
 
 

 

 

 

 

De sluitingsdatum voor onze 
clubmatch is 24 september ! 

    Keurmeester:  Jamie Hubbard (USA) 

zaterdag 13 oktober 2018                                                                  
(U kunt inschrijven op: vacs.eu clubmatch/inschrijven) 

(Voor de rozetten moet ik op tijd de hoeveelheden weten die ik moet bestellen, dus schrijf z.s.m. in. 
Gea) 

 

den Durpsherd 

Kerkwijk 61 
5258 KB Berlicum 

 

 



In de vorige nieuwsbrief is er iets misgegaan met de tentoonstellingsuitslagen 
van Groningen. Vandaar hier nogmaals.  
MARTINIDOGSHOW GRONINGEN 3-3-2018. 

Keurmeester: Mevr. Lia v.d. Veen. 

Reuen Puppyklas. 

Of the Twin Village Summer Secret. V: Chicomy's Top Secret, M: Of the Twin Village Choice Of Us, Eig.: 
H.A.Heijnen. 

8 mnd, Black and Tan, al een echte vent. Fraai hoofd met corr. Aangezet en gedragen oren. Donkere ogen 
met prima uitdrukking. Nog net scharend gebit. Uitmuntende voorhand hoeking. Rastypisch ligt aflopende 
boven belijning die bij het lopen behouden blijft. Corr. Aangezet en gedragen staart. Uitmuntende 
achterhand hoeking. Uitmuntende beharing. Hij kan goed lopen. Ringtraining. 1 VB. 

Reuen Openklas. 

Chicomy's Top Secret. V: Silverhall Hi Fidelity, M: Chicomy's Fatal Attraction, Eig.: H.A.Heijnen. 

5 jaar uitmuntend totaalbeeld. Van mij mag het hoofd wat mannelijker. Scharend gebit. Vriendelijke 
uitdrukking, corr. Aangezet en gedragen oor. Uitmuntende voorhand hoeking. Enorme ribbenkast. 
Uitmuntende achterhand hoeking. Rastypisch aangezet en gedragen staart. Prima beharing. Aflopende 
toplijn. Gangwerk vlot en soepel maar een te hoog gedragen staart. 1 U, CAC, CACIB 

Teven Jeugdklas. 

Elvira v.d. Bellisimo Peros. V:One and Only of the White Peat Moor, M:Vienna Of the White Peat Moor, 
Eig.: J.A.J.M. Niekoop 

14 mnd. Chocolade bruin, vrouwelijk totaalbeeld. Klein hoofdje passend bij het totaalbeeld. Wat in totaal 
wat zwaarder gebouwd zou mogen zijn. Helaas is ze terughoudend wat de expressie verstoord. Corr. 
Aangezet en gedragen oren. Schouder kan schuiner. Voldoende voorborst. Rechte bovenbelijning. Prima 
achterhand hoeking. Gaat vlot met te hoog gedragen staart. Beharing al behoorlijk voor leeftijd.  2 ZG. 

Passion DÁmour Du Mas Chanteclerc. V: Sundust Something to Declaire, M: Melody D'Hiver Du Mas 
Chanteclrec, Eig.: T.A. Pillement - Heijden. 

14 mnd. Uitmuntend totaalbeeld, Black and Tan. Vrouwelijk hoofd met zachte uitdrukking. Uitm. Aangezet 
en gedragen oren. Scharend gebit. Uitm. Voorhand hoeking, licht aflopende boven belijning. Uitm. 
Achterhand hoeking. Uitm. Vacht. Gangwerk vlot en soepel met heel licht aflopende toplijn en wat hoge 
staartdracht. 1 U, CAC, beste Jeugd hond, BOB. 

Teven Tussenklas. 

Royalty Inc. Margaritaceous. V: Royalty Inc. Beat It. M: Royalty Inc. Evoluve the Future, Eig.: H.A. Heijnen. 

Bijna 2 jaar, 3 kleur, Vrouwelijk totaalbeeld. Vrouwelijk hoofd, zachte uitdrukking, scharend gebit. Goed 
aangezet en gedragen oren. Stijle schouder, zag graag meer voorborst. Sterk ontwikkelde ribbenkast. Uitm. 
Achterhand hoeking. Prima beharing. Gaat vlot met voldoende stuwing. Aflopende ruglijn. 2 U. 

