Dogshow EINDHOVEN 22 januari 2016
Keurmeester: Dhr. W. Wellens
Beste v.h. Ras: Katja

REUEN
JEUGDKLAS
1.

Tallmora Mazzel (SE47960/2014)
17 mnd.; rastypische Drent met fraai hoofd, goede wigvorm, goede verhoudingen; mooi amberkleurig oog en prima
schaargebit; staat goed op de benen; goede boven- en onderbelijning; rastypische beharing; staart mag nog iets
borsteliger; vlot gangwerk; prima temperament. 1 U

2.

Bram Djenna van Drienermarke (NHSB 2991065)
12½ maand; rastypische reu met al veel substantie; met goed wigvormig (hoofd, goed) oog, zachte expressie en prima
schaargebit; goed ribvolume, correcte hoekingen en stevig beenwerk; vlot gangwerk; prima temperament; mooie
beharing; mooi borstelige staart. 2 U

3.

Bram fan’t Suydevelt (NHSB 2980827)
15 maanden; rastypische reu; rastypisch silhouet en al goed in substantie; prachtig reuenhoofd, mag nog wat strakker,
iets minder stop; ietwat rond in oog en oogkleur moet nog donkerder worden; prima schaargebit; prima constructie;
goed ribvolume; stevig beenwerk; rastypische beharing; gaat voor leeftijd heel behoorlijk; zeer vriendelijk ringgedrag.
3U

4.

Dries fan´t Suydevelt )NHSB 3002301’
9 maanden; stevige reu; goede lichaamsverhoudingen; goede substantie; verhoudingen hoofd mochten meer één op
één zijn; toont nog wat veel stop; correcte hoekingen; goede boven- en onderbelijning; jeugdige vacht die op de rug
wat sterk krult; zeer jeugdig gangwerk, schuift achter onder; goed temperament. 4 ZG

OPENKLAS
1.

Tristan (NHSB 2950004)
2 jaar; rastypische jonge Drent met fraai wigvormig hoofd; mooie zachte expressie; beweeglijk oor; prima constructie;
goede rug(?)welving; mag nog iets uitzwaren; rastypische vachtstructuur, mist nog wat bevedering; vlot gangwerk;
prima temperament. 1 U, CAC/CACIB/Beste Reu

2.

Renze fan ’t Suydevelt (NHSB 2930146)
2½ jaar; rastypische Drent, licht gestrekt en goed wigvormig hoofd; mooi amberkleurig oog en zachte expressie;
scharend gebit; goede halslengte; mag in ribben nog wat uitzwaren; correcte hoekingen; staat goed op de benen;
rastypische beharing, wat krullend op de rug, en goede borstelige staart; gaat vlot, toont wat ellebogen; prima
temperament. 2 U, resCAC/resCACIB

3.

Nyka-Tessa van Klein Elsholt (NHSB 2862111)
4 jaar; rastypische licht gestrekte reu, scherp getekend; goede verhoudingen in het hoofd; goede wigvorm, ietwat veel
stop; amberkleurig oog en prima schaargebit; goede hals; prima boven- en onderbelijning; goede croupe; fraaie
beharing, bevedering en borstelige staart. 3 U

4.

Viseversa fan’t Suydevelt (NHSB 2942479)
2 jaar; rastypische reu; goede verhoudingen in hoofd en lichaam; mooi amberkleurig oog, zachte expressie; voldoende
halslengte; mag in ribben nog iets uitzwaren; goede expressie; ietwat sterk hellend bekken; staat goed op de benen;
rastypische beharing en bevedering; correct gangwerk; goede staartdracht en –actie; prima ringgedrag. 4 U
Joeri van d’Ouw Knip (NHSB 2883289)
3 jaar; goed wigvormig hoofd en correcte verhoudingen in lichaam; mag als reu nog wat mannelijker worden; goede
constructie; mocht nog verder iets uitzwaren; goede vachtstructuur, nog wat kort; gaat voor leeftijd heel behoorlijk;
een reu die nog wat tijd nodig heeft. ZG
Gabor Balou van Selihof (NHSB 2936137)
2½ jaar; rastypische Drent; toont wat hoog op de benen; goed wigvormig hoofd; mooi amberkleurig oog; goed
schaargebit; mocht in ribben best nog wat uitzwaren; stevig beenwerk; rastypische beharing; mist nog wat bevedering
aan de voor- en achterbenen; gaat vlot; toont ietwat ellebogen; vrij ringgedrag. ZG

