Holland Cup AMSTERDAM
Datum:
Keurmeester:
Beste v.h. Ras:

9 december 2016
Mw. R. Lochs-Romans
Hannes Hay v.d. Sebastiaans Hoeve

REUEN
JEUGDKLAS
1.

Obi One v.d. Sebastiaans Hoeve (NHSB 3034940)
9 mnd.; mooie rastypische jonge Drentsche Patrijshond, die voor zijn leeftijd goede rastypische punten laat zien; alles
past mooi bij elkaar; heeft alleen nog tijd nodig; zie hem graag terug over 5 jaar; super gedrag. 1 U
Leco Lars Kyra van Zoterbék (NHSB 3031424)
10 mnd.; mooie mannelijke uitstraling; voorsnuit en schedel passen goed bij elkaar; correct oog en vriendelijke
uitdrukking; correct behang, soms nog wat breed gedragen; correcte hals, goede rug, normale hoekingen; goede
staart; de bevedering mag wat bossiger worden; goede beenderen; voor leeftijd correcte vacht; het bruin mist nog
wat ondervacht; gangwerk moeilijk te beoordelen daar links achter regelmatig mankt; prima gedrag. Mank, geen
kwalificatie.

TUSSENKLAS
1.

Faro fan’t Suydevelt (NHSB 3007126)
18 mnd.; zeer fraaie rastypische reu van het Nimrod type; alles past mooi bij elkaar en is niet overdreven; goed bone;
mooi lichaam; bossige staart; voor het ideaal mochten de oren net iets kleiner zijn; exposant heeft ringtraining nodig
want deze mooie hond verdient het; prima gedrag. 1 U

OPENKLAS
1.

Asra-Tessa van Klein Elsholt (NHSB 2903967)
Mooie jonge rastypische reu; in stand en beweging een echte Drent; mooi wigvormig hoofd; correct gedrag en
behang; mooi oog en goed gepigmenteerd; mooi passend lichaam; goede ribwelving; correcte staart aanzet en bossig
behaard; in rust een echte Drent (gaat het nog regenen?); goede gangen, maar mocht in de hakken nog wat sterker
worden; goede vachtstructuur en goede ondervacht; super gedrag. 1 U

KAMPIOENSKLAS
1.

Hannes Hay v.d. Sebastiaans Hoeve (NHSB 2874458)
Van neus tot staart 100% Drent, zowel in stand als in beweging; niets overdreven in gangwerk wat bij een Drent past;
mooie bossige staart; proficiat. 1U, CAC/CACIB/Beste Reu/BOB

2.

Brisco Barasya the Gloucester (NHSB 2889094)
Zeer fraaie rastypische reu met mannelijk hoofd en goede belijning neus-stop-schedel; oren goed geplaatst maar soms
….; expressie duidelijk Will to Please; in rust een echte Drent, op zijn gemak in stand afwachtend; mooie volle vacht en
goede ondervacht; super gespierd; mooie gesloten voeten; mooie bossige staart; baas en hond is één team. 2 U

3.

Makker fan’t Suydevelt (EST-02656/12)
Zeer fraaie rastypische reu; mooi gevormd hoofd; expressie duidelijk: Will to Please; mooie droge lippen; goed behang
maar soms iets te lui gedragen; goede hals; voor goed gehoekt, achter maximaal; mooie bossige staart; zeer fraaie
boven- en ondervacht zowel in het wit als in het bruin; in rust een echte Drent; voor iets Frans en in de bovenbelijning
gemoedelijk; gaat vlot en stuwend; kleur mooi verdeeld. 3 U

4.

Udo fan’t Suydevelt (NHSB 2938256)
3 jaar; mooie rastypische jonge reu die voor z’n leeftijd mooi ontwikkeld is, maar die over 3 à 4 jaar z’n echte kwaliteit
zal tonen; zeer fraai hoofd, goed opgevuld onder de ogen; correct behang maar wat lui gedragen; voor en achter
normaal gehoekt; mooie bossige staart; toont de typische lepelvoet; gaat met allure, maar soms nog wat speels, maar
correct voor leeftijd. 4 U

1

VETERANENKLAS
1.

Jordie the Gloucester (NHSB 2519335)
12 jaar en van neus tot staart 100% Drent, die gemakkelijk met de jeugd kan mee lopen; super wijs in uitdrukking;
mooie correcte oren; gebit voor leeftijd is top; goed lichaam; correcte bouw; goede boven- en ondervacht in wit en
bruin; zeer fraaise bossige staart; gangwerk in het juiste tempo niet overdreven en straalt typische wijsheid van het
ras; dikke proficiat. 1 U, Beste Veteraan

TEVEN
OPENKLAS
1.

Nora-Tessa van Klein Elsholt (NHSB 2903970)
Van neus tot staart een echte Drentendame; stevige, goede body en correct bone; een hoofd 100% het ras; mooi
behang; goede vachtstructuur; mooie ondervacht; in stand wil zij de baas behagen; mooie lepelvoet; gaat vlot in het
goede tempo maar heeft nog wat tijd nodig in de achterhand; super gedrag. 1U, resCAC/CACIB

KAMPIOENSKLAS
1.

Ivana Isah fan’t Patrijzen Bos (NHSB 2931372)
Mooie rastypische dame die voor 3 jaar mooi ontwikkeld is; goede verhouding voorsnuit-schedel; typische lepelvoet;
licht bossige staart, goed gedragen; super gespierd; mooi passend lichaam; wit en bruin van goede structuur en met
goede ondervacht; gaat stuwend en vlot; vachtconditie een beetje bloot; super gedrag. 1 U, resCACIB

VETERANENKLAS
1.

Birthe Be v.d. Sebastiaans Hoeve (NHSB 2633009)
Van neus tot start 100 % Drent. Proficiat! Probeer dit type vast te houden. 1 U, CAC/Beste Veteraan
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