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Makker fan ’t Suydevelt

REUEN
JEUGDKLAS
1. Thomas Eefje van Klein Elsholt (NHSB 3071119)
Mooie jonge reu; uitmuntend type; goed gevormd reuenhoofd, moet in schedel verbeteren; goed aangezet
en gedragen oor; correct gebit en oogkleur; prima hals/rugbelijning; goed ontwikkeld lichaam voor leeftijd;
uitmuntend bone, benen en voeten; harmonisch gehoekt; fraaie vacht; al goede bevedering; staart mocht
wat meer bossig zijn; gangwerk heel behoorlijk voor leeftijd; super temperament; graag 1 U, resCAC
2. Bertus-Barrie-Wiesje van Zoterbék (NHSB 3059555)
Rastypische reu in uitmuntende spierconditie voorgebracht; mooi reuenhoofd, licht wigvormig; juiste
oogkleur; prima behang; uitmuntend gebit; correcte hals; zag graag meer hoeking in de voorhand; sterk
bone; staat graag frans; knijpt nog met de ellebogen; prima lichaam voor leeftijd; bekken kon vlakker;
achter wat matig gehoekt; mooie vachtstructuur, jammer van het mantelpatroon; in aanleg bossige staart;
gangwerk voor nog erg los en uit de ellebogen, achter met korte pas; prima temperament. 2 ZG

TUSSENKLAS
1. Jarno-Eefje van Klein Elsholt (NHSB 3028461)
Uitmuntend rasbeeld; fraai reuenhoofd met de juiste verhoudingen; mooie oogkleur, expressie en
oordracht; evenredige hoekingen; uitmuntend bone, benen en voeten; goed lichaam; bekken kon vlakker;
mooie vachtstructuur; staart kon bossiger; gangwerk achter met korte pas, voor wat knijpend met de
ellebogen; super temperament. 1 U

OPENKLAS
1. V.I.P. fan ’t Suydevelt (NHSB 2942480)
Rastypische reu; uitmuntende bespiering; goede verhoudingen; licht gestrekt; correct reuenhoofd; sterke
voorsnuit; goed gebit en oogkleur; correcte ooraanzet en –dracht; sterke hals; correct lichaam; evenredig
gehoekt; prima bone; staat voor links graag frans; vacht m.n. op het lichaam kon iets gladder; vlotte
gangen, voor niet geheel zuiver; prima temperament. 1 U, resCACIB
2. Rintje Indy v.h. Bergse Veld (NHSB 2969879)
Mooi type; goede verhoudingen in lichaam en hoofd; prima oogkleur en expressie; voorsnuit kon ietsje
voller; correcte hals/rugbelijning met aflopend bekken; evenredig gehoekt; goed bone, benen en voeten;
correct lichaam; prima bespiering; middenvoet kon krachtiger; mooie vacht, goede bossige staart; gangen
achter tikje nauw en voor niet geheel zuiver; prima temperament. 2 U
3. Karu fan ’t Suydevelt (NHSB 2872052)
Mooi type; mooi reuenhoofd met goede verhoudingen; correcte oogkleur, expressie en oordracht; korte
hals; evenredige doch matige hoekingen; voorhand sterk naar voren geplaatst, daardoor weinig steun aan
de ellebogen; goed lichaam; voeten konden sterker; sterk hellend bekken en smalle 2e dij; staat graag
ondergeschoven; mooie vachtstructuur; voldoende bossige staart; gaat voor erg breed en uit de ellebogen;
achter met korte pas; prima temperament. 3 ZG

4. Matthijs Emie v.d. Neerbosche Wateren (NHSB 2832093)
Rastypische reu, vandaag in iets te welgedane conditie voorgebracht, wat nadelig en zichtbaar is in het
gangwerk; mooi type hoofd, expressie en oordracht; sterke hals; evenredig gehoekt; prima bone;
middenvoet moet beslist sterker; sterke ribwelving; wat hellend bekken, staat daarom ondergeschoven;
vacht kon wat vlakker; prima temperament; gangwerk wat breed en onregelmatig door overgewicht. 4 ZG

