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10 december 2016
Mw. G. Colaris
Faro fan’t Suydevelt

REUEN
JEUGDKLAS
1.

Obi One v.d. Sebastiaans Hoeve (NHSB 3034940)
9 mnd.; die reeds een mooi rasbeeld laat zien; goede verhoudingen; mooi mannelijk hoofd, goede wigvorm; compleet
scharend gebit; oog reeds voldoende op kleur; voor en achter goed gehoekt; goed bone; lichaam moet in totaliteit
nog verder ontwikkelen, zo ook vacht; prima ringgedrag. 1 U, Jeugd Winner

2.

Jesse v.d. Olinckhoeve (NHSB 3029844)
11 mnd.; mooi type; goede lengte/hoogte verhouding; krachtige rug; mooi mannelijk hoofd, goede expressie; oog
reeds goed op kleur; hoofd mooi wigvormig met goede verhouding schedel/voorsnuit; toont wat lip; compleet
scharend gebit; goed gewelfde ribkorf; lichaam is voor leeftijd goed ontwikkeld; bevedering mag meer worden;
bossige staart; is nog wat los in gang, maar heeft goede stuwing. 2 U

3.

Leco Lars Kyra van Zoterbék (NHSB 3031424)
11 mnd.; goed type; goede verhoudingen van het lichaam; mannelijk hoofd; oog een tikkeltje rond; bakken mogen
niet breder worden; compleet scharend gebit; goed oor; goed gewelfde ribkorf; mooie benen en voeten; voor en
achter goed gehoekt; gaat vlot door de ring; bossige staart goed in aanleg; fijn karakter. 3 U

TUSSENKLAS
1.

Faro fan’t Suydevelt (NHSB 3007126)
18 mnd.; uitmuntend rasbeeld; goede verhoudingen van lichaam en hoofd; mannelijk hoofd, goede wigvorm;
amberkleurig oog; goed oor en gebit; prachtig gewelfde ribkorf; voor en achter goed gehoekt; mooie bossige staart,
goed geplaatst en gedragen; mooi gangwerk en goede stuwing. 1 U, CAC/CACIB/Beste Reu/BOB/Winner

2.

Bram Djenna van Drienermarke (NHSB 2991065)
Bijna 2 jaar; goed rasbeeld; goede verhoudingen lichaam en hoofd; mannelijk hoofd; goede expressie; goed
amberkleurig oog; scharend gebit; krachtige rug; goed gewelfde ribkorf; voor en achter normaal gehoekt; schouder
zou iets schuiner mogen liggen; mooie bossige staart; loopt vlot door de ring; goede gangen; was los in de ellebogen.
2U

OPENKLAS
1.

Asra-Tessa van Klein Elsholt (NHSB 2903967)
4 jaar; prima rasbeeld; goede verhoudingen lichaam en hoofd; mannelijk hoofd; zachte expressie; mooi amberkleurig
oog; goed oor en compleet scharend gebit; krachtig gewelfde ribkorf; goed gehoekt voor en achter; goede benen en
voeten; schouder ligt wat ver naar voren; bossige staart, wordt met trots gedragen. 1 U

2.

Lennaert (NHSB 2918423)
4 jaar; mooi rasbeeld; voelt zich vandaag in de ring niet prettig; goede verhoudingen hoofd en lichaam; goed oog, oor
en gebit; voorhand staat wat naar voren waardoor de voeten geen goede aansluiting hebben; ribkorf zou gewelfder
mogen zijn; goede vacht; staart voldoende bossig; kan goed lopen, maar voor erg los; om het type U. 2 U

3.

Gabor Balou van Selihof (NHSB 2936137)
Prima rasbeeld; goede verhoudingen lichaam en hoofd; mannelijk hoofd, mannelijke expressie, dat ik ten opzichte van
het lichaam iets breder zou willen zien (de voorsnuit); goed gewelfde ribkorf; staat in stand iets ondergeschoven; gaat
vlot; zag graag vanuit de achterhand meer stuwing. 3 ZG

1

4.

Bomi Quilou v.d. Smalle Ee (NHSB 2978902)
2 jaar; goed rasbeeld; goede verhouding lichaam en hoofd; goed oog, oor en gebit; ribkorf voldoende ontwikkeld;
hellend bekken; voor en achter goed gehoekt; zag graag wat meer bevedering en een wat bossiger staart; zag graag
wat meer stuwing vanuit de achterhand; vlot gangwerk. 4 ZG

KAMPIOENSKLAS
1.

Brisco Barasya the Gloucester (NHSB 2889094)
4 jaar; uitmuntend rasbeeld; prima verhoudingen lichaam en hoofd; mooi mannelijk hoofd; mooi droog; goed oog, oor
en gebit; mooi amberkleurig oog; mooi gewelfde ribkorf; voor en achter evenredig doch sober gehoekt; goede
vachtstructuur; bossige staart; laat prima gangwerk zien met goede stuwing; staart wordt fier gedragen. 1U,
resCAC/resCACIB

2.

