REUEN
Babyklasse:
01 Kobus v.d. Moerheuvel. NHSB 3067460. Geb.23-12-2016. f.M. van Breda. eig.W. Otten. V.
Tommy. M. Bambule Nubika
Bijna 6 maanden oud reutje, flinke baby, heeft grootste groei gehad, wigvormig hoofd, toont gestrekt
maar heeft goede verhoudingen, moet in schedel nog uitzwaren, goed oor, voldoende donker oog,
zeer fraai gebit, prima gehoekt rondom, moet in totaalbeeld compacter worden, bone toont op moment
zwaar tov totaal, rug moet rechter, voldoende hoog aanzet staart, moet chiquer worden gedragen,
schuin liggend bekken, kan achter correct gangwerk laten zien, voorop nog volop in ontwikkeling, voor
leeftijd goede vacht zowel in structuur als lengte, mag in karakter nog wat meer vent worden,
belovend, omdat tot op heden nog maar 1 testikel is ingedaald. 2 belovend.
02 Karel v.d. Moerheuvel. NHSB 3067461. Geb.23-12-2016. f.M. van Breda. eig.A. Groen. V.
Tommy. M. Bambule Nubika
Bijna zes maanden oud reutje, prima type, prima wigvormig hoofd, moet uiteraard breder worden in
schedel, toont momenteel nog gestrekt in hoofd, mooi oog en oor, gezond gebit, verkeerdom
scharend, goed lichaam, brede borst, bone in verhouding tot grootte, voeten moeten nog krachtiger,
met name achter, prima compact lichaam, hoog aangezette staart, moet chiquer worden gedragen,
prima gehoekt rondom, kan correct gangwerk laten zien, vlotte pas met veel drive, prima karakter in
aanleg maar moet wat meer regels krijgen,
1 belovend.
03 Kelyc de Wakkere Rakker. NHSB 3057833. Geb.25-9-2016. Teefje
Jeugdklasse
04 Smoke. NHSB 3051184. Geb.5-7-2016. f.P. Mackloet. eig.Van Leemput. V. Skeppsklockans
Honda. M. Daisy
11 maanden oude reu, stevige jongen, compact gebouwd, goede balans hoofd en lichaam,
mooi wigvormig hoofd, fraai gebeiteld, mooi oog, oor en gebit, voor leeftijd goed ontwikkeld lichaam,
mooi en fijn bone, sterk hellend bekken, fraaie katvoet, voor matig gehoekt, achter schaars, gaat met
vlotte gangen, fraaie beharing, prima temperament, hoog aangezette staart, moet chiquer worden
gedragen, heeft meer tijd nodig, vandaag nog. 1 zeer goed.
05 Jip v.d. Moerheuvel. NHSB 3027665. Geb.18-12-215. f.M. van Breda. eig.J. Bremer. V. Ywan
v.d. Moerheuvel. M. Florianne v.d. Moerheuvel
Anderhalfjarige reu, kleine formaat, wel mannelijk, wigvormig hoofd, fraai oog, scharend gebit, prima
oor, brede borst, voldoende hals, opperarm kort en rechtopgelegen, goed ontwikkeld lichaam, rechte
rug, hoog aangezette staart, kan chiquer worden gedragen, achter matig gehoekt, fijn bone, goede
vachtstructuur uiteraard in zomerconditie, kittige gangen maar nog in disbalans, heeft meer tijd nodig,
vandaag nog. 2 zeer goed.
Openklasse
06 Max v.d. Ronkenburg. .LOSH 1129631. Geb.9-7-2013. f.J. Bontinck. eig.H. Daems. V. Homer
v.d. Moesdongen. M. Zuzie King Hubert’s House
Vierjarige reu, prima type, mooi wigvormig hoofd, sprekend amandelvormig oog dat donkerder van
kleur moet, correct aangezet oor maximaal van grootte, goede verhouding voorsnuit/schedel, prima
gebit, wat kort in hals, schouder wat steil, dito in opperarm, goed ontwikkeld lichaam, stevige rug,
hoog aangezette staart, moet chiquer worden gedragen, mooi fijn bone, voeten moeten meer
katachtig, achter dieper gehoekt dan voor, sublieme vachtstructuur, gaat kittig, korte pas en achter
ondergeschoven, voor neiging tot kruisen, prima temperament. 4 zeer goed.
