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

Clubwinnaar  Era Bohemská perla 
geb: 6/01/2012  
NHSB: 2884436  
chip/tat: 52814 0000 489215 
V: Hard ze Šimárniku *  
M: Ch. Cedra Bohemská perla NJK’09,W’09,W’10, W’12, CW’10 
F/E: A.T.W. van den Berg 
 



REUEN JEUGDKLASSE 
 
8 Joppe v.d. Lariksborgh 
geb: 13/5/2012 NHSB: 2882599 chip/tat: 52814 0000 495080 
V: Car od Bosické scaly * M: Meike v.d. Holthoeve 
F: E. Lansbergen, E: G. Mondria 
12 maanden oude fraaie reu, prima ras en geslachtstype, mannelijk hoofd, goed geplaatst 
en gedragen oor, oog moet donkerder, scharend gebit, goede hals rugbelijning, goede rug, 
prima lendenpartij, staart van goede lengte, goede voorborst, een voor leeftijd prima diepe 
en gewelfde ribkorf, goed liggend schouderblad, opperarm zou in betere hoeking met 
schouder mogen staan, goed gehoekte achterhand, prima bespiering, in aanleg prima en 
stugge vacht, mooi garnituur, gaat met goede stuwing, zou voor iets beter mogen uitgrijpen, 
toont een prima karakter.1 Uitmuntend CAC 
 
5 Hunter v.h. Rotherink 
geb: 14/3/2012 NHSB: 2874462 chip/tat: 52814 0000 485691 
V: Zorba z Těšínovských buků * M: Fleur vh Rotherink 
F: E. Olde Bolhaar-Keultjes, E: E. Ragay 
14 maanden oude reu van goed ras en geslachtstype, mannelijk hoofd, goede schedel met 
typische tikkeltje langere voorsnuit, goed oog, oor en gebit, voldoende hals, rechte rug, 
goede staartaanzet, voldoende voorborst, diepe ribkorf maar moet nog wat voller worden, 
nu nog wat sterk oplopende onderbelijning, matig maar evenredig gehoekt voor en achter, 
3-delige vacht is in prima conditie, goed garnituur, gaat met goede stuwing, grijpt voor 
voldoende uit, wordt prima voorgebracht en toont een fijn karakter. 2 Uitmuntend 
 
2 Vidar Venaticus Major 
geb: 23/3/2012 NHSB: 2875831 chip/tat: 52814 0000 490430 
V: Tr. Esus vom Land der Somme * M: ChIB Asta z Krotějovských lesů 
F: L.J. van Dijk, E: A. & C. Pouderoyen, van 
Reu 13 maanden, zeer goed ras en geslachtstype, mannelijk hoofd, goede schedel, voorsnuit 
zou iets langer mogen. Wel fraaie ramsneus, goed oor en gebit, goede hals en rugbelijning, 
goed liggend bekken en staartaanzet. Voor leeftijd goed diepe en gewelfde ribkorf. Zag 
schouderbladen graag wat schuiner. Voldoende gehoekte achterhand, sterke bone, goede 
voet. Typische driedelige vacht, goed garnituur. Gaat met voldoende stuwing, grijpt voor 
goed uit, moet vaster in ellebogen worden, en toont een prima karakter. 3 Uitmuntend 
 
4 Emir Bohemská perla 
geb: 1/6/2012 NHSB: 2884433 chip/tat: 52814 0000 489316 
V: Hard ze Šimárniku * M: Ch. Cedra Bohemská perla NJK’09,W’09,W’10, W’12, CW’10 
F: A.T.W. van den Berg, E: L. Brand 
11 maanden oude reu, zeer goed ras en geslachtstype, mannelijk hoofd, goede verhouding 
schedel/voorsnuit. Goed oor, scharend gebit, goede hals, sterke rug, korte lendenen, staart 
van goede lengte, goede voorborst, prima gewelfde en diepe ribkorf, goed gehoekt voor en 
achter, super bespiering, goede benen en voeten, harde vacht, goed garnituur, met enige 
moeite laat hij zien dat hij goed kan gaan met voldoende stuwing, goed temperament.  
4 Uitmuntend 
 