Lovely Fairy From The Higherwoods. V: One and Only of the White Peat Moor, M: Fairytale From The 
Higherwoods, Eig.: I. Post-Cornelisse. 

Bijna 2 jaar, Black and Tan, vrouwelijk totaalbeeld. Vrouwelijk hoofd met prima uitdrukking. Scharend gebit. 
Corr. Aangezet en gedragen oren. Prima voorhand en corr. Achterhand hoeking. Ligt aflopende 
bovenbelijning. Corr. Aangezette staart. Prima beharing. Gaat vlot en soepel. Rug niet geheel vast. Iets hoog 
gedragen staart. 1 U.Res. CAC, CACIB. 

 



Teven Openklas. 

Querida v.d. Bellisimo Perros. V: Ch. Kebec's Californian Sun, M: Sennah, Eig.: J.A.J.M. Niekoop. 

29 mnd. Zwart met witte borstvlek. Vrouwelijk totaalbeeld. Vrouwelijk hoofd. Zachte uitdrukking, wat 
smalle voorsnuit. Scharend gebit. Stijle schouder, zag graag wat meer voorborst. Ligt aflopende 
bovenbelijning. Prima achterhand hoeking. Corr. Aangezet en gedragen staart. Gaat vlot en soepel. 
Rastypische staartactie. 1U Res. CACIB. 

 

Internationale Tentoonstelling K.C. Arnhem. 20-05-2018. 

Keurmeester Mevr. V. Boesmans. (BE). 

Veteranenklas Reuen.  

Royalty Inc Beat It. V: Charles Dickins New Born, M: B-Mac's Snow Queen, Eig.: J.v.d. Boom. 

8 jr. uitm. In type, mooi silhouet voor leeftijd, mann. Hoofd, goeie verh. Duidelijke stop, mooie halslijn, 
goeie rugbelijning, corr, staartaanzet, goeie hoeking voor & achter, goed bot & goeie voeten. Schitterende 
mover. 1U, CAC, Beste Reu, Beste Veteraan. 

Jongste Pup Teven. 

Royalty Inc. Just Beat It. V: Royalty Inc. Beat It, M: Royalty Inc. Evening Pimrose, Eig.: J.v.d. Boom. 

4 mnd. Mooi baby teefje corr. In type, vrouw. Hoofd met goeie verh. Duidelijke stop, goed gezet en 
gedragen oor. Mooie halslijn, staat iets overbouwd (leeftijd). Vold. Hoeking voor &  achter, goeie 
staataanzet en constand in beweging, mooie vacht. Vold. Bot en goeie voetjes. Goeie beweger als ze er zin 
in hefft. 1 VB, Beste Baby. 

Jeugdklas Teven. 

Expressions Home One and Only. Very Vigie Incognito, M: Expressions Home Join the Gang, Eig.: J. van 
Oudenhoven. 

10 mnd jonge teef van goed type, vrouw. Hoofd goed oog, duidelijke stop. Compl. Schaargebit, correcte 
topline, goeie staartaanzet, vold. Hoeking voor & achter, enorme beharing. Goed bit, goede voetjes, loopt 
goed al ze wilt. 1 U. 

Tussenklas Teven. 

RÄuberleins Independent Women by Royalty Inc.V: Royalty Inc. Beat It, M: French Miss Blu Legend Logis 'D 
Argense, Eig.: J.v.d.Boom. 

15,5 mnd. Mooi algemeen beeld, zeer vrouw., goed hoofdje corr. Oog, volledige schaargebit. Mooie halslijn 
overgaand in strakke rugbelijning. Vold. Hoekingen voor en zeer goeie hoeking achter. Goeie staartaanzet, 
goed bot & goede voeten. Mooie vacht voor leeftijd. Zeer goede beweger. 1U, RCAC, RCACIB. 

Openklas Teven. 

Chicomy's Cha Cha Cha.Chicomy's You Got the Look,  M: Truly Yours Ice Queen.  Eig.: W. Strijbos. 

