
Baby Klasse reuen 

1 Bert v Bliënbeck Geb: 22-04-2019, NHSB: 3156066, Chip: 528140000753579 V: Clif od Hlavniku M: 

Kamp. Kassandra z Tesinovskych buku F: Theo Witjes, Eig.: Nicki Janssen 

Hoogte 57 cm, vijf maanden, zeer goed ras en geslachts type, mannelijk hoofd, goed oor, oog en 

gebit, goede hals, rug belijning, duidelijk voorborst, voor leeftijd goed gewelfde ribkorf, voldoende 

gehoekt voor, sterk bone, geveerde pols, goede voet, goede vachtstructuur, duidelijke granen, goed 

garnituur, gaat achter met voldoende stuwing, moet voor uitgrijpen, toont goed temperament.  2e 

veelbelovend. 

2 Berend van Bliënbeck Geb.: 22-04-2019, NHSB: 2963251, Chip: 528140000752066 V: Clif od Hlavnki 

M: Kamp. Kassandra z Tesinovskych buku F: Theo Witjes, Eig.: Devi Jannin 

5 maanden, hoogte 56 cm, goed ras en geslachtstype, licht gestrekt hoofd, goede verhouding schedel 

voorsnuit, kan oor goed dragen, goed oog en gebit, goede hals en rug belijning, staart van goede 

lengte, voorborst voelbaar, ribwelving moet nog meer worden, voor leeftijd borstdiepte, zag 

schouderblad graag meer terug liggen, goede achterhand, goed bone, geveerde pols, in aanleg goede 

vachtstructuur en garnituur, hondje moet in geheel uitzwaren, gangwerk: moet achter meer stuwen, 

toont meer temperament. 3e belovend 

3 Rowantree’s Dolf Pieter Geb.: 24-04-2019, NHSB: 3156899, Chip: 528140000750094 V: César Z 

Piskové Zahrady M: Rowantree’s Anne Teis F: M. Raanhuis, Eig: Germaine Baijer Absent 

4 Bramborak v. Bliënbeck Geb: 22-04-2019, NHSB: 3156068, Chip: 528140000751659 V: Clif od 

Hlavniku M: Kamp. Kassandra z Tesinovskych buku F: Th. Witjes, Eig: Antoon Splinter 

Hoogte 56 cm, 5 maanden, zeer goed ras en geslachtstype, mannelijk hoofd, goed oor, oog en gebit, 

goede hals en rug belijning, staart van goede lengte, duidelijk voorboorst, voor leeftijd diep gewelfde 

ribkorf, goed gehoekt voor en achter, goede vachtstructuur, goede granen, goed garnituur, gaat met 

goede stuwing, prima temperament. 1e veelbelovend. Beste Baby 

5 Bink v. Bliënbeck Geb: 22-04-2019, NHSB: 3156069, Chip: 528140000754272 V: Clif od Hlavniku M: 

Kamp. Kassandra z Tesinovskych buku F: T.A.M. Witjes, Eig: Harm Maas 

56 cm, 5 maanden, goed ras en geslachtstype, mannelijk hoofd, goed oor, oog en gebit, goede hals, 

rug staat nu nog licht overbouwd, goede voorborst, voor leeftijd goed gewelfde ribkorf, goede 

hoeking voorhand, achter matig, passend bone, geveerde pols, in aanleg goede vacht, maar zag graag 

langere granen, matig garnituur, gaat nu zeer jeugdig, heeft ringtraining nodig. 4e belovend. 

Baby Klasse teven 

6 Brit van Bliënbeck Geb: 22-04-2019, NHSB: 3156076, Chip: 528140000752075 V: Clif Od Hlavníku 

M: Kamp. Kassandra z Tesinovskych buku F: T.A.M. Witjes, Eig: J. van Katwijk 

Hoogte 51 cm, 5 maanden, zeer goed ras en geslachtstype, vrouwelijk hoofd, evenredig schedel en 

voorsnuit, goed oor, oog en gebit, goede hals en rug, goed liggend bekken, voldoende voorborst, 

goed gewelfde ribkorf, goed liggend schouderblad, voldoende gehoekt, passend bone,  voeten 

zouden wat sterker mogen, in aanleg goede vacht en garnituur, zag graag wat meer granen, gaat 

achter met voldoende stuwing, voor wat gebonden, toont prima temperament. 3e belovend. 

 



7 Bertje v. Bliënbeck Geb: 22-04-2019, NHSB: 2963251, Chip: 528140000751768 V: Clif od hlavníku 

M: Kamp. Kassandra z Tesinovskych buku F: T.A.M. Witjes, Eig: Wilmar Swinkels 

Hoogte 52 cm, 5 maanden, goed ras en geslachtstype, vrouwelijk hoofd, goede verhouding schedel 

voorsnuit, goed oor, oog en gebit, goede hals en rug belijning, goed liggend bekken en staart, goede 

voorborst, prima gewelfde ribkorf, voldoende gehoekt voor, goed gehoekt achter, goed bone, 

geveerde pols en voeten, in aanleg goede vacht en garnituur, gaat met vlotte gangen en stuwing, 

toont goed karakter. 2e veelbelovend. 

8 Hexa Bohemská perla Geb: 12-05-2019, NHSB: 3158520, Chip: 528140000754985 V: Car z Březové 

stráně M: Kamp. Era Bohemská perla (Hera) NJK ’13, CW’13, CW’17 W’14, W’15,   W’17, WW’18, 

W’18 F: Eigenaar, Eig: A.T.W. van den Berg 

4 ½ maand, hoogte 47 cm, heerlijke pup waar alles erop en eraan zit om een heerlijke Cesky Fousek 

te worden, vrouwelijk hoofd, typisch, goed oor en oog,  goede hals en rug belijning, wat vlak liggend 

bekken, goede staart lengte, goede voorborst, diepte en welving, evenredig gehoekt voor en achter, 

passend bone, geveerde middenvoet, goede voeten, in aanleg goede vacht met granen, goed 

garnituur, gaat met vlotte gang, grijpt goed uit, benodigd nog veel ringtraining om gebit te tonen, 

toont prima temperament. Belovend. 

