
Kampioenschapsclubmatch CFVN

20 augustus  2022 te  Lochem 
Keurmeester :  de  heer  Wim Wellens

Clubwinnaar Bamba van de Kekumse Hoeve

Geb: 06-11-2021
NHSB 3256641
Chip 528140000851995
V: Tiberius z Tesinovskych buku 
M: Xsanne van de Vlasroot
F/E: O.M. Barendregt

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



 REUEN BABYKLASSE

1 Ties
Geb: 30-03-2022, NHSB 3269620, Chip 528140000865430
V: Joppe van de Larixborgh M: Pleun van de Vloedsteeg
F: F. van der Putten, Eig: Rob Warmerdam
5 maanden ras typische jonge reu, ras typische hoofd met mooi breed aangezette oren, nog wat lichte oogkleur, goed 
scharend gebit, voor leeftijd goed ontwikkeld lichaam, sterke benen, goed gewelfde voeten, goede ruige beharing en 
garnituur, vrolijk gangwerk.
4e Veelbelovend

2 Gijs
Geb: 30-03-2022, NHSB 3269617, Chip 528140000865632
V: Joppe van de Larixborgh M: Pleun van de Vloedsteeg
F: F. van der Putten, Eig: Susan Eringa
5 maanden, ras typische jonge reu, ras typisch hoofd, breed aangezette oren, goede barnsteen kleurige ogen, scha-
rend gebit, goede bovenbelijning, goede staartaanzet, sterkte benen en goed gewelfde voeten, ras typische ruige 
beharing, goed garnituur, keurig gangwerk. 
3e Veelbelovend

2A Jorik
Geb: 30-03-2022, NHSB 3269618, Chip 528140000865668
V: Joppe van de Larixborgh M: Pleun van de Vloedsteeg
F: F. van der Putten, Eig: Eva Smit
5 maanden jonge reu, ras typisch met aanleg, fraai hoofd, breed aangezette oren, barnsteen kleurige ogen, schaarge-
bit, voor leeftijd goed ontwikkeld lichaam, goed gehoekt, stevige benen, goede gewelfde voeten, ruige beharing, goed 
garnituur, kan goed lopen, mag iets consequenter opgevoed worden. 2e Veelbelovend

2B Bender
Geb: 03-03-2022, NHSB 3266721, Chip 528140000848374
V: De Malushoeve Kai Timber M: Katty od Pitné Vody
F: B.van Norel, Eig: Fleur van der Scheer
Veel belovende reu van 5 maanden, bruin, zeer ras typisch hoofd, waarbij de voorsnuit iets langer is dan de schedel, 
kan oor heel goed dragen, scharend gebit, voor leeftijd goed ontwikkeld lichaam, sterke benen, goed gesloten voeten, 
goed gangwerk, goed ringgedrag.
1e Veelbelovend

TEVEN BABYKLASSE

3 Charlie
Geb: 06-03-2022, NHSB 3266420, Chip 528140000867780
V: Chester Venaticus Major M: Saar
F: A.J.J. Hulshof, Eig: Andries Bierling
5 maanden jonge teef, veel ras en geslachtstype, fraai hoofd, breed aangezette oren, barnsteen kleurige ogen, 
schaargebit, goede boven belijning, voor leeftijd goed ontwikkeld, sterke voeten, goede ruige beharing, goed garni-
tuur, loopt voor leeftijd zeer behoorlijk, goed ringgedrag. 3e Veelbelovend

4 Cate
Geb: 06-03-2022, NHSB 3266419, Chip 528140000867091
V: Chester Venaticus Major M: Saar
F: A.J.J. Hulshof, Eig: Sandra te Braake
5 maanden jonge teef, zeer vrouwelijk, lengte voorsnuit mag langer worden, breed aangezette oren, barnsteen kleu-
rige ogen, schaargebit, voor leeftijd goed ontwikkeld lichaam, correcte hoekingen, goede benen en gesloten voetjes, 
ruige beharing, goed garnituur, gaat heel behoorlijk, goed ringgedrag. 4e Veelbelovend