07 Bosco v. Jopie's Happy Home. NHSB 2980373. Geb.24-9-2014. f.J. de Zeeuw-Boelee. eig.J. de
Jonge. V. Gabber v.d. Moesdongen. M. Skeppsklockans Honeymoon
Bijna driejarige reu, kwadratisch gebouwd reutje, wigvormig hoofd, moet meer opvulling onder de
ogen hebben, kan correcte oogvorm tonen, maar kleur moet donkerder, maximaal oor in grootte, goed
aangezet, scharend gebit, verhoudingen hoofd voldoende, voldoende hals, hoekingen voor en achter
evenredig matig, goed ontwikkeld lichaam, hoog aangezette staart, maar strak gekrulde staart moet
chiquer worden gedragen, prima vachtstructuur, voldoende fijn bone, voeten moeten krachtiger en

korter, kan evenredig gangwerk laten zien, voor correct, neigt achter naar nauw, voldoende alert
temperament, vriendelijk. 3 zeer goed.
08 Björn v. Jopie's Happy Home. NHSB 2980375. Geb.24-9-2014. f.J. de Zeeuw-Boelee. eig.F. van
Dijk. V. Gabber v.d.Moesdongen. M. Skeppsklockans Honeymoon
Bijna driejarige reu, fraai type, maar in te goede conditie, mooi wigvormig hoofd, prima oor, klein en
beweeglijk, prima gebit, voldoende donker iets rondachtig oog, fraaie verhoudingen in hoofd en
lichaam, prima ontwikkeld lichaam, evenredig correct gehoekt, hoog aangezette staart net lang
genoeg, moet chiquer worden gedragen, laat correct gangwerk zien voor en achter, prima
vachtstructuur, super temperament. 2 uitmuntend.
09 Bandito Nubika. NHSB 3007757. Geb.6-1-2015. f.K. Rohanova. eig.L. Seegers. V. Tarebi's
Barnabasch. M. Trinity
Tweeenhalfjarige reu, mooi wigvormig hoofd, klein oor, levendig amandelvormig oog, voor het ideale
zou de onderkaak wat sterker mogen, voldoende brede borst, prima ontwikkeld lichaam, rechte rug,
hoog aangezette staart, kan chiquer gedragen worden, mooi fijn bone, voeten moeten korter en
krachtiger, evenredig correct gehoekt, fiere verschijning zowel in stand als bij gaan, laat kittig
gangwerk zien, evenredig van voor en achter, vachtstructuur wat zacht, mist uiteraard lengte door
zomerseizoen, 1 uitmuntend.
10 Nicky v.d. Herhout. .LOSH 1148862. Geb.21-9-2014. f.P. De Clercq. eig.S. Dossche. V. Yago v.d.
Heikenshoeve. M. Loes v.d. Herhout
Bijna driejarige reu, klein formaat maar uitgesproken mannelijk, moet beslist meer temperament tonen
in de ring, wigvormig hoofd met mooi donker oog, dat hij bijna voortdurend rond toont, prima oor, kan
goed gedragen worden, brede borst, voldoende hals, goed ontwikkeld gespierd lichaam, maar in te
goede conditie, oplopende ruglijn, wat laag aangezette staart, die lengte mist, fijn bone, voldoende
krachtige kattenvoet, pols moet sterker, achter een fractie dieper gehoekt dan voor, voor schaars
gehoekt, mist achter stuwing en neigt naar koehakkigheid, sublieme vachtstructuur, heeft nog veel tijd
nodig. zeer goed.
Kampioensklasse
11 Chailo S. Krasnoy Gorki. NHSB 2990557. Geb.13-7-2014. f.Zh. Bezruk. eig.A. Broks-Swanenberg.
V. Corinas Gizmo. M. Jolie Taien
Driejarige reu, fraaie type, prima temperament, momenteel geheel afgehaard, hetgeen zijn
lichaamsverhoudingen niet ten goede komt, licht gestrekt wigvormig hoofd, correct oor, mooi donker
amandelvormig oog, schaargebit, moet schoner, brede borst, goede schouderligging maar opperarm
steil waardoor front naar voren geplaatst wordt, prima ontwikkeld lichaam, goede ruglijn, hoog
aangezette staart, maar gekrulde staart moet chiquer worden gedragen, mooi fijn bone, voldoende
korte voet, moet krachtiger, achter goed gehoekt, gaat voor parallel iets voetjes uitgedraaid, achter
wat ondergeschoven, goede vachtstructuur. 3 uitmuntend.