9 Brandy Brût v Bliënbeck Geb: 22-04-2019, NHSB: 3156073, Chip: 528140000751827 V: Clif od 

Hlavniku M: Kamp. Kassandra z Tesinovskych buku F: T.A.M. Witjes, Eig: Gijs Algie 

5 maanden, hoogte 53 cm, echte dame, vrouwelijk hoofd, goed oog, oor en gebit, voldoende hals, 

rechte rug, goed liggend bekken, staart goede lengte, voelbare voorborst, voor leeftijd zeer gewelfde 

ribkorf, zag schouderblad graag wat schuiner, goed gehoekte achterhand, passend bone, geveerde 

polsen, goede vachtaanleg, laat duidelijk 3 lagen zien, garnituur wat griffonachtig, laat zien dat ze 

goed gaat, voor toont meer krachtig. Belovend. 

10 Belle v Bliënbeck Geb: 22-04-2019, NHSB: 3156075, Chip: 528140000751848 V: Clif od Hlavniku 

M: Kamp. Kassandra z Tesinovskych buku F: Theo Witjes, Eig: Theo Witjes 

52 cm, 5 manden, zeer goed ras en geslachtstype, vrouwelijk hoofd, goede verhouding schedel en 

voorsnuit, goed oog, oor en gebit, goede hals rug belijning, staart goede lengte, goede voorborst, 

voor leeftijd goed gewelfde ribkorf, voldoende gehoekt voor en achter, goede bone, geveerde 

polsen, goede voeten, in aanleg goede vacht met harde granen, goed garnituur, gaat met goede 

gangen. 1e veelbelovend. 

11 Bibi v Bliënbeck Geb: 22-04-2019, NHSB: 3156074, Chip: 528140000752690 V: Cilf Od Hlavniku M: 

Kamp. Kassandra z Tesinovskych buku F: T.A.M. Witjes, Eig: Hetty Ermers 

5 maanden, 52 cm, vrouwelijke verschijning, voldoende rasbeeld, vrouwelijk hoofd, goede schedel 

voorsnuit, goed oog, oor en gebit, wisselt wel, , voldoende hals, rechte rug, korte lendenen, kort 

bekken, voorborst goed, goed gewelfde ribkorf, voldoende gehoekt voor en achter, wil graag hakken 

lager, passend bone, sterk geveerde middenvoet, neigt tot ondergeschoven, harde vacht, harde 

structuur, klein baardje, gaat met voldoende stuwing, zou voor wat meer mogen uitgrijpen, heeft 

veel tijd nodig. 4e belovend. 

Puppy Klasse reuen 

12 Lesan Anak van de Perwaborg Geb: 17-02-2019, NHSB: 3149158, Chip: 528140000748769 V: Lesan 

Od Pitne Vody M: Kamp. Ilse Cedra van de Perwaborg F: C.A. Wesseling-Haarbrink, Eig: Andre van 

Duin 



Hoogte 58 cm, 7 maanden, zeer goed ras en geslachtstype, mannelijk hoofd, tikkeltje divergerend  

voorsnuit en schedel, goed front, voldoende gepigmenteerd oog, scharend gebit, toont tikkeltje lip, 

goede hals rug belijning, licht hellend bekken, staart goede lengte, goede voorborst en diepte, zag 

schouderblad graag iets schuiner, goede bone, geveerde pols, goede voeten, in aanleg goede vacht, 

kei harde granen, goed garnituur, gaat met voldoende stuwing, trots op zijn staart, toont prima 

temperament. 3e veelbelovend. 

 

13 Cid od Sluneční stěny Geb: 20-03-2019, NHSB: aangevraagd, Chip: 203098100440753 V: Dar 

z Podřípské stráně M: Inka od Pitné vody F: Lucie Škodová, Eig: C.A.Wesseling-Haarbrink 

Hoogte 57 cm, 6 maanden, gecoupeerde staart, zeer goed ras en geslachtstype, mannelijk hoofd, 

typische verhouding schedel en voorsnuit, goed oog, oor en gebit, goede hals en rug belijning, goed 

bekken, voorborst voelbaar, goed gewelfde ribkorf, zag graag iets schuiner schouderblad, goed 

gehoekte achterhand, goede bone, geveerde polsen en voeten, laat drie dubbele vacht zien, goed 

garnituur, laat zien dat hij goed kan gaan, prima temperament. 2e veelbelovend. 

14 Lars Anak van de Perwaborg Geb: 17-02-2019, NHSB: 3149159, Chip: 528140000748427 V: Lesan 

od Pitne Vody M: Kamp. Ilse Cedra van de Perwaborg F: C.A. Wesseling-Haarbrink, Eig: Laura Kuipers 

Hoogte 60 cm, 7 maanden, zeer goed ras en geslachtstype, mannelijk hoofd, evenredig in schedel en 

voorsnuit, goed oor, oog en gebit, voldoende hals, rechte rug, licht hellend bekken, staart van goede 

lengte, voorborst voelbaar, gewelfde ribkorf, matig gehoekt voor, goed gehoekt achter, goede vacht, 

goede granen, laat bevedering zien, goed garnituur, gaat met voldoende stuwing, toont prima 

karakter. 1e veelbelovend. Beste Pup. 

15 Luuk Anak van de Perwaborg Geb: 17-02-2019, NHSB: 3149157, Chip: 528140000748768 V: lesan 

od pitne vody M: Kamp. Ilse Cedra van de Perwaborg F: C.A. Wesseling-Haarbrink, Eig: Ilse Geerts 

Hoogte 57 cm, 7 maanden, goed ras en geslachtstype, voldoende mannelijk hoofd, goede schedel 

voorsnuit, goed oor, ogen moeten wat bijkleuren, scharend gebit, zag oogleden graag wat 

aangesloten, goed hals en rug belijning, hals zou wat droger mogen, kort hellend bekken, staart 

goede lengte, voorborst voelbaar, goed gewelfde ribkorf, goede vachtstructuur, voldoende garnituur, 

gaat met goede stuwing, ellenbogen die wat aangesloten mogen, toont goed temperament. 4e 

belovend. 

