125e  AMSTERDAM  WINNER,  14  december  2014  
Keurmeester:    Mw.  G.  Halff-‐van  Boven  
Beste  v.h.  Ras:  Dexter  Sanne  Anjo  van  Drienermarke  
  

REUEN	
  
JEUGDKLAS	
  
1.   Udo  fan’t  Suydevelt    (NHSB  2938256)  
Rastypische  reu  met  goede  verhouding  hoofd  en  lengte;  goed  temperament;  goed  reuenhoofd  met  al  voldoende  
breedte  in  schedel;  oor  kan  typischer;  oog  moet  nog  doorkleuren;  goede  neklengte;  prima  hoekingen  voor;  nog  wat  
zwak  in  pols;  al  goed  ontwikkeld  lichaam  met  prima  bone;  zag  achter  graag  iets  meer  kniehoeking;  wat  hellend  bekken  
dat  geaccentueerd  wordt  door  de  beharing;  mooie  bossige  staart;  gangwerk  nog  erg  speels  en  los;  super  
temperament;  mondhoeken  kunnen  wat  meer  gesloten  zijn.    1  U,  ResCAC,  JW’14  
2.   Duuc  Bloske  van  ’t  Dreske  Kwinne    (NHSB  2956885)  
Leuke  jonge  reu  met  prima  rasbeeld;  krachtig  gebouwd  en  goede  lengte/hoofd  verhouding;  krachtig  reuenhoofd  met  
goede  breedte  in  schedel;  mooi  wigvormig  hoofd,  nog  iets  occiput;  oor  voldoende  troffelvormig;  korte  nek  met  kraag;  
uitmuntend  bone  en  beenwerk;  opperarm  kon  schuiner  en  middenvoet  sterker;  mist  nog  wat  opvulling  in  front;  
voldoende  hoeking  achter,  maar  zag  bekken  graag  wat  vlakker;  mooie  bossige  staart  en  uitmuntende  beharing;  loopt  
heel  behoorlijk  voor  zijn  leeftijd;  goed  voorgebracht.    2  U  
3.   Scott  Josephine  v.d.  Eijkenstaete      (NHSB  2945647)  
Jonge  reu  van  mooi  type;  al  flinke  verschijning;  goed  reuenhoofd  maar  moet  breder  worden  in  schedel;  amberkleurig  
oog  wat  moet  doorkleuren;  goed  behang  met  rastypische  beharing;  correcte  schouderligging  en  halslengte;  goede  
voorborst  voor  leeftijd;  prima  bone  en  beenwerk;  moet  zich  in  lichaam  nog  verder  ontwikkelen;  staat  nog  wat  
overbouwd  wat  zich  verbetert  in  gaan;  sterk  hellend  bekken,  staat  daarom  wat  ondergeschoven;  mooie  
vachtstructuur  en  in  aanleg  al  bossige  staart;  loopt  heel  behoorlijk;  prima  temperament.    3  U  
4.   Abe  Bloske  van  ’t  Dreske  Kwinne    (NHSB  2956884)  
Jonge  reu  die  ik  graag  wat  hoger  op  de  benen  zag;  vandaag  nog  wat  overbouwd;  goed  reuenhoofd,  al  voldoende  
wigvorming;  licht  amberkleurig  oog;  sterke  hals;  voorhand  met  name  opperarm  te  steil;  zwaar  bone;  krachtige  benen;  
erg  recht  in  middenpols  en  staat  graag  frans;  mist  nog  diepte  in  lichaam;  zag  achter  graag  meer  kniehoeking;  goede  
staartaanzet  en  -‐dracht;  gangwerk  erg  kort,  weinig  uitgrijpend;  mooie  beharing;  goede  bevedering  in  aanleg;  leuk  
temperament.    4  ZG  
Tinus  fan’t  Suydevelt    (NHSB  2934488)  
Leuke  jonge  reu,  vandaag  nog  erg  verlegen  bij  betasten;  mooi  reuenhoofd;  goede  verhoudingen;  zag  graag  wat  meer  
pigment  rond  het  oog;  uitmuntend  gebit;  mooie  korte  hals  met  kraag;  prima  bone  en  beenwerk;  al  goed  ontwikkeld  
lichaam;  zag  bekken  graag  vlakker;  goede  voeten;  mooie  haarstructuur;  prima  bevedering  en  prima  bossige  staart;  
moet  meer  zelfvertrouwen  in  de  ring  krijgen;  vandaag  een  Zeer  Goed.    ZG  