12 Skeppsklockans Honda. NHSB 2859488. Geb.10-5-2011. f.A. Ericson. eig.M. van Breda. V.
Skeppsklockans Crispin. M. Jet's Geneva
Zesjarige reu, prima type, helaas geblesseerd vandaag, prima wigvormig hoofd, prima oor, goed oog,
moet donkerder, krachtig schaargebit, wat strak in lippen, brede borst, goed ontwikkeld lichaam, in wat
ruime conditie, krachtige rug, hoog aangezette staart, net aan, moet chiquer worden gedragen,
passend fijn bone, korte voet, goede vachtstructuur, voor zomer in sublieme vachtconditie, uitmuntend
type maar vandaag niet te beoordelen.
13 Binky Zelja v.h. Zeuwse Zwartje. NHSB 2944018. Geb.2-11-2013. f.A.J.J. Vleugel-Jacobusse.
eig.S.H. Muller. V. Skeppsklockans Honda. M. Zardanne v.d. Moerheuvel
Bijna vierjarige reu, fraai type, fiere houding zowel bij gaan als staan, wigvormig hoofd, prima oor, wat
licht oog, prima gebit, wat strakke lip (toont tanden), prima hals, brede borst, correct lichaam, wat ruim
in conditie, evenredig correct gehoekt, hoog aangezette staart, iets te kort, moet chiquer worden
gedragen, ovale voet moet sterker, achter correcte gangen, voor ok, maar toont conditie van de
voeten, in aanleg correct vachtstructuur, uiteraard in zomertenue. 2 uitmuntend.
14 Renjen Rhumb Line to Fullmoon. AKC NP 33100901. Geb.11-11-2012. f.C. Harris. eig.B.
Hollande. V. De Lamer Nauty by Nature. M. Renjen Sailorette

Bijna 5 jarige reu, fraaie reu, kwadratisch van bouw, mooi wigvormig hoofd, vloeiende lijnen, kittig
gedragen klein oor, sprekend amandelvormig donker oog, fraaie verhouding in hoofd en lichaam,
brede borst, prima hals, goed terugliggende schouder, opperarm wat steil, passend fijn bone, kleine
voetjes, licht gestrekt, prima lichaam, rechte rug, hoogaangezette staart, evenredig correct gehoekt,
laat vloeiend gangwerk zien met goede stuwing, prima vachtstructuur in uiteraard zomerse conditie. 1
uitmuntend. CAC Clubwinnaar.
15 Renjen Moneuse Head to Wind. AKC NP 28355801. Geb.4-5-2012. teef
Fokkersklasse
16 Westor v.h. Kumtichshof. LOSH 1147483. Geb.18-8-2014. f.L. Claeys. eig.L. Claeys. V. Arko de la
Bande a Moneuse. M. Gwendolyn v.h. Kumtichshof
Tweeëntwintig maand oude reu, wigvormig hoofd, kwadratisch gebouwd, zodra de oren goed gesteld
worden, toont hij zijn mooie verhoudingen in voorsnuit/schedel, goede stop, maar moet nog
ontwikkelen in welving boven de ogen, neusrug moet rechter, prima hals, super in lichaam, hoog
aangezette staart, correcte lengte, in stand fraai gedragen, fijn bone, kleine voeten maar wat lang van
vorm, moet zich bij het gaan vrijer tonen, kan correct gangwerk laten zien, moet meer zekerheid gaan
tonen. 1 uitmuntend. Beste zelfgefokte Schipperke.
Veteranenklasse
17 Woefie v.d. Moerheuvel. NHSB 2674455. Geb.28-9-2007. f.M. van Breda. eig.E. v.d. Broek. V.
Xico v.d. Moerheuvel. M. Kelly Luna v.d. Slabroekseheide
Bijna tienjarige reu, vitale veteraan, nog in prima conditie, mannelijk gestrekt hoofd, hoog aangezet
oor, passend formaat, wat dicht bij elkaar gedragen, rondachtig oog dat donkerder moet, vriendelijke
expressie, prima gebit, voorsnuit/schedel bijna een op een, korte hals, prima voorborst, voldoende
breed, fijn bone, redelijk strakke voeten, prima ontwikkeld lichaam, rug toont leeftijd, hoog aangezette
staart, net aan, prima vachtstructuur, super temperament, evenredig schaars gehoekt, gaat met erg
korte pas voor en achter, ondergeschoven achter, wat nauw voor. 3 zeer goed.
