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Milly fan’t Suydevelt

REUEN
JEUGDKLAS
1.

Ethan v.d. Olinckhoeve (NHSB 3113956)
Krachtige jonge reu van 13 maand. Uitstekend ras en geslachtstype. Mooi mannelijk hoofd. Met prima
wigvormige voorsnuit. Goed geplaatst en gedragen oor. Goed oog wat nog wat donkerder moet worden.
Krap scharend gebit. Krachtige hals van goede lengte. Goed bespierde rechte rug. Goed liggend bekken.
Evenredig goed gehoekt voor en achter. Prima ribwelving, voorborst is voelbaar aanwezig. Goed aangezet en
gedragen staart al voldoende bossig. Prima vacht. Met rastypische bevedering. Gaat vlot door de ring met
voldoende stuwing. Nog wat los in front. Prima ringgedrag. 1 U

OPENKLAS
1.

Alrik Silha v.d. Watereijkse Landen (NHSB 3065030)
Krachtige reu van ruim 2 jaar. Uitstekend ras en geslachtstype. Stevige bone. Goede verhoudingen in hoofd
en lichaam. Wigvormige voorsnuit met kleine welving op de neusrug. Prima oog en oor. Krap scharend gebit.
Evenredig goed gehoekt voor en achter. Goede krachtige hals. Rechte rug. Licht hellend bekken. Goede
ribwelving, borstdiepte. Prima voorborst. Goede voeten met goed gesloten tenen. Gaat vlot door de ring
met voldoende stuwing. Front wat los. Uitstekende vacht met correcte rastypische bevedering met prima
ringgedrag. 1 U, resCACIB

2.

Joppe fan’t Suydevelt (NHSB 3044917)
Krachtige jonge reu bijna 3 jaar. Stevige bone. Uitstekend ras en geslachtstype. Mooi mannelijk hoofd. Met
prima wigvormige voorsnuit. Compleet scharend gebit. Goed besneden lippen. Goed geplaatst en gedragen
oor. Goed oog met juiste expressie. Krachtige hals die overgaat in rechte rug. Licht hellend bekken.
Evenredig gehoekt voor en achter. Zag ellebogen graag iets beter aangesloten. Goede ribwelving. Licht
oplopende onderbelijning. Gaat met voldoende stuwing wat los in front, neigt naar overreaching. Vacht in
uitstekende conditie met mooie plaatverdeling. Uitstekend ringgedrag. 2 U

3.

Axel (NHSB 2950005)
Krachtige reu 5 jaar met stevige bone. Manteltype met correcte verhoudingen in hoofd en lichaam. Goede
wigvormige voorsnuit. Compleet scharend gebit. Goed geplaatst en gedragen oor. Toont een beetje lip.
Krachtige ronde hals die overgaat in rechte rug. Licht hellend bekken. Goed geplaatst en gedragen bossige
staart. Voorborst voelbaar aanwezig. Voldoende gehoekt voor, goed achter. Goede ribwelving en
borstdiepte. Gangwerk met voldoende stuwing. Voldoende uitgrijpend. Prima vacht qua structuur en
bevedering. Ringgedrag zou wat zekerder mogen zijn. 3 ZG

KAMPIOENSKLAS
1.

Brisco Barasya the Gloucester (NHSB 2889094)
Krachtige reu. Ruim 6,5. Uitstekend ras en geslachtstype. Mooi mannelijk hoofd. Prima wigvormig voorsnuit.
Goed besneden lippen. Goed oog en oor. Compleet scharend gebit. Krachtige ronde hals van correcte lengte,
die overgaat in recht rug die iets vaster mocht zijn. Goed gewelfde ribben. Prima borstdiepte. Voorborst
voelbaar aanwezig. Evenredig goed gehoekt voor en achter. Goed geplaatst en gedragen bossige staart. Gaat
vlot door de ring met prima uitgrijpend en stuwend gangwerk. Met rechte rug en goede staartdracht. Prima
vacht qua structuur en bevedering. Prima ringgedrag. 1 U, CAC/CACIB, Beste Reu
1

TEVEN
PUPPYKLAS
1.

