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Makker fan’t Suydevelt

REUEN
JONGSTE PUPPYKLAS
Xantos Dorus fan ’t Suydevelt (NHSB 3150279)
Leuk rastypisch reutje van 4 maanden. Prima totaal beeld. Voor zijn puppy leeftijd al een mooi bone.
Mannelijk hoofdje met mooi oog, goed aangezet en gedragen oor. Scharend gebit dat aan het wisselen is.
Goede bovenbelijning. Voor leeftijd prima voorborst en borstdiepte. Goede hoekingen. Vrolijk hondje. 1
VB

PUPPYKLAS
Joep Eefje van Klein Elsholt (NHSB 3136647)
Mooie rastypische reu van 7 maanden. Prima totaalbeeld. Licht gestrekt. Prima reuen hoofd met de juiste
expressie. Goed aangezet en gedragen oor. Prima kleur ook. Scharend gebit. Sterke hals en goede
bovenbelijning. Voldoende voorborst. Goede onderbelijning. En goed aangezette en gedragen staart.
Sterke benen en voeten. Prima hoekingen. Voor leeftijd al prima vachtstructuur. Bevedering moet nog
komen. Goed uitgrijpend gangwerk met prima staartdracht maar nog wat los in de elleboog. 1 VB
Roan Yaris Ninco van’t Resschebeke (LOSH 1280650)
Rastypische reu van 7 maanden. Met de juiste Drenten expressie. Licht gestrekt totaalbeeld. Goed
aangezet en gedragen oor, dat wel een beetje zwaar is. Scharend gebit. Bovenbelijning moet nog vaster
worden. Staartaanzet ietsje laag. Voor leeftijd al voldoende voorborst en borstdiepte.
Voldoende en evenredige hoekingen. Sterk bone. In gangwerk nog een echte pup met losse rug en vrolijke
staartdracht. Prima vacht, maar op de rug nog puppykrul, wat na 1 /2 keer ruien sluiker wordt. 2 VB

JEUGDKLAS
Theo fan’t Suydevelt (NHSB 3114032)
Super mooie rastypische, sterke, licht gestrekte reu van 14 maanden. Expressief reuenhoofd. Goed
gewelfde schedel. Goed aangezet oor. Mooi gevormd en ingekleurd oog. Goede neuslengte. Correct
scharend gebit. Sterke hals. Prima bovenbelijning met goed aangezet en gedragen staart. Prima voor- borst
en diepte. Goede onderbelijning. Sterk bone. Prima hoekingen in voor en achterhand. Sterke gesloten
voeten. Toont zich perfect. Mooie vacht en prima kleur. Prima gangwerk met goede staartdracht. 1 U,
resCAC, Beste Jeugdhond
Ethan v.d. Olinckhoeve (NHSB 3113956)
Prima rastypische, licht gestrekte reu van 15 maanden. Mooi reuenhoofd met goed aangezet en gedragen
oor. Prima oog. Scharend gebit. Goede bovenbelijning met goed aangezette en gedragen staart. Voor
leeftijd al prima voorborst en borstdiepte. Voldoende onderbelijning. Sterk bot.
Voldoende en evenredig gehoekt in voor en achterhand. Prima vachtstructuur. Bevedering moet nog wat
rijker worden. Mooie kleurverdeling. Enthousiaste jonge reu. 2 U
Urbanus fan ’t Suydevelt (NHSB 3119090)
Mooie rastypische Drentenreu van 14 maanden. Licht gestrekt totaalbeeld. Prima reuenhoofd met goed
aangezet en gedragen oor. Amandelvormig oog van goede kleur. Prima voorsnuit en scharend gebit. Prima
bovenbelijning en staartaanzet. Mooie voorborst, prima diepte en onderbelijning. Evenredige hoekingen in
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voor en achterhand. Sterk bone en mooie gesloten voeten. Mooie vachtstructuur en kleurverdeling.
Bevedering begint al te komen. Prima gedrag, maar nog lekker wild. Prima gangwerk met goede
staartdracht, maar nog een beetje los in de beweging. 3 U
Jonas v.d. Olinckhoeve (NHSB 3113943)
16 maanden. Enthousiaste jonge reu. Rastypisch, licht gestrekt totaalbeeld. Mannelijk hoofd met goed
aangezet en gedragen oor. Goede oogkleur. Scharend gebit. Sterke hals. Goede bovenbelijning met goed
aangezette en gedragen staart. Prima voorborst. Goede onderbelijning. Voldoende en evenredige
hoekingen in voor en achterhand. De voorvoeten mochten een tikkeltje vaster zijn. Prima achtervoeten.
Prima vachtstructuur en mooie kleurverdeling. Bevedering moet nog rijker worden. Voor leeftijd al prima
gangwerk, maar loopt nog er speels door de ring. 4 U
Jim v.d. Olinckhoeve (NHSB 3113942)
Rastypische reu, ruim 14 maanden, die jammer genoeg nog erg onwennig in de ring is en zijn gebit niet wil
tonen. Rastypisch reuenhoofd met goed aangezet en gedragen oor. Prima oog. Goede bovenbelijning met
goed aangezette en gedragen staart. Voor leeftijd al goede voorborst en borstdiepte. Prima onderbelijning,
mooie vachtstructuur en kleurverdeling. Bevedering moet nog komen. Prima hoekingen in voor en
achterhand. Sterke benen en voeten. Prima gangwerk. Tikkeltje vrolijke staartdracht. Zie hem graag nog
eens terug, maar nu een zeer goed. ZG

TUSSENKLAS
Rebel fan’t Suydevelt (NHSB 3104160)
Mooie rastypische reu van 19 maanden. Prachtig totaalbeeld. Licht gestrekt. Rastypisch mannelijk
Drentenhoofd met goed aangezet en gedragen oor. Mooi oog van de juiste kleur. Scharend gebit. Sterke
hals, mooie bovenbelijning met goed aangezet en gedragen bossige staart. Prima voorborst en borstdiepte
en onderbelijning. Prima hoekingen in voor en achterhand. Mooie vachtstructuur, met voor leeftijd al
prima bevedering. Gebroken mantel. Sterk bone. Sterke gesloten voeten. Prima gangwerk met goede
stuwing, maar nog iets los in de elleboog. Prima presentatie. 1 U
Sjoerd fan ’t Suydevelt (NHSB 3104171)
Rastypische reu van anderhalf jaar, met prima reuenhoofd. Goed aangezet en gedragen oor. Prima oog.
Scharend gebit. Goede bovenbelijning. Nog erg onwennig in de ring. Heeft nog ringtraining nodig. Staart
een tikkeltje laag aangezet. Prima voorborst, borstdiepte en onderbelijning. Voldoende en evenredige
hoekingen in voor en achterhand, maar in het gangwerk gaat hij nog makkelijk over in telgang. Goede
vachtstructuur. Gebroken mantel. Bevedering moet nog rijker worden. Zie hem graag nog eens met meer
ring ervaring terug. Nu nog een zeer goed. 2 ZG

OPENKLAS
Thomas Eefje van Klein Elsholt (NHSB 2903967)
Prachtige rastypische reu van bijna 2 jaar. Licht gestrekt. Mooi mannelijk hoofd met goed aangezet en
gedragen oor. Prima oog van goede kleur. Scharend gebit. Prima bovenbelijning met goed aangezet en
gedragen bossige staart. Voor leeftijd al mooie voorborst en diepte en behoorlijke onderbelijning. Prima
hoekingen voor en achterhand. Sterk bone. Goede voeten. Hele attente hond die zich mooi presenteert.
