
Kampioenschapsclubmatch Český Fousek  
6 mei 2012 Heteren 
 
Keurmeester: de heer  C.F. Rutten 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden. (Schrijf)fouten en wijzigingen voorbehouden. 
 

Clubwinnaar  Girang v.d. Perwaborg FCI-100, EW’11, W’11, NJK’11, LJK’11
NHSB: 2783041 Geboren: 19-02-2010  
F. C.A. Wesseling- Haarbrink  
V. Multi Kamp. Dar z Hut’ské osady JWW’08, WW ‘09  
M. Kamp. Evi v.d. Perwaborg NJK’07, JW’07, W’07  
Eig. P.W.T. Broeders 
 



Babyklasse reuen  
 
1. Hermano v.d. Perwaborg      ABSENT 
NHSB: 2863973 Geboren: 12-12-2011  
F. C.A. Wesseling-Haarbrink  
V. Don z Dockalova dvora  
M. NL. Int. Tsj. Kamp. Evi v.d. Perwaborg NKJ, W’07, W’07  
Eig. J. Woltjer  
 
2. Heiko v.d. Perwaborg  
NHSB: 2863972 Geboren: 12-12-2011  
F. C.A. Wesseling-Haarbrink  
V. Don z Dockalova dvora  
M. NL. Int. Tsj. Kamp. Evi v.d. Perwaborg NKJ, W’07, W’07  
Eig. M. Vulker 
Typische jonge fousek van 5 mnd; uitmuntend type; goede verhouding in hoof; mooi 
garnituur; goed gevormd barnsteen kleurig oog; goed gebit; prima lichaam met goede 
voorborst; goede ribkorf; prima bone; goede voeten; loopt voor leeftijd al heel behoorlijk. 
Typische vacht; voldoende hard. Ik zou hem graag nog een keer terug zien.  
1 Veel belovend - Beste baby 
 

Jeugdklasse reuen  
 
3. Gundor v.h. Rotherink  
NHSB: 2840635 Geboren: 24-5-2011  
F. E. Olde Bolhaar- Keultjes  
V. Donar v.h. Rotherink  
M. Kamp. Easy Noa v.h. Rotherink CW ‘09  
Eig. E.C.J.A.M. Vandijck- Akkermans 
1 jaar; ranke reu die wat hoog op de benen toont; voldoende rasbeeld; mannelijk hoofd; 
correct behang; voldoende donker oog; mooie verhouding schedel voorsnuit; goed gebit; 
lichaam is nog niet, af mist voorborst en borstdiepte; zijn opperarmen zijn wat recht en sluiten 
daardoor onvoldoende aan; beenwerk past bij lichaam; goede vacht; loopt vlot, vanuit de 
achterhand zou hij beter mogen stuwen.  Goed  
 
4. Gabor v.h. Rotherink  
NHSB: 2840632 Geboren: 24-5-2011  
F. E. Olde Bolhaar- Keultjes  
V. Donar v.h. Rotherink  
M. Kamp. Easy Noa v.h. Rotherink CW ‘09  
Eig. A.W. v.d. Grijp 
Bijna 1 jaar; krachtige jonge reu; uitmuntend rasbeeld; prima temperament; mooie 
verhouding in hoofd met correcte snuitlengte; goed behang; prima schaargebit; prima oog 
en kleur; mooi gehoekte voorhand; prima voorborst; goede borstdiepte; goede ribkorf; staat 
mooi op de benen; sterke voeten; uitmuntende beharing; loopt vlot met voldoende stuwing 
maar achter een beetje wijd.   1 Uitmuntend - Res. CAC  



5. Uran Venaticus Major  
NHSB: 2829064 Geboren: 1-3-2011  
F. L.J. van Dijk  
V. Fešak od Pitné vody  
M. Int. Kamp. Asta z Krotĕjovských lesů  
Eig. H. Kras-Fransen  
14 maanden; klein beetje timide reu; zeer goed rasbeeld; hoofd zou iets meer snuitlengte 
mogen hebben; oog een tikje rond; goede kleur; prima gebit; sterke hals; zou iets meer 
voorborst mogen hebben; iets wat te abrupt oplopende onderbelijning; goede bone; goede 
voeten, uitmuntende vacht, gangwerk zou wat krachtiger mogen met iets meer 
temperament.   2 Zeer goed 