Quincy Eefje van Klein Elsholt (NHSB 3136651)
Charmante jonge pup van 5 maand. Met mooi vrouwelijk hoofd. Prima rastypische kenmerken, waaronder
wigvormige voorsnuit. Goed oog met zachte intelligente expressie. Goed geplaatst en gedragen oor.
Compleet schaargebit, goed besneden lippen. Lichaam al goed ontwikkeld en in verhouding. Uitstekende
voorborst. Goede ribbenpartij. Stevig bone. Goede hals. Goede rechte rug. Licht hellend bekken. Gaat vlot
in de ring en laat voor leeftijd goed stuwend en uitgrijpend gangwerk zien. Hondje om trots op te zijn. 1
VB

JEUGDKLAS
1.

Nanna Sterre ut it Suden (NHSB 3107927)
Teefje van 1 jaar oud met uitstekend ras en geslachtstype. Goede verhouding in hoofd en lichaam en voor
leeftijd al stevig bone. Prima wigvormige voorsnuit. Compleet schaargebit. Oog moet nog wat donkerder
worden maar met rastypische zachte intelligente expressie. Goede krachtige hals. Prima boven en
onderbelijning. Licht hellend bekken. Prima voorborst. Voor leeftijd al uitstekende ribpartij. Goed gehoekt
voor en achter. Wil zo nu en dan beetje Frans staan. Gaat vlot door de ring. Achter een tikkeltje nauw.
Grijpt goed uit. Vacht in uitstekende conditie. Wit met bruine platen. En met Ticking. Goed ringgedrag. 1 U

2.

Elvie v.d. Olinckhoeve (NHSB 3113958)
Krachtige jonge dame van ruim een jaar. Met stevig bone. Uitstekend ras en geslachtstype. Goede
wigvormige voorsnuit. Goed oog met alerte uitstraling. Goed geplaatst en gedragen oor. Krachtige hals
met goede lengte, die overgaat in vaste rechte rug. Licht hellend bekken. Voelt zich beetje onzeker,
waardoor ze staart niet goed laat zien. Goede voorborst. Goed gehoekt voor en achter. Prima ribwelving.
Licht oplopende onderbelijning. Gaat vlot door de ring. Maar is in zijn geheel nog wat jeugdig. Moet nog
vaster worden in front. Prima vacht qua structuur en in aanleg goede bevedering. Ringgedrag zou iets
zelfverzekerder kunnen zijn. 2 U

3.

Us Eefke (NHSB 3123214)
Teefje 10 maand. Uitstekend ras en geslachtstype. Mooi vrouwelijk hoofd met juiste verhoudingen.
Wigvormige voorsnuit. Compleet scharend gebit. Goed geplaatst en gedragen oor. Goede hals die nog wat
krachtiger mag worden. Rechte rug. Prima onderbelijning.Wat hellend bekken. Tikkeltje laag aangezette
staart met goede bevedering. Goed gehoekt achter. Tikkeltje naar voren geplaatste voorhand. Uitstekende
ribbenpartij. Goede borstdiepte. Stevige compacte voeten. Gaat vlot door de ring. Gangwerk nog wat
jeugdig met voldoende stuwing. Uitstekende vacht met voor leeftijd goede bevedering. Prima ringgedrag.
3U

4.

Josje Luna v.d. Nettelhorst (NHSB 3110620)
Jonge dame, 14 maand. Prima ras en geslachtstype. Moet in geheel nog wat meer bone krijgen. Goede
verhoudingen in hoofd en lichaam. Compleet schaargebit. Oren tikkeltje laag aangezet. Goed oog met
zachte expressie. Goede hals die nog wat krachtiger moet worden. Rechte rug met sterk hellend bekken.
Evenredig gehoekt voor en achter. Goede voorborst. Wat oplopende onderbelijning. Gaat vlot door de ring
met goed uitgrijpend en stuwend gangwerk en goede staartdracht. Prima vacht met voor leeftijd al prima
bevedering. Vriendelijk gedrag. Kon iets zelfverzekerder zijn. 4 U
Donja Luna v.d. Nettelhorst (NHSB 3110624)
Jonge dame, 14 maand met voldoende ras en geslachtstype. Prima verhouding in hoofd, wat lang in
lendenen .Voorsnuit zou iets meer opgevuld mogen zijn onder de ogen, met wat veel stop. Compleet
scharend gebit. Goede hals. Rechte rug, wat hellend bekken. Wat sterk oplopende onderbelijning en
ribben zouden wat verder door mogen lopen. Voldoende gehoekt voor en achter. Voorborst voldoende
aanwezig. Ellebogen zouden wat beter mogen aansluiten. Gangwerk: Achter wat nauw, draait ellebogen
wat naar buiten. Met voldoende stuwing. Goede vachtstructuur en in aanleg goede bevedering. ZG

