Kampioensclubmatch 3 juni 2018
Keurmeester mevrouw W.Roem
Puppyklasse Reu (6-9 maanden)
1. Mardeck's Enchanted Journey EW737289 Geb: 13-11-2017. Fok: M. Layng. Eig: J.van den Broek. V:
Exmoor Mana Magic M: Mardeck's Iridessa. 7 maanden oude reu, reeds goed ontwikkeld voor de leeftijd,
harmonisch lichaam, reuenhoofd voldoende breed, voorsnuit moet niet langer worden, mooi gevormd
donker oog, goed gedragen middellang oor, compleet schaargebit, borst reeds voldoende diep, goede
hoekingen voor en achter, goede staartaanzet, gaat soepel, mag nog meer gaan stuwen. 2
Veelbelovend.
2. D'Artagan vom Schloss Bourbon VDH-VK 17/SCHI00018. Geb: 28-09-2017. Fok: F.Jungmann. Eig:
J.Finkelmeier. V: Faksimil Nota Bene. M: Faksimil Klio. 8 maanden oude reu, goed ontwikkeld voor de
leeftijd, mooi rasbeeld, vierkant met mooi bone, mooie conditie, goed gevormd reuenhoofd met mooi oog
en oor, compleet schaargebit, goede hoekingen voor en achter, mooie staartaanzet en dracht, goed
gangwerk. 1 Veelbelovend.
Jeugdklasse Reu (9-18 maanden)
3. Splendid Three Color Zeus RKF 5140079. Geb: 17-08-2017. Fok: Abdullina Elena. Eig: C.Delaporte.
V: Beachview's Made in USA. M: Rosalie Taien. 9 maanden oud reutje, zeer goed ontwikkeld voor de
leeftijd, stevig gebouwd, voldoende vierkant, harmonisch, met mooie ribwelving, wigvormig hoofdje, goede
verhoudingen, mooie stop en paralelle lijn, compleet schaargebit, goed borstontwikkleing, matige
hoekingen voor en achter, goede staartaanzet en lengte, rastypische beharing, gaat soepel met
voldoende stuwing. 2 Uitmuntend.
4. Corinnas Kardus NHSB 3101780. Geb: 14-02-2017. Fok: A.Johansson. Eig: T.Guichelaar. V:
Corinnas Zirius. M: Corinnas Gabelle. Vijftien maanden oud reutje, stevig gebouwd met passend bone,
voldoende vierkant, goede ribwelving, tamelijk brede schedel met goede verhoudingen, iets rond oog,
compleet schaargebit, oordracht goed, goede hoekingen voor en achter, heeft nog ringtraining nodig,
rastypische beharing.1 Uitmuntend.
5. Lex van de Moerheuvel NHSB 3088162. Geb: 22-06-2017. Fok: M.A. van Breda. Eig: B.van der Vaart.
V: Bandito Nubika. M: Heike van de Moerheuvel. Elf maanden oud reutje, nog volop in ontwikkeling,
helaas maar 1 bal te voelen, vierkant gebouwd, moet in breedte nog ontwikkellen, reuenhoofdje met
goede verhoudingen, mag nog breder worden, mooi oog en oor, rastypische beharing, soepel gangwerk.
Diskwalificatie.
6.Quicky vun Angelswies LOSH 1250651. Geb: 17-04-2017. Fok: A.Hoffelt. Eig: H. van der Elst. V:
Garry von Hangelen City. M: I'Bel du Dragon Rouge de Jupiter. Dertien maand oud reutje, goed
ontwikkeld voor de leeftijd, vierkant met goed gevormd reuenhoofd, mooi donker oog, oor kan iets hoger
gedragen worden, voldoende ontwikkelde borstkas, matig gehoekt achter en iets steile schouder, gaat
soepel maar met wat korte pas, rastypische beharing en mooie conditie, staart wat laag aangezet. 3 Zeer
Goed.
Tussenklasse Reu (15-24 maanden)
7. Drogo Nubika NHSB 3061995. Geb: 29-07-2016. Fok: K.Rehenova. Eig: S.Klein. V: Black Jack Taien.
M: Indy Taien. Drieentwintig maanden oude reu, stevig gebouwd met passend bone, goed vierkant,

beharing kan wat overvloediger zijn met name de kraag moet nog ontwikkelen, reuenhoofdje van goede
verhoudingen, wat rond oog, goed gedragen oor, borst van goede diepte maar mist voorborst, wat steil in
schouder, matig gehoekt achter, goede staartaanzet, gaat soepel maar stept wat voor.2 Uitmuntend.
8. Kobus van de Moerheuvel NHSB 3067460. Geb: 23-12-2016. Fok: M.A. van Breda. Eig: W.Otten. V:
Tommy. M: Bambule Nubika. Zestien maanden oude reu, stevig gebouwd reutje, mooi vierkant, in mooie
conditie, harmonisch lichaam met passend bone, reuenhoofdje van goede verhoudingen met mooi oog en
oor, compleet schaargebit, voldoende ribwelving, goede hoekingen voor en achter, goede staartaanzet,
prima gangwerk, goed voorgebracht. 1 Uitmuntend.