Loopt als een zonnetje met goede staartdracht. 1 U
Borys-Yssy v.d. Huetsche Grave (NHSB 2978203)
Rastypische reu van bijna 5 jaar. Mooi licht gestrekt totaalbeeld, met juist mannelijk hoofd. Goed aangezet
en gedragen oor. Goed oog, scharend gebit. Alleen spijtig dat hij op dit moment een beetje te goed in het
voer staat. Mag minstens 2 kilo afvallen. Ondanks het extra gewicht toch een prachtige bovenbelijning met
goed aangezet en gedragen staart. Prima voorborst, diepte en onderbelijning. Sterk bone en voeten, maar
op dit moment door het gewicht doorgezakt. Prima vachtstructuur. Voldoende bevedering. Om het mooie
rastype toch uitmuntend. 2 U
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Quirijn-Teun fan ’t Suydevelt (NHSB 3086664)
Mooie rastypische reu van bijna 2 jaar. Prima mannelijk hoofd met goed aangezet een gedragen oor. Prima
oog, goede kleur. Scharend gebit. Prima bovenbelijning. Voor leeftijd al voldoende voorborst en diepte.
Evenredige hoekingen in voor en achterhand. Mooie bossige staart. Loopt als een zonnetje door de ring. 3
U
Wild Venatrix Sako of Floris (NHSB 3057828)
Mooie rastypische reu van ruim 3 jaar. Licht gestrekt totaalbeeld. Masculien reuenhoofd. Goed gewelfde
schedel. Goed aangezet en gedragen oor. Amandelvormig oog van goede kleur. Prima voorsnuit, scharend
gebit. Sterke hals, prima bovenbelijning en staart aanzet. Mooie voorborst, borstdiepte en onderbelijning.
Evenredige functionele hoekingen in voor en achterhand. Tikkeltje steil in de pols. Goed bone en goede
voeten. Prima vachtstructuur. Mooie kleur en rijke bevedering. Prima gangwerk met goede staartdracht.
Goede stuwing vanuit de achterhand. 4 U
Gijs fan ’t Zuudbargerveld (NHSB 2961811)
Rastypische reu van 5 jaar. Prima totaalbeeld. Mooie bovenbelijning. Prima voorborst, diepte en
onderbelijning. Prima hoekingen voor en achterhand. Sterk bone. Goede voeten. Prima gangwerk, met
vrolijke staartdracht. Goede vachtstructuur, bossige staart. Mantelhond. U
Arie v.h. Groningerland (NHSB 3042583)
Mooie rastypische reu van 3 jaar. Licht gestrekt. Prima reuenhoofd. Scharend gebit. Sterke hals, mooie
bovenbelijning. Staart is een tikkeltje te laag aangezet. Mooie voorborst, diepte en onderbelijning.
Evenredige hoekingen in voor en achterhand. Mooie vachtstructuur, kleur en bevedering. Prima gangwerk
met goede staartdracht. Wordt goed gepresenteerd. U
Arak v.h. Groningerland (NHSB 3042585)
Prachtige rastypische reu van 3 jaar. Prima reuenhoofd met de juiste expressie. Goed oor. Scharend gebit.
Sterke hals, prima bovenbelijning met goed aangezet en gedragen staart, die jammer genoeg een flinke
knik heeft (geen doktersattest). Mooie hoekingen in voor en achterhand. Sterk bone. Tikkeltje steil in de
pols. Sterke voeten. Mooie kleur, bevedering is voldoende. Staart mocht ietsje bossiger zijn. Prima
gangwerk met goede staartdracht. Presenteert zich perfect. ZG
Pjotter fan ’t Suydevelt (NHSB 2914673)
Reu van 6 jaar. Fors totaalbeeld, die een tikkeltje te goed in het voer staat. Rastypisch reuenhoofd, goed
aangezet en gedragen oor. Prima oog, scharend gebit. Mocht in hals en keel iets droger zijn. Prima
bovenbelijning met goed aangezette staart. Sterk bone. Sterke voeten. Goede vachtstructuur met bossige
staart. Ondanks zijn huidige formaat een prima gangwerk met goede staartdracht. ZG
Rintje Indy v.h. Bergse Veld (NHSB 2969879)
Rastypische reu van 6 jaar. Mooi totaalbeeld. Mannelijk hoofd. Droog besneden met goed aangezet en
gedragen oor. Prima oog. Scharend gebit. Prima bovenbelijning. Goede voorborst, borstdiepte en
onderbelijning. Goede hoekingen in voor en achterhand. Sterk bone. Goede voeten. Prima vachtstructuur.
Voldoende bossige staart. Presenteert zich perfect. U
Blitz (NHSB 2868421)
Mooie rastypische reu van bijna 8 jaar die op dit moment te goed in het voer staat. Schitterend
Drentenhoofd met goede expressie, met goed gedragen oor. Scharend gebit. Sterke hals. Ondanks zijn
huidige gewicht toch een sterke bovenbelijning, met goed aangezet en gedragen staart. Prima voorborst
en diepte. Goede onderbelijning. Prima gehoekt in voor en achterhand waardoor hij ondanks zijn gewicht
een prachtig gangwerk laat zien met goede staartdracht. Mag een paar kilootjes minder. U
Duvel-liam-lena van Zoterbék (NHSB 3058481)
Rastypische bijna 3 jarige reu. Prima reuenhoofd. Goed aangezet en gedragen oor. Goed oog. Scharend
gebit. Bovenbelijning mag nog iets vaster worden en heeft een wat lage staartaanzet. Voldoende voorborst
en diepte. Onderbelijning voldoende, maar loopt naar achteren toe ietsje te snel op. Voldoende maar
evenredige hoekingen in voor en achterhand, waardoor hij een prima gangwerk laat zien. Prima
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vachtstructuur, maar bevedering moet nog rijker worden. Nu een ZG maar zie hem graag nog een keer
terug. ZG
Joris (NHSB 2981568)
Mooie rastypische lichtgestrekte reu van 3 jaar. Mooi masculine reuenhoofd. Prachtig amandelvormig oog.
Goed aangezet en gedragen oor. Scharend gebit. Sterke hals. Mooie toplijn, goed aangezet en al bossige
staart. Prima voorborst, diepte en onderbelijning. Prima vrachtstructuur met mooie kleurverdeling. Beetje
ticking op de benen. Sterke voeten. Evenredige hoekingen in voor en achterhand. Loopt als een zonnetje
met goede staartdracht door de ring. Presenteert zich prima. U
Charlie fan ’t Zuudbargerveld (NHSB 2961810)
Rastypische reu van 5 jaar die een ietsje te goed in het voer staat. Mooi rastypisch reuenhoofd met goed
aangezet en gedragen oor. Sterke hals, goede bovenbelijning. Goed aangezet en gedragen bossige staart.
Prima voorborst, voldoende borstdiepte en onderbelijning. Evenredig gehoekt in voor en achterhand. Sterk
bone en voeten. Prima vachtstructuur. Gebroken mantel. Loopt vlot met een tikkeltje vrolijke staartdracht
door de ring. U
Puk van Zoterbék (NHSB 2930205)
Rastypische massieve maar droog belijnde reu van 6 jaar. Mooie reuenhoofd met de juiste expressie. Goed
aangezet en gedragen oor. Mooi oog. Scharend gebit dat door gebitssanering verschillende elementen
mist (dierenarts attest). Sterke hals, prima bovenbelijning met goed aangezet en gedragen behoorlijk
bossige staart. Prima voorborst, diepte en onderbelijning. Sterk bone, prima voeten. Goed en evenredig
gehoekt in voor en achterhand. Prima gangwerk met goede staartdracht. U
Joppe fan’t Suydevelt (NHSB 3044917)
Rastypische reu van 3 jaar. Licht gestrekt totaalbeeld. Mooi mannelijk hoofd. Goed aangezet en gedragen
oor, prima oog. Scharend gebit. Sterke hals en goede bovenbelijning. Goed aangezet en gedragen bossige
staart. Prima voorborst, diepte en onderbelijning. Sterk bone. Voldoende en evenredig gehoekt in voor en
achterhand, waardoor hij een prima gangwerk laat zien. sterke voeten. Wordt mooi gepresenteerd. U
Sjaak fan’t Suydevelt (NHSB 3104170)
Jonge rastypische reu van ruim 1,5 jaar, die nog een beetje onwennig in de ring is. Prima Drentenhoofd
met goed aangezet en gedragen oor, goed oog, maar de lippen mochten iets droger besneden zijn.
