Martinidogshow  Benelux  Winner  Show  GRONINGEN,    1  maart  2015  
Keurmeester:  Dhr.  J.  Andringa  
Beste  v.h.  Ras:    Jytte  Pyppa  v.d.  Bezelhonk  

REUEN	
  
BABYKLAS	
  
1.   Hunk  uit  de  Drentsche  Streek    
5  mnd.;  reutje  van  mooi  type,  voor  leeftijd  goed  ontwikkeld;  mooi  wigvormig  hoofd;  goed  oor,  voldoende  donker  oog,  
gebit  in  wisseltoestand;  voor  leeftijd  prima  lichaam  met  bijpassende  benen  en  voeten;  vacht  in  aanleg  goed;  voor  
voldoende  gehoekt,  achter  goed;  gangwerk  passend  bij  leeftijd;  prettig  ringgedrag.    1  VB,  Beste  Baby  

JEUGDKLAS	
  
2.   Us  Speyk  fan  ’t  Suydevelt  
17  mnd.;  reu  van  aantrekkelijk  formaat  en  type;  mooi  reuenhoofd;  goed  oor,  goede  oogkleur,  prettige  expressie;  
schaargebit;  iets  ruime  lip;  voor  leeftijd  prima  ontwikkeld  lichaam  met  sterke  benen  en  voeten;  prima  vacht,  jammer  
dat  in  het  bruin  geen  ondervacht  zit;  voldoende  gehoekt  voor  en  achter;  gaat  voor  leeftijd  bijzonder  vlot  en  soepel  
door  de  ring  met  ruim  uitgrijpend  gangwerk;  prettig  ringgedrag.    1  U,  resCAC,  Benelux  Jeugdwinner  2015,  Beste  
Jeugdhond  
3.   Tristan  
14  mnd.;  goed  formaat,  mooie  reu,  prima  type;  aantrekkelijk  reuenhoofd  met  goed  oor;  prima  oog  met  goede  
expressie;  schaargebit;  lip  zou  iets  strakker  mogen;  voor  leeftijd  prima  lichaam;  goede  benen  en  voeten;  prima  
bovenbelijning;  onderbelijning  nog  wat  strak  opgetrokken;  voor  wat  steil,  achter  voldoende  gehoekt;  gaat  vlot  door  de  
ring  met  mooie  staartactie;  prettig  ringgedrag;    2  U  
4.   Udo  fan  ’t  Suydevelt  
17  mnd.;  voor  leeftijd  forse  reu  met  goede  verhoudingen;  goed  wigvormig  reuenhoofd;  goed  oor,  goed  oog,  juiste  
expressie;  schaargebit;  iets  open  lip  onder;  sterke  hals;  voldoende  lichaam  voor  leeftijd;  sterk  bone,  maar  in  polsen  
wat  slap;  evenredig  gehoekt;  prima  vacht,  bossige  staart;  gedraagt  zich  vriendelijk;  bij  het  gaan  los  in  de  polsen;  achter  
zou  iets  meer  mogen  stuwen.    3  ZG  

TUSSENKLAS	
  
5.   Roef  fan  ’t  Suydevelt  
20  mnd.;  jeugdige  reu  van  een  mooi  formaat  en  type;  mooi  wigvormig  hoofd;  prima  oor;  mooie  oogkleur;  prima  
expressie;  schaargebit;  goede  hals;  prima  boven-‐  en  onderbelijning;  voor  leeftijd  prima  lichaam  en  prima  benen  en  
voeten;  hoekingen  voldoende;  mooie  vacht  met  de  zo  wenselijke  slagen;  gaat  voldoende  vlot  met  prima  staartactie;  
prettig  ringgedrag.    1  U  