Openklasse Reu (15 maanden-8 jaar)
9. Max van Ronkenburg LOSH 1129631. Geb: 09-07-2013. Fok: J.Bontinck. Eig: H.Daems. V: Homer
van de Moesdongen. M: Zuzie King Hubert's House. Vijfjarige reu, stevig gebouwd, vierkant met
rastypische beharing en goede conditie, reuenhoofd in goede verhoudingen met goed gevormd oog,
voldoende donker, goed gedragen middellang oor, voldoende ontwikkelde ribwelving, passend bone,
correcte staartaanzet, compleet schaargebit, gaat rastypisch. Uitmuntend.
10. Bosco van Jopie's Happy Home NHSB 2980373. Geb: 24-09-2014. Fok: J.de Zeeuw- Boelee. Eig:
J.de Jonge. V: Gabber van de Moesdongen. M: Skeppsklockans Honeymoon. vier jaar oude reu,
harmonisch lichaam, vierkant gebouwd met fijn beendergestel, reuenhoofd van goede verhoudingen,
oogje mag wat donkerder zijn, goed gedragen middellang oor, mooie ribwelving, goede borstbreedte,
matige hoekingen voor en achter, correcte staartaanzet, gaat rastypisch, de vacht is aan het verharen
vandaag. Uitmuntend.
11. Gustaaf NHSB 2971264. Geb: 30-06-2014. Fok: E.Makkink. Eig: S.Klein. V: Arko de la Bande
Moneuse. M: Aroufke. Vierjarige reu, tamelijk breed, stevig gebouwd, vierkant met mooi passend bone en
mooie conditie, reuenhoofd van goede breedte, iets lang in voorsnuit, goed oog en oor, mooie
borstontwikkeling, matige hoekingen, staart kan iets hoger aangezet zijn, rastypisch gangwerk, mooie
vachtconditie. 3 Uitmuntend.
12. Bjorn van Jopie's Happy Home. NHSB 2980375. Geb: 24-09-2014. Fok: J.de Zeeuw-Boelee. Eig:
F.van Dijk. V: Gabber van de Moesdongen. M: Skeppklockans Honeymoon. Drieenhalf jaar oud reutje,
klein maar stevig gebouwd, mooie conditie, harmonisch lichaam, passend fijn bone, rastypische beharing,
goed ontwikkelde borstkas, goede hoekingen voor en achter, goede staartaanzet, rastypisch gangwerk. 4
Uitmuntend.
13. Lex Luthor du Dragon Rouge de Jupiter NHSB 3007369. Geb: 07-01-2015. Fok: C.Delaporte. Eig:
E.Makkink. V: Horus du Pont Catinat. M: Gare-a-ta-Queue des Doux Angelots. Drie jaar oude reu, stevig
gebouwd, vierkant, voldoende gedrongen, reuenhoofdje van goede verhoudingen, iets rond in schedel,
oog kan donkerder, goed gedragen oor, goed ontwikkelde borst in diepte en breedte, matige hoekingen
voor en achter, staartaanzet kan iets hoger zijn, rastypische beharing, gaat met voldoende stuwing maar
stept voor. Uitmuntend.
14. Kuno van de Moerheuvel NHSB 2551916. Geb: 20-04-2011. Fok: M.A. van Breda. Eig:
J.Finkelmeier. V: Hektor van de Moesdongen. M: Pepper van de Moerheuvel. Zeven jarige reu, kleine reu,
vierkant gebouwd, zou wat steviger moeten zijn in lichaam, vacht overvloedig aan de lange kant, mooie
conditie, reuenhoofd van goede verhoudingen, tikje rond oog, mooi donker, middellang oor, goed
gedragen, kan meer ribwelving hebben, passend bone, steil in achterhand, correct aangezette staart, gaat
soepel maar kan meer stuwen. Zeer Goed.

15. Figaro des Grands Voyageurs BE/RSH:9157763. Geb: 09-09-2010. Fok/Eig: C.Ferraris. V: Gabber
van de Moesdongen. M: Atilla du Clos de la Prere. Achtjarige reu, klein maar stevig gebouwd, harmonisch
lichaam, vierkant, voldoende gedrongen, reuenhoofd van goede verhoudingen, maar zou wat breder in
schedel mogen zijn, mooi oog en oor, voldoende ribwelving, passend bone, goede hoekingen voor en
achter, rastypisch beharing en mooie conditie, goede staartaanzet, rastypisch gangwerk.1 Uitmuntend.
Reserve CAC.
16. Joyfull de Wakkere Rakker ( Midas) NHSB 3036728. Geb: 12-03-2016. Fok : E.Makkink. Eig:
A.van Aldijk. V: Tommy. M: Nelleke van Kumtichshof. Tweenhalf jaar oude reu, klein, stevig gebouwd,
harmonisch lichaam, mooie conditie, rastypische beharing, reuenhoofdje van goede verhouding, mooie
expressie, goed oog en mooi oor, schaargebit, goed ontwikklede borstkas, passend bone, goed
hoekingen, rastypisch gangwerk, heeft ringtraining nodig om kwaliteiten beter te tonen. 2 Uitmuntend.