 
Jongehondenklasse reuen  
 
6. Tambo Venaticus Major  
NHSB: 2818065 Geboren: 20-11-2010  
F. L. J. van Dijk  
V. Kamp. Tr. Chaar des Camilloux de la vieille forge  
M. NL, Int. Kamp. Storm Venaticus Major JW’09 
Eig. H. Guyssens  
1½ jaar; krachtige reu; mannelijk hoofd; goede verhouding schedel voorsnuit; goed behang, 
ogen en gebit; sterke hals. Rugbelijning niet geheel strak met een aflopende croup; goede 
voorhand; goede hoekingen; zeer krachtige bone; goede voeten; loopt vlot; iets meer 
stuwing gewenst uit achterhand; goede vacht voldoende hard.   2 Zeer goed 
 
7. Bad z Lubiechowa  
NHSB: (Imp. Tsj.)2818617 Geboren: 28-07-2010  
F. V. Dostálova  
V. Fešak od Pitné vody  
M. Una z Fesandy  
Eig. G.W. Boele  
21 maanden; krachtige jonge reu; prima rasbeeld maar mag in hoofd niet zwaarder worden; 
goed behang; uitermate krachtig schaargebit; goede ogen; prima gehoekte voorhand; 
bekken zou vlakker mogen; zeer stevig bone; goede voeten; prima beharing; loopt vlot; 
ondanks zijn wat brede schedel toch een uitmuntend.  1 Uitmuntend  

 
Openklasse reuen  
 
8. Cedar Bohemská perla  
NHSB: 2683702 Geboren: 08-12-2007  
F: A.T.W. van den Berg  
V. Kamp. Aimable Moustache v.d. Perwaborg  
M. Gerda z Tĕšínovských buků NJK ‘06  
Eig. V.F.J. Baalman  
4 jaar ruim; flinke krachtige reu; mannelijk hoofd; goede verhouding; goed behang; goede 
ogen en kleur; prima lichaam; sterke rug; zou iets meer voorborst mogen; goede ribben; 
opperarm wat recht zou daardoor ook beter mogen aansluiten; goede achterhand; 
passend beenwerk; goede voeten;  beharing net getrimd maar goed van structuur; zijn 
lippen zouden iets droger mogen zijn; evenredig gangwerk, zou wat krachtiger mogen.    3 
Uitmuntend  



9. Car Bohemská perla      ABSENT 
NHSB: 2683704 Geboren: 08-12-2007  
F: A. T.W. van den Berg  
V. Kamp. Aimable Moustache v.d. Perwaborg  
M. Gerda z Tĕšínovských buků NJK ‘06  
Eig. A.A. Janssen  
 
10. Žerik od Krále z Brusnice  
NHSB: aangevraagd Geboren: 24-07-2010  
F. J. Král  
V. Nor od Jemiluk  
M. Mája od Krále z Brusnice  
Eig. J. M. Peters 
21 maanden; flinke reu; typisch hoofd; goede verhouding schedel voorsnuit; goede ogen; 
krachtig schaargebit; voorborst is voelbaar; opperarm wat recht; staat achter 
ondergeschoven in stand; voldoende bone; goede voeten; vacht goed hard; het bruin is iets 
te intens (bijna zwart); loopt evenredig voor en achter maar achter iets wijd.  Zeer goed 
  
11. Fedor v.h. Rotherink  
NHSB: 2735378 Geboren: 25-1-2009  
F: E. Olde Bolhaar- Keultjes  
V. Gaston z Tĕšínovských buků  
M. Kamp. Balou v.h. Rotherink  
Eig. K. v.d. Borg  
3 jaar; krachtige reu; prima rasbeeld; schedel voorsnuit in verhouding; goede ogen; goed 
gebit; goede oogkleur; lippen mochten droger; sterke hals; goede rug; opperarm wat recht 
en hij mist in achterhand wat kniehoeking; passend beenwerk; goede voeten; goede 
vachtstructuur; gangwerk is evenredig maar zou vanuit de achterhand krachtiger mogen 
zijn.  4 Uitmuntend 
 