KAMPIOENSKLAS
1. Makker fan ’t Suydevelt (EST 02656/12)
Strong boy; nice type; good proportions; masculine head; good skull and foreface; strong bite; correct
eyes; he is a little bit large; strong neck; well angulated in front and behind; strong bone, legs and feet;
excellent body; strong loins; excellent coat and colour; moves with enough drive and reach; good
temperament and well presented. 1 U, CAC/CACIB/Beste Reu/BOB
2. Jelle v.d. Olinckhoeve (NHSB 2924342)
Mooi rasbeeld; prima verhoudingen; mooi reuenhoofd met goede verhoudingen; prima oogkleur en oog;
goede hals met iets open beharing; prima schouder; opperarm kon schuiner; sterk bone, benen en voeten;
goed ontwikkeld lichaam; evenredige hoekingen; goed aangezette bossige staart; graag iets sterker in
middenvoet; vlotte gangen, achter tikje nauw; super temperament. 2 U

TEVEN
JEUGDKLAS
1. Jenta-Jentie v.d. Neerbosche Wateren (NHSB 3062675)
Rastypische teef; goede verhoudingen; correct tevenhoofd; goed aangezet en gedragen oor; goede
oogkleur; goede hals/rugbelijning met wat sterk hellend bekken; voorhand wat ver naar voren geplaatst;
staat graag frans; goed lichaam; voldoende hoeking achter; staart kon bossiger; uitmuntend bone en
benen; goede vachtstructuur; gaat achter oké; voor erg losse pols. 1 U, resCAC
2. Senna Sophie v.d. Lage Nesse (NHSB 3071471)
Mooi type; 10 mnd.; nog volledig in ontwikkeling; vrouwelijk hoofd met goede verhoudingen; schedel
moet zich nog verbreden; goed aangezet oor; goede hals; evenredige hoekingen voor en achter;
uitmuntend bone en beenwerk; al goed lichaam; bekken kon vlakker; voldoende bossige staart; mooie
vachtstructuur; toont al vlotte gangen; prima temperament. 2 U
3. Ayssa-Dara v.d. IJsselstaete (NHSB 3069656)
Mooi type met prachtig tevenhoofd; mooi gevormd hoofd in juiste verhoudingen; voorhand sterk naar
voren geplaatst; krachtig bone, benen en voeten; goed lichaam; te hellend bekken; prima
achterhandhoeking; mooie vacht; jammer dat de voorhand tijdens het gaan de achterhand niet kan
verwerken, waardoor ze scheef door de ring gaat; mooie vacht; leuk temperament. 3 ZG
4. Loesje fan ’t Suydevelt (NHSB 3060493)
Rastypische teef van goede verhoudingen, die zich nog niet thuis voelt in de ring; goed gevormd vrouwelijk
Drentenhoofd; goede oogkleur en oordracht; voorhand te ver naar voren; staat graag frans en knijpt met
de ellebogen; prima bone, benen en voeten; evenredig gehoekt; goed lichaam voor leeftijd; wat jammer
dat het totaalbeeld wordt verstoord door de staart tussen de benen; mooie vacht; staart kan bossiger;
gangen achter voldoende en voor met de ellebogen knijpend; moet zelfverzekerder worden. 4 ZG
Bo Tarah v.d. Tienhont (NHSB 3049552)
Teefje van goed formaat die haar eigen zin doet vandaag; vrouwelijk hoofd; moet voorsnuit meer opvullen,
maar goed in verhoudingen; ogen tonen wat 3e ooglid; correct gebit en behang; voldoende halslengte,
maar nog wat smal; rechte rug; voorhand te ver naar voren geplaatst; staat graag frans met te zwakke
middenvoet; lichaam in volle ontwikkeling; matige hoeking achter; goede vachtstructuur; staart kon
bossiger; gangwerk nog erg onregelmatig en smal; heeft om de goede punten naar voren te brengen
ringtraining nodig. ZG

OPENKLAS
1. Querine fan ’t Suydevelt (NHSB 2914680)
Mooi type; prima verhouding in lichaam; mooi hoofd met goede verhouding schedel/voorsnuit; prima
oogkleur en expressie; erg mooi oor; prima hals/rugbelijning; wat sterk hellend bekken; evenredig
gehoekt; prima bone, benen en voeten; correct lichaam; mooie vacht met bossige staart; vlotte gangen,
voor niet geheel zuiver; prima ringgedrag. 1 U, CAC/CACIB/Beste Teef
2. Nora-Tessa van Klein Elsholt (NHSB 2903970)
5 jaar; goede verhoudingen; vrouwelijk hoofd; prima expressie; wat kleine premolaren; oordracht goed;
korte hals; evenredige hoekingen; voldoende voorborst; voeten mogen sterker; goed lichaam; rechte rug;
goede onderbelijning; bekken kon vlakker; zag graag de vacht wat gladder; gaat met vlotte gangen, voor
niet geheel zuiver; prima temperament. 2 U, resCACIB

