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Mw.  G.J.E.  Colaris  
Beste  v.h.  Ras:   Cisco  Cas  v.d.  Sebastiaanshoeve  

REUEN	
  
OPENKLAS	
  
1.   Nyka-‐Tessa  van  Klein  Elsholt  
Prachtige  reu  van  3  jaar;  fraai  rasbeeld;  goede  lengte-‐hoogteverhouding;  mooi  mannelijk  hoofd  met  typische  
expressie;  wigvormige  voorsnuit;  goed  oog,  oor  en  gebit;  prima  bovenbelijning;  voor  en  achter  goed  gehoekt;  stevig  
bone;  goede  voeten;  vacht  in  goede  conditie;  passende  staart;  gaat  met  vlotte  gangen.    1  U,  resCAC/resCACIB  
2.   Hannes  Hay  v.d.  Sebastiaanshoeve  
Reu  van  2½  jaar;  zeer  krachtig  totaalbeeld;  rastypische  verhouding  lichaam-‐hoofd;  mooi  mannelijk  hoofd;  juiste  
expressie;  goed  oog,  oor  en  gebit;  prima  boven-‐  en  onderbelijning;  zeer  gewelfde  ribkorf;  voor  en  achter  goed  
gehoekt;  goede  benen  en  voeten;  goede  vacht,  passende  staart;  heeft  goede  stuwing  van  achterhand  en  van  voren  
grijpt  hij  goed  uit.    2  U  
3.   Jelle  v.d.  Olinckhoeve  
Rastypische  reu  van  2  jaar;  mooi  rasbeeld  met  juiste  verhouding  lichaam  en  hoofd;  fraai  mannelijk  hoofd;  wigvormige  
voorsnuit;  goed  oog,  oor  en  gebit;  stop  zou  iets  vloeiender  mogen;  goede  boven-‐  en  onderbelijning;  goed  gehoekt  
voor  en  achter;  prima  vacht,  bossige  staart;  gaat  met  vlotte  gangen;  zag  graag  iets  meer  stuwing  in  de  achterhand.    3  
U  

KAMPIOENSKLAS	
  
1.   Cisco  Cas  v.d.  Sebastiaanshoeve  
Reu  van  5½  jaar;  zeer  fraai  totaalbeeld;  goede  verhouding  lichaam  en  hoofd;  prima  oog,  oor  en  gebit;  rastypische  
expressie;  prima  boven-‐  en  onderbelijning;  mooi  gewelfde  ribkorf;  voor  en  achter  evenredig  gehoekt;  krachtig  bone;  
vacht  in  goede  conditie;  staart  zou  iets  bossiger  mogen  zijn;  laat  in  gang  rastypisch  gangwerk  zien.    1  U,  
CAC/CACIB/BOB  

TEVEN	
  
BABYKLAS	
  
1.   Cera  fan’t  Suydevelt  
Teefja  van  4½  maand;  mooi  vrouwelijk  rasbeeld;  goede  boven-‐  en  onderbelijning;  voor  en  achter  goed  gehoekt;  mooie  
ribwelving;  goed  oog,  reeds  mooi  van  kleur;  wigvormige  voorsnuit;  laat  voor  leeftijd  reeds  mooi  gangwerk  zien.    1  VB  

JEUGDKLAS	
  
1.   Isis  
Teef  van  13  mnd.;  zeer  fraai  rasbeeld;  rastypische  verhouding  in  lichaam  en  hoofd;  goed  oog,  oor  en  gebit;  prima  
boven-‐  en  onderbelijning;  prima  voorborst;  goed  gewelfde  ribkorf;  goede  hoekingen  voor  en  achter;  prima  bone;  laat  
een  jeugdig  gangwerk  zien;  moet  in  alles  nog  wat  vaster  worden;  goede  vacht.    1  U  
2.   Lindsey  Li  v.d.  Sebastiaanshoeve  
Teef  van  18  mnd.;  mooi  vrouwelijk  rasbeeld;  goede  verhouding  in  hoofd  en  lichaam;  goed  oog,  oor  en  gebit;  mooie  
wigvormige  voorsnuit;  lippen  mooi  droog;  voor  en  achter  evenredig  gehoekt;  goed  gewelfde  ribkorf;  goede  benen  en  
voeten;  vacht  volop  in  ontwikkeling;  zag  graag  meer  bevedering;  laat  reeds  vlot  gangwerk  zien.    2  U  
3.   Zita  fan’t  Suydevelt  
Levenslustig  teefje  van  1  jaar;  goede  lichaamsverhoudingen;  goed  oog,  oor  en  gebit;  zag  graag  iets  meer  stop;  prima  
boven-‐  en  onerbelijning;  goed  gewelfde  ribkorf;  achter  en  voor  goed  gehoekt;  prima  bone;  voorvoeten  zouden  wat  
krachtiger  mogen;  vlot,  speels  gangwerk;  graag  meer  stuwing  achterhand.    3  ZG  

