Int. Dog Show DE UTRECHT, 9 april 2016
Keurmeester: Mw. A.M. Reeskamp-Blok
Beste v.h. Ras: Benthe Djenna van Drienermarke

REUEN
JEUGDKLASSE
1.

Bram Djenna van Drienermarke
Uitmuntend; rastypische reu van 15 maanden; licht gestrekt, droog bespierd totaalbeeld;
mooi mannelijk hoofd met een goede expressie en nu al een mooi amberkleurig oog; goed oor en gebit; prima
lichaam met goede boven- en onderbelijning; goede hoeking voor en achter, wat we terug zien in een voor leeftijd al
mooi stuwend en uitgrijpend gangwerk; goede beharing en bevedering; bossige staart; prima gedrag. 1 U, CAC/Beste
Reu

2.

Dirk fan’t Suydevelt
Uitmuntende rastypische jonge reu van 11 maanden; in lichaam en totaalbeeld nog een echte puber; mooi mannelijk
hoofd met de typische wigvorm van de Drent; echte Drentenexpressie met goed oog, oor en gebit; voor leeftijd goed
lichaam met goede onderbelijning; moet in bovenbelijning nog iets vaster worden; iets sterk hellend bekken, en
voorhand ligt iets ver naar voren; functionele hoekingen voor en achter; in gangwerk voor nog erg los; prima beharing
en bevedering; bossige staart; prima gedrag. 2 U

3.

Eelco fan’t Suydevelt
Zeer goede rastypische jonge reu van 11 maanden; is in alles nog een echte puber; mannelijk hoofd met goede
verhoudingen; oog moet nog opkleuren; goed oor en gebit, mag in lip iets droger; krachtig lichaam, licht gestrekt;
goede borstkorf; achter voldoende en voor matig gehoekt en voorhand ligt wat ver naar voren, wat we terugzien in
ellebogen die beter mogen aansluiten en in gangwerk nog los in de voorhand; prima beharing en bevedering met een
rastypische, bossige staart; prima gedrag. 3 ZG

TUSSENKLASSE
1.

Bram fan’t Zuudbargerveld
Zeer goed, rastypische jonge reu van bijna 2 jaar; droog bespierd, licht gestrekt totaalbeeld; mannelijk hoofd met
goed oog, oor en gebit; mooie droge lippen; als hij iets minder stop zou hebben was zijn expressie meer des Drents;
goed ontwikkeld lichaam met goede borstkorf, wat sterk hellend bekken en voorhand ligt iets naar voren, wat we
terugzien in een wat los gangwerk voor; functionele hoeking voor en achter; mooie beharing en bevedering; prima
gedrag. 1 ZG

OPENKLASSE
1.

Asra-Tessa van Klein Elsholt
Uitmuntend; rastypische reu van ruim 3 jaar, met een droog bespierd, scherp getekend, licht gestrekt totaalbeeld;
mooi wigvormig mannelijk hoofd met goede verhoudingen; mooi amberkleurig oog, goed oor en gebit; goed
ontwikkeld lichaam met goede borstkorf; functionele hoekingen voor en achter; wat sterk hellend bekken en
voorhand ligt iets ver naar voren; in gangen laat hij zijn staart graag iets hoog; mooie beharing en bevedering; bossige
staart; uitstekend gedrag . 1 U, resCAC/CACIB

2.

Renze fan’t Suydevelt
Uitmuntend; rastypische reu van 2½ jaar; prachtig droog bespierd, licht gestrekt totaalbeeld; mooi mannelijk hoofd,
wigvormig belijnd met een echte Drentenexpressie; goed oog, oor en gebit; sterk lichaam met goede boven- en
onderbelijning; goede voor- en achterhand met functionele hoekingen; voorhand ligt iets ver naar voren, waardoor in
gangwerk voor wat los; in aanleg prima beharing en bevedering op dit moment iets open en qua karakter een echte
eigenwijze Drent. 2 U

3.

V.I.P. fan’t Suydevelt
Uitmuntend; rastypische reu van 2½ jaar; krachtig, licht gestrekt totaalbeeld; mooi mannelijk hoofd met goede
verhoudingen; mooi amberkleurig oog, goed oor en gebit; goed ontwikkeld lichaam met goede borstkorf; goede
hoeking voor en achter; bekken iets sterk hellend en voorhand ligt wat ver naar voren; in gangwerk voor wat wijd;
goede beharing en bevedering, bossige staart; prima gedrag. 3 U

4.

