
 
 

 

 

 

 

 

Op 14 september a.s. houden we een MEGA familiedag voor alle lieverds en 

hun baasjes. Uiteraard willen wij dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan aan de 

leden van onze club Vereniging Amerikaanse Cocker Spaniël. 

Graag nodigen wij u als VACS-lid uit om op deze familiedag aanwezig te zijn. U en 

uw viervoeter(s) bent/zijn van harte welkom op de familiedag van Royalty Inc. 

 

Geheel verzorgd en kosteloos, drank, limburgse vlaai, een smakelijke bbq ! Voor de 

actievelingen behendigheid en flyball, uitleg over voeding en vachtverzorging, een 

reuze grasveld voor alle dolle streken, een boswandeling. Voor de kleintjes een 

speeltuintje. En voor degene die liever vanuit de luie stoel genieten van alles, dat kan 

ook.  

Het geheel wordt omlijst door een lekker muziekje. Om deze mooie dag te 

vereeuwigen hebben we een professionele hondenfotograaf die alle snuitjes vastlegt 

en van alle honden met hun baasjes een persoonlijke fotoshoot maakt. 

Peter en ik zouden het super gezellig vinden als jullie komen. 

 

Het enige wat je hoeft te doen is een reactie te sturen en met het aantal personen jullie 

willen komen !! 

Iedereen is van harte welkom!! 

 

Tot dan, dit wil je echt niet missen !! 
 
 

 



                  

 

Het inschrijfformulier staat online. 

www.vacs.eu  clubmatch 
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Mededelingen van de Raad. 

De Winner tentoonstelling wordt dit jaar georganiseerd in het weekend voor kerst op zaterdag 21 & 
zondag 22 december 2019 in samenwerking met de KC Nijmegen e.o. Noviomagum (kerstshow). Twee 
tradities worden gecombineerd in de gezellige decembermaand in een sfeervolle kerstsfeer en redelijk 
centraal in het land in de evenementenhal in Gorinchem.  Het is belangrijk en de wens van onze leden en 
exposanten dat de Winner tentoonstelling ook dit jaar wordt gehouden en dat de daaraan verbonden titels 
beschikbaar blijven voor de exposanten.  

http://www.vacs.eu/


De samenwerking met de kerstshow is een pilot voor dit jaar en zal na afloop worden geëvalueerd om te 
kijken of de op deze wijze vormgegeven Winnertentoonstelling aan de verwachtingen voldoet. Binnenkort 
kunt u via de Winner website alle relevante informatie vinden over de 2019 editie van de Kerst Winner 
www.winnershow.nl. 

 

Belangrijke uitgangspunten zijn: 

 

 Laagdrempelig en ongedwongen sfeer;  
 Betaalbare inschrijfgelden;  
 Laag parkeertarief;  
 Betaalbare consumpties;  
 Sfeervolle Winnerwaardige uitstraling van de tentoonstelling (volledig tapijt in en rondom de 

ringen); 
 Het concept Hond zal in de erering plaatsvinden ter promotie van alle activiteiten van waar de Raad 

van Beheer voor staat; 
 Een 2-daagse tentoonstelling; 
 De 10 FCI rasgroepen worden over de 2 dagen verdeeld met CAC en CACIB en de daaraan 

verbonden Winner titels;  
 Voor de goede orde melden wij dat het (onder voorbehoud) geplande Winner weekend van 7 en 8 

december 2019 komt te vervallen. Er is dus 1 tentoonstelling in Nederland in december; de Kerst 
Winner 2019. 

 

Tentoonstellingsuitslagen 
MARTINI DOGSHOW. 

1 MAART 2019, KEURMEESTER Mevr. K.SJONG. 

Jeugdklas Reuen. 

Jeanpaul Belmondo Ot Chicarnoj Kompanii. V. Ch. Delonji Grand All in One, M. Ch. Milas Sjarming 
Operativnaya Razrabotka, Eig. G.F. Westerhof-Ritzema. 

Good head& expression, good bite, deep muzzle, good lips, pronounced stop, well placed dark eyes, corr. 
Ears, good neck & topline, good tail set, well angulated, good brisket &depth of chest, corr. Coat. 1 U, 
RCAC. 

Tussenklas Reuen. 

Loki Joker.V.Ch. Delight Of Win Yulantua, M. Ch. Delonji Grand Night Warden. Eig. B. v.Zanten. 

Exc. Head, good bit, corr. Foreface, good lips, good stop corr. Eyes, size & color. Good neck, topline & tail 
set. Well angulated good depth of chest, corr. Bone & feet. Exc. Coat, moves well. 1U, CAC, CACIB. 

Jongste Pup klas Teven. 

Pandorica Lunar Shadow. V. Royalty Inc. Vieuws After Dark, M. Stellarsky Angel Of Perfection, Eig. N. 
Mengel. 

