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Mw. D. Mensink
Arvid fan’t Suydevelt

REUEN
JEUGDKLAS
1.

Udo fan’t Suydevelt (NHSB 2938256)
15 mnd.; mannelijk totaalbeeld; mooi hoofd, goede verhoudingen en expressie; oor toont wat groot; correct oog en
gebit; krachtige hals; bovenbelijning moet nog wat sterker worden; evenredig gehoekt voor en achter; ribben moeten
nog wat dieper worden; prima bone en voeten; voldoende stuwend met nog wat los in ellebogen; prima
temperament. 1 U, RCAC, Beste Jeugdhond

2.

Abe Bloske van’t Dreske Kwinne (NHSB 2956884)
9 mnd.; mannelijk totaalbeeld, maar in alles nog wat puperig; hoofd met goede verhoudingen; prima expressie;
correct oog, oor en gebit; krachtige hals; bovenbelijning loopt soms nog wat op; zag graag wat meer voorborst en de
voorbenen in stand wat rechter; mooie ribben; voldoende gehoekt achter; sterk bone; prima voeten; nog erg los in
gangwerk, vooral in ellebogen; in aanleg goede vacht; prima temperament. 2 U

KAMPIOENSKLAS
1.

Arvid fan’t Suydevelt (NHSB 2801713)
4 jr.; mannelijk hoofd, prima verhoudingen en expressie; correct oog, oor en gebit; krachtige hals en bovenbelijning;
voorhand zou beter gehoekt kunnen zijn, zodat de voorborst beter uitkomt en de ellebogen beter aansluiten; prima
bone en stevige voeten; correcte vacht; gaat vlot; prima temperament. 1 U, CAC/CACIB/BOB

2.

Sander fan de Indo-Anjoho (NHSB 2790062)
4 jr.; uitmuntend totaalbeeld; correcte verhoudingen in voorsnuit en schedel; toont wat veel lip; correct oog, oor en
gebit; prima bovenbelijning; mooie ribben; voorhand zag ik graag wat sterker gehoekt; achter voldoende; prima bone
en voeten; correcte vacht en bossige staart; gaat vlot; prima temperament. 2 U, RCACIB

1

TEVEN
JEUGDKLAS
1.

Viva la Vida fan’t Suydevelt (NHSB 2942483)
13 mnd.; uitmuntend totaalbeeld; vrouwelijk in alles; mooi hoofd en expressive; correct oog, oor en gebit; toont wat
veel mondhoeken; prima hals; rugbelijning loopt soms nog wat op; evenredig gehoekt; prima ribben; krachtig bone en
voeten; mooie vacht; gaat vlot met voldoende drive; prima temperament. 1 U, RCAC

2.

Ivana Isah fan’t Patrijzen Bos (NHSB 2931372)
17 mnd.; enthousiaste dame, nog volop in ontwikkeling; correct tevenhoofd met goede verhoudingen; prima oog, oor
en gebit; goede hals-rugbelijning; voorhand ligt wat ver naar voren; prima ribben die in de diepte moeten uitzwaren;
achter prima gehoekt; passend bone; compacte voeten; polsen mogen wat sterker; vacht nog in ontwikkeling; vlot en
blij gangwerk, maar deze heeft in lichaam en gangwerk nog veel tijd nodig. 2 U

OPENKLAS
1.

Hesther Isah fan’t Patrijzen Bos (NHSB 2877089)
2½ jaar; uitmuntend totaalbeeld; mooi klassiek hoofd met correcte verhoudingen; correct oog, oor en gebit; krachtige
hals en rugbelijning; voorhand zou wat sterker gehoekt mogen zijn; prima ribben; achterhansd ruim voldoende
gehoekt; prima bone en voeten; correcte vacht; gaat vlot met voldoende drive; leuk temperament. 1 U, CACIB

2.

Eva uit de Drentsche Streek (NHSB 2899649)
Ruim 2 jaar; vrouwelijk totaalbeeld; mooi hoofd met prima verhoudingen en expressie; krachtige hals; bovenbelijning
loopt soms nog wat op; evenredig gehoekt voor en achter; ribben moeten onderin nog wat uitzwaren, zodat de
ellebogen beter aan gaan sluiten; mooi bone, mooie voeten; gaat vlot met voldoende drive, enigszins schuin; correcte
vacht; prima temperament. 2 U

3.

Eefje uit de Drentsche Streek (NHSB 2899648)
Teef 2 jaar; vrouwelijk totaalbeeld; enigszins terughoudend bij betasten; hoofd met goede verhoudingen; correct oog,
oor en gebit; krachtige hals; rugbelijning loopt soms nog wat op; voorhand zou wat sterker gehoekt mogen zijn; prima
gehoekte achterhand; mooie ribben; correcte vachtstructuur; prima bone en voeten; gangwerk met voldoende
stuwing, voor wat los; prima temperament. 3 U

4.

Nora-Tessa van Klein Elsholt (NHSB 2903970)
2 jaar; vrouwelijk totaalbeeld; vrouwelijk hoofd, correcte verhoudingen; prima oog, oor en gebit; oog moet nog wat
opdonkeren; krachtige hals en bovenbelijning; voorhand zou wat sterker gehoekt mogen zijn; achter voldoende
gehoekt; prima bone en voeten; goede vachtstructuur; gaat vlot met wat losse ellebogen en is wat terughoudend bij
het betasten. 4 ZG

VETERANENKLAS
1.

Britt fan’t Suydevelt (NHSB 2630893)
8 jarige jongedame, die er nog tiptop uitziet; vrouwelijk hoofd, goede verhoudingen; correct oog, oor en gebit;
krachtige hals en bovenbelijning; evenredig gehoekt; mooie ribben; prima bone en voeten; in stand staat ze soms met
wat uitgedraaide ellebogen; gaat vlot, voldoende stuwing; correcte vacht; leuk temperament. 1 U, CAC, Beste Teef,
Beste Veteraan

2