Scharend gebit. Prima bovenbelijning, maar tijdens het lopen trekt hij zijn rug nog in een karperrug (rug
moet nog vaster worden). Goed aangezet en gedragen staart die nog bossiger moet worden. Op dit
moment nog weinig voorborst en diepte en moet in onderbelijning ook nog wat uitzwaren. Sterk bone.
Voeten moeten nog vaster worden. Nu nog een ZG maar zie hem graag nog een keer terug. ZG
Fokke Roosje v.h. Bergse Veld (NHSB 3023823)
Imposante rastypische licht gestrekte reu van 3 jaar. Rastypisch reuenhoofd met goed aangezet oor , mooi
oog en scharend gebit. Sterke bovenbelijning met goed aangezet en gedragen staart, die nog bossiger
moet worden. Voldoende voorborst, diepte en onderbelijning, maar heeft nog tijd nodig om verder uit te
zwaren. Prima hoekingen in voor en achterhand. Goed bone. Sterke voeten. Loopt als een zonnetje. U
Nozem fan ’t Suydevelt (NHSB 2894059)
Rastypische reu, bijna 7 jaar, compact in bouw. Prima reuenhoofd met goed aangezet en gedragen oor.
Prima oog, goede voorsnuit. Scharend gebit maar heel veel tandsteen (moet echte verwijderd worden).
Sterke hals. Rugbelijninig mocht rechter en sterker zijn. Tikkeltje laag aangezette staart. Voldoende
voorborst, in borstdiepte en onderbelijning mist hij een beetje. Sterk bone. Zwakke polsen. Voorvoet
doorgezakt. Sterke achtervoeten. Prima vachtstructuur, mocht in bevedering rijker zijn. Prima presentatie.
ZG
Roef fan ’t Suydevelt (NHSB 2930144)
Rastypische reu van 6 jaar, prima totaalbeeld. Mooi mannelijk hoofd. Goed aangezet en gedragen oor.
Prima oog van juiste kleur. Scharend gebit. Sterke hals. Bovenbelijning mocht ietsje rechter zijn. Goed
aangezet en gedragen staart. Prima voorborst, diepte en onderbelijning. Evenredig gehoekt in voor en
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achterhand. Tikkeltje steil in de pols. Sterk bone, prima voeten. Mooie vachtstructuur. Gebroken mantel.
Voldoende bossige staart. Prima gangwerk met vrolijke staartdracht. U
Pelle fan’t Suydevelt (NHSB 30844390)
Enthousiaste rastypische jong reu van net 2 jaar. Prima totaalbeeld. Rastypisch reuenhoofd met goed
aangezet en prima gedragen oor. Mooi oog. Scharend gebit. Prima bovenbelijning die nog vaster moet
worden. Goed aangezet en gedragen staart die al bossig begint te worden. Voor leeftijd voldoende
voorborst, diepte en onderbelijning. Staat en loopt in de voorhand nog los in de elleboog. Evenredig
gehoekt in voor en achterhand waardoor hij prima loopt maar nog erg speels en springerig. Prima
vachtstructuur. Gebroken mantel reu. Bevedering begint te komen. Om het type uitmuntend. U
Rieks v.d. Oostwieke (NHSB 3068289)
Mooie rastypische reu van ruim 2 jaar. Gestrekt totaalbeeld. Prima reuenhoofd met de juiste expressie en
goed aangezet en gedragen oor. Mooi oog. Scharend gebit. Bovenbelijning is prima, maar moet nog veel
vaster worden. Goede staartaanzet met goed gedragen staart die al bossig begint te worden. Sterke hals,
voor leeftijd al prima voorborst, diepte en onderbelijning. Voldoende en evenredig gehoekt in voor en
achterhand, waardoor hij prima kan lopen, maar is nog echt een slungel die een tikkeltje minder mag
wegen en nog strakker in zijn jasje mag komen te zitten. Presenteert zich goed. Om het type een U. U
Pelle v.d. Rietzoomdrenten (NHSB 3075751)
Mooie reu, rastypisch licht gestrekt totaalbeeld, die op dit moment nog heel veel puppy spek heeft. Mooi
mannelijk hoofd, met prima oog, goed aangezet en gedragen oor. Scharend gebit. Sterke hals, goede
bovenbelijning die tijdens het gaan nog wat vaster moet worden. Goed aangezet en gedragen staart, die
nog bossiger moet worden. Prima voorborst, diepte en onderbelijning. Sterk bone, sterke voeten.
Voldoende en evenredig gehoekt in voor en achterhand, waardoor hij toch een prima gangwerk laat zien.
Prima vachtstructuur, mooie kleurverdeling. Presenteert zich goed. Om het rastype uitmuntend. U
Iwan fan ’t Suydevelt (NHSB 3039743)
Rastypische forse reu van 3 jaar, maar in alle onderdelen prima in verhouding. Mooi mannelijk hoofd,
prima oog, goed aangezet en gedragen oor. Scharend gebit. Mocht ietsje droger in zijn lippenpartij zijn.
Sterke hals. Prima bovenbelijning, maar mag nog wat vaster in rug worden. Voorborst voldoende, mist nog
iets in borstdiepte, prima onderbelijning. Goed aangezette en gedragen staart, die al behoorlijk bossig is.
Sterk bone. Sterke voeten, maar draait in de voorhand de voeten iets naar buiten en staat in de
achterhand licht koehakkig. Prima vachtstructuur. Gangwerk mocht beter stuwen vanuit de achterhand en
zijn ellebogen draait hij wat ver naar buiten. Zie hem graag nog eens terug, maar nu ZG.
Nelis fan’t Suydevelt (NHSB 3074295)
Jonge rastypische reu van 27 maanden. Licht gestrekt totaalbeeld. Rastypisch hoofd, goed aangezet en
gedragen oor. Prima oog. Scharend gebit. Goede hals, rug, bovenbelijning en staartaanzet, maar moet in
rug tijdens het gaan nog wat vaster worden. Voor leeftijd al prima voorborst, diepte en onderbelijning.
Voldoende en evenredig gehoekt in voor en achterhand, waardoor hij toch een prima gangwerk laat zien.
Voldoende sterk bone voor de leeftijd. Prima voeten. Mooie vachtstructuur en kleurverdeling. Bevedering
moet nog rijper worden, maar om het type U.
Storm (NHSB 3036674)
Mooie rastypische reu van 3 jaar. Prima totaalbeeld. Mooi mannelijk hoofd. Mooi oog van goede kleur.
Goed aangezette en gedragen oor. Scharend gebit. Sterke hals, mooie bovenbelijning. Prima aangezet en
gedragen, al bossige staart. Voor leeftijd al prima voorborst, diepte en onderbelijning. Sterk bone, sterke
voeten. Goede hoeking in voor en achterhand, waardoor hij prima loopt, met goede staartdracht. Mooie
vachtstructuur. Gebroken mantel hond. Presenteert zich prima. U
Jarno-Eefje van Klein Elsholt (NHSB 30284610
Rastypische imposante 3,5 jarige reu, met het juiste Drentenhoofd. Mooi oog. Goed aangezet en gedragen
oor van goede lengte. Scharend gebit. Sterke hals. Rugbelijning mocht iets vaster zijn (kan ook door de
warmte nu een beetje suffig zijn). Goed aangezette en gedragen staart, die goed bossig is. Voor leeftijd
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prima voorborst, voldoende borstdiepte en onderbelijning. Sterk bone. Staat nu met ietsje doorgezacht
voorvoeten. Sterke achtervoeten. Goede vachtstructuur. Presenteert zich goed. U

KAMPIOENSKLAS
Makker fan’t Suydevelt (EST02656/12)
Schitterende reu van 7 jaar. Prachtig licht gestrekt totaalbeeld. Mooie droge belijningen. Expressief
reuenhoofd met de juiste constructie in voorhoofd, voorsnuit. Goed aangezet en gedragen oor. Mooi oog
van goede kleur. Scharend gebit. Sterke hals. Supermooie rugbelijning met correct aangezette en gedragen
bossige staart. Mooie voorborst, borstbreedte, diepte en onderbelijning. Sterk bone. Perfecte hoekingen in
voor en achterhand. Mooie gesloten en sterke voet. Mooie vachtstructuur en kleurverdeling. Presenteert
zich superbe! 1 U, CAC /Beste Reu/BOB
Faro fan’t Suydevelt (NHSB 3007126)
Schitterende reu, mooi imposant totaalbeeld, licht gestrekt van 4 jaar. Markant rastypisch reuenhoofd.