Fem. Head & expression, good baby bite, good muzzle, stop, well placed eyes, good color, good neck, 
topline & tail set, well angulated, good brisket, moves well. Very Promissing, Beste jongste pup. 

Puppyklas Teven. 

Colorfull's Sugar Babe. V. Zilks Look At Me, M. Kamp. Colorfull's Top Hat, Eig. B.v.Zanten en J. Reuvers. 

http://www.winnershow.nl/


Feminine head & expression, good bite, exc. Pigmentation, good deep foreface, corr. Placed eyes & ears, 
exc. Neck strong topline, good tail set, well angulated, ellbows close to body, good depth of chest, corr. 
Bone of feet, moves well, exc. Coat. 1 very promising, beste Pup. 

Jeugdklas Teven. 

LeaderLine Kvin Derika. V. Zhigalo Iz Tsvetnoy Skazki, M. Leader Line Donneta Frivola, Eig. S. Schlinkert en 
A. Joseph. 

Good head & expression, good bite, pigmentation. Deep muzzle, good lips, stop & skull. Dark eyes well 
placed ears, enough  neck. Good topline, corr. Tail set, well angulated, good bone and feet, not showing her 
best side on the table, moves well with good gait, needs table training.1 U, Beste Jeugd. 

Openklas Teven. 

Galaksi Move On. V. Galaksi This is Me, M. Galaksi I Will Always Love You, Eig. M. Kristensen en M. Nielsen. 

(Hier mist 1 verslag)   BOB. 

Kampioensklas Teven. 

Tsvetnaja Mechta My Love Taya.V. Troy's Numero Uno, M. Tsvetnaja Mechta Isis Grandeur And Beauty, 
Eig. N. Mengel. 

Good head & expression, acceptable collect bite, good muzzle, good depth, well placed eyes and ears, good 
neck, topline & tail set, good body & depth of chest, good bone & feet, exc. Coat, moves well, 1 u, RCAC, 
RCACIB. 

 

ZWOLLE IJSSELSHOW  6-4-2019. 

KEURMEESTER  DHR.G.MENSINK. 

Tussenklas Reuen. 

Of the Twin Village Summer Secret. Eig. H. Heijnen. 

1,5 jaar, cobby gebouwde reu, mannelijk hoofd, goede schedel, voldoende voorsnuit, goed oor, zag gebit 
graag wat meer regulair, voldoende hals, rechte rug, goede staartlengte, prima voorborst, borstdiepte en 
ribwelving, goed gehoekte voorhand en achterhand. Eenkleurig zwart met witte borstvlek, goede 
vachtstructuur, gaat met voldoende stuwing, grijpt voor goed uit, toont prima karakter. 1 ZG. 

Openklas Reuen. 

Chicomy's Top Secret. Eig. H. Heijnen. 

6,5 jaar, cobby gebouwde reu, mannelijk hoofd, goede schedel en voorsnuit, goed oor, donker oog, het 
scharende gebit mist boven en onder een snijtand waarbij een doktersattest aanwezig is. Goede hals en 
rugbelijning. Goed liggend bekken, staart van goede lengte, goede voorborst, borstdiepte en ribwelving, 
goed gehoekt voor en achter, goed bone, ronde voeten, goede vachtstructuur, eenkleurig zwart. Gaat met 
goede stuwing, grijpt voor goed uit, prima temperament. 1 U, CAC, CACIB, BOB. 

Openklas Teven. 

Autumn Flower Of Canuteborough. Eig. E. Knuth. 

3,5 jaar, cobby gebouwde jonge dame, vrouwelijk hoofd, goede schedel en voorsnuit, goed oor, oog en 
gebit. Goede hals en rug belijning. Goede voorborst, borstdiepte en ribwelving, toont zowel voor als achter 
goede hoekingen. Goed bone, ronde voeten, zwart  bonte vacht is van prima conditie. Gaat met goede 
stuwing, grijpt voor goed uit. Toont een vrolijk karakter. 2 U RCAC, RCACIB. 



Lovely Fairy From the Higherwoods. Eig. I. Post-Cornelisse. 

Bijna 3 jaar, cobby gebouwde teef, goed ras en geslachts typ, vrouwelijk hoofd, goed oor, oog en gebit. 
Goede hals en bovenbelijning. Goed gewelfd en diepe ribkorf, voldoende gehoekt voor, goed achter, goed 
bone, ronde voeten, zwart van kleur en een witte borstvlek. Gaat met voldoende stuwing maar toont 
daarbij wat spanning over de lendenen. Vanwege het totaalbeeld en het prettige karakter een uitmuntend. 
1U CAC, CACIB. 

ZWOLLE HANZESHOW 07-04-2019. 

