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Asra-Tessa van Klein Elsholt

REUEN
JONGSTE PUPPYKLAS
1.

Rik v.d. Olinckhoeve (NSHB 3082789)
5 mnd. Goed ras en geslachtstype, goed oog, oor en gebit, goede hals en rugbelijning, licht hellend bekken, goede
staartlengte, goed gewelfde ribben voor de leeftijd, sterk bone, geveerde pols, goede voeten, in aanleg goede vacht,
bevedering moet nog komen, laat al een prima stuwend gangwerk zien, gedraagt zich goed in de ring. 1 VB

PUPPYKLAS
1.

Storm (NSHB 3076112)
6,5 mnd. Zeer goed ras en geslachtstype, mannelijk hoofd, goed oor, oog en gebit, goede hals en bovenbelijning, goed
gewelfde ribben, licht hellend bekken, staart van goede lengte, goed bone, geveerde pols, goede voet, prima
vachtstructuur en bevedering, broek en bossige staart moeten nog komen, gaat met goede stuwing maar nog zeer
jeugdig gangwerk, prima temperament. 1 VB

JEUGDKLAS
1.

Luke fan de Indo-Anjoho (NHSB 3044185)
16 mnd. Licht gestrekte reu, zeer goed ras en geslachtstype, wigvormig mannelijk hoofd, goed oor en gebit, goed
gepigmenteerd oog, goede hals en rugbelijning, goed gewelfde en diepe ribkorf, goed liggend schouderblad,
voldoende gehoekte achterhand, sterk bone, geveerde pols en goede voet, goede vachtstructuur en bevedering,
broek en bossige staart, gaat met vlotte gangen, moet in front nog wat vaster worden, toont prima karakter. 1 U

2.

Joppe fan’t Suydevelt (NHSB 3044917)
16 mnd. Reu in goede harmonie, wigvormig hoofd, goed oog, oor en gebit, goede boven en onderbelijning, goed
gewelfde ribben, voldoende gehoekt voor en achter, goed bone, geveerde pols, goede voet, goede vachtstructuur, in
aanleg goede vacht, bevedering mag nog wat meer evenals de broek, goede bossige staart, gaat met voldoende
stuwing, moet voor in de ellebogen nog wat vaster worden, toont een goed karakter. 2 ZG

3.

Wild Venatrix Sako of Floris (NHSB 3057828)
16 mnd. Zeer goed ras en geslachtstype, mannelijk hoofd, goede schedel en voorsnuit, lippen zouden wat droger
mogen, goed oor, oog en gebit, voldoende hals, goede rug, prima onderbelijning, goed gewelfde rib, voor en achter
voldoende gehoekt, goed bone, zag pols graag iets strakker, goede voet, goede vacht, bevedering in benen moet nog
wat beter worden, goede bossige staart en broek, gaat met goede stuwing maar is nog wat los in alle onderdelen,
gedraagt zich prima in de ring. 3 ZG

TUSSENKLAS
1.

Jarno-Eefje van Klein Elsholt (NHSB 3028461)
2 jr. Echte reu, goed rastype, mannelijk hoofd, goed oor, oog en gebit, goede hals, rug mag wat rechter, licht hellend
bekken, staart van voldoende lengte, voldoende voorborst, voldoende ribwelving, borst moet nog wat uitzwaren,
voldoende gehoekt voor, goed gehoekt achter, sterk bone, wat sterk geveerde pols, goede voet, in aanleg goede
vacht, bevedering van benen en broek moet nog wat voller, bossige staart, laat zien dat hij goed kan gaan maar moet
vaster worden in de ellebogen, toont een prima karakter. 1 ZG

2.

Charlie van Noordhove (NHSB 3024037)
23 mnd. Gestrekte reu, manelijke uitstraling, wigvormig hoofd, goed oog, oor en gebit, goede hals en rugbelijning, wat
lang in de lendenen, licht hellend bekken, staart van goede lengte, voorborst voelbaar, ribkorf moet nog geheel
uitzwaren, de voldoende gehoekte schoudergordel ligt wat naar voren, waardoor de ellebogen niet voldoende
aansluiten aan het borstbeen, goed gehoekte achterhand, goed bone, steile pols, goede voet, prima vachtstructuur,
bevedering broek en bossige staart, gaat met goede gangen, voor nog erg breed en gebonden, hond die nog heel veel
tijd nodig heeft om tot volwassenheid te komen. G
1

OPENKLAS
1.