18 Hektor v.d. Moesdongen. NHSB 2837468. Geb.8-6-2008. f.C. Neyt-Gaelens. eig.F. van Dijk. V.
Cobe v.d. Moesdongen. M. Eleni v.h. Kumtichshof
Bijna negenjarige reu, reu die zijn kwaliteit op de vloer toont, bijna kwadratisch in bouw, voldoende
stop, hoog aangezet klein oor, mooi oog, amandelvormig, donker genoeg, gebit toont leeftijd, prima
ontwikkeld lichaam, goede hals, voldoende breed in front, hoog aangezette staart, net aan, moet
chiquer worden gedragen, fijn bone, gestrekt voet moet sterker, prima vachtstructuur, moet achter
meer stuwing, achter nauw, voor voldoende breed, prima temperament. 2 uitmuntend.
19 Tommy. NHSB 2710305. Geb.23-6-2008. f.M. v.d. Pasch-van Brunschot. eig.W. Otten. V. Darno
v.d. Heikenshoeve. M. Nora
Negenjarige reu, fiere verschijning, staat bij voortduring op de punten van zijn tenen, mooi wigvormig
hoofd, prima verhoudingen, fraai amandelvormig donker genoeg oog, krachtig gebit, mooi klein oor,
fier gedragen, korte hals, brede borst, super lichaam, bone fijn genoeg, korte voet maar moet sterker,
hoog aangezette staart, mist lengte, moet chiquer gedragen worden, evenredig schaars gehoekt, loopt
harmonisch met korte pas, zowel voor als achter, prima vachtstructuur uiteraard in zomerconditie.
1 uitmuntend. Res CAC.
TEVEN

Babyklasse
20 Katootje v.d. Moerheuvel. NHSB 3067462. Geb.23-12-2016. f.M. van Breda. eig.S.H. Muller. V.
Tommy. M. Bambule Nubika
Bijna zes maanden oud teefje, klein puppy, fraaie baby, mooie verhoudingen in hoofd en lichaam,
mooi wigvormig hoofd, mooi donker oog, vurige expressie, prima oor en gebit, goede hoekingen voor
en achter, toont op het moment ook wat lang in lichaam, hoog aangezette staart, moet chiquer worden
gedragen, vlotte gang, uiteraard nog puppyachtig, korte voet, voldoende krachtig, goede
vachtstructuur, moet uiteraard nog in lengte winnen, prima temperament. Veelbelovend.

Puppyklasse
21 Ans v. Niemeskant. NHSB 3063221. Geb.5-11-2016. f.S.H. Muller. eig.S.H. Muller. V. Leeroy des
Crocs Mignons. M. La Belle du Dragon Rouge de Jupiter. Absent.
22 Annie v. Niemeskant. NHSB 3063220. Geb.5-11-2016. f.S.H. Muller. eig.H. van de Venne. V.
Leeroy des Crocs Mignons. M. La Belle du Dragon Rouge de Jupiter
Zeven maanden oude teef, compact gebouwd, toont erg jeugdig in hoofd door overvloed aan
puppyhaar, mooi oor, oog en gebit, voldoende breed in front, goed ontwikkeld lichaam, voldoende
hals, ruglijn loopt op, voor dieper gehoekt dan achter, pols moet sterker, hoog aangezette krulstaart,
mist lengte, ovale voetjes, gaat vlot met erg korte pas achter, voor puppyachtig, in aanleg prima
vachtstructuur. 2 veelbelovend.
23 Keyara de Wakkere Rakker. NHSB 3057832. Geb.25-9-2016. f.E. Makkink-Westerbeek van
Eerten. eig.A. Moree-Kleine. V. Lex Luthor du Dragon Rouge de Jupiter. M. Eowyn
Acht maanden oud teefje, flinke meid, moet nog wel stevig in temperament worden, wigvormig
gestrekt hoofd, verhouding nagenoeg een op een, wat wijd geplaatst en gedragen oor, rondachtig wat
verschrikt oog, prima gebit, goede hals, voldoende breed in borst, fijn bone, lange voeten, goed
ontwikkeld lichaam, hoog aangezette gekrulde staart van goede lengte, prima vachtstructuur,
evenredig goed gehoekt, te schuinliggend bekken, gaat achter ondergeschoven, voor ok.
03 Kelyc de Wakkere Rakker. NHSB 3057833. Geb.25-9-2016. f.E. Makkink-Westerbeek van Eerten.
eig.A.M. Brugman. V. Lex Luthor du Dragon Rouge de Jupiter. M. Eowyn
Acht maanden oude teef, licht gestrekt teefje met elegant bone, vrouwelijk wigvormig hoofd, oor wat
wijd aangezet en gedragen, rondachtig lichtpuilend oog, prima gebit, zag voorsnuit graag wat
krachtiger, voldoende hals, en borstbreedte, staat voor graag met voeten uitgedraaid, lang en ovaal,
prima ontwikkeld lichaam in te goede conditie, ruglijn nog in ontwikkeling, hoog aangezet gekrulde
staart, mist wat lengte, evenredig voldoende gehoekt, gaat nog erg puppyachtig, prima vachtstructuur
en temperament. 1 veelbelovend.
