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Kampioenschapsclubmatch 

zaterdag 23 september 2017 

Sluitingsdatum: 3 september 2017 

 

Keurmeester reuen: 

Blandine van de Plas (Bulgarije) 



 

Na een carriere in sales en marketing is Blandine van de Plas  in1992 begonnen met het fokken van 

Afghaanse Windhonden en Amerikaanse Cocker Spaniels met als kennelnaam MAYBELINE. Veel 

van haar honden wonnen Nationale en Internationale titels, groepen  en BIS in veel anden. Een van 

haar teven kreeg in Denemarken 2010 de titel WORLD WINNER. In 1999 werd ze professioneel 

handler en  showde ze in  heel Europa veel verschillende  rassen. 

 

 

Keurmeester teven: 

 Dusko Piljevic ( Servie) 



 

Omdat het onze eerste kampioenschapsclubmatch is maken we er een extra 
feestelijke dag van met super  mooie prijzen en wordt iedere deelnemer 
ontvangen met kofie of thee met gebak. 

Voor de beste reu en beste teef is er een dubbel kampioenschap ( 2x CAC) en 
voor de reserve beste reu en reserve beste teef een enkel kampioenschap 
(CAC) bij voldoende aantal inschrijvingen. Alle honden krijgen een rozet met logo van 
de club. 



. voorbeeld 

Neem vooral uw kinderen mee om ze mee te laten doen aan het CONCOURS 
D"ELEGANCE voor Kinderen tot 12 jaar. Meedoen is gratis en je kunt 

leuke prijzen winnen. 

 



INTERNATIONALE RASHONDENTENTOONSTELLING kYNOLOGENVERENIGING RIJNLAND (LEIDEN). 

Keurmeester Dhr. T. Jakkel. 

Reuen Openklas. 

Royalty Inc. Score To Settle. V:Royalty Inc. Super Trouper, M: Royalty Inc. You Know Me,Eig.: 
J.v.d.Boom. Up to size but very well balanced, lovely masculine head & expression, elegant neck. 
Correct shoulders, compact body, lovely coat, moved well with correct topline. 1U, CAC, CACIB, BOB. 

Colorfull's Teacups Legacy. V: L.C.Jems Runnin on Empty, M: Colorfull's Tempest in A Teacup, Eig.: 
B.v.Zanten. Good type, nice head, good forchest, upwright shoulders, a slight roach over his loin, 
good substance, correct front on the move. 2 U, Res. CAC, Res. CACIB. 

 

Reuen Veteranenklas. 

Little Life La Boheme. V:Fielgar Majestic Missile, M: Little Life Eternal Rose, Eig.: T.A. Pillement-
Heijden. Good type, masculin head, a bit straight shoulder, compact body, nice coat, well angulated 
hindlegs, moved well but too high tailcarriage. 1 U, Beste veteraan. 

Teven Jeugdklas. 

Royalty Inc. Rose of May. V: Royalty Inc. Beat It, M: Royalty Inc. Evoluve the Future, Eig. 
J.J.G.v.d.Boom. Lovely type, nice feminine head, elegant neck, short & compact body, well angulated 
in front & rear, correct front & topline on the move.1 U, CAC. 

 

Teven Tussenklas. 

Colorfull's Top Hat. V: Colorfull's Pride and Predujice, M: Dirty Dancing Lady vom Maulbeerbaum, 
Eig.: B.v.Zanten. Lovely type, feminine head, I prefer more forechest, short body, ribcage needs to 
improve in the future, short steps in front. 1 U, Res. CAC, CACIB. 

 

DOGSHOW GOES  15 APRIL 2017. 

Keurmeester: Mw. T. Wilbers - Boerekamps. 

Teef Openklas. 

Sonate Dámour Du Mas Chanteclerc. V: :Kebec's Californian Sun, M: Haevenly Way's Touch of 
Platinum, Eig.: T.A.Pillement-Heiden Bijna 2 jaar oud teefje, vrouwelijk hoofd, g. oog, ooraanzet en 
oor. Lichaam voldoende ontwikkeld. Fraaie hals overgaand in mooie rechte rug, uitm. hoeking in 
voorhand, mooie voorborst, achterhand, uitm. gehoekt en in harmonie met voorhand, correcte 
staartaanzet. Tijdens het gaan goed stuwend gangwerk maar nog wat onregelmatig in beweging, 
mooie zijdeachtige beharing, vold. Lang, toont zich goed. 1 U, CAC, CACIB, BOB. 