Asra-Tessa van Klein Elsholt (NHSB 2903967)
Bijna 5 jr. Reu in goede harmonie, wigvormig mannelijk hoofd, goed oor, oog en gebit, goede bovenbelijning,
halslengte en staartlengte, goede voorborst, prima gewelfde en diepe ribkorf, functionele hoekingen in voor- en
achterhand, sterk bone, goed geveerde pols, goede voet, goede vachtstructuur, bevedering , broek en bossige staart,
gaat met goede gangen, grijpt voor voldoende uit, toont prima karakter. 1 U, CAC/CACIB/BOB

2.

Faro fan ’t Suydevelt (NHSB 3007126)
2,5 jr. Reu in goede harmonie, mannelijk hoofd, prima expressie, goed oor, oog en gebit, goed liggend bekken, staart
van goede lengte, prima gewelfde en diepe ribkorf, goed doorgeribd, zowel voor en achter goed gehoekt, goed bone,
voldoende geveerde pols, goede voet, uitmuntende vacht, broek, bevedering en bossige staart, gaat met veel stuwing,
zou voor wat beter mogen uitgrijpen, toont een super karakter. 2 U, resCAC/resCACIB

3.

Karu fan ’t Suydevelt (NHSB 2872052)
5,5 jr. Echte reu, mannelijk hoofd, goed oog, oor en gebit, goede hals en rugbelijning, staart van goede lengte,
voldoende gewelfde en diepe ribkorf, sterk bone, wat sterk geveerde pols, voldoende gehoekt voor en achter, goede
vacht, bevedering, broek en bossige staart, gaat met voldoende stuwing, toont een temperamentvol karakter. 3 U

4.

Matthijs-Emie van de Neerbosche Wateren (NHSB 2832093)
6,5 jr. Zeer goed ras- en geslachtstype, mannelijk hoofd, goed oor, oog en gebit, goede hals- en rugbelijning, staart van
goede lengte, goede voorborst, borstdiepte en ribwelving, goed gehoekte voorhand, voldoende gehoekte achterhand,
tikkeltje zwakke pols, voeten zouden wat sterker mogen, zag de vacht graag wat vlakker op de bovenbelijning en hals,
prima bevedering, broek en bossige staart, gaat met goede gangen, grijpt voor goed uit en een prima staartactie, gaat
prima in de ring. 4 ZG
Bomi Quilou v.d. Smalle Ee (NHSB 2978902)
3 jr. Zeer goed ras- en geslachtstype, tikkeltje gestrekt hoofd, goed oor, oog en gebit, ogen schijnen wat geïrriteerd,
goede hals en rugbelijning, goede staartlengte, goede voorborst, goed gewelfde en diepe ribkorf, zag lendepartij graag
ietsje korter, voldoende gehoekt voor, goed gehoekt achter, bij de staart heb ik een knobbeltje opgemerkt, goed
bone, goede voet, goede vacht, bevedering broek en bossige staart, heeft vandaag weinig zin om zijn gangwerk te
laten zien, benodigd nog ringtraining, vanwege oog, staart en gangwerk een goed G
Hidde Lynde v.d. Bezelhonk (NHSB 2977330)
3 jr. Goed ras- en geslachtstype, mannelijk hoofd, goede wigvorm, goed oor, en gebit, goed gepigmenteerd oog maar
zag oogleden graag beter aangesloten, goede hals-rugbelijning, kort bekken met hoge staartaanzet, goede voorborst,
voldoende gewelfde en diepe ribkorf, goed gehoekt voor, zag achter graag iets meer kniehoeking, goed bone maar zag
de pols graag sterker, prima vachtstructuur, bevedering broek en bossige staart, gaat met vlotte gangen en goede
stuwing, gedraagt zich goed in de ring. ZG

KAMPIOENSKLAS
1.

