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REUEN
JEUGDKLAS
1.

Bono Cooper v.d. Bezelhonk (NHSB 3159926)
Charmante jonge reu van 9½ mnd; goede verhouding hoofd en lichaam; mooi mannelijk hoofd; goed oog
met intelligente zachtmoedige expressie; tikkeltje laag aangezet oor; goede hals, rug, onderbelijning;
tikkeltje hellend bekken; goede voorborst, ribwelving en borstdiepte; voldoende evenredig gehoekt voor
en achter; gaat enthousiast door de ring; voor nog wat los, voldoende stuwend, achter wat nauw; voor
leeftijd al uitmuntende vacht. 1 U, Beste Jeugdhond

2.

Vedde Bo v.d. Sebastiaanshoeve (NHSB 3151693)
Mooie rastypische reu van bijna 1 jaar; goede verhoudingen in hoofd en lichaam; mooi mannelijk hoofd,
tikkeltje rond in schedel; goed geplaatst en gedragen oor; compleet scharend gebit; goed besneden lippen;
goed oog met zachte expressie; goede hals en bovenbelijning; wat sterk hellend bekken en lage
staartaanzet; zou meer voorborst mogen hebben; voor leeftijd voldoende borstwelving en -diepte;
voldoende gehoekt voor en achter; gaat vlot, voldoende stuwend, door de ring; voor wat los en achter wat
nauw; net geen mantelhond; vacht in aanleg goede structuur. 2 ZG

3.

Joep Eefje van Klein Elsholt (NHSB 3136647)
Krachtige jonge reu van 17 mnd., die zich niet helemaal happy voelt in de ring; goede verhoudingen hoofd
en lichaam; uitstekend ras- en geslachtstype; mannelijk hoofd met correct geplaatst en gedragen oor; goed
oog; correct scharend gebit; toont wat lip; goede hals, rugbelijning en onderbelijning; goed gehoekt voor
en achter; wat sterk hellend bekken en lage staartaanzet; voor leeftijd voldoende ribwelving en voorborst;
gangwerk is nog wat onregelmatig, maar voldoende stuwend en uitgrijpend; voor leeftijd uitstekende
vacht met in aanleg voldoende bevedering; vandaag toont hij zich niet zo op zijn best, vandaar een z.g. 3
ZG

4.

Xantos Dorus fan’t Suydevelt (NHSB 3150279)
Vriendelijke jonge reu van net 1 jaar; mooi mannelijk hoofd; goed oog met zachtmoedige intelligente
expressie; goed gedragen oor; compleet scharend gebit; goede lippen; goede en rugbelijning; sterk hellend
bekken; voldoende voorborst, goede ribwelving en diepte; wat stijl in opperarm; achter goed gehoekt;
staat graag Frans in stand; gaat vlot door de ring, voldoende stuwend, wat los in front; draait ellebogen
wat uit; achter wat nauw; vacht prima in aanleg goede structuur. 4 ZG

TUSSENKLAS
1.

Emiel v.d. Olinckhoeve (NHSB 3113950)
Krachtige reu van bijna 2 jaar; nog lekker speels; goede verhoudingen in hoofd en lichaam; aantrekkelijk
mannelijk hoofd met goed oog, oor en gebit; goed besneden lippen; goede hals, rug- en onderbelijning;
licht hellend bekken en goede staartaanzet; evenredig gehoekt voor en achter; ellebogen mogen iets beter
aansluiten; voldoende voorborst, goede ribwelving en borstdiepte; gaat vlot door de ring, voldoende
stuwend; nog wat los in de polsen; prima vacht met rastypische bevedering. 1 U, CAC/CACIB/BOB

1

2.

Tammo fan’t Suydevelt (NHSB 3114033)
Krachtige reu met stevig bone van bijna 2 jaar; goede verhoudingen hoofd en lichaam; mooi mannelijk
hoofd met goed geplaatst en gedragen oor; compleet scharend gebit; oog is een tikkeltje licht; goede
hoofd, hals en onderbelijning; wat sterk hellend bekken; wat lage staartaanzet; goed gehoekt voor en
achter; uitstekende voorborst, ribwelving en diepte; gaat vlot door de ring; zou achter iets meer mogen
stuwen; grijpt voldoende uit; is nog wat gespannen in de ring; vacht in uitstekende conditie, staat iets open
op de croupe. 2 U

OPENKLAS
1.