	
  

1  

TUSSENKLAS	
  
1.   Wiesje  Wyneke  fan’t  Suydevelt  
Teefje  van  1½  jaar;  zeer  fraai  rasbeeld;  mooie  verhouding  lichaam  en  hoofd;  prima  oog,  oor  en  gebit;  mooie  
wigvormige  voorsnuit;  mooie  onder-‐  en  bovenbelijning;  zeer  rastypisch;  voor  en  achter  evenredig  gehoekt;  goed  
gewelfde  ribkorf;  passend  bone;  vacht  is  volop  in  ontwikkeling;  laat  voor  leeftijd  reeds  een  goed  gangwerk  zien.    1  U,  
CAC/CACIB  
2.   Sophie  Amy  v.d.  Lage  Nesse  
Teefje  van  2  jaar  oud;  prima  verhouding  in  lengte  en  hoogte;  vrouwelijk  hoofd;  goede  expressie;  goed  oog,  oor  en  
gebit;  zag  graag  meer  wigvorming  in  de  voorsnuit;  prima  boven-‐  en  onderbelijning;  voor  en  achter  goed  gehoekt;  
prima  vacht;  mooi  bossige  staart;  prima  gangwerk.    2  ZG  
3.   Renske  fan’t  Suydevelt  
Teefje  van  bijna  2  jaar;  goede  verhoudingen  in  lichaam;  rastypisch  tevenhoofd;  goed  oog,  oor  en  gebit;  goed  gehoekt  
voor  en  achter;  schouder  mag  iets  schuiner  liggen;  goede  ribwelving;  vacht  in  goede  structuur;  zag  graag  iets  meer  
bevedering;  laat  een  vlot,  speels  gangwerk  zien;  zou  overal  wat  vaster  moeten  zijn.    3  ZG  

OPENKLAS	
  
1.   Eefje  uit  de  Drentsche  Streek  
Teefje  van  bijna  3  jaar;  zeer  fraai  rasbeeld;  mooi  tevenhoofd;  goed  oog,  oor  en  gebit;  mooie  wigvormige  voorsnuit;  
droge  lippen;  goede  boven-‐  en  onderbelijning;  goed  gewelfde  ribkorf;  zag  rug  graag  iets  strakker;  voor  en  achter  
evenredig  gehoekt;  goede  vacht;  bossige  staart;  zag  graag  een  wat  (meer)  uitgrijpende  gang;  om  haar  type  
uitmuntend;  zo  willen  we  ze  graag  zien.    1  U  
2.   Demi  fan’t  Suydevelt  
Teefje  van  4½  jaar;  goed  rasbeeld;  goede  lengte-‐hoogte  verhouding;  goed  oog,  oor  en  gebit;  zag  schedel  graag  iets  
minder  breed;  goede  boven-‐  en  onderbelijning;  krachtige  welving;  achter  beter  gehoekt  dan  voor;  goede  benen  en  
voeten  en  vacht;  laat  een  ietwat  krabbig  gangwerk  zien.    2  ZG  
3.   Saartje  fan’t  Drentsche  Volk  
Teefje  van  4  jaar;  goed  rasbeeld;  prima    verhouding  lichaam  en  hoofd;  goede  boven-‐  en  onderbelijning;  iets  gewelfde  
ribkorf;  rastypisch  tevenhoofd;  goed  oog,  oor  en  gebit;  voor  en  achter  evenredig  gehoekt;  passende  benen  en  voeten;  
gaat  met  vlotte  gangen  door  de  ring;  voelt  zich  vandaag  niet  op  haar  gemak.    3  ZG  

VETERANENKLAS	
  
1.   Flora  Haidy  fan’t  Patrijzen  Bos  
Teef  van  8  jaar;  nog  in  goede  conditie;  prima  rasbeeld;  goede  verhouding  in  lichaam  en  hoofd;  goed  oog  en  oor;    gebit  
passend  bij  leeftijd;  goede  boven-‐  en  onderbelijning;  krachtig  gewelfde  ribkorf;  goed  gehoekt  voor  en  achter;  passend  
bone;  voorvoeten  zouden  iets  krachtiger  moeten  zijn;  gopede  vachtstruc  tuur;  laat  mooi  gangwerk  zien  voor  leeftijd.    
1    U  

2  