Bijna 3 jaar, zeer mooi algemeen beeld. Heel vrouwelijk hoofd. Corr. Oog, goed oor aanzet & dracht, comp. 
Schaargebit. Goede hals overgaan in prima rugbelijning, corr. Staartaanzet. Vold. Hoeking voor en zeer 
goede hoeking achter, goed bot, goeie voetjes, goede vachtconditie, goeie mover. 1U, CAC, CACIB, Beste 
teef, BOB. 

 

 



Dogshow De Utrecht. 14-04-2018. 

Keurmeester Dhr. W. Wellens. 

Jeugdklas reuen. 

Moon Light iz Mazhornogo Lada. 

13 mnd. Rastyp. Jonge reu. Goed compact. Rastyp. hoofd met goede stop. Mooie donkere ogen. Laag 
aangezet lobvormig oor. Ietsjes lange voorsnuit. Prima schaargebit. Schouder mag iets schuiner. Prima 
ribben corr. Achterhand. Fraaie beharing. Goede stuwing tijdens het gaan. Prima temperament. 1 U, Res. 
CAC. Beste Jeugd reu. 

Räuberleins I Have a Dream. 

Absent. 

Colorfull's Quince Blossom. V: United Collorfull's Fly Mystery, M: Colorfull's Tempest in a Flowerbed, Eig: B. 
van Zanten. 

 Bijna 18 mnd. Fraaie jonge reu. Rastyp. hoofd met goede stop. Mooi donker vol oog. Prima schaargebit. 
Corr. hoekingen. Goede lage hak. Zeer fraaie beharing + bevedering. Goed stuwend gangwerk. Prima 
temperament. 1 U, CAC, CACIB, BOB. 

Jeugdklas teven. 

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

 

16 mnd. Nog zeer jeugdig ogende rode teef. Rastyp. hoofd. Mooi laag aangezet lobvormig oor. Goede stop. 
Donkere ogen, schaargebit. Zag schouder graag iets schuiner. Voor leeftijd goed ontw. Ribben. Keurige 
achterhand, goede staartaanzet. Rastyp. vachtstructuur. Moet in gangwerk nog wat vaster worden. Prima 
temperament. 2 U. 

Buballoo's Now I Am Gonna Be Sexy. . V: Ch. Buballow's Key to Your Hart, M: Buballow's Jeweled Jasmine, 
Eig.: B. van Zanten. 

 

13 mnd. Fraai teefje, heel vrouwelijk. Mooi compact. Zeer rastyp. Belijnd.Zeer fraai hoofd. Mooie zachte 
expressie. Schaargebit. Prima hoekingen. Zeer fraaie hals. Goed gewelfde ribben. Zeer fraaie vachtstructuur 
+ conditie. Temp. Vol gangwerk. 1U, CAC, Beste Jeugdteef. 

Openklas teven. 

Querida v.d. Bellissimo Perros. : Ch. Kebec's Californian Sun, M: Sennah, Eig.: J.A.J.M. Niekoop 

2,5 jr. Compact rastyp. Teefje. Zeer vol in hoofd. Mooie zachte expressie. Corr. Schaargebit. Zag graag iets 
meer halslengte. Goed gewelfde ribben. Ietsje lage staartaanzet. Mooie lage hak. Rastyp. Beharing + 
bevedering. Stuwend gangwerk, in front nog een beetje open. Prima temperament. 2 U, Res. CAC. 

Autumn Flower of Canuteborough. . V: Brickett's Covert Affair, M: Colorfull's She's My Cup of Tea, Eig.: E. 
Knuth. 

Ruim 2 jaar. Flinke teef. Goed in verhouding. Aantrekkelijk hoofd. Mooi lobvormig oor. Goede stop. Donker 
oog, zachte expressie. Krap schaargebit. Goede ribwelving. Corr. Hoekingen + staartaanze. Fraaie beharing. 
Gangwerk voor nog een beetje open, goed stuwend. Prima ringgedrag. 1 U, CACIB. 

 



Colorfull's She's My Cup of Tea. Eig.: B. van Zanten. 