5 Nori
Geb: 30-03-2022, NHSB 3269625, Chip 528140000865654
V: Joppe van de Larixborgh M: Pleun van de Vloedsteeg
F: F. van der Putten, Eig: Femke Buining
5 maanden jonge teef, knappe jonge teef, goede lengte hoofd, breed aangezette oren, barnsteen kleurig oog, schaar-
gebit, goede boven belijning, voor leeftijd fraai lichaam, correcte hoekingen, goed beenwerk, goede ruige beharing en 
garnituur, nog wat rommelig gangwerk. 1e Veelbelovend. Beste Baby



6 Coco
Geb: 06-03-2022, NHSB 3266417, Chip 528140000867500
V: Chester Venaticus Major M: Saar
F: A.J.J. Hulshof, Eig: Aron Coenders
Zeer ras typische jonge teef van 5 maanden, goede lengte in hoofd, breed aangezette oren, barnsteen kleurige ogen, 
prima schaargebit, voor leeftijd prima ontwikkelde ribpartij, ruige beharing, goed garnituur, goed gangwerk, prima ring-
gedrag. 2e Veelbelovend

REUEN PUPPYKLASSE

8 Gabor Venaticus Major
Geb: 10-12-2021, NHSB 3260655, Chip 528140000848078
V: Hunter van het Rotherink M: Brixa z Prombereckych Lesu F: L.J. van Dijk, Eig: Karel Greven
8 maanden jonge reu, ras typische stevige reu, veel substantie, ras typisch hoofd, goed breed aangezette oren, barn-
steenkleurige ogen, scharend gebit, goed beenwerk, ras typische 3-voudige vacht, voor leeftijd goed ringgedrag.
1e Veelbelovend

TEVEN PUPPYKLASSE 

9 Gayka Venaticus Major
Geb: 10-12-2021, NHSB 3260657, Chip 528140000848419
V: Hunter van het Rotherink M: Brixa z Prombereckych Lesu 
F: L.J. Van Dijk, Eig: Edith Ragay
8 maanden jonge teef, zeer vrouwelijk, fraai hoofd, goede lengte, zachte expressie, goed gewelfde ribben, in stand 
goede bovenbelijning, voor iets meer gehoekt, ruige beharing, goed garnituur, mag gerust kilo´tje afvallen, schomme-
lend gangwerk. 2e Veelbelovend

10 Guusje Venaticus Major
Geb: 10-12-2021, NHSB 3260658, 
Chip 528140000848801
V: Hunter van het Rotherink M: Brixa z Prombereckych Lesu
F: L.J. van Dijk, Eig: Henk Spierenburg
8 maanden jonge teef, ras typisch en goed geslachtstype teef, goede lengte hoofd, breed aangezette oren, en barn-
steenkleurig oog, goede halslengte voor leeftijd, goed ontwikkeld lichaam, goede hoekingen, goede gesloten voeten, 
goede ruige beharing en garnituur, goed gangwerk en ringgedrag. 1e Veelbelovend, Beste Pup

REUEN JEUGDKLASSE

11 Bika van de Kekumse Hoeve
Geb: 06-11-2021, NHSB 3256635, Chip 528130000842045
V: Tiberius z Tesinovskych buku M: Xsanne van de Vlasroot
F: O.M. Barendregt, Eig: Alex van Weelden
Rond 64 cm, 9 maanden zeer enthousiaste reu, wat overgewicht, hoofd van voldoende lengte, mooi barnstenig oog, 
scharend gebit, voldoende bone, ruim ribvolume, ruige beharing, goed garnituur, moet in alles nog wat vaster worden. 
Zeer Goed