Kampioensklasse Reu ( 15 maanden-8 jaar)
17. Splendid Three Color Vigo Pride of Russia RKF 4518942. Geb: 04-02-2016. Fok: Abdullina Elana.
Eig: C.Delaporte. V: Beachview's All Caught Up. M: Rosalie Taien. Tweenhalf jaar oude reu, stevig
gebouwd, harmonisch, goed gedrongen met passend bone, mooie conditie, vacht gaat in verharing,
reuenhoofd van mooie verhoudingen, uitmuntend oog, goed oor, compleet schaargebit, hele mooie
borstontwikkeling en goede hoekingen, goede staartaanzet, rastypisch gangwerk. Uitmuntend.
18. Skeppklockans Honda NHSB 2859488. Geb: 10-05-2011. Fok: A.Ericson. Eig: M.A.van Breda. V:
Skeppklockans Crispin. M: Jet's Geneva. Zeven jaar oude reu, klein maar stevig gebouwd lichaam,
harmonisch, voldoende vierkant, passend bone, mooie conditie, reuenhoofd van goede verhoudingen,
mooie expressie, voldoende donker oog, goed gedragen oor, goed ontwikkelde borstkas met mooie
welving en goede hoekingen, mooie staartaanzet en dracht, soepel gangwerk.1 Uitmuntend.CAC.
19. Chailo S Krasnoy Gorki NHSB 2990557. Geb: 13-07-2014. Fok: Zh. Bezruk. Eig:
A.Broks-Swanenberg. V: Corinas Gizmo. M: Jolie Taien. Vierjarige reu, stevig gebouwd met harmonisch
lichaam, passend bone, rastypische beharing in mooie conditie, gaat iets verharen, goed gevormd
reuenhoofd met mooi oog en oor, goed ontwikkelde borstkas. tikje steil in schouder, matig gehoekt achter,
correcte staartaanzet, rastypisch gangwerk. Uitmuntend.
20. Renjen Rhumb Line to Fullmoon AKC NP 33100901. Geb: 11-11-2012. Fok: C.Harris. Eig:
B.Hollande. V: De Lamer Nauti by Nature. M: Renjen Sailorette. Vijfenhalfjarige reu, stevig gebouwd,
harmonisch, goed gedrongen en breed, wel vierkant, rastypische beharing met tikje bruine gloed vanwege
verharing, mooi gevormd reuenhoofd, compleet schaargebit, mooi oog en oor, hele mooie borst, breed en
diep, goede hoekingen, passend bone, gecoupeerde staart, rastypisch gangwerk, veel temperament. 4
Uitmuntend.
21. Binky Zelja van het Zeuwse Zwartje NHSB 2944018. Geb: 02-11-2013. Fok:
A.J.J.Vleugel-Jacobusse. Eig: Stein en Eveline Muller. V: Skeppklockans Honda. M: Zardanne van de
Moerheuvel. Vierenhalfjarige reu, klein en stevig gebouwd, harmonisch lichaam, vierkant, goed
gedrongen, reuenhoofdje van goede verhoudingen. neusrug kan rechter zijn, amandelvormig middelbruin
oog, goede ribwelving en diepte van de borst, kan meer voorborst hebben, tikje steil in schouder, matig
gehoekt achter, correcte staartaanzet, mooie vachtconditie en soepel gangwerk.3 Uitmuntend.
22. Bandito Nubika NHSB 3007757. Geb: 06-01-2015. Fok: K.Rohanova. Eig: L.Seegers. V: Tarebi's
Barnabasch. M: Trinity. Drieenhalfjarige reu, klein en stevig gebouwd, vierkant, gedrongen, voldoende
breed, passend bone, reuenhoofd van mooie verhoudingen, goede expressie, mooi oog en oor,
lippigmentatie kan beter, compleet schaargebit, goede ribwelving en voorborst, mooie hoekingen, correcte

staartaanzet, rastypische vacht in mooie conditie, soepel gangwerk. 2 Uitmuntend.
23. Gargantua des Grands Voyageurs BE/RSH:9148582. Geb: 24-11-2011. Fok/Eig: C.Ferraris. V:
Zefke van het Kumtichshof. M: Atilla du Clos de la Prere. Zevenjarige reu, stevig gebouwd, gedrongen,
harmonisch en vierkant, mooie conditie, reuenhoofd van goede verhoudingen met mooi oog en oor, goed
ontwikkelde borstkas, passend bone, matige hoekingen, correcte staartaanzet, gaat goede stuwing, iets
scheppend voor. Uitmuntend.
Fokkersklasse Reu ( vanaf 9 maanden)
24. Maximus de la Dragon Rouge de Jupiter LOF 7555/1342. Geb: 28-02-2016. Fok/Eig: C.Delaporte.
V: Favoriet van het Tempeliershof. M: Gare a ta Queue des Doux Angelots. Tweenhalfjarige reu, stevig
gebouwd reutje, vierkant en gedrongen gebouwd, passend bone, reuenhoofdje van mooie breedte en
goede voorsnuit, goed oog en oor, lippen kunnen beter gepigmenteerd zijn, compleet schaargebit, goed
ontwikkelde borstkas met mooie welving, matige hoekingen voor en achter, correcte staartaanzet en
dracht, rastypische beharing, soepel gangwerk dat meer kan stuwen. 1 Uitmuntend.