Joppe fan’t Suydevelt (NHSB 3044917)
Krachtige mannelijke reu van 2½ jaar; mooi rastypisch totaalbeeld; mooi mannelijk hoofd met goed oog,
oor en gebit; goede hals en rugbelijning; wat sterk hellend bekken; voldoende voorborst, goede voorborst
en ribwelving; goed gehoekt voor en achter; gaat vlot door de ring, voldoende stuwend en uitgrijpend;
neigt naar crabbing; uitmuntende vacht en bevedering. 1 U, resCAC/resCACIB

2.

Rieks v.d. Oostwieke (NHSB 3068289)
Krachtige aantrekkelijke reu van 3 jaar en 1 mnd.; goede verhoudingen hoofd en lichaam; fraai mannelijk
hoofd met goede verhoudingen; goed geplaatst en gedragen oor, mooi oog; scharend krachtig gebit; goed
gesneden lippen; oog met vriendelijke expressie; goede hals; rug iets oplopend op de lendenen; iets
hellend bekken met lage staartaanzet; voldoende voorborst, goede ribwelving en borstdiepte; draait
voorpoten iets naar buiten in stand; evenredig goed gehoekt voor en achter; gaat vlot door de ring, achter
wat nauw en voor ellebogen wat naar buiten; prima vacht met voldoende rastypische bevedering. 2 U

3.

Rebel fan’t Suydevelt (NHSB 3104160)
Krachtige reu van 27 mnd. met veel substantie; goede verhoudingen hals en lichaam; goed oog, oor en
gebit; goede hals en bovenbelijning; tikkeltje sterk hellend bekken; voldoende voorborst; goed gehoekt
voor en achter; goede ribwelving en borstdiepte; gaat vlot door de ring, wat los in front en nauw achter;
vacht in aanleg goed, wat los op de croupe; mooie bossige staart. 3 U

4.

Arie v.h. Groningerland (NHSB 3042583)
Forse reu met veel substantie van ruim 3½ jaar; uitstekend ras- en geslachtstype; goede verhoudingen in
hoofd en lichaam; mooi mannelijk hoofd met mooi oog, oor en gebit; toont wat lip; goede halsbelijning;
sterk hellend bekken en lage staartaanzet; goede borstdiepte, ribwelving; rug mocht wat rechter; goed
gehoekt voor en achter; nog wat los in front, achter wat onregelmatig gangwerk; algehele conditie: iets te
goed kosthuis; prima vacht met rastypische bevedering. 4 ZG
Dorus v.d. Rietzoomdrenten (NHSB 3075752)
Nog wat rank ogende reu van 3 jaar; goede verhoudingen hoofd en lichaam; goed oog, mist wat
pigmentatie om het oog, wat de expressie verstoort; goed oor; compleet gebit maar wat onregelmatig;
goede hals en rugbelijning; sterk hellend bekken en lage staartaanzet; voldoende voorborst en borstdiepte;
ribwelving moet nog wat uitzwaren; voldoende gehoekt voor en achter; draait in stand ellebogen naar
buiten; grijpt voldoende uit; zou achter meer mogen stuwen en gaat nauw, voor los en ellebogen wat naar
buiten; vacht in goede conditie, bevedering moet nog komen. G
Pjotter fan de Ido Anjoho (NHSB 3044188)
Vriendelijk jonge man van bijna 4 jaar, met goede verhoudingen in hoofd en lichaam; wat laag aangezet
oor, goed oog; gebit is niet compleet, e.e.a. vastgesteld door de dierenarts; goede rug- en halsbelijning;
sterk hellend bekken en lage staartaanzet; goede voorborst; evenredig gehoekt voor en achter; wat
oplopende onderbelijning en zou iets meer ribwelving mogen; gaat vlot door de ring; grijpt goed uit; gaat
met voldoende stuwing, iets nauw; vacht van voldoende structuur. ZG
Fedor v.d. Muyzenberg (NHSB 2975266)
Diskwalificatie.

