Internationale Hondententoonstelling MAASTRICHT
Datum:
Keurmeester:
Beste v.h. Ras:

1 oktober 2017
Dhr. C.F. Rutten
Brisco Barasya the Gloucester

REUEN
JEUGDKLAS
1.

Luke fan de Indo-Anjoho (NHSB 3044185)
16 mnd.; uitmuntend type; een typische jonge Drent; mooi ontwikkeld hoofd; correcte schedel voorsnuit; mooi
amberkleurig oog; goed gebit; evenredig gehoekt voor en achter; ellebogen mogen beter aansluiten; al behoorlijk
ontwikkeld bone; mooie vacht; mooie bossige staart; in beweging voldoende stuwing; tilt klein beetje voorbeentjes
op. 1 U

OPENKLAS
1.

Faro fan’t Suydevelt (NHSB 3007126)
2 jaar 4 mnd.; typische jonge reu; goede maat; licht gestrekt; typisch hoofd met correcte schedel/voorsnuit
verhouding; mooi amberkleurig oog; mooi behang; krachtig lichaam; mooie schoft; staat in front beetje wijd; redelijk
gehoekte achterhand; heel mooie voorborst; in beweging correct in achterhand, wat breed in voorhand. 1 U,
resCAC/resCACIB

2.

Blitz (NHSB 2868421)
5 jaar; in een wat stevige conditie voorgebracht; mannelijk hoofd; wat diepe stop; prima ogen; goed behang; sterk en
compleet schaargebit; sterk lichaam met mooie voorborst; voor/achter evenredig gehoekt; sterk bone; goede voeten;
prima vacht; mooie bossige staart; uitmuntend en vriendelijk gedrag en een heel heerlijk temperament. 2 U

KAMPIOENSKLAS
1.

Brisco Barasya the Gloucester (NHSB 2889094)
5 jaar; uitmuntend totaalbeeld; echte Drent; mooie verhoudingen in hoofd; mooi behang; compleet en krachtig
schaargebit; uitmuntende voorhand; iets meer kniehoeking gewenst; uitmuntende beharing; staat heel goed op zijn
benen; zeer vriendelijk gedrag; in beweging: loopt zoals een goede jachthond hoort te lopen. 1 U , CAC/CACIB/BOB

TEVEN
PUPPYKLAS
1.

Neeltje v.d. Rietzoomdrenten (NHSB 3075754)
6 mnd.; barstens vol energie; leuke pup; beetje te ondeugend voorgebracht; vrouwelijk hoofd; nog volop in
ontwikkeling; goed behang; prima ontwikkeld schaargebit; prima bovenbelijning; goed gehoekt voor en achter; goed
ontwikkeld bone; goede voeten; vacht voor leeftijd prima; moet in lichaam nog voller en dieper worden; in beweging
moeilijk te handelen door enorme energie, maar in ontwikkeling goed. 1 VB

JEUGDKLAS
1.

Linde v.d. Olinckhoeve (NHSB 3063392)
11 mnd.; typische Drententeef; licht gestrekt lichaam; vrouwelijk hoofd; goed behang; al behoorlijk ontwikkelde
schedel; goede verhouding schedel/voorsnuit; compleet schaargebit; klein beetje tandsteen; goede bovenbelijning; al
behoorlijk ontwikkelde voorborst; staat goed op de benen; goed ontwikkelde vacht; loopt goed; goed behang; klein
beetje eng in achterhand. 1 U, CAC, Beste Jeugdhond

2.

Milly fan’t Suydevelt (NHSB 3063942)
11 mnd.; jonge teef, nog volop in ontwikkeling; staat heel mooi op benen; een vriendelijk temperament; goede
verhoudingen in hoofd; goed behang; amberkleurig oog; goed en compleet schaargebit; prima bovenbelijning; fraai
gehoekte achterhand; mooi bone; goede voeten; in beweging met ruim voldoende stuwing. 2U, resCAC

1

3.