25. Westor van het Kumtichshof LOSH 1147483. Geb:18-08-2014. Fok/Eig: L.Claeys. V: Arko de la
Bande Moneuse. M: Gwendolyn van het Kumtichshof. Vierjarige reu, 1 normale en 1 zeer kleine bal,
stevig gebouwd, goed gedrongen en breed, voldoende vierkant, rastypische beharing, tikje bruine gloed
vanwege verharing, reuenhoofd van goede verhouding, maar neusrug kan rechter en stop iets duidelijker,
goed oog en oor, goede ribwelving, goede hoekingen voor en achter, mooie staartaanzet en dracht,
rastypisch gangwerk. 2 Zeer Goed.
Veteranenklasse Reu ( vanaf 8 jaar)
26. Woefie van de Moerheuvel NHSB 2674455. Geb: 28-09-2007. Fok: M.A.van Breda. Eig: E.van de
Broek-Dukino. V: Xico van de Moerheuvel. M: Kelly Luna van de Slabroekse Heide. Elfjarige reu, reu in
mooie conditie voor de leeftijd, stevig met passend bone, goed vierkant, rastypische beharing in goede
conditie, reuenhoofd van goede breedte, tikje lange voorsnuit, goed oog, oor tikje hoog gedragen,
voldoende ribwelving, goede hoekingen, tikje zwak in polsen, loopt nog soepel, vanwege het gebit zeer
goed. 2 Zeer Goed.
27. Tommy NHSB 2710305. Geb: 23-06-2008. Fok: M.van de Pasch-van Brunschot. V: Darno van de
Heikenshoeve. M: Nora. Tienjarige reu, klein, zeer stevig gebouwd, kort, breed en gedrongen, vierkant,
passend bone, rastypisch hoofd met goede verhoudingen, mooi oog en oor en goede pigmentatie voor
deze leeftijd, mooie ribwelving, matige hoekingen voor en achter, rastypische beharing, rastypisch
gangwerk.1 Uitmuntend.
Jongste Pupklasse Teef (3-6 maanden)
28. Branda NHSB 3106061. Geb: 20-12-2017. Fok: A.G.C.M.Smulders-Spierings. Eig: D.B.D. van
Helden. V: Skeppklockans Honda. M: Yara King Hubert's House. Vijf en halve maand oude teef, goed
ontwikkeld voor leeftijd, vierkant en compact gebouwd met rastypisch bone, goed gevormd tevenhoofdje
met mooi donker oog en goed gedragen oor, schaargebit, reeds goede ribwelving, goed ontwikkelde
beharing voor de leeftijd, soepel gangwerk.1 Veelbelovend.
29. Dinky van Jopie's Happy Home NHSB 3106876. Geb: 26-12-2017. Fok/Eig: J. de Zeeuw-Boelee. V:
Gabber van de Moesdongen. M: Skeppklockans Honeymoon. Vijf maanden oud teefje, goed ontwikkeld
voor de leeftijd, mooie conditie, tevenhoofdje met goede verhoudingen, goed oog en oor, schaargebit,
borstkas nog volop in ontwikkleing, rastypisch bone en goede hoekingen, correcte staartaanzet, soepel

gangwerk. 2 Veelbelovend.
30. Louise NHSB 3108002. Geb: 02-01-2018. Fok: K.de Graaff. Eig: Fam. Schapers. V: Lex Luthor du
Dragon de Jupiter. M: Luna King Hubert's House. Vijf maanden oude teef, nog helemaal puppy zowel in
lichaam als in beharing, goed bone, rastypisch hoofdje, tikje rond oog, mooi oortje, goede hoekingen,
goede staartaanzet en dracht, gaat soepel. 4 Belovend.
31. Brendie NHSB 3106059. Geb: 20-12-2017. Fok: A.G.CM.Smulders-Spierings. Eig: R.Franssen. V:
Skeppklockans Honda. M: Yara King Hubert's House. Bijna zes maanden oude teef, goed ontwikkeld voor
de leeftijd, vierkant en harmonisch gebouwd, tevenhoofdje van mooie verhoudingen, schaargebit, goed
oog, moet nog in het oor groeien, goede hoekingen, correcte staartaanzet, beharing rastypisch, gangwerk
gaat rastypisch. 3 Veelbelovend.
Puppyklasse Teef (6-9 maanden)
32. Renjen Bear Up ( NHSB aangevraagd) Geb: 27-09-2017. Fok: C.Harris. Eig: A en J van den Broek.
V: Rivendel's Barefoot Bandit. M: Linette du Mas de Valaurine. Acht maanden oude teef, uitstekende
ontwikkeling voor de leeftijd, mooi stevig en compact gebouwd, fijn temperament, rastypisch bone, goed
ontwikkelde beharing, tevenhoofdje met uitmuntende expressie, mooi oog en oor, compleet schaargebit,
goede borst voor de leeftijd, mooie hoekingen, rastypisch gangwerk. 1 Veelbelovend.
33. Quengy vun Angelswies LOSH 1261558. Geb: 25-10-2017. Fok: A.Hoffelft. Eig: H.Schneider. V:
Garry von Hangelen City. M: Masha. Absent.
Jeugdklasse Teef (9-18 maanden)
34. Tinkerbel King Hubert's House NHSB 3076786. Geb: 28-03-2017. Fok:
A.A.M.W.Broks-Swanenberg. Eig: F.Metekohy. V: Chailo S Karsnoy Gorki. M: Bella King Hubert's House.
