onderbelijning; correcte hoekingen; sluik aanliggende vacht; borstelige staart; gaat vlot maar niet geheel
parallel. 1 U, resCAC/resCACIB

2.

Epke v.h. Bergse Veld (NHSB 2795160)
4 jaar; licht gestrekte rastypische reu; wigvormig hoofd; prima schaargebit; zag de hoekingen graag markanter, zowel
voor als achter; goede ribwelving, boven- en onderbelijning; gaat vlot maar met korte pas. 2 ZG

KAMPIOENSKLAS
1.

Swedrent’s Anbellus (SE30780/2010)
4 jaar; ouderwetse rastypische reu; klassieke belijningen; rastypisch wigvormig hoofd; gewoon een eerlijke goede
Drent die ook nog goed loopt. 1U, CAC/CACIB, , Beste Reu

VETERANENKLAS
1.

Rinus fan’t Suydevelt (S 15602/2006)
Ouderwetse Drent; uitmuntend type; goede verhoudingen in hoofd en lichaam; toont bij het gaan de leeftijd.
1 U, Beste Veteraan

1

TEVEN
JEUGDKLAS
1.

Wiesje-Wyneke fan’t Suydevelt (NHSB 2947557)
9 mnd.; rastypische teef met een zeer fraai hoofd en expressie; scharend gebit; voor leeftijd goed ontwikkelde ribben;
correcte hoekingen; sterke botten; rastypische vachtstructuur; vlot gangwerk; prima ringgedrag. 1 U

2.

Viva la Vida fan’t Suydevelt (NHSB 2942483)
12 mnd.; rastypisch belijnde teef; geode constructie en substantie; wat zwaar in hoofd (mannelijk); correcte gangen;
ellebogen nog beetje open; prima ringgedrag. 2 U

3.

Roosje fan’t Suydevelt (NHSB 2930147)
15 mnd.; klassiek belijnde teef; aantrekkelijk hoofd met wat brede bles; rastypisch oor en barnsteen oog; schaargebit;
goede hals; correcte hoekingen; nog wat jeugdige gangen. 3 U

4.

Ivana Isah fan’t Patrijzen Bos (NHSB 2931372)
15 mnd.; licht gestrekte rastypische teef; vandaag totaal uit de beharing; goed wigvormig hoofd; zachte uitdrukking;
prima schaargebit; mooie voorborst; moet in ribben nog wat uitzwaren; gaat vlot maar staart te vrolijk. 4 ZG
Renske fan’t Suydevelt (NHSB 2930148)
15 mnd.; superblije hond; gestrekt rastypisch totaalbeeld; hoofd toont ietwat veel stop; ogen moeten donkerder;
goed ribvolume; sterke voorhand; staat achter wat ondergeschoven; rastypische vachtstructuur; wat rommelig
gangwerk. ZG

TUSSENKLAS
1.

Eva uit de Drentsche Streek (NHSB 2899649)
23 mnd.; rastypisch belijnde teef; goede balans; rastypisch tevenhoofd, mag droger; prima hoekingen en goede
substantie; goede beharing; mist bevedering; vlot gangwerk, iets krabbend; prima ringgedrag.
1 U, CAC/CACIB/Beste Teef/BOB

2.

Nina Eefke v.d. Meerpoel (NHSB 2899991)
Bijna 2 jr.; klassiek en rustiek belijnde teef; hoofd mag meer wigvormig zijn; zeer rastypisch gewelfde ribben;
uitmuntende boven- en onderbelijning; correcte hoekingen; iets hellend bekken; goede beharing en bevedering en
borstelige staart; gaat vlot, maar iets gedrukt. 2 U

OPENKLAS
1.

Hesther Isah fan’t Patrijzen Bos (NHSB 2877089)
28 mnd.; rastypische gestrekte teef; vrouwelijk wigvormig hoofd; rastypisch belijnd lichaam; correcte hoekingen; zag
het bot graag wat sterker; rastypische beharing en bevedering; gaat vlot; prima ringgedrag. 1 U, resCAC/resCAC IB

2.

Esra van’t Limburgsland (NHSB 2864274)
2 jr. en 9 mnd.; rastypische teef, licht gestrekt; goed wigvormig hoofd; mooie zachte uitdrukking; prima gewelfde
ribben; staat ietsje breed; wat sterk hellend bekken; goede vachtstructuur maar mist vandaag bevedering om het
plaatje af te maken; aangenaam ringgedrag; gaat nog wat rommelig. 2 ZG

3.

Ricky-Tes van Zoterbék (NHSB 2883083)
Ruim 2 jr.; rastypische teef, vandaag niet in optimale haarconditie; nog wat rommelig in gangen; wigvormig hoofd;
vriendelijke uitdrukking; goede voorborst en ribvolume; iets te sterk hellend bekken; mag iets sterker in voeten;
vriendelijk gedrag; rommelig en springend gangwerk. 3 ZG

KAMPIOENSKLAS
1.

Merel fan’t Suydevelt ( SE 48901/2012)
Rastypische teef met goede verhoudingen in lichaam; wigvormig hoofd; zachte uitdrukking; goede substantie;
correcte hoekingen voor; zag achter graag meer kniehoeking; tijdens het gaan de staart vrolijk gedragen. 1 U

VETERANENKLAS
1.

Nienke Kristel van Selihof (NHSB 2621635)
Ouderwetse rastypische teef; mooi donker amberkleurig oog; rastypisch belijnd lichaam; correcte hoekingen; passend
bone; beharing toont de leeftijd; gaat vlot en prima temperament. 1 U
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