Jenta-Jentie v.d. Neerbosche Wateren (NHSB 3062675)
11 mnd.; typische Drententeef; correcte lichaamsverhouding; beetje rond in croupe; voldoende schedel; mist
beharing in oogranden; voldoende amberkleurig oog; prima compleet schaargebit; goede schoft en bovenbelijning;
voldoende gehoekt voor en achter; vacht nog volop in ontwikkeling; in beweging voldoende stuwing; heel mooi recht
van achteren. 3 U

4.

Baloe Belle Wiesje van Zoterbék (NHSB 3059557)
10 mnd.; zeer typische Drententeef met correcte schedel/voorsnuit; correct behang; amberkleurig oog; mooie
expressie; prima compleet schaargebit; stevig lichaam in een stevige conditie; goede bovenbelijning; opperarm wat
recht; moet in polsen nog sterker worden; prima achterhand; prima vacht; in beweging stuwing goed, los voor in
polsje. 4 ZG
Layla Hesther fan’t Patrijzen Bos (NHSB 3060525)
11,5 mnd.; prima type; moet nog volwassen worden in gedrag; acceptabele verhouding in hoofd; ogen moeten nog
opkleuren; goede stevige bovenbelijning; goed gebit; passend bone; vacht is nog in ontwikkeling; in beweging nog erg
onregelmatig; hierdoor, mede door gedrag G

TUSSENKLAS
1.

Orintha-Eefje van Klein Elsholt (NHSB 3028462)
2 jaar; uitmuntend type; in stevige conditie voorgebracht; vrouwelijk hoofd, voldoende breed; amberkleurig oog; goed
compleet schaargebit; prima behang; in stand licht oplopende rugbelijning; moet in voorvoetjes sterker worden; mooi
passend bone; goede voeten; voldoende in vacht; bossige staart; in beweging is overgewicht te zien in voorhand, met
nog niet voldoende stuwing. 1 ZG

2.

Floor Loisa Kyra van Zoterbék (NHSB 3031429)
15 mnd.; zeer goed rasbeeld; licht gestrekt lichaam; vrouwelijk hoofd; diepe stop; compleet schaargebit; onderkaak
moet krachtiger; goede bovenbelijning; wat breed in front; bekken zou fractie vlakker mogen; mooi passend bone;
voorvoetjes mochten krachtiger; ruim voldoende in vacht; voor leeftijd goede staart; in beweging moet zij vaster
worden in voorhand. 2 ZG

OPENKLAS
1.

Vive la Vida fan’t Suydevelt (NHSB 2942483)
4 jaar; zeer goed rasbeeld; licht gestrekt lichaam; mooi ontwikkeld hoofd; correcte schedel/voorsnuit;
hals/rugbelijning mag vloeiender; hele fraaie voorborst; bekken zou vlakker mogen; voldoende ontwikkeld bone;
voorvoetjes staan wat frans; goede vacht; in beweging zag ik graag iets krachtiger (sluipend). 1 ZG

2.

Renske fan’t Suydevelt (NHSB 2930148)
4 jaar; zeer goed rasbeeld; licht gestrekt lichaam; vrouwelijk hoofd; mooi amberkleurig oog; goed behang; goed gebit;
licht oplopende bovenbelijning; in front wat wijd; wel correct gehoekt; goede benen; goede voeten; goede vacht;
bossige staart; ook in beweging gaat iets overbouwd. 2 ZG

3.

Mira (NHSB 2894612)
5 jaar; goed rasbeeld; moeilijk te beoordelen; moet vrijer worden; krachtig hoofd; goed behang; amberkleurig oog;
stevig lichaam; voldoende voorborst; stevige conditie; passend bone; vachtstructuur niet geheel rastypisch; gangwerk
niet geheel regelmatig; door gedrag en vacht vandaag lagere kwalificatie. 3 G

KAMPIOENSKLAS
1.

Ivana Isah fan’t Patrijzen Bos (NHSB 2931372)
4 jaar; uitmuntend type; licht gestrekt lichaam; amberkleurige ogen; wat laag aangezet oor; compleet schaargebit;
goede hals; goede bovenbelijning; goede hoeking in voorhand; tikje lang in schenkels; prima bone; goede voeten; het
wit is niet helemaal schoon; prima in beweging; zeer veel temperament. 1 U, CACIB
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