Veertien maanden oud teefje, nog volop in ontwikkeling, fijn bone, rastypische beharing, tevenhoofdje van
goede verhoudingen met mooi donker oog, goed oor, compleet schaargebit, borstkas moet nog
ontwikkelen, schouder ligt iets naar voren, goede hoekingen achter, correcte staartaanzet, gaat met
voldoende stuwing. 4 Zeer Goed.
35. Noortje NHSB 3076853. Geb; 24-03-2017. Fok: L.Verstegen. Eig: C.de Bot. V: Binky Zelja van het
Zeuws Zwartje. M: Helena van de Moerheuvel. Veertien maanden oude teef, goed ontwikkeld voor de
leeftijd, mooi compact met goed bone, rastypische beharing, rastypisch hoofdje, jammer genoeg onder
voorbeet, goed oog en oor, correcte ribwelving, matige hoekingen voor en achter, helaas diskwalificatie..
36. Durske From Black Velvet's Home NHSB 3089424. Geb: 02-07-2017. Fok/Eig: J en A. van den
Broek. V: Tommy. M: Jessica V du Domaine de Varoux. Elf maanden oude teef, harmonisch, vierkant
gebouwd, mag in lichaam nog verder ontwikkelen, rastypische beharing, tevenhoofdje met goede
verhoudingen, mooi parallel, mooi donker oog, goed gedragen oor, borstkas reeds voldoende diep met
voldoende ribwelving, goed bone, goede staartaanzet en dracht, prima gangwerk. 2 Uitmuntend.
37. Katootje van de Moerheuvel NHSB 3067462. Geb: 23-12-2016. Fok: M.A van Breda. Eig: Stein en
Eveline Muller. V: Tommy. M: Bambule Nubika. Zestien maanden oude teef, goed ontwikkeld voor de
leeftijd, vierkant en compact, voldoende breed, rastypisch tevenhoofdje, compleet schaargebit, goede
verhoudingen in het hoofd, goed oog en oor, mooie ribwelving, matige hoekingen voor en achter,
staartaanzet zou iets hoger kunnen, prima gangwerk. 3 Uitmuntend.
38. Flashing Delight's Asinda NHSB 3086388. Geb: 27-05-2017. Fok: S.A.Klein. Eig: G en H. Evers. V:

Gustaaf. M: Habibi de Wakkere Rakker. Eenjarige teef, goed ontwikkeld voor de leeftijd, vierkant, compact
met rastypisch bone, mooie conditie, rastypische beharing, tevenhoofdje met goede verhoudingen, goed
oog en oor, mooie voorsnuit, goed ontwikelde borst, goede hoekingen voor en achter, mooie staartaanzet,
prima gangwerk. 1 Uitmuntend.
Tussenklasse Teef (15-24 maanden)
39. Xandra van het Beukenerf NHSB 3055971. Geb: 05-09-2016. Fok: E.L. Aalten-Kamphuis. Eig:
H.M.Thijssen. V: Lex Luthor du Dragon de Jupiter. M: Daninja. Anderhalf jaar oude teef, voldoende stevig
lichaam dat wat vierkanter en meer gedrongen mag zijn, Passend bone, tevenhoofdje van goede
verhoudingen met wat rond middelbruin oog, compleet schaargebit, goed gedragen oor, borstkas is
voldoende diep maar mist voorborst, matige hoekingen voor en achter, correcte staartaanzet en dracht,
rastypische beharing, gangwerk moet meer uitgrijpen. Zeer Goed.
40. Annie van Niemeskant NHSB 3063220. Geb: 05-11-2016. Fok: S.Muller. Eig: H. van de Venne. V:
Leeroy des Crocs Mignons. M: La Belle du Dragon de Jupiter. Anderhalf jaar oude teef, stevig gebouwd,
vierkant en gedrongen, rastypisch bone en beharing, mooie conditie, goed ontwikkelde borstkas met
goede hoekingen, rastypisch tevenhoofd met goede verhoudingen, compleet schaargebit, iets rond
donker oog, goed gedragen middellang oor , goede staartaanzet, gangwerk met voldoende stuwing en
soepel. 2 Uitmuntend.
41. Ans van Niemeskant NHSB 3063221. Geb: 05-11-2016. Fok: S.Muller. Eig: T. van Rijswijck. V:
Leeroy des Crocs Mignons. M: La Belle du Dragon de Jupiter. Anderhalfjarige teef, voldoende stevig
gebouwd, vierkant met passend bone, tevenhoofdje van goede verhoudingen maar een tikje teveel
jukbeen, wat rond oog, mooi klein goed gedragen oor, voldoende ontwikkelde borstkas, wat steil in
schouder, matig gehoekt achter, correcte staartaanzet, beharing met voldoende onderwol maar dekhaar
zou wat harder mogen en wat minder lang, compleet schaargebit, gangwerk gaat met korte pas. 4 Zeer
Goed.