Jeugdklasse
24 Jufo v.d. Moerheuvel. NHSB 3027669. Geb.18-12-2015. f.M. van Breda. eig.M. de Jong. V. Ywan
v.d. Moerheuvel. M. Florianne v.d. Moerheuvel
Anderhalf jarige teef, teefje van prima formaat, mooi vrouwelijk wigvormig hoofd, mooi oor, fraai
donker amandelvormig oog, prima verhouding voorsnuit/schedel, goede hals, prima schouderligging
maar opperarm kort en steil, waardoor front naar voren is geschoven, het geeft wat meer lengte dan
ze feitelijk heeft, goed ontwikkeld lichaam, te schuin hellend bekken, laagaangezette staart, mist
lengte, behoorlijk chique gedragen, ovale voeten, voldoende sterk, gaat vlot, zwaaiend voor, prima
vachtstructuur en temperament. 2 uitmuntend.
25 Christine v. Jopie's Happy Home. NHSB 3045805. Geb.26-5-2016. f.J. de Zeeuw-Boelee. eig.J. de
Zeeuw-Boelee. V. Gabber v.d. Moesdongen. M. Skeppsklockans Honeymoon
Twaalf maanden oude teef, teef van prima formaat, gestrekt wigvormig hoofd, wel goede
verhoudingen maar moet in schedelbreedte winnen, prima oor en gebit, en oog, voldoende breed in
borst, moet in diepte nog winnen, goed ontwikkeld lichaam, mooi fijn bone, ovale voet, voor voldoende
sterk, hoog aangezette staart, moet chiquer worden gedragen, toont tijdens gaan al haar kwaliteiten
inclusief kwadratische bouw, prima vachtstructuur en temperament, 1 uitmuntend. Beste jeugd.
Tussenklasse
26 Jada King Hubert's House. NHSB 3018010. Geb.13-9-2015. f.A. Broks-Swanenberg. eig.A. BroksSwanenberg. V. Horatio-Anton Blackline Czech. M. Maja King Hubert's House
Anderhalf jarige teef, in stand voldoende kwadratisch, fraai gevormd wigvormig hoofd, mooi oor en
gebit, amandelvormig oog, graag iets donkerder, goede schouderligging daardoor correcte hals,
opperarm steil, passend fijn bone, licht gestrekte voet, goed ontwikkeld lichaam, rug nog in
ontwikkeling, hoog aangezette staart, moet chiquer worden gedragen, voor voldoende gehoekt, achter
steil, gaat achter met korte, gebonden pas, weinig stuwend, voor ingetogen, goede vachtstructuur,
fraai teefje maar mist op dit moment balans tijdens gaan en in stand. 2 zeer goed.
27 Yara King Hubert's House. NHSB 3018014. Geb.13-9-2015. f.A. Broks-Swanenberg. eig.S.
Smulders. V. Horatio-Anton Blackline Czech. M. Maja King Hubert's House

Anderhalf jarige teef, volledig afgehaarde dame, wigvormig gestrekt hoofd, neusrug niet geheel recht,
prima oor, goed oog, moet donkerder, prima gebit, fraaie hals, goede schouderligging, opperarm steil,
fijn bone, ovale voet, moet steviger, prima lichaam, achter evenredig gehoekt, hoog aangezette staart,
goede lengte, dansende gangen, kan correct gangwerk laten zien, achter nog nauw, prima
vachtstructuur, moet in totaalbeeld meer balans krijgen, prima temperament. 3 zeer goed.
28 Amy Petite from Black Velvet's Home. NHSB 3024128. Geb.9-11-2015. f.Ad en Jeanette v.d.
Broek. eig.Ad en Jeanette v.d. Broek. V. Renjen Winds of Change for Fullmoon. M. Renjen's Bambi
Iets meer dan anderhalfjarige teef, fraai teefje, nog jeugdig wigvormig hoofd, correct in verhoudingen,
mooie welving boven de ogen, mooi oortje, oog en gebit, voldoende breedte in front voor leeftijd, bone
zou wat fijner mogen, maar dit komt door de zomerconditie, prima lichaam, hoog aangezette staart,
mist lengte, moet chiquer worden gedragen, evenredig gehoekt, gaat vlot en stuwend, uiteraard nog
jeugdig los, in aanleg prima vachtstructuur en temperament, fiere verschijning. 1 uitmuntend. CAC.