12 Bosco van de Kekumse Hoeve
Geb: 04-11-2021, NHSB 3256638, Chip 528140000852049
V: Tiberius Z Tesinovskych buku M: Xsanne van de Vlasroot
F: O.M. Barendregt, Eig: Aernaut Meijer
63 cm, 9 maanden jonge reu, bruin, goede lengte in hoofd, mooie barnstenige ogen, voor leeftijd goed ontwikkeld 
lichaam, voldoende voorborst, goed beenwerk, voldoende gehoekt, in aanleg goede beharing, nog wat kort, toont wat 
oplopende belijning, goed ringgedrag. 
4e Zeer Goed



13 Bonas van de Kekumse Hoeve
Geb: 06-11-2021, NHSB 3256636, 
Chip 528140000851967
V: Tiberius z Tesinovskcy buku M: Xsanne van de Vlasroot
F: O.M. Barendregt, Eig: Bas van Berkum
Ongeveer 63 cm, 9 maanden jonge reu, rastypische bruine reu, goede lengte in hoofd, goed ontwikkeld lichaam, 
mooi barnstenig oog, actief gedragen oor, goed schaargebit, ras typische belijning, correcte hoekingen, nagels moe-
ten geknipt worden, voor leeftijd goede beharing, goed garnituur, vlot gangwerk. 3e Uitmuntend

14 Fedde Diego Venaticus Major
Geb: 30-05-2021, NHSB 3241004, Chip 528140000837105
V: Baron Vallis Baptismi M: Cayenne Pepper Venaticus Major 
F: L.J. van Dijk, Eig: Marco van Dijck
62 cm, 15 maanden, jonge sterke reu, krachtig hoofd die wat breed is in schedel, barnsteen kleurig oog, scharend ge-
bit, breed aangezet oor, sterkt gewelfd lichaam, zou in de voorhand iets meer hoeking mogen hebben, ruige beharing, 
mist beharing boven ogen, gangwerk oké, zeer onstuimig ringgedrag. Zeer Goed

15 De Malushoeve Yogi
Geb: 26-10-2021, NHSB 3254106, Chip 528140000852364
V: Danny Perdix Bohemia M: De Malushoeve Dusana
F: J. van Eijk, Eig: Cees van den Heuvel
Ongeveer 62 cm, 9 ½ maand jonge reu, nog jeugdige ras typische reu, hoofd toont lengte, breed aangezette oren, 
barnstenig oog, scharend gebit, voor leeftijd goed ontwikkeld lichaam, evenredig gehoekt, goede harde beharing, nog 
wat kort, staat goed op de benen, jeugdig gangwerk, goed ringgedrag. Zeer Goed

16 Floris Guus Venaticus Major
Geb: 30-05-2021, NHSB 3241006, Chip 528140000837396
V: Baron Valis Baptismi M: Cayenne Pepper Venaticus Major
F: L.J. van Dijk, Eig: Coby van der Kwaak-de Groot
Ongeveer 63 cm, jonge reu, ras typisch, voor leeftijd goed ontwikkeld, hoofd toont voldoende lengte, mooi breed aan-
gezette oren, barnstenige ogen, scharend gebit, voldoende halslengte, voldoende ribwelving, iets wat sterk hellend 
bekken, vrolijke staart, te hoog gedragen, voor leeftijd voldoende stuwend gangwerk en vriendelijk ringgedrag. Zeer 
Goed

17 De Malushoeve Wimpie
Geb: 26-10-2021, NHSB 3254104, Chip 528140000851728
V: Danny Perdix Bohemia M: De Malushoeve Dusana
F: J. van Eijk, Eig: Janna Rosie
Ongeveer 62 cm, 10 maanden oude jonge reu, ras typische reu fraai hoofd, goede lengte, goed breed aangezet oor, 
mooi barnstenig oog, prima schaargebit, voor leeftijd goed ontwikkeld lichaam, evenredig gehoekt, nog wat nauw in 
gangen, mag totaal wat uitzwaren. Zeer Goed
 
