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Gijs fan ’t Zuudbargerveld

REUEN
JEUGDKLAS
1. Alrik Silha v.d. Waterreijkse Landen (NHSB 3065030)
Echte kerel; goed gestrekt beeld; mooi Drentenhoofd; lieve uitdrukking; mooi oor; iets meer opvulling
onder de ogen; voldoende schouderligging; polsen mogen iets verender zijn; prima ribben en
achterhandhoeking; mooie staart; vlot gangwerk. 1 U, resCAC
2. Florus Eros v.h. Oostermoer (NHSB 3083767)
Goed gestrekt; lief hoofd; babyface; goede lip; mag in schedel nog iets robuuster worden; goed oor;
voorhand zou iets beter gehoekt mogen zijn; middenvoet wat schuiner; prima ribben; prima staart; polsen
wat steil; goed bone en voeten; gangwerk nog wat rommelig. 2 U
3. Sep Sandor v.d. Sebastiaans Hoeve (NHSB 3083435)
Goed gestrekt beeld; mannelijk hoofd; babyface; prima voorsnuit; droge lip; lieve uitdrukking; goed oor;
voldoende hoekingen voorhand; middenvoeten steil; goede ribben; goede achterhand; goede beharing en
bone; middenvoeten mogen vaster worden; lief temperament. ZG

TUSSENKLAS
1. Luke fan de Indo Anjoho (NHSB 3044185)
Mooi gevormd reuenhoofd; prima lippen; oogkleur mag donkerder; fractie meer opvulling onder de ogen;
goede voorhandhoeking; goede ribben; goede achterhand; mooie beharing staart; in gangwerk voor heeft
hij tijd nodig. 1 U, resCACIB
2. Bertus-Barrie-Wiesje van Zoterbék (NHSB 3059555)
Mannelijk hoofd; zag graag wat strakkere lip; oor wat groot; voldoende hoekingen in voorhand;
middenvoeten mogen schuiner; goed lichaam; voldoende hoeking in achterhand; prima bone en voeten;
beharing mag meer; goed gangwerk; lief temperament. 2 ZG

OPENKLAS
1. Gijs fan ’t Zuudbargerveld (NHSB 2961811)
Beeldig reuenhoofd; super mooie uitdrukking; mooi oortje; prima voorhand; fraai lichaam; zeer harde
conditie van achterhand; goede knie; voldoende hakhoeking; mooi bone voeten; fraaie beharing; lekkere
kwispel dat zijn temperament toont. 1 U, CAC/CACIB/Beste reu/BOB
2. Morris fan ’t Suydevelt (NHSB 3063934)
Innemend reuenhoofd; prima uitdrukking; goed oor; goede schouder; opperarm en middenvoet iets steil;
prima ribben en achterhand; beharing; vlot gangwerk; komt nog jeugdig over; heeft iets meer tijd nodig
om in het totaal robuuster te worden. 2 U
3. Axel (NHSB 2950005)
Goed gevormd reuenhoofd; goed oor; wat kort in hals; goede ribben en achterhand; middenvoeten wat
doorgezakt evenals de voeten; goede beharing; gangwerk voor nog wat onvast; presenteert zich prima met
de baas, maar laat zich niet betasten. 3 ZG

4. Jarno-Eefje van Klein Elsholt (3028461)
Krachtig reuenhoofd; droge lip; goed oor; goede schouder; zag graag iets meer borstdiepte; staat achter
overbouwd en daardoor steil; prima beharing, bone en voeten; gangwerk heeft tijd nodig; gromde naar
keurmeester met tanden ontbloot. 4 ZG