Openklasse
29 Happy. NHSB 2874475. Geb.19-3-2012. f.P. Mackloet. eig.W.C. Mol-Drent. V. Gondo v.d.
Heikenshoeve. M. Daisy
Vijfjarige teef, prima formaat nagenoeg kwadratisch, wigvormig hoofd, rondachtig, wat licht oog, hoog
gedragen maar wat wijd aangezet oor, prima gebit, lippen moeten beter op elkaar aansluiten (toont
tanden), correcte hals, brede borst, goede schouderligging, opperarm net voldoende gehoekt, prima
lichaam in te goede conditie, ruglijn moet sterker, hoog aangezette staart, moet chiquer worden
gedragen, toont haar kwaliteiten bij het gaan en verbetert haar bovenbelijning, lichaamsconditie
schaadt voorhandbeweging (schommelend), goede vachtstructuur, prima temperament. 1
uitmuntend.
30 Bambule Nubika. NHSB 3010999. Geb.6-1-2015. f.K. Rohanova. eig.M. van Breda. V. Tarebi's
Barnabasch. M. Trinity
Tweeenhalfjarige teef, wigvormig hoofd met goede verhoudingen, mooi oor, rondachtig oog, goede
expressie, moet wat donkerder, prima gebit, goede hals en borst, prima ontwikkeld lichaam in te
goede conditie, rechte rug, staartaanzet wat laag, staart moet chiquer worden gedragen, voor dieper
gehoekt dan achter, mooi fijn bone, ovale voeten, wel sterk, laat tijdens gaan haar kwaliteiten zien,
door lichaamsconditie voor wat rollend, momenteel sterk afgehaard, maar nieuwe vacht is komende.
2 uitmuntend.
31 La Belle du Dragon Rouge de Jupiter. NHSB 3008685. Geb.7-1-2015. f.C. Delaporte. eig.S.H.
Muller. V. Horus du Pont Catinat. M. Gare-a-ta-Queue des Doux Angelots
Tweeenhalfjarige teef, teefje waarvan vacht nog volop in ontwikkeling is, fraai wigvormig hoofd, oog te
rond en wat puilend, schaadt de expressie, mooi oortje, prima gebit, goede hals en borstbreedte, goed
ontwikkeld lichaam, rug moet sterker, staat graag wat overbouwd, hoog aangezette staart, mist lengte,
voldoende fijn bone, lange voeten, maximale lengte in lendenen, gaat kruisend achter en wat
zwaaiend voor, vacht op moment niet optimaal, toont wat veel wave, prima temperament. zeer goed.

32 Fee v.d. Moerheuvel. NHSB 2905109. Geb.21-11-2012. f.M. van Breda. eig.J. Arens. V.
Skeppsklockans Honda. M. Wiske v.d. Moerheuvel
Vierenhalfjarige teef, kwadratisch teefje, wigvormig hoofd, maar wat fijn in voorsnuit, voldoende
amandelvormig oog, moet donkerder, goed oortje, prima gebit, voldoende hals, goede borst en
lichaam, kan rechte rug tonen, steil hellend in bekken, voor beter gehoekt dan achter, korte staart,
moet chiquer gedragen worden, mooi fijn bone, gaat voor correct en achter nauw en weinig stuwend,
prima vachtstructuur en temperament, vanwege disbalans in gangwerk vandaag. 3 zeer goed.
33 Loeka von Syntas. .LOSH 1118685. Geb.23-9-2012. f.G. Symoen. eig.L. Claeys. V. Gabber v.d.
Moesdongen. M. Erika de Bronchain
Vierenhalfjarige teef, fraai type teef, wel afgehaard, mooi wigvormig hoofd, hoog aangezet en
gedragen oor, goede verhoudingen, vachtconditie benadeelt lichaamverhoudingen, voldoende donker
oog, goed gebit, voldoende hals, prima lichaam, hoog aangezette staart, mist lengte, fijn bone, lange
voetjes, gaat achter ondergeschoven, voor correct, goede vachtstructuur, prima temperament,
vanwege disbalans in gangwerk vandaag. 4 zeer goed.