18 Abe van 't Boekelerveld
Geb: 20-09-2021, NHSB 3252213, Chip 528140000839206
V: Rowantree's Bertus Reinier M: Abby vom Holtwicker Bach
F: R.J.M. Bokhove, Eig: Fenneken Anneveld-van Wesel
Ongeveer 63 cm, 11 maanden jonge reu, ras typisch, mooi gestrekt hoofd, ras typische belijning in lichaam, lichaam 
moet nog uitzwaren, breed aangezette oren, barnstenig oog, scharend gebit, keurige hoekingen, goede ruige beha-
ring, keurig gangwerk, goed ringgedrag. 2e Uitmuntend

19 Adam van de Vlasroot
Geb: 15-04-2021, NHSB 3232443, Chip 528140000831078
V: De Malushoeve Kai Timber M: Qwen van de Vlasroot
F: S.A. van Hulst-de Jonge, Eig: Jeanine van der Slikke
Ongeveer 63 cm, 16 maanden jonge reu, ras typische reu, zeer ras typisch hoofd, mooi breed aangezet oor, barn-
steen kleurig oog, scharend gebit, goede ribwelving, evenredig gehoekt, voldoende beharing, mist wenkbrauwen, te 
vrolijk gedragen staart, stuwend gangwerk, zeer vriendelijk ringgedrag. Zeer Goed



20 Bukopa van de Kekumse Hoeve
Geb: 06-11-2021, NHSB 3256634, Chip 528140000851972
V: Tiberius z Tesinovskych buku M: Xsanne van de Vlasroot
F: O.M. Barendregt, Eig: Ton Uenk
Ongeveer 65 cm, 9 maanden oude jonge reu, aantrekkelijk, ras typisch, fraai gestrekt hoofd, mooi breed aangezet oor, 
barnstenig oog, scharend gebit, ras typisch belijnd lichaam, correcte hoekingen, ruige beharing, goed garnituur, staat 
goed op de benen, vlot gangwerk. 
1e Uitmuntend

REUEN JONGE HONDENKLASSE

21 Metz van het Roterherink
Geb: 24-01-2021, NHSB 3224388, Chip 528140000820093
V: Cesar z Lubiechowa M: Toots van de Vlasroot
F: E. Olde Bolhaar-Keultjes, Eig: Henk Vink
64 cm, 1 ½ jaar oud, ras typische reu, ras typisch gevormd oog, breed aangezette oren, scharend gebit, voor leeftijd 
goed ontwikkeld lichaam, ras typische hoekingen, goede harde, ruige beharing, goed garnituur, gaat constant in tel-
gang, zeer vriendelijk ringgedrag, vanwege het type. 2e Uitmuntend

22 Jussi
Geb: 17-02-2021, NHSB 3234901, Chip 528140000819148
V: Joppe van de Larixborgh M: Odra z Tesinovskych buku 
F: A. Klimp, Eig: Frank Assies
65 cm, 1 ½ jaar oud, ras typische reu met ras typisch gestrekt hoofd, mooi breed aangezet oor, mooi amberkleurig 
oog, ras typisch lichaam, zou in de voorhand beter gehoekt mogen zijn, mooie ruige beharing, goed garnituur, goed en 
makkelijk gangwerk, prima ringgedrag. 
1 Uitmuntend

REUEN OPENKLASSE

23 Yort van de Vlasroot
Geb: 27-09-2019, NHSB 3172529, 
Chip 528140000771757
V: De Malushoeve Kovar M: Qwen van de Vlasroot
F: S. A. van Hulst-de Jonge, Eig: Mirjam van der Meer
64 cm, bijna 3 jaar, stevige reu met voldoende gestrekt hoofd, mooi breed aangezet oor, barnsteenkleurig oog, en naar 
schijnt scharend gebit, sterke korte hals, zou iets meer hoeking in voorhand mogen hebben, achter goed gehoekt, 
ruige beharing, goed garnituur, zou meer mogen stuwen tijdens het gaan. Zeer Goed

