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5 maart 2017
Dhr. W. Arxhoek
Brisco Barasya the Gloucester

REUEN
JEUGDKLAS
1.

Obi One v.d. Sebastiaans Hoeve (NHSB 3034940)
11 maanden en een week; toont reeds een prima rasbeeld met een werklustige expressie; goede verhouding in hoofd
en lichaam; prima borstpartij; sterke benen en voeten met goede hoekingen; goede vacht en bevedering; prima
karakter. 1 U, Beste Jeugdhond

2.

Jesse v.d. Olinckhoeve (NHSB 3029844)
14 maanden; goed type en formaat; goed mannelijk hoofd; prima lichaam; prima benen en voeten met goede
hoekingen; kan beslist beter lopen dan wat hij vandaag laat zien; is sterk aan het puberen; prima vachtstructuur en
bevedering. 2 U

3.

Buko van Klein Elsholt (NHSB 3028460)
13 maanden; voor leeftijd toont hij veel kwaliteiten in type en in bouw; prima hoofd; prima romp; mooi zwaar bone
met correcte hoekingen voor en achter; tikje lage staartaanzet; prima vacht en bevedering; kan beslist beter lopen
dan hij vandaag laat zien; is flink aan het puberen. 3 U

4.

Arie v.h. Groninger Land (NHSB 3042583)
10 maanden; toont reeds veel kwaliteit in type en in bouw; mooi mannelijk hoofd; voor leeftijd goed lichaam; sterke
benen en voeten; werklustige hoekingen; prima vacht; is erg aan het puberen; gezien kwaliteit: ringtraining. 4 ZG
Joppe fan’t Suydevelt (NHSB 3044917)
9½ maand; passend in het rasbeeld; goed mannelijk hoofd; sterke hals; goede borstpartij; royaal gehoekte voor- en
achterhand; vacht wat open; royaal bevederd; gangwerk is erg los; wikkelt niet goed af. ZG

TUSSENKLAS
1.

Baron fan de Indo-Anjoho (NHSB 3003683)
22 maanden; toont prima rasbeeld; fraai mannelijk hoofd; goed oog, oor en gebit; prima romp; prima benen en
voeten; prima vachtstructuur en bevedering; gaat ruim en vlot; gezien de kwaliteit dringend advies: ringtraining. 1 U

2.

Eelco fan’t Suydevelt (NHSB 3002295)
22 maanden; heel fraai rasbeeld met goede werklustige expressie; goed oog, oor en gebit; royale borstpartij;
functioneel gehoekte voor- en achterhand; prima vacht en bevedering; gaat ruim en vlot; wikkelt pas goed af; goed
karakter. 2 U

3.

Boris van Rubensdael (NHSB 2997402)
Bijna 2 jaar; toont een goed type; moet in hoofd nog wat meer een Drent worden; goed lichaam; krachtig bone met
functionele hoekingen; grijpt goed uit in gangen; goed gedragen staart; prima vachtstructuur; wat ringtraining is sterk
geadviseerd. 3 ZG

OPENKLAS
1.

Hidde Lynde v.d. Bezelhonk (NHSB 2977330)
2½ jaar; mooi werklustig totaalbeeld; prima hoofd; krachtige rug; prima borstpartij; prima benen en voeten met
correcte hoekingen; prima vacht en bevedering; een heerlijk karakter. 1 U, resCAC/resCACIB

2.

Faro fan’t Suydevelt (NHSB 3007126)
22 maanden; krachtige reu; fraai mannelijk hoofd, moet nog wat droger worden; prima lichaam; prima ledematen;
functionele hoekingen; gangwerk is ruim, vlot, grijpt goed uit; staat graag ondergeschoven; prima vacht en
bevedering. 2 U

1

3.

Roef fan’t Suydevelt (NHSB 2930144)
3½ jaar; goed rasbeeld, maar zag graag iets meer mannelijke uitstraling; prima ontwikkeld lichaam; functioneel
gehoekte voor- en achterhand; prima vacht en bevedering; prima gedrag. 3 U

4.