1

Udo fan’t Suydevelt (NHSB 2938256)
2 jaar, 3 mnd.; rastypische Drent, licht gestrekt; wigvormig hoofd; ietwat rond in oog, dat nog verder moet opkleuren;
goede substantie; correcte hoekingen; wat sterk hellend bekken; goede vachtstructuur; borstelige staart;
temperamentvol gangwerk, maar nog erg speels. U

TEVEN
JEUGDKLAS
1.

Katja (NHSB 2981569)
15 mnd.; knappe teef, zeer vrouwelijk in hoofd; goede wigvorm; mooi amberkleurig oog; prima ribben; goede
constructie; goede vachtstructuur; goed gangwerk; troont goede balans; vriendelijk ringgedrag. 1 U, CAC/Beste
Teef/BOB

2.

Puck-Tessa van Klein Elsholt (NHSB 2997330)
10 mnd.; rastypisch teefje met al goede substantie voor de leeftijd; prima ribwelving; wigvormig hoofd; beweeglijk
oor; amberkleurig oog; scharend gebit; correcte hoekingen; goed beenwerk en goede vachtstructuur; gaat voor
leeftijd heel behoorlijk; prima ringgedrag. 2 U

3.

Benthe Djenna van Drienermarke (NHSB 2991066)
12 mnd.; rastypische teef met al veel substantie; fraai wigvormig hoofd; mooi amberkleurig oog; schaargebit; goede
hoekingen; mooie ribwelving en mooie boven- en onderbelijning;
rastypische beharing; in het gangwerk wat onregelmatig. 3 U

4.

Ditske Sjoeke v.d. Veenweide (NHSB 2977772)
16 mnd.; rastypische teef; nog wat spits in het hoofd, maar mooi amberkleurig oog; scharend gebit; schouder ligt wat
ver naar voren en de croupe te hellend; rastypische vachtstructuur; attent ringgedrag; nog zeer jeugdig gangwerk. 4
ZG

OPENKLAS
1.

Viva la Vida fan’t Suydevelt (NHSB 2942483)
2 jaar; flinke teef; goed wigvormig hoofd wat iets droger in de lippen zou mogen zijn; prima schaargebit; goede hals;
goede ribwelving; goede boven- en onderbelijning, maar wat hellend bekken; rastypische beharing; bossige staart;
vlot gangwerk; zeer vriendelijk ring gedrag. 1 U, resCAC/CACIB

2.

Isis (NHSB 2961401)
21 mnd.; flinke teef; wigvormig hoofd met nog wat licht amberkleurig oog; correct schaargebit; schouder ligt wat naar
voren; wat sterk hellend bekken; zag graag wat meer kniehoeking; mist vandaag bevedering om het plaatje af te
maken; nog jeugdig gangwerk; goed temperament. 2 ZG

3.

Sophy-Jytka v.d. Bezelhonk (NHSB 2908706)
3 jaar; rastypische teef in wat al te goede conditie; wigvormig hoofd; zeer vrolijk; mooi amberkleurig oog; schaargebit;
goede ribwelving; zwakke bovenbelijning; gaat voor beetje breed, achter correct; zeer vriendelijk ring gedrag. 3 ZG

GEBRUIKKLAS
1.

Rebelle van d’Ouw Knip (NHSB 2883290)
3 jaar; licht gebouwd teefje; zeer vrolijk wigvormig hoofdje, passend in het totaalbeeld; scharend gebit; mooi
amberkleurig oog; goede ribwelving; correcte hoekingen; mist bevedering; mooi evenwichtig gedrag; vlot gangwerk.
1 ZG

VETERANENKLAS
1.

Senna Kristel van Selihof (NHSB 2621637)
9½ jaar; rastypische Drent; fraai hoofd, mooie wigvorm; sterk en goed scharend gebit; correcte hoekingen; zag graag
meer borstdiepte; staat goed op de benen; mooie ….. vacht; bossige staart; loopt nog heel knap; goede staartdracht.
1U

2

