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Reuen
Puppyklas
1. Storm (NHSB 3076112)
8½ mnd.; mooie flink ontwikkelde pup; toont al een mannelijk totaalbeeld; goede verhoudingen in hoofd;
schaargebit; goede expressie; rastypisch oor; staat keurig op de benen; prachtig bone; prima ribben; mooie
vachtconditie; toont al een goed gangwerk voor leeftijd; prettig temperament. 1 VB, Beste Pup

JEUGDKLAS
1. Thomas Eefje van Klein Elsholt (NHSB 3071119)
10 mnd.; alerte jonge reu; mooi rasbeeld; prima maat; typisch krachtig reuenhoofd; toont iets mondhoek;
oog mag iets donkerder worden; schaargebit; mooi ontwikkeld lichaam; staat goed op de benen; prima
bone; nog iets los in gangen; draagt staart tikje vrolijk; toont prima gangwerk voor leeftijd. 1 U, JW
2. Alrik Silha v.d. Waterreijkse Landen (NHSB 3065030)
1 jaar; jonge reu die al mooi ontwikkeld is voor leeftijd; mooi rasbeeld; rastypisch reuenhoofd met goede
verhoudingen; correct aangezet oor, goed gedragen; amberkleurig oog; vriendelijke expressie; krachtig
lichaam; iets ticking op benen; moet in achterhand krachtiger worden; prima bone; toont een functioneel
gangwerk voor deze leeftijd; vriendelijk temperament. 2 U
3. Archie Silha v.d. Waterreijkse Landen (NHSB 3065028)
1 jaar; rastypische jonge reu; mannelijk; prima maat; mooie hoogte-lengte verhouding; moet verder gaan
uitzwaren; reuenhoofd met goede verhoudingen; voorsnuit mag iets beter, mag iets droger zijn; zachte
expressie; heeft ringtraining nodig; mooi bone; prima staart; moet zich in gangen gaan tonen; vriendelijk
temperament. 3 ZG
4. Bertus Barrie Wiesje van Zoterbék (NHSB 3059555)
14 mnd.; rastypische reu; goede maat; volop in ontwikkeling; flink reuenhoofd; toont iets mondhoek;
amberkleurig oog; vriendelijke expressie; schaargebit; stevig bone; moet nog verder uitzwaren; zag graag
iets meer gebroken mantel; achter graag een lagere hak; voor deze leeftijd net gangwerk; vriendelijk
gedrag. 4 ZG
Bo-Bieke-Wiesje van Zoterbék (NHSB 3059556)
14 mnd.; jonge reu, volop in ontwikkeling; rastypisch totaalbeeld; zag hem graag iets meer gestrekt; moet
in lichaam uitzwaren; licht wigvormig hoofd; amberkleurig oog; vriendelijke expressie; schaargebit; correct
aangezette staart; zag graag meer vering in de voeten; is nog los in gangwerk; leuk temperament. ZG

TUSSENKLAS
1. Bauke Byke v.d. Bezelhonk (NHSB 3033542)
20 mnd.; mooie jonge reu, rastypisch totaalbeeld; prima maat; mooie ruglengte; fraai gevormd reuenhoofd
met goed geplaatst en gedragen oor; mooie expressie; schaargebit; mooie hals/rugbelijning; goede ribben;
goed bone; prima vacht; toont functioneel gangwerk; prima temperament. 1 U

2. Obi One v.d. Sebastiaans Hoeve (NHSB 3034940)
21 mnd.; rastypisch totaalbeeld; jonge reu die al goed ontwikkeld is voor deze leeftijd; krachtig reuenhoofd
met goede verhoudingen; typisch oog; alerte expressie; schaargebit; prima hals; mooie krachtige
borstpartij; stevig bone; goede achterhand; goed gedragen staart; toont keurig gangwerk voor deze
leeftijd. 2 U
3. Jarno-Eefje van Klein Elsholt (NHSB 3028461)
23 mnd.; aantrekkelijke rastypische reu; flink reuenhoofd, goede verhoudingen; toont iets mondhoek;
correct aangezet en gedragen oren; alerte expressie in oog; schaargebit; moet in borst verder
ontwikkelen; mooi bone; goede ribben; zag graag iets lagere hak; toont al functioneel gangwerk voor deze
leeftijd; prima temperament. 3 ZG
4. Jesse v.d. Olinckhoeve (NHSB 3029844)
22 mnd.; zeer goed rasbeeld; correcte maat; lichaam met goede lengte/hoogte verhouding; typisch
reuenhoofd met goede verhoudingen; correct aangezet oor, wat goed gedragen kan worden; prima
borstpartij; zag hem graag iets krachtiger in achterhand; toont vlot gangwerk; toont iets ticking; prima
temperament. 4 ZG