12. Fledder v.h. Rotherink  
NHSB: 2735379 Geboren: 25-1-2009  
F: E. Olde Bolhaar- Keultjes  
V. Gaston z Tĕšínovských buků  
M. Kamp. Balou v.h. Rotherink  
Eig. P. Versendaal en J. C. Vonk  
3 jaar; evenredig gebouwde reu, prima temperament; hoofd goed parallel; mooie lange 
voorsnuit; goede ogen, oren en gebit; goede hals; goede voorborst; goede borstdiepte;  
goede sterke rug; voor en achter net voldoende gehoekt; is wat los in ellenbogen; goed 
bone; goede voeten; prima vacht; bij het gaan iets meer stuwing gewenst in de achterhand    
2 Uitmuntend 
 
13. Falco v.h. Rotherink  
NHSB: 2735380 Geboren: 25-1-2009  
F: E. Olde Bolhaar- Keultjes  
V. Gaston z Tĕšínovských buků  
M. Kamp. Balou v.h. Rotherink  
Eig. H.J. Vink  
3 jaar; prima gebouwde reu; uitmuntend type; voldoende parallelisme in het hoofd; 
kaakspieren sterk ontwikkeld; goed behang; mooie donkere ogen, prima gebit; goede hals; 
sterke rug; goede voorborst en goede borstdiepte; evenredig gehoekt voor en achter; prima 
beenwerk; goede voeten; gangwerk ruim voldoende en moeiteloos; vacht mocht iets 
harder.   1 Uitmuntend 
  



14. Storm  
NHSB: 2735439 Geboren: 21-1-2009  
F: K. Riezebos  
V. Web v.d. Zandvang  
M. Chess Rotherink  
Eig. J.A.M. v.d. Scheer- van ’t Westeinde 
3 jaar; prima type parallel hoofd; iets meer snuitlengte gewenst; donkere ogen maar 
oogranden mochten beter aansluiten; sterke hals; zeer krachtig lichaam met uitmuntende 
bespiering; mooie voorborst; onderkaak mocht krachtiger zijn; goede bone; goede voeten; 
loopt vlot; tikje nauw in de achterhand; prima vacht en prima gedrag; vanwege de 
oograndaansluiting zeer goed.    Zeer goed 
  
15. Santor Venaticus Major  
NHSB: 2723194 Geboren: 10-10-2008  
F: L.J. van Dijk  
V. Ogar z Brezove straňe  
M. Asta z Krotĕjovských lesů  
Eig. B.W. Vrieling 
3½ jaar; stevige reu; mannelijk hoofd; goed behang; mooi donker oog; gebit met 4 tandjes 
onder voorbeet; voldoende sterke hals; goede voorborst en borstdiepte; rugbelijning niet 
geheel strak; evenredig en matig gehoekt voor en achter; goede bone en voeten; vacht 
niet overal aanliggend; evenredig gangwerk; zou hem vanuit de achterhand graag iets 
krachtiger zien.   Goed   

 
Kampioensklasse reuen  
 
16. Esper v.h. Rotherink  
NHSB: 2700443 Geboren: 14-4-2008  
F: E. Olde Bolhaar- Keultjes  
V. Cvik od Bosické skály  
M. Kamp. Ela z Ventova dvora JW-W ‘03  
Eig. S. Stappenbeld 
4 jaar; uitmuntende reu; mannelijk hoofd; zeer typische belijning; correct behang; mooie 
donkere ogen; schaargebit; krachtige hals; sterk lichaam met goede voorborst; 
onderbelijning zou iets verder mogen doorlopen; voldoende gehoekt voor en achter; 
opperarm zou iets beter mogen aansluiten; staat prima op de benen; goede voeten; prima 
vacht; loopt vlot met goede paslengte.   1 Uitmuntend  -  CAC   beste reu 