3 Vico Venaticus Major 
geb: 23/3/2012 NHSB: 2875835 chip/tat: 52814 0000 491205 
V: Tr. Esus vom Land der Somme * M: ChIB Asta z Krotějovských lesů 
F: L.J. van Dijk, E: E.J.M. Maas 
Reu van 13 maanden, zeer goed ras en geslachtstype, voldoende mannelijk hoofd, goed 
oog, oor en gebit, goede hals/rug belijning, goede staartlengte. Voldoende voorborst, voor 
leeftijd goed gewelfde ribkorf, goed gehoekt voor en achter. Passend beenwerk, goede 
voet. Goede vachtstructuur, 3-voudig en prima garnituur. Gaat vlot met goede stuwing 
vanuit de achterhand. Zou voor wat beter mogen uitgrijpen. Prima temperament. 
Uitmuntend 



 
1 Thero Beluci 
geb: 7/6/2012 NHSB: 2886098 chip/tat: 52814 0000 491359 
V: Ch. Vargo z Těšínovských buků CW’08 * M: Dana v.h. Rotherink CW’11 
F: L.F. Hemel, E: M. Schoonderbeek 
11 maanden, enthousiaste reu, goed formaat, voldoende mannelijke uitstraling, goed oor, 
scharend gebit. Oog moet nog blijkleuren, goede hals en rugbelijning. Goede staartaanzet 
en lengte. Voorborst is voelbaar, diepe borst maar ribwelving moet nog wat meer worden. 
Voldoende gehoekt voor en achter, goede benen en voeten. In aanleg goede vacht maar 
door verkeerd trimmen hoofdzakelijk onderwol aanwezig en het garnituur helaas te veel 
weggetrimd. Gaat met voldoende stuwing, en grijpt voor goed uit. Toont veel temperament. 
Zeer Goed 
 
6 Hermano v.d. Perwaborg 
geb: 12/12/2011 NHSB: 2633792 chip/tat: 52814 0000 465482 
V: Don z Dockalova dvora * M: Ch., ChIB, Ch. CZ Evi v.d. Perwaborg NJK’07, JW’07, W’07 
F: C.A. Wesseling-Haarbrink, E: J. Woltjer 
Reu van 16 maanden, flinke maat, mannelijke verschijning, mannelijk hoofd met goed oog, 
oor en gebit, voldoende halslengte, goede rugbelijning, goed liggend bekken met goede 
staartaanzet, voorborst is voelbaar, goed gewelfde en diepe ribkorf, zag het schouderblad 
graag wat schuiner, voldoende gehoekte achterhand, passende benen en voeten, typische 
vacht, gangwerk achter met voldoende stuwing, voor gebonden, en is daarbij erg trots op 
zijn staart, toont een prima karakter. Zeer Goed 
 
7 Dieko Ceskylee of Eatwood 
geb: 21/6/2012 NHSB: 2888197 chip/tat: 52814 0000 487887 
V: Ch. Vargo z Těšínovských buků CW’08 * M: Brenda Ceskylee of Eastwood 
F: R. v.d. Lee, E: M.S. Feddema-Baarsma 
10 maanden oude reu, goed ras en geslachtstype, voldoende mannelijk hoofd, goed oor, 
oog moet donkerder worden, lichte voorsnuit, goed gebit, voldoende hals, goede rug, goed 
liggend bekken, start van goede lengte, goede voorborst, voor leeftijd zeer goed gewelfde 
en diepe ribkorf, matig gehoekt voor, goed gehoekt achter, in aanleg goede vacht maar 
moet nog typischer worden evenals het garnituur, passende benen en voeten, laat prima 
stuwend gangwerk zien maar moet in de ellebogen en polsen vaster worden, hond heeft tijd 
nodig, vandaag een Zeer Goed 
 