Kampioensklasse
34 Kailey von Syntas. NHSB 2883110. Geb.21-9-2011. f.G. Symoen. eig.L. Kuijpers/Langereis. V.
Gabber v.d. Moesdongen. M. Erika de Bronchain
Zesjarige teef, kwadratisch teefje, mooi wigvormig hoofd, donker voldoende ovaal oog, lippen mogen
wat beter aansluiten (toont soms wat tanden), mooi oortje, goede hals, brede borst, goed lichaam,
hoog aangezette staart, moet chiquer worden gedragen, evenredig gehoekt, toont vlot gangwerk,
achter wat nauw, neiging naar kruisen, voor ok, prima vachtstructuur en temperament. 2 uitmuntend.
35 Skepssklockans Honeymoon. NHSB 2857700. Geb.10-5-2011. f.A. Erikson. eig.J. de ZeeuwBoelee. V. Skeppsklockans Crispin. M. Jet's Geneva
Zesjarige teef, fier teefje, wigvormig hoofd, goed oog, wat licht van kleur, prima oor en gebit, goede
hals, correcte hoekingen voor en achter, goed ontwikkeld lichaam, bekken te schuin, correcte staart
aanzet en lengte, moet chiquer worden gedragen, mooi fijn bone, nagenoeg kattenvoeten, gaat voor
vlot, achter wat ondergeschoven, gangen parallel, goede vachtstructuur maar in zomerconditie, prima
temperament. 4 uitmuntend.
36 Renjen's Bambi. NHSB 3018591. Geb.12-10-2010. f.C. Harris. eig.Ad en Jeanette v.d. Broek. V.
Renjen Sailor Jerry. M. Shalako's Bartered by Bailey
Zevenjarige teef, chique teef, heel fraai hoofd, mooi wigvormig, fraai oortje, prachtige ogen, minimaal
van grootte, vurige expressie, fraaie brede borst, prima ontwikkeld lichaam, goede hals, hoog
aangezette, gecoupeerde staart, fijn bone, krachtige voeten, nagenoeg kat, goede schouderligging,
opperarm steil, dit benadeelt haar lichaamsverhoudingen, gaat vlot met veel allure, achter wat
ingetogen, linksvoor wat onregelmatige beweging, sublieme vacht en temperament. 1 uitmuntend.
Res CAC.
15 Renjen Moneuse Head to Wind. AKC NP 28355801. Geb.4-5-2012. f.C. Harris. eig.B. Hollande. V.
Renjen Winds of Change for Fullmoon. M. Renjen Sailorette
Vijfjarige teef, kwadratisch teefje, fraai wigvormig hoofd, mooi oog, oor en gebit, voldoende hals,
goede borst, voldoende terugliggende schouder, opperarm steil, toont dit ook bij het gaan, prima
lichaam, maar toont wat gestrekt door opperarm, hoog aangezette staart, mist lengte, gaat achter
lengte, gaat achter ingetogen, mist stuwing, voor wat zwaaiend, uitmuntende vachtstructuur,
voldoende sterke voeten, prima temperament. 3 uitmuntend.
Fokkersklasse
37 Florianne v.d. Moerheuvel. NHSB 2905108. Geb.21-11-2012. f.M. van Breda. eig.M. van Breda. V.
Skeppsklockans Honda. M. Wiske v.d. Moerheuvel
Vierenhalfjarige teef, fraaie teef, in zomerconditie, mooi wigvormig hoofd, met spitse fiere oortjes,
voldoende amandelvormig oog, moet donkerder, prima gebit, correcte halslengte, brede borst,
voldoende hoeking in schouder en opperarm, rechte rug, prima lichaam, fractie lang in lendenen, hoog
aangezette staart, mist lengte, mooi fijn bone, nagenoeg kattenvoet, mooi strak, kan achter correct
gangwerk tonen, voor neiging tot toontreden, goede vachtstructuur, prima temperament.
1 uitmuntend.
Veteranenklasse
38 Lady King Hubert's House. NHSB 2680253. Geb.19-11-2007. f.A. Broks-Swanenberg. eig.L.
Kuijpers. V. Arkan v.d. Heikenshoeve. M. Kwispel
Bijna tienjarige teef, mooi formaat, mooi kwadratisch, superconditie, wigvormig hoofd, donker
rondachtig oog, mooi spits oortje, nog goed gebit, lippen sluiten te strak, toont tanden zowel van voor
als opzij, korte hals, brede borst, passend bone, mooie voeten, strak en kat, prima lichaam, voor
schaars gehoekt, achter iets meer, hoge aanzet staart, goede lengte, gaat nog met harmonische
gangen, fier en vlot, prima vachtstructuur. 1 uitmuntend. Beste Veteraan.