  
Babyklasse teven  
 
17. Heda z Tĕšínovských buků  
NHSB: (Imp. Tsj.) Aangevraagd Geboren: 08-12-2011  
F. V. Sobolík  
V. Hard ze Šimárníku  
M. Cita z Jilkova mlýna  
Eig. J.W. de Vink.  
Bijna 5 maanden; jonge teef; zeer goed rasbeeld; hoofd in verhouding; correct behang; 
goede oogvorm en kleur; stop zou dieper mogen; aandacht voor het wisselen; schaargebit; 
voor leeftijd prima ontwikkeld lichaam met goede hoekingen; staat prima op de benen; 
goede vacht; loopt heel behoorlijk; vanwege de verwachtingen in het gebit een belovend 
1 Belovend 



Puppyklasse Teven  
 
18. Klaire v.d. Vlasroot  
NHSB: 2853128 Geboren: 01-11-2011  
F. Eig.  
V. Ch. Tr. Chaar des Camilloux de la vieille forge  
M. Douska v.h. Rotherink  
Eig. S. van Hulst  
8 maanden; prima rasbeeld; vrouwelijk hoofd; goed belijnd, zou iets gestrekter mogen; 
correct behang; barnsteenkleurig oog; prima gebit; prima ontwikkeld lichaam; goede  
hoekingen; correcte bekkenligging; opperarm zou iets schuiner mogen; staat goed op de 
benen; goede voeten; vacht van goede structuur maar wat zacht en mocht intenser van 
kleur; loopt vlot; prima stuwing en super temperament.   1 Veel belovend    
 
19. Gaya dite Chase vom Land der Somme  
NHSB: (Imp. Fr.)aangevr. Geboren: 01-11-2011  
F. J.L. Ricard  
V. Sieger Venaticus Major  
M. Belly du Haut du Bois d’Ardennes  
Eig. A. Goud 
6 maanden; teefje dat iets meer rastype nodig heeft en dat komt met name door de korte 
voorsnuit; correct behang; goede oogkleur en vorm; ruime onder voorbeet; heeft een zeer 
goed lichaam met goede ribben; evenredige hoekingen; prima benen en voeten; vacht te 
kort en mist garnituur; loopt voor leeftijd heel behoorlijk; prima temperament.                      
geen kwalificatie   

 
Jeugdklasse teven  
 
20. Cedra v. Wold en Aa  
NHSB: 2826806 Geboren: 4-2-2011  
F. H. de Lang  
V. Multi Kamp. Dar z Hut’ské osady JWW’08, WW ‘09  
M. Cikina v.h. Rotherink  
Eig. I.M.E. Boor van Putten  
15 maanden; prima rasbeeld; vrouwelijk totaalbeeld; goed belijnd hoofd; correct behang, 
ogen en compleet schaargebit; goede hals; voldoende sterke rug; opperarm wat recht; 
voelbare voorborst; ribbenkorf goed gewelfd; voldoende hoeking in achterhand; goede 
bone en voeten; loopt vlot; goed temperament; correcte beharing; mooi garnituur.                      
2 Uitmuntend 
 
21. Flora v. Wold en Aa  
NHSB: 2826807 Geboren: 4-2-2011  
F. Eig.  
V. Multi Kamp. Dar z Hut’ské osady JWW’08, WW ‘09  
M. Cikina v.h. Rotherink  
Eig. H. de Lang  
15 maanden; prima rasbeeld; echte teef; goede verhoudingen in hoofd; correct behang; 
goede ogen; correct schaargebit; voldoende sterk lichaam; voldoende gehoekt voor en 
achter; goede ribben; prima bone; vacht in prima conditie; gangwerk ruim voldoende; 
goede stuwing;  iets beweging in de hakken.   1 Uitmuntend – Res. CAC 



22. Gismo v.h. Rotherink  
NHSB: 2840638 Geboren: 24-5-2011  
F. E. Olde Bolhaar- Keultjes  
V. Donar v.h. Rotherink  
M. Kamp. Easy Noa v.h. Rotherink CW ‘09  
Eig. G. Moerenhout  
11 maanden; prima rasbeeld; nog volop in ontwikkeling; correct hoofd; goed belijnd; 
vrouwelijk; goed behang; mooie oogkleur; goede snuit; compleet scharend gebit; opperarm 
wat recht; goed gehoekte achterhand; goede ribben; prima bone passend bij het lichaam; 
omdat ze nog niet helemaal klaar is en met name nog meer borstdiepte en voorborst moet 
krijgen een zeer goed; loopt goed.   4 Zeer goed 
 