Brisco Barasya the Gloucester (NHSB 2889094)
5 jr. Zeer goed ras- en geslachtstype, mannelijk hoofd, goed oor, oog en gebit, goede hals- en rugbelijning, goed
bekken, staart van goede lengte, prima gewelfde en diepe ribkorf, duidelijke voorborst, goed gehoekte voorhand, zag
achter graag meer knie- en hakhoeking, goed bone, zag pols graag wat strakker, goede voet, prima vachtstructuur,
broek, bevedering en bossige staart, gaat met voldoende stuwing, grijpt voor voldoende uit, toont een super
karakter. 1 U

VETERANENKLAS
1.

Floris Horus fan 't Patrijzen Bos (NHSB 2651654)
10 jr. Zeer goed ras- en geslachtstype, harmonisch, mannelijk hoofd, goed oor, oog en gebit, goede hals, sterke rug,
goed liggend bekken, staart van goede lengte, goed gewelfde en diepe ribkorf, duidelijke voorborst, passend bone,
verende pols, goede voet, goede vachtstructuur, broek, bevedering en bossige staart , gangwerk waarop menig jonge
hond jaloers op mag zijn, toont een prima karakter. 1 U

2

TEVEN
PUPPYKLAS
1.

Neeltje v.d. Rietzoomdrenten (NHSB 3075754)
7 mnd. Licht gestrekte jongedame, vrouwelijk hoofd, zachte expressie, oogranden zijn vandaag wat geïrriteerd, goed
oor en gebit, neus vertoont een pigmentvlek, goede hals, rechte rug, goed bekken, staart van goed lengte, goede
voorborst, goede gewelfde ribben, goed liggend schouderblad, goede achterhandhoekingen, sterk bone, voldoende
geveerde pols, goede voet, in aanleg goede vacht, bevedering, broek en bossige staart moeten nog komen, ongekend
enthousiast gangwerk. 1 VB

JEUGDKLAS
1.

Baloe-Belle-Wiesje van Zoterbék (NSHB 3059557)
11 mnd. Fraaie jongedame, vrouwelijk hoofd, wigvormig, prima expressie, goed oor en gebit, goede hals- en
rugbelijning, goede staartlengte, voor leeftijd gewelfde en diepe ribkorf, duidelijke voorborst, voldoende gehoekt
voor, goed gehoekt achter, stevig bone, geveerde pols, goede voet, in aanleg goede vachtstructuur, goede
bevedering, broek en bossige staart , voor leeftijd al een goed stuwend gangwerk maar moet nog wel vaster worden
in alle onderdelen, toont een prima karakter. 1 U

2.

Milly fan’t Suydevelt (NHSB 3063942)
11 mnd. Licht gestrekte jongedame, vrouwelijk hoofd met prima expressie, goed oor en gebit, goede hals- en
rugbelijning, staart van goede lengte, voor leeftijd al goed gewelfde ribben, borstdiepte moet nog wat meer worden,
goed gehoekte voorhand, achter goede knie- en hakhoeking, passend bone, goed geveerde pols, sterke voeten, goede
vacht, bevedering aan de benen moet nog komen, goede broek en bossige staart, gangwerk: enthousiast en jeugdig,
wat ringtraining lijkt mij goed om haar wat rustiger in de ring te krijgen, hondje met toekomst, nu nog een zg 2 ZG

3.

Linde v.d. Olinckhoeve (NSHB 3063392)
11 mnd. Enthousiaste jong dame, vrouwelijk hoofd, super expressie, goed oor en gebit, goede hals- en rugbelijning,
staart van goede lengte, voor leeftijd goed gewelfde ribkorf maar moet nog uitzwaren, voldoende gehoekt voor, goed
gehoekt achter, goed bone, goed geveerde pols, goede voeten, in aanleg goede vacht, laat nu nog wat doorgeschoten
onderwol zien, bevedering, broek en bossige staart moeten nog komen, laat voor leeftijd al een prima stuwend
gangwerk zien, benodigt nog wel ringtraining. 3 ZG

4.