Us Speyk fan’t Suydevelt (NHSB 2938255)
3½ jaar; goed type; mooie werklustige uitstraling; mooie toplijn; royale borstpartij; krachtige benen en voeten; mooie
functionele hoekingen; prima vacht en bevedering; grijpt in gang voor goed uit; achterhand moet krachtiger mee
stuwen. 4 ZG
Bram fan’t Suydevelt (NHSB 2980827)
29 maanden; passend in het rasbeeld; goed mannelijk hoofd; sterke hals; prima romp; voorhand: net voldoende
gehoekt en wat naar voren liggend; achterhand: sterk overhoekt; sterk hellend bekken; door de onbalans in voor- en
achterhand komt de hond niet goed in beweging; vacht moet sluiker. G
Jelle v.d. Olinckhoeve (NHSB 2924342)
3 jaar en 10 maanden; goed rasbeeld; mannelijk hoofd; werklustige expressie; royale romp/borstpartij; voorhand
correct gehoekt; achterhand wat sterk hellend in bekken en wat weinig kniehoeking; gangwerk: grijpt in voorhand
goed uit, achterkant stuwt onvoldoende; goede vachtstructuur en bevedering. ZG

KAMPIOENSKLAS
1.

Brisco Barasya the Gloucester (NHSB 2889094)
4½ jaar; een waardig kampioen in bouw en type; prima mannelijk hoofd; goed oog, oor en gebit; mooie royale
borstpartij; functioneel gehoekte voor- en achterhand; een heerlijk karakter; een goede haarstructuur en bevedering.
1 U, CAC/CACIB, Beste Reu/BOB

TEVEN
JONGSTE PUPKLAS
1.

Layla Hesther fan’t Patrijzen Bos (NHSB 3060525)
5 maanden; voor leeftijd toont deze jonge dame mij veel kwaliteit in type en lichaamsbouw; goede verhoudingen in
hoofd en lichaam; maakt goed gebruik van de ledematen; in aanleg goede vacht en een heerlijk vrij karakter. 1 VB

2.

Balou Belle Wiesje van Zoterbék (NHSB 3059557)
4½ maand; toont een goed rasbeeld met een fraai hoofd; goede verhoudingen in hoofd en lichaam; functionele
hoekingen; maakt goed gebruik van de ledematen; in aanleg goede vacht; prima karakter. 2 VB

JEUGDKLAS
1.

Juffie fan’t Suydevelt (NHSB 3044918)
9 maanden; voor deze jeugdige leeftijd toont de hond al veel kwaliteit in type en lichaam; goede verhouding in hoofd
en lichaam; prima ontwikkelde romp; functioneel gehoekte voor- en achterhand; vlot stuwend gangwerk; wikkelt pas
goed af; prima vacht en bevedering. 1 U

2.

Abby v.d. Olinckhoeve (NHSB 3029845)
14 maanden; vrouwelijk hoofd; goed ontwikkelde romp; sterke benen en voeten met correcte hoekingen; in aanleg
goede vachtstructuur en bevedering; prima karakter; gaat ruim en vlot, wikkelt de pas goed af. 2 U

3.

Benthe Lednny v.d. Bezelhonk (NHSB 3028361)
14 maanden; van een vrouwelijk, werklustig type; balans in hoofd en lichaam; prima benen en voeten en correcte
hoekingen; gaat ruim en vlot, maakt pas goed af; goede vacht en bevedering; prima karakter. 3 U

4.

