
Dogshow Rijnland 27-03-2022 

Keurmeester R.Lochs-Romans 

Reu Openklasse 

I Am Humpty From Black Velvet's Home NHSB 3186496. Geb: 09-02-2020. V: Mardeck's 

Enchanted Journey. M: Renjen Bear Up. Fok: J. van den Broek. Eig: M.Vink. Een mooie 

mannelijke uitstraling, stevig gebouwd, vierkant in totaal, hoofd mooi wigvormig, oren mooi 

staand max maat, mooi donker oog, toont mooie kraag, hoekingen passen mooi bij elkaar zonder 

overdrijving, goede benen en voeten, correcte staart, vacht mooi staand en van goede kleur, gaat 

met veel plezier en temperament door de ring. 1 Uitmuntend. CAC, CACIB. 

Rufus de Wakkere Rakker NHSB 3200007 Geb: 01-07-2020. V: Lex Luthor du Dragon Rouge 

de Jupiter. M: Nelleke van Kumtichshof. Fok: E. Makkink. Eig: W. Roijers. Elegante reu, alles past 

wel goed bij elkaar en mooi vierkant, hoofd mooi wigvormig en droog, donker oog en goede 

uitdrukking, mooi klein staand oor, staartaanzet mocht wat hoger, vast gedraaid, vacht mooi 

openstaand en goede kleur, gaat parmantig door de ring, baas en hond hebben training nodig. 2 

Zeer Goed. 

Teef Jeugdklasse  

Fientje King Hubert's House NHSB 3223175. Geb: 22-01-2021. V: Mardeck's Enchanted 

Journey. M: Dolly King Hubert's House. Fok/Eig: A.A.M.W. Broks Swanenberg. Een pienter jonge 

dame met vierkante bouw, hoofd met mooi wigvormig en droog, oren mooi staand, max in maat, 

oog mooi donker, pientere uitdrukking, goede hals/rug, correcte hoekingen zonder overdrijving, 

toont al een mooie lichte kraag,staart mooi behaard, gaat met veel plezier en temperament staat 

als een kleine queen. 1 Uitmuntend. Reserve CAC. 

Teef Openklasse 

Chloey van de Loinhoeve  NHSB 30797776. Geb:18-04-2017. V: Tommy. M: Anne-Sofie van 

de Loinhoeve.Fok: I. Kuijpers. Eig: W. Langereis. Een echt meisje mooi vierkant gebouwd, alles 

past bij elkaar, hoofd wigvormig, oren driehoek wat wisselend gedragen, donker oog, staart aan 

het eind wat vast, mooie staande vacht, hoekingen passen bij elkaar maar zouden net iets beter 

mogen zijn, kruis licht hellend, gangwerk mocht achter sterker zijn, nagels te lang en hierdoor 

staat zij wat zwakker op de voeten vandaag.  1 Zeer Goed. 

Teef Veteranenklasse 

Kailey von Syntas NHSB 2883110. Geb: 21-09-2011. V: Gabber van de Moesdongen. M: Erica 

de Bronchain. Fok: G. Symoen. Eig: W. Langereis. Mooie vierkante gebouwde dame van 11 jaar, 

met veel temperament, hoofd mooi wigvormig en gebeiteld, kleine ogen, mooie uitdrukking, toont 

de typische vacht van het ras, mooie rechte staart, voor leeftijd mooi gespierd en toont voor haar 

leeftijd mooie gangen met het goede temperament. 1 Uitmuntend. 