KAMPIOENSKLAS
1. Faro fan’t Suydevelt (NHSB 3007126)
3 jaar; fraaie rastypische reu; prima maat; krachtig gebouwd; krachtig reuenhoofd; goed aangezet oor,
typisch gedragen; mooi oog; vriendelijke expressie; toont iets mondhoek; stevige borstpartij; goed bone;
toont vlot gangwerk; prima temperament. 1 U, CAC/CACIB/W’17/BOB
2. Asra-Tessa van Klein Elsholt (NHSB 2903967)
5 jaar; zeer fraai rastypisch totaalbeeld; prima maat; rastypisch reuenhoofd; correct aangezet en gedragen
oor; warm kleurig oog; prima hals; mooie diepe borstpartij; prima bone; toont goed gangwerk, voor iets
breed; prima temperament. 2 U, resCAC/resCACIB
3. Brisco Barasya the Gloucester (NHSB 2889094)
5 jaar; zeer fraai , krachtig gebouwde reu; typische lengte/hoogte verhouding; reuenhoofd met goede
verhoudingen; correct aangezet en gedragen oor; mooi oog met mooie expressie; staat prima op de
benen; mooi bone; toont een functioneel gangwerk; volledig in balans; prima temperament. 3 U
4. Bram Djenna van Drienermarke (NHSB 2991065)
3 jaar; fraaie verschijning; prima maat; goede lichaamsverhoudingen; fraai rastypisch reuenhoofd; mooi
aangezet en gedragen oor; ovaal oog met vriendelijke expressie; mooie borstpartij; mooie vacht; prima
bone; mooi staart; toont vlot gangwerk. 4 U

VETERANENKLAS
1. Cisco Cas v.d. Sebastiaans Hoeve (NHSB 2772138)
8 jaar; fraaie rastypische verschijning; krachtige reu; prima maat; aantrekkelijk reuenhoofd; mooi oog en
expressie; schaargebit; mooie hoogte/lengte verhouding; sterke rug; prima bone; goed gedragen staart;
prima temperament; vlotte gangen. 1 U, VW’17

