AMSTERDAM WINNER, 13 december 2015
Keurmeester: Dhr. W. Arxhoek
Beste v.h. Ras:

REUEN
PUPPYKLAS
1.

Eelco fan’t Suydevelt (NHSB 3002295)
7 mnd.; voor leeftijd mooi stevig ontwikkeld lichaam met goede verhoudingen; prima hoofd, lichaam, benen en
voeten, hoekingen; goede vachtstructuur, moet nog verder ontwikkelen; toont mooi ruim gangwerk. 1 VB, Beste Pup

2.

Eros Hannes van ’t Patrieske (NHSB 3004896)
7 mnd.; toont nog een echte pup; goed hoofd; royale borstpartij; krachtige benen en voeten; hond heeft nog veel tijd
nodig; in aanleg goede vachtstructuur; gangwerk nog erg los; prima karakter. 2 VB

JEUGDKLAS
1.

Hidde Lynde v.d. Bezelhonk (NHSB 2977330)
15 mnd.; toont ondanks jeugdige leeftijd prima totaalbeeld, met een goed hoofd; lichaam met goede verhoudingen;
gaat ruim en vlot, maakt pas goed af; in aanleg goede vachtstructuur. 1 U, JW’15

2.

Bram Djenna van Drienermarke (NHSB 2991065)
Reutje 11 mnd.; functioneel gebouwd totaalbeeld; moet in lichaam en hoofd nog verder ontwikkelen; royale
borstpartij; krachtige benen en voeten met correcte hoekingen; gaat ruim en vlot, maakt pas goed af; goede
vachtstructuur; zag de hond graag iets vrijer. 2 ZG
Borys-Yssy v.d. Huetsche Grave (NHSB 2978203)
Jonge reu; moet beslist vrijer worden; toont goed rasbeeld; goed ontwikkeld lichaam; functionele hoekingen; in
aanleg geode vacht; doordat de hond onvoldoende vrij is boet hij in stand en gang in kwaliteit. G

TUSSENKLAS
Abe Bloske van ’t Dreske Kwinne (NHSB 2956884)
Reutje 20 mnd.; toont fraai Drentenhoofd; moet in lichaam nog verder ontwikkelen; royale borstpartij; staart wat laag
aangezet; ruim voldoende hoeking in voor- en achterhand; gangwerk moet beslist vaster en de hond wat vrijer. G

OPENKLAS
1.

Karu fan ’t Suydevelt (NHSB 2872052)
Mooi werklustig totaalbeeld; goed van type; royaal lichaam; correcte hoekingen voor en achter; gaat met ruime vlotte
pas; goede vachtstructuur; prima karakter.
1 U, ResCACIB

2.

Jarra Phebe van Groevenbeek (NHSB 2754415)
6½ jaar; mooi werklustig totaalbeeld; goed ontwikkeld lichaam; sterk ontwikkeld lichaam met correcte benen en
voeten en hoekingen; prima vacht en bevedering; mooi werklustig totaalbeeld. 2 U

3.

Hannes Hay v.d. Sebastiaanshoeve (NHSB 2874458)
39 maanden; krachtige volle ouderwets type Drent; prima hoofd, lichaam, benen en voeten; functioneel gehoekt; gaat
ruim en vlot; prima karakter; prima vacht. 3 U

4.

Asra-Tessa van Klein Elsholt (NHSB 2903967)
Net 3 jaar; mooi werklustig totaalbeeld; goed hoofd, oog, oor en gebit; prima romp; functioneel gehoekte voor- en
achterhand; gaat met ruime krachtige pas, wikkelt goed af; prima karakter. 4 U
Harry Hope v.d. Sebastiaans Hoeve (NHSB 2874455)
Mooi type Drent; goed hoofd; prima lichaam; functioneel gehoekte voor- en achterhand; prima vacht; goed karakter;
dringend advies: gezien de kwaliteit RINGTRAINING! ZG
Udo fan’t Suydevelt (NHSB 2938256)
2 jaar 3 mnd; krachtige, sterke reu, past in het rasbeeld; mannelijk hoofd; goed ontwikkelde romp; functioneel
gehoekte voor- en achterhand; in aanleg goede vacht, moet nog verder ontwikkelen (sluiker); prima werklustig
karakter. ZG

1

KAMPIOENSKLAS
1.

Brisco Barasya the Gloucester (NHSB 2889094)
3 jaar; mooi werklustig totaalbeeld; goed geconstrueerd lichaam met functionele hoekingen; toont ruim, goed
stuwend gangwerk; wikkelt pas goed af; prima vacht en karakter. 1 U, CAC/CACIB/W’15/BOB

2.

Sander fan de Indo-Anjoho (NHSB 2790062)
5 jaar; prachtige werklustige reu; prima van rasbeeld; goed geconstrueerd lichaam; gaat ruim en vlot; prima vacht en
karakter. 2 U

3.

Dexter Sanne van Drienermarke (NHSB 2875163)
3½ jaar; werklustig totaalbeeld; mannelijk hoofd; goede verhouding in hoofd en lichaam; krachtig lichaam met
functionele hoekingen in voor- en achterhand; gaat met ruime pas, wikkelt goed af; goede vacht. 3 U

4.

Makker fan’t Suydevevelt (EST-02656/12)
3 jaar; prachtige reu; goede verhoudingen in hoofd en lichaam; mooi passend bone en correcte hoekingen in voor- en
achterhand; prima vacht; mooi vlot stuwend gangwerk; mooi werklustig totaalbeeld. 4 U

VETERANENKLAS
1.