Keurmeester Kriisk, Kalvo (EE) 

Jeugdklas Reuen. 

Jeanpaul Belmondo Ot Chicarnoj Kompanii. V. Ch. Delonji Grand All in One, M. Ch. Milas Sjarming 
Operativnaya Razrabotka, Eig. G.F. Westerhof-Ritzema. 

Correct size of type, masculin head, good expression, well  set ears, medium length of neck, excellent 
topline, well angulated in front and rear, excellent shape of ribcage, good coat condition. Good movement, 
well presented. 1 U, CAC, BOB. 

Tussenklas Reuen. 

Of the Twin Village Summer Secret. Eig. H. Heijnen 

Masculin male, strong head, with kind expression, excellent topline, good forechest, strong bones, good 
coat quality. Loose a little bit top in movement. Nice temperament, well presented. 1U, RCAC, RCACIB. 

Openklas Reuen. 

Chicomy's Top Secret. Eig. H. Heijnen. 

Corect size, nice head, and expression, beautiful eyes, medium length of neck, correct topline wide ribcage, 
would prefer more forechest, beautiful coat condition. Good movement, nice temperament, well 
presented. 2 U. 

Colofull's Quince Blossom, Eig. B.v.Zanten. 

Nice type and size, beautiful head, very sweet expression, to much eye-white seen, well  set ears, excellent 
length of neck, correct topline, a little bit narrow in body, good angulation, good coat quality. Sound 
movement, nice temperament. Well presented. 1U, RCAC, RCACIB. 

 

INTERNATIONALE RASHONDENTENTOONSTELLING KYNOLOGENVERENIGING RIJNLAND. 

24 maart 2019, Keurmeester Dhr L. Pichard. 

Jeugdklas Reuen. 

Royalty Inc. Bently Boy. Eig. J.v.d.Boom. 

Excellent with type, 15 months old, elegant neck, proper eye's form and color, good front with enough 
substance, excellent tail set and carriage, correct coat texture, well presented. 1U. CAC, BOB. 

Tussenklas Reuen. 

Of the Twin Village Summer Secret. Eig. H. Heijnen. 

Correct size, 20 months old, showing good condition, dark brown eyes. proper coat texture, proper topline, 
nice temperament. 1U, RCAC. 

Puppyklas Teven. 



Colorfull's Sugar Baby.Eig. B.v.Zanten 

Very pretty picture, well marked, 7 month old, tri color, excellent breed type, correct head, with proper 
length  of legs, correct length of body, excellent topline, proper tail set and carriage. 1 VB, Beste Pup. 

Openklas Teven. 

Passion Dámour Du Mas Chanteclerc. Eig. T. Pillement 

Very feminine 27 months old well marked black and tan. Classic type with excellent scull, dark brown eyes. 
Scissor bite, proper ribcage, slightly low tail set, could have more sloping topline, nice temperament, well 
presented. 1U, CAC, CACIB. 

Veteranenklas Teven. 

Melody d'hiver Du Mas Chanteclerc. 

Kept in good condition, 8 years old, correct size, could be little shorter in muzzle, proper ribcage, correct 
coat texture, nice temperament, well presented. 1 U, RCAC. 

 

DOGSHOW GOES, 20-4-2019. 

Keurmeester. Dhr. C.F. Rutten. 

Openklas Reuen 

Afterglow London Grammar. 

2 jaar. Uitmuntend type, mooi silhouet met rastypische toplijn. Mnl. hoofd. Goede verhouding schedel 
voorsnuit. Prima ogen goed schaargebit. Goede borstdiepte en ribben, voorhand ligt iets te ver naar voren. 
Achterhand goed gehoekt. Hele mooie bonte vacht, voortreffelijk verzorgd. In beweging evenredig en ruim 
voldoende stuwing. 2 U, RCAC. RCACIB. 

Sauvage Dámour Du Mas Chanteclerc. Eig. T. Pillement. 

27 mnd. Stevige reu. Prima rasbeeld. Goed silhouet. Bovenbelijning mocht iets meer aflopen. Krachtig 
hoofd. Goede verhouding schedel voorsnuit, mooie volle voorsnuit. Prima voorborst en diepte, krachtig 
lichaam. Mooie vachtstructuur. Goed verzorgd. In beweging loopt hij een beetje krabbend en met een iets 
rechte toplijn.3 U. 

Colorfull's Quince Blossom. Eig. B.v.Zanten. 

2,5 jaar Uitmuntend type. Fraai aflopende toplijn, mnl. hoofd. Goede verhouding schedel voorsnuit. Prima 
gebit. Voldoende donker oog. Lichaam met goed gehoekte achterhand. In de voorhand ligt de schouder iets 
naar voren gekanteld, staat verder prima op de benen met een heel mooi verzorgde vacht. In beweging 
voldoende stuwing met mooi aflopende toplijn. 1U, CAC, CACIB, BOB. 