TEVEN
JEUGDKLAS
1. Milly fan’t Suydevelt (NHSB 3063942)
1 jaar; mooi ontwikkelde teef; fraai rastypisch tevenhoofd; prima oor; alerte expressie; moet in lichaam
verder uitzwaren; passend bone; goede vacht; mooie voeten; is al krachtig in haar gangen; speels
temperament. 1 U, JW’17, Beste Jeugdhond
2. Ymke Repke-Verdi v.d. Ruyghewaert (NHSB 3068368)
1 jaar; mooi rasbeeld; prima maat; goede lichaamsverhoudingen; rastypische tevenhoofd; mooi beweeglijk
oor; mooi oog met alerte expressie; schaargebit; mooi ontwikkeld lichaam voor leeftijd; prima bone; goede
vacht; toont prima gangwerk, wel wat speels; moet nog wat vaster worden. 2 U
3. Senna Sophie v.d. Lage Nesse (NHSB 3071471)
10 maanden; rastypisch teefje wat en heel mooi plaatje laat zien; mooi ontwikkeld voor leeftijd;
tevenhoofd met fraaie zachte expressie; goed gedragen oor; zag graag iets schuinere polsen; staat goed op
de benen; toont zich het best tijdens het gaan; mooie vacht. 3 U
4. Linde v.d. Olinckhoeve (NHSB 3063392)
Mooi jong teefje; mooi ontwikkeld voor haar leeftijd; fraai tevenhoofd; correct aangezet en gedragen oor;
typisch oog; vriendelijke expressie; schaargebit; mooie borstpartij; vacht moet nog komen; toont
rastypische gangen, erg speels. 4 U
Balou-Bellr-Wiesje van Zoterbék (NHSB 3059557)
14 maanden; fraai rastypisch teefje; mooi ontwikkeld voor leeftijd; prima lichaamsverhoudingen; goede
maat; fraai tevenhoofd; amberkleurig oog; schaargebit; prima hals; mooie ribben voor leeftijd; toont vlot
gangwerk; vriendelijk temperament. U
Jenta-Jentie v.d. Neerbosche Wateren
13 maanden; flinke teef; zeer goed rasbeeld; aantrekkelijk tevenhoofd; draagt oor iets open; mooi oog;
scharend gebit; goede hals; mooi ontwikkelde ribben; goed bone; zag graag iets krachtiger voeten en meer
vering in de pols; goede vacht; ze moet krachtiger worden in rugbelijning; tijdens het gaan erg los; prima
temperament. ZG
An-Lot Silha v.d. Waterreijkse Landen (NHSB 3065034)
1 jaar; fraai ontwikkelde teef; mooie hoogte/lengte verhouding; mooi tevenhoofd; typisch beweeglijk oor;
mooi oog; alerte expressie; schaargebit; mooi front; is nog erg los op de benen; zag graag meer vering in de
polsen; moet krachtiger worden in achterhand; toont ticking; gangwerk nog moeilijk te beoordelen;
vriendelijk temperament. ZG
Ayssa-Dara v.d. IJsselstaete (NHSB 3069656)
11 maanden; flinke rastypische teef; nog uitzwaren; op dit moment ……………..; mooie hoogte/lengte
verhouding; rastypisch hoofd; goede expressie; mooi bone; moet in borst uitzwaren; toont rastypische
gangen; prima temperament. ZG
Evy-Lenny v.d. Bezelhonk (NHSB 3070574)
10 maanden; flink ontwikkeld teefje; zeer rastypisch totaalbeeld; mooi oog en expressie; schaargebit; iets
flink oor; prima hals en schouder; mooie ribben; prima bone; loopt al goed voor leeftijd; moet vaster
worden; prima ringgedrag. U

TUSSENKLAS
1. Norah v.d. Olinckhoeve (NHSB 3047276)
18 maanden; rastypische jonge teef; mooi ontwikkeld voor haar leeftijd; prima maat en verhoudingen;
aantrekkelijk tevenhoofd; mooie expressie; mooi bone; staat mooi op de benen; toont functioneel
gangwerk; prima temperament. 1 U, resCAC/resCACIB

OPENKLAS
1. Nora-Tessa van Klein Elsholt (NHSB 2903970)
Rastypische teef; mooi totaalbeeld; mooie lichaamsverhoudingen; tevenhoofd met goede verhoudingen;
goed gedragen oor; prima borst en voorborst; zeer droge conditie geshowd; vacht staat wat open; mooie
staart; zag de polsen graag wat schuiner; toont typische gangen; prima temperament. 1 U
2. Pyppa-la v.d. Krikheide (NHSB 3073445)
19 maanden; zeer goed rasbeeld; prima maat; mooi ontwikkelde teef; moet in totaliteit vaster worden;
correct gevormd tevenhoofd; goed gedragen oor; schaargebit; goede expressie; mooie borstpartij; goed
bone; zag graag iets meer vering in de polsen; toont goede gangen maar moet nog leren presenteren. 2 U

KAMPIOENSKLAS
1. Benthe Djenna van Drienermarke (NHSB 2991066)
Bijna 3 jaar; fraaie rastypische teef; mooie hoogte/lengte verhouding; fraai rastypisch tevenhoofd; goed
gedragen oor; mooi oog met vriendelijke expressie; mooie hals/rugbelijning; goed ontwikkeld lichaam;
prima vacht; toont vlotte gangen; iets rugbeweging; prima temperament. 1 U, CAC/CACIB, W’17
2. Sophie Amy v.d. Lage Nesse (NHSB 2926061)
4½ jaar; fraaie rastypische teef; goede maat; vrouwelijk totaalbeeld; hoofd met goede verhoudingen;
vriendelijke expressie; schaargebit; prima hoogte/lengte verhouding; passend bone; prima staartdracht;
toont zich heel mooi bij het gaan; zag voet graag iets compacter; prima temperament. 2 U

