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REUEN
JEUGDKLAS
1.

Rebel fan’t Suydevelt (NHSB 3104160)
Krachtige reu, 15 maanden; leuke verschijning; mannelijk hoofd, breed in schedel; correcte oren, oog en
gebit; iets ruim in lippen; krachtige hals; voor leeftijd prima ontwikkeld in lichaam; correcte hoekingen;
stevig bone; wat steile middenvoet; correcte belijningen; laat een uitgrijpend en stuwend gangwerk zien;
prima ringgedrag; correcte beharing. 1 U

OPENKLAS
1.

Alrik-Silha v.d. Waterreijkse Landen (NHSB 3065030)
Reu, 2 jaar; mooi totaalbeeld; aantrekkelijk reuenhoofd; goede verhoudingen; vriendelijke alerte expressie;
prima gedragen en geplaatst oor; scharend gebit; correcte voorsnuit; goede hals; goed ontwikkeld lichaam;
correcte hoekingen voor en achter; goede ribwelving; prima lendenen; passend bone; zet voetjes wat
frans; prima vacht en bevedering; laat vlot gangwerk zien, iets uit ellebogen. 1 U, CAC/CACIB, Beste Reu

2.

Thomas-Eefje van Klein Elsholt (NHSB 3071119)
Stevige reu, prima rasbeeld; zou iets ruimer in de beharing mogen zitten; aantrekkelijk reuenhoofd; correct
oor; prima oog, alerte expressie; correct gebit; krachtige hals; mooie hoekingen in voorhand; prima borst
en ribbenpartij; goede hoeking achterhand; polsen mogen iets sterker, net als de rug; laat vlot gangwerk
zien met goede paslengte; keurig ringgedrag. 2 U, resCAC/resCACIB

3.

Pjotter fan’t Suydevelt (NHSB 2914673)
Leuke reu, 6 jaar; krachtige verschijning; mannelijk hoofd; zware schedel en wigvorm; prima oog, oor en
gebit; goede hals; goede hoekingen voor en achter; bovenbelijning mag sterker, evenals de polsen; prima
voorborst; goede ribkorf; krachtige lendenen; vacht in aanleg goed; correcte bevedering; gangwerk met
goede paslengte, te breed in ellebogen. 3 U

4.

Arie v.h. Groningerland (NHSB 3042583)
Onstuimige jonge reu van 3 jaar; reuenhoofd met goede wigvorm; goede schedel; neusrug mag rechter;
prima oor; ondeugende expressie; prima ontwikkeld lichaam; voldoende hoekingen voor en achter;
krachtig bone; staat graag wat frans; prima ribwelving; goede vacht; staart mag iets langer; tijdens het
gaan toont hij niet de juiste kwaliteiten; heel speels ringgedrag. 4 ZG
Axel (NHSB 2950005)
5 jaar; reu die zich na aardig overredingskracht enigszins liet betasten; rastypische verschijning; goed
reuenhoofd; goed oog, scharend gebit; goede hals; voorhandhoeking iets steil; achter voldoende gehoekt;
prima botstructuur; goede ribwelving; prima staartlengte en dracht; gangwerk gaat graag in telgang;
neemt tijdens het gaan de leiding over zijn baasje; ga werken aan het gedrag. G
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TEVEN
JONGSTE PUPKLAS
1.

Quincy Eefje van Klein Elsholt (NHSB 3136651)
Aantrekkelijk teefje; mooie verschijning; ondeugend; prima oogje, alerte expressie; prima oor; scharend
gebit; goede verhoudingen in hoofd; prima lichaam; goede hoekingen; prima verhoudingen; goede
belijningen; correct bone; goede vachtstructuur; gaat als een trein door de ring; paslengte en stuwkracht;
leuk karakter. 1 Zeer Veel Belovend

JEUGDKLAS
1.

Djara-Jentie v.d. Neerbosche Wateren (NHSB 3114810)
Hele mooie teef; prima rasbeeld; aantrekkelijk vrouwelijk hoofd; goede schedel en voorsnuit; correct gebit;
mooi oog, vriendelijke expressie; goed gedragen oor; goede hals; prima lichaam, zeker voor haar leeftijd;
goede hoekingen; goede ribwelving en voorborst; passend bone; prima vacht; fijn karakter; dikke
Uitmuntend. 1 U, CAC/Beste Teef/BOB

2.

