DE NATIONALE, 27 juni 2015
Keurmeesters: Mw. L.J.M. Helling-van den Elzen en Mw. D.L. Striegel-Oskam
Beste v.h. Ras: Bart fan’t Suydevelt

REUEN
JEUGDKLAS (Keurmeester Mw. D.L. Striegel-Oskam)
1.

Bram fan` t Zuudbargerveld (NHSB 2961809)
Reu van 13 maanden, die wel erg relaxed in de ring ligt; prima ras- en geslachtsbeeld; mooi mannelijk hoofd; compleet
scharend gebit; goed oog en oor; ietsjes zwaar in de lippen; goed ontwikkeld lichaam voor zijn leeftijd; mooie
bovenbelijning; prima hoekingen; mooi bone; stevige lendenpartij; laat een vlot gangwerk zien. 1 U

2.

Balder fan ’t Suydevelt (NHSB 2980829)
Leuke reu van 9 maanden, een vrolijke stuiterbal; prima rasbeeld; wigvormig hoofd met mooie verhoudingen; alerte
expressie en licht amberkleurig ogen; compleet scharend gebit en correct oor; mooi front; voor leeftijd goed
ontwikkeld lichaam; goede hoekingen; goede bevedering; vacht op zijn rug iets lang en opstaand; kan tussen het
stuiteren door een goed gangwerk laten zien. 2 U

3.

Rintje Indy v.h. Bergse Veld (NHSB 2969879)
Reu van een jaar oud; mannelijk hoofd, met licht amberkleurige ogen; oorbeharing nog wat kort, waardoor hij een
nog wat pupachtige uitstraling heeft; toont wat lip; compleet scharend gebit; voor leeftijd prima ontwikkeld lichaam
met correcte hoekingen; goede ribwelving, diepte heeft nog tijd nodig; vlot en harmonisch gangwerk met correcte
staartdracht; prima ringgedrag. 3 U

4.

Boike fan ’t Suydevelt (NHSB 2980828)
Reu van 9 maanden, ook in gedrag een echte puber, let hier mee op; mannelijk hoofd; duidelijke stop; compleet
scharend gebit en goed gedragen oor; toont wat lip; goede hals; lichaam passend bij zijn lichaam; correcte
hoekingen; ellebogen sluiten nog niet helemaal aan; prima bone; goede vacht en bevedering; gangwerk nog los, met
name in zijn ellebogen; vrolijke staart. 4 U
Bram fan ’t Suydevelt (NHSB 2980827)
Reu van precies 9 maanden die in hoofd al een volwassen kerel is en in lichaam nog puber; wat zwaar mannelijk
hoofd; licht amberkleurig oog dat nog tijd nodig heeft om donkerder te worden; compleet scharend gebit, en toont
wat lippenpartij; heeft in lichaam nog wat tijd nodig, is nu nog wat smal; goede hoekingen voor en achter; stevig
bone; gangwerk passend bij zijn leeftijd, nog wat los; is nog een echte puber; prima ringgedrag. ZG
Hunk uit de Drentsche Streek (NHSB 2980833)
Reu van 9 maanden; prima rasbeeld; wigvormig hoofd met goede verhoudingen; compleet scharend gebit; licht
amberkleurige ogen en correct gedragen en geplaatste oren; goede hals; voldoende bone; nu nog een iets
oplopende bovenbelijning; voor leeftijd voldoende borst- en ribbenpartij; goede hoekingen voor en achter; voor zijn
leeftijd voldoende vlot gangwerk, nog ietsjes los; correcte staart; heeft een ontzettend leuk karakter, een echte
knuffel en charmeur. U
Charlie fan ’t Zuudbargerveld (NHSB 2961810)
Mooie reu van 10 maanden die zijn kwaliteiten vandaag niet zo goed laat zien vanwege z'n onzekere gedrag; hij laat
zich overigens wel goed betasten; mooi mannelijk hoofd met prima wigvorm; goed oog, oor en gebit; goede hals;
goede verhoudingen in het lichaam; goede voorborst; borstdiepte heeft nog wat tijd nodig; goede hoekingen voor en
achter; stevig bone; goede vacht en bevedering; gaat goed, iets ingehouden met correcte staarthouding; ga werken
aan zijn gedrag waardoor zijn kwaliteiten beter benut worden. ZG
Gijs fan ’t Zuudbargerveld (NHSB 2961811)
Stevige reu van 14 maanden, een echte kerel; zwaar mannelijk hoofd met brede schedel; voorsnuit mag ietsje langer;
amberkleurig oog; toont wat lip- en keelhuid; mooi ontwikkeld lichaam, met prima boven- en onderbelijning; prima
hoekingen voor en achter; stevig bone; goede voorborst; prima borstdiepte; laat een vlot gangwerk zien, iets los in de
ellebogen; correcte staart; goede vacht en bevedering; prima ringgedrag. ZG
Tallmora Mazzel (S SE47960/2014)
Reu van 10 maanden, nog een echte puber, maar een heerlijke kroel; wigvormig hoofd, met goede
verhouding schedel voorsnuit; amberkleurig oog, compleet scharend gebit, correct geplaatst en gedragen oor;
schouderpartij ligt iets te ver naar voren, en zijn opperarm ligt wat te recht op; goede ribbenpartij voor zijn leeftijd;
voldoende hoekingen in de achterhand, iets steil hellend bekken; prima bone; sluike vacht; polsen mogen iets sterker;
gangwerk passend bij zijn leeftijd. ZG