Goed aangezet en gedragen oor. Mooi oog. Scharend gebit. Sterke hals, mooie bovenbelijning met goed
aangezet en gedragen bossige staart. Mooie voorborst, goede borstdiepte en prima onderbelijning. Prima
hoekingen in voor en achterhand. Sterk bone. Stevige gesloten voeten. Mooie vachtstructuur, mooie
haarlengte mooi kleurpatroon. Presenteert zich heel attent. Prima gangwerk met goede stuwing vanuit de
achterhand en goede staartdracht. 2 U
Morris fan ’t Suydevelt (NHSB 3063934)
Jonge rastypische reu van 2,5 jaar. Mannelijk hoofd met de echte Drentenexpressie. Goed aangezet en
gedragen oor. Prima oog. Scharend gebit. Goede bovenbelijning, goed aangezette en gedragen staart die
nog wat bossiger moet worden. Voor leeftijd behoorlijke voorborst, borstdiepte en onderbelijning. Goede
hoekingen in voor en achterhand. Prima voeten. Prima vachtstructuur, mooie kleurverdeling, maar
bevedering moet nog rijker worden. Loopt vlot en met goede staartdracht door de ring. Presenteert zich
goed. 3 U

VETERANENKLAS
Floris Horus fan 't Patrijzen Bos (NHSB 2651654)
Prachtige rastypische lichtgestrekte reu van ruim 12 jaar. Droog besneden rastypisch reuenhoofd. Prima
schedel. Mooi ingezet en gekleurd oog. Prima voorsnuit, scharend gebit, licht afgesleten, maar nog wel
kompleet. Sterke hals. Voor deze leeftijd nog uitzonderlijk goede toplijn met goed aangezette en gedragen
bossige staart. Prima voorborst, borstdiepte en onderbelijning. Prima hoekingen die nog steeds zeer
functioneel zijn. Sterk bone. Voor leeftijd nog prima voeten, prima vachtstructuur en bevedering.
Gebroken mantelreu. Prima presentatie. 1 U, Beste Veteraan
Antar (NHSB 2764177)
Rastypische lichtgestrekte reu van bijna 10 jaar. Mooi rastypisch reuenhoofd. Goed aangezet en gedragen
oor. Mooi amandelvormig goed gekleurd oog. Prima voorsnuit. Scharend gebit, waarvan elementen missen
(dierenarts attest). Sterke hals, bovenbelijning voor de leeftijd nog prima. Goed aangezette en gedragen
redelijk bossige staart. Prima voorborst, voldoende borstdiepte en onderbelijning. Voldoende maar
evenredige hoekingen in voor en achterhand, waardoor hij prima kan lopen, ook op deze leeftijd.
Voldoende bone, nog prima voeten. Loopt met goede staartdracht en presenteert zich prima. 2 U
Finn fan ’t Suydevelt (NHSB 2829887)
Rastypische reu van 8 jaar. Prima reuenhoofd. Goed aangezetten en gedragen oor. Mooi oog. Prima
voorsnuit. Scharend gebit. Sterke hals, prima bovenbelijning met goed aangezette en gedragen staart die
nog wat bossiger mag zijn. Prima voorborst, borstdiepte en onderbelijning. Voldoende en evenredige
hoekingen in voor en achterhand. Sterk bone. Sterke voeten. Loopt, ondanks zijn leeftijd en de hitte, nog
prima door de ring met goede staart actie. 3 U
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TEVEN
JONGSTE PUPPYKLAS
Nele Lieve Nanne Wiesje van Zoterbék (NHSB 3144570)
Teefje van 6 maanden. Voor leeftijd reeds goed ontwikkeld. Nog volop in ontwikkeling, goede verhouding
in lichaam. Zag voorsnuit graag iets korter. Toont iets lip. Oog reeds goed op kleur. Scharend gebit. Goed
geplaatst oor dat goed gedragen kan worden. Goede boven en onderbelijning. Prima voorborst. Goede
bekkenligging. Voor en achter goed gehoekt. Passend bone. Goede voeten. Vacht in aanleg goed. Mag nog
een beetje vrijer worden in de ring, vindt het allemaal nog een beetje spannend. 1 VB
Izzy Naf van ’t Drentsettershof (NHSB 3148133)
Teefje van 4,5 maand. Laat voor leeftijd al een mooi rasbeeld zien. Goede verhoudingen in d'r lichaam.
Goede verhouding en wigvormig hoofd. Reeds mooi donker oog. Goed geplaatst en gedragen oor. Lippen
goed droog. Lichaam: ribkorf nog volop in ontwikkeling. Passend bone, mooie voeten. Prima geplaatst en
gedragen staart. In aanleg goede vacht. Gaat vlot door de ring. Jeugdig, met een goede stuwing. 2 VB

PUPPYKLAS
Roxanne-Orintha v.d. Krikheide (LOSH 1285834)
Teef van 6,5 maand. Lichaam nog volop in ontwikkeling. Prima rasbeeld. Goede verhouding in lichaam en
hoofd. Mooie wigvorm. Oog reeds voldoende op kleur. Goed geplaatst en gedragen oor. Lippen zouden
een tikkeltje droger mogen zijn. Goede hals. Goede bekkenligging. Prima voorborst. Passend bone. Prima
gehoekt. Vacht in aanleg goed. Prima gangwerk. Voldoende stuwing. Loopt soepel. Vond ze vandaag niet
zo prettig in de ring, daar mag aan gewerkt worden. 1 VB
Quincy Eefje van Klein Elsholt (NHSB 3136651)
Teefje van 8 maanden. Prima rasbeeld. Voor leeftijd goed ontwikkeld. Goede verhouding in lichaam en
hoofd. Mooi wigvormig hoofd dat ik graag iets droger zou willen zien. Oog reeds goed op kleur. Goed
geplaatst en gedragen oor. Compleet scharend gebit. Zag bovenbelijning graag iets strakker. Iets meer
kniehoeking gewenst. Passend bone. Stevige voeten. Vacht in aaleg goed. Prima ringgedrag. Gaat vlot met
voldoende stuwing door de ring. 2 VB
Vrouwke fan ’t Zuydevelt (NHSB 3138120)
Teefje van 8 maanden. Goed rasbeeld. Goede verhoudingen in lichaam. Lichaam nog volop in ontwikkeling.
Goede verhouding en wigvormig hoofd. Oog reeds goed op kleur. Goed geplaatst en gedragen oor.
Compleet scharend gebit. Lippen mooi droog. Prima boven en onderbelijning. Goede voorborst. Ribkorf
moet nog ontwikkelen. Voor en achter goed gehoekt. Passend bone. Vacht in aanleg goed. Jeugdig
gangwerk passend bij de leeftijd. Nog los. 3 VB
Reese Ninco van’t Resschebeke (LOSH 1280653)
Teefje van 7 maanden. Lichaam nog volop in ontwikkeling. Vrouwelijk hoofd. Oog reeds goed op kleur. Zag
voorsnuit graag iets korter. Wigvormig hoofd. Goed geplaatst oor wat goed gedragen kan worden. Toont
iets lip. Bovenbelijning mag strakker. Goede onderbelijning. Voor en achter sober gehoekt. Ribkorf voor
leeftijd goed ontwikkeld. Bekken licht hellend. Vacht staat open. Staart reeds voldoende bossig. Gaat vlot.