DOGSHOW GOES  16 APRIL 2017. 

Keurmeester: Mw. T. Hovila. 

Reuen Jeugdklas. Royalty Inc. Not Sugar-Coated. V: Charles Dickens New Born, M: Royalty Inc. Dark 
Angel. Eig.: J.v.d.Boom. Stylish junior male of very nice type up to size. Nice proportions. Well shaped 
masculin head, expression could be better, very compact body, which is well developed for age. 



Forechest needs time. I would like to see more angulation in front. Well angulated in rear, well 
boned, nice coat and tailset, moves close behind & I would like to see more reach & drive. 1 ZG. 

Reuen Openklas. 

Royalty Inc. Score To Settle. V:Royalty Inc. Super Trouper, M: Royalty Inc. You Know Me, Eig.: 
J.v.d.Boom. Masculine stylish male of exc. Type, well shaped masculine head, nice proportions, up to 
size. Well anched strong neck, nice topline that hold on the move. Well develop body & forechest, a 
bit straight on shoulder, well angulated rear. Beautiful coat of nice quality, good tailset. Moves with 
drive, caries him nicely, nice temperament, well handled. 1 U. CAC/CACIB, BOB. 

 

Reuen Kampioensklas. 

Shadyhill's The Free Spirit. V: Shadyhill's Keep on Trucking, M: Shadyhill's Storyteller, Eig.: K. 
Vanstraelen. Male that is looking gender for me he looks feminine. Well shaped head, could be 
stronger, good neck & topline on standing, needs more substance & bone. Strong back, nice tailset, 
short upperarm, well angulated rear, needs stronger hocks. I want to like to see more muscles quite 
good coat. Caries himself nicely when moving, nice temperament. 1 ZG. 

Teven Jeugdklas. 

Royalty Inc. Rose of May. V: Royalty Inc. Beat It, M: Royalty Inc. Evoluve the Future, Eig. 
J.J.G.v.d.Boom. Very sweet feminine bitch of exc. Type, correct proportions. Beautiful well shaped 
feminine head, typical expression. Beautiful neck & topline, well balanced angulation,  well 
developed body & forechest for age. Moderate body, nice tailset, beautiful coat of nice quality. 
Moves free, carrying herself nicely  v.p. nice young lady. 1 U, CAC. 

 

INTERNATIONAL DOGSHOW OSS. 27 mei 2017. 

Keurmeester: Mw. J.W. Robbins. 

Reuen Openklas. 

Royalty Inc. Score To Settle. V:Royalty Inc. Super Trouper, M: Royalty Inc. You Know Me, Eig.: 
J.v.d.Boom. 17 m. old, Exc. Type, Corr. Head + expr. Exc. Muzzle + bite, corr. Neck into slipping topline 
+ tale coming off corr. Exc. Angulation + depth of body. Very muscular + broad in hindquarters. Low 
set hocks. Corr. Round feet. Corr. Coat texture. Exc. Presentation. Movement up + back was true + 
with drive going around. 1U, CAC?CACIB, BOB. 

Reuen Kampioensklas. 



Shadyhill's The Free Spirit. V: Shadyhill's Keep on Trucking, M: Shadyhill's Storyteller, Eig.: K. 
Vanstraelen. 3 years old. Exc. Type. Corr. Round skul + corr. Muzzle. Corr. Dark eye. Adequate neck 
going to slooping topline. Tale coming out corr. Of the back. Adequate angulation but could improve 
with more condition. Corr. Ribs, but could use a bit more forechest. Coat corr. Texture + 
presentation. Movement = adequat, could improve in front movement, a little wide. 1 U, Res. CAC/ 
Res. CACIB. 

Teven Jeugdklas. 

Royalty Inc. Rose of May. V: Royalty Inc. Beat It, M: Royalty Inc. Evoluve the Future, Eig. 
J.J.G.v.d.Boom. 12 m. old. Exc. Type. Corr. Skull but needs more filling under the eyes. Corr. slooping 
topline, tailset + angulation. Good bone with large round feat. Movement out  + back = corr. Coat of 
corr. Texture + presentation. She could use a bit more musculation behind. 1 U, CAC. 

