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5 juni 2017
Mw. F.L. Mensink
Bram Djenna van Drienermarke

REUEN
PUPPYKLASSE
1.

Baloe (NHSB 3059556)
Jonge knul van 8 maanden; prima rastype; hoofd met goede verhoudingen; correct oor, oog en gebit; krachtige
enigszins wigvormige voorsnuit; oogkleur moet nog iets opdonkeren; prima bovenbelijning; evenredig gehoekt
rondom; goede ribben; sterk bone; goede voeten; polsen kunnen sterker; heeft lol als hij door de ring gaat. 1 VB

JEUGDKLASSE
1.

Joppe fan ’t Suydevelt (NHSB 3044917)
12 maanden jonge knul; mannelijk totaalbeeld; mannelijk hoofd met prima verhoudingen; correct oor, oog en gebit;
krachtige enigszins wigvormige voorsnuit; prima bovenbelijning; wat sterk hellend bekken; voorhand kan wat sterker
gehoekt, achter prima; goede ribben; prima bone; goede voeten; correcte vacht; eenmaal gewend laat hij een goed
gangwerk zien; achter nog wel wat nauw; prima temperament. 1 U

OPENKLASSE
1.

Bram Djenna van Drienermarke (NHSB 2991065)
2 jaar; rastypisch totaalbeeld; mannelijk allover; hoofd met goede verhoudingen; alles is natuurlijk nog volop in
ontwikkeling; prima bovenbelijning, staaraanzet, hoekingen; prima bone; goede voeten; gaat vlot, voldoende
stuwend, met allure; prima temperament. 1 U, CAC/Beste Reu/BOB

2.

Faro fan ’t Suydevelt (NHSB 3007126)
2 jaar; mannelijk totaalbeeld; hoofd met goede verhoudingen; krachtig, tikje breed in schedel; correct oor, oog en
gebit; correcte bovenbelijning met een wat sterk hellend bekken; goed gehoekt rondom; prima ribben; sterk bone
met goede voeten; gaat makkelijk in telgang, maar kan ook regelmatig gangwerk laten zien; prima temperament. 2 U,
resCAC

3.

Asra-Tessa van Klein Elsholt (NHSB 2903967)
Krachtig mannelijk totaalbeeld; correct oor, oog en gebit; krachtige voorsnuit; prima bovenbelijning en staartaanzet;
evenredig gehoekt; super ribben; krachtig bone; prima voeten; prima vacht; gaat vlot, achter wat nauw; prima
temperament. 3 U

4.

Jelle v.d. Olinckhoeve (NHSB 2924342)
4 jaar; krachtig totaalbeeld; mannelijk hoofd met een tikje brede schedel; correct oor, oog en gebit; krachtige
voorsnuit; prima bovenbelijning; super ribben; prima gehoekt rondom; prima bone en goede voeten; rastypische
vacht en staartbeharing; gaat vlot met wat veel beweging in ellebogen; prima temperament. 4 U
Blitz (NHSB 2868421)
5 jaar; mannelijk totaalbeeld; hoofd met goede verhoudingen; goede oogkleur, maar rond om het oog is het wat dun
behaard; correcte toplijn en staartaanzet; evenredig gehoekt; super ribben; prima bone; goede voeten; rastypische
vacht en staartbeharing; gaat vlot, voldoende drive, achter een tikje nauw. U

TEVEN
PUPPYKLASSE
1.

Layla Hesther fan ’t Patrijzen Bos (NHSB 3060525)
7½ maand; vrouwelijk totaalbeeld; hoofd met goede verhoudingen; prima expressie; correct oor, oog en gebit; goede
bovenbelijning; voldoende gehoekt rondom; mooie ribben; passend bone; voeten kunnen wat compacter; goede
vachtstructuur; gangwerk past bij de leeftijd; ze heeft er in ieder geval lol in. 1 VB, Beste Pup
1

2.

Baloe-Belle-Wiesje van Zoterbék (NHSB 3059557)
Jongedame van 7 maanden; vrouwelijk totaalbeeld; hoofd met goede verhoudingen; prima expressie; correct oor, oog
en gebit; prima bovenbelijning met een wat sterk hellend bekken; voorhand zou wat sterker gehoekt mogen zijn;
achter voldoende; mooie ribben; sterk bone; goede voeten; gangwerk is vlot en past geheel bij de leeftijd. 2 VB

JEUGDKLASSE
1.