42. Kelcy de Wakkere Rakker NHSB 3057833. Geb: 25-09-2016. Fok: E.Makkink. Eig: A.M.Brugman. V:
Lex Luthor du Dragon de Jupiter. M: Eowyn. Twintig maanden oude teef, stevig gebouwd, vierkant en
compact met passend bone, mooie conditie, tevenhoofdje van goede verhoudingen, tikje rond in schedel,
compleet schaargebit, voldoende donker oog, goed gedragen oor, goede borstkas, matige hoekingen
voor en achter, staart kan iets hoger aangezet zijn, rastypische beharing, gaat soepel. 3 Uitmuntend.
43. Pompomgirl de la Horde Magique LOSH 1190073. Geb: 24-10-2016. Fok: Joris Marie Hollande. Eig:
Joris Marie Isabelle. V: Renjen Rhumb Line to Fullmoon. M: Moongirl de la Horde Magique. Negentien
maanden oude teef, klein, stevig gebouwd, harmonsich gedrongen lichaam met goed bone, tevenhoofdje
van goede verhoudingen, heel rastypisch, mooi oog en oor, compleet schaargebit, mooie ribwelving, goed
ontwikkelde borst, tikje steil in schouder, matig gehoekt achter, mooie vachtstructuur, goede staartaanzet,
prima gangwerk. 1 Uitmuntend.
Openklasse Teef (15 maanden-8 jaar)
44. Happy NHSB 2874475. Geb: 19-03-2012. Fok: P.Mackloet. Eig: W.C.Mol-Drent. V: Gondo van de
Heikenshoeve. M: Daisy. Zevenjarige teef, klein, stevig gebouwd, harmonisch lichaam, kort en breed met
fijn bone, tevenhoofdje van goede verhoudingen, tikje rond in schedel, mooi oortje, donker oog, compleet
schaargebit, prima borst, ruglijn kan strakker, matige hoekingen, iets zwak in polsen, staart kan hoger
aangezet zijn, rastypische beharing voldoende hard, rastypisch gangwerk. Zeer Goed.
45. Amy Petit from Black Velvet's Home NHSB 3204128. Geb: 09-11-2015. Fok: C.Harris en A. van

den Broek. Eig: A en J. van den Broek. V: Renjen Winds of Change for Fullmoon. M: Renjen's Bambi.
Twee en halfjarige teef, voldoende stevig, goed vierkant gebouwd, mooie conditie, tevenhoofd van goede
lengteverhouding zou in schedel iets breder mogen, mooi oog en oor, voldoende ontwikkelde borstkas die
iets meer gewelfd mag zijn, iets steil in schouder, matig gehoekt in de achterhand, correcte staartaanzet,
rastypische beharing, passend bone, gangwerk kan ruimer zijn en meer stuwen. 2 Uitmuntend.
46. Heike van de Moerheuvel NHSB 2986113. Geb: 16-11-2014. Fok/Eig: M.A. van Breda. V: Ywan van
de Moerheuvel. M: Florianne van de Moerheuvel. Drie en halfjarige teef, kleine stevig gebouwde teef,
gedrongen, voldoende vierkant, mooi tevenhoofd met goed gevormd donker oog, een tikje nat vandaag,
goed gedragen oor, mooie ribwelving, matig gehoekt voor, iets steil achter, correcte staartaanzet en
dracht, rastpyische beharing, soepel gangwerk. Uitmuntend.
47. Gelly van de Moerheuvel NHSB 2946593. Geb: 22-11-2013. Fok: M.A. van Breda. Eig: J.van
Summeren. V: Skeppklockans Honda. M: Wiske van de Moerheuvel. Vier en halfjarige teef, voldoende
stevig, vierkant lichaam, tevenhoofd met wat lange voorsnuit, rond middelbruin oog, goed gedragen
middellang oor, goed ontwikkelde diepe borst, matige hoekingen voor en achter, rastypisch bone en
rastypische beharing, staart kan iets hoger aangezet zijn, soepel gangwerk met voldoende stuwing.Zeer
Goed.
48. Fee van de Moerheuvel NHSB 2905109 Geb; 21-11-2012. Fok: M.A. van Breda. Eig: J.Arens. V:
Skeppklockans Honda. M: Wiske van de Moerheuvel. Vijf en halfjarige teef, klein, stevig gebouwd,
harmonisch breed en kort met fijn bone, mooi gevormd tevenhoofd met prachtig oog en oor, schaargebit,
mooie ribwelving, goed hoekingen voor en achter, staart zal iets hoger aangezet mogen, rastypische
beharing in uitstekende conditie, gaat rastypisch.4 Uitmuntend.
49. Quarantina van het Kumtichshof LOSH 11871429. Geb: 04-02-2017. Fok: L.Claeys. Eig: J.Smets.
V: Ewan van het Kumtichshof. M: Loeka von Syntas.Vijtien maanden oude teef, voldoende stevig
gebouwd maar zou vierkanter mogen, passend bone, tevenhoofdje met wat lange voorsnuit dat wat
breder in schedel zou mogen zijn, voldoende diepe borstkas, wat steil in schouder, goed gehoekt achter,
correcte staartaanzet, beharing zou wat harder mogen zijn, gaat soepel. Zeer Goed.