Cisco Cas v.d. Sebastiaans Hoeve (NHSB 2772138)
7 jaar; uitmuntend rasbeeld; goede verhoudingen; mannelijk hoofd, mooie expressie; mooi amberkleurig oog;
compleet scharend gebit; kan het oor goed dragen; toont wat keelhuid; goed gewelfde ribkorf; voor en achter
evenredig gehoekt; goede vachtkwaliteit; staart voldoende bossig; laat mooi evenredig gangwerk zien en goed
gedragen staart. 2 U

3.

Makker fan’t Suydevelt (EST-02656/12)
4 jaar; uitmuntend type; goede verhoudingen lichaam en hoofd; mooi mannelijk hoofd, goede wigvorm; mooi
amberkleurig oog; mooie expressie; krachtige hals; rug zou wat strakker mogen zijn; voor en achter goed gehoekt;
goed gewelfde ribkorf; goede vacht; mooie bossige staart; mooi gangwerk, goede stuwing; zeer fraai ringgedrag. 3 U

4.

Hannes Hay v.d. Sebastiaans Hoeve (NHSB 2874458)
4½ jaar; uitmuntend rasbeeld; krachtig totaalbeeld; goede verhoudingen lichaam en hoofd; krachtig mannelijk hoofd,
mooie wigvorm; goed oog, oor en gebit; lippen voldoende droog; toont wat keelhuid; krachtig gewelfde ribkorf; voor
en achter evenredig gehoekt; zag graag wat vering in de voeten; laat een zeer typische Drentengang zien, met
voldoende stuwing. 4 U
Udo fan’t Suydevelt (NHSB 2938256)
Ruim 3 jaar; prima rasbeeld; goede verhoudingen lichaam; goede verhoudingen hoofd; mooi amberkleurig oog; goede
expressie; oor kan goed gedragen worden; krap scharend gebit, onregelmatige ondersnijtanden; mooi gewelfde
ribkorf; voor en achter prima gehoekt; goede vacht en bossige staart; laat goed speels gangwerk zien met voldoende
stuwing. U

2

TEVEN
JEUGDKLAS
1.

Benthe Lenny v.d. Bezelhonk (NHSB 3028361)
Bijna 1 jaar; voor leeftijd goed ontwikkeld lichaam; krachtig totaalbeeld; goede verhoudingen lichaam en hoofd; mooi
vrouwelijk hoofd; werklustige expressie; oog mag nog wat bijkleduren; goed gedragen oor en goed gebit; goed
gewelfde ribkorf; licht hellend bekken; goede benen en voeten; laat nog heel jeugdig gangwerk zien en zal met
ringtraining beter gaan lopen; om het type U. 1 U, CAC/Beste Jeugdhond/Jeugd Winster & Winster

2.

Norie Noor v.d. Sebastiaans Hoeve (NHSB 3015946)
13 mnd.; voor leeftijd reeds goed ontwikkeld in lichaam; vrouwelijk hoofd; oog reeds goed op kleur; mooie droge
lippen; voorsnuit zou een tikkeltje korter mogen; krachtige hals; mooie ribkorf; goed gehoekt voor en achter; vacht in
aanleg goed; bevedering moet nog komen; goed oor en gebit; prima gangwerk met goede drive, passend bij leeftijd. 2
U

3.

Abby v.d. Olinckhoeve (NHSB 3029845)
10 mnd.; moet zich in alles nog verder ontwikkelen; goede verhoudingen in lichaam en hoofd; lippen mooi droog; oog
reeds goed op kleur; goed gedragen oor; mooie strakke rug; ribkorf voor leeftijd voldoende gewelfd; voor en achter
goed gehoekt; prima voeten en benen; staart voldoende bossig voor leeftijd; gaat met prima gangen, vlot; prima
ringgedrag. 3 U

4.

Go Else fan’t Suydevelt (NHSB 3022888)
13 mnd.; prima rasbeeld; goede verhoudingen lichaam en hoofd; mooi amberkleurig oog; mooie wigvorm; lippen
mooi droog; zag graag wat meer opvulling onder de ogen; goed gewelfde ribkorf; voor normaal gehoekt, achter goed;
vacht goed in aanleg, evenals de staart; mooie benen en voeten; gaat met voldoende stuwing; zou van voren beter
mogen uitgrijpen. 4 ZG

TUSSENKLAS
1.