TEVEN
JEUGDKLAS
1. Evy Lenny v.d. Bezelhonk (NHSB 3070574)
Beeldschoon tevenhoofd; zoete en lieve uitdrukking; prachtige lip; mooi oor; prima hals, schouder,
middenvoet; prima ribwelving; loop (?) iets naar binnen; prima achterhand, bone, voeten en beharing; v
lot gangwerk. kwaliteitsmeisje. 1 U, CAC, Beste Teef
2. Ymke Repke-Verdi v.d. Ruyghewaert (NHSB 3068370)
Lekker ding; mooi hoofd; strakke lip; echt meisje; oogkleur heeft tijd nodig; prima bouw; mooi bone,
voeten, beharing en staart; prima gangwerk. 2 U
3. Puck fan ’t Suydevelt (NHSB 3084392)
Innemend teefje; lieve toet; babyface; prima oor; zoete uitdrukking; voldoende hoeking voorhand en
middenvoet; prima ribben; prima gangwerk; goede beharing. 3 U
4. Neeltje v.d. Rietzoomdrenten (NHSB 3075754)
Stout hoofd; leuke uitdrukking; iets meer opvulling onder de ogen krijgen; prima lichaam en schouder;
goede achterhand en staart; goed bone en voeten; staat voor iets frans; goed gangwerk. 4 U
Ylona Romy Nina v.d. Meerpoel (NHSB 3059312)
Echt meisje; nog wat fijntjes in voorsnuit; prima uitdrukking; goed oortje; heeft meer opvulling onder de
ogen nodig; goede schouder; opperarm wat steil; prima ribben; goede achterhand; goede beharing; zou
fijn zijn als mevrouw ringtraining neemt; lief temperament. ZG
Baloe Belle Wiesje van Zoterbék (NHSB 3059557)
Mooi type; goede schedel en voorsnuit; mooie uitdrukking; goed oor; goede hals en voorborst; prima
ribben; zou iets meer kniehoeking mogen hebben; gangwerk oké; mooi type, zou fractie vrouwelijker in
hoofd mogen zijn. U
Jenta-Jentie v.d. Neerbosche Wateren (NHSB 3062675)
Lieve uitdrukking; goede vang; lip mag strakker; goed oor; goede hoekingen in voorhad; goede ribben;
goede knie; voldoende hoekingen en hak; mooi bone en voeten; prima beharing; vlotte gangen; mooie
presentatie. U
Layla Hesther fan ’t Patrijzen Bos (NHSB 3060525)
Vrouwelijk totaalbeeld; goede voorsnuit; stop wat benadrukt; oogkleur heeft tijd nodig; expressie zou
zachter kunnen; goede hals, schouder en ribben; achterhand wat zwaar gehoekt door een langer
onderbeen; mooie beharing; gangwerk achter prima, voor breed. ZG
Mia fan ’t Suydevelt (NHSB 3063941)
Vrouwelijk totaalbeeld; goede schedel en voorsnuit; prima uitdrukking; goede hals; opperarm steil en
middenvoet; prima ribben en achterhand; goede staart en bone; vlot gangwerk; … meisje. U

TUSSENKLAS
1. Ivy fan ’t Suydevelt (NHSB 3039747)
Vrouwelijk totaalbeeld; strakke lip; meer opvulling onder ogen nodig; goed oor; staat voor iets frans; goede
hals en voorborst; prima achterhandhoeking; staartaanzet bijna goed; lekkere kwispel; lief temperament;
schrale kant voor haar leeftijd; tijd nodig. ZG

OPENKLAS
1. Benthe Lenny v.d. Bezelhonk (NHSB 3028361)
Fraai type; prachtig vrouwelijk hoofd, zeer rastypisch; mooi oor; prima hoekingen voor en achter; goede
bone en voeten; vlot gangwerk; staartaanzet zou fractie hoger mogen; lieve uitstraling. 1 U, resCAC
2. Qyra fan ’t Suydevelt (N HSB 2914680)
Echt meisje; mooi gevormd hoofd; prachtige zachte uitdrukking; mooi oortje; prima hoekingen; ribben
goed gewelfd; mooi bone en voeten; prima beharing; vlot gangwerk. 2 U, resCACIB
3. Ziiva fan de Indo Anjoho (NHSB 3003685)
Vrouwelijk totaalbeeld; lief tevenhoofd; voldoende strakke lip; lieve uitdrukking; goed oor; prima
ribwelving; fractie te goed in voer; goede hoekingen; prima bone en voeten; niet in haar beste jas vandaag;
vlot gangwerk. 3 U
4. Renske fan ’t Suydevelt (NHSB 2930148)
Beeldig hoofd, super vrouwelijk; fraaie uitdrukking; mooi oor; goede hoeking voor; prima ribben; loopt
achter iets omhoog; prima beharing; mooie bone, voeten en beharing; gaat achter goed; om beeldig type
een uitmuntend. 4 U
Mayke (NHSB 2961814)
Vrouwelijk totaalbeeld; goed gestrekt; lip zou fractie droger mogen zijn; prima oor; goede hoekingen voor
en achter; prima ribben, beharing en staart; goed gangwerk. U
Isa Louwers (NHSB 2933971)
Enthousiaste jonge teef; zag haar graag wat vrouwelijker; goede strakke lip; goed oor; zag graag iets meer
halslengte; goede ribben; goed bone; voeten mogen vaster; gangwerk voor heeft tijd nodig; goede
beharing; een beetje trimmen zou geen luxe zijn. U