Benthe Lenny v.d. Bezelhonk (NHSB 3028361)
Jongedame van 1½ jaar; vrouwelijk hoofd, goede verhoudingen en een mooie krachtige iets wigvormige voorsnuit;
prima expressie; oogkleur mag nog iets opdonkeren; prima bovenbelijning, hoekingen, ribben, bone en voeten; prima
vachtstructuur; gaat vlot, voldoende stuwend; prima temperament. 1 U, resCAC

2.

Norah v.d. Olinckhoeve (NHSB 3047276)
Teefje van 12 maanden; vrouwelijk totaalbeeld; nog volop in ontwikkeling; hoofd met goede verhoudingen; correct
oog, oor en gebit; goede bovenbelijning; voldoende gehoekt rondom; prima ribben; passend bone en voeten; goede
vachtstructuur; gaat vlot, met een prima temperament. 2 U

3.

Juffie fan ’t Suydevelt (NHSB 3044918)
Jongedame van 12 maanden; vrouwelijk hoofd; mooie expressie; goede verhoudingen; oogkleur moet nog iets
opdonkeren; rugbelijning mocht nog iets vaster worden; prima gehoekt rondom; prima ribben; correct bone met
super voeten; correcte vachtstructuur; bevedering nog in ontwikkeling; eenmaal gewend laat ze een makkelijk
gangwerk zien; prima temperament. 3 U

OPENKLASSE
1.

Sammy-Flo Lynde v.d. Bezelhonk (NHSB 2977333)
Knappe jongedame; vrouwelijhk hofd met goede verhoudingen; correct oor, oog en gebit; voorsnuit krachtig met
enigszins wigvorm; prima bovenbelijning, hoekingen, ribben, bone, voeten en vacht; gaat vlot, makkelijk met een
ruime pas; prima temperament; voor mij een tikje te goed gevoerd vandaag. 1 U, CAC

2.

Benthe Djenna van Drienermarke (NHSB 2991066)
Jongedame van 2 jaar; vrouwelijk totaalbeeld; mooi klassiek hoofd; hoofd met goede verhoudingen; prima expressie;
correct gebit; prima bovenbelijning, hoekingen, ribben , bone en vacht; gaat vlot met ruime pas; prima temperament.
2U

3.

Nora-Tessa van Klein Elsholt (NHSB 2903970)
Vrouwelijk totaalbeeld van 4 jr.; hoofd van goede verhoudingen; oogkleur zag ik graag wat donkerder; krachtige
voorsnuit; toont iets mondhoek; goede bovenbelijning; voldoende gehoekt rondom; prima ribben; goed bone en
mooie voeten; gaat vlot met voldoende stuwing, soms enigszins schuin. 3 U

GEBRUIKSHONDENKLASSE
1.

Renslingans Corinne (SE24738/2015)
2-jarige dame; vrouwelijk totaalbeeld; hoofd met goede verhoudingen; correct oog, oor en gebit; prima bovenbelijning; evenredig gehoekt rondom; sterk bone; goede voeten; is vandaag niet in de beste vacht; gaat vlot; moet
met het ouder worden vaster worden in alles; prima temperament. 1 U

KAMPIOENSKLASSE
1.

Wiesje Wyneke fan ’t Suydevelt (NHSB 2947557)
Vrouwelijk totaalbeeld; hoofd met goede verhoudingen; prima oog, oor en gebit; mooie expressie; goede bovenbelijning, ribben, hoekingen en voeten; polsen moeten sterker; mooie vacht; gaat vlot; prima temperament. 1 U

2.

Ivana Isah fan ’t Patrijzen Bos (NHSB 2931372)
4 jaar; vrouwelijk totaalbeeld; prachtig klassiek vrouwelijk hoofd; prima bovenbelijning, staartaanzet, ribben;
voorhand had wat beter gehoekt mogen zijn; passend bone; polsen en voeten zag ik graag sterker; gangwerk komt
vandaag niet helemaal uit de verf; prima vachtstructuur; prima temperament. 2 U
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