Puppy Klasse teven 

16 Lisa Anak van de Perwaborg Geb: 17-02-2019, NHSB: 3149163, Chip: 528140000748276 V: Lesan 

od Pitne Vody M: Kamp. Ilse Cedra van de Perwaborg F: C.A. Wesseling-Haarbrink, Eig: H. Kras-

Franssen 

Hoogte 53 cm, 7 maanden, zeer goed ras en geslachtstype, vrouwelijk hoofd, super expressie, goed 

oor en gebit, voldoende hals, goede rug, kort hellend bekken met hoge staartaanzet, voorborst 

voelbaar, gewelfde ribkorf, goed gehoekt voor en achter, passend bone, geveerde polsen, goed 

garnituur, gaat met goede stuwing, grijpt goed uit, is trots op haar staart, goed temperament. 3e 

veelbelovend. 

17 Linn Anak van de Perwaborg Geb: 17-02-2019, NHSB: 3149164, Chip: 528140000748512 V: Lesan 

Od Pitne Vody M: Kamp. Ilse Cedra van de Perwaborg F: C.A. Wesseling-Haarbrink, Eig: Arjen Bosma 



Hoogte 53 cm, 7 maanden, zeer goed ras en geslachtstype, vrouwelijk hoofd, goed oor, oog en gebit, 

goede hals en rug belijning, goed liggend bekken, staart goede lengte, voldoende voorborst, voor 

leeftijd gewelfde ribkorf, voldoende gehoekte voorhand, goed gehoekte achterhand, geveerde 

middenvoet, goed garnituur, goede bevedering, gaat met voldoende stuwing, goed temperament. 1e 

veelbelovend. 

18 Lucka Anak van de Perwaborg Geb: 17-02-2019, NHSB: 3149131, Chip: 528140000748273 V: Lesan 

od Pitné Vody M: Kamp. Ilse Cedra van de Perwaborg F: C.A. Wesseling-Haarbrink, Eig: Annemarie 

Leliveld 

Hoogte 55 cm, 7 maanden, licht gestrekte dame, goed rasbeeld, vrouwelijk hoofd, goed oog en oor, 

laat gebit niet zien, voldoende hals, rechte rug, licht hellend bekken, staart goede lengte, voorborst 

voelbaar, ribwelving moet meer worden, passend bone, geveerde polsen en voeten, goed garnituur, 

laat zien dat ze met goede stuwing, maar los in de ellenbogen gaat, prima temperament, heeft 

ringtraining nodig om gebit te laten zien. 4e belovend. 

19 Lobke Anak van de Perwaborg Geb: 17-02-2019, NHSB: 3149162, Chip: 529140000748299 V: 

Lesan od Pitné vody M: Kamp. Ilse Cedra van de Perwaborg F: C.A. Wesseling-Haarbrink, Eig: Dorien 

Visser 

54 cm, 7 maanden, echte dame, zeer goed rasbeeld, vrouwelijk hoofd, goede schedel met babykuif, 

goede voorsnuit, goed oor, oog en gebit,  goede hals en rug belijning, goed liggend bekken en 

staartaanzet, voldoende voorborst, goed gewelfde ribkorf voor leeftijd, matig doch evenredig 

gehoekt, passend bone, geveerde middenvoet, in aanleg goede vacht, goed garnituur, laat met enige 

moeite gangwerk zien,  prima temperament. 2e veelbelovend. 

 

Jeugd klasse 

20 Xavier van de Vlasroot Geb:26-11-2018, NHSB:3141091, Chip:528140000730687 V:CIB, kamp. De 

Malushoeve Kovar M:CIB, kamp. Klaire van de Vlasroot F:S.A. van Hulst-de Jonge, Eig:Petra Dirks 

Hoogte 61 cm, 10 maanden,  echte kerel, mannelijk hoofd, prima expressie, tikkeltje laag geplaatst 

oor, prima gebit,  voldoende hals, goede rug, licht hellend bekken, staart goede lengte, voorborst is 

voelbaar, goede gewelfde en diepe ribkorf, matig gehoekt voor en achter, goede bone, geveerde 

pols, goede voeten, toont vlag op staart, vandaag in zomerkledij, gaat met goede stuwing, prima 

temperament. 4e zeer goed. 

21 De Malushoeve Kai Timber Geb: 16-07-2018, NHSB: 3128588, Chip: 528140000729431 V: Ezar 

Bohemska Perla M: Tara od Jemiluk F: J. Van Eijk, Eig: Jacqueline van der Scheer 

Hoogte 63 cm, 13 maanden, flinke jonge man, zeer goed rasbeeld, mannelijk hoofd met typische 

verhouding voorsnuit schedel, goed oog, oor en gebit, voldoende hals, rechte rug, lendenpartij wat 

kort, goed bekken, staart goede lengte, goede voorborst, diepe ribkorf, ribwelving mag beter, zag 

schouderblad graag wat schuiner, goed gehoekte achterhand, goed bone, middenvoet moet sterker, 

uitmuntende typische vacht en garnituur, gaat achter nog gebonden, niet veel stuwing achterhand, 

prima temperament. 3e zeer goed. 

22 Courageous Friends Kobus Geb: 14-09-2018, NHSB: 3133890, Chip: 528140000738382 V: Kamp. 

Hunter van het Rotherink M: Kamp. Jonesy van de Perwaborg F: S.M.J. Schellekens, Eig: Gea van de 

Scheur 



Hoogte 59 cm, 1 jaar, zeer goed ras en geslachtstype, mannelijk hoofd,  goed oog, oor en gebit, 

voldoende hals, kort hellend bekken, staart goede lengte, goede voorborst, goede diepe ribwelving, 

voldoende gehoekt voor en achter, typische vacht met baard en granen, met enige moeite laat hij 

zien dat hij goed loopt, benodigd ringtraining. 2e uitmuntend. 