Juffie fan’t Suydevelt (NHSB 3044918)
16 mnd. Zeer goed ras- en geslachtstype, vrouwelijk hoofd, goed oor, oog en gebit, goede hals, goede rugbelijning,
staart van goede lengte, goed gewelfde en diepe ribkorf, voldoende gehoekt voor en achter, onderbelijning wordt wat
geschaad door nu nog wat ruim vel, goed bone, goed geveerde pols, goede voet, in aanleg goede vacht, bevedering
moet op de benen wat meer worden evenals de broek en de staart, gaat met voldoende stuwing voor, ellebogen en
polsen los, benodigt nog ringtraining. 4 ZG
Mia fan ’t Suydevelt (NHSB 3063941 )
Bijna 11 mnd. Enthousiaste dame, vrouwelijk hoofd, goed oor en gebit, het tikkeltje ronde oog is goed gepigmenteerd,
goede hals- en rugbelijning, goed liggend bekken, staart van goede lengte, voor leeftijd prima gewelfde en diepe
ribkorf, duidelijke voorborst, laat zowel voor als achter voldoende hoekingen zien, goed bone, prima geveerde polsen,
in aanleg goede vacht, bevedering, broek en bossige staart zijn komende, laat in het witte wat schimmel zien,
gangwerk: zeer jeugdig en enthousiast, benodigt nog ringtraining. ZG

TUSSENKLAS
1.

Benthe Lenny v.d. Bezelhonk (NSHB 3028361)
18 mnd. Zeer goed ras-en geslachtstype, voldoende vrouwelijk, oog mag iets donkerder, oor en gebit, goede hals en
rugbelijning, goed bekken, staart van goede lengte, goede voorborst, goed gewelfde en diepe ribkorf, voldoende
gehoekt voor, goed gehoekt achter, goed bone, goed geveerde pols, goede voet, prima vachtstructuur, bevedering,
broek en bossige staart, gaat met goede gangen, nog wat rollende bovenbelijning, prima karakter. 1 U

2.

Floor Loisa Kyra van Zoterbék (NSHB 3031429)
20 mnd. Goed ras- en geslachtstype, wigvormig vrouwelijk hoofd, goed oor, oog en gebit, goede hals- en rugbelijning,
staart van goede lengte, voor leeftijd prima gewelfde en diepe ribkorf, voldoende gehoekt voor, goed gehoekt achter,
goed bone, geveerde pols, in aanleg goede vacht, bevedering aan de benen moet nog komen, toont al wel broek en
bossige staart, toont wat schimmel, gangwerk nog zeer jeugdig, moet in alle onderdelen nog vaster worden, toont nog
jeugdig. 2 ZG

3

3.

Faith-Brenda an ’t Landweggie (NHSB 3031148)
20 mnd. Vrouwelijke verschijning, licht gestrekt, vrouwelijk hoofd, waarvan ik de voorsnuit graag wat voller zag, goed
oor, oog en gebit, voldoende hals goede rug, voor leeftijd goed gewelfde ribkorf maar moet in geheel nog uitzwaren,
goed liggend schouderblad, zag achter graag meer hoeking in knie en hak, passend bone, sterk geveerde pols,
voldoende sterke voet, staat in stand nog licht overbouwd, in aanleg goede vacht maar moet op de rug en croupe
vlakker gedragen worden, laat reeds bevedering en broek zien maar moet evenals de bossige staart nog voller
worden, gaat met lichte tegenzin door de ring, het is duidelijk dat ze vandaag liever in het veld is, ringtraining zal
helpen haar enthousiaster voor de ring te maken. G

OPENKLAS
1.

Viva la Vida fan’t Suydevelt (NHSB 2942483)
4 jr. Zeer goed ras- en geslachtstype, wigvormig vrouwelijk hoofd, goed oog, oor en gebit, goede hals- en rugbelijning,
staart van goede lengte, duidelijke voorborst, goed gewelfde en diepe ribkorf, prima gehoekte voorhand, voldoende
gehoekte achterhand, goed bone, tikkeltje sterk geveerde pols, goede voet, goede vacht, bevedering, broek en
bossige staart, gaat met voldoende stuwing, grijpt voor goed uit, toont prima karakter.
1 U, resCAC/resCACIB

2.