Bart fan ’t Suydevelt (NHSB 2630889)
9 jaar; toont ondanks hoge leeftijd nog een zeer fraai totaalbeeld, werklust en uitmuntend type; prima verhoudingen,
lichaam, hoekingen en stuwend gangwerk; mooie vacht.
1 U, resCAC, VW’15

TEVEN
JEUGDKLAS
1.

Benthe Djenna van Drienermarke (NHSB 2991066)
11 mnd.; fraai werklustig totaalbeeld; prima verhouding in hoofd en lichaam; correcte functionele hoekingen; prima
vacht en karakter. 1 U, CAC, JW&W’15, Beste Jeugdhond, Beste Teef.

2.

Sammy-Flo Lynde v.d. Bezelhonk (NHSB 2977333)
15 mnd.; ondanks de jeugdige leeftijd een zeer fraai rasbeeld; goede verhoudingen; prima geconstrueerd lichaam;
functionele hoekingen; mooi vlot stuwend gangwerk; prima vacht en karakter. 2 U

3.

Puck-Tessa van Klein Elsholt (NHSB 2997330)
9 mnd.; toont mooi rasbeeld; goed geconstrueerd lichaam; goede benen en voeten; is nog was éénkennig; gaat met
ruime vlotte pas; kwaliteitsvolle hond; Advies: TRAINING! 3 U

4.

Kyra (NHSB 2989223)
12 mnd.; mooi werklustig totaalbeeld; moet in hoofd en nog verder ontwikkelen; prima lichaam; functioneel gehoekt
in voor- en achterhand; passievolle hond; prima karakter. 4 U
Yetty-Yssy v.d. Huetsche Grave (NHSB 2978204)
15 mnd.; goed gebouwd lichaam, maar hond moet beslist vrijer worden; moeilijk betastbaar, waardoor de hond niet
op zijn kwaliteit beoordeeld kan worden, zowel in gang als stand. G
Keety-Yssy v.d. Huetsche Grave (NHSB 2978205)
15 mnd.; hond is niet te beoordelen door de angst; boet de kwaliteit zover in dat ik geen hogere kwalificatie kan
geven dan een G
Jynte v.d. Haeckpolder (NHSB 2992955)
10 mnd.; mooi teefje; prima hoofd en lichaam; correcte benen, voeten en hoekingen; mooi stuwend gangwerk; een
prima werklustig totaalbeeld. U

TUSSENKLAS
1.

Ella v.d. Olinckhoeve (NHSB 2960856)
20 mnd.; zeer fraaie, functioneel gebouwde, werklustige Drent; met een prima lichaam; mooi functioneel gehoekt;
goed stuwend gangwerk; prima vacht en karakter. 1 U, ResCAC/CACIB

2

OPENKLAS
1.

Lindsey Li v.d. Sebastiaanshoeve (NHSB 2947480)
Teef 2 jaar; prima rasbeeld; mooi functioneel gebouwd lichaam; passend bone met goed gehoekte voor- en
achterhand; ruim en vlot in de gangen; moet achter nog wat krachtiger mee stuwen (erg los). 1 U

2.

Wiesje Wyneke fan ’t Suydevelt (NHSB 2947557)
2 jaar; mooi vrouwelijk hoofd; prima functioneel lichaam; prima benen en voeten met correcte hoekingen; gaat ruim
en vlot; tikkeltje eenkennig; voor de toekomst goede verwachtingen voor deze hond. 2 U

3.

Ivana Isah fan ’t Patrijzen Bos (NHSB 2931372)
Mooi werklustig teefje, 2½ jaar; goed gebouwd lichaam met mooie functionele hoekingen; hond kan beslist beter
lopen dan hier getoond wordt; in aanleg goede vachtstructuur. 3 U

GEBRUIKSHONDENKLAS
1.

Djenna Sanne van Drienermarke (NHSB2743422)
6 jaar; fraaie werklustige teef; prima hoofd; fraai geconstrueerd lichaam; functioneel gehoekte voor- en achterhand;
goede vachtstructuur; zeer fraai, goed afgewerkt gangwerk.
1 U, RCACIB

KAMPIOENSKLAS
1.

Kirsi fan ’t Suydevelt (NHSB 2872053)
Fraaie teef 3 jaar; compact krachtig lichaam; goed gehoekt voor en achter; gaat met ruime vlotte pas; prima vacht en
bevedering; goed karakter. 1 U

2.

Sophie Amy v.d. Lage Nesse (NHSB 2926061)
2½ jaar; prima rasbeeld; mooi vrouwelijk hoofd; goed ontwikkeld lichaam; functioneel gehoekte voor- en achterhand;
gaat met ruime, vlotte pas; prima vacht; heerlijk vrij karakter. 2 U
Yssy-Nynke v.d. Bezelhonk (NHSB 2845781)
Niet te betasten. Belediging keurmeester.

VETERANENKLAS
1.

Tessel van ’t Wijdseland (NHSB 2683651)
8 jaar; toon een mooi w…….funct……lichaam; met een mooi krachtig stuwend gangwerk; goede vachtstructuur; prima
karakter. 1 U, VW’15

2.

Flora Haidy fan ’t Patrijzen Bos (NHSB 2651658)
8 jaar, 9 mnd.; toont ondanks ….. echte ouderwetse Drent; met mooie functionele hoekingen en produceert nog een
mooi vlot stuwend gangwerk; prima karakter. 2 U

3