 Bijna 9 jr. Fraaie teef, mooi compact. In prima conditie. Fraai hoofd, mooie zachte expressie. Mooi 
lobvormig oor. De tand des tijds heeft aan het gebit geknaagd. Prima hoekingen. Goede halslengte. Temp. 
Vol + vlot gangwerk. 1 U, Beste Veteraan, Res. CAC. 

 

GUNDOGSHOW ARNHEM, 27-05-2018. 

Keurmeester: Dhr W.P. Hochstenbach. (NL). 

Jeugdklas Reuen. 

Loki Joker. V: Ch. Delight Of Win Yuliatua, M: Ch. Deloni Grand Night Warden, Eig.: B.v.Zanten. 

Echte kerel met veel temperament. Mooi appelvormig hoofd, goede voorsnuit, comp. Schaargebit, 
hoekingen vold. In balans. Toont uitm. Gangwerk met vold. Stuwing en toont goed de voetzolen met gaan, 
goede vacht. 1U, CAC, Beste reu, BOB. 

Tussenklas Reuen. 

Colorfull's Quince Blossom. V: United Collorfull's Fly Mystery, M: Colorfull's Tempest in a Flowerbed, Eig: B. 
van Zanten. 

Echte reu uitm. Exemplaar, mooi hoofd, appelvormige schedel. Compl. Scharend gebit, echt uitm. 
Temperament, hoekingen in balans. Mooie vacht en uitstraling, zeer goed gangwerk met aflopende topline 
en goed zichtbare voetzolen achter. 1U. 

Zilk's Look At Me. 

3 jaar corr. Hoofd mooie appelvormige schedel, prima loboor. Hoekingen in balans, zag de borstkorf graag 
wat langer doorlopen. Uitm. Mooie vacht. In gangwerk goede drive van achter, wat voor wat minder 
verwerkt wordt. 1 U. 

Kampioensklas Reuen. 

Showmagic Winning is Everything. 

Mooi kort gebouwde reu, mooi hoofd,  goed loboor, aflopende topline zowel in stand als gang. Hoekingen 
in balans. Goede vacht 2 kleurig. Goed temperamentvol gangwerk met goede zichtbare voetzooltjes. 1 U, 
Res. CAC. 

Veteranenklas Reuen. 

Colorfull's Night Malagant. V: Colorfull's Stormy Knight, M: Colorfull's Treasure Of Jewels, Eig.: D. Molenaar 
& D. Grutter. 

8 jr. mooi hoofd met goede appelvormige schedel en goede voorsnuit. Goede hoekingen voor en 
achterhand, vold. Lang opgeribt. Mooie vacht & vachtverzorging. Toont in gangwerk genoeg voetzooltjes 
maar mocht iets meer aflopen. 1 U, Beste Veteraan. 

Jeugdklas Teven. 

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

17 mnd. Mooi type hoofd, goed in verh., goede appelvormige schedel, hoekingen vold. In balans, goede 
borstkorf. Vold. Topline zowel in stand als in gang. Ze kan in gangwerk achter voetzooltjes laten zien. 1 U. 

Tussenklas Teven. 



Buballoo's Now I Am Gonna Be Sexy. . V: Ch. Buballow's Key to Your Hart, M: Buballow's Jeweled Jasmine, 
Eig.: B. van Zanten. 

Mooie teef, goed vrouw hoofd met perf. Verh. Appelvormige schedel, goed gedragen behang, hoeking in 
balans. Vold. Borstkorfff. Zowel in stand als in gang aflopende topline. Tijdens het gaan zien we voldoende 
voetzooltjes. 1 U, Res. CAC. 

Openklas Teven. 

Autumn Flower of Canuteborough. . V: Brickett's Covert Affair, M: Colorfull's She's My Cup of Tea, Eig.: E. 
Knuth. 

Mooie goed uitgebalanceerde teef. Goede verh. Voorsnuit schedel, mooi loboor en zachte expressie. Zag 
zowel in gang als stand graag een iets meer aflopende topline. Mooie vacht & vachtuitstraling. Vold. Gang 
met zichtbare voetzooltjes. 1 U, CAC, Beste Teef. 