9 Jepper v.d. Lariksborgh 
geb: 13/5/2012 NHSB: 2882600 chip/tat: 52814 0000 488615 
V: Car od Bosické scaly * M: Meike v.d. Holthoeve 
F: E. Lansbergen, E: A.A. Grobben 
Reu van 1 jaar, goed ras en geslachtstype, mannelijk hoofd, goed geplaats en gedragen 
oor, oog moet donkerder, zag graag iets meer opvulling onder het oog, ruim scharend gebit, 
voldoende hals, goede rug, tikkeltje hellend bekken, voorborst is voelbaar, zag de schouder 
graag een tikkeltje meer terug liggen, goed gehoekte achterhand, goede benen en voeten, 
typische vacht, mist nog het typische garnituur, gaat nog zeer jeugdig, moet in alle 
onderdelen nog vaster worden, toont een prima karakter. Zeer Goed 
 
 



REUEN JONGE HONDENKLASSE 
 
11 Gaston v.h. Rotherink 
geb: 24/5/2011 NHSB: SE 10743/2012 (imp. Ned.) chip/tat: 52814 0000 450020 
V: Donar v.h. Rotherink * M: Ch. Easy Noa v.h. Rotherink CW’09 
F: E. Olde Bolhaar-Keultjes, E: M. Herr 
Reu van 2 jaar, zeer goed ras en geslachtstype, mannelijke verschijning, zou wat gestrekter 
mogen zijn, mannelijk hoofd, goede schedel, typische ramsneus, donker oog, scharend 
gebit, goede hals, sterke rug, hellend bekken, staart van goede lengte, voldoende gehoekt 
voor, zag achter graag wat meer knie en hak hoeking, typische 3-delige vacht, fraai 
garnituur, gaat met veel stuwing vanuit de achterhand, hond draagt bij het gaan staart te 
hoog, toont een super karakter. 1 Zeer Goed 
 
10 Gabor v.h. Rotherink 
geb: 24/5/2011 NHSB: 2840632 chip/tat: 52814 0000 452239 
V: Donar v.h. Rotherink * M: Ch. Easy Noa v.h. Rotherink CW’09 
F: E. Olde Bolhaar-Keultjes, E: A.W. Grijp, de 
Absent  
 
 
REUEN OPENKLASSE 
 
15 Bad z Lubiechowa 
geb: 28/7/2010 NHSB: 2818617 (imp. Tsj.) chip/tat: 20309 8100 294099 
V: Fešak od Pitné vody * M: Una z Fesandy 
F: V. Dostalova, E: G.W. Boele 
Reu van 2 ½ jaar, zeer goed ras en geslachtstype, mannelijk hoofd met super expressie. 
Goed oog, oor en gebit, een iets langere voorsnuit zou het hoofd nog mooier doen 
uitkomen, goede hals/rug belijning, sterkte lendenen, gecoupeerde staart is goed van 
aanzet, prima voorborst, borstdiepte en ribwelving, voldoende gehoekt voor en achter, 
sterke bone, voldoende geveerde pols, goede voet, typische 3-delige vacht, goed garnituur, 
gaat met allure, en veel stuwing, prima karakter.  
1 uitmuntend RCAC 
 
13 Falco v.h. Rotherink 
geb: 25/1/2009 NHSB: 2735380 chip/tat: 52184 0000 352829 
V: Gaston z Těšínovských buků * M: Ch. Balou v.h. Rotherink 
F: E. Olde Bolhaar-Keultjes, E: H.J. Vink 
Reu van 4 jaar en een paar maanden, zeer goed ras en geslachtstype, mannelijk hoofd, 
schedel zou wat smaller mogen en het oor een tikkeltje hoger, goede stop, voorsnuit zou wat 
langer mogen, prima hals/rugbelijning, goed liggend bekken, goede staartaanzet, prima 
voorborst, goede ribkorf en welving, goed gehoekt voor en achter, goede benen en voeten, 
typische vacht en garnituur, gaat met voldoende stuwing, grijpt voor goed uit, prima 
temperament. 2 Uitmuntend 
 