23 Gyrr z Lubiechowa Geb: 20-06-2019, NHSB: 3146591, Chip: 945000006085309 V: Coudy z 

Krenovskych Luk M: Ella Brown z Lubiechowa F: Veronika Dostalova, Eig: H. de Lang 

Hoogre 63 cm, 15 maanden, zeer goed ras en geslachtstype, mannelijk hoofd, goed oor, oog en gebit, 

goede hals en rug belijning, licht hellend bekken met gecoupeerde staart, goede voorborst, goed 

gewelfde ribkorf, maar moet dieper worden,  goed bone, licht geveerde pols, goede voeten, bruine 

vacht met witte vlek, goed garnituur, gaat met allure en goede stuwing, goed karakter. 1e 

Uitmuntend. CAC. BOB 

 

Jonge hondenklasse 

24 Jack van de Vloedsteeg Geb: 23-12-2017, NHSB: 3106382, Chip: 528140000706427 V: Dyk Rybnov 

M: Trijn van de Vloedsteeg F: M.W.M. Traa-Broekhof, Eig: Jean Paul Sterckel 

Hoogte 65 cm, 16 maanden, zeer goed ras en geslachtstype, mannelijk hoofd, prima expressie, goed 

oor, oog en gebit, goede hals en rug belijning, goed liggend  bekken, staart van goede lengte, goede 

voorborst, diepte en welving, functioneel gehoekt, goed bone, goed geveerde middelvoet, , typisch 

garnituur met granen, gaat met goede stuwing, grijpt goed uit, erg trots op zijn staart, goed karakter. 

1e uitmuntend. 

25 Clif van de Vloedsteeg Geb: 23-12-2017, NHSB: 3106383, Chip: 528140000706576 V: Dyk Rybnov 

M: Trijn vd Vloedsteeg F: M.W.M. Traa-Broekhof, Eig: Adriaan Paré 

Hoogte 61 cm, 18 maanden, mannelijke verschijning, echt reuen hoofd, brede schedel, goede 

voorsnuit, goed gedragen oor, zag het hoofd in het geheel graag iets gestrekter, voldoende hals, 

sterke rug, korte lendenpartij, staart net voldoende lang, voorborst voelbaar, diepe ribkorf, welving 

mag meer worden,  zag graag schouderblad schuiner, goed bone, bruine vacht is kort en stug evenals 

het garnituur, gaat met voldoende stuwing, zag graag totaalbeeld typischer en gedrag temperament 

voller vandaag een G. Goed. 

reuen 

 

Open Klasse 

26 Tijl van de Vlasroot Geb: 12-02-2017, NHSB: 3068980, Chip: 528140000677760 V: Hardy z Koblova 

M: CIB, kamp. Klaire van de Vlasroot F: Simone van Hulst, Eig: Dirk Havik 

Hoogte 62 cm, 2 ½ jaar, goed ras en geslachtstype, mannelijk hoofd, goede schedel, wat korte 

voorsnuit, goed oog, oor en gebit, expressie wordt wat geschaad door ooglijn, goede hals en rug 

belijning, , vlak liggend bekken, wat hoge staartaanzet, goede voorborst, goed gewelfde ribkorf, goed 

gehoekt voor, zag graag meer kniebuiging, goede vacht met harde granen, goed garnituur, gaat 

achter met voldoende stuwing, mag voor meer uitgrijpen, toont karakter. 3e Zeer goed. 

27 Endy z piskove zahrady Geb: 18-03-2013, NHSB: 2940025, Chip: 972270000265547 V: Ben z Debce 

M: Nira od Jemiluk F: Linhart Vaclav, Eig: Gerard Garstenveld 



Hoogte 65 cm, 6 ½ jaar, zeer goed ras en geslachtstype, mannelijk hoofd divergerend in voorsnuit en 

schedel, hellend bekken, gecoupeerde staart, goed oog, oor en gebit, goede hals en rug belijning, 

goede voorborst, diepte en welving, goed bone, steile middenvoet, , goede voeten, bruine vacht van 

goede conditie, schimmel poot, matig garnituur, gaat met goede stuwing, helaas vanwege zijn steile 

polsen en niet geheel typisch totaalbeeld. Goed. 

28 Bertus van de Kievitsberg Geb: 01-12-2015, NHSB: 3026307, Chip: 528140000632540 V: Dan ze 

staropleskych luk M: Chytra z podzameckych poli F: P.D. Geboers, Eig: Peter van Kemenade 

65 cm, 3 ½ jaar, zeer goed ras en geslachtstype, mannelijk hoofd, goed oog, oor en gebit, goede hals 

en rug belijning,  met gecoupeerde staart (doktersattest), goede ribwelving, matig doch evenredig 

gehoekt, goede voet, goede pols, harde bruine korte vacht met witte vlek, goed garnituur, gaat met 

goede stuwing, goed temperament, goed karakter. 2e Uitmuntend. 

29 Axel Venaticus major Geb: 02-06-2017, NHSB: 3086345, Chip: 528140000672347 V: Hardy Z 

Koblova M: Kamp. Vitesse Venaticus Major F: L. J. van Dijk, Eig: Hendrik Jan Kuenen 

63 cm, 2 jaar, goed ras en geslachtstype, mannelijk hoofd, evenredig in voorsnuit en schedel, goed 

oog, oor en gebit, door het wat volle garnituur lijkt het op griffon, goede hals en rug belijning, goed 

liggend bekken, staart van goede lengte, voorborst voelbaar, goede ribkorf, sterk bone, matig 

geveerde pols, goede vacht, gaat achter gebonden, gebruikt de voorhand, prima temperament. Zeer 

goed. 

30 van Melverts-Hof Fasna Geb: 15-11-2013, NHSB: 295836, Chip: 528140000555837 V: Dyk 

Ulibickeho palenika M: Thara Venaticus Major F: W.A.J. Bouwmans, Eig: Christiaan Tillema 

Hoogte 64 cm, bijna 6 jaar, zeer goed ras en geslachtstype, mannelijk hoofd, tikkeltje rond in schedel, 

laag geplaatst oor, rechte voorsnuit, goed oog en gebit, goede hals en rug belijning, hellend bekken, 

voorborst voelbaar, goede ribkorf, matig gehoekt, sterk geveerde pols, goede voeten, goede vacht, 

vol garnituur, gaat met vlotte gangen, goede stuwing. 4 Zeer goed. 