1

TUSSENKLAS (Keurmeester Mw. L.J.M. Helling-van den Elzen)
1.

Tristan (NHSB 2950004)
Knappe jonge reu; met een vloeiende ruglijn; goede staart en aanzet; goed bot en benen en voeten; prima hoofd;
goed oor, oog, schaargebit; gaat vlot, van achter iets nauw. 1 U

2.

Roef fan ´t Suydevelt (NHSB 2930144)
Harmonieus gebouwde jonge reu; goede verhoudingen; die nog een beetje moet uitzwaren; mannelijk hoofd met
correct oog, oor, schaargebit; mooie snuit; evenredige hoekingen; goed bot, benen en voeten; staart een tikje laag
aangezet; gaat vlot door de ring. 2 U

3.

Udo fan ’t Suydevelt (NHSB 2938256)
Uitmuntende reu met een flink hoofd; goed oor, correct oog en amberkleur; wigvormige snuit; vloeiende rugbelijning;
evenredig gehoekt; prima bot, benen en voeten; goede bossige staart; prima vacht; gaat vlot door de ring. 3 U

4.

V.I.P. fan ’t Suydevelt (NHSB 2942480)
Goedgebouwde reu met passend hoofd; goede ooraanzet en dracht; correct oog met amberkleur; lippen konden iets
strakker; vloeiende ruglijn; goed ontwikkelde romp; prima botten en benen; sterke voeten; bossige staart; goede
vacht; uitgrijpende beweging. 4 U
Feiko uit de Drentsche Streek (NHSB 2937095)
Goed gebouwde reu; mannelijk hoofd; goed geplaatst oor; diepe stop; schaargebit; vloeiende toplijn; prima
hoekingen; prima bot; goede staartdracht; mooie vacht; prima voeten; bij het gaan nog wat rommelig; voor de
ellebogen wijd. ZG
Tinus fan ’t Suydevelt (NHSB 2934488)
Uitmuntende jonge hond, harmonieus gebouwd; mooi mannelijk hoofd; correct oog, oor, schaargebit; evenredig
gehoekt; goede ribwelving; staartaanzet ietsjes laag; bossige staart; goed bot, benen en voeten; gaat vlot door de ring.
U
Faro uit de Drentsche Streek (NHSB 2937093)
Jonge reu met een flink mannelijk hoofd; harmonieus gebouwd; goed ontwikkelde reu; voelbare voorborst; correct
oor; ovaal oog amberkleur; schaargebit; goed bot, benen en voeten; staartaanzet ietsjes laag; gaat vlot door de ring.
U
Ascon-Rinus an 't Landweggie (NHSB 2931511)
Vriendelijke jonge reu, die nog een beetje moet uitzwaren in borstdiepte; vloeiende ruglijn; goede staartaanzet;
evenredige hoekingen; de opperarm kan wat langer zijn; rastypisch hoofd met goed oor, oog en schaargebit; tenen
konden wat beter aansluiten; goede vacht; moet nog leren draven. ZG
Ubbel fan ’t Suydevelt (NHSB 2938259)
Flinke hond met mannelijk hoofd; mooie oren; goed oor, oog en gebit; vloeiende ruglijn; goede staartaanzet; flink bot;
mooie poten; goede benen, goede voeten; goede voorborst. ZG

OPENKLAS (Keurmeester Mw. L.J.M. Helling-van den Elzen)
1.