2

Axel (NHSB 2950005)
Krachtige reu van 6 jaar oud met stevig bone; goede verhoudingen in hoofd en lichaam; mannelijk hoofd;
wat laag aangezet oor; goede lippen; compleet scharend gebit; goede hals en rugbelijning; wat sterk
hellend bekken; voldoende voorborst; goede ribwelving en onderbelijning; opperarm wat stijl; voldoende
gehoekt achter; gaat vlot door de ring, voldoende stuwend; prima vacht qua structuur en bevedering;
vanwege gedrag vandaag een G; meer ringtraining gewenst. G

TEVEN
JEUGDKLAS
1.

Quincy Eefje van Klein Elsholt (NHSB 3136651)
Mooie rastypische teef van 17 mnd. Met goede verhoudingen in hoofd en lichaam; vrouwelijk hoofd met
mooie wigvormige voorsnuit; goed oog met zachte expressie; goed geplaatst en gedragen oor; lippen
konden wat beter besneden zijn; goede hals; rug moet nog vaster; goede voorborst, ribwelving en
borstdiepte; voldoende gehoekt voor; goed gehoekt achter; wat sterk hellend bekken; gaat vlot door de
ring, achter wat nauw, voor wat los met vrolijke staart; vacht in aanleg en structuur uitmuntend. 1 U

2.

Muska Hesther fan ’t Patrijzen Bos (NHSB3156092)
Vrolijke jonge teef van 10 mnd. oud met goede lichaamsverhoudingen; vrouwelijk hoofd met goede
verhoudingen; goede lippen; compleet scharend gebit; zag graag iets meer wigvorm in voorsnuit; goed
geplaatst en gedragen oor; mist wat pigmentatie om het oog en mist daardoor iets de zachtmoedige
expressie; goede hals, rug en onderbelijning; wat sterk hellend bekken en lage staartaanzet; voldoende
evenredig gehoekt voor en achter; draait af en toe in stand voorvoeten naar buiten; gaat enthousiast door
de ring maar met voldoende stuwing; uitstekende vacht met goede bevedering. 2 ZG

3.

Nynke Lauwers (NHSB 3150029)
Charmant teefje van 1 jaar oud; is nog wat onzeker in de ring; goede verhoudingen hoofd en lichaam; mooi
vrouwelijk hoofd met goede verhoudingen; mooi oog met zachte intelligente expressie; goede lippen;
compleet scharend gebit; goede hals/rugbelijning; goede onderbelijning; wat hellend bekken en draagt
helaas de staart tussen de benen; evenredig goed gehoekt voor en achter; goede voorborst en borstdiepte;
aan de onderkant van de maatvoering; gaat wat onzeker door de ring maar wel met voldoende stuwing en
uitgrijpend; vacht in aanleg en structuur goed; zou in totaliteit zich wat zekerder mogen tonen, daarom
vandaag ZG. 3 ZG

TUSSENKLAS
1.

Noor (NHSB 3130111)
Zeer fraaie jonge teef van 1 jaar en 7 mnd.; uitmuntend ras- en geslachtstype; mooi vrouwelijk hoofd met
correct oor, oog, gebit en lippen; vriendelijke intelligent expressie; goede hals, rug en onderbelijning; licht
hellend bekken; goede staartaanzet; voldoende gehoekt achter, goed voor; voldoende voorborst,
ribwelving en borstdiepte; gaat vlot door de ring; voldoende stuwing en uitgrijpend, tikje nauw achter;
vacht in aanleg goed van structuur. 1 U, CAC/CACIB

2.