Los in ellebogen en pols. Is vandaag iets timide in de ring. 4 VB

JEUGDKLAS
Gaby v.d. Stiphoutse Velden (NHSB 3115768)
Teefje van 15 maanden. Goed rasbeeld. Lichaam reeds goed ontwikkeld en in goede verhouding. Goede
verhouding in hoofd. Vrouwelijk. Wigvormig, voldoende droog hoofd. Compleet scharend gebit. Goed
geplaatst en gedragen oor. Goede hals. Goede boven en onderbelijning. Ribkorf voldoende ontwikkeld
voor leeftijd. Zag graag iets meer voorborst. En stand licht frans. Rastypisch gangwerk, goede stuwing. Wat
los in pols en enkel. Prima ringgedrag. 1 U
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Suus Luna v.d. Nettelhorst (NHSB 3110623)
Teefje van 16 maanden. Prima rasbeeld. Nog in ontwikkeling. Goede verhouding in lichaam en hoofd.
Vrouwelijk hoofd. Oog mag nog wat bijkleuren. Goed geplaatst oor, wat goed gedragen kan worden. Zag
graag iets meer opvulling onder de ogen. Goede boven en onderbelijning. Voor en achter goed gehoekt.
Licht hellend bekken. Rastypisch rond kontje. Goede vacht. Passend bone. Voldoende stuwing. Nog wat los
in voorhand. Goed ringgedrag. 2 U
Sytske Roosje v.h. Bergse Veld (NHSB 3117991)
Teefje van bijna 15 maanden. Prima rasbeeld. Goede verhoudingen in lichaam en hoofd. Lichaam nog in
ontwikkeling. Mooi vrouwelijk droog hoofd. Goede oogkleur. Goed geplaatst en gedragen oor.
Compleet scharend gebit. Goede hals. Mooie boven en onderbelijning. Ribkorf mag nog verder
ontwikkelen. Goede voorborst. Zag graag iets meer hoeking in knie. Passend bone. Mist nog bevedering.
Vacht in aanleg goed. Gaat vlot door de ring. Voldoende paslengte. Zag graag iets meer stuwing. 3 U
Noor (NHSB 3130111)
Teefje van 1 jaar. Prima rasbeeld. Goede verhouding in lichaam. Goede verhouding in hoofd. Mooi
vrouwelijk wigvormig droog hoofd. Goede boven en onderbelijning. Ribkorf mag nog ontwikkelen. Prima
voorborst. Passend bone. Voor en achter normaal gehoekt. Vacht in aanleg goed, maar zag 't graag iets
minder zacht. Prima gangwerk. Goede stuwing. Los in ellebogen en pols. 4 U
Elvie v.d. Olinckhoeve (NHSB 3113958)
Teefje van 15 maanden. Goed rasbeeld. Goede verhouding in lichaam. Goede verhouding in hoofd. Mooi
voorlichaam. Oog mag nog bijkleuren. Mooi wigvormig hoofd. Lippen voldoende droog. Oren goed
geplaatst, kunnen goed gedragen worden. Krachtige hals. Prima boven en onderbelijning. Goed gewelfde
ribkorf. Voor en achter goed gehoekt. Ellebogen zouden beter mogen aansluiten. Prima vacht. Bossige
staart. Voelt zich vandaag in de ring absoluut niet prettig. Rastypisch Drenten gangwerk. Zag graag iets
meer stuwing. Uitmuntend type, helaas door het gedrag van vandaag zeer goed. ZG
Donja Luna v.d. Nettelhorst (NHSB 3110624)
Teefje van 16 maanden. Prima rasbeeld. Lichaam voldoende ontwikkeld. Goede verhoudingen in lichaam.
Zag voorsnuit graag iets korter en krachtiger. Oog reeds goed op kleur. Goed geplaatst en gedragen oor.
Goede boven en onderbelijning. Goede voorborst. Ribkorf mag nog wat verder ontwikkelen. Compleet
scharend gebit. Voor en achter evenredig en sober gehoekt. Goede vachtkwaliteit. Mooie bossige staart.
Gaat vlot door de ring. Voldoende paslengte. Zag graag iets meer stuwing. Prima ringgedrag. ZG
Mila-Monica-Babs van Zoterbék (NHSB 3112100)
Teefje van 16 maanden. Krachtig totaalbeeld. Goede verhoudingen in lichaam. Goede verhoudingen in
hoofd. Vrouwelijk, wigvormig, droog hoofd. Compleet scharend gebit. Oog reeds voldoende op kleur. Kan
het oor goed dragen. Matige stop. Goede boven en onderbelijning. Een wat hellend bekken. Krachtige
ribkorf. Iets beladen in schouders. Zag graag wat meer kniehoeking. Vacht van goede kwaliteit. ZG
Juno Senna v.h. Steegsche Bos (NHSB 3122979)
Spring in 't veld van 1 jaar. Lichaam en hoofd nog volop in ontwikkeling. Goed type. Zou wat ringtraining
kunnen gebruiken. Goede verhoudingen in lichaam. Vrouwelijk, wigvormig, droog hoofd, dat iets minder
gestrekt zou mogen zijn. Goede oogkleur. Kan oor goed dragen. Compleet scharend gebit. Goede boven en
onderbelijning. Rastypisch rond kontje. Vacht in aanleg goed. Goede bevedering. Voor en achter sober
gehoekt. Passend bone. Jeugdig gangwerk. Zag graag wat meer stuwing en paslengte. Veel temperament.
ZG
Unique fan't Suydevelt (SE 50769/2018)
Teefje van 14 maanden. Krachtig totaalbeeld. Goede verhouding in lichaam en hoofd. Oog goed op kleur.
Mooi wigvormig hoofd. Compleet scharend gebit. Goed geplaatst en gedragen oor. Toont iets lip. Goede
boven en onderbelijning. Krachtig ontwikkelde ribkorf. Passend bone. Voor en achter normaal gehoekt.
Mist nog wat bevedering. Gaat vlot door de ring met voldoende stuwing. Prima ringgedrag. U
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TUSSENKLAS
Jente v.d. Olinckhoeve (NHSB 3113945)
Teefje van 16 maanden. Mooi rasbeeld. Goede verhouding in lichaam en hoofd. Mooi wigvormig hoofd.
Goed geplaatst en gedragen oor. Toont een tikkeltje lip. Mist linkboven de P1. Scharend gebit. Goede
boven en onderbelijning. Licht hellend bekken. Voor en achter sober gehoekt. Prima voorborst. Goede
ribkorf. Prima vacht. Mooie bossige staart. Prima gangwerk met goed paslengte en stuwing. 1 U
Aisa Aden van Zoterbék (NHSB 3111654)
17 maanden. Prima rasbeeld. Goede verhoudingen in lichaam en hoofd. Vrouwelijk hoofd, wigvormig. Zag
lip graag iets droger. Goede oogkleur. Goed geplaatst en gedragen oor. Krachtig gewelfde ribkorf. Goede
boven en onderbelijning. Zag schouder graag iets schuiner liggen. Passend bone. Goede vacht. Gaat vlot
door de ring. Met voldoende paslengte. Prima ringgedrag. 2 U
Romy fan ’t Suydevelt (NHSB 3104162)
Teefje van bijna 2 jaar. Krachtig totaalbeeld. Goede verhouding in lichaam. Goede verhouding schedel
voorsnuit. Zag schedel graag iets minder breed. Goede boven en onderbelijning. Zag graag wat meer
voorborst. Mooi donker oog. Goed geplaatst en gedragen oor. Hele voorhand ligt wat naar voren
geschoven. Passend bone. Voor en achter evenredig gehoekt. Goede vacht. Bossige staart. Rastypisch
gangwerk. Zag graag voor wat meer paslengte. 3 U
Fieke-Lucy-Laura van Zoterbék (NHSB 3104244)
18 maanden. Prima rasbeeld. Lichaam nog in ontwikkeling. Goede verhouding in lichaam en hoofd. Mooi
vrouwelijk wigvormig hoofd. Zag lip graag iets droger. Goede oogkleur. Goed geplaatst en gedragen oor.