39 Wieneke v.d. Moerheuvel. NHSB 2674457. Geb.28-9-2007. f.M. van Breda. eig.G. van Tartwijk. V.
Xico v.d. Moerheuvel. M. Kelly Luna v.d. Slabroekseheide
Bijna tienjarige teef, flinke dame, prima vachtstructuur, prima conditie, gestrekt wigvormig hoofd, rond
oog, moet donkerder, schitterend gebit, hoog aangezet oor, voldoende dicht bij elkaar, korte hals,
hoeking voor en achter steil, prima lichaam, voetvorm wordt benadeeld door wat lange nagels, goed
aangezette staart, mist wat lengte, mooi fijn bone, gaat met veel enthousiasme maar onderschoven
achter en weinig stuwing, gaat met goed staartgebruik en veel pit, prima karakter. zeer goed.

40 Wiske v.d. Moerheuvel. NHSB 2674456. Geb.28-9-2007. f.M. van Breda. eig.M. van Breda. V.
Xico v.d. Moerheuvel. M. Kelly Luna v.d. Slabroekse Heide
Bijna tienjarige teef, teefje in prima lichaamsconditie, mooi wigvormig hoofd, kwadratisch lichaam, fiere
oortjes, amandelvormig oog, moet wat donkerder, subliem gebit, goede hals, brede borst, prima
lichaam, goede hoeking schouder en achterhand, opperarm steil, fijn bone, wat lange voeten, polsen
tonen leeftijd, achter wat nauw, toont nog steeds vlot gangwerk, hele mooie vachtstructuur, uiteraard
door zomervacht niet in conditie. 3 uitmuntend.
41 Cristy. NHSB 2545150. Geb.11-2-2005. f.M. de Jong. eig.Fam. Schapers. V. Don Inverno del
Castel Sardo. M. Utah v.d. Heikenshoeve
Twaalfjarige teef, mooi donker oog, fier gedragen oortje, gebit onderhevig aan leeftijd, wat strak in
lippen, toont daardoor iets tanden, voldoende hals, goede borst, maximale lengte in
lichaamsverhouding, fijn bone, polsen tonen leeftijd, lange voet, hoog aangezette staart, evenredig
correct gehoekt, kan correcte gangen tonen, prima temperament, goede vachtstructuur, uiteraard in
zomerconditie. 4 uitmuntend.
42 Brisha. NHSB 2416360. Geb.6-10-2002. f.M. de Jong. eig.Fam. Schapers. V. Don Indigo del
Castel Sardo. M. Utah v.d. Heikenshoeve
Bijna vijftienjarige teef, super conditie, nog fraai hoofd, mooie wigvorm met heel fraai oog, goed oor,
gebit onderhevig aan leeftijd, correcte halslengte, brede borst, goed lichaam, hoog aangezette staart,
correct gedragen, mooi fijn bone, nagenoeg kattenvoet die leeftijd toont, bij gaan voor correct
gangwerk, toont achter haar leeftijd, prima vachtstructuur voor leeftijd, fier temperament.
2 uitmuntend.
43 Lottie the Little Black Devil. NHSB 2616094. Geb.3-7-2006. f.M. Piek v.d. Leer. eig.M. Piek v.d.
Leer. V. Paddy of Antonia v.d. Welhaven. M. Atie the Little Black Devil
Bijna elfjarige teef, mooi formaat teefje, wigvormig hoofd, vrouwelijk, mooie welving voorhoofd, klein
fier oortje, voldoende donker oog, amandelvormig, gebit onderhevig aan leeftijd, lippen te strak, toont
tanden voor, voldoende hals, brede borst, goed lichaam, hoog aangezette staart, moet chiquer
worden gedragen, fijn bone, polsen zwak, lange voet, voeten moeten sterker, gaan erg ingetogen,
achter wat nauw, moet meer temperament tonen. zeer goed.
44 Roza v.d. Slabroekse Heide. NHSB 2688840. Geb.19-1-2008. f.J. van Summeren. eig.J. Arens. V.
Xico v.d. Moerheuvel. M. Callgirl des Grandes Brelles
Negenenhalfjarige teef, flinke meid, wigvormig hoofd maar licht gestrekt in bouw, correct oor,
amandelvormig oog maar te licht van kleur, prima gebit, brede borst, goede hals, pols toont leeftijd,
goed lichaam, krachtig, hoog aangezette staart, mist lengte, schouderblad goed teruggelegen,
opperarm steil, toont dit ook bij het gaan, net als de wat zwakke pols, prima beweging achter, goede
vachtstructuur. uitmuntend.

