IJsselshow Zwolle, 1 oktober 2016
Keurmeester: Dhr. M. Hulzebos
Beste v.h. Ras: Arvid fan’t Suydevelt

REUEN
JONGSTE PUPPYKLAS
1.

Arie v.h. Groningerland (NHSB 3042583)
5 1/2 maand. Pup van goed type. Is al behoorlijk groot voor de leeftijd. Gestrekt van bouw. Typische verschijning.
Goede hoofdverhoudingen. Amberkleurig oog. Goed gedragen oor. Heeft wat veel lip. Voor leeftijd goed ontwikkeld in
lichaam met goede belijningen en hoekingen. Zwaar beenwerk met gesloten voeten. Beharing in aanleg goed. Gaat
met ruime gangen. 1 VB, Beste jongste puppy

PUPPYKLAS
1.

Obi One v.d. Sebastiaans Hoeve (NHSB 3034940)
Reeds goed ontwikkeld in lichaam. Licht gestrekt met prima verhoudingen. Hoofd in goede verhoudingen met goed
gedragen oor, licht amberkleurig oog en compleet scharend gebit. Mooie hals, korte rechte rug. Krachtige, goed
bespierde lendenen. Borst reeds voldoende diep. Voorborst moet zich nog ontwikkelen. Prima gehoekt. Staat goed op
de benen. Mooi vierkant. Zwaar beenwerk, gesloten voeten. Mooie kleur, goede beharing. Gaat met goede stuwing,
goed uitgrijpend, goed diagonaal, vlot en soepel. 1 Veelbelovend, Beste puppy

2.

Huub fan‘t Suydevelt (NHSB 3030604)
Dik aan de maat. Mooi gestrekt van bouw. Heeft nu al mannelijke allures. Goed type. Mannelijk hoofd met goed oor,
amberkleurig oog, compleet scharend gebit. Goede verhouding schedel/voorsnuit. Lichaam is voor leeftijd goed
ontwikkeld, mooi belijnd en goed gehoekt. Zwaar beenwerk. In stand voorvoeten sterk uitgedraaid. Goede vacht, met
goede kleurverdeling. Loopt met goede paslengte maar voor erg los. 2 Belovend

JEUGDKLAS
1.

Eelco fan’t Suydevelt (NHSB 3002295)
1 jaar. Voldoende type. Wat zwaar gebouwde reu. Gestrekt van bouw. Mannelijk hoofd met wat zware schedel, goed
gedragen oor, oog licht amber. Goede verhouding schedel/voorsnuit. Wat zware lippenpartij. Korte gedrongen hals.
Borstkast goed ontwikkeld. Sterk in rug en lendenen. Voor en achter goed gehoekt. Zwaar beenwerk. Loopt vlot en
soepel maar is wat los in de voorhand. 1 ZG

OPENKLAS
1.

Bomi Quilou v.d. Smalle Ee (NHSB 2978902)
Middelgrote reu met goede lichaamsverhoudingen, licht gestrekt. Mannelijk hoofd, niks overdreven. Mooie
hals/ruglijn en sterke lendenen. Prima gehoekt voor en achter. Staat goed op de benen. Benen passen bij het lichaam.
Gesloten voeten. Prima beharing. Mocht iets meer bevedering hebben aan de voorbenen. Loopt met goede stuwing,
goed uitgrijpend en diagonaal. 1U, resCAC/resCACIB

2.

Jelle v.d. Olinckhoeve (NHSB 2924342)
Bijna 3 1/2 jaar. Reu van goed type. Massale verschijning. Licht gestrekt met zwaar bone. Typisch mannelijk
Drentenhoofd met goed gedragen oor, amberkleurig oog, compleet scharend gebit. Goed ontwikkeld in borst en
voorborst. Korte rechte rug. Goed bespierde lendenen, wat hellend bekken met lage staartaanzet. Staat goed op de
benen met gesloten voeten. Goede beharing. Loopt gemakkelijk met goede staartactie. 2 U

KAMPIOENSKLAS
1.

Arvid fan’t Suydevelt (NHSB 2801713)
Ruim 6 jaar. Reu van goed type met zwaar lichaam, gestrekte bouw. Benen passend in het totaal. Mannelijk hoofd met
goede ooraanzet en -dracht. Amberkleurig oog. Wat vol in lippen, compleet scharend gebit. Korte hals, rechte rug.
Goed bespierde lendenen. Hoekingen voor en achter goed. Staat goed op de benen. Gesloten voeten. Prima vacht.
Loopt gemakkelijk met een lichte handicap in de achterhand. 1 U, CAC/CACIB/Beste Reu/BOB

1

TEVEN
JEUGDKLAS
1.

Flo fan’t Suydevelt (NHSB 3007130)
Teef met goede verhoudingen. Mooi type. Goede maat. Vrouwelijk hoofd met goede schedel en voorsnuit. Goed
gedragen wat groot oor. Compleet scharend gebit. Mooie hals. Goede bovenbelijning. Goede borstdiepte, voorborst
en onderbelijning. Staat goed op de benen met gesloten voeten. Mooie kleurverdeling. Goede beharing. Loopt goed
diagonaal, goed uitgrijpend. In de achterhand een lichte hapering. 1 U/resCAC

2.

Ziiva fan de Indo-Anjoho (NHSB 3003685)
Teef van goed type met gestrekte lichaamsbouw. Goede maat. Vrouwelijk hoofd. Goed gedragen, wat groot oor.
Compleet scharend gebit. Amberkleurig oog. Mooie hals met goede bovenbelijning, korte rechte rug en goed
bespierde lendenpartij. Voorborst moet iets voller worden. Goede borstdiepte. Wat opgetrokken buiklijn. Hoekingen
voor en achter goed. Staat goed op de benen. Heeft voor wat lange voeten. Beharing van goede structuur maar nog
erg kort. Loopt gemakkelijk met goede paslengte maar is nog wat los in de voorhand.

OPENKLAS
1.

Renske fan’t Suydevelt (NHSB 2930148)
Teef van 3 jaar van goed type. Gestrekt van bouw. Vrouwelijk hoofd met wat groot, goed gedragen oor. Goede
verhouding schedel/voorsnuit. Amberkleurig oog. Goed gebit. Wat zware lip. Goed verlopende hals/ruglijn. Goed
ontwikkelde borst. Staat goed op de benen maar heeft wat lange voorvoeten. Goede beharing. Gaat goed diagonaal
maar is wat los in ellebogen. 1 U

KAMPIOENSKLAS
1.

Sophie Amy v.d. Lage Nesse (NHSB 2926061)
Teef van goed type. Gestrekt van bouw met heel mooie verhoudingen. Vrouwelijk hoofd. Goede verhoudingen, prima
gebit, mooie lippenpartij, goed gedragen oor. Mooie hals. Prima belijnd lichaam dat in alle onderdelen heel goed
getoond wordt. Staat goed op de benen. Voorbeeldig ringgedrag. Prima beharing met mooie aftekening op dat ene
vlekje na. Loopt gemakkelijk met goede paslengte. 1 U, CAC/CACIB, Beste Teef
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