14 Storm 
geb: 21/1/2009 NHSB: 2735439 chip/tat: 52814 0000 349408 
V: Web v.d. Zandvang * M: Chess v.h. Rotherink 
F: K. Riezebos, E: J. Scheer-van ‘t Westeinde, van der 
4 jaar, goed ras en geslachtstype, mannelijk hoofd, goed geplaatst en gedragen oor, goede 
stop, zag voorsnuit graag wat langer, expressie wordt wat verstoord door de kale oogranden, 
donker oog, goed gebit, goede hals, rug en lendepartij, hellend bekken met wat lage 
staartaanzet, voelbare voorbost, , goed gewelfde ribkorf, voldoende diep, goed liggend 
schouderblad, goed gehoekte achterhand, prima bespiering, goede voet, typische 3-delige 
vacht en goed garnituur, prima stuwend en uitgrijpend gangwerk, prima temperament. 3 
Uitmuntend 
 



12 Tambo Venaticus Major 
geb: 20/11/2010 NHSB: LOSH 9133807 (imp. Ned.) chip/tat: 52814 0000 437944 
V: Ch. Tr. Chaar de Camilloux de la Vieille Forge * M: Ch., ChIB Storm Venaticus Major JW’09 
F: L.J. van Dijk, E: H. Guyssens 
Reu van 2 ½ jaar, goed ras en geslachtstype, mannelijk hoofd, goede schedel en voorsnuit, 
oog moet nog donkerder worden, zag oren graag wat hoger geplaatst, goed gebit, 
voldoende hals, zag de rug graag rechter en lendenpartij korter en zwaarder, goede 
voorborst, goede borstdiepte, zag graag meer ribwelving, matige doch evenredige 
hoekingen voor en achter, passende benen en voeten, typische vacht en garnituur, 
gangwerk moet in alle onderdelen nog vaster worden, toont een prima karakter.  
4 Zeer Goed 
 
 
REUEN GEBRUIKSHONDENKLASSE 
 
16 Don Bohemská perla 
geb: 15/1/2010 NHSB: 2779027 chip/tat: 52814 0000 397013 
V: Multi Ch. Borek z Duskova dvora JEK FCI ‘03, EK FCI’08, WW’06 * M: Gerda z Těšínovských 
buků NJK ‘06 
F: A.T.W. van den Berg, E: A.J.M. Duren, van 
Reu van 3 jaar, licht gestrekt totaalbeeld, mannelijk hoofd, goed oog oor en gebit, goede 
hals/rugbelijning, staart van goede lengte, voorborst is voelbaar, goed gewelfde en diepe 
ribkorf, voldoende gehoekt voor en goed gehoekt achter, goede benen en voeten, prima 
bespiering, in aanleg goede vachtstruktuur, garnituur zou wat meer mogen, gaat met veel 
stuwing, grijpt voor goed uit, en gedraagt zichzelf uitmuntend. 1 Uitmuntend 
 
 
REUEN KAMPIOENSKLASSE 
 
17 Ch. Esper v.h. Rotherink 
geb: 14/5/2008 NHSB: 2700443 chip/tat: 52814 0000 318524 
V: Cvik od Bosické scaly * M: Ela z Ventova dvora 
F: E. Olde Bolhaar-Keultjes, E: S. Stappenbeld 
Reu van 5 jaar, zeer goed ras en geslachtstype, mannelijk hoofd met de rastypische 
verhouding voorsnuit/schedel, goed oog, oor en gebit, voldoende hals, sterke rug, goed 
liggend bekken en staartaanzet, door het wat steil liggende schouderblad en korte 
opperarm is voorborst nog maar net voelbaar, voldoende diepe ribkorf, korte lendepartij, 
voldoende gehoekte achterhand, staat breed in front, passende benen en voeten, stugge 
vacht, goed garnituur, laat zien dat hij goed kan gaan met voldoende stuwing, vanwege het 
type. 1 Uitmuntend 
 
 