Ziiva fan de Indo-Anjoho (NHSB 3003685)
2 jaar en 5 mnd. Vrouwelijk hoofd, goede expressie, oor wat laag aangezet maar kan het wel goed dragen, goed gebit,
goede hals- en rugbelijning, goed liggend bekken, staart van goede lengte, goede voorborst, voor leeftijd goed
gewelfde en diepe ribkorf, voldoende gehoekt voor, goed gehoekt achter, passend bone, goed geveerde pols, in
aanleg goede vacht maar zou voller moeten zijn, toont wel bevedering en bossige staart maar broek moet ook voller,
gaat achter met voldoende stuwing, voor nog los in de ellebogen, toont een prima karakter. 2 U

3.

Nora-Tessa van Klein Elsholt (NSHB 2903970 )
5 jr. Zeer goed ras- en geslachtstype, vrouwelijk hoofd, kan oor goed dragen, goed oog en gebit, goede hals- en
rugbelijning, staart van goede lengte, voldoende voorborst, borstdiepte en ribwelving, zag schouderblad graag wat
schuiner liggen, goed gehoekte achterhand, goede benen en goed geveerde pols, goede voet, in aanleg goede vacht,
maar zou op het gehele lichaam wat vlakker mogen liggen, goede bevedering, broek en bossige staart, gaat met
voldoende stuwing, grijpt voor goed uit, vanwege de vacht die niet geheel in showconditie is een zg 3 ZG

4.

Renske fan ’t Suydevelt (NHSB 2930148)
Ruim 4 jr. Zeer goed ras- en geslachtstype, vrouwelijk hoofd, goed oor, oog en gebit, goede hals- en rugbelijning,
staart van goede lengte, voorborst is voelbaar, goed gewelfde en diepe ribkorf, matig gehoekt voor, goed gehoekt
achter, passend bone, goed geveerde pols, goede voet, in aanleg goede vacht, bevedering zou wat meer mogen,
goede broek en bossige staart, vertoont in het wit veel ticking, gaat achter wat voetennauw, zou wat beter mogen
stuwen, mist enthousiasme, waarschijnlijk is ze liever in het veld dan in de ring. 4 ZG
Bryn van Rubensdael (NHSB 2997408)
2,5 jr. Zeer goed ras- en geslachtstype, vrouwelijk hoofd, voldoende wigvorm maar zag graag iets meer opvulling
onder het oog, goed oor, oog en gebit, goede hals- en rugbelijning, staart van goede lengte, goede voorborst, goed
gewelfde en diepe ribkorf, voldoende gehoekt voor, goed gehoekt achter, passend bone, goed geveerde pols, goede
voet, in aanleg goede vacht, bevedering, broek en bossige staart, gangwerk: gaat achter gebonden en zou voor beter
moeten uitgrijpen, toont een super karakter. ZG
Hannalee uit de Drentsche Streek (NHSB 2980838)
3 jr. Vrouwelijk verschijning, vrouwelijk hoofd, goed oog, oor en gebit, goede hals, goede rugbelijning, licht hellend
bekken, tikkeltje lage staartaanzet, staart van goede lengte, goed gewelfde en diepe ribkorf, door haar matig
gehoekte voorhand is het borstbeen nog net voelbaar, goed gehoekte achterhand, passend bone, bevedering zou wat
meer mogen evenals broek en bossig staart, het wit vertoont wat schimmelvlekjes, gaat met voldoende stuwing, grijpt
voor goed uit, ellebogen moeten nog wat vaster liggen bij het gaan, toont een prima karakter. ZG

KAMPIOENSKLAS
1.

Senna Lynde v.d. Bezelhonk (NHSB 2977338)
3 jr. Zeer goed ras- en geslachtstype, vrouwelijk hoofd met prima expressie ,prima oor en gebit, goede hals - en
rugbelijning, staart van goede lengte, goed gewelfde en diepe ribkorf, voelbare voorborst, matig doch evenredig
gehoekt voor en achter, passend bone, geveerde pols, goede voet, prima vacht, bevedering, broek en bossige staart,
gaat met vlotte gangen, goede stuwing, toont een prima karakter. 1 U, CAC/CACIB
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