Nyka-Tessa van Klein Elsholt (NHSB 2862111)
Knappe reu van 3 jaar; correct oor, oog en schaargebit; sterke hals, vloeiende toplijn; goede hoekingen; goed
ontwikkelde romp; iets lage staartaanzet; goed bot, been werk, voeten; mooie vacht; gaat vlot door de ring met
beetje polsbeweging. 1 U

2.

Finn fan ’t Suydevelt (NHSB 2829887)
Flinke hond van 4 jaar; vloeiende rugbelijning; mannelijk hoofd; goede oordracht; goede hoekingen; mooie
borstdiepte; ietwat lage staartaanzet; goed bot, beenwerk en voeten; gaat vlot met een polsbeweging; mooie vacht.
2U

3.

Nozem fan ’t Suydevelt (NHSB 2894059)
Prima reu van 2 jaar oud; v loeiende bovenbelijning; goed reuenhoofd met correcht oor, oog en schaargebit; prima
borst en rib; goed bot, been en voeten; nog wat onvast voor bij het bewegen. 3 U

4.

Puk van Zoterbék (NHSB 2930205)
Knappe jonge reu van 2 jaar; mannelijk hoofd; vloeiende bovenbelijning; goede staartaanzet; goede oren, ogen,
schaargebit; lippen zouden iets strakker kunnen; prima hoekingen; goede romp, ook voor leeftijd; mooi bot, goede
benen en voeten; gaat vlot door de ring. 4 U

2

Jaap v.h. Bergse Veld (NHSB 2795159)
Goed gebouwde reu van 5 jaar met mooi mannelijk hoofd; correct oor, oog, schaargebit; vloeiende toplijn; goed
voelbare voorborst; mooie ribwelving; prima hoekingen; goede aanzet en dracht staart; goed bot, benen en voeten;
prima vacht; gaat vlot door de ring, van achter iets nauw, van voren wat beweging in de pols. ZG
Niek fan ’t Suydevelt (NHSB 2717869)
Prima gebouwde hond van 6 jaar; straalt kracht uit; prima hoofd met goed oor, oog, schaargebit; lippen sluiten mooi
aan; goede romp; achter beter gehoekt dan voor; gespierde lendenen; goede staartaanzet; goed bot, been en voeten;
gaat vlot door de ring, achter een beetje nauw. ZG
Gijs v.d. Oostwieke (NHSB 2910819)
Flinke reu met mannelijk hoofd van 2½ jaar; prachtige vacht; vloeiende rugbelijning; tamelijk breed hoofd, met goed
geplaatst oor; stompe voorsnuit; prima hoekingen; goed bot, benen en voeten; in de beweging moet hij nog wat
vaster worden. ZG
Jelle v.d. Olinckhoeve (NHSB 2924342)
Een flinke reu van 2 jaar, met een mannelijk hoofd; vloeiende rugbelijning; heel oplettend; goed oor, amber oog,
schaargebit; prima hoekingen; goed ontwikkelde romp; goed bot, benen en voeten; mooie bossige staart; gaat vlot in
de ring. U
Donald fan ’t Zuudbargerveld (NHSB 2916427)
Knappe reu van 2 jaar; vloeiende rugbelijning; mannelijk hoofd; ribbenkorf mag wat dieper zijn en de ribben meer
naar achteren ontwikkeld; goede hoekingen, bot, been en voeten; iets lage staartaanzet; gaat vlot door de ring. ZG
Eiso fan ’t Suydevelt (NHSB 2824382)
Reu 4½ jaar, flink aan de maat; vloeiende rugbelijning; mannelijk hoofd; correct oor, oog, schaargebit; goed voelbare
voorborst; romp kon beter ontwikkeld zijn; goed bot, been en voeten; prima bossige staart en staartdracht; hakken
konden wat korter zijn; in de beweging nog wat onvast. ZG
Antar (NHSB 2764177)
Lieve reu van 5,5 jaar; vloeiende bovenbelijning; mannelijk hoofd; goede oordracht; ovaal amberkleurig oog;
schaargebit; voor goed gehoekt, achter graag wat meer knie; goed bot, been en voeten; gaat vlot door de ring; bij het
gaan konden de ellebogen wat beter aansluiten. ZG
Ilroy fan ’t Suydevelt (NHSB 2864777)
Flinke reu van 3 jaar met mannelijk hoofd; goed gedragen oor, ovaal amberkleurig oog; schaargebit; goede
verhoudingen; evenredig gehoekt; voelbare voorborst; goed ontwikkelde romp; goed bot, benen en voeten; bij het
gaan loopt hij breed van voren. ZG
Hannes Hay v.d. Sebastiaanshoeve (NHSB 2874458)
Flinke reu van 3½ jaar met een breed mannelijk hoofd; vloeiende toplijn; goede staartaanzet; goed ontwikkelde romp;
wat grote oren; amberkleurig oog; schaargebit; zachte uitstraling; goede hoekingen; goed bot, benen en voeten; goed
uitgrijpende bewegingen met grote paslengte; breed van voren; toont uit de ellebogen. ZG
Pjotter fan’t Suydevelt (NHSB 2914673)
Knappe jonge reu van 2½; vloeiende bovenbelijning; beetje lage staartaanzet; bossige staart; goede hoekingen; goed
bot, beenwerk en voeten; zou wat verder naar achteren doorgeribt kunnen zijn; gaat vlot door de ring. ZG
Niels fan ’t Suydevelt (NHSB 2717868)
Knappe reu van 7 jaar; mannelijk hoofd; sterke hals; vloeiende rugbelijning; beetje lage staartaanzet; prima
hoekingen; goed ontwikkelde romp; goed bot, benen en voeten; gaat wat onvast door de ring. ZG
Youp fan ’t Suydevelt (NHSB 2783246)
Knappe reu van 5 jaar, in goede conditie voorgebracht met een vloeiende ruglijn; mannelijk hoofd; krachtige hals;
goed ontwikkelde romp; schouderblad kon iets schuiner liggen; iets lage staartaanzet; goed bot, benen en voeten; laat
zijn gangwerk niet goed zien. ZG