TUSSENKLAS	
  
1.   Maran  van’t  Jasperspad    (LOSH  1126131)  
Rastypische  reu  met  goede  verhouding;  mooi  rastypisch  reuenhoofd;  oor  kon  wat  meer  troffelvormig;  prima  gebit;  
correct  amberkleurig  oog;  voor-‐  en  achterhand  konden  beter  gehoekt;  mist  nog  opvulling  in  front  waardoor  hij  tijdens  
het  gaan  graag  stept;  middenvoet  en  voeten  konden  sterker;  al  goed  lichaam;  bekken  kon  vlakker;  prima  
haarstructuur  en  voldoende  bossige  staart;  gangwerk  nog  erg  onregelmatig  en  speels;  super  temperament;  heeft  tijd  
nodig.    1  ZG  

OPENKLAS	
  
1.   Matthijs  Emie  v.d.  Neerbosche  Wateren    (NHSB  2832093)  
Krachtig  gebouwde  reu,  licht  gestrekt,  met  prima  bone,  benen  en  voeten;  goed  reuenhoofd;  voldoende  wigvormig;  
correct  amberkleurig  oog;  kan  behang  goed  plaatsen;  korte  sterke  hals;  evenredige  hoekingen  voor  en  achter,  maar  
konden  royaler  zijn;  middenvoet  kon  sterker  en  bekken  wat  vlakker;  goede  vachtstructuur  en  bossige  staart;  gangwerk  
voldoende  uitgrijpend  en  achter  voldoende  parallel.    1  U,ResCACIB  
2.   Hannes  Hay  v.d.  Sebastiaanshoeve    (NHSB  2874458)  
Krachtige  reu  zonder  elegantie;  goed  gevormd  reuenhoofd  waarvan  de  huid  wat  strakker  kon;  goede  korte  hals  met  
kraag,  kon  wat  korter;  oordracht  kon  beter;  prima  hoekingen  voor  Drent  in  stand;  prima  bone,  benen  en  voeten;  

1  

uitmuntend  lichaam;  voldoende  achterhandhoeking;  bekken  kon  vlakker;  mooie  bossige  staart;  gaat  met  royale  pas  
door  de  ring;  goede  haarstructuur;  super  braaf  gedrag.    2  U  
3.   Timber  Josephine  v.d.  Eijkenstaete    (NHSB  2885936)  
Onstuimige  jonge  hond  met  veel  plezier  in  zijn  leven;  zag  hem  graag  wat  hoger  op  de  benen,  maar  is  chemisch  
gecastreerd;  goed  gevormd  reuenhoofd  met  prima  breedte  in  schedel  en  wigvormig  hoofd;  korte  hals  met  voldoende  
rechte  bovenbelijning;  goed  bone;  middenvoet  kon  sterker;  al  goed  ontwikkeld  lichaam;  zag  voor  graag  wat  meer  
hoeking,  achter  correct;  bekken  kon  vlakker;  goede  haarstructuur  met  goede  bossige  staart;  onregelmatige  gangen;  
heeft  wat  training  nodig  om  de  goede  punten  naar  voren  te  laten  komen.    3  ZG  
4.   Bink    (NHSB  2868419)  
Reu  van  bijna  3  die  nog  erg  jeugdig  aandoet;  licht  gestrekt  maar  kon  voor  mij  wat  meer  geslachtstype  tonen;  schedel  
voldoende  breed;  mist  wat  kracht  in  voorsnuit;  correct  behang  en  gebit;  passend  bone;  moet  zich  in  lichaam  nog  
verbeteren;  goede  benen  en  voeten  maar  staat  graag  frans;  achterhand  staat  te  veel  onder  het  lichaam  door  te  
hellend  bekken;  mooie  vachtstructuur  maar  staart  kon  bossiger;  loopt  achter  met  name  onregelmatig  en  voor  wat  
breed  in  front.    4  ZG  
Simo  Lynde  v.d.  Bezelhonk    (NHSB  2867252)  
Reu  van  goede  verhoudingen  maar  zag  hem  graag  iets  hoger  op  de  benen;  nog  wat  rond  in  schedel  en  wat  lang  in  
voorsnuit;  goed  amberkleurig  oog;  correct  aangezet  en  gedragen  oor;  korte  hals  met  kraag;  evenredige  hoekingen  
voor  en  achter;  passend  bone;  zag  voeten  graag  sterker;  bekken  mocht  vlakker;  mooie  bossige  staart  die  wat  laag  is  
aangezet;  het  totaalbeeld  verbetert  in  gaan  enorm;  toont  in  stand  erg  gedrongen.    ZG  

