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Alrik Silha v.d. Waterreijkse Landen

REUEN
TUSSENKLAS
1.

Alrik Silha v.d. Waterreijkse Landen (NHSB 3065030)
Mooi type; in totaalbeeld echte Drent; mooi reuenhoofd; hoofd is korter in voorsnuit maar voldoende
wigvormig; goed aangezet en gedragen oor; prima nek en toplijn; goed ontwikkeld lichaam; passend bone;
harmonisch gehoekt; goed aangezette staart en dracht; fraaie vacht en bevedering; super temperament;
vlot gangwerk. 1 U, CAC/CACIB/BOB

2.

Thomas-Eefje van Klein Elsholt (NHSB 3071119)
Rastypische reu met goede verhoudingen en iets te vrolijke staart; reuenhoofd nog niet geheel volgroeid;
zachte alerte uitdrukking; goed aangezet en gedragen behang; sterke hals; in stand iets oplopende
rugbelijning en hoge staartaanzet; uitmuntende hoekingen in front, voldoende achter; uitmuntend bone
en beenwerk; sterke voeten; uitmuntende bespiering in achterhand; gangen achter niet zuiver; goede
vachtstructuur; prima temperament. 2 U

OPENKLAS
1.

Storm (NHSB 3036674)
Iets gereserveerde reu; goed type en totaalbeeld; krachtig reuenhoofd, mooi breed in schedel; prima
oogkleur en expressie; correct gebit en behang; korte hals; prima toplijn; goede schouder, opperarm te
steil; goed lichaam; correcte achterhandhoeking; bekken kon vlakker; prima bone, benen en voeten; goede
vachtstructuur, mooie bossige staart; gangwerk wat los en breed, achter correct. 1 U, resCAC/resCACIB

2.

Morris fan’t Suydevelt (NHSB 3063934)
Jonge reu, prima totaalbeeld; goed gevormd reuenhoofd, maar wat diep in stop; correct gebit; mooie
oogkleur en expressie; moet in schedel nog wat breder worden; goede hals-rugbelijning; prima bone en
beenwerk; goed gehoekte achterhand; gangwerk voor wat los in pols, achter voldoende parallel; goede
staartdracht; goede vachtstructuur met voldoende bossige staart; moet vrijer worden bij het betasten
achterhand; totaalbeeld nog wat jeugdig. 2 U

TEVEN
PUPPYKLAS
1.

Ulla fan’t Suydevelt (NHSB 3119096)
Mooie pup; vrouwelijk hoofd met al goede breedte in schedel; prima oogkleur en expressie; harmonisch
gehoekt met al goed ontwikkeld lichaam; prima bone, benen en voeten; mooie doorlopende ribwelving;
goed aangezette staart en dracht; van opzij gezien al goed gangwerk; goed ringgedrag en super mooie
vacht voor leeftijd. 1 VB

2.

Sytske Roosje v.h. Bergse Veld (NHSB 3117991)
Aantrekkelijke pup van 7 maanden; licht gestrekt; vrouwelijk hoofd; mooie oogkleur; prima expressie en
mooi behang; goede hals-rugbelijning; evenredig gehoekt voor en achter; uitmuntend bone en prima
beenwerk; bekken kon vlakker; mooie haarstructuur en kleur; prima temperament; gangwerk past bij
leeftijd; showt zich al heel goed. 2 VB

3.

Aisa Aden van Zoterbék (NHSB 3111654)
8 maanden; licht gestrekt; super temperament; heeft plezier in het leven; vrouwelijk hoofd met al mooie
breedte in schedel; prima oogkleur en expressie; goed aangezet behang; goede hals; evenredig gehoekt,
maar wat sterk hellend bekken; prima bone; lichaam in volle ontwikkeling, maar een mooie bespiering;
mooie vachtstructuur; gangwerk past bij leeftijd. 3 VB

4.

Mila Monica Babs van Zoterbék (NHSB 3112100)
Teefje van mooi formaat, maar nog vol in ontwikkeling; vrouwelijk hoofd waarvan voorsnuit iets meer
afgeknot mocht zijn; moet in schedel nog iets verbreden; prima oogkleur en expressie; opperarm kon
schuiner; prima bone, benen en voeten; voldoende hoeking achter; mooie vachtstructuur; gangwerk past
bij leeftijd, maar moet stabieler worden in front; prima temperament; uitmuntende bespiering. 4 VB
Annabel Anisa van Zoterbék (NHSB 3111655)
Pup van 8 maanden, in prima conditie voorgebracht; vrouwelijk hoofd nog volop in ontwikkeling en
duidelijke occiput; amberkleurig oog met zachte expressie; goede hals; voor- en achterhand moeten meer
in balans komen; staat nu nog wat frans; prima bone; bekken kon vlakker; super leuk temperament; en in
aanleg goede vachtstructuur. VB
Trijntje (NHSB 3117986)
Licht gestrekte pup; prima type; vrouwelijk hoofd, nog wat fijn in voorsnuit; mist wat opvulling onder de
ogen; correct gebit; goed oortje; prima hals-rugbelijning; prima bone, benen en voeten; correcte hoeking
achter; correcte staartaanzet en dracht; prima bespiering; prima ringgedrag; gangwerk past bij leeftijd;
goede vachtstructuur. VB

OPENKLAS
1.

Baloe Belle Wiesje van Zoterbék (NHSB 3059557)
Licht gestrekte teef; zeer goed type; vrouwelijk hoofd dat nog vlakker moet worden in schedel; prima
oogkleur en expressie; correcte oordracht; goede hals-rugbelijning; prima bone, benen en voeten;
ribwelving kon meer doorlopen; voldoende hoeking achter; goede vachtstructuur, iets open op croupe;
mooie bossige staart; totaalbeeld verbetert tijdens het gaan; vriendelijk gedrag. 1 ZG

2.

Milly fan’t Suydevelt (NHSB 3063942)
Licht gestrekte teef die er vandaag geen zin in heeft; vrouwelijk totaalbeeld; zag graag iets meer breedte in
schedel en afgeknotte voorsnuit; mist daardoor wigvormigheid; goede hals-rugbelijning; evenredig
gehoekt; prima bone, benen en voeten; correcte ribwelving loopt goed door; totaalbeeld moet nog wat
uitzwaren; correcte haarstructuur; gangwerk in front nog onregelmatig; zag haar graag wat vrijer in
betasting; goede bespiering. 2 ZG

VETERANENKLAS
1.

Jessie v.d. Olinckhoeve (NHSB 2807812)
Echte Drentendame van 8 jaar; mooi type in totaalbeeld; goed gevormd wigvormig hoofd met juiste vorm
en expressie; prima oordracht; correcte hals-rugbelijning; uitmuntend lichaam; staat rondom goed op de
benen met steady bone; prima achterhandhoeking; mooie vachtstructuur; goede bevedering en bossige
staart; actief gangwerk; veel temperament. 1 U, CAC