Goede hals. Goede voorborst. Voor leeftijd goed ontwikkelde ribkorf. Goede vacht. Passend bone. Een licht
hellend bekken. Rastypisch rond kontje. Gaat jeugdig en vlot. Heel mooi type. Kan wel wat ringtraining
gebruiken. 4 U
Josje Luna v.d. Nettelhorst (NHSB 3110620)
Teef van 16 maanden. Goed rasbeeld. Goede verhoudingen in lichaam en hoofd. Hoofd nog in
ontwikkeling. Wigvormig en droog. Oog reeds goed op kleur. Goed geplaatst en gedragen oor. Goede
boven en onderbelijning. Goede voorborst. Ribkorf voldoende ontwikkeld. Prima vacht. Passend bone.
Prima gangwerk met voldoende stuwing. Prima ringgedrag. U
Maud Guusje v.d. Flevomare (NHSB 3097256)
Teef van 21 maanden. Krachtig totaalbeeld. Goed rasbeeld. Ruim in maat. Zag in lichaam graag iets meer
rastype. Vrouwelijk hoofd. Wigvormig en droog. Goede oogkleur. Kan het oor goed dragen. Goede boven
en onderbelijning. Krachtige ribwelving. Goede vacht en bevedering. Passend bone. Zag graag iets meer
vering in de binnenvoet. Gaat vlot in de ring met voldoende stuwing. Rastypisch in front. Prima ringgedrag.
ZG
Robin fan ’t Suydevelt (NHSB 3104163)
Teefje van 19 maanden. Prima rasbeeld. Goede verhouding in lichaam en hoofd. Compleet scharend gebit.
Goed geplaatst en gedragen oor. Mooie wigvorm in hoofd. Goed ontwikkelde ribkorf. Goede boven en
onderbelijning. Goede vacht. Passend bone. Gaat vlot door de ring. Wat los in front. Fijn ringgedrag. Om
het type uitmuntend. U
Minke Margret Babs van Zoterbék (NHSB 3112099)
16 maanden. Krachtig totaalbeeld. Goed rasbeeld. Goede verhouding in lichaam en hoofd. Vrouwelijk
wigvormig droog hoofd. Goede oogkleur. Vindt het in de ring vandaag niet zo prettig. Goed geplaatst en
gedragen oor. Goede boven en onderbelijning. Een wat hellend bekken. Voor en achter goed gehoekt.
Passend bone. Goed gehoekt. Bossige staart. Laat een wat krabbend gangwerk zien. Zag graag wat meer
stuwkracht. Uitmuntend type. Heeft een heel goed kosthuis. ZG
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Sietske fan ’t Suydevelt (NHSB 3104175)
19 maanden. Mooi rasbeeld. Goede verhouding in lichaam. Mooi vrouwelijk hoofd. Wigvormig en droog.
Prima ribkorf. Prima hoekingen. Mooie boven en onderbelijning. Passend bone. Prima vacht. Gaat vlot en
soepel door de ring. Met voldoende stuwkracht. Prima ringgedrag. U
Thea fan’t Suydevelt (NHSB 3114037)
15 maanden. Lichaam nog volop in ontwikkeling. Goede verhouding in lichaam en hoofd. Mooi vrouwelijk
wigvormig hoofd. Goede oogkleur. Compleet scharend gebit. Schedel mag nog wat verder ontwikkelen.
Ribkorf in ontwikkeling. Zag bovenbelijning graag wat strakker. Prima onderbelijning. Goed gehoekt.
Passend bone. Prima vacht. Mist nog wat bevedering. Gaat vlot door de ring. Jeugdig. Draagt tijdens het
staan de staart wat hoog. Prima ringgedrag. ZG
Remke fan't Suydevelt (LOSH 1274047 )
Teef van bijna 2 jaar. Goed rasbeeld. Goede verhouding in lichaam en hoofd. Vrouwelijk hoofd. Mooie
wigvorm. Passende oogkleur. Laat vandaag niet de juiste oordracht zien. Lip zou wat droger mogen. Goede
ribkorf. Goede boven en onderbelijning. Licht hellend bekken. Voor en achter evenredig gehoekt. Vacht in
aanleg goed. Mooie bossige staart. Goede bevedering. Gaat vlot door de ring. Goede paslengte. Mooi type.
U
Sientje fan't Suydevelt ( NHSB 3104174)
18 maanden. Mooi vrouwelijk totaalbeeld. Goede verhouding in lichaam. Zag voorsnuit graag iets korter.
Mooi vrouwelijk hoofd. Goede wigvorm. Goede stop. Mooie oogkleur. Een prima expressie. Goed geplaatst
en gedragen oor. Goede bovenbelijning. Borstbeen zou een tikkeltje langer mogen. Voor en achter goed
gehoekt. Prima vacht. Mist nog wat bevedering. Voelt zich in de ring niet zo op haar gemak. Zou deze hond
graag nog willen terugzien. ZG

OPENKLAS
Puck Tessa van Klein Elsholt (NHSB 2997330)
Teef 4 jaar. Zeer fraai rasbeeld. Een echte Drent. Goede verhouding in lichaam. Goede verhouding in
hoofd. Vrouwelijk hoofd. Goede oogkleur. Compleet scharend gebit. Zag graag wat meer opvulling onder
de ogen. Hoofd mooi droog en wigvormig. Goed geplaatst en gedragen oor. Goede boven en
onderbelijning. Krachtig gewelfde ribkorf. Een wat hellend bekken. Goede vacht. Passend bone. Zag graag
wat meer hoeking in de voorhand. Achter normaal gehoekt. Prima vachtkwaliteit. Goede bossige staart.
Laat tijdens het gaan soms een krabbend gangwerk zien. Zag graag wat meer stuwing vanuit de
achterhand. Prima ringgedrag. Om het type uitmuntend. 1 U, CAC, Beste Teef
Balou Belle Wiesje van Zoterbék (NHSB 3059557)
Teef van bijna 3 jaar. Mooi rasbeeld. Prima verhoudingen in lichaam en hoofd. Vrouwelijk hoofd. Mooie
expressie. Mooi oog. Mooie wigvorm. Zag lip graag wat droger. Kan oor goed dragen. Prima
bovenbelijning. Zag borstbeen graag wat langer. Voor en achter normaal gehoekt. Een wat hellend bekken.
Passend bone. Stevige voeten. Prima vacht en bevedering. Mooie bossige staart. Prima gangwerk.
Rastypisch. Zag graag wat meer stuwing vanuit de achterhand. Prima ringgedrag. 2 U, resCAC
Mia fan ’t Suydenvelt (NHSB 3063941)
Teef van 31 maanden. Prima rasbeeld. Mooi vrouwelijke verschijning. Mooi vrouwelijk hoofd. Goede
verhoudingen. Mooi wigvormig droog hoofd. Compleet scharend gebit. Goede oogkleur. Goed geplaatst en
gedragen oor. Korte hals. Zag schouder graag wat schuiner. Diep gewelfde ribkorf. Prima voorborst. Prima
onderbelijning. Prima gehoekt. Gaat vlot met voldoende stuwing en voldoende paslengte. Prima karakter.