KAMPIOENSKLAS	
  
1.   Dexter  Sanne  Anjo  van  Drienermarke    (NHSB  2875163)  
Mooie  rastypische  reu  met  krach  tig  reuenhoofd  en  goede  verhoudingen;  mooi  wigvormig  met  juiste  oordracht;  prima  
amberkleurig  og;  korte  hals  met  kraag;  harmonisch  gehoekt;  prima  bone,  benen  en  voeten;  goed  lichaam;  mooie  
staartaanzet;  gaat  vlot;  goede  haarstructuur;  mooie  bossige  staart  en  prima  temperament.    1  U,  
CAC/CACIB/BOB/W’14  
2.   Arvid  fan’t  Suydevelt    (NHSB  2801713)  
Krachtig  gebouwde  reu  met  goede  verhoudingen;  mooie  maat;  mooi  amberkleurig  oog;  wanneer  hij  de  oren  zet  zie  je  
het  wigvormige  hoofd;  krachtige  hals;  harmonisch  gehoekt;  zag  graag  iets  meer  steun  in  de  ellebogen;  prima  lichaam,  
benen  en  voeten;  loopt  gemakkelijk;  goede  vachtstructuur;  hier  en  daar  wat  waterschade;  goede  bossige  staart.    2  U  
3.   Sander  fan  de  Indo-‐Anjoho    (NHSB  2790062)  
Reu  van  mooie  verhoudingen  en  prima  rasbeeld;  goed  reuenhoofd;  zag  lippen  graag  wat  meer  besneden;  kan  oren  
goed  zetten;  korte  hals  maar  krachtig;  evenredig    gehoekt  voor  en  achter  met  prima  bone;  middenvoet  kon  sterker;  
goed  ontwikkeld  lichaam;  uitmuntende  haarstructuur  met  voldoende  bossige  staart;  leuk  temperament  en  gaat  
gemakkelijk  door  de  ring.    3  U  