Floor Loisa Kyra van Zoterbék (NHSB 3031429)
13 maanden; goed rasbeeld; goede vrouwelijke expressie; goed ontwikkeld lichaam; sterk hellend in het bekken met
wat lage staartaanzet; gaat en staat daardoor wat ondergeschoven en loopt daardoor wat veel op de voorhand; in
aanleg goede vachtstructuur en voldoende vrij karakter. 4 ZG
Nieke (NHSB 3033147)
13 maanden; passend in het rasbeeld; vrouwelijk hoofd met werklustige uitstraling; goed ontwikkeld lichaam; sterke
benen en voeten; sterk hellend in bekken waardoor bij het gaan sterk ondergeschoven; voor leeftijd is de vacht nog
onvoldoende ontwikkeld; hond heeft nog tijd nodig om verder te ontwikkelen; nu een G

2

TUSSENKLAS
1.

Ziiva fan de Indo-Anjoho (NHSB 3003685)
22 maanden; fraai type; goed vrouwelijk hoofd; goed ontwikkelde romp; functioneel gehoekte voor- en achterhand;
prima stuwend gangwerk; wikkelt pas goed af; goede vachtstructuur en bevedering; een heerlijk vrij karakter. 1 U

2.

It’s Mareike uit de Drentsche Streek (NHSB 3003906)
22 maanden; prima type en formaat; mooi vrouwelijk hoofd; goede verhoudingen in hoofd en lichaam; prima romp;
sterke benen en voeten met correcte hoekingen; gangwerk ruim en vlot; vacht mag nog verder ontwikkelen; prima
karakter. 2 ZG

OPENKLAS
1.

Senna Lynde v.d. Bezelhonk (NHSB 2977338)
2½ jaar; fraai type; vrouwelijk hoofd; prima lichaam; prima benen en voeten; ruim vlot stuwend gangwerk; wikkelt pas
goed af; fraaie vacht en bevedering; heerlijk vrij karakter. 1 U , CAC/CACIB, Beste Teef

2.

Qyra fan’t Suydevelt (NHSB 2914680)
4 jaar; fraaie werklustige teef; goed van type; mooie verhouding van hoofd en lichaam; prima stuwend gangwerk;
fraai gehoekte voor- en achterhand; prima vacht en bevedering; heerlijk karakter. 2 U, resCAC/resCACIB

3.

Nora-Tessa van Klein Elsholt (NHSB 2903970)
4 jaar; volle teef van het goede type met een mooie werklustige expressie; goed hoofd, oog, oor en gebit; prima romp;
functioneel gehoekte voor- en achterhand; gaat ruim; wikkelt pas goed af; goede vachtstructuur, mag wat sluiker en
dichter; goed karakter. 3 U

4.

Hiltje Balou van Selihof (NHSB 2988293)
27 maanden; prima rasbeeld; mooi vrouwelijk hoofd met prima oog, oor en gebit; prima toplijn; goede romp;
functioneel gehoekte voor- en achterhand; prima vacht en bevedering; Gaat ruim en vlot; wikkelt pas goed af; prima
karakter. 4 U
Catrien (NHSB 2974807)
2½ jaar; goed rasbeeld; vrouwelijk hoofd met een werklustige expressie; voldoende sterke hals; goed ontwikkelde
romp met sterk hellend bekken waardoor in gang en stand wat ondergeschoven; voorhand ruim voldoende gehoekt;
goede vachtstructuur; heerlijk vrij karakter. ZG
Caty (NHSB 2974806)
2½ jaar; vrouwelijk totaalbeeld met goede verhoudingen in hoofd en lichaam; prima gebit, oog en oor; goede romp;
goed gehoekte voor- en achterhand; wat sterk hellend in het bekken met een wat lage staartaanzet; gaat en staat
graag wat ondergeschoven; goede vacht en bevedering; heerlijk vrij karakter. ZG
Madame fan’t Suydevelt (NHSB 2880020)
4½ jaar; goed type; vrouwelijk hoofd; tikje veel keelhuid; goed hals-rugbelijning; is sterk hellend in het bekken met
lage staartaanzet; functioneel gehoekte voor- en achterkant; goede vachtstructuur en bevedering; goed karakter. ZG
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