 

Teven Openklas. 

Royalty Inc. Turkish Mistress. 3 Years old. Corr. Size + shape. Corr. Skul + eyes shape. Good expr. 
Corr. Length of muzzle. Scissorbite. Could improve with more neck _ a better topline. Could improve 
with more angulation in front + behind. Adequat in body + rib. Good bone + feet. Corr. Coat. 
Movement adequat out + back but needs more drive. 1 U, Res. CAC. 

PINKSTERSHOW K.C. ARNHEM, 5 JUNI 2017. 

Keurmeester: Mevr. C.N. van der Veen - de Vos. 

Reuen Openklas. 

Royalty Inc. Score To Settle. V:Royalty Inc. Super Trouper, M: Royalty Inc. You Know Me,Eig.: 
J.v.d.Boom. 17 maanden, uitmuntend rasbeeld, mannelijk hoofd,.............prima donker oog, 
uitmuntend  hals en schouder, voldoende voorborst,..........aflopende ruglijn. Correct aangezette en 
gedragen staart, uitmuntende achterhand hoeking, loopt vlot en moeiteloos met goed uitgrijpend 
voor en goede stuwing van achter waarbij de aflopende ruglijn wordt behouden uitmuntende 
beharing. 1U, CAC, BOB. 



 

Teven Jongste Pup. 

Passion d'Amour du Mas Chanteclerc. V: Sundust Somethin to Declare, M: Melody d'hiver du Mas 
Chanteclerc, Eig.: T.A.Pillement -Heiden. Bijna 6 mnd, nog een echte baby, vrouwelijk hoofd met 
prima expressie, scharend gebit, schouder mocht iets schuiner, prima voorborst, correcte boven 
belijning, goed aangezette en gedragen staart, uitmuntende achterhand hoeking, vacht van goede 
structuur, prima gangwerk, goed uitgrijpend voor en stuwing van achterhand. 1 VB 

Poeme  d'Amour du Mas Chanteclerc. V: Sundust Somethin to Declare, M: Melody d'hiver du Mas 
Chanteclerc, Eig.: T.A.Pillement -Heiden 

Bijna 6 mnd. Al ver in de ontwikkeling, vrouwelijk hoofd, donker oog, gebit nog in ontwikkeling, 
prima hals en schouder, voldoende voorborst en prima bovenbelijning, correcte staartaanzet en 
dracht, voldoende achterhand hoeking, vacht van goede constructie, nog zeer jeugdig in de 
beweging.2 VB. 

Teven Jeugdklas. 

Royalty Inc. Rose of May. V: Royalty Inc. Beat It, M: Royalty Inc. Evoluve the Future, Eig. 
J.J.G.v.d.Boom. 12 maanden uitmuntend totaalbeeld, vrouwelijk hoofd, vrouwelijk hoofd met prima 
uitdrukking en donkere ogen, scharend gebit, goed aangezet engedragen  behang , schouder kan iets 
schuiner, voldoende voorborst, rastypische iet sschuin aflopende ruglijn, goed aangezette en 
gedragen staart, uitmuntende achterhand, uitmuntende vacht, gangwerk vlot, voldoende uitgrijpend 
voor en stuwend van achter waarbij de ruglijn behouden blijft. 1U, JCAC. 

Royalty Inc. Margaritaceous. . V: Royalty Inc. Beat It, M: Royalty Inc. Evoluve the Future, Eig. 
H.A.Heijnen. 15 maanden driekleur, prima uitdrukking maar een nat oog,  scharend gebit, schouder 
mag schuiner, voorborst mocht beter, rugbelijning kan beter, uitmuntende achterhand hoeking, 
prima  vacht, gangwerk kan beter, loopt niet in rechter lijn wat veroorzaakt wordt door de baas. 2 ZG. 



Teven Openklas. 

Royalty Inc. Evening Pimrose. V: Azel Always Bet on the Black, M: Royalty Inc. Dark Angel, Eig.: M. 
Smeets. 2 jaar, 3 kleur, vrouwelijk totaalbeeld, prima uitdrukking, scharend gebit, schouder mag 
schuiner, voorborst  moet dieper, nog correcte bovenbelijning, correct aangezet en gedragen staart, 
uitmuntende achterhand hoeking, gaat vlot, bovenbelijning moet beter en ze loopt niet op de lijn. 2 
ZG. 