31 Gyrr Bohemska Perla Geb: 10-05-2016, NHSB: 3043339, Chip: 528140000647666 V: Dyk Z 

Oslavskeho Udoli M: Kamp. Era Bohemská perla (Hera) NJK ’13, CW’13, CW’17 W’14, W’15,   W’17, 

WW’18, W’18 F: Anna van den Berg, Eig: Julie Huizinga 

Hoogte 61 cm, 3 ½ jaar, zeer goed ras en geslachtstype, mannelijk hoofd, evenredig in schedel en 

voorsnuit, goede hals en rug belijning, tikkeltje rond in croupe, zodat hij onderschuift in stand, 

voelbare voorborst, prima ribkorf, goed gehoekte voorhand, zag achter graag wat meer kniehoeking, 

mannelijk hoofd geeft prima expressie, net voldoende scharend gebit, laat goede onderwol en 

granen zien,  heeft trimbeurt nodig, helaas chemisch gecastreerd, waardoor geen kwalificatie. Geen 

kwalificatie. 

 

32 Rowantree’s Bertus Reinier Geb: 04-04-2016, NHSB: 3039370, Chip: 528140000647521 V: Ezar 

Bohemska Perla M: Udette Venaticus Major F: M.G.Raanhuis, Eig: Michel ter Denge 

Hoogte 66 cm, 3 ½ jaar , zeer goed ras en geslachtstype, mannelijk hoofd, goed oog, oor en gebit, 

goede hals en rug belijning, goed liggend bekken, goede staart lengte, voorborst voelbaar, goed 

gewelfde ribkorf, goede benen, geveerde pols, functionele hoekingen, goede vacht met granen en 

garnituur, gaat met goede stuwing, grijpt goed uit, prima karakter. 1e Uitmuntend. Res. CAC. 



33 Bas het Struinertje Geb: 22-02-2017, NHSB: LOSH1266942 IMP, Chip: 528140000666413 V: Falco 

V.H. Rotherink M: Aila Z Tupeského Reviru F: J.C. De Vries, Eig: Rini Rombouts 

Absent 

Jeugd Klasse Teven 

34 Xenia van de Vlasroot Geb: 26-11-2018, NHSB: 3141094, Chip: 528140000730661 V: CIB, kamp. De 

Malushoeve Kovar M: CIB, kamp. Klaire van de Vlasroot F: S.A. van Hulst-de Jonge, Eig: Hein Brasz 

Hoogte 58 cm, 10 maanden, zeer goed ras en geslachtstype, vrouwelijk hoofd, goed oor, oog en 

gebit, voldoende hals, voldoende rug, goed liggend bekken, staart van goede lengte, goede 

voorborst, goed gewelfd en goed in diepte, goed bone, geveerde pols, zag voeten graag wat sterker, 

de bruine vacht is van goede conditie, 2 grijze voetjes, goed garnituur, gaat met goede gang, grijpt 

goed uit en gedraagt zich prima. 2e Uitmuntend. 

 

35 Xsara van de Vlasroot Geb: 26-11-2018, NHSB: 3141092, Chip: 528140000730685 V: CIB, kamp. De 

Malushoeve Kovar M: CIB, kamp. Klaire van de Vlasroot F: S.A. van Hulst-de Jonge, Eig: Lisette van 

Zwol 

Hoogte 61 cm, 9 ½ maand, zeer goed ras en geslachtstype, bruine met witte borstvlek, vrouwelijk 

hoofd met goede verhouding schedel voorsnuit, goed oog, oor en gebit, goede hals en rug belijning, 

goed liggend bekken, goede staart lengte, voorborst is voelbaar, voor leeftijd goed ribwelving, goed 

gehoed voorhand, goed bone, geveerde middenvoet, vacht harde granen, goed garnituur, gaat met 

goede stuwing, goed karakter. Uitmuntend. 

 

36 Xsanne van de Vlasroot Geb: 26-22-2018, NHSB: 3141093, Chip: 52814000073065 V: CIB, kamp. 

De Malushoeve Kovar M: CIB, kamp. Klaire van de Vlasroot F: S.A. van Hulst-de Jonge, Eig: wMickey 

Barendregt 

60 cm, 9 maanden, zeer goed ras en geslachtstype, vrouwelijk hoof, goed oog en oor, scharend gebit 

(doktersattest), goede rugbelijning, staart goede lengte, voorborst is voelbaar, goede ribkorf, 

passend bone, zag polsen graag wat sterker, in aanleg goede vacht, voldoende stug van kwaliteit, laat 

op de borst granen zien, bruine met witte borstvlek, gaat met goede gangen, prima karakter. 4e 

uitmuntend. 

37 De Malushoeve Brooklynn Dawnci Geb: 16-07-2018, NHSB: 3128592, Chip: 528140000729910 V: 

Ezar Bohemska Perla M: Tara od Jemiluk F: J. van Eijk, Eig: Siska Smith 

59 cm, 14 maanden, echte dame, goed rasbeeld, vrouwelijk hoofd, goede schedel, voorsnuit, goed 

oog, oor en gebit, goede hals, zag de rug graag wat sterker, , wat spanning op lendenpartij, voorborst 

is voelbaar,  ribwelving is voldoende, diepte moet meer, passend bone, zag middenvoet graag wat 

sterker, , goede hoekingen voor en achter, in aanleg goede vacht, toont granen, goed garnituur, 

gangwerk nu nog gebonden, toont prima karakter. Zeer goed. 

 

 

38 Agra z Gromowego Kojca Geb: 25-08-2018, NHSB: LOSH1292487 IMP, Chip: 900164001338190 V: 

Lenis Gluszcowe Bagno M: Bora Gluszcowe Bagno F: Marek Jan Slapek, Eig: Dirk Rombouts 



Hoogte 59 cm, 13 maanden, vrouwelijke verschijning, goed ras beeld, vrouwelijk hoofd, evenredig in 

schedel en voorsnuit, goed oog, oor en gebit, goede hals rug belijning, goed bekken en staartlengte, 

voorborst is voelbaar, ribwelving en borstdiepte moet meer worden, goed gehoekt voor en achter, 

passend bone, geveerde middenvoet, goede vacht en duidelijk granen, goed garnituur, gaat achter 

met voldoende stuwing, maar gebruikt bij het gaan de voorhand, prima karakter. Zeer goed. 