VETERANENKLAS	
  
1.   Bart  fan’t  Suydevelt    (NHSB  2630889)  
Mooi  type  en  formaat;  mooi  reuenhoofd  met  goede  verhoudingen;  goed  oog  en  behang;  krachtig  hoofd  gaat  over  in  
een  mooie  toplijn;  mooie  benen  en  voeten;  uitmuntend  bone;  middenvoet  kon  krachtiger;  uitmuntend  lichaam;  
correcte  hoekingen  voor  en  achter;  goede  haarstructuur  maar  flink  in  de  rui;  super  temperament  en  loopt  vlot  en  
gemakkelijk.    1  U,  Beste  Veteraan,  VW’14  
2.   Jordie  the  Gloucester    (NHSB  2519335)  
Goed  gebouwde  reu,  licht  gestrekt  en  mooi  type;  mooi  reuenhoofd  met  juiste  wigvorm;  mooi  donker  amberkleurig  
oog;  correct  gebit;  sterke  hals;  evenredige  hoekingen;  middenvoet  kon  sterker;  uitmuntend  lichaam;  bekken  kon  wat  
vlakker;  uitmuntend  bone,  benen  en  voeten;  mooie  vachtstructuur  met  bossige  staart;  gaat  vlot  door  de  ring,  achter  
soms  tikje  hakkeneng;  Super  temperament.    2  U  
3.   Oscar  Phèbe  van  Groevenbeek    (  NHSB  2635613)  
Licht  gestrekte  reu  van  8  jaar  in  prima  conditie;  correct  reuenhoofd;  amberkleurig  oog;  korte  hals;  goede  toplijn;  
harmonisch  gehoekt  met  uitmuntend  bone,  benen  en  voeten;  goed  ontwikkeld  lichaam;  vandaag  volop  in  de  rui;  
mooie  bossige  staart;  gaat  heel  gemakkelijk  door  de  ring;  prima  temperament.    3  U  

	
  

2  

TEVEN	
  
PUPPYKLAS	
  
1.   Isis    (NHSB  2961401)  
Jonge  leuke  teef  met  aangenaam  temperament;  al  goed  gevormd  wigvormig  hoofd;  correcte  oogkleur;  korte  hals;  
evenredige  hoekingen  voor  en  achter  met  prima  bone;  staat  nu  nog  graag  frans;  uitmuntend  bone  en  benen;  lichaam  
is  vol  in  ontwikkeling;  staat  nu  nog  wat  overbouwd;  had  graag  wat  meer  knie  gezien;  mooie  vachtstructuur,  nog  iets  
open  op  de  rug;  bekken  kon  vlakker;  mooie  bossige  staart;  tijdens  het  gaan  achter  nog  onzuiver  en  voor  nog  wat  los.    
1  VB  
2.   Zita  fan’t  Suydevelt    (NHSB  2966996)  
Levendige  pup,  maar  al  een  echte  Drentedame;  vrouwelijk  hoofd  maar  nog  niet  in  verhouding  met  het  lichaam;  toont  
in  intentie  al  het  wigvormige  hoofd;  nog  wat  licht  amberkleurig  oog;  royaal  behang;  korte  hals;  voldoende  hoeking  
voor  en  achter,  maar  staat  nog  vaak  frans  en  achter  overbouwd;  prima  bone  en  benen,  maar  nog  zwak  in  middenvoet;  
lichaam  toont  nog  wat  puppy  vet;  heeft  een  mooie  bossige  staart,  maar  bekken  mocht  vlakker;  het  totaalbeeld  
verbetert  zich  tijdens  het  gaan;  wordt  al  prima  geshowd  en  heeft  prima  temperament.    2  B  
3.   Noa-‐Tessa  van  Klein  Elsholt    (NHSB  2961459)  
Enthousiaste  teef;  toont  vandaag  nog  wat  hoogbenig;  vrouwelijk  hoofd,  bij  attentie  toont  ze  al  de  wigvorm;  
amberkleurig  oog,  nu  nog  aan  de  lichte  kant;  uitmuntend  gebit;  korte  hals;  voorhand  kon  meer  onder  het  lichaam  
staan;  zag  voor  en  achter  graag  meer  hoeking;  voorborst,  ribben  en  borstdiepte  moeten  zich  nog  ontwikkelen;  
rugbelijning  nog  wat  oplopend;  goed  beenwerk;  heeft  tijd  nodig;  leuk  temperament;  gangwerk  passend  bij  de  huidige  
leeftijd.    3  B        