GEBRUIKSHONDENKLAS (Keurmeester Mw. L.J.M. Helling-van den Elzen)
1.

Idde van ’t Poldersdijkje (NHSB 2745324)
Knappe reu van 6 jaar; goede verhoudingen; vloeiende rugbelijning; evenredige hoekingen; goed ontwikkelde romp;
mannelijk hoofd ; goed aangezet oor; zachte uitdrukking; schaargebit; mooi bot, benen en voeten; staart ietwat laag
aangezet; loopt vlot door de ring, beetje breed. 1 ZG
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2.

Aram v.h. Arrêt (NHSB 2764890)
Aantrekkelijke reu van 5 jaar; mannelijk hoofd; goed oor, oog, schaargebit; vloeiende bovenbelijning; ietwat lage
staartaanzet; borstkorf kon wat dieper zijn; voldoende bot; vlotte beweging, een beetje onvast in de pols; goede
benen en voeten; prima vacht. 2 ZG

3.

Quartel Daisy van Roopoorte (NHSB 2777141)
Flinke reu van 5½ jaar met mooi mannelijk hoofd; vloeiende rugbelijning; achter beter gehoekt dan voor; goed
ontwikkelde romp; ietwat lage staartaanzet; knap hoofd, goede oren, zachte blik, schaargebit; goed bot, benen; tenen
konden wat beter aansluiten; prima vacht; met vrolijke kwispel; gaat vlot en vrolijk door de ring. 3 ZG

KAMPIOENSKLAS (Keurmeester Mw. L.J.M. Helling-van den Elzen)
1.

Bart fan ’t Suydevelt (NHSB 2630889)
Knappe reu van 8 jaar; mannelijk hoofd; zachte uitstraling; correct oor, oog en schaargebit; vloeiende bovenbelijning;
goed ontwikkelde romp; bossige staart; goed bot, voet en been; prima staart; gaat vlot door de ring. 1 U,
CAC/CACIB/BOB

2.

Dexter Sanne van Drienermarke (NHSB 2875163)
Knappe reu van 3 jaar; goede verhoudingen; vloeiende bovenbelijning; goede staartaanzet; mannelijk hoofd met
correct oog, oor, schaargebit; goede hoekingen; fraai ontwikkelde romp; mooie beharing; bossige staart; gaat vlot
door de ring. 2 U

VETERANENKLAS (Keurmeester Mw. L.J.M. Helling-van den Elzen)
1.

Rinus fan ’t Suydevelt (S 15602/2006)
Fraaie reu van 10 jaar; mannelijk hoofd; vloeiende toplijn; correct oor, oog, schaargebit; goede hoekingen; goed
ontwikkelde romp; goed bot, benen en voeten; gaat vlot door de ring, achter wat nauw. 1 U, resCAC, Beste Veteraan

2.

Squanto fan ’t Suydevelt (NHSB 2616521)
Knappe veteranen reu van 9 jaar; hoofd met zachte uitdrukking; heel lief karakter; correct oog, oor, schaargebit;
vloeiende rugbelijning; achter beter gehoekt dan voor; goed ontwikkelde romp; ietwat lage staartaanzet; goede vacht;
gaat vlot door de ring. 2 U

TEVEN
JONGSTE PUPPYKLAS (Keurmeester Mw. D.L. Striegel-Oskam)
1.

