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Dhr. W. Wellens
Benthe Djenna van Drienermarke

REUEN
JEUGDKLAS
1.

Jesse v.d. Olinckhoeve (NHSB 3029844)
14 mnd.; prachtige jonge reu met zeer rastypische verhoudingen; fraaie balans; functioneel gebouwd; zeer fraai
hoofd; voor leeftijd al wijze en vriendelijke expressie; volledig schaargebit; fraaie lichaamsbelijning; staat goed op de
benen; rastypische halflange beharing; goede bevedering; kan goed gaan; zeer vriendelijk ringgedrag.
1 U, CAC, Beste Reu

2.

Wild Venatrix Sako of Floris (NHSB 3057828 imp. Zweden)
10 mnd. jonge reu; uitmuntend type; fraai wigvormig hoofd; vriendelijke expressie; troffelvormig oor; compleet
schaargebit; voor leeftijd goed ontwikkelde ribben; goede hoeking voor en voldoende achter; halflange beharing;
sterke benen en goed gesloten voeten; gaat voor leeftijd behoorlijk, maar moet nog wat vaster worden. 2 U

3.

Rienk Roosje v.h. Bergse Veld (NHSB 3023824)
16 mnd.; rastypische jonge reu, naar genoeg bijna een mantelhond; goed wigvormig hoofd; goede
lichaamsverhouding; mooi breed aangezette oren; amberkleurige ogen; compleet schaargebit; mag in lichaam nog
wat uitzwaren; ellebogen sluiten nog niet aan; keurige hoekingen; sterke benen, goede voeten; halflange beharing,
bossige staart; draagt de staart wat hoog tijdens het gaan; vriendelijk ring gedrag. 3 ZG

4.

Fokke Roosje v.h. Bergse Veld (NHSB 3023823)
16 mnd.; flinke reu die door zijn forse groei nog wat slungelig over komt; vriendelijk hoofd met wigvormig hoofd met
breed aangezette oren; nog wat lichte ogen; schaargebit; nog vlak in de ribben; draait de voorvoeten makkelijk uit;
sterk hellend bekken; rastypische vachtstructuur en mist bevedering aan de ledematen; niet parallel gangwerk en nog
wat onwennig ringgedrag; rastypische reu die nog wat tijd nodig heeft. 4 ZG

TUSSENKLAS
1.

Egbert Gean v.d. Veenweide (NHSB 3008753)
21 mnd.; flinke reu, aan de maat maar in verhouding; wigvormig hoofd; goede wigvorm, mag nog iets meer opgevuld
onder de ogen; nog wat lichte ogen; volledig schaargebit; mist wat pigment in de neus; voor leeftijd goed ontwikkelde
ribben, mag nog wat dieper worden; zag achter graag iets meer kniehoeking; gangwerk zeer jeugdig; vriendelijk
ringgedrag. 1 ZG

OPENKLAS
1.

V.i.p. fan’t Suydevelt (NHSB 2942480)
3½ jaar; rastypische reu; goede verhoudingen in lichaam; wigvormig hoofd; mooie zachte expressie; compleet
schaargebit; goed gewelfde ribben en voorborst; correcte hoekingen; wat laag aangezette staart; rastypische
vachtstructuur, maar erg krullerig op bovenbelijning; vlot, makkelijk gangwerk; prima ringgedrag. 1 U, resCAC/CACIB

2.

Asra Tessa van Klein Elsholt (NHSB 2903967)
4½ jaar; rastypisch belijnde Drent; goede verhouding hoofd-lichaam; fraai wigvormig hoofd; mooie zachte expressie;
prima schaargebit; mag in lichaam nog iets dieper worden zodat ellebogen beter aansluiten; correcte hoekingen;
mooie sterke benen; rastypische halflange beharing; goede bevedering; bossige staart; gaat voor erg breed; staart
wordt te hoog gedragen; vriendelijk ringgedrag. 2 U, resCACIB

3.

Bram Djenna van Drienermarke (NHSB 2991065)
Ruim 2 jaar; rastypisch belijnde reu; goede verhoudingen hoofd-lichaam; wigvormig hoofd; mag iets meer opvulling
onder de ogen hebben; amberkleurig oog; compleet schaargebit; voorhand ligt iets ver naar voren; goede ribwelving
maar ellebogen sluiten nog niet aan; correcte achterhand; halflange beharing; zeer ruime bevedering; bossige staart;
gaat vlot maar niet geheel parallel; mooi evenwichtig gedrag. 3 U

1

4.

Blitz (NHSB 2868421)
5 jaar; rastypische belijning; mooie maat; goede verhoudingen; zag graag hoofd scherper en rastypischer belijnd;
mooie zachte expressie; correct schaargebit; goede substantie; correcte hoekingen; halflange beharing; bossige staart;
gangwerk oké; prima ringgedrag. 4 U
Rintje Indy v.h. Bergse Veld NHSB 2969879)
Bijna 3 jaar; middelgrote Drent; rastypisch wigvormig hoofd; amberkleurig oog; troffelvormige oren; compleet
schaargebit; fraaie voorborst; mooie rechte bovenbelijning; nog wat vlak onderin de ribben; correcte hoekingen;
rastypische halflange beharing; mooie bevedering; bossige staart; mist tijdens het gaan voor nog de aansluiting; prima
ringgedrag. U
Bomi Quilou v.d. Smalle Ee (NHSB 2978902)
2½ jaar; zeer vriendelijke reu, rastypisch belijnd; wigvormig hoofd met mooie zachte expressie; compleet schaargebit;
mooi gewelfde ribben; goede boven- en onderbelijning; correcte hoekingen; wat korte staart en wat kort in de
beharing; kan goed gaan. ZG
Jelle v.d. Olinckhoeve (NHSB 2924342)
Bijna 4 jaar; substantievolle reu; goede verhouding in lichaam; wigvormig hoofd; toont wat veel bakken; zachte
expressie; compleet schaargebit; correcte hoekingen; goede boven- en onderbelijning; ruime halflange beharing;
gangwerk oké; zeer vriendelijk ringgedrag. U
Vindhoj’s Falcon (DK 13727/2013)
3½ jaar; zeer jeugdig ogende Drent; voldoende rastypisch hoofd dat wat strakker belijnd had mogen zijn; compleet
schaargebit; mist in lichaam nog wat diepte en onderbelijning gaat wat snel omhoog; correcte hoekingen; mooie
stevige benen; compacte voeten; wat kort in de beharing en nog wat slungelig in beweging; vriendelijk gedrag. ZG