TEVEN BABYKLASSE 
 
18 I’ Moustache des plaines de la Goulisse 
geb: 23/1/2013 NHSB: aangevraagd (imp. Fr.) chip/tat: 25026 9802 150595 
V: Tr. Esus vom Land der Somme * M: Fidjie 
F: J. Lamy, E: R & C Laurencin-Van Beurden 
Aantrekkelijke teef van 4 maanden, vrouwelijk hoofdje met een innemende expressie, goed 
geplaatst oor, nu al mooi donker oogje, melktandjes zijn scharend, prima hals/bovenbelijning, 
goede onderbelijning, toont een prima voorborst en ribwelving, laat een goed gehoekte 
voor en achterhand zien, maar moet nog met elkaar in overeenstemming komen, in aanleg 
een stugge 3-delige vacht met prima garnituur, veel belovend in het stuwende gangwerk, 
prima karakter.  Veel Belovend 
 
 
TEVEN JEUGDKLASSE 
 
25 Era Bohemská perla 
geb: 6/01/2012 NHSB: 2884436 chip/tat: 52814 0000 489215 
V: Hard ze Šimárniku * M: Ch. Cedra Bohemská perla NJK’09,W’09,W’10, W’12, CW’10 
F: A.T.W. van den Berg, E: A.T.W. Berg, van den 
11 maanden, zeer goed ras en geslachtstype, licht gestrekt totaalbeeld, mooi gestrekt 
vrouwelijk hoofd, goed oog, oor en gebit, goede hals/rugbelijning, goed liggend bekken en 
staartaanzet, staart van goede lengte, goede voorborst borstdiepte en ribwelving, matig 
gehoekt voor, goed gehoekt achter, typische harde 3-delige vacht aanwezig en goed 
garnituur, passend beenwerk, goede voeten, gaat met allure en goede stuwing, gedraagt 
zich goed in de ring. 1 Uitmuntend CAC, BOB 
 
22 Esta Bohemská perla 
geb: 1/6/2012 NHSB: 2884438 chip/tat: 52814 0000 492621 
V: Hard ze Šimárniku * M: Ch. Cedra Bohemská perla NJK’09,W’09,W’10, W’12, CW’10 
F: A.T.W. van den Berg, E: B. Rooy, van 
11 maanden, prima ras en geslachtstype, vrouwelijk hoofd met goed oog, oor en gebit, 
goede hals/rug belijning, kort bekken, staart van goede lengte, goede voorborst, prima 
gewelfde en diepe ribkorf, goed liggend schouderblad, tikkeltje kort in opperarm, goed 
gehoekte achterhand, goede bone en prima geveerde pols, in aanleg goede 
vachtstructuur en garnituur, gaat met goede stuwing, grijpt voor goed uit, toont prima 
karakter. 2 Uitmuntend 
 
21 Vitesse Venaticus Major 
geb: 23/3/2012 NHSB: 2875839 chip/tat: 52814 0000 492504 
V: Tr. Esus vom Land der Somme * M: ChIB Asta z Krotějovských lesů 
F: L.J. van Dijk, E: L.J. Dijk, van 
13 maanden, vrouwelijke verschijning, wat compacte bouw, vrouwelijk hoofd, goed 
geplaatst en gedragen oor, voor leeftijd goed gepigmenteerd oog, scharend gebit, 
voldoende hals, rechte rug, korte lendenpartij, goed geplaatst en gedragen staart, 
voldoende voorborst, voor leeftijd goed gewelfde ribkorf en diepte, voorhand zag ik graag 
wat beter gehoekt, voldoende gehoekt in de achterhand, passende benen en voeten, in 
aanleg goede vachtstructuur en garnituur, gaat met voldoende stuwing, gedraagt zich 
prima en wordt prima voorgebracht. 3 Uitmuntend 
 
