Noorder Kynologen Club, 5 maart 2016
Keurmeester: Dhr. J. Andringa
Beste v.h. Ras: Us Speyk fan’t Suydevelt

REUEN
JEUGDKLAS
1.

Bram Djenna van Drienermarke (NHSB 2991065)
14 mnd.; forse jonge reu van goed type; aantrekkelijk reuenhoofd; goed oor, goed oog, schaargebit; goede
hals/rugbelijning; prima onderbelijning; prima voorborst en diepte; sterk lichaam met goed ontwikkelde bespiering;
benen met royaal bone en goede voeten; goede hoeking voor en achter; mooie beharing; bossige staart; ruim
uitgrijpend gangwerk met voldoende stuwing. 1 U, resCAC

2.

Eelco fan’t Suydevelt (NHSB 3002295)
10 mnd.; sterke reu, bijna vierkant; brede schedel; goed oor, oog en schaargebit; goede bovenbelijning; onderbelijning
voldoende; voor leeftijd goed ontwikkeld lichaam; sterke benen en voeten; voor wat steil, achter voldoende gehoekt;
goede vacht, wat springerig op rug; bossige staart; gangwerk nog erg los; enige ringtraining aanbevolen. 2 ZG

3.

Dirk fan’t Suydevelt (NHSB 3002302)
11 mnd.; aantrekkelijke jonge reu; mannelijk hoofd; goed oog, oor, schaargebit; wat jammer
van de ruime lip; goede bovenbelijning; borstdiepte moet nog iets dieper worden; voldoende voorborst; voor leeftijd
voldoende lichaam met goede benen en voeten; voor wat steil, achter voldoende gehoekt; goede vacht; mooie
bossige staart; vriendelijk ringgedrag. 3 ZG

4.

Dries fan’t Suydevelt (NHSB 3002301)
10 mnd.; aantrekkelijke jonge reu; mooi reuenhoofd; goed oor, oog en schaargebit; wat ruime lip; goede
bovenbelijning; voldoende onderbelijning; voor leeftijd goed ontwikkeld lichaam met sterke benen en voeten;
voldoende gehoekt voor en achter; goede vachtlengte, maar op rug springerig; staart moet nog bossiger worden;
kleur heel donker bruin; voor leeftijd voldoende gangwerk; vriendelijk ringgedrag. 4 ZG
Forever Zuko fan’t Suydevelt (NHSB 3007125)
9 mnd.; aantrekkelijke drukke jonge reu; mooi reuenhoofd; goed oor, goed oog, schaargebit; goede bovenbelijning;
borstdiepte moet zich nog verder ontwikkelen; voor leeftijd goed lichaam; bijpassende benen en voeten; voldoende
gehoekt voor en achter; in gangwerk nog erg los; moet in alles vaster worden (leeftijd); goede vacht, wat springerig op
kruis; mooie bossige staart; vriendelijk gedrag; baas en hond kunnen nog wel wat ringtraining gebruiken; vanwege het
type ZG

TUSSENKLASSE
Fedor van Muyzenberg (NHSB 2975266)
16 mnd.; een wat hooggestelde jonge reu; voldoende mannelijk hoofd; goed oog, oor en schaargebit; rugbelijning
moet nog strakker worden; onderbelijning nog wat hoog opgetrokken; lichaam moet nog uitzwaren; voldoende bone;
testikels wel te zien, niet handmatig gecontroleerd; hond laat dit niet toe; voor steil, achter net voldoende gehoekt;
beharing moet zich nog verder ontwikkelen; bevedering komt eraan evenals bossige staart; gangwerk erg pupachtig. G

OPENKLASSE
1.

Us Speyk fan’t Suydevelt (NHSB 2938255)
2½ jaar; reu van aantrekkelijk formaat en type; mannelijk hoofd met goed oog, oor en schaargebit; geode
bovenbelijning; mooie onderbelijning; goed ontwikkeld lichaam; prima benen en voeten; voor en achter evenredig
gehoekt; mooie vacht, prima bevedering,; bossige staart; gaat vlot en soepel; vriendelijk ringgedrag. 1 U,
CAC/CACIB/BOB

2.