Teven Openklas. 

Chicomy's Baby one More Time. V: Silverhall Flyin High to Flipside, M: Chicomy's Quite Sexy, Eig. : W. 
Strijbos. 2 jaar zwart, uitmuntend totaalbeeld, vrouwelijk hoofd en uitdrukking, goed aangezet en 
gedragen behang, uitmuntende hals en schouder, prima voorborst, rastypische aflopende ruglijn, 
uitmuntende achterhand hoeking, uitmuntende vacht, prima gangwerk waarbij de ruglijn behouden 
blijft, iets hoog gedragen staart. 1 U, CAC, BOS. 

Opmerking: Deze verslagen waren zo slecht te lezen, mijn excuus als er iets niet goed is 
overgenomen. 

 

STICHTING "LIMBURGIA" HONDENSHOW TE ECHT. 2-7-17. 

Keurmeester R. Feyaerts. 

Reuen Kampioensklas. 

Royalty Inc. Beat It. V:Charles Dickens Don Guan  M:  B-Mac's Snow Queen,  Eig. J.v.d.Boom. 
Bijzonder fraai type. Prima verhoudingen in hoofd + lichaam. Rastypische expressie, mooie hals rug 
belijning. Uitstekende bone + substantie. Fraaie achterhand hoeking + voorhand, mooie vacht en 
conditie. Loopt met veel allure door de ring. 1 U, CAC, CACIB, BOB. 

 



Shadyhill's The Free Spirit. V: Shadyhill's Keep on Trukking, M: Shadyhill's Storyteller, Eig.: K. 
Vanstraelen. Aantrekkelijk type, mooi hoofd met zachte expressie. Goede voorborst + benen. Goed 
gehoekt voor en achter. Compact, goed geribt lichaam. Mooie vacht en conditie. Gaat vlot en correct 
door de ring. 2 U, Res. CAC, Res. CACIB. 

 

Teven  Openklas. 

Royalty Inc. Evening Pimrose. V: Azel Always Bet on the Black, M: Royalty Inc. Dark Angel, Eig.: M. 
Smeets. Fraai type, aantrekkelijk hoofd met goede expressie, mooie hals rug belijning. Goede bone 
en substantie. Compact lichaam en goede ribwelving. Goede vacht en conditie. Heeft bij het lopen de 
neiging om te gaan huppelen. 2 U, Res. CAC, Res. CACIB. 

Chicomy's Baby one More Time. V: Silverhall Flyin High to Flipside, M: Chicomy's Quite Sexy, Eig. : W. 
Strijbos. Heel mooi type. Verrukkelijk hoofd. Prima hals en schouder. Mooie strakke ruglijn. 
Uitstekend gehoekt voor en achter. Goede borst en diepte. Prima vacht en conditie. Heel vlot en 
correct gangwerk. 1 U, CAC, CACIB. 

 

Prostaat problemen bij de reu 
De prostaat is een klier in het geslachtsstelsel van de reu. Het is een orgaan ter grote van een 
flinke knikker welke zich bevindt aan het einde van de blaashals om de urinebuis heen.

 

De prostaat heeft een belangrijke functie binnen het geslachtsapparaat van de mannelijke hond. 
De prostaat produceert namelijk een vloeibare substantie waarin de zaadcellen zich bevinden en 
gedurende bepaalde tijd in leven kunnen blijven. Met als doel natuurlijk de voortplanting. 
Er kunnen verschillende aandoeningen aan de prostaat voorkomen bij reuen. Gedeeltelijk zijn deze 
afhankelijk van het feit of de reu al dan niet gecastreerd is. 

Benige Prostaat Hyperplasie (BPH) of 
wel goedaardige prostaatvergroting 
De prostaat functioneert onder invloed van het mannelijk geslachtshormoon testosteron. Onder 
invloed van testosteron kunnen de cellen van de prostaat op termijn goedaardig vergroten. 
Hierdoor neemt de prostaat soms in omvang toe en ontstaat er een goedaardig vergrote prostaat. 
Dit wordt ook wel BPH genoemd en komt vaak voor   bij oudere, niet-gecastreerde reuen. 