20 Ricca Beluci 
geb: 6/07/2012 NHSB: 2886105 chip/tat: 52814 0000 488394 
V: Ch. Vargo z Těšínovských buků CW’08 * M: Dana v.h. Rotherink CW’11 
F: L.F. Hemel, E: E. Kuipers 
11 maanden, zeer goed ras en geslachtstype, gestrekt vrouwelijk hoofd met het typische 
garnituur, goed geplaatst en gedragen oor, oog moet nog donkerder worden, scharend 
gebit, goede hals/rug belijning, kort hellend bekken, voorborst voelbaar, goed liggend 



schouderblad, borstdiepte moet nog meer worden zodat de elleboog beter zal aansluiten, 
goed gewelfde ribpartij, voldoende gehoekt achter, passende benen en voeten, typische 
vacht, goede structuur en uit 3 delen bestaand, gaat met voldoende stuwing, toont een 
prima karakter. 4 Uitmuntend 
 
19 Tirza Beluci 
geb: 6/07/2012 NHSB: 2886106 chip/tat: 52814 0000 492217 
V: Ch. Vargo z Těšínovských buků CW’08 * M: Dana v.h. Rotherink CW’11 
F: L.F. Hemel, E: L.F. Hemel 
Teef van 11 maanden, flink aan de maat, licht gestrekt totaalbeeld, vrouwelijk hoofd met 
goede verhouding schedel/voorsnuit, goed oor, scharend gebit, oog moet nog donkerder 
worden, goede hals, sterke rug, zag lendepartij graag wat korter, goede voorborst, 
ribwelving en borstdiepte, goed gehoekt voor en achter, passende bone, goede voet, in 
aanleg goede en typische vacht en bevedering, gaat met goede stuwing vanuit de 
achterhand, voor nog wat los in de ellebogen, hond die nog tijd nodig heeft om uit te 
zwaren, toont een prima karakter. Zeer Goed 
 
26 Esta Ceskylee of Eastwood 
geb: 21/6/2012 NHSB: 2888201 chip/tat: 52814 0000 493018 
V: Ch. Vargo z Těšínovských buků CW’08 * M: Brenda Ceskylee of Eastwood 
F: R. v.d. Lee, E: T. Bokhove 
Flinke dame van 11 maanden, mag niet hoger worden, prima schedel, goede voorsnuit, 
goed oog, oor en gebit, voldoende hals, goede rug, goed liggend bekken met staartaanzet, 
voorborst is net voelbaar, voor leeftijd goed ontwikkelde ribkorf en diepte, door de wat steile 
hoeking in de voorhand mist op dit moment aansluiting elleboog/borstbeen, voldoende 
gehoekt achter, goede voet, prima vacht en garnituur, voldoende stuwing in de 
achterhand, voor nog los in de ellebogen, toont een prima karakter. Zeer goed 
 
23 Vicky Venaticus Major 
geb: 23/3/2012 NHSB: 2875837 chip/tat: 52814 0000 489960 
V: Tr. Esus vom Land der Somme * M: ChIB Asta z Krotějovských lesů 
F: L.J. van Dijk, E: B. + R. Voolstra 
13 maanden enthousiaste dame, vrouwelijke verschijning, licht gestrekt totaalbeeld, 
vrouwelijk hoofd met goed oog en oor, voelt zich in de ring helaas niet geheel thuis 
waardoor het niet mogelijk is het gebit te beoordelen en te betasten, goede hals en rug 
belijning, ribkorf moet uitzwaren en dieper worden, matig gehoekte voorhand, voldoende 
gehoekte achterhand, passende benen en voeten, in aanleg goede vachtstruktuur maar 
mist garnituur, laat zien dat ze best aardig kan gaan. Geen kwalificatie 
 
24 Juna v.d. Lariksborgh 
geb: 13/5/2012 NHSB: 2882602 chip/tat: 52814 0000 494702 
V: Car od Bosické scaly * M: Meike v.d. Holthoeve 
F: E. Lansbergen, E: A. + E. Mondria-Lansbergen 
absent 
 
 