OPENKLAS	
  
6.   Matthijs  Emie  v.d.  Neerbosche  Wateren  
4  jaar;  forse  reu  van  een  uitmuntend  type  met  goede  verhoudingen;  aantrekkelijk  reuenhoofd;  mooi  oor;  mooie  
oogkleur;  prettige  expressie;  schaargebit;  sterke  hals;  prima  boven-‐  en  onderbelijning;  sterk  lichaam  met  bijpassende  
benen  en  voeten;  voor  voldoende,  achter  goed  gehoekt;  prima  vacht  met  mooie  slagen  en  een  prima  bossige  staart;  
“te”  prettig  ringgedrag.    1  U,  resCACIB  
7.   Nyka-‐Tessa  van  Klein  Elsholt  
Bijna  3  jaar;  reu  van  een  mooi  type,  maat  en  verhoudingen;  het  mooie  reuenhoofd  wordt  enigszins  verstoord  door  de  
ruime  lippen;  prima  oor;  goede  oogkleur,  maar  erg  lichte  oogomranding;  schaargebit;  sterke  hals;  goed  lichaam  in  
prima  conditie;  de  sterke  benen  en  voeten  passen  in  het  totaalbeeld;  voldoende  gehoekt;  vacht  niet  geheel  in  conditie  
op  dit  moment;  bossige  staart;  gaat  vlot.    2  U  
8.   Pjotter  fan  ’t  Suydevelt  
2  jaar;  reu  van  een  mooi  type  en  formaat;  prima  wigvormig  hoofd;  prima  oor;  mooie  oogkleur;  prettige  expressie;  
schaargebit;  prima  hals;  voor  leeftijd  goed  lichaam  met  bijpassende  benen  en  voeten;  goed  gehoekt  voor  en  achter;  
prima  vacht;  bossige  staart;  kan  goed  gaan,  maar  enige  ringtraining  is  wel  gewenst  voor  deze  mooie  hond;  vriendelijk  
gedrag.    3  ZG  

1  

KAMPIOENSKLAS	
  
9.   Dexter  Sanne  van  Drienermarke  
3  jaar;  sterke  reu;  mooi  type  die  in  alles  een  kerel  is;  mooi  reuenhoofd;  prima  oor;  goed  oog  met  prima  expressie;  
schaargebit;  sterke  hals;  sterk,  goed  gespierd  lichaam  met  uitstekende  benen  en  voeten;  voor  en  achter  prima  
gehoekt;  goede  vacht,  niet  helemaal  in  conditie;  prima  staart;  uitstekend  gangwerk  om  de  hele  dag  in  het  veld  te  zijn;  
prettig  ringgedrag.    1  U,  CAC/CACIB,  Benelux  Winner  2015,  Beste  Reu  
10.   Bart  fan  ’t  Suydevelt  
8  jaar;  mooie  reu  met  een  prima  conditie;  goed  type;  aantrekkelijk  reuenhoofd  met  goed  oor,  mooi  oog,  goede  
expressie;  schaargebit  met  iets  slijtage;  sterke  hals;  mooie  boven-‐  en  onderbelijning;  prima  lichaam  met  bijpassende  
benen  en  voeten;  voor  voldoende  gehoekt,  achter  goed;  prima  gangwerk,  maakt  niet  uit  welk  tempo;  goede  vacht;  
prettig  ringgedrag.    2  U  

VETERANENKLAS	
  
11.   Oscar  Phébe  van  Groevenbeek  
8  jaar;  mooie  reu;  prima  conditie;  mooi  wigvormig  hoofd;  goed  oor;  mooie  oogkleur;  prettige  expressie;  gebit  toont  
slijtage;  sterke  hals;  prima  lichaam  met  bijpassende  benen  en  voeten;  goede  vachtlengte,  maar  wordt  wat  springerig;  
goed  gehoekt  voor  en  achter;  loopt  nog  altijd  prima;  vriendelijk  ringgedrag.    1  U,  Beste  Veteraan;  Benelux  
Veteranenwinner  2015  

TEVEN	
  
PUPPYKLAS	
  
12.   Sammy-‐Flo  Lynde  v.d.  Bezelhonk  
6  mnd.;  een  “Drentje“  om  te  hebben;  mooi  totaalbeeld;  voor  leeftijd  goed  ontwikkeld;  mooi  wigvormig  tevenhoofd;  
goed  oor,  mooi  oog,  goede  expressie;  schaargebit;  nu  al  goede  boven-‐  en  onderbelijning;  prima  lichaam  met  goede  
benen  en  voeten;  evenredige  hoekingen  voor  en  achter;  mooie  vacht  in  aanleg;  staart  heeft  al  een  begin  van  
bossigheid;  gaat  voor  leeftijd  met  een  geweldig  gangwerk  door  de  ring;  hoop  haar  later  nog  een  keer  terug  te  zien.    1  
VB,  Beste  Pup  