Veteranenklas Teven. 

Colorfull's She's My Cup of Tea. Eig.: B. van Zanten 

9 jaar, mooi totaalbeeld met veel temperament voor leeftijd. Munt uit in gangen, goede vacht & borstkas, 
hoekingen in balans maar niet uitgesproken. Graag geef ik deze hond uitmuntend. 1U, Beste veteraan teef, 
Betse Veteraan van het ras. 

Let op: In bovenstaande keurverslagen wordt gesproken over een appelvormig 
hoofd of appelvormige schedel. Een amerikaanse cocker is geen chihuahua. 
Hieronder staat hoe het hoofd volgens de standaard moet zijn, 

HEAD : To attain a well proportioned head, which must be in balance with the rest of the dog, it embodies an 
intelligent, alert, soft and appealing expression. 

CRANIAL REGION : Skull : Rounded but not exaggerated with flatness; the eyebrows are clearly defined. 
beneath the eyes is well chiselled. Stop : Pronounced. no tendency toward a bony structure 

FACIAL REGION : Nose : Of sufficient size to balance the muzzle and foreface, with well developed nostrils 
typical of a sporting dog. It is black in colour in the blacks, black and tans and black and whites; in other 
colours it may be brown, liver or black, the darker the better. The colour of the nose harmonizes with the 
colour of the eye rim. 

Muzzle : Broad and deep. To be in correct balance, the distance from the stop to the tip of nose is one half 
the distance from the stop up over the crown to the base of the skull. 

Lips : The upper lip is full and of sufficient depth to cover the lower jaw. 

Jaws/Teeth : Jaws square and even. Teeth strong and sound, not too small and meet in a scissor bite. 

Cheeks : Not prominent. Eyes : Eyeballs are round and full and look directly forward. The shape of the eye 
rims gives a slightly almond-shaped appearance; the eye is not weak or goggled. The colour of the iris is 
dark brown and in general the darker the better. Ears : Lobular, long, of fine leather, well feathered, and 
placed no higher than a line to the lower part of the eye. 

 

DOGSHOW DE BARONIE, 09-06-2018. 

Keurmeester Mevr. H.J.M.Leenen. 

Jeugdklas reuen. 

Loki Joker. Eig.: B.v.Zanten. 

14 mnd. Mannelijk type goede maat + verhouding, rastypisch licht aflopende rugbelijning, schrandere 
uitdrukking. Goede verhouding voorsnuit + schedel, typische stop. Aangesloten lippen, mooi donker oog, 



lange hals, nog jeugdig in bespiering, goede staart aanzet, passende hoekingen, goede vacht + bevedering, 
vlot maar jeugdig gangwerk. 1U, CAC, Beste Reu. 

Puppyklas teven. 

Soleil D’or Du Mas Chanteclerc. V:?, M:?, Eig.: T. Pillement 

Compact gebouwde vrolijke pup, nu al de mooie rastypische uitstraling in hoofd. Schedel + voorsnuit goed 
in verhouding, vold. Gedroogd belijnd, pientere uitdrukking, goed geplaatst oor, goed gebit, goede hals, 
rugbelijning mag vaster, past bij leeftijd, prima hoekingen, vlot stuwend gangwerk, goede vacht + 
bevedering, prima ringgedrag. 1 VB. Beste Pup. 

Jeugdklas teven. 

Buballoo's Now I Am Gonna Be Sexy. . V: Ch. Buballow's Key to Your Hart, M: Buballow's Jeweled Jasmine, 
Eig.: B. van Zanten. 

16 mnd, krachtig gebouwde teef, goede maat, tikje lang in lendenen. Goede verhouding voorsnuit schedel, 
vold. Donker oog, diepe stop. Oor op ooghoogte aangezet. Zachte uitdrukking, goede hals, goede staart 
aanzet, hoekingen vold. Goede vacht + bevedering, grote voeten, vold. Gangwerk, nu nog een zeer goed, 
moet nog wat vaster worden in rug. 1 ZG. 

Tussenklas teven. 