......Teven 

Soleil Dór Du Mas Chanteclerk. Eig. T. Pillement. 

16 mnd. Uitmuntend type. Bovenbelijning mocht iets schuiner. Prima hoofd. Goede verhouding schedel 
voorsnuit. Correcte ooraanzet. Lichaam met mooi gehoekte voorhand. Goede ribben. Prima achterhand. 
Heel behoorlijk in de vacht. Prima in beweging met goede stuwing.1U, RCAC, RCACIB. 

Openklas  Teven. 

Passion Dámour Du Mas Chanteclerc. Eig. T. Pillement. 



28 mnd.  Uitmuntend  type. Ik zag bij het gaan en staan een meer aflopende ruglijn. Verder prima type. 
Aantrekkelijk hoofd, goed oor, oog, gebit, lobvormig oor. Stevig lichaam met goede verhoudingen. 
Uitmuntende vacht. In beweging voldoende stuwing. Jammer van de toplijn.1U, CAC, CACIB. 

Veteranenklas Teven. 

Melody D'hiver Du Mas Chanteclerc. Eig. T. Pillement. 

Ruim 8 jaar. Uitmuntend type. Lijkt jonger dan 8 jaar. Prima silhouet. In stand een licht aflopende 
rugbelijning. Tikje rond in rib. Goed hoofd oor gebit. Goede ogen. Lichaam in verhouding. Prima bone. 
Uitmuntende vacht. In beweging prima vlot en evenredig. 1U. Beste veteraan. 

 

 

STICHTING "LIMBURGIA" HONDENSHOW, 6-7-2019. 

KEURMEESTER Mevr. Ricky Lochs-Romans. 

Openklas Reuen. 

Quite Handsome Buddy of Zendijana. 

Bruin, 2 jr 6 mnd. Stevige reu. Voor het ideaal mocht hij wat korter zijn in lichaam vooral in de lendenen, 
zou hoger in schoft mogen zijn. Toont mooi rastypisch 2-1-3. Goed behang. Hals toont wat kort, sterk bone, 
goede voeten. Corr. Staart. Toont wat tan maar wat weinig. Rug mocht vaster. Gaat vlot met veel 
temperament, rug nog zwak tijdens het gaan. Super karakter. 3 ZG. 

Afterglow London Grammar. 

2 jr. mooi krachtig gebouwde jonge reu, staat mooi hoog in de schoft zowel in stand als beweging. Mooie 
lippen, fraai oog, typisch behang en het vouw niet dicht aan het oor. Hoofd typisch 2-1-3, de juiste belijning 
van hals tot staart. Normale hoekingen. Goed gespierd, vacht natuurlijk getoiletteerd, zonder 
overdrijvingen, Super gedrag. 2 U, RCAC, RCACIB. 

Royalty Inc. Bently Boy. Eig. J.v.d.Boom 

2 jr. mooie mannelijke uitstraling. Zowel in stand als beweging hoog in schoft. Typisch in hoofd 2-1-3. Droog 
in lippen & snijtand recht in lijn. Toont typische hals - rug - staart belijning. Fraaie voorborst, goed gewelfde 
ribben, corr. Bone, mooie voeten. Vacht geeft in bovenbelijning  een verkeerde indruk maar bij betasten is 
het correct. Super gedrag, gaat met allure, met corr. Hoofd & hoge schoft aan de losse lijn. 1U, CAC, CACIB, 
BOB. 

Jeugdklas Teven. 

Colorfull's Sugar Baby.Eig. B.v.Zanten 

Een echte meid, maar heeft vandaag duidelijk niet zoveel zin. Alles past mooi bij elkaar. Voorsnuit stop 
schedel past mooi bij elkaar. Typisch behang, mooi oog in expressie, nog wat onwennig. Normale corr. 
Hoeking, corr. Hoge schoft, goed bot, mooie voeten, mooi getoiletteerd, jammer gangwerk komt niet tot 
zijn recht. Duidelijk geen zin vandaag. Vandaag zeer goed vanwege het gedrag. 1 ZG. 

Tussenklas Teven. 

Royalty Inc. Just Beat It. Eig. J.v.d.Boom. 

18 mnd. Driekleur. Een echt meisje, mooie vrl. Uitstraling maar erg schraal in conditie, toont hierdoor smal 
en geeft indruk van lang maar is correct. Vrl. Hoofd. Corr. Oog met levendige uitdrukking, goed behang, iets 
keelhuid. Heeft tijd nodig in voorhand,  mooi gehoekte achterhand. Geef haar de tijd om volwassen te 
worden. Super gedrag.1 ZG. 



 

 


