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REUEN
Jeugdklas
1.

Joppe fan ’t Suydevelt
14 Maand. Zeer fraaie rastypische jonge reu met mooie verhouding lichaam en benen. Mooi wigvormig hoofd. De
ogen correct op wijdte geplaatst. Goede stop. Behang goed geplaatst en gedragen. Zeer fraaie correcte halslengte.
Correct bone. Mooie lepelvoet. Goede staart, mooi bossig behaard. Goede vachtstructuur maar is helaas zonder jas.
(Gangwerk) goed vlot en ruim met goede stuwkracht. Hond heeft ringtraining nodig. 1 U

2.

Luke fan de Indo-Anjoho
14 Maand. Mooie krachtige jonge reu met goede lengte-hoogte verhouding. Bont en typisch wigvormig hoofd. Correct
behang. Mooie bakken. Hals van normale lengte. Voor en achter evenredig gehoekt. Goede bone. Typische lepelvoet.
Staart goed aangezet en bossig behaard. Goede vachtstructuur en ondervacht in bruin. Gangwerk correct voor
leeftijd. Heeft ringtraining nodig. 2 U

Openklas
1.

Asra-Tessa v. Klein-Elsholt
Zeer fraaie rastypische reu van 4 jaar, krachtig en gespierd. Zeer fraai rastypisch Drentenhoofd, wigvormig, droog met
de goede bakken niet overdreven. Goede bouw, mooi lichaam. Vandaag wat trots op zijn staart. In rust is ’t een echte
Drentsche Patrijshond met een soepele rug. Frans staand en achter gemakkelijk. Dit is een echte Drent. 1 U, CAC,
CACIB, Beste reu, BOB

2.

Jelle v.d. Olinckhoeve
4 Jaar. Zeer fraaie krachtige reu van het goede type. In alles het type wat een Drentsche Patrijshond maakt. Niet
overdreven en gangwerk normaal. Rustig en afwachtend in gedrag. Super! 2 U, rec. CAC, res. CACIB

3.

Bomi Quilou v.d. Smalle Ee
3 Jaar. Mooie droog besneden jonge reu die voor zijn leeftijd goed ontwikkeld is. Mooi oog, mooi geplaatst oor.
Goede hals. Fraaie ribkorf en lendenpartij. Voor en achter normaal gehoekt. Normaal gespierd. Lichte kattenvoet.
Gaat voor correct, achter soms onregelmatig. Mooie vachtconditie, goede ondervacht in het bruin. Zeer typisch
karakter. 3 U

Kampioensklas
1.

Brisco Barasya the Gloucester
Mooie rastypische jonge reu van 5 jaar. Alles past heel mooi bij elkaar, maar heeft nog minimaal 2 jaar nodig in
ontwikkeling. Mooi mannelijk hoofd, droog en wigworming. Droge lippen en goed behang, maar soms wat lui
gedragen. Mooie hals. Voor en achter evenredig gehoekt zonder overdrijving. Staart mooi bossig. In rust een echte
Drent, vooral in front. Mooie vacht en ondervacht. Als exposant het juiste tempo aanhoudt, dus niet zo snel, gaat hij
correct. 1 U

2.

Udo fan ’t Suydevelt
4 Jaar. Mooie rastypische jonge reu. Vandaag ondeugend in de ring. Zeer fraai wigvormig hoofd met goed behang.
Correcte halslengte. Voor en achter normaal gehoekt. Goede vachtstructuur. Mooi bossige rastypische staart in stand
en beweging. Mooie correcte hak. Goede lepelvoet. Als hij rustig is, is ‘t 100% Drent en zeker in stand. Vacht staat
duidelijk iets open door het zwemmen. 2 U

Veteranen klasse
1.

Andor fan de Indo-Anjoho
Mooie krachtig gespierde reu van 9 jaar in de ontwikkeling. Het is een echte Drentsche Patrijshond, boers, stevig en
rustig, zowel in hoofd als lichaam niets overdreven. Mooi bone. Mooie bossige staart. Goed bone, iets zwakke polsen.
Vacht correct. Gaat rustig en typisch. Oppassen: mag beslist niet dikker worden. 1 U
1

TEVEN
Jongste puppyklas
1.