39 De Malushoeve Mare Ashleigh Geb: 16-07-2018, NHSB: 3128594, Chip: 528140000729605 V: Ezar 

Bohemska Perla M: Tara Od Jemiluk F: J. van Eijk, Eig: Juul Dorrestijn-van Putten 

63 cm, 14 maanden, flinke jonge dame, prima ras beeld, maar zou in totaal vrouwelijker over mogen 

komen, goede schedel en voorsnuit, goed oog, helaas onder voorbijter, goede hals en rug, staart van 

goede lengte, goede voorborst, diepte en welving, goed gehoekt voor en achter, passend bone, 

geveerde pols, goede voeten, prima vachtstructuur, goede garnituur, gaat met vlotte stuwing, goed 

karakter. Goed. 

40 Courageous Friend Donna Geb: 14-09-2019, NHSB: 3133896, Chip: 528140000738872 V: Hunter 

V.H. Rotherink M: Kamp. Jonesy van de Perwaborg F: S.M.J. Schellekens, Eig: Boudewijn Gierkink 

Hoogte 57 cm, 1 jaar, zeer goed ras en geslachtstype, vrouwelijk hoofd, schedel in goede verhouding 

met voorsnuit, goed oog, oor en gebit, goede hals en rug belijning, goede staartlengte voorborst 

voelbaar, ribwelving en diepte mag meer, functioneel gehoekt, passend bone, geveerde pols, goede 

voeten, goede vachtstructuur en garnituur, laat zien dat ze goed gaat, toont prima karakter. 

Uitmuntend. 

41 Lois van Kasteelpark de Cloese Geb: 04-05-2018, NHSB: 3120897, Chip: 528140000715462 V: 

Kamp. Hunter van het Rotherink M: Kamp. Rowangtree’s Adelheid Kee F: I. Hartman, Eig: Lei in t 

Zandt 

Hoogte 57 cm, 16 maanden, zeer goed ras en geslachtstype, vrouwelijk hoofd, goed oog, oor en 

gebit, voldoende hals, rechte rug, goed geplaatste staart van goede lengte, voelbare voorborst, 

goede ribkof, goed liggend schouderblad, goed bone, goede voeten en polsen, goede vacht harde 

granen, goed garnituur, moet niet voller, gaat goed , prima karakter. 3e Uitmuntend. 

42 Elen z Kyjovic Geb: 13-08-2018, NHSB: 3143193, Chip: 945000006135827 V: At Vlasmima M: Angie 

z Kyjovic F: Herman Pavel, Eig: Marjan Raanhuis 

43 Aafke van de Waalse Oever Geb: 06-12-2018, NHSB: 3142374, Chip: 528140000736294 V: Aron od 

Rolavske ricky M: Kamp. Tina van de Vloedsteeg F: P.Hansum, Eig: Michel Imbos 

Hoogte 57 cm, 15 maanden, zeer goed ras en geslachstype, vrouwelijk hoofd met goed oog, oor en 

gebit, goede hals en rug lengte, goede staart, voorborst is voelbaar, voor leeftijd goede ribkorf, 

passend bone, geveerde pols, goede voet, in aanleg goede vacht, laat ook harde granen zien, prima 

garnituur, gaat achter met goede stuwing, voor wat los in de ellenbogen, prima karakter. Zeer goed. 

 

44 Xep v d Vlasroot Geb: 26-11-2018, NHSB: 3141095, Chip: 528140000730634 V: CIB, kamp. De 

Malushoeve Kovar M: CIB, kamp. Klaire van de Vlasroot F: S.A. van Hulst-de Jong, Eig: Rosemarijn 

Gelauff 

Hoogte 58 cm, 10 maanden, zeer goed ras en geslachtstype, vrouwelijk hoofd met wat laag geplaatst 

oor, goed oog, scharend gebit, goede hals en rug belijning, goed bekken,  goede staartlengte, 

voorborst is voelbaar, goed gewelfde ribkorf, passend bone, geveerde pols, zag schouder graag wat 



schuiner liggen, goed gehoekt, bruine vacht in goede conditie, licht garnituur, prima karakter, 

jammer dat ze linksvoor mankt vandaar . Goed. 

teven 

Jonge hondenKlasse 

45 Qlucca  Geb: 14-11-2017, NHSB: LOSH1261895, Chip: 981100004442633 V: Heskyobraz M: Kela of 

Marckriver-Valley F: Jozef Vrancken, Eig: Eric Snoeck 

Hoogte 60 cm, bijna 2 jaar, zeer goed ras en geslachtstype, vrouwelijk hoofd, goed oog, oor en gebit, 

goede hals, rug zou wat strakker mogen, goed bekken, staart van goede lengte, voelbare voorborst, 

goede ribkorf met oplopende riblijn, voldoende gehoekt voor, goed gehoekt achter, zag middenvoet 

graag sterker, goede vacht en granen, goed garnituur, laat zien dat ze goed kan gaan, goed karakter. 

3e Uitmuntend. 

46 Quamille Geb: 14-11-2017, NHSB: LOSH1261896, Chip: 981100004466320 V: Heskyobraz M: Kela 

of Marckriver valley F: J. Vrancken, Eig: Joz Vrancken 

Hoogte 57 cm, 22 maanden, zeer goed ras en geslachtstype, vrouwelijk hoofd met typische 

verhouding schedel en voorsnuit, goed oog, oor en gebit, goede hals en rug belijning, goede staart, 

voldoende gehoekt voor en achter, passend bone, middenvoet moet sterker evenals de voeten, 

goede voorborst, welving en diepte, goede vachtstructuur en garnituur, grijpt goed uit, goed 

karakter. 1e Uitmuntend. 

 

47 Jane van de Vloedsteeg Geb: 23-12-2017, NHSB: 3106384, Chip: 528140000706464 V: Dyk Rybnov 

M: Trijn van de Vloedsteeg F: M.W.M. Traa-Broekhof, Eig: A. Klok 

Hoogte 58 cm, 20 maanden, zeer goed ras en geslachtstype, vrouwelijk hoofd, goed oor, oog en 

gebit, goede hals en rug belijning, staart van goede lengte, voorborst voelbaar, goed gewelfde en 

diepe ribkorf, passend bone, geveerde middenvoet, goede voeten, harde bruine vacht met witte 

borstvlek, goed garnituur, gaat met voldoende stuwing, toont prima karakter, kilo lichter zou 

totaalbeeld beter uitkomen. 2e Uitmuntend. 