Tristan (NHSB 2950004)
26 mnd.; reu die nog iets verder mag ontwikkelen; zeer aantrekkelijk reuenhoofd; goed oog, oor, gebit; goede
bovenbelijning; onderbelijning nog wat te sterk opgetrokken; lichaam moet nog iets verder uitzwaren; goede benen
en voeten; voorhand wat steil, achter voldoende gehoekt; goede beharing, bevedering en staart; gangwerk
voldoende, mag iets meer uitgrijpen; vriendelijk ringgedrag. 2 ZG

3.

Xavier fan’t Suydevelt (NHSB 2959421)
2 jaar; forse, sterk ontwikkelde reu; zeer aantrekkelijk reuenhoofd; goed oog, oor en gebit; sterke hals; sterk
ontwikkeld lichaam met zwaar bone; goede voeten; goed gehoekte voorhand, achter voldoende; vacht niet geheel in
conditie; wat teveel hellend kruis; goede bossige staart; vriendelijk ringgedrag. 3 ZG

1

TEVEN
PUPPYKLASSE
1.

Ursi Repke v.d. Ruyghewaert (NHSB 3016868)
Iets meer dan 6 mnd.; aantrekkelijk type teef; wat breed in schedel en voorsnuit; goed oor, oog en gebit; voor leeftijd
goede boven- en onderbelijning; voldoende ontwikkeld lichaam; goede benen en voeten; voorhand nog wat steil,
achter voldoende gehoekt; mooie vacht met de gewenste slagen op kruis; nu al bossige staart; bevedering moet zich
nog ontwikkelen; in gangwerk nog een echte pup, los en de stuwing moet nog komen. VB

JEUGDKLASSE
1.

Ziiva fan de Indo-Anjoho (NHSB 3003685)
10 mnd.; teefje om mee te nemen; mooi formaat; aantrekkelijk type; goed oog, oor en schaargebit; neuspigment mag
nog iets donkerder worden (loops); prima bovenbelijning; onderbelijning nog wat strak opgetrokken; voor leeftijd
prima lichaam met goede benen en voeten; voor wat steil, achter voldoende gehoekt; voor leeftijd zeer aantrekkelijk
gangwerk; prettig ringgedrag. 1 U, Beste Jeugdhond

2.

Benthe Djenna van Drienermarke (NHSB 2991066)
14 mnd.; teefje van aantrekkelijk type en formaat; mooi vrouwelijk hoofd; goed oor, oog en schaargebit; prima
bovenbelijning; onderbelijning nog wat sterk opgetrokken; voor leeftijd goed ontwikkeld lichaam met goede benen en
voeten; voorhand voldoende gehoekt; achter goed gehoekt; goede vacht, bevedering in ontwikkeling; prima staart;
loopt voor leeftijd fantastisch. 2 U

3.

Puck-Tessa van Klein Elsholt (NHSB 2997330)
Bijna 1 jaar; teefje van aantrekkelijk formaat en type, die nog iets vrijer moet worden; vrouwelijk hoofd; goed oog, oor
en schaargebit; goede bovenbelijning; onderbelijning nog iets te strak opgetrokken; voor leeftijd voldoende lichaam
met goede benen en voeten; voorhand wat steil; achter voldoende gehoekt; goede vacht; bevedering moet zich nog
verder ontwikkelen; nu al bossige staart; voor leeftijd prima gangwerk. 3 U

4.

Mijn Augusta v.d. Flevomare (NHSB 2981013)
18 mnd.; aantrekkelijk teefje; goed formaat; goede verhoudingen; vrouwelijk hoofd; goed oog, oor en schaargebit;
bovenbelijning moet nog wat strakker; onderbelijning voldoende; voldoende ontwikkeld lichaam met bijpassende
benen en voeten; voldoende vacht, maar mist ondervacht; staart moet nog wat bossiger; voorhand steil, achter
voldoende gehoekt; gangwerk voldoende. 4 ZG

TUSSENKLASSE
1.