TEVEN OPENKLASSE 
 
33 Flora van Wold en Aa NJK’12 
geb: 2/04/2011 NHSB: 2826807 chip/tat: 52814 0000 434334 
V: Multi Ch. Dar z Hut’ské osady JWW’08, WW’09 * M: Cikina v.h. Rotherink 
F: H. de Lang, E: H. Lang, de 
2 jaar 3 maanden, zeer goed ras en geslachtstype, goede verhouding hoofd en lichaam, 
vrouwelijk hoofd met goed oog, oor en gebit, goede hals en sterkte rug, goed liggend 
bekken en staartaanzet, goed gewelfde en diepe ribkorf met duidelijk voorborst, voldoende 
gehoekt voor en achter, goede benen en voeten, 3-voudige vacht met harde grannen, 
goed garnituur, gaat met voldoende stuwing, zou voor wat meer mogen uitgrijpen, toont 
een prima karakter. 1 Uitmuntend 
 
31 Cedra van Wold en Aa 
geb: 2/04/2011 NHSB: 2826806 chip/tat: 52814 0000 441305 
V: Multi Ch. Dar z Hut’ské osady JWW’08, WW’09 * M: Cikina v.h. Rotherink 
F: H. de Lang, E: I.M.E. Boor-van der Putten 
27 maanden, zeer goed ras en geslachtstype, gestrekt totaalbeeld, vrouwelijk hoofd,, goed 
oog en oor en gebit, goede hals en rug, tikkeltje lang in de lendepartij, staart van goede 
lengte, goed gewelfde ribkorf met duidelijk voelbare voorborst, maar moet nog dieper en 
uitzwaren, matig doch evenredig gehoekt voor en achter, goede benen en voeten, goede 
stugge 3-voudige vacht en goed garnituur, gaat met allure, voldoende stuwing, grijpt voor 
voldoende uit, toont prima karakter. 2 Uitmuntend 
 
32 Warber Ceskylee of Eastwood 
geb: 18/6/2010 NHSB: 2799868 chip/tat: 52814 0000 418360 
V: Emír z Ventova dvora CW’04 * M: Brenda Ceskylee of Eastwood 
F: R. v.d. Lee, E: M.S. Feddema-Baarsma 
2 jaar en 10 maanden, vrouwwlijke verschijning, gestrekt vrouwelijk hoofd, goed oog, oor en 
gebit, maar zou iets meer opvulling in de schedel mogen hebben, goede hals/rugbelijning, 
tikkeltje lang in de lendenen, hellend bekken met lage staartaanzet, voelbaar voorborst, 
matig gewelfde maar wel diepe ribkorf, goed liggend schouderblad, maar steile opperarm 
en mist hierdoor aansluiting elleboog met borstbeen, lang 1e en 2e dijbeen met goed 
gehoekte hak, prima vachtstructuur, fijn baardje, gangwerk veel stuwing vanuit de 
achterhand, voor wat los in de ellebogen en licht steppend, toont een prima karakter. 3 Zeer 
Goed 
 
28 Thara Venaticus Major 
geb: 20/11/2010 NHSB: 2818068 chip/tat: 52814 0000 438643 
V: Ch. Tr. Chaar de Camilloux de la Vieille Forge * M: Ch., ChIB Storm Venaticus Major JW’09 
F: L.J. van Dijk, E: W. Bouwmans 
2 ½ jaar, zeer goed ras en geslachtstype, vrouwelijk hoofd, prima schedel, matige stop, lichte 
ramsneus,goed oog, oor en gebit, goede hals/rugbeleining, licht hellend bekken, staart van 
goede lengte, goede voorborst, voldoende gewelfde ribkorf en diepte, matig doch 
evenredig gehoekt voor en achter, goede bone, zwakke pols, prima vachtstructuur en 
garnituur, gaat met voldoende stuwing vanuit de achterhand, voor nog erg los in de 
ellebogen, gedraagt zich prima in de ring, zonodig wat meer ringtraining. 4 Zeer Goed 
 