Ashley (NHSB 3173803)
Uitmuntende rastypische teef van 1½ jaar; goede verhoudingen in hoofd en lichaam; vrouwelijk hoofd; zag
graag iets meer wigvorm in voorsnuit; goed gedragen oor; compleet scharend gebit; goede lippen; goede
hals, rug en onderbelijning; prima voorborst, -diepte en ribwelving; wat sterk hellend bekken en lage
staartaanzet; evenredig goed gehoekt voor en achter; gaat wat aarzelend door de ring maar heeft
voldoende stuwend en uitgrijpend gangwerk laten zien; prima vacht in structuur en bevedering. 2 U

3

OPENKLAS
1.

It’s Mareike uit de Drentsche Streek (NHSB 3003906)
Attente teef van 4 jaar oud; uitmuntend ras- en geslachtstype; goede verhoudingen hoofd en lichaam;
mooi vrouwelijk hoofd; goed oor, oog, gebit en lippen; goede hals/rug/onderbelijning; stevig bone met
goede bespiering; evenredig goed gehoekt voor en achter; licht hellend bekken en laag aangezette staart;
goed evenredig gangwerk; uitstekend voorgebracht; mist wat bevedering. 1 U, resCAC /resCACIB

2.

Puck fan’t Suydevelt (NHSB 3084392)
Mooie rastypische teef van 2 jaar met goede verhoudingen hoofd en lichaam; mooi vrouwelijk hoofd met
wigvormige snuit; goede hals/rugbelijning; licht hellend bekken; goed gehoekt achter; opperarm ligt wat
stijl; goede borstdiepte, ribwelving en voorborst; gaat vlot door de ring; evenredig ruim en uitgrijpend
gangwerk; vacht in aanleg en structuur goed. 2 U

3.

Neeltje v.d. Rietzoomdrenten (NHSB 3075754)
Charmante jonge dame van bijna 3 jaar; uitmuntend ras- en geslachtstype met goede verhoudingen in
hoofd en lichaam; goed geplaatst en gedragen oor; goed oog, goede lippen; compleet scharend gebit;
donker oog met zachtmoedige intelligent expressie; goede hals/rug en onderbelijning; voldoende gehoekt
voor, goed achter; gaat enthousiast door de ring, voldoende stuwing en uitgrijpend; vacht in aanleg en
structuur prima; moet in totaalbeeld nog een beetje uitzwaren. 3 U

4.

Pyppa-la v.d. Krikheide (NHSB 3073445)
Rustige teef van bijna 4 jaar; zeer goed ras- en geslachtstype; goede verhoudingen hoofd en lichaam;
vrouwelijk hoofd met goed oor, oog en lippen; mist wat pigmentatie rond de ogen; krachtige hals, rechte
rug; licht hellend bekken; goede staartaanzet; opperarm ligt wat stijl, goed gehoekt achter; goede
voorborst, ribwelving en borstdiepte; gaat vlot door de ring, voldoende uitgrijpend en stuwend; vacht in
prima conditie; uitmuntend voorgebracht. 4 U
Fieke Lucy Laura van Zoterbék (NHSB 3104244)
Charmant teefje van 2 jaar oud, die nog gespannen in de ring staat wat zich toont door gegrom; fraai rasen geslachtstype; zeer fraai vrouwelijk hoofd met goed oor, gebit en lip; tikje licht oog; in totaliteit
onderkant van de maat; mooie hals, rug en onderbelijning; licht hellend bekken; goede staartaanzet;
goede voorborst, ribwelving en borstdiepte; opperarm ligt wat stijl, goede achterhoeking; gaat vlot door de
ring, voldoende stuwend en uitgrijpend; prima vacht qua structuur en bevedering, maar vanwege
brommerige gedrag vandaag een G.
Mia fan’t Suydevelt (NHSB 3063941)
Krachtige teef van 3 jaar; uitmuntend ras- en geslachtstype; mooi vrouwelijk hoofd met goed oor, gebit en
ogen met zachte expressie; goede hals, rug en onderbelijning; goede voorborst, ribwelving en borstdiepte;
licht hellend bekken met lage staartaanzet; evenredig gehoekt voor en achter; gaat vlot door de ring,
stuwend en uitgrijpend; goede vacht qua structuur; mocht iets meer bevedering hebben. U
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