24 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
64 cm, 4 jaar oud, ras typische reu, met fraai hoofd, mooi breed aangezet oor, barnsteenkleurig oog, prima schaar-
gebit, goede halslengte, ras typisch belijnt lichaam, correcte hoekingen, goede harde beharing, goed garnituur, vlot 
gangwerk, helaas niet parallel, wat krabbend. 2e Uitmuntend, Res. CAC

25 Courageous Friend Pika
Geb: 29-12-2019, NHSB 3182077, 
Chip 528140000776026
V: Thijs v.d. Vloedsteeg M: Jonesy v.d. Perwaborg
F: S.M.J. Schellekens, Eig: Jasper de Groot
63 cm, 2 ½ jaar oud, ras typische reu, fraai hoofd, mooie zachte expressie, breed aangezette oren, scharend gebit, 
mag wat uitzwaren, zou voor iets meer gehoekt mogen zijn, wat steil hellend bekken, ruige beharing, goed garnituur, 
loopt wat ondergeschoven, goed ringgedrag. Zeer Goed



26 Rowantree's Daz Peet
Geb: 24-04-2019, NHSB 2992464, Chip 528140000750373
V: Cesar z Piscove M: Rowantree's Anne Teis
F: M. Raanhuis, Eig: Henry Potman
63 cm, 3 ½ jaar oud, flinke reu met veel substantie, hoofd van voldoende lengte, met vriendelijke expressie, mooi 
breed aangezette oren, scharend gebit, barnsteenkleur ogen, breed front, sterk gewelfde ribben, evenredig gehoekt, 
ruige beharing, gaat achter wat nauw en onregelmatig. 4e Zeer Goed

27 Bramborak van Bliënbeck
Geb: 22-04-2019, NHSB 3156068, Chip 528140000751659
V: Clif od Hlavniku M: Kassandra Z Tesinovskych buku F: T.A.M. Witjes, Eig: Antoon Splinter
66 cm, 3 jaar oud, ras typische reu, fraai hoofd, actief gedragen oren, barnsteenkleurige ogen, schaargebit, zou voor 
beter gehoekt mogen zijn, ras typisch belijnt lichaam, ruige beharing, mooi garnituur, mag in gangen nog wat strakker 
worden, zeer goed ringgedrag. 3e Zeer Goed

28 Max van het Rotherink
Geb: 24-01-2021, NHSB 3224391, Chip 528140000820458
V: Cesar z Lubiechowa M: Toots van de Vlasroot
F: E. Olde Bolhaar-Keultjes, Eig: Paulus Rood
64 cm, 20 maanden, jonge reu, substantievolle zeer ras typische reu, een fraai hoofd, amberkleurig oog, scharend 
gebit, correcte hoekingen, goede ruige beharing, vlot gangwerk, prima temperament. 1e Uitmuntend CAC

NAKOMELINGENKLASSE

1 Xsanne van de Vlasroot
Billow van de Kekumse Hoeve, Bonas van de Kekumse Hoeve Bosco van de Kekumse Hoeve, Bika van de 
Kekumse Hoeve Bukopa van de Kekumse Hoeve, Bamba van de Kekumse Hoeve

9 maanden oud, vrij uniform in type, grootte en verhoudingen, veel kwaliteit in hoofd en garnituur, voor leeftijd goede 
lichamen, correcte bouw en evenwichtig gedrag. Kwaliteitsvol

TEVEN JEUGDKLASSE

29 Fyra Venaticus Major
Geb: 30-05-2021, NHSB 3241009, Chip 528140000837302
V: BaronVallis Baptismi M: Cayenne Pepper Venaticus Major F: L.J. van Dijk, Eig: Bert Jonkman
60 cm, 15 maanden, jonge teef, ras typisch teefje, zeer vrouwelijk, gestrekt ras typisch hoofd, mooi breed aangezet 
oor, barnsteenkleurig oog, voor leeftijd goed ontwikkeld lichaam, voldoende gehoekt voor en achter, mooie ruige be-
haring en garnituur, vlot gangwerk, en goed ringgedrag. 2e uitmuntend