VETERANENKLAS
1.

Floris Horus fan’t Patrijzen Bos (NHSB 2651654)
10 jaar; middelgrote Drent die gezien zijn leeftijd er voortreffelijk uitziet; rastypisch belijnd; correcte verhoudingen;
wigvormig hoofd; mooie zachte expressie; schaargebit; goed ribvolume en correcte hoekingen; halflange beharing;
prima gangen; zeer vriendelijk gedrag. 1 U

2

TEVEN
JONGSTE PUPKLAS
1.

Baloe Belle Wiesje van Zoterbék (NHSB 3059557)
5 mnd.; zeer aantrekkelijke rastypische jonge teef met in aanleg bijzonder fraai hoofd; goed wigvormig hoofd;
rastypisch amberkleurig oog; schaargebit; goed ontwikkelde ribben en sterke hoekingen; goede benen; goede
vachtstructuur; gaat voor leeftijd heel behoorlijk; prima ringgedrag. 1 VB, Beste Baby

2.

Loesje fan’t Suydevelt (NHSB 3060493)
5½ mnd.; zeer aantrekkelijke jonge teef; goede verhouding hoofd – lichaam; in aanleg fraai hoofd; hoofd met
bojzonder fraai donker amberkleurig oog; attent gedragen oren; correct schaargebit; voor leeftijd goed ontwikkelde
ribben; correcte hoekingen; fraaie vachtstructuur; mooie slagen op de rug; gaat voor leeftijd zeer behoorlijk;
vriendelijk ringgedrag. 2 VB

3.

Layla Hesther fan’t Patrijzen Bos (NHSB 3060525)
5 mnd.; aantrekkelijke baby; aantrekkelijk hoofd; voor leeftijd mooi amberkleurig oog en correct schaargebit; goed
ontwikkelde ribben; keurige hoekingen en toont voor leeftijd goede balans en staat goed op de benen; correcte
vachtstructuur; keurig gangwerk. 3 VB

JEUGDKLAS
1.

Juffie fan’t Suydevelt (NHSB 3044918)
10 mnd.; fraai teefje zeker gezien de leeftijd; zeer rastypische verhoudingen hoofd – lichaam; wigvormig hoofd;
troffelvormig oor; amberkleurig oog; compleet schaargebit; rastypische boven- en onderbelijning; prima hoekingen;
goede vachtstructuur; gaat voor nog een beetje breed, achter goed stuwend; prima ring gedrag. 1 U

2.

Wild Venatrix Tikka of Mira (NHSB 3061877 imp. Zweden)
9 mnd.; voor leeftijd goed ontwikkelde teef; goede balans en correcte verhoudingen; voldoende wigvormig hoofd; wat
ruim in de lippen; troffelvormig oor; passende oogkleur; veel kwaliteiten in bouw en constructie, maar bovenbelijning
moet vaster worden; correcte beharing; gaat voor leeftijd heel behoorlijk; prima ringgedrag. 2 U

3.

Floor Loisa Kyra van Zoterbék (NHSB 3031429)
14 mnd.; elegant teefje, echt meisje; goede verhoudingen in lichaam; wigvormig hoofd, waarvan de voorsnuit iets
krachtiger mag zijn; amberkleurig oog met vriendelijke expressie; correct schaargebit; correcte hoekingen; mag in
lichaam nog iets uitzwaren; passend beenwerk; correcte haarstructuur, nog wat kort; jeugdig gangwerk; prima
ringgedrag. 3 ZG

OPENKLAS
1.

Benthe Djenna van Drienermarke (NHSB 2991066)
26 mnd.; rastypische teef; goede verhoudingen; wigvormig hoofd; mooie zachte expressie; schaargebit; mag iets meer
opvulling onder de ogen hebben; correcte hoekingen; goede boven- en onderbelijning; goede ribvullingen; goede
beharing en bevedering; bossige staart; staat goed op de benen; keurig gangwerk; prima ringgedrag. 1 U,
CAC/CACIB/Beste Teef/BOB

2.

Querine fan’t Suydevelt (NHSB 2914680)
3 jaar; substantievolle teef; zeer rastypisch belijnd; goede verhoudingen; fraai hoofd; mooie zachte expressie;
schaargebit; goede ribvolume; goede boven- en onderbelijning; correcte hoekingen; rastypische vachtstructuur;
bossige staart; gaat achter iets nauw; prima ringgedrag.
2 U, resCAC/resCACIB

3.

Nora Tessa van Klein Elsholt (NHSB 2903970)
4½ jaar; klassieke rastypische teef; goede verhoudingen hoofd-lichaam; voldoende wigvormig hoofd; ogen mogen wat
donker amberkleurig; prima schaargebit; zeer correcte hoekingen; goede boven- en onderbelijning; ruime beharing;
bossige staart; vlot gangwerk, beetje breed voor; prima ringgedrag. 3 U
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