Udo fan’t Suydevelt
Reu 2½ jaar; uitmuntend rastype; droog belijnd, licht gestrekt totaalbeeld; mooi mannelijk hoofd met goede
verhoudingen en goed oog, oor en gebit; zag lippen graag iets droger; voor leeftijd goed lichaam; staat achter graag

1

wat ondergeschoven en voorhand ligt iets ver naar voren; in gangwerk nog erg jeugdig en speels; mooie beharing en
bevedering en mooie bossige staart. 4 U
Jelle v.d. Olinckhoeve
Uitmuntend; rastypische reu van bijna 3 jaar; krachtig, licht gestrekt totaalbeeld; mooi mannelijk hoofd met goede
verhoudingen en wigvormige belijning; goed oog, oor en gebit; goed ontwikkeld lichaam met goede borstkorf;
functionele hoekingen voor en achter; bekken iets sterk hellend en voorhand ligt wat ver naar voren, wat we terug
zien in het wat losse gangwerk voor; goede beharing en bevedering, bossige staart; prima karakter. U
Viceversa fan’t Suydevelt
Rastypische reu van 2½ jaar; krachtig, droog bespierd, licht gestrekt totaalbeeld; mannelijk hoofd met goede
verhouding en belijning, maar zou met een droger lippenpartij beslist rastypischer zijn; goed oog, gebit en oor; goed
ontwikkeld lichaam met goede borstkorf; zag bovenbelijning graag iets strakker; goede onderbelijning; sterk hellend
bekken; voorhand ligt wat ver naar voren; voor voldoende, achter matig gehoekt; goede beharing en bevedering,
bossige staart; prima gedrag; gangwerk conform constructie. ZG

VETERANENKLASSE
1.

Govert-Anjo van Drienermarke
Uitmuntend; rastypische reu van bijna 10 jaar; nog in een uitstekende conditie; krachtig, droog bespierd, licht gestrekt
totaalbeeld met een mooi, droog belijnd mannelijk hoofd; prachtige Drentenexpressie; goed oog, oor en gebit; prima
lichaam; functionele hoekingen voor en achter; voor leeftijd stuwend en uitgrijpend gangwerk; goede beharing en
bevedering en bossige staart en een uitstekend karakter. 1 U

TEVEN
JEUGDKLASSE
1.

Benthe Djenna van Drienermarke
Uitmuntend; rastypische teef van 15 maanden; droog gespierd, scherp getekend, iets gestrekt totaalbeeld; mooi
vrouwelijk hoofd met amberkleurig oog en een echte Drentenexpressie; goed oor en gebit; voor leeftijd goed
ontwikkeld lichaam; prima borstkorf; goede benen en voeten en functionele hoekingen; mooi uitgrijpend en stuwend
gangwerk; hele mooie beharing en bevedering, bossige staart; prima gedrag. 1 U, CAC/BOB

2.

Flo fan’t Suydevelt
Jongedame van 10 maanden, die voor leeftijd al goed ontwikkeld is; uitmuntend rastypisch vrouwelijk hoofd, met
mooie belijning en verhouding en een echte Drentenexpressie; nu al een mooi amberkleurig oog en goed oor en gebit;
droog gespierd en scherp getekend lichaam met goede boven- en onderbelijning; goede benen en voeten; functionele
hoekingen en voor leeftijd al mooi gangwerk; voor leeftijd al goed ontwikkelde beharing en bevedering; prima
karakter. 2 U, resCAC

3.

Jynte v.d. Haeckpolder
Uitmuntend; rastypische jonge teef van 14 maanden; droog bespierd en scherp getekend, gestrekt totaalbeeld; mooi
belijnd vrouwelijk hoofd; mooie droge voorsnuit; oog mag nog donkerder worden; goed oor en gebit; goed ontwikkeld
lichaam met goede borstkorf; functionele hoekingen voor en achter, maar voorhand ligt iets ver naar voren; zag
polsen en voorvoeten graag iets sterker; gaat voor leeftijd prima door de ring, voor iets los; mooie beharing en
bevedering en bossige staart; uitstekend karakter. 3 U

4.