Sammy-Flo v.d. Bezelhonk (NHSB 2977333)
18 mnd.; teef van mooi type en formaat; vrouwelijk hoofd; goed oor, oog en schaargebit; goed bespierde nek; prima
bovenbelijning; onderbelijning mag nog iets dieper worden; goede voorborst en borstdiepte; prima ontwikkeld
lichaam met sterke benen en voeten; mooie harde vacht; goede bevedering; prima staart; voor en achter goed
gehoekt; goed uitgrijpend en stuwend gangwerk; prima ringgedrag. 1 U, CAC/CACIB/Beste Teef

2.

Mayke (NHSB 2961814)
Teefje 2 jaar; hoofd zou wat vrouwelijker mogen; goed oog, oor en schaargebit; mist P1 links; goede bovenbelijning;
onderbelijning nog iets te sterk opgetrokken; goede borstdiepte, wat weinig voorborst; voor leeftijd goed ontwikkeld
lichaam; prima benen en voeten; voor steil, achter voldoende gehoekt; bij de juiste snelheid heeft de hond prima
gangwerk; zeer vriendelijk gedrag. 2 U

OPENKLASSE
1.

Querine fan’t Suydevelt (NHSB 2914680)
3 jaar; teef van goed formaat, goed type; vrouwelijk hoofd; goed oor, oog en schaargebit; goede bovenbelijning;
onderbelijning nog wat hoog opgetrokken; goede borstdiepte; voorborst mocht wat meer zijn; goed lichaam met
sterke benen en voeten; het geheel droog bespierd; goede vacht, voldoende bevedering; goede staart; vlot gangwerk;
prettig gedrag. 1 U, resCAC/resCACIB

2.

Silke Cornelia v.d. Flevomare (NHSB 2913695)
3 jaar; teefje van goed formaat en type; vrouwelijk hoofd; goed oor, oog en gebit; goede bovenbelijning,
onderbelijning nog wat strak opgetrokken; goede borstdiepte, voorborst zou wat beter kunnen; voldoende lichaam
met bijpassende benen en voeten; voor wat steil, achter voldoende gehoekt; goede vacht, maar wit wordt verstoord
door vele kleine vlekjes, ook op de benen veel ticking; bij de juiste snelheid kan de hond goed gaan; vriendelijk gedrag.
2 ZG

2

3.

Stella (NHSB 2925536)
3 jaar; een wat reuachtig aandoende teef, nogal zwaar gebouwd; een wat mannelijk hoofd met brede schedel; goed
oog, oor, schaargebit; sterke nek; goede bovenbelijning; wat ronde ribben; voldoende borstdiepte; voorborst zou
meer mogen zijn; sterke benen en voeten; voldoende beharing; bevedering zou wat royaler mogen zijn en staart wat
bossiger; gedraagt zich vriendelijk. 3 ZG

4.

Sophy-Jytka v.d. Bezelhonk (NHSB 2908706)
3 jaar; teef van mooi formaat; goed type; goede bovenbelijning, onderbelijning wat sterk opgetrokken; voldoende
sterke hals; goed lichaam met bijpassende benen en voeten; evenredig gehoekt voor en achter; de vacht is niet geheel
volgens de standaard, dient sluik te zijn; goede bevedering; goede staart; gaat met voldoende gangwerk door ring,
maar zou zich wat zelfverzekerder mogen gedragen. 4 ZG
Renske fan ’t Suydevelt (NSB 2930148)
Ruim 2½ jaar; teef van goed formaat en type, die in stand wat overbouwd is; mooi vrouwelijk hoofd; goed oor, oog en
schaargebit; mist links P1; bovenbelijning zou wat strakker mogen; onderbelijning voldoende; goed ontwikkeld
lichaam; goede benen en voeten; beharing niet overal vlak aanliggend; vacht niet geheel in conditie; zou bij het gaan
iets meer stuwing mogen hebben; vriendelijk gedrag. ZG

VETERANENKLASSE
1.

Lynde Nynke v.d. Bezelhonk (NHSB 2694400)
8 jaar; een in zeer goede conditie verkerende teef; aantrekkelijk tevenhoofd; goed oor, oog, schaargebit, waar nog
weinig sleet op zit; goede boven- en onderbelijning; prima borst en voorborst; goed lichaam; bijpassende benen en
voeten; goede beharing, bevedering en staart; voor voldoende gehoekt, achter goed; gangwerk om een dag mee op
jacht te gaan; vriendelijk gedrag. 1 U

3