Nanna Sterre út it Suden (NHSB 3107927)
12 maanden; echt dametje; vrouwelijk hoofd; goede verhoudingen; amberkleurig oog, vriendelijke
expressie; correct gedragen oor; scharend gebit; goede boven- en onderbelijning; prima hals; mooie
hoekingen; aantrekkelijke verhouding in lichaam; prima bone; iets steile middenvoet; kwispelende staart;
prima vacht en bevedering; gangwerk met prima paslengte; zou iets meer mogen stuwen. 2 U, resCAC

3.

Josje Luna v.d. Nettelhorst (NHSB 3110620)
13 maanden; vrouwelijk totaalbeeld; vrouwelijk hoofd, goede verhoudingen; amberkleurig oog; oor wat ze
goed kan dragen; scharend gebit; goede hals; lichaam volop in ontwikkeling; goede benen en voeten;
ellebogen sluiten nog niet aan; evenredige hoekingen; goede vacht en bevedering; voldoende vlot
gangwerk; vriendelijk rustig gedrag, maar vindt het wel allemaal spannend. 3 ZG

TUSSENKLAS
1.

Romy fan’t Suydevelt (NHSB 3104162)
18 maanden; gedrag passend bij leeftijd, spontaan en onbehouwen; vrouwelijk hoofd; iets brede schedel,
wat bakken; voorsnuit mag iets langer; amberkleurig oog; correct oor; goede hals; lichaam toont nog wat
gestrekt en moet nog uitzwaren; goede hoekingen; voldoende ribwelving; passend bone; goede benen en
voeten; ellebogen sluiten nog niet aan; vacht hier en daar wat open; gangwerk passend bij leeftijd;
vriendelijk en vrolijk karakter. 1 ZG

OPENKLAS
1.

Milly fan’t Suydevelt (NHSB 3063942)
2 jaar, die het nog allemaal spannend vindt maar zich wel goed laat betasten; vrouwelijk hoofd, voldoende
wigvorm; goede verhoudingen; mag iets meer opvulling onder haar ogen hebben; amberkleurig oog;
correct oor; goede hals; toont nog iets lang; bovenbelijning mag iets strakker; evenredige hoekingen;
passend bone; lichaam moet nog uitzwaren, ellebogen nog aansluiten; vacht in aanleg goed; gangwerk met
voldoende paslengte en staartdracht. 1 ZG

2.

Jenta-Jentie v.d. Neerbosche Wateren (NHSB 3062675)
27 maanden; met een goed kosthuis (iets te dik); vrouwelijk hoofd; goede verhoudingen schedel en
voorsnuit; donker oog; correct oor, goede bevedering; prima hals; goede hoekingen voor en achter; prima
bone; een paar pondjes minder zou het totaalbeeld ten goede komen; pols en rug mogen sterker; prima
staartaanzet; gaat met ruime paslengte; los in front; mooie staartdracht; vriendelijk gedrag. 2 ZG
It’s Mareike uit de Drentsche Streek (NHSB 3003906)
3 jaar, 6 maanden; is momenteel uit vacht; mist de langere behang en heeft geen bevedering en met een
in verhouding brede schedel mis ik het rastype enigszins; hoofd kan vrouwelijker tonen; vloeiende stop;
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wat groot oor; correct gebit; stevige hals; stevig lichaam, ronde ribbenpartij; breed front; voldoende
hoekingen; ellebogen sluiten niet aan; prima bone; krachtige lendenen; goede staartaanzet; tijdens het
gaan houdt ze achter wat in; vriendelijk karakter. G
Pip (NHSB 3017554)
3 jaar, die gezien haar leeftijd wat krachtiger mag zijn; ze doet elegant aan; vrouwelijk hoofd, fijntjes met
goede verhoudingen; vloeiende stop; donker oog; correct oor; goede hals; goede hoekingen voor en
achter; ellebogen mogen beter aansluiten; voldoende borst en ribwelving; fijn bone; sterk hellend bekken;
vachtstructuur goed maar de spikkels neigen naar roan; staart mag bossiger; vriendelijk in karakter maar
timide. G

3