2

Fenna (NHSB 3126700)
Jonge dame 9 maand. Prima ras en geslachtstype. Moet in totaal nog iets uitzwaren. Vrouwelijk hoofd met
wigvormige voorsnuit en lichte welving op de neusrug. Met compleet scharend gebit. Oren tikkeltje laag
aangezet. Hals van goede lengte. Moet nog wat krachtiger worden. Rechte rug. Licht hellend bekken.
Voldoende gehoekt voor en achter. Voldoende ribwelving en voorborst voldoende aanwezig. Staat graag
beetje Frans in front. Gangwerk nog wat jeugdig. Achter tikkeltje koehakkig. Nog wat los in front. Vacht in
prima conditie met in aanleg goede bevedering. U
Sietske fan ’t Suydevelt (NHSB 3104175)
Jonge dame van ruim een jaar. Die het allemaal nog erg spannend vindt. In leeftijd nog volop in
ontwikkeling. Prima ras en geslachtstype. Vrouwelijk hoofd, waarvan ik graag iets meer wigvorming in de
voorsnuit zou zien. Compleet scharend gebit. Goed geplaatst en gedragen oor. Rechte rug die nog wat
vaster mag worden. Wat sterk hellend bekken. Voorborst voelbaar aanwezig. Schouder zou iets verder
naar achteren mogen liggen. Evenredig voldoende gehoekt voor en achter. Gangwerk nog wat jeugdig.
Heeft op dit moment wat neiging tot overreaching. Voor en achter nog wat los. Vacht: mantelhond. Goed
qua structuur en bevedering in aanleg aanwezig. Moet nog zelfverzekerder worden in de ring. ZG

TUSSENKLAS
1.

Romy fan’t Suydevelt (NHSB 3104162)
Teefje 16 maand. Uitstekend ras en geslachtstype. Goede verhoudingen in hoofd en lichaam. Mooi
vrouwelijk hoofd. Compleet scharend gebit. Goed besneden lippen. Wat lichtkleurig rond oog. Goed
geplaatst en gedragen oor. Krachtige hals. Goede rechte rug. Licht hellend bekken. Wat steil liggend
opperarm. Goede ribbenpartij. Goed gehoekt achter. Voldoende voorborst. Staat stevig op de benen. Zal
achter wat meer mogen stuwen, neigt naar overreaching. Grijpt voldoende uit. Prima vacht qua structuur.
Ietwat openliggend op de rug. Mantelhond. Uitstekend ringgedrag. 1 ZG

OPENKLAS
1.

Milly fan’t Suydevelt (NHSB 3063942)
Charmante jonge dame van ruim 2 jaar. Uitstekend ras en geslachtstype. Mooi vrouwelijk hoofd. Goede
wigvormige voorsnuit. Compleet scharend gebit. Goed oog met mooie zachte expressie. Goede hals die
overgaat in rechte rug. Licht hellend bekken. Goed gehoekt voor en achter. Prima voorborst. Goede
onderbelijning. Prima ribbenpartij die ik graag iets langer door zag lopen. Gaat vlot door de ring met goede
stuwing. Grijpt goed uit en met prima staartactie. Vacht in uitstekende conditie met prima bevedering.
Prima ringgedrag. 1 U, CAC/CACIB/BOB

2.

Evy Lenny v.d. Bezelhonk (NHSB 3070574)
Teefje 26 maand. Uitstekend ras en geslachtstype. Goede verhouding in hoofd en lichaam. Mooi
wigvormige voorsnuit. Compleet scharend gebit. Goed besneden lippen. Goed oog met mooie zachte
intelligente expressie. Krachtige hals van correcte lengte die overgaat in goed bespierde rug die iets
rechter mocht zijn. Wat hellend bekken. Evenredig goed gehoekt voor en achter. Voorborst voelbaar
aanwezig. Uitstekende ribbenpartij. Prima onderbelijning. Staat stevig op de benen. Gaat vlot door de ring.
Prima stuwing. Achter tikkeltje nauw. Prima vacht qua structuur en bevedering. Prima ringgedrag. 2 U

3.