Flo fan’t Suydevelt (NHSB 3007130)
18 mnd.; prima rasbeeld; mooie verhoudingen van lichaam; vrouwelijk hoofd; zag voorsnuit liever iets korter; goed
oog, oor en gebit; v oor leeftijd goed ontwikkeld lichaam; goed gewelfde ribkorf; voor en achter goed gehoekt; goede
vachtkwaliteit, staart moet nog bossiger; prima gangwerk, mooi harmonisch; goede stuwkracht. 1 U

2.

Benthe Djenna van Drienermarke (NHSB 2991066)
Bijna 2 jaar; prima rasbeeld; goede verhoudingen in lichaam en hoofd; goed oor, oog en gebit; voor en achter goed
gehoekt; goede vacht; bossige staart; gaat met vlotte gangen en voldoende stuwing. 2 U

3.

Cera fan’t Suydevelt (NHSB 2991710)
Bijna 2 jaar; mooi rasbeeld; voelt zich vandaag in ring niet prettig; goede verhoudingen in lichaam en hoofd; mooi
vrouwelijk hoofd; goed oog, oor en gebit; mooi droog; goed gewelfde ribkorf; voor en achter goed gehoekt; prima
vacht; staart mag bossiger. 3 U

4.

Nazca-Hera (LOSH 1153369)
22 mnd.; mooi rasbeeld; goede verhoudingen in lichaam en hoofd; vrouwelijk hoofd met idem expressie; goed
amberkleurig oog; oor ietwat laag aangezet en lang; goed gewelfde ribkorf; goede benen en voeten; goed bone; zag
graag wat meer bevedering en bossiger staart; laat speels gangwerk zien, vlot, maar zou graag wat meer stuwing zien.
4 ZG

OPENKLAS
1.

Senna Lynde v.d. Bezelhonk (NHSB 2977338)
2 jaar; mooi vrouwelijk totaalbeeld; goede verhoudingen in lichaam en hoofd; vrouwelijk hoofd; mooi amberkleurig
oog; goed oor en gebit; krachtige hals; krachtige rug; goed gewelfde ribkorf; goed bone; krachtige rug; gaat vlot met
goede gangen. 1 U, resCAC/CACIB

2.

Nora-Tessa van Klein Elsholt (NHSB 2903970)
4 jaar; goed rasbeeld; goede verhouding lichaam en hoofd; vrouwelijk hoofd; goede expressie; kan het oor goed
dragen; goed oog en scharend gebit met kleine gebitselementen; goed gewelfde ribkorf; prima bone; goede vacht;
mooie bossige staart; ze kan goed lopen, vlot met goede stuwing. 2 U

3

3.

Eva uit de Drentsche Streek (NHSB 2899649)
4 jaar; mooi rasbeeld; krachtig lichaam dat iets vrouwelijker zou mogen zijn; goede verhoudingen lichaam en hoofd;
goed oog, oor en gebit; krachtig gewelfde ribkorf; goed bone; voor en achter goed gehoekt; goede vacht; mooie
bossige staart; gaat vlot, maar zag graag meer stuwing vanuit de achterhand. 3 U

4.

Lucy-Hera (LOSH 1110453)
5 jaar; goed rasbeeld; die zich vandaag niet goed voelt in de ring en zich dus ook niet goed laat zien; zag liever iets
vrouwelijker; goede verhoudingen lichaam en hoofd; goed oog, goed gebit; krachtig gewelfde ribkorf; prima bone;
goede vacht; staart mag bossiger; kan vlot door de ring gaan; heeft ringtraining nodig. 4 ZG

KAMPIOENSKLAS
1.

Ivana Isah fan’t Patrijzen Bos (NHSB 2931372)
3 jaar; mooi vrouwelijk totaalbeeld; goede verhoudingen in lichaam en hoofd; mooi vrouwelijk hoofd, goede wigvorm;
goed oog, oor en gebit; oor kan goed gedragen worden; voor en achter evenredig gehoekt; passend bone; goede
vacht; mooie bossige staart; gaat vlot, maar zou achter meer stuwing moeten laten zien. 1 U, resCACIB

VETERANENKLAS
1.

Tessel v.’t Wijdseland (NHSB 2683651)
9 jaar; uitmuntend rasbeeld; goede verhoudingen in lichaam en hoofd; goede expressie; goed oog, oor en gebit; goed
gewelfde ribkorf; krachtige rug; passend bone; goede vacht, bossige staart; laat nog een dijk van een gangwerk zien. 1
U, Veteranen Winster

2.

Senna Kristel van Selihof (NHSB 2621637)
10 jaar; voor leeftijd nog een prima rasbeeld; goede verhoudingen lichaam en hoofd; mooi vrouwelijk hoofd, mooi
droog; goed oog, oor en gebit; prima gewelfde ribkorf; goed bone; prima hoekingen; vacht passend bij de leeftijd; laat
nog mooi vlot gangwerk zien. 2 U

4