3U
Neeltje v.d. Rietzoomdrenten (NHSB 3075754)
Teefje van 2 jaar oud. Goed rasbeeld. Goede verhoudingen in lichaam en hoofd. Goed geplaatst en
gedragen oor. Compleet scharend gebit. Mooie hals. Prima boven en onder belijning. Goede ribkorf.
Voorborst voldoende. Voor en achter evenredig gehoekt. Passend bone. Goede vacht. Bossige staart. Staat
als een echte Drent. Gaat vlot door de ring. Goede stuwing. Temperamentvol. 4 U
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Puck fan’t Suydevelt (NHSB 3084392)
Teefje van 2 jaar. Mooi vrouwelijk rasbeeld. Lichaam nog in ontwikkeling. Mooi vrouwelijk hoofd, mooi
wigvormig en droog. Mooi oogkleur en prima boven en onderbelijning. Ribkorf mag nog wat ontwikkelen.
Goed geplaatst en gedragen oor. Voor en achter sober gehoekt. Rastypisch rond kontje. Voldoende
voorborst. Mooie vacht. Mooie bossige staart. Gaat vlot en soepel door de ring. Prima karakter. U
Renske fan ’t Suydevelt (NHSB 2930148)
Teefje van 6 jaar. Heel mooi rasbeeld. Goede verhouding in lichaam en hoofd. Vrouwelijk hoofd. Goede
oogkleur. Goed geplaatst en gedragen oor. Compleet scharend gebit. Wigvormig hoofd. Zou in lippen en
hals iets droger mogen zijn. Goede boven en onderbelijning. Prima ribwelving. Goede voorborst.
Rastypisch rond kontje. Goede bekkenligging. Prima gehoekt. Goede vacht. Passend bone. Gaat vlot door
de ring. Gaat wat los in ellebogen en pols. Voldoende paslengte. Prima ringgedrag. U
Evy Lenny v.d. Bezelhonk (NHSB 3070574)
Teefje van 2,5 jaar. Prima krachtig totaalbeeld. Vrouwelijk hoofd. Mooi wigvormig en droog. Goed
geplaatst en gedragen oor. Oog zou wat donkerder mogen zijn. Prachtig gewelfde ribkorf. Prima boven en
onderbelijning. Goede voorborst. Passend bone. Voor en achter sober gehoekt. Goede vacht en
bevedering. Prima gangwerk met voldoende paslengte. Prima ringgedrag en fijn karakter. U
Maral-Jee aent Grotenhoutbosch (LOSH 1127781)
Teef van 6 jaar. Goede verhouding in lichaam. Goede verhouding in hoofd. Wigvormig hoofd dat iets
droger zou mogen zijn idem de hals. Mooie oogkleur. Goed geplaatst en gedragen oor. Compleet scharend
gebit. Krachtige rug. Goed gewelfde ribkorf. Prima voorborst. Zag de voorhand graag iets beter gehoekt.
Achter normaal gehoekt. Passend bone. Prima vacht en bevedering. Zeer fraai gangwerk. Fijn karakter. Fijn
ringgedrag. U
Nadezja-Nahla-Posh (LOSH 1153532)
Teef van 4,5 jaar. Goede verhouding in lichaam. Goede verhouding in hoofd. Mooi vrouwelijk hoofd. Zag
rugbelijning graag wat strakker. Prima onderbelijning. Licht hellend bekken. Mooi vrouwelijk droog
wigvormig hoofd. Prima oog. Compleet scharend gebit. Zou stop graag iets minder diep. Iets lager
gedragen oor. Krachtige hals. Voor goed gehoekt. Achter normaal. Passend bone. Rastypisch rond kontje.
Vacht van aanleg van goede kwaliteit. Goede bevedering. Bossige staart. Gaat met vlotte gang door de
ring, prima stuwing. Fijn karakter en prima ringgedrag. U
Noor v.d. Olinckhoeve (NHSB 3082791)
Teef van 2 jaar. Mooi rasbeeld. Goede verhouding in lichaam. Goede verhouding schedel voorsnuit. Zag
stop graag iets minder diep. Toont wat lip. Goede oogkleur. Goed geplaatst oor, dat goed gedragen kan
worden. Oogranden zouden beter mogen aansluiten. Goede boven en onderbelijning. Voorhand ligt wat
naar voren geschoven. Voor normaal en achter goed gehoekt. Goed ontwikkelde ribkorf. Passend bone.
Prima vacht. Zag graag een wat evenrediger gangwerk. Prima ringgedrag. ZG
Nyva fan’t Suydevelt (NHSB 3074300)
Teefje van 27 maanden. Mooi rasbeeld. Goede verhouding in lichaam ook in hoofd. Mooi vrouwelijk hoofd.
Mooie wigvorm en droog. Goede oogkleur. Scharend gebit. Goed geplaatst en gedragen oor. Prima boven
en onderbelijning. Mooi gewelfde ribkorf. Passend bone. Prima vacht. Voldoende bevedering. Prima
gangwerk. Uitmuntend type. Voelt zich vandaag in de ring niet erg op haar gemak. Zeer moeizaam te
betasten. ZG
It's Mareike uit de Drentsche Streek (NHSB 3003906)
Teefje van 4 jaar. Goed rasbeeld. Goede verhoudingen in lichaam. Vrouwelijk hoofd. Zag voorsnuit graag
wat korter. Geprononceerde jachtknobbel. Zag bovenbelijning graag wat strakker. Goede onderbelijning.
Oog zou wat donkerder mogen. Goed geplaatst en gedragen oor. Mooie wigvorm. Goed gewelfde ribkorf.
Voor en achter normaal gehoekt. Goede vacht. Goede benen en voeten. Voldoende bevedering. Fijn
ringgedrag. ZG
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Lizzy v.d. Olinckhoeve (NHSB 3029846)
Teef van 3 jaar. Goede verhouding in lichaam. Goede verhouding in hoofd en lengte voorsnuit. Vrouwelijk
hoofd. Zag stop graag wat minder diep. Toont wat lip. Goede oogkleur. Goed geplaatst en gedragen oor.
Goede boven en onderbelijning. Ribkorf voldoende ontwikkeld. Voor en achter sober gehoekt. Passend
bone. Royale bevedering. Vacht van goede kwaliteit. Gaat snel, vlot en evenredig. Prima ringgedrag. ZG
Ivy fan't Suydevelt (NHSB 3039747)
Teef van 3 jaar. Goed rasbeeld. Goede verhouding in lichaam. Goede verhouding in schedel en voorsnuit.
Geprononceerde jachtknobbel. Verstoort de belijning van het vrouwelijk wigvormig hoofd. Goede
oogkleur. Oor wordt wat naar buiten gedragen. Compleet scharend gebit. Krachtige hals. Zag rugbelijning
graag wat strakker. Staat in stand wat ondergeschoven. Is momenteel iets uit vacht. Mist wat bevedering.
Voor en achter sober gehoekt. Zou graag een energiek gangwerk willen zien met meer paslengte. Prima
karakter. ZG
Inke fan 't Suydevelt (NHSB 2864779)
Teef van 7,5 jaar. Goede verhouding in lichaam. Goede verhouding in hoofd. Mooi wigvormig hoofd, dat ik
graag een tikkeltje droger in lip zou willen zien. Mooi oog. Prima expressie. Goed gedragen oor. Prima
onderbelijning. Rastypisch rond kontje. Passend bone. Zag voorvoeten graag wat steviger. Prima vacht.
Gaat vlot. Zag graag wat meer stuwing vanuit de achterhand. Prima karakter. U
Charlotte (NHSB 3022447)
Teef van 4 jaar. Prima rasbeeld. Goede verhouding in lichaam. Vrouwelijk hoofd. Goede stop. Mooie
wigvorm. Zag graag iets meer onderkaak. Goede oogkleur. Goed geplaatst en gedragen oor. Prima
voorborst. Heeft een oplopende rugbelijning. Onderbelijning voldoende. Toont een erg sterk hellende
bekken. Zag voor en achter wat meer hoeking. Passend bone. Gaat vlot. Zag graag wat meer stuwing.