Passion D'Amour Du Mas Chanteclerc. V:Sundust Somethin To Declare, M: Melody D'Hiver Du Mas 
Chanteclerc, Eig.: T. Pillement. 

Compact gebouwde teef, goede maat + verhouding. Cobbi + schrandere uitdrukking. Goede verhouding 
voorsnuit + schedel, mooie oogkleur passend bij black + than, lobvormig oor op ooghoogte aangezet. Goed 
gebit, goede hals rug belijning + staart aanzet, goede ribben + hoekingen, mooie grote voeten, goede vacht 
+ bevedering. Vlot stuwend + vrolijk gangwerk. 1 U, CAC, CACIB, BOB. 

 

Hond in de zomer 

 

Oververhitting 

Houd goed in de gaten of je hond niet oververhit raakt als het buiten warm is. Honden kunnen hun warmte 

alleen kwijt via hun voetzolen en door te hijgen. Begint je hond erg te hijgen, te kwijlen of wordt hij sloom, 

dan kan het zijn dat je hond last heeft van de warmte. Als de lichaamstemperatuur te ver oploopt, kan de 
hond in coma raken en sterven. Oude honden en honden met zeer korte neuzen lopen meer risico op 

oververhitting; houd ze goed in de gaten en neem zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen. Je voorkomt 

oververhitting door je hond niet in de directe zon te laten. Wandel of fiets niet met je hond op het heetst van 
de dag, maar doe dit ’s ochtends of ’s avonds, en zorg voor voldoende koel vers water. Fiets bovendien 

alleen met je hond als hij dit gewend is en houd de afstand beperkt. Houd er rekening mee dat asfalt en zand 

heel warm kunnen worden; op gras loopt dan prettiger voor je hond. Check ’s avonds de voetzolen van je 

hond, dan spoor je problemen sneller op. Heeft je hond doorgesleten voetzolen, koop dan schoentjes bij de 
dierenspeciaalzaak of kijk op internet. 



Afkoelen 

Houd je hond van zwemmen, laat hem dit dan doen. Houd er wel rekening mee dat je hond niet overal 

welkom is. Check dit dus van tevoren. Zorg voor een handdoek waar de hond op kan liggen, een parasol of 

paraplu voor schaduw en vers water. 

Kortere Wandeling 

Rem je hond op tijd af als hij wil rennen of spelen. Teveel activiteit kan ook leiden tot problemen. 
Symptomen hiervan zijn sloomheid en braken. De hond kan hieraan ernstige gezondheidsproblemen 

overhouden of zelfs doodgaan 

Hond in de auto 

In de auto kan de temperatuur flink oplopen. Vermijd ritjes met de auto of koop bij de dierenspeciaalzaak of 

via internet een mat die je hond helpt om koel te blijven. Laat de hond nooit alleen achter in de auto, ook niet 
met het raam open of in de schaduw. Ook met het raam open kan de temperatuur in de auto snel stijgen. 

Bovendien kan de auto sneller in de zon komen te staan dan verwacht. Tref  je een hond aan die oververhit 

dreigt te raken, bel dan direct de politie en de dierenambulance. Dreigt hulp te laat te komen, sla dan een 
ruitje in om de hond te bevrijden. 

De  Raad van Beheer heeft in samenwerking met de Koninklijke Hondenbescherming een gratis 
waarschuwingsposter ontwikkeld in Nederlandse en Engelse taal. Ook zijn er digitale advertenties en 

stoppers die te gebruiken zijn om mensen te waarschuwen hun hond niet in de auto te laten tijdens warm 

weer. 

 

Toch oververhit, wat dan? 

Is je hond oververhit, breng hem dan naar een koele, schaduwrijke plek. Gooi geen water over hem heen. 

Dek hem op de buikzijde (niet aan de bovenzijde) toe met natte koele lappen, die je iedere vijf minuten 

ververst. Pas op dat het water niet te koud is; dat kan leiden tot een hartstilstand. Geef de hond kleine slokjes 
water. Neem zijn temperatuur op en raadpleeg onmiddellijk een dierenarts 



 
 

 

 

 
 

 

 
  

  
 

   

  

 

 

 

 

 

 