Benthe Djenna van Drienermarke (NHSB 2991066)
Mooi teefje van 6 maanden; hoofd met karakterexpressie, goede wigvorm en mooie verhoudingen; compleet
scharend gebit en correct oor; goede hals, mooie hoekingen voor en achter; bovenbelijning nu nog iets oplopend;
correcte onderbelijning; prima borst- en ribbenpartij; goede vacht en beginnende bevedering; laat al een mooi een
harmonisch gangwerk zien. 1 VB, Beste Baby

2.

Cera fan ’t Suydevelt (NHSB 2991710)
Leuke teef van 5,5 maand; prima rasbeeld; aantrekkelijk tevenhoofd met goede verhoudingen, goede wigvorm, prima
oren en gebit; toont iets lip; goed ontwikkeld lichaam, met prima beenlengte, correcte hoekingen; goede voorborst
en borstdiepte; correcte lendenen; vlot harmonisch gangwerk; prima vacht, bevedering heeft nog tijd nodig; heerlijk
relaxt en vriendelijk in gedrag. 2 VB

3.

Jynte v.d. Haeckpolder (NHSB 2992955)
Leuke, relaxte, stevige teef van 5 maanden, een echte kroel; mooi puppenkopje met prima oog, oor en gebit; toont
wat lip- en keelhuid; prima lichaam, met mooie hoekingen voor en achter; goede ribbenpartij, en prominente
voorborst; stevige lendenen, flink bone; gaat vlot door de gang met goede paslengte en staartdracht. 3 VB

JEUGDKLAS (Keurmeester Mw. D.L. Striegel-Oskam)
1.

Yetty-Yssy v.d. Huetsche Grave (NHSB 2978204)
Van neuspunt tot staart heel mooi teefje van 10 maanden; mooi vrouwelijk hoofd, goede verhoudingen, prima
wigvorm, mooi amberkleurig oog; compleet scharend gebit; prima hals; goed ontwikkeld lichaam, met prima
voorborst en borstdiepte; mooie hoekingen; prachtige lendenen; mooi, soepel, vlot en goed uitgrijpend gangwerk;
keurig in gedrag. 1 U
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2.

Sammy-Flo Lynde v.d. Bezelhonk (NHSB 2977333)
Teefje van 10 maanden, die voor haar leeftijd al behoorlijk volwassen toont; vrouwelijk hoofd met goede
verhoudingen, prima wigvorm, mooie amberkleurige ogen; correct oor; stevige hals; mooie hoekingen voor en
achter; prima borst- en ribbenpartij; goede vacht; vlot gangwerk met goede paslengte; keurig ringgedrag. 2 U

3.

Senna Lynde v.d. Bezelhonk (NHSB 2977338)
Teefje van 10 maanden, prima ras- en geslachtsbeeld; mooi vrouwelijk hoofd met goede verhoudingen, prima
wigvorm en gemoedelijke expressie; goede hals; prima lichaam, met goede hoekingen voor en achter; correcte bovenen onderbelijning; prima bespiering; mooi stuwend gangwerk met goede paslengte; prima ringgedrag. 3 U

4.