Een vergrote prostaat kan leiden tot klachten zoals: 



Druppelgewijs bloedverlies uit penis 

Problemen bij het plassen (moeilijk plassen , pulsgewijs plassen, persdrang) 

Moeilijker ontlasten, platte ontlasting 

Vaker kleine beetjes plassen 

Blaasontsteking 

Vaak zijn de klachten mild, niet erg opvallend en de hond voelt zichvaak prima.  BPH kan worden 
vastgesteld met lichamelijk onderzoek waarbij ook een rectaal onderzoek wordt uitgevoerd om 
naar de prostaat te voelen. Indien geen verdere afwijkingen worden gevonden aan de prostaat zal 
de behandeling gericht zijn op het behandelen van de goedaardige prostaat vergroting. 

De behandeling van BPH: 

Behandeling met het medicijn Ypozane® die de prostaat doet slinken. De werkzaamheid van dit 

medicijn houdt ongeveer 5 maanden aan. Indien de klachten terugkomen kan het zijn dat deze 
medicatie met enige regelmaat wordt herhaald.                                                                            
Castratie: Door castratie wordt de invloed van het mannelijk geslachtshormoon testosteron op de 
prostaat weggenomen waardoor deze in verloop van tijd zal slinken. Het effect van castratie is 
definitief. Eventueel antibiotica indien er tevens sprake is van een blaasontsteking. 

Prostaatontsteking (prostatitis) of 
prostaat abcessen 
 In de prostaat kan, net als in ieder ander orgaan, een ontsteking voorkomen. Dit is een relatief 
zeldzame ontsteking. Een ontsteking van de prostaat is meestal ernstig. De reuen zijn vaak ernstig 
ziek, suf en hebben (hoge) koorts en veel pijn.  Bij lichamelijk onderzoek zal naast de koorts en 
algehele malaise ook een vergrote, pijnlijke prostaat worden gevonden bij rectaal onderzoek. Om 
de ernst van de situatie in te schatten zal tevens een bloedonderzoek en een echo van de prostaat 
met bioptname plaatsvinden. Een groot deel van de honden met prostaat ontsteking is zo ziek dat 
we ze een aantal dagen moeten opnemen voor infuustherapie en antibiotica per infuus. In hele 
ernstige gevallen kan het nodig zijn om abcessen in de prostaat via een operatie te draineren en te 
spoelen. 

Prostaattumoren 
Prostaattumoren of prostaatkanker is een ernstige aandoening van de prostaat bij de reu. Klachten 
van prostaattumoren kunnen heel variabel zijn. 
Verschil met de goedaardige prostaat vergroting bij de reu is echter de onregelmatige, knobbelige 
prostaat bij het rectale onderzoek. Een echo van de prostaat helpen om het vermoeden van een 
tumor in de prostaat te bevestigen. 
Daarnaast is het belangrijk om ook de lymfeklieren in de buurt van de prostaat goed te 
onderzoeken, dit kan ook met behulp van de echo. Met een bioptafname krijgen we informatie met 
wat voor type tumor/kanker we te maken hebben en wat de behandeling en eventuele prognose 
zal zijn. Helaas is een groot gedeelte van de prostaattumoren kwaadaardig en vaak al reeds 
uitgezaaid op het moment van diagnose. Daarnaast is er een heel hoog risico op incontinentie 
wanneer de prostaat chirurgisch wordt verwijderd. Mede om deze beide redenen wordt vaak niet 
tot chirurgie overgaan. 

Prostaatcystes 
Dit zijn met vocht gevulde holtes in de prostaat. Dit zijn goedaardige holtes gevuld met steriel 
vocht. Indien de reu hier geen last van heeft behoeven deze geen behandeling. Monitoring is 
echter wel raadzaam omdat deze mogelijk kunnen ontsteken of problemen kunnen gaan 
veroorzaken wanneer ze gaan groeien. Prostaatcystes worden ook vaak vastgesteld met behulp 
van echografie. Indien ze wel problemen veroorzaken kunnen ze worden leeggezogen of 
chirurgisch worden verwijderd. 



 

Fokkers die willen dat hun nestje op onze website wordt 

geplaatst moeten alle gegevens doorgeven aan de webmaster  

Gea Westerhof. Dit houdt in: 

*naam vader en moeder 

*geboortedatum 

*kleur, geslacht  puppen. 

*Wanneer alle puppen verkocht zijn graag afmelden! 