27 Hanny od Vavřineckého rybníka 
geb: 21/01/2011 NHSB: 2852875 (imp. Tsj) chip/tat: 52814 0000 462665 / 61016 
V: Multi Ch. Dar z Hut’ské osady JWW’08, WW’09 * M: Bora od Lejnaru 
F: J. Jakubal, E: B. Jonkman 
2 jaar en 4 maanden, goed ras en geslachtstype, gestrekt vrouwelijk hoofd, donker oog, 
goed oor, en gebit, goede hals, goede rug, hellend bekken en een laag aangezette 
gecoupeerde staart, kort in lendepartij, laat nog veel licht onder het lichaam zien, goede 
voorborst, borstdiepte en ribwelving, goed gehoekte schoudergordel, matig gehoekte 
achterhand, goede benen, goed verende pols, prima harde vacht, mooi garnituur, 3e vacht 



aanwezig, gaat met vlotte gangen, maar moet in alle onderdelen nog vaster worden, toont 
een prima karakter. Zeer Goed 
 
30 Evita v.h. Rotherink 
geb: 14/4/2008 NHSB: 2700448 chip/tat: 52814 0000 320914 
V: Cvik od Bosické scaly * M: Ela z Ventova dvora 
F: E. Olde Bolhaar-Keultjes, E: E. Ragay 
5 jaar, vrouwelijke verschijning, goede schedel, zag voorsnuit graag wat langer, draagt oor 
wat open, goed oog en gebit, wat kort tonende hals, sterke rug, goed liggend bekken met 
goede staartaanzet, voorborst is voelbaar, goed gewelfde en diepe ribkorf, schouderblad 
zou wat schuiner mogen en een betere hoeking met opperarm, sterk gehoekte achterhand, 
goede bone, voldoende geveerde pols, goede voet, typische vacht, goed garnituur, gaat 
met voldoende stuwing, voor gebonden, toont een prima karakter. Zeer Goed 
 
29 Dana Bohemská perla 
geb: 15/1/2010 NHSB: 2779029 chip/tat: 52814 0000 399785 
V: Multi Ch. Borek z Duskova dvora JEK FCI ‘03, EK FCI’08, WW’06 * M: Gerda z Těšínovských 
buků NJK ‘06 
F: A.T.W. van den Berg, E: A.S. Wijnans 
3 jaar en 4 maanden, vrouwelijke verschijning, gestrekt vrouwelijk hoofd, goed oog, oor en 
gebit, voldoende hals, rechte rug, lange lendenpartij, hellend bekken met lage staartaanzet, 
zeer sterk oplopende onderbelijning, ribkorf zag ik graag wat beter gewelfd en meer 
doorlopend, matig gehoekte voorhand waarbij de ellebogen niet aansluiten aan het 
borstbeen, lange tweede dijbeen met sterkte hakhoeking, passende benen zwakke pols en 
voet, keiharde maar korte vacht, toont een klein baardje onder de kin, gaat met heel veel 
stuwing van uit de achterhand maar kan deze niet geheel verwerken vanwege de 
voorhand, toont een prima karakter. Goed  
 
 
TEVEN GEBRUIKSHONDENKLASSE 
 
34 Klaire v.d. Vlasroot 
geb: 9/10/2011 NHSB: 2853128 chip/tat: 52814 0000 453878 
V: Ch. Tr. Chaar de Camilloux de la Vieille Forge * M: Douska v.h. Rotherink 
F: S. van Hulst, E: S. Hulst, van 
18 maanden, fraaie teef, licht gestrekt totaalbeeld, vrouwelijk hoofd met goede schedel een 

voorsnuit, goed geplaatst en gedragen oor, goed gepigmenteerd oog, lichte ramsneus met 

scharend gebit, goede hals/rugbelijning, goede staart, van goede lengte, goed liggend 

bekken, goede voorborst, ribwelving en borstdiepte moeten nog meer worden, goed 

liggend schouderblad, wat steil liggende opperarm, voldoende gehoekte achterhand, 

passende benen en voeten, prima bespiering, maar de hond moet nog in zijn geheel 

uitgroeien, goede vachtstructuur + garnituur, gaat met veel allure en voldoende stuwing, 

toont prima karakter. 1 Uitmuntend RCAC 

 