Tallmora Siske (S 47964/2014)
Mooi teefje van 10 maanden, prima rasbeeld; vrouwelijk hoofd met goede wigvorm; prima stop; mooie
amberkleurige ogen; correct gedragen oor; goede hals; goed ontwikkeld lichaam; voldoende voorborst; opperarm iets
rechtop; goede ribbenpartij; correcte hoekingen in de achterhand, passend bone; polsen mogen iets steviger; prima
vacht en bevedering; vlot gangwerk; vriendelijk gedrag. 4 U
Luna Lynde v.d. Bezelhonk (NHSB 2977337 )
Voor 9 maanden al een stevige dame; prima rasbeeld; vrouwelijk hoofd met goede wigvorm, toont wat lip; goed oor,
compleet scharend gebit; stevige hals; goede hoekingen voor en achte; polsen mogen wat sterker; diepe
ribbenpartij; krachtige lendenen; vlot gangwerk, ietsjes uit de ellebogen; goede staartdracht en prima relaxt
ringgedrag. U
Ella v.d. Olinckhoeve (NHSB 2960856)
Teefje van 14 maanden, prima rasbeeld; vrouwelijk hoofd; amberkleurig oog; goede wigvorm; toont wat lip;
overcompleet scharend gebit met dubbele p1; iets pigmentverlies op neusdop; prima lichaam, waarvan de borst nog
wat tijd nodig heeft, zodat de ellebogen beter aan gaan sluiten; goede hoekingen voor en achter; correcte ribwelving;
prima bone; vlot gangwerk, nog wat los in ellebogen; prima staart, en een uitmuntend karakter. U
Vlinder fan ’t Zuudbargerveld (NHSB 2961813)
Mooie teef van 15 maanden; prima rasbeeld; vrouwelijk hoofd met correcte schedel en voorsnuit; prima oor,
amberkleurig oog en compleet scharend gebit; toont wat lip; goede hals; voor leeftijd goed ontwikkeld lichaam;
bovenbelijning moet nog wat sterker worden; voldoende voorborst en borstdiepte; prima hoekingen voor en achter;
passend bone; goede ribwelving; tijdens het gaan zou ze achter wat krachtiger mogen zijn; prima ringgedrag. U
Keety-Yssy v.d. Huetsche Grave (NHSB 2978205)
Leuke teef van 9 maanden; hoofd met goede verhoudingen, maar zou net iets droger mogen; amberkleuring oog,
correct oor, compleet scharend gebit; mooi lichaam, met prima borst- en ribbenpartij; goede boven- en
onderbelijning; krachtige lendenen; prima bone; laat een mooi harmonisch gangwerk zien; prima ringgedrag. U
Aischa fan 't Suydevelt (NHSB 2972741)
Teefje van 11 maanden; prima rasbeeld, en nog een echte puber; mooi vrouwelijk hoofd met correcte
schedel en voorsnuit; goed oor, licht amberkleurig oog en compleet scharend gebit; goede hals; goede
bovenbelijning; prominente voorborst; borstdiepte heeft nog wat tijd nodig waardoor de ellebogen beter aan zullen
sluiten; rechte benen, stevige voeten; goede hoekingen voor en achter; goede bespiering; vacht en bevedering
hebben nog iets tijd nodig; gangwerk passend bij de leeftijd; keurig ringgedrag. U

TUSSENKLAS (Keurmeester Mw. L.J.M. Helling-van den Elzen)
1.

Lindsey Li v.d. Sebastiaanshoeve (NHSB 2947480)
Knappe teef; vloeiende bovenbelijning; goed aangezette staart; alles in goede verhoudingen; goed ontwikkelde romp;
goede hoekingen; goed bot, benen en voeten; mooie vacht; gaat vlot door de ring met flinke paslengte. 1 U, CAC,
Beste Teef

2.

Solo fan ’t Suydevelt (NHSB 2930810)
Knappe teef; alles past bij elkaar; echte Drent; goed hoofd; correct oor, oog, schaargebit; goede hoekingen; goed
ontwikkelde ribben; voldoende bot, been, voeten; gaat achter een beetje nauw; moet beter gaan lopen. 2 U

3.

Viva la Vida fan’t Suydevelt (NHSB 2942483)
Flink gebouwde, met kracht, jonge dame; flink tevenhoofd; correct oor, oog, schaargebit; goed voelbare voorborst;
goed ontwikkelde romp; evenredige hoekingen; goed bot, rechte benen, sterke voeten; goede vacht; goede
staartaanzet; vrolijk gekwispel. 3 U

4.

Roosje fan ’t Suydevelt (NHSB 2930147)
Knappe teef van 2 jaar; goede verhoudingen; mooi ontwikkelde romp; vloeiende toplijn; lief hoofd; correct oor, oog,
schaargebit; evenredig matig gehoekt; goed bot, rechte benen; tenen konden iets beter aansluiten; mooie vacht. 4 U

5

Us Mevrouw fan’t Suydevelt (NHSB 2938260)
Goed gebouwde jonge dame; lief hoofd; vloeiende toplijn; achter beter gehoekt dan voor; borst moet nog wat
uitzwaren in diepte; goed bot, rechte benen, sterke voeten; prima vacht; vlotte beweging. U
Wiesje Wyneke fan ’t Suydevelt (NHSB 2947557)
Knappe teef van 17 maanden; nog volop in ontwikkeling; voelbare voorborst; vloeiende rugbelijning; voor goed
gehoekt, achter graag iets meer knie; ietwat lage staartaanzet; gaat vlot door de ring, van voren iets breed. U
Renske fan ’t Suydevelt (NHSB 2930148)
Knappe teef van 2 jaar; lief hoofd; vloeiende toplijn; correct oor, oog, schaargebit; goede hoekingen; goed bot, been
werk; tenen kunnen wat sterker; nog wat los in voorhand bij het gaan. U
Jona Yuna v.d. Jannahoeve (NHSB 2934042)
Knappe jonge teef, bijna 2 jaar; alles in goede verhoudingen; vloeiende rugbelijning; lief vrouwelijk hoofd met goed
oor, oog, schaargebit; moet nog een beetje uitzwaren; gaat vlot met ellebogen een beetje uit. ZG

OPENKLAS (Keurmeester Mw. L.J.M. Helling-van den Elzen)
1.