Puck-Tessa van Klein Elsholt
12 maanden jonge teef, die in alles nog moet ontwikkelen, maar in aanleg alles heeft om een uitmuntende
rasvertegenwoordigster te worden; mooi vrouwelijk hoofd met goede rastypische belijningen, verhoudingen en een
mooie Drentenexpressie; zou fractie droger mogen zijn in lip; goed oog, oor en gebit; voor leeftijd al goed ontwikkeld
lichaam; achter goed, voor voldoende gehoekt; gaat voor leeftijd goed door de ring; in aanleg goede beharing, maar
moet nog verder ontwikkelen; prima gedrag. 4 U
Ziiva fan de Indo-Anjoho
Zeer goed; rastypische jonge teef van 11 maanden; moet in alles nog helemaal ontwikkelen en uitzwaren; mooi
vrouwelijk hoofd met goede belijning en verhoudingen, maar zag lippenpartij graag droger; mooi amberkleurig oog,
goed oor en gebit; moet in lichaam nog uitzwaren; achter goed, voor matig gehoekt en voorhand ligt wat ver naar
voren, wat we terug zien in het gangwerk, voor wat los en achter soms wat nauw; prima beharing en bevedering,
bossige staart; uitstekend karakter. ZG

2

Pepsi Puck v.’t Roetslat
Jonge Drenten teef van 14 maanden, die in alles nog een echte puber is, zowel in lichaam als gedrag; elegant
totaalbeeld, bijna vierkant; mooi vrouwelijk hoofd met een lieve Drentenexpressie; amberkleurig oog, goed oor, krap
scharend gebit, mist P3 onder; goede bovenbelijning, maar nog ondiepe en sterk oplopende onderbelijning;
voldoende hoeking achter, voor matig gehoekt en losse polsen en voeten; voorhand ligt te ver naar voren; in aanleg
mooie beharing (manteltekening); bevedering moet nog komen; wel mooie bossige staart; gangwerk nog
;een blij
en enthousiast karakter. G

OPENKLASSE
1.

Ella v.d. Olinckhoeve
Uitmuntend; rastypische, blije en enthousiaste teef van 2 jaar; droog bespierd, scherp getekend, licht gestrekt
totaalbeeld; mooi vrouwelijk hoofd met goede belijning en verhouding; amberkleurig oog, goed oor en gebit; goede
hals en borstkorf; goede benen en voeten met functionele hoekingen; voorhand ligt wat ver naar voren, waardoor in
gangwerk wat los in de voorhand; mooie beharing en bevedering; bossige staart. 1 U, CACIB

2.

Viva la Vida fan’t Suydevelt
Uitmuntend; rastypische teef van 2½ jaar; krachtig, licht gestrekt totaalbeeld; heel mooi, rastypisch belijnd vrouwelijk
hoofd met mooi amberkleurig oog en een echte Drentenexpressie; voor het ideaal zou de lippenpartij iets droger
mogen; goed oor en gebit; goede hals en ribkorf; goede benen en voeten en functionele hoekingen; iets sterk hellend
bekken; prima beharing en bevedering; bossige staart; gaat met voldoende stuwing door de ring; prima gedrag. 2 U,
resCACIB

3.

Lindsey Li v.d. Sebastiaanshoeve
Uitmuntend; rastypische teef van 2½ jaar, met droog gespierd, scherp getekend, licht gestrekt totaalbeeld; mooi
vrouwelijk hoofd met goede belijningen en verhoudingen; mooi amberkleurig oog , goed oor en gebit; laat iets
mondhoek zien; goede hals en prima borstkorf; mooie boven- en onderbelijning; goede functioneel gehoekte benen;
goede beharing, bevedering moet nog wat komen; prima gedrag. 3 U

4.

Lynda fan’t Suydevelt
Uitmuntende rastypische teef van 4 jaar met een droog belijnd, licht gestrekt totaalbeeld; mooi vrouwelijk hoofd met
goede verhoudingen en belijning, maar de expressie zou mooier zijn met een amberkleurig oog; goed oor en gebit;
zou in lip fractie droger mogen; goede borstkorf; goede boven- en onderbelijning; goede en functioneel gehoekte
benen; iets sterk hellend bekken; in gangwerk voor iets los; goede beharing en bevedering en bossige staart. 4 ZG
Wiwi v.d. Maasduinen
Zeer goed rastypische, wat verlegen Drententeef van bijna 3 jaar; droog belijnd, licht gestrekt totaalbeeld; mooi
vrouwelijk hoofd met goede verhoudingen en belijningen; mooi amberkleurig oog, goed oor en gebit; goede hals en
borstkorf; voor en achter spaarzaam gehoekt en laat soms wat onregelmatig gangwerk zien; goede beharing en
bevedering en bossige staart; lief karakter. ZG

3