50. Heidi van de Moerheuvel NHSB 2986112. Geb: 16-11-2014. Fok: M.A. van Breda. Eig: H.Schneider.
V: Ywan van de Moerheuvel. M: Florianne van de Moerheuvel. Drie en halfjarige teef, klein stevig
gebouwd, vierkant met passend bone, mooi gevormd tevenhoofdje met goede verhoudingen, mooi oog en
oor, schaargebit helaas niet compleet, goed ontwikkelde borst, goede hoekingen, mooie rastypische
beharing, goed gangwerk. Zeer goed.
51. O'Robby van de Moerepoort LOSH 1164599. Geb: 03-10-2015. Fok: F.Buekenhoudt en A.
Verbanck. Eig: P.van Hijfte. V: Jethro von Syntas. M: Jirka de Soleilmont. Twee en halfjarige teef, stevig
gebouwd, harmonisch, vierkant en gedrongen lichaam, passend bone, rastypische beharing in mooie
conditie, goed gevormd tevenhoofdje met mooi oog en oor, compleet schaargebit, prima borstkas, goede
hoekingen voor en achter, goede staartaanzet, rastypisch gangwerk.1 Uitmuntend.
52. Loeka von Syntas LOSH 1118685. Geb: 23-09-2012. Fok: G.Symoen. Eig: L.Claeys. V: Gabber van
de Moesdongen. M: Erika de Bronchain. Zesjarige teef, stevig gebouwd, voldoende vierkant, goed breed
en gedrongen, fijn bone, tevenhoofdje van goed verhouding, mooi parallel, schaargebit, mooi oog, goed
gedragen oor, matige hoekingen voor en achter, prima ribwelving, mooie beharing, rastypisch, gaat
soepel met voldoende stuwing,.3 Uitmuntend.
Kampioensklasse Teef (15 maanden-8 jaar)

53. Splendid Three Color Viktorius RKF 4518945. Geb: 04-02-2014. Fok: Abdullina Elena. Eig:
C.Delaporte. V: Beachview's All Caught Up. M: Rosalie Taien. Twee en halfjarige teef, zeer stevig
gebouwd, breed en gedrongen lichaam, voldoende vierkant, wat overgewicht vandaag, beharing niet in
conditie, uitgehaard, mooi gevormd tevenhoofd met mooi oog en oor, schaargebit, prima ribwelving en fijn
bone, goede hoekingen voor en achter, correcte staartaanzet en dracht, gaat met goede stuwing. 4
Uitmuntend.
54. Renjen's Bambi NHSB 3018591. Geb: 12-10-2010. Fok: C.Harris. Eig: A en J. van den Broek. V:
Renjen Sailor Jerry. M: Shalako's Bartered by Bailey. Zevenjarige teef, stevig gebouwd compact vierkant
lichaam, mooi conditie, rastypische beharing en bone, goed gevormd tevenhoofd met prachtige expressie,
mooi oog en oor, compleet schaargebit, prima ribwelving, goede hoekingen voor en achter, prima
gangwerk, geen staart. 1 Uitmuntend. CAC.BOB. Clubwinnaar.
55. Celine the Riverdancer NHSB 2998615. Geb: 17-08-2014. Fok: P.Rarek. Eig: I van de Kamp. V:
Rondesminde's Nero. M: Georgina Paloma vom Warmetal. Vierjarige teef, stevig gebouwd, harmonisch,
vierkant lichaam, passend bone, tevenhoofd van goede verhoudingen, schaargebit, middelbruin oog,
oortje kan iets hoger gedragen zijn, voldoende diepe borst, goede ribwelving, goede hoekingen voor en
achter, rastypische beharing, gaat soepel.3 Uitmuntend.
56. Kailey von Syntas NHSB 2883110. Geb; 21-09-2011. Fok: G.Symoen. Eig: L.Kuijpers. V: Gabber
van de Moesdongen. M: Erika de Bronchain. Zes en halfjarige teef, stevig egbouwd, harmonisch
gedrogen lichaam, rastypisch tevenhoofd, mooie expressie, mooi oog en oor, prima ribwelving, goede
hoekingen voor en achter, correcte staartaanzet en dracht, mooie rastypische beharing in mooie conditie,
gaat soepel. 2 Uitmuntend.
Fokkersklasse Teef (vanaf 9 maanden)
57. Oonah van 't Soethuys LOSH 1165179. Geb: 27-09-2015. Fok/Eig: B. van Assche. V: Arko de la
Bande Moneuse. M: Fenya van de Wieteke's Hoeve. Bijna driejarige teef, klein stevig gebouwd,
harmonisch teefje met fijn bone, goed gevormd tevenhoofd met mooie expressie, rastypische
verhoudingen, goed oog en oor, schaargebit, goed ontwikkelde borstkas, goede hoekingen voor en
achter, correcte staartaanzet en dracht, rastypische beharing in mooie conditie, goed gangwerk. 1
Uitmuntend. Reserve CAC.
58. Christine van Jopie's Happy Home NHSB 3045805. Geb: 26-05-2016. Fok/Eig: J.de Zeeuw-Boelee.
V: Gabber van de Moesdongen. M: Skeppklockans Honeymoon. Tweejarige teef, stevig gebouwd
compacte vierkante teef, rastypische beharing, tevenhoofdje van goede verhoudingen met mooie
parallellismen, mooi oog, goed gedragen oor, diepe borst die iets breder zou kunnen, tikje steil in
schouder, goed gehoekt achter, passend bone, rastypisch gangwerk. 4 Uitmuntend.