JEUGDKLAS	
  
1.   Viva  la  Vida  fan’t  Suydevelt    (NHSB  2942483)  
Mooi  rastype;  goed  van  verhoudingen  hoogte/lengte;  mooi  typisch  hoofd;  heeft  nog  wat  occiput;  prima  oordracht;  
mooi  amberkleurig  oog;  goed  hals/rug  belijning;  evenredige  hoekingen;  al  goed  lichaam;  prima  bone,  benen  en  
voeten;  vacht  van  goede  kwaliteit  maar  wat  open  op  kruis;  prima  temperament;  gaat  al  vlot  maar  nog  wat  los.    1  U,  
resCAC,  JW’14  
2.   Lindsey  Li  v.d.  Sebastiaanshoeve    (NHSB  2947480)  
Rastypische  teef,  licht  gestrekt;  mooi  vrouwelijk  hoofd  met  goede  verhoudingen;  moet  nog  breder  in  schedel  worden;  
mooi  amberkleurig  oog;  prima  aangezet  en  gedragen  behang;  korte  hals;  voldoende  hoeking  voor  met  goede  
opvulling  in  front;  al  prima  boven-‐  en  onderbelijning;  goed  liggend  bekken;  goede  hoeking  achter;  mooie  
vachtstructuur,  bevedering  in  volle  ontwikkeling;  de  bossige  staart  is  nog  niet  daar;  toont  wat  lichtvoetig  gangwerk;  
super  braaf  temperament.    2  U  
3.   Gioya  Bloske  van  ’t  Dreske  Kwinne    (NHSB  2956888)  
Aantrekkelijke  jonge  teef,  mooi  rasbeeld;  vrouwelijk  hoofd;  goede  uitdrukking;  correct  gebit  en  oordracht;  evenredige  
doch  wat  krappe  hoekingen;  prima  bone  en  benen;  mooie  voeten;  fraaie  vacht  met  al  goede  bossige  staart;  in  stand  
nog  iets  oplopende  rugbelijning  en  zag  bekken  graag  vlakker;  is  nog  wat  verlegen  bij  het  betasten;  gangen  nog  erg  
onregelmatig;  heeft  ringtraining  nodig.    3  ZG  

TUSSENKLAS	
  
1.   Sophie  Amy  v.d.  Lage  Nesse    (NHSB  2926061)  
Teefje  van  goede  verhoudingen,  maar  doet  nog  heel  jeugdig  aan;  expressie  wordt  wat  gestoord  door  de  bles;  mooi  
amberkleurig  oog;  goede  hals  met  mooie  toplijn;  voorhand  kon  meer  onder  het  lichaam  staan;  passend  bone;  goede  
benen  en  voeten;  moet  zich  in  lichaam  nog  volledig  ontwikkelen;  voldoende  hoeking  achter;  bekken  kon  vlakker;  
mooie  vachtstructuur;  mooie  bossige  staart;  mooie  bevedering;  moet  meer  zelfvertrouwen  krijgen,  showt  zich  
overigens  goed;  in  gangen  achter  gebonden,    voor  wat  los.    1  ZG  

	
  