30 Billow van de Kekumse Hoeve
Geb: 06-11-2021, NHSB 3256642, Chip 528140000852005
V: Tiberius z Tesinovskych M: Xsanne van de Vlasroot
F: O.M. Barendregt, Eig: Lisette van Zwol
59 cm, 9 maanden jonge teef, zeer jeugdig ogend teefje, zeer vrouwelijk gestrekt hoofd dat difageert, vriendelijke ex-
pressie, scharend gebit, in alles nog zeer smal, fijne bone, fijn temperament, in gangwerk zeer jeugdig, teefje wat nog 
veel tijd nodig heeft, beharing vandaag niet optimaal. Goed

31 Anka van 't Boekelerveld
Geb: 20-09-2021, NHSB 3252217, Chip 528140000838989
V: Rowantree's Bertus Reinier  M: Abby vom holtwicker bach
F: R.J.M. Bokhove, Eig: M.A. Oosting
63 cm, 11 maanden, flinke teef, zeer ras typisch hoofd, oor mooi breed aangezet, amberkleurig oog, scharend gebit, 
correcte hoekingen, mag in lichaam wat dieper worden, ruige beharing, goed garnituur, soepel gangwerk, goed ring-
gedrag. 3e Zeer Goed



32 Bamba van de Kekumse Hoeve
Geb: 06-11-2021, NHSB 3256641, Chip 528140000851995
V: Tiberius z Tesinovskych buku M: Xsanne van de Vlasroot
F: O.M. Barendregt, Eig: Mickey Barendregt
59 cm, 9 maanden jonge teef, al een fraai teefje, zeer vrouwelijk met ras typisch hoofd, mooi breed aangezet oor, 
typische expressie, prima schaargebit, harmonieus gehoekt, voor leeftijd goede ribben partij, ruige beharing, goed 
garnituur, soepel gangwerk, prima ringgedrag. 
1e Uitmuntend, CAC, BOB

TEVEN JONG HONDENKLASSE

33 Madonna van het Rotherink
Geb: 24-01-2021, NHSB 3224393, Chip 528140000819528
V: Cesar z Lubiechowa M: Toots van de Vlasroot
F: E. Olde Bolhaar-Keultjes, 
Eig: Ellis Olde Bolhaar-Keultjes
60 cm, 19 maanden jonge teef, fraai teefje, mooie maat, zeer ras typische verhouding in hoofd en lichaam, mooie , 
vriendelijke expressie, schaargebit, duidelijk borstbeeld, goed gewelfde ribben, goed gehoekt, goede ruige beharing, 
mooi garnituur, goed gangwerk, vriendelijk ringgedrag. 1e Uitmuntend, Res. CAC

34 Igone Bohemská perla
Geb: 24-01-2021, NHSB 3223031, Chip 528140000800864
V: Car Z Brezové Stráne M: Era Bohemska perla
F: A.T.W. van den Berg, Eig: Christel Holtrop
60 cm, 19 maanden jonge teef, fraaie jonge teef, zeer rastypisch hoofd en expressie, scharend gebit, waarneembaar 
voorborst, mag in lichaam uitzwaren, voldoende gehoekt, harde beharing, mooi garnituur, mooi gangwerk, vriendelijk 
ringgedrag. 2e Uitmuntend

35 Elin Venaticus Major
Geb: 26-11-2020, NHSB 3222968, Chip 528140000815629
V: Eddy Od Aliny Z Nehvizd M: Arrette Venaticus Major
F: L.J. van Dijk, Eig: Erika Buunders-de Boer
56 cm, 18 maanden, ras typisch teefje, zeer vrouwelijk, zeer ras typisch belijnt lichaam, ras typisch belijnt hoofd, voor-
snuit mocht iets langer zijn, vriendelijke expressie, zeer correct in hoekingen, harde, ruige beharing, mooi garnituur, 
vlot gangwerk, prima ringgedrag. 3e Uitmuntend