Demi fan ’t Suydevelt (NHSB 2822664)
Knappe teef van 4 jaar; vloeiende bovenbelijning; lief tevenhoofd; correct oor, oog, schaargebit; goed voelbare
voorborst; evenredig gehoekt; goed ontwikkelde romp; mooie vacht; goed bot, rechte benen, sterke voeten; gaat vlot
en super door de ring. 1 U

2.

Indy fan ’t Suydevelt (NHSB 2864781)
Knappe teef van 3 jaar; goede verhoudingen; lief hoofd; correct oor, oog, schaargebit; evenredige hoekingen; goed
voelbare voorborst; goed bot, rechte benen en voeten. 2 U

3.

Pien fan ’t Suydevelt (NHSB 2914675)
Knappe teef van 2 jaar; mooi tevenhoofd; correct oor, oog, schaargebit; vloeiende rugbelijning; goede hoekingen;
goed ontwikkeld lichaam; voldoende bone; goede vacht; gaat goed door de ring. 3 U

4.

Tekla v.d. Olinckhoeve (NHSB 2807184)
Vrolijke teef van 4 jaar; goed gebouwd; vloeiende toplijn met vloeiende staartaanzet; lief tevenhoofd; correct oor,
oog, schaargebit; goede hoekingen; goed ontwikkelde romp; goed bot, benen en voeten. 4 U
Sophie Amy v.d. Lage Nesse (NHSB 2926061)
Goed gebouwde teef van 2 jaar; lief tevenhoofd; vloeiende ruglijn; correct oor, oog, schaargebit; achter beter gehoekt
dan voor; goed ontwikkelde romp; goed bot; gaat soepel door de ring, beetje uit elleboog. ZG
Tessel van ’t Wijdseland (NHSB 2683651)
Knappe teef van 7 jaar; alles in verhouding; echt Drentenhoofd; goed oor, oog, schaargebit; evenredige hoekingen;
goed bot, benen en voeten. U
Dara v.d. Stiphoutsevelden (NHSB 2914726)
Goed gebouwde teef van 2 jaar; lief hoofd; goed oor, oog, schaargebit; mooie rugbelijning; evenredige hoekingen;
goed ontwikkelde romp; iets laag aangezette staart; rechte benen, goede voeten; bossige staart met kwispel; goede
vacht; kan goed lopen. ZG
Jenneke v.h. Bergse Veld (NHSB 2795161)
Knappe teef van 5 jaar; lief tevenhoofd; correct oor, oog, schaargebit; goed ontwikkelde romp; evenredige hoekingen;
graag wat meer knie; goede vacht; vrolijke kwispel; gaat vlot door de ring. U
Nouvelle Annabel fan’t Suydevelt (NHSB 2717871)
Knappe teef van 6 jaar; lief tevenhoofd; goed ontwikkelde romp; evenredig matig gehoekt; correct oor, oog,
schaargebit; goede staartaanzet; sterke rug; goed bot, rechte benen, sterke voeten; loopt netjes door de ring. U
Benthe uit de Drentsche Streek (NHSB 2824125)
Goed gebouwde teef van 4 jaar; tamelijk breed hoofd voor een teef; lieve uitdrukking; correct oor, oog, schaargebit;
goed voelbare voorborst; evenredig gehoekt; mag iets dieper in lendenen zijn; goed bot, rechte benen, goede voeten;
gaat vlot door de ring, van voren breed, van achteren nauw. ZG
Nora-Tessa van Klein Elsholt (NHSB 2903970)
Knappe teef van 2½ jaar; goed ontwikkelde romp; vloeiende toplijn; lief vrouwelijk hoofd; correct oor, oog,
schaargebit; evenredig gehoekt; voelbare voorborst; goed bot, rechte benen, sterke voeten; knappe vacht; fraaie
bossige staart; gaat vlot door de ring. U
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Inke fan ’t Suydevelt (NHSB 2864779)
Knappe teef van 3½ jaar; prachtig hoofd; correct oor, oog, schaargebit; goed vloeiende rugbelijning; voelbare
voorborst; goed ontwikkelde romp; evenredig gehoekt; tenen konden iets sterker zijn; goed bot, rechte benen; gaat
vlot door de ring, iets uit elleboog. U
Toos fan ’t Suydevelt (NHSB 2934491)
Knappe teef van bijna 2 jaar; lief tevenhoofd; goede proporties; goed ontwikkelde romp; evenredige hoekingen;
rechte benen, goede voeten; vrolijke kwispel; gangwerk niet te beoordelen. ZG
Madame fan ’t Suydevelt (NHSB 2880020)
Knappe teef van 3 jaar; mooi hoofd; goed oor, oog, schaargebit; vloeiende toplijn; evenredig matig gehoekt; voelbare
voorborst ; graag wat lagere hakken en dieper in de lendenen; rechte benen, goede voeten. ZG
Donja v.d. Stiphoutse Velden (NHSB 2914725)
Lieve teef van 2½ jaar; vloeiende toplijn; beweeglijk oor; zachte blik; schaargebit; goed ontwikkelde ribben; matig
gehoekt voor en achter; rechte benen, hakken mogen iets korter zijn; mooie bossige staart; gaat vlot door de ring,
beetje uit elleboog. ZG