Prima ringgedrag. Fijn karakter. ZG
Patou (NHSB 3062579)
Teef van 3 jaar. Mooi rasbeeld. Goede verhouding in lichaam. Vrouwelijk hoofd. Zag voorsnuit graag een
tikkeltje korter. Compleet scharend gebit. Goede oogkleur. Goed geplaatst en gedragen oor. Krachtige
hals. Goede boven en onderbelijning. Sterke ribwelving. Voor en achter normaal gehoekt. Passend bone.
Stevige voeten. Is iets uit vacht. Goede bevedering. Gaat vlot door de ring. Zag graag wat meer stuwing
vanuit de achterhand. Fijn karakter. ZG
Penny-Lane (LOSH 11788600
Teef van 3 jaar. Goede verhouding in lichaam. Goede verhouding in hoofd. Passende oogkleur. Compleet
scharend gebit. Goed geplaatst oor wat goed gedragen kan worden. Goed gewelfde ribkorf. Rastypisch
rond kontje. Vacht van goede kwaliteit. Bossige staart, goede bevedering. Gaat vlot door de ring met
goede paslengte en voldoende stuwing. U
Klaasje Renske ut it Suden (NHSB 3061538)
Teef van ruim 2 jaar. Goed rasbeeld. Goede verhouding in lichaam en hoofd. Compleet scharend gebit.
Mooie oogkleur. Mooi droog wigvormig hoofd. Goed geplaatst en gedragen oor. Krachtige rug. Goede
onderbelijning. Voor en achter goed gehoekt. Goede ribwelving. Passend bone. Harde weersbestendige
vacht. Voelt zich in de ring niet zo heel prettig. Laat een fraai soepel gangwerk zien en beweegt makkelijk.
U

KAMPIOENSKLAS
Mayke fan`t Zuudbargerveld (NHSB 2961814)
Teef van 5 jaar. Krachtig totaal beeld. Goede verhouding in lichaam. Goede verhouding in hoofd.
Wigvormig hoofd. Compleet scharend gebit. Goed geplaatst oor dat goed gedragen kan worden. Goede
oogkleur. Krachtige hals. Goede boven en onderbelijning. Krachtige ribwelving. Goede voorborst. Prima
boven en onderbelijning. Voor en achter goed gehoekt. Passend bone. Goede vacht en bevedering. Gaat
soepel door de ring. Vanwege de warmte ontbreekt het temperament enigszins. Fijn karakter. Prima
ringgedrag. 1 U
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Norah v.d. Olinckhoeve (NHSB 3047276)
Teef van 3 jaar. Fraai rasbeeld. Goede verhouding in lichaam. Goede verhouding in hoofd. Mooi vrouwelijk
wigvormig hoofd. Droog. Goede oogkleur. Oor goed geplaatst en kan goed gedragen worden. Krachtige
hals. Goede rugbelijning. Goede onderbelijning. Voor en achter goed gehoekt. Goede voorborst. Zag graag
iets meer vering in de middenvoet. Prima vachtkwaliteit en bevedering. Gaat vlot. Goede paslengte en
goede stuwing. Temperamentvol totaalbeeld. Fijn gedrag. 2 U
Milly fan’t Suydevelt (NHSB 3063942)
Teef van 2,5 jaar. Goed type. Elegante verschijning. Mooi vrouwelijk wigvormig droog hoofd. Compleet
scharend gebit. Goede oogkleur. Mooie stop. Prima bovenbelijning. Uitmuntende onderbelijning. Prima
voorborst. Voor en achter goed gehoekt. Prima vacht. Passend bone. Prima gangwerk. Goede paslengte en
voldoende stuwing. Zeer fraai gedrag en karakter. 3 U

VETERANENKLAS
Jessie v.d. Olinckhoeve (NHSB 2807182)
Mooie rastypische teef van bijna 9 jaar. Mooi totaalbeeld. Licht gestrekt. Prachtig tevenhoofd met de juiste
expressie en goed aangezet en gedragen oor. Prima verhouding schedel voorsnuit. Scharend gebit. Prima
hals, mooie bovenbelijning met goed aangezet en gedragen staart. Die ondanks dit jaargetijde nog bossig
is. Prima voorborst, borstdiepte en onderbelijning. Prima hoekingeningen in voor en achterhand. Sterk
bone. Mooie gesloten voeten. Prima vacht structuur en kleur. Presenteert zich nog top. 1 U
Nienke Kristel van Selihof (NHSB 2621635)
Rastypisch teefje van bijna 13 jaar, met mooi vrouwelijk hoofd. Goed aangezet en gedragen oor. Nog heel
mooi oog. Prima scharend gebit. Sterke hals, sterke rugbelijning. Goed aangezette en gedragen bossige
staart. Prima voorborst, borstdiepte en onderbelijning. Functioneel en evenredig gehoekt in voor en
achterhand. Voor haar leeftijd loopt ze nog als een zonnetje met goede stuwing vanuit de achterhand met
een goed gedragen staart. Presenteert zich nog uitstekend. 2 U
Vilou fan ’t Suydevelt (NHSB 2768902)
Mooie rastypische teef van bijna 10 jaar. Presenteert zich super in de ring en heeft nog veel plezier in het
showen. Rastypisch tevenhoofd met mooi aangezet en gedragen oor. Mooi oog van prima kleur. Scharend
gebit. Nog prachtige toplijn met goed aangezette en gedragen bossige staart. Prima voorborst, borstdiepte
en onderbelijning. Prima hoekingen in voor en achterhand, die nog zeer functioneel opereren, want deze
dame loopt nog met veel plezier, goede stuwing uit de achterhand en perfect door de ring. 3 U
C'est Sarah uit de Drentsche Streek (NHSB 2842401)
Rastypisch teefje van 8 jaar. Vrouwelijk hoofd met zachtaardige uitdrukking. Mooi oog van goede kleur,
goed aangezet en gedragen oor. Voor leeftijd nog een prima bovenbelijning met goed aangezet en
gedragen staart, die voor dit jaargetijde nog voldoende bevederd is. Voldoende voorborst, borstdiepte en
onderbelijning. Functionele evenredige hoeking in voor en achterhand. Voldoende sterk bone, voeten voor
leeftijd nog voldoende stevig. Prima vrachtstructuur. Showt zich prima. Om het rastype uitmuntend. 4 U
Jollee Lady van 't Drente Horst (NHSB 2750824)
Een lieve vrolijke en attente teef van 10 jaar, die in rastype heel erg elegant en racy toont. Lief tevenhoofdje dat ietsje rastypischer mocht zijn. Mooi rastypisch oog. Goed aangezet en gedragen oor. Scharend
gebit dat de leeftijd laat zien. Elegante nek, bovenbelijning loopt naar achteren iets op en staartaanzet is
een tikkeltje te laag. Weinig voorborst, borstdiepte en onderbelijning. Fine bone. Voeten laten de leeftijd
zien. Prima vachtstructuur, mooie kleur. Prima contact baas / hond. Een heel lief meisje. Gezien zij op deze
leeftijd zich nog zo goed presenteert een zeer goed. ZG
Yssy-Nynke v.d. Bezelhonk (NHSB 2845781)
Rastypisch teefje met een mooi expressief en rastypisch drentenhoofd van 8 jaar. Maar vandaag veel te
zwaar voorgebracht. Mooi aangezet en gedragen oor, mooi oog voor de leeftijd. Scharend gebit dat de
leeftijd laat zien. Goede rugbelijning en goed aangezette bossige staart. Zware voorborst, goede
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borstdiepte en onderbelijning. Goed bone. Voeten door het gewicht ietsje doorgezakt. Prima
vachtstructuur, mooie kleur. Presenteert zich goed. ZG
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