48 Pleun van de Vloedsteeg Geb: 23-12-2017, NHSB: 3106385, Chip: 528140000706345 V: Dyk 

Rybnov M: Trijn van de Vloedsteeg F: M.W.M. Traa -Broekhof, Eig: Frits van der Putten 

Hoogte 58 cm, 20 maanden, zeer goed ras en geslachtstype, vrouwelijke hoofd, goed oor, oog en 

gebit, goede hals en rug belijning, duidelijk voorborst, ribwelving mag meer worden, matige 

voorhoeking, voldoende gehoekte achterhand, zag bone graag wat sterker, geveerde pols en voeten, 

goede vacht en garnituur, gaat wat gebonden, ringtraining nodig, goed temperament. 4e Zeer goed. 

Open Klasse 

49 Marie van de Kievitsberg Geb: 01-12-2015, NHSB: 3026310, Chip: 528140000627514 V: Dan ze 

Staropleskych luk M: Cytra z Podzameckych luk F: P.D. Geboers, Eig: Peer Geboers 

Hoogte 62 cm, 3 ½ jaar, flinke dame, goed rasbeeld, vrouwelijk hoofd, goed oog, oor en gebit, goede 

hals en rug belijning, goede staartlengte, voorborst voelbaar, wat racy onderbelijning, wel goed 

gewelfde ribben, voldoende gehoekt voor,  matig achter, goed bone, geveerde middenvoet, goede 

voeten, bruine vacht, witte borstvlek, goed garnituur, gaat achter gebonden met veel spanning in de 

lendenpartij ,grijpt voor goed uit, goed karakter. Zeer goed. 



50 Katty od Pitné vody Geb: 14-01-2014, NHSB: 3009068, Chip: 203098100325939 V: Dan ze 

Staropleskych luk M: Dorka od Ruvra F: Kalivoda Jiri Ing, Eig: Beert van Norel 

Hoogte 61 cm, 5 jaar, vrouwelijke verschijning, goed rasbeeld, vrouwelijk hoofd, goed oog, oor en 

gebit, zag graag de voorsnuit voller, hals lijkt wat kort, gecoupeerde staart, voorborst is voelbaar, 

goed gewelfde ribben, wat aflopende lende partij met spanning, zag graag wat beter geveerde 

polsen, bruine vacht in goede conditie, goed garnituur, gaat met veel spanning voor, veel stuwing 

achterhand, kan deze niet volgen met voorhand. Zeer goed. 

 

51 Brownie Pien Venaticus Major Geb: 27-08-2017, NHSB: 0395116, Chip: 528140000698125 V: 

Lesan Z Koblova M: Brixa Z Prombereckych F: Lotte van Dijk, Eig: Bianca Semmekrot 

Hoogte 58 cm, 25 maanden, zeer goed rasbeeld en geslachtstype, vrouwelijk hoofd, goede schedel 

en voorsnuit, goed oor, oog en gebit, goede hals en rug belijning, goed liggend bekken, goede 

staartlengte, goede voorborst, diepte en welving, passend bonen, geveerde voeten, bruine vacht met 

witte vlek, goed garnituur, gaat met goede stuwing, prima temperament. 4e uitmuntend. 

52 Gery ze Smilovic Geb: 09-07-2017, NHSB: 3118227, Chip: 203098100391449 V: Lump od Pidne 

Vody M: Frony ze Smilovic F: Murdoch Vaclav, Eig: Sandra Lansink 

Hoogte 62 cm, 26 maanden, flinke dame die absoluut wat vrouwelijker mag tonen in lichaam en 

hoofd, goede schedel en voorsnuit, goed oog, oor en gebit, goede hals en rug belijning, voorborst is 

voelbaar, diep en goed gewelfde ribkorf, goed liggend schouderblad, goed gehoekt achter, matig 

verende middenvoet, laat goede dubbele vacht zien met goede granen, gaat met goede stuwing en 

grijpt goed uit, vanwege geslachtstype. Zeer goed. 

53 Beyke Venaticus Major Geb: 29-08-2017, NHSB: 3095117, Chip: 528140000703544 V: Lesan Z 

Koblova M: Brixa Z Prombereckych F: L.J. van Dijk, Eig: Jaap de Jong 

Absent 

54 Tosca Geb: 15-04-2016, NHSB: 3040937, Chip: 528140000642589 V: Dyk Rybnov M: Kamp. 

Kassandra z Tesinovskych buku F: T.A.M. Witjes, Eig: Han Ermers 

Hoogte 57 cm, 3 jaar , zeer goed ras en geslachtstype, vrouwelijk hoofd, prima expressie, kan oor 

goed dragen, goed gebit, zou iets meer opvulling mogen achter ogen,  goede hals en rug belijning, 

staart goede lengte, goede voorborst, passende welving en diepte, passend bone, geveerde pols en 

voeten, voldoende gehoekt voor en achter, vacht is van goede kwaliteit, goed garnituur, gaat met 

goede stuwing, ellenbogen draaien uit, prima temperament. Uitmuntend. 

55 Desi van Wold en Aa Geb: 15-04-2015, NHSB: 3001080, Chip: 528140000603980 V: Dyk Rybnov M: 

Flora van Wold en Aa F: H. de Lang, Eig: Irène Boor 

Hoogte 59 cm, 4 jaar oud, goed ras en geslachtstype, vrouwelijk hoofd, zachte expressie, tikkeltje 

laag geplaatst oor, goed gebit, hoede hals, rechte rug, licht hellend bekken, goede staart, voorborst 

voelbaar, diepe ribkorf, maar zag haar graag wat beter doorgeribt, voldoende gehoekt voor en 

achter, goed bone, zag middenvoet graag wat sterker, als ook de voeten, goede vacht , harde granen, 

klein baardje, gaat met goede stuwing, grijpt voor voldoende uit, gedraagt zich goed in de ring. Zeer 

goed. 

56 Saar Geb: 15-04-2016, NHSB: 3040939, Chip: 528140000646503 V: Dyk Rybnov M: Kassandra z 

Tesinovskych Buku F: T.A.M. Witjes, Eig: Toon Hulshof 



Hoogte 60 cm, 3 jaar, zeer goed ras en geslachtstype, vrouwelijk hoofd, goede verhouding schedel 

voorsnuit, goed oor, oog en gebit, goede hals, rug zou strakker mogen, licht hellend bekken,  staart 

goede lengte, goede voorborst, diepte en welving, voldoende gehoekt voor en achter, goed bone, 

geveerde middelvoet , goede voeten, uitmuntende vachtstructuur,  goed garnituur en granen, gaat 

met goede stuwing en grijpt goed uit. Goed temperament. 3e Uitmuntend. 