Senna Sophie v.d. Lage Nesse
Bijna 6 maand. Jonge onstuimige dame. Mooi droog en goed besneden. Hoofd wigvormig met goede expressie en
correct behang. Goed lichaam voor leeftijd. Hoekingen voor leeftijd correct. Passend bone, Mooie lepelvoet. Staart
moet nog bossig worden. Gaat met veel plezier door de ring maar baas en hond hebben training nodig. 1 VB, Beste
Jongste Pup

Jeugdklas
1.

Norah v.d. Olinckhoeve
Mooie vrouwelijke uitstraling. Krachtig en mooi droog besneden. Mooie expressie, goed gespierd bakken voor leeftijd.
Correct behang. Mooie ribkorf en goede borstdiepte. Sterke bespiering. Mooie vacht en ondervacht. Goed bone en
typisch in stand. Exposant heeft veel training nodig. De hond toont mooi rustig gedrag zowel in stand als beweging als
exposant niet kijkt. 1 U, CAC, Beste Jeugdhond

2.

Juffie fan ’t Suydevelt
Een echt Clovis meisje. Mooi droog en wigvormig hoofd met vrouwelijke uitdrukking en mooi behang. Goede droge
lippen. Goede borstdiepte, correct ontwikkeld voor leeftijd. Toont in frontaanzicht typisch een Drentsche Patrijshond.
Goede vacht en ondervacht. Licht bossige staart. Gangwerk ruim met mooie hoofdhouding, niet te hoog. Hond heeft
training nodig. 2 U

3.

Layla Hesther Fan ’t Patrijzen Bos
9 Maand. Een echte meid. Mooi vrouwelijk hoofd, typische middengroef. Correct behang en mooi droog in de bakken.
Droge lippen. Goede hals. Rechte rug. Mooi lange diepe ribkorf. In rust typische stand van de Drent. Mooie sterke
spieren. Staart mag nog wat bossiger worden. Goede vachtstructuur maar mist op dit moment de ondervacht. Gaat
met veel plezier door de ring maar handler maakt de fout door zelf te dribbelen. Hond wil ruim lopen maar mag niet.
3U

Openklas
1.

Mayke fan ’t Zuudbargerveld
3 Jaar. Een echte Clovis dame met de goede eigenschappen in uiterlijk en beweging. Mooi droog gespierd en met de
juiste verhouding. Zowel in beweging als in rust een echte Drentsche Patrijshond. Mooie vachtstructuur en
ondervacht. Goede bespiering. Gaat ruim en stuwend. Voor het ideaal moet de staart net iets hoger zijn aangezet. 1
U, res. CAC, CACIB

2.

Nora-Tessa v. Klein Elsholt
4 Jaar. Zeer fraaie rastypische teef. Alles is 100 % Drent, maar helaas mankt ze linksachter. Hierom geen kwalificatie,
maar in alles is dit wat ik in een Drent wil zien. Rustig en evenwichtig, zonder overdrijvingen. Jammer. Niet te
beoordelen.

Kampioensklas
1.

Ivana Isah fan ’t Patrijzen Bos
4 Jaar. Een echte dame met mooie droge belijning. Goed krachtig. Mooie vrouwelijke expressie. Behang correct
geplaatst, maar wat lui naar achter gedragen. Mooi droge bakken. Goede halslengte. Lange ribkorf, goed gespierd.
Mooie lepelvoet. Mooie vacht en ondervacht. Hond gaat met ruime pas maar exposant gaat zelf met te korte pas,
daardoor wordt hond te veel ingehouden. Levendig gedrag. 1 U, res. CACIB

2.

Sophie Amy v.d. Lage Nesse
4 Jaar. Hoofd in goede verhoudingen maar voorsnuit moet zeker niet langer. Goed oog, oor en gebit. Goede hals en
rug belijning. Goede staart aanzet. Goed ontwikkelde borstpartij. Goed gehoekt voor en achter. Passend bone. In
aanleg goede vacht. Goed uitgrijpend gangwerk met voldoende stuwing. 3 U
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