Puck Tessa van Klein Elsholt (NHSB 2997330)
Teefje 4 jaar. Uitstekend ras en geslachtstype. Vrouwelijk hoofd met goede wigvormige voorsnuit. Correcte
verhoudingen in hoofd en lichaam. Goed besneden lippen. Compleet scharend gebit. Goede hals
overgaand in vaste rechte rug. Goed liggend bekken. Goed gehoekt voor en achter. Zou voor graag iets
meer borstdiepte. Prima ribwelving. Staat stevig rondom op de benen. Gaat vlot door de ring. Achter
tikkeltje nauw. Zou iets meer mogen stuwen. Vacht in prima conditie met goede bevedering en bossige
staart. Uitstekend ringgedrag. 3 U

4.

It's Mareike uit de Drentsche Streek (NHSB 3003906)
Charmante jonge teef van bijna 4 jaar met correcte verhouding in hoofd en lichaam. Vrouwelijk hoofd,
waarvan ik graag iets minder stop zag. Goede wigvormige voorsnuit. Goed besneden lippen. Compleet
scharend gebit. Goed oog met zachte expressie. Prachtige hals die overgaat in goed bespierde rug die wat
3

vaster mocht zijn. Goed geplaatst en gedragen staart die een tikkeltje langer mocht zijn. Goed gehoekt
achter. Stijl liggende opperarm. Wat kort borstbeen. Zou wat meer voorborst mogen hebben. Goed
gewelfde ribben. Gangwerk zou wat meer mogen stuwen. Grijpt voldoende uit. Vacht: goede vacht qua
structuur. Zou iets meer bevedering mogen hebben. Prima ringgedrag. 4 ZG
Jenta-Jentie v.d. Neerbosche Wateren (NHSB 3062675)
Teefje 28 maand. Prima ras en geslachtstype. Vrouwelijk hoofd, waarvan voorsnuit iets wigvormiger mocht
zijn. Lichte welving op de neusrug. Compleet scharend gebit. Mooi donker oog met zachte expressie.
Krachtige hals van juiste lengte. Overgaand in rug die iets vaster mocht zijn. Wat ronde croupe. Goed
gehoekt achter, Voldoende voor. Goed gewelfde ribben die iets meer door mochten lopen. Voorborst
voelbaar aanwezig. Gaat vlot door de ring met rechte rug. Achter wat nauw en los in front. Vacht in prima
conditie. Uitstekend ringgedrag. ZG
Renske fan ’t Suydevelt (NHSB 2930148)
Teefje bijna 6 jaar. Zou wat mij betreft iets meer werklust mogen uitstralen. Prima ras en geslachtstype.
Correcte verhoudingen in hoofd en lichaam. Voorsnuit zou iets meer wigvorm mogen hebben. Compleet
scharend gebit. Goede hals en rug. Sterk hellend bekken. Evenredig voldoende gehoekt voor en achter.
Zou wat meer voorborst mogen hebben. Wat oplopende onderbelijning. Goede ribwelving. Evenredig
gangwerk, zou wat meer pit mogen tonen. Gedrag vandaag wat timide. Prima vacht qua structuur en
bevedering. ZG

KAMPIOENSKLAS
1.

Layla Hesther fan 't Patrijzen Bos (NHSB 3060525 )
Mooie jonge dame van bijna 2,5. Uitstekend ras en geslachtstype. Voelt zich vandaag niet zo op haar
gemak. Goede verhouding in hoofd en lichaam. Wat rond oog. Goede wigvormige voorsnuit met goed
gesneden lippen. Compleet scharend gebit. Goede hals. Zag rug graag wat rechter. Wat hellend bekken.
Evenredig goed gehoekt voor en achter. Uitstekende voorborst. Prima ribben en borstdiepte. Gangwerk
zou wat meer mogen stuwen. Achter wat nauw en draait voor de elleboogjes wat naar buiten. Prima vacht
qua structuur en bevedering. Prima ringgedrag. 1 U

4