59. Florianne van de Moerheuvel NHSB 2905108. Geb:21-11-2012. Fok/Eig: M.A.van Breda. V:
Skeppklockans Honda. M: Wiske van de Moerheuvel. Vijf en halfjarige teef, stevig gebouwd, kort en
gedrongen teefje met fijn bone, vierkant, tevenhoofd van goede verhouding, mooie uitdrukking, goed oog
en oor, goed ontwikkelde borstkas, matige hoekingen voor en achter, rastpyische beharing, goede
staartaanzet en dracht, compleet schaargebit, soepel gangwerk dat iets meer kan stuwen. 2 Uitmuntend.
60. Chloey van de Loinhoeve NHSB 3079776. Geb: 18-04-2017. Fok/Eig: L.Kuijpers. V: Tommy. M:
Anne-Sofie van de Loinhoeve. Eenjarig teefje, klein, voldoende stevig, nog volop in ontwikkeling,
harmonisch vierkant lichaam, beharing vandaag volledig in de rui, rastypisch tevenhoofd van goede
verhoudingen met krachtig oog en oor, compleet schaargebit, goed ontwikkelde ribwelving, goede
hoekingen voor en achter., staartaanzet kan iets hoger zijn, goede staartdracht, prima gangwerk, zie haar

graag terug als ze beter in conditie is. Zeer Goed.
61. Jada King Hubert's House NHSB 3014010. Geb: 13-09-2015. Fok/Eig: A.A M.W.Broks-Swanenberg.
V: Horatio- Anton Blackline Czech. M: Maja King Hubert's House. Twee en halfjarige teef, stevig
gebouwd, harmonisch lichaam, compact, mooie coditie, tevenhoofd van goede verhoudingen, goed
gevormd oog, mooi gedragen oor, compleet schaargebit, goed ontwikkelde borstkas, tikje steil in
schouder, matig gehoekt achter, correcte staartaanzet en dracht, passend bone, rastypische beharing in
mooie conditie, gaat soepel maar mag meer stuwen. 3 Uitmuntend.
Veteranenklasse teven (vanaf 8 jaar)
62. Wieneke van de Moerheuvel NHSB 2674457. Geb: 28-09-2007. Fok: M.A. van Breda. Eig: G.van
Tartwijk. V: Xico van de Moerheuvel. M: Kelly Luna van de Slabroekse Heide. Elfjarige teef, nog in prima
voor de leeftijd, stevig lichaam, compact en vierkant, tevenhoofd van goede verhoudingen, tanggebit,
goed oog en oor, goede bortskas, goede conditie, passend bone, correcte staartaanzet, stugge vacht,
mist wat ondervacht vandaag, gaat nog vlot. Uitmuntend.
63. Lady King Hubert's House NHSB 2680253. Geb: 19-11-2008. Fok: A.Broks-Swanenberg. Eig:
L.Kuijpers. V: Arkan van de Heikenshoeve. M: Kwispel. Elfjarige teef, klein en stevig gebouwd, vierkant
lichaam, mooi compact, hoofdje van goede verhoudingen met mooie expressie, goed oog en oor,
schaargebit, goede borstkas met goede hoekingen, mooie staartaanzet en dracht, rastypische beharing
voldoende hard, gaat nog met verve door de ring. 2 Uitmuntend.
64. Roza van de Slabroekse Heide NHSB 2688840. Geb: 19-01-2008. Fok: J.van Summeren. Eig:
J.Arens. V: Xico van de Moerheuvel. M: Callgirl des Grandes Belles. Tien en halfjaar oude teef, stevig
gebouwd, gedrongen en vierkant gebouwd, goed gevormd tevenhoofd met goed oog en oor, schaargebit,
tikje grijs op de snoet van de leeftijd, verder mooi zwart, prima borstkas, goede hoekingen voor en achter,
goede staartaanzet, soepel gangwerk, rastypische beharing. 4 Uitmuntend.
65. Lottie the Little Black Devil NHSB 2616094. Geb: 03-07-2006. Fok/Eig: P.van de Leer. V: Paddy of
Antonia van de Welhaven. M: Attie the Little Black Devil. Twaalfjarige teef, zeer stevig gebouwd, compact
en gedrongen met passend bone, rastypisch tevenhoofd, gebit toont de leeftijd, goed gevormd oog, goed
gedragen oor, mooie conditie voor de leeftijd, rastypische beharing, mooie ribwelving, goede hoekingen,
soepel gangwerk. 3 Uitmuntend.
66. Atilla du Clos de la Prere LOF 1SCHI.5669/1230. Geb: 04-05-2005. Fok: N.Robert. Eig: C.Ferraris.
V: Zeppo van Kumtichshof. M: Reine de la Sylve d'Or. Dertienjarige teef, klein zeer stevig gebouwd,
harmonisch gedrongen vierkant, breed lichaam met prachtig bone, goed gevormd tevenhoofd met goede
verhoudingen, tanggebit, mooie expressie, goed oog en oor, prachtige borstkas, goede hoekingen voor en
achter, geen staart, gaat nog met verve door de ring in schitterende conditie voor de leeftijd. 1
Uitmuntend.