23. Udette Venaticus Major  
NHSB: 2829067 Geboren: 1-3-2011  
F. L.J. van Dijk  
V. Fešak od Pitné vody  
M. Int. Kamp. Asta z Krotĕjovských lesů  
Eig. M.G. Raanhuis  
13 maanden; zeer goed rasbeeld; vrouwelijk type; zou iets ruimer in vacht en garnituur 
kunnen; het bruin is erg intensief (bijna zwart); vrouwelijk hoofd; goede verhouding; goed 
oog, behang, gebit; sterke rug; goede ribbenkorf; voorborst moet zich nog ontwikkelen en 
het bekken moet vlakker; goede bone; goede voeten; loopt vlot; iets meer stuwing gewenst.      
Zeer goed 
 
24. Unita Venaticus Major  
NHSB: 2829066 Geboren: 1-3-2011  
F. L.J. van Dijk  
V. Fešak od Pitné vody  
M. Int. Kamp. Asta z Krotĕjovských lesů  
Eig. M.W.M. Traa- Broekhof  
14 maanden; zeer goed rasbeeld; voldoende vrouwelijk; iets meer snuitlengte gewenst; 
schedel eigenlijk iets te breed; goede ogen, oren, gebit; opperarm wat recht; prima 
ribbenkorf en redelijk gehoekt achterhand; donkerbruine harde vacht; gangwerk voldoende 
stuwend maar voor wat los in pols     3 Zeer goed 
 
25. Hanny od Vavřineckého rybníka  
NHSB: (Imp. Tsj.) 2852875 Geboren: 22-01-2011  
F: J. Jakubál  
V. Multi Kamp. Dar z Hut’ské osady JWW’08, WW ‘09  
M. Bora od Lejnarů  
Eig. B. Jonkman  
14 maanden; temperament volle jonge teef; zeer goed rasbeeld;  iets  meer stop gewenst; 
goede ogen, oren en gebit; goede rug; goede ribben; achterhand is beter gehoekt dan 
voorhand; voorvoeten  mochten wat sterker; prima vacht; gaat evenredig; voldoende 
krachtig met ietwat polsbeweging    Zeer goed 
 
26. Udina Venaticus Major  
NHSB: 2829068 Geboren: 1-3-2011  
F. L.J. van Dijk  
V. Fešak od Pitné vody  
M. Int. Kamp. Asta z Krotĕjovských lesů  
Eig. J. L. Mensonides  
14 maanden; zeer goed rasbeeld; licht gestrekt totaalbeeld; vrouwelijk hoofd; correct 
behang; licht barnsteenkleurig oog; compleet schaargebit; krachtig lichaaam; voorborst 
mocht sterker; voldoende hoeking achter; goede ribben; bovenbelijning niet geheel strak; 
goed vacht maar de kleurintensitei is te diep (bijna zwart); loopt evenredig; zou iets meer 
mogen stuwen.  Zeer goed   



Jongehondenklasse teven  
 
27. Thara Venaticus Major  
NHSB: 2818068 Geboren: 20-11-2010  
F. L.J. van Dijk  
V. Kamp. Tr. Chaar des Camilloux de la vieille forge  
M. NL, Int. Kamp. Storm Venaticus Major JW’09 
Eig. W.A.J. Bouwmans  
16 maanden; vrouwelijk totaalbeeld; zeer aantrekkelijk hoofd; correct behang; goede ogen; 
compleet schaargebit; goede diepe borst; rugbelijning niet geheel strak; goed gehoekte 
voorhand; voorvoeten mochten iets sterker; goed bone; prima vacht; temperamentvol 
gedrag loopt evenredig.   1 Zeer goed 
 