57 De Malushoeve Dusana Geb: 10-06-2015, NHSB: 3008211, Chip: 528140000611050 V: Aran od 

Petrovskeho zamku M: Tara od Jemiluk F: J. van Eijk, Eig: Jeroen van Eijk 

Hoogte 59 cm, 4 jaar en 3 maanden, zeer goed ras en geslachtstype, vrouwelijk hoofd, goed oog, oor 

en gebit, goede hals en rug belijning, tikkeltje rond in croupe, goede voorborst en diepte, welving 

mocht iets meer zijn, functioneel gehoekt, goed bone, tikkeltje sterke middenvoet, bruine vacht met 

witte vlek, typisch garnituur, gaat met voldoende stuwing, goed temperament en karakter. 1e 

Uitmuntend. Res. CAC 

 

58 Nora het Struinertje Geb: 22-02-2017, NHSB: 3072723, Chip: 528140000664898 V: Falco v.h. 

Rotherink M: Aila Z Tupeského Reviru F: J.C. de Vries, Eig: Gerard Hegge 

Hoogte 57 cm, 2 ½ jaar, zeer goed ras en geslachtstype, fraai gestrekt vrouwelijk hoofd, goed oog, 

oor en gebit, goede hals en rug, korte lendenpartij, ligt hellend bekken, staart op lengte, goede 

voorborst, goed gewelfde ribkorf, goed gehoekte voorhand, passend bone, geveerde middenvoet, 

passende voeten, goede vacht, veel garnituur, gaat wat gebonden, grijpt voor uit, toont prima 

karakter. 2e Uitmuntend. 

Gebruikshondenklasse 

59 Kamp. Kassandra z Tensinovskych buku Geb: 01-05-2013, NHSB: 2963251, Chip: 

528210002921268 V: Gaston z Podhoranku M: Cecilka z Tesinovskych Buku F: Sobolik CZ, Eig: Theo 

Witjes 

Hoogte 58 cm, 6 ½ jaar oud, zeer goed ras en geslachtstype, vrouwelijk hoofd, prima expressie, zeer 

goed oog, oor en gebit, goede hals, rug mag strakker, licht hellend bekken, gecoupeerde staart, 

goede ribwelving en borstdiepte, tikkeltje kort in lendenen, goed liggend schouderblad, goed 

passend bone, geveerde middenvoet, mag sterker net als voeten, goede vachtstructuur en garnituur, 

gaat met vlotte stuwing, prima temperament. 3e Uitmuntend. 

60 Arrêtte Venaticus Major Geb: 02-06-2017, NHSB: 3085358, Chip: 528140000674788 V: Hardy z 

KoblovaM: CIB, Kamp. Vitesse Venaticus Major F: L. J. van Dijk, Eig: Lotte van Dijk 

Hoogte 61 cm, 27 maanden, gestrekte dame met goed rasbeeld, vrouwelijk hoofd, goed oog, oor en 

gebit, voldoende hals, rechte rug, goed liggend bekken, goede staartlengte, de schoudergordel moet 

iets meer terug liggen, goed schouderblad, voldoende gewelfde ribkorf, goede bone, matig geveerde 

pols, goede voet,  goede vachtstructuur met drie lagen, goed garnituur, gaat met goede stuwing, 

prima temperament. 2e Uitmuntend 

61 Ilse Cedra van de Perwaborg Geb: 23-03-2013, NHSB: 2917706, Chip: 528140000527876 V: Bor z 

Podřípské stráně M: Ned.&Int. Kamp. Evi van de Perwaborg F: C.A. Wesseling-Haarbrink, Eig: 

C.A.Wesseling-Haarbrink  

Hoogte 57 cm, 6 ½ jaar, zeer goed ras en geslachtstype, vrouwelijk hoofd, goed  oog, oor en gebit, 

goede hals en rug belijning, goed liggend bekken met gecoupeerde staart (dokters attest), goede 



voorborst, diepe ribkorf, sterk bone, geveerde middelvoet, goede voeten, goede harde drie dubbele 

vacht, typisch garnituur, gaat met goede stuwing, goede presentatie, goed karakter. 1e Uitmuntend 

CAC 

 

Kampioens Klasse 

62 Kamp. Era Bohemská perla (Hera) NJK ’13, CW’13, CW’17 W’14, W’15,   W’17, WW’18, W’18 Geb: 

01-06-2012, NHSB: 2884436, Chip: 528140000489215 V: Hard ze Šimárniku M: Kamp. Cedra 

Bohemská perla NJK’09,W’09,W’10, W’12, CW’10 F: Eigenaar, Eig: A.T.W.van den Berg 

Hoogte 57 cm, 7 jaar, zeer goed ras en geslachtstype, vrouwelijk hoofd, goede verhouding schedel en 

voorsnuit, goed oog, oor en gebit,  goede hals en rug belijning, staart van goede lengte, voorborst 

voelbaar, goede ribwelving en diepte, zowel voor als achter goed gehoekt, passend bone, geveerde 

middenvoet, goede vachtstructuur met harde granen, gaat met vlotte gangen. 1e Uitmuntend. 

63 Diana Geb: 15-04-2019, NHSB: 3040938, Chip: 528140000646616 V: Dyk Rybnov M: Kamp. 

Kassandra z Tesinovskych buku F: Theo Witjes, Eig: Theo Witjes 

Hoogte 58 cm, 3 jaar, zeer goed ras en geslachtstype, vrouwelijk hoofd met prima expressie, goed 

oog , oor en gebit, goede hals en rug belijning, ligt hellend bekken, goede staartlengte, goede 

voorborst en ribwelving, goed gehoekt voor en achter, passend bone, geveerde middelvoet, goede 

vachtstructuur, goed garnituur, gaat met goede stuwing, toont wat ellenbogen bij het gaan. 2e 

Uitmuntend. 