GEBRUIKSHONDENKLAS (Keurmeester Mw. L.J.M. Helling-van den Elzen)
1.

Fenella van ’t Poldersdijkje (NHSB 2745327)
Knappe teef van 6 jaar; lief vrouwelijk hoofd met beweeglijk oor; goed oor, oog, schaargebit; vloeiende ruglijn; iets
laag aangezette staart; achter beter gehoekt dan voor; voldoende bone; rechte benen; voeten mochten iets sterker
zijn; loopt achter goed, van voren breed. 1 U

KAMPIOENSKLAS (Keurmeester Mw. L.J.M. Helling-van den Elzen)
1.

Jytte Pyppa v.d. Bezelhonk (NHSB 2898764)
Knappe reef met een vloeiende rugbelijning; mooie hoekingen; goed ontwikkelde romp; lief tevenhoofd; correct oor,
oog, schaargebit; goed bot, rechte benen, sterke voeten; bossige staart; gaat vlot en soepel door de ring. 1 U, resCAC

2.

Yssy-Nynke v.d. Bezelhonk (NHSB 2845781)
Mooie teef met een lief hoofd; is in iets te goede conditie; prachtige hoekingen; mooie romp; wat terughoudend; gaat
vlot door de ring, hoewel een beetje breed van voren; mooie vacht. 2 U

VETERANENKLAS (Keurmeester Mw. L.J.M. Helling-van den Elzen)
1.

Birthe Be v.d. Sebastiaanshoeve (NHSB 2633009)
Echte Drentendame van 9 jaar; achter beter gehoekt dan voor; lief tevenhoofd; mooi oor, goed oog, schaargebit;
goede toplijn; diep lichaam; vrolijke kwispel; gaat vlot en vrolijk door de ring. 1 U

2.

Britt fan’t Suydevelt (NHSB 2630893)
Vrolijke teef van bijna 9 jaar; flink hoofd; vrolijke allure; goed oor, oog, schaargebit; vloeiende toplijnen; evenredig
goed gehoekt; goed ontwikkelde romp; voelbare voorborst; goed bot, rechte benen, sterke voeten; kan mooi door de
ring lopen. 2 U

3.

Doortje fan ’t Suydevelt (S 53574/2007)
Lieve teef van 8 jaar; lief tevenhoofd; correct oor, oog, schaargebit; achter beter gehoekt dan voor; goed voelbare
voorborst; voldoende lichaam; goed bot, rechte benen; hakken mogen wat korter; voeten konden iets sterker. 3 U

4.

Senna Kristel van Selihof (NHSB 2621637)
Vriendelijke teef van 9 jaar; lief hoofd; correct oor, oog, schaargebit; vloeiende toplijn; ietwat lage staartaanzet; alles
in verhouding; voelbare voorborst; goed bone; goed bot, benen en voeten; goede vacht; gaat vlot door de ring. 4 U
Nienke Kristel van Selihof (NHSB 2621635)
Goed geproportioneerde teef van bijna 9 jaar; lief tevenhoofd; correct oor, oog, schaargebit; goede toplijn; goed
ontwikkelde romp; evenredige hoekingen; goed bot; gaat vlot door de ring. U
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