3  

OPENKLAS	
  
1.   Jytte  Pyppa  v.d.  Bezelhonk    (NHSB  2898764)  
Mooi  rasbeeld;  uitmuntend  hoofd,  mooi  breed  in  schedel;  prima  amberkleurig  oog;  mooi  behang;  goede  hals;  goede  
toplijn;  correcte  hoekingen  oor  en  achter;  prima  bone,  benen  en  voeten;  goed  lichaam,  front  en  voorborst;  voldoende  
hoeking  achter;  bekken  kon  iets  vlakker;  prima  vacht;  voldoende  bevedering;  gaat  vlot,  rastypische  gangen;  
aangenaam  temperament.    1  U,  CAC/CACIB,  W’14    
2.   Jentie-‐Mila  v.d.  Neerbosche  Wateren    (NHSB  2920627)  
Teef  met  mooi  rasbeeld;  vrouwelijk  hoofd;  voldoende  breedte  in  schedel;  toont  nog  iets  occiput;  goed  amberkleurig  
oog;  mooi  aangesloten  lippen;  prima  hals;  in  stand  iets  oplopende  rugbelijning  door  te  hellend  bekken;  prima  bone,  
benen  en  voeten;  staat  iets  frans;  goed  lichaam;  achterhand  kon  iets  meer  gehoekt  zijn;  mooi  vacht,  voldoende  
bevedering;  mooie  bossige  staart;  gaat  vlot  door  de  ring  met  goed  temperament.    2  U,  resCACIB  
3.   Blossom  fan  ’t  Suydevelt    (NHSB  2812138)  
Rastypische  teef  met  goede  verhoudingen;  mooi  Drentenhoofd;  goede  hals;  evenredige  hoekingen  voor  en  achter;  
mist  nog  wat  opvulling  in  front;  prima  bone  en  beenwerk;  moet  zich  in  lichaam  nog  verder  ontwikkelen;  staat  graag  
ondergeschoven  door  sterk  hellend  bekken;  mooie  vacht  en  bossige  staart;  gangen  achter  nog  onregelmatig  en  voor  
los;  prima  temperament.    3  U  
4.   Eefje  uit  de  Drentsche  Streek    (NHSB  2899648)  
Zeer  goed  rasbeeld;  goede  verhoudingen  hoogte/lengte;  vrouwelijk  hoofd;  oogkleur  nog  wat  licht;  zag  schedel  graag  
iets  vlakker;  prima  behang;  rechte  hals;  voorhand  kon  meer  onder  het  lichaam;  mist  nu  nog  opvulling  in  front;  moet  
zich  in  lichaam  nog  verder  ontwikkelen;  in  stand  nog  oplopende  rugbelijning;  mooie  beharing,  mist  nog  bevedering;  
tijdens  gaan  wat  hoge  staartdracht;  leuk  temperament.    4  ZG  
Nora-‐Tessa  van  Klein  Elsholt    (NHSB  2903970)  
Teef  met  goede  verhoudingen;  vandaag  niet  in  haar  hum;  goed  gevormd  hoofd  met  mooie  droge  lippen;  expressie  
kon  wat  zachter;  goed  behang;  goede  halslengte;  goed  bone;  staat  wat  breed  in  front;  goed  ontwikkeld  lichaam  maar  
mist  nog  diepte;  sterk  hellend  bekken,  staat  daardoor  graag  ondergeschoven  met  iets  hellend  bekken;  goede  
haarstructuur  met  mooie  bossige  staart;  gangen  achter  onregelmatig,  voor  wat  los;  kon  vrijer  zijn  bij  betasten.    ZG  

KAMPIOENSKLAS	
  
1.   Kirsi  fan’t  Suydevelt    (NHSB  2872053)  
Teefje  met  goede  verhoudingen,  licht  gestrekt;  mooi  Drentenhoofd;  prima  expressie  en  oordracht;  correct  behang;  
mooie  hals/rugbelijning;  prima  bone,  benen  en  voeten;  goed  lichaam;  iets  hellend  bekken;  correcte  hoekingen  voor  
en  achter;  gaat  vlot  in  goed  haarkleed;  iets  vrolijke  staart  die  bossiger  mocht  zijn;  prima  temperament.    1  U  

VETERANENKLAS	
  
1.   Britt  fan’t  Suydevelt    (NHSB  2630893)  
Rastypische  teef,  licht  gestrekt;  correct  hoofd;  kan  oren  goed  dragen;  prima  expressie;  mooie  hals/rugbelijning;  goede  
voorborst;  voldoende  lichaamsdiepte;  prima  bone,  benen  en  voeten;  bekken  kon  vlakker  maar  goede  hoeking  in  
achterhand;  mooie  bossige  staart,  mooi  haarkleed  ;  gaat  nog  vlot  door  de  ring;  prima  temperament.    1  U,  VW’14  
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