28. Žoly od Krále z Brusnice  
NHSB: (Imp. Tsj.) 2821961 Geboren: 24-07-2010  
F. J. Král  
V. Nor od Jemiluk  
M. Mája od Krále z Brusnice  
Eig. H. van Esch  
22 maanden; zeer temperamentvolle teef; hoofd met iets te brede schedel; goed ogen, 
oren, gebit; uitmuntend lichaam met goede hoekingen; prima bone; voorborst 
onvoldoende; sterk bone; goede voeten; loopt achter een beetje stram; uitmuntende vacht.    
2 Zeer goed  
 
29. Warber Ceskylee of Eastwood  
NHSB: 2799868 Geboren: 18-06-2010  
F. R. van der Lee  
V. Emir z Ventova dvora, CW’04, W’04  
M. Brenda Ceskylee of Eastwood  
Eig. M. S. Feddema- Baarsma  
22 maanden; ranke teef; gestrekt hoofd; lange voorsnuit; goed behang; goede oogkleur; 
goed gebit; zou meer voorborst mogen hebben; evenredig gehoekt voor en achter; 
voorvoeten mochten iets sterker; passend beenwerk; goed bone; uitmuntende vacht maar 
mag niet donkerder; loopt met vlotte pas, ook bij het gaan is de rug niet recht.  3 Zeer goed 

 
Openklasse teven  
 
30. Galeshka v.d. Perwaborg  
NHSB: 2783042 Geboren: 19-02-2010  
F. C.A. Wesseling- Haarbrink  
V. Multi Kamp. Dar z Hut’ské osady JWW’08, WW ‘09  
M. Kamp. Evi v.d. Perwaborg NJK’07, JW’07, W’07  
Eig. P. Pilkes  
2 jaar en 2 maanden; Temperamentvolle teef; goede verhouding in het hoofd; correct 
behang, ogen en gebit; prima lichaam maar bovenbelijning niet zo heel strak; borstdiepte 
komt niet tot aan de elleboog; goed gewelfde ribben; voldoende gehoekt in de 
achterhand; voorvoeten mochten iets sterker; goede vacht; bij het gaan iets meer stuwing 
gewenst.    2 Zeer goed 



31. Girang v.d. Perwaborg FCI-100, EW’11, W’11, NJK’11, LJK’11  
NHSB: 2783041 Geboren: 19-02-2010  
F. C.A. Wesseling- Haarbrink  
V. Multi Kamp. Dar z Hut’ské osady JWW’08, WW ‘09  
M. Kamp. Evi v.d. Perwaborg NJK’07, JW’07, W’07  
Eig. P.W.T. Broeders 
2 jaar en 2 mnd; uitmuntend rasbeeld; vrouwelijk; in balans; goed belijnd hoofd; correct 
behang, ogen en compleet schaargebit; goede hals; uitmuntende voorborst; goede 
bovenbelijning; uitmuntend gehoekt; goede voeten; goed bone; uitmuntende vacht; loopt 
stuwend en evenredig (moeiteloos)  1 Uitmuntend - CAC  beste teef CW’12 
  
32. Algie  
NHSB: 2753948 Geboren: 22-05-2009  
F. A. J. J. Hulshof  
V. Demon z Tĕšínovských buků  
M. Wera z Tĕšínovských buků  
Eig. G. D. Algie  
Bijna 3 jaar; compacte teef; vrouwelijk hoofd; mooi belijnd; goed behang; goede ogen en 
gebit; achterhand beter gehoekt dan voorhand; passend beenwerk; vacht van goede 
structuur en voldoende hard; loopt voldoende met voldoende stuwing.  3 Zeer goed  
 
33. Acy  
NHSB: 2753950 Geboren: 22-05-2009  
F. A. J. J. Hulshof  
V. Demon z Tĕšínovských buků  
M. Wera z Tĕšínovských buků  
Eig. J. Jaspers 

Bijna 3 jaar; vrouwelijk totaaldbeeld;  ze is iets te dik; vrouwelijk hoofd; mocht meer snuitlengte 

hebben; goede ogen, oren en gebit; voldoende sterk lichaam; diepe ribbenkorf; passend 

beenwerk; goede voeten; wat korte vacht van goede structuur; ook bij het gaan is het 

overgewicht zichtbaar.    4 Zeer goed 

 

 

 