TUSSENKLAS	
  
13.   Viva  la  Vida  fan  ’t  Suydevelt  
1½  jaar;  teefje  van  mooi  formaat,  nog  volop  in  ontwikkeling;  aantrekkelijk  tevenhoofd;  goed  oor,  oog  en  gebit;  goede  
hals;  goede  boven-‐  en  onderbelijning;  voor  leeftijd  prima  lichaam;  voor  wat  steil,  achter  voldoende  gehoekt;  goede  
vachtlengte,  op  het  kruis  wat  springerig;  mooie  bossige  staart;  bij  het  gaan  nog  los  in  de  voorhand,  achter  wel  
voldoende  stuwend;  prettig  ringgedrag.    1  ZG  
14.   Renske  fan  ’t  Suydevelt  
20  mnd.;  teefje  van  goed  formaat;  lief  tevenhoofd;  goed  oor,  goed  oog,  mooie  expressie,  schaargebit;  goede  hals;  
voor  leeftijd  prima  lichaam;  goede  benen  en  voeten;  strakke  bovenbelijning;  goede  onderbelijning;  voor  wat  steil,  
achter  voldoende  gehoekt;  prima  vacht;  bossige  staart;  bij  het  gaan  in  voorhand  wat  los;  prettig  ringgedrag.    2  ZG  

OPENKLAS	
  
15.   Jytte  Pyppa  v.d.  Bezelhonk  
2½  jaar;  aantrekkelijke  teef,  mooi  maat  en  verhoudingen;  mooi  vrouwelijk  hoofd;  prima  oor,  goede  oogkleur,  prettige  
expressie,  schaargebit;  sterke  hals;  strakke  bovenbelijning,  prima  onderbelijning;  sterk  lichaam  met  bijpassende  benen  
en  voeten;  goede  vacht,  bossige  staart;  goede  hoekingen  voor  en  achter;  vlot  gangwerk;  vriendelijk  gedrag.    1  U,  
CAC/CACIB/BOB,  Benelux  Winster  2015  
16.   Repke  Bo  v.d.  Ruyghewaert  
4  jaar;  teefje  van  mooi  type  en  formaat;  aantrekkelijk  vrouwelijk  hoofd;  goed  oor,  amberkleurig  oog  met  de  juiste  
uitdrukking,  schaargebit;  goede  hals;  strakke  bovenbelijning,  goede  onderbelijning;  prima  lichaam  met  bijpassende  
benen  en  voeten;  voor  wat  steil,  achter  voldoende  gehoekt;  goede  vacht,  niet  geheel  in  conditie;  gaat  voldoende  vlot;  
vriendelijk  gedrag.    2  U  
17.   Jinske  Jiba  van  Hermesheem  
Bijna  3  jaar;  teefje  van  goed  formaat;  voldoende  type;  voelt  zich  niet  op  haar  gemak;  vrouwelijk  hoofd;  goed  oor;  
goede  oogkleur;  oog  met  wat  schrikachtige  uitdrukking;  goede  hals;  voldoende  lichaam;  bijpassende  benen  en  voeten;  

2  

goede  bovenbelijning;  onderbelijning  nog  wat  sterk  opgetrokken;  voor  wat  steil,  achter  voldoende  gehoekt;  goede  
vacht;  mist  bij  het  gaan  wat  stuwing;  moet  wat  vrijer  worden.    3  ZG  

KAMPIOENSKLAS	
  
18.   Kirsi  fan  ’t  Suydevelt  
3  jaar;  teef  van  een  mooi  type  en  formaat;  goede  verhoudingen;  mooi  hoofd,  goed  oor,  prima  oog,  goede  expressie;  
schaargebit;  prima  hals;  strakke  bovenbelijning;  goede  onderbelijning;  sterk  lichaam  met  goede  benen  en  voeten;  
prima  vacht;  bossige  staart;  evenredig  gehoekt;  teef  met  een  prima  gangwerk  en  een  keurig  gedrag.    1  U,  
resCAC/resCACIB  

VETERANENKLAS	
  
19.   Britt  fan  ’t  Suydevelt  
8½  jaar;  teef  van  goed  type,  goed  formaat,  prima  conditie;  fraai  tevenhoofd,  iets  verstoord  door  de  wat  ruime  lippen;  
goed  oog,  oor  en  gebit  prima  hals;  goed  lichaam;  voldoende  goede  boven-‐  en  onderbelijning;  voor  en  achter  
voldoende  gehoekt;  goede  vacht  en  staart;  heeft  even  nodig  om  op  gang  te  komen  ,  maar  heeft  een  prima  gangwerk;  
prettig  gedrag.    1  U,  Benelux  Veteranenwinster  2015  
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