TEVEN OPENKLASSE

36 Courageous Friend Sterre
Geb: 14-09-2018, NHSB 3133894, Chip 528140000738747
V: Hunter van het Rotherink M: Jonesy van de Perwaborg
F: S.M.J. Schellekens, Eig: Andries Bierling
53 cm, bijna 4 jaar, wat kleiner teefje maar wel in mooie verhouding, mooi hoofd, vriendelijke expressie, bewegelijke 
laag aangezette oren, schaargebit, goede voorborst, duidelijk waarneembaar borstbeen, zeer correcte hoekingen, 
harde beharing, goed garnituur, vlot gangwerk, mooi temperament. Zeer Goed

37 Amke
Geb: 25-02-2020, NHSB 3188458, Chip 528140000781767
V: Nuget z Tesinovskych buku M: Katty od Pitne vody
F: B.van Norel, Eig: J.A. Wink
59 cm, 2 jaar oud, bruine rastypische teef, zeer vrouwelijk en ras typisch hoofd met een vriendelijke expressie met 
veel garnituur, ras typisch belijnt lichaam, fijne bone, de hoekingen zouden iets markanter mogen, constructie gebon-
den gangen en zeer vriendelijk ringgedrag. Zeer Goed



38 Anka
Geb: 25-02-2020, NHSB 3188455, Chip 528140000781938
V: Nuget z Tesinovskych buku M: Katty od pitne vody
F: B.van Norel, Eig: Rene Gruben
58 cm, 2 jaar oude teef, iets wat welgedaan ras typische teefje, fraai hoofd en vriendelijke expressie, schaargebit, 
voldoende halslengte en ribwelving, evenredig gehoekt, goede harde beharing en garnituur, prima ringgedrag, vlot 
gangwerk, maar gaat makkelijk in telgang. 3e Zeer goed

39 Aafke van de Waalse Oever
Geb: 06-12-2018, NHSB 3142374,Chip 528140000736294
V: Aron od Rolavskè Ricky M: Tina van de Vloedsteeg
F: P. Hansum, Eig: Michel Imbos
58 cm, 3 ½ jaar oud, ras typisch teefje, vrouwelijk hoofd van goede lengte, zachte expressie, scharend gebit, voldoen-
de voorborst, voldoende ribdiepte, zag het schouderblad graag schuiner, staat wat ondergeschoven, ruige beharing, 
mooi garnituur, vlot gangwerk, prima ringgedrag.4e Zeer Goed

40 Brandy Brût van Bliënbeck
Geb: 22-04-2019, NHSB 3156073, Chip 528140000751827
V: Clif od Hlavniku M: Kassandra z Tesinovskych buku 
F: T.A.M. Witjes, Eig: Gijs Algie
59 cm, 3 jaar oude ras typische teef in goede conditie, fraai hoofd, mooie vriendelijke expressie, voldoende halsleng-
te, goede gewelfde ribben, voldoende bone, iets wat grote voeten, ruige beharing, vlot gangwerk, mocht meer stuwen, 
prima ringgedrag. 2e Zeer Goed

41 Xsanne van de Vlasroot
Geb: 26-11-2018, NHSB 3141093, Chip 528140000730651
V: De Malushoeve Kovar M: Klaire van de Vlasroot
F: S.A. van Hulst-de Jonge, Eig: Mickey Barendregt
59 cm, ruim 3 ½ jaar, zeer rastypische teef, met fraai hoofd, zachte expressie, scharend gebit, ras typisch belijnt 
lichaam, correcte hoekingen, harde ruige beharing, mooi garnituur, soepel gangwerk, goed ringgedrag. 
1e Uitmuntend


