
 
 

 

 

 

 
Keurmeester : Mrs. Ulrike Linden (DE) 

’s-Morgens 

 
On October 16, ‘21, the KCM, which had been planned for 2020 could finally take place. 

For me it was a long time without judging and it was a long time ago that I judged the American Cocker 
Spaniels. I was really looking forward to this show and I was particularly pleased about the invitation to be 
able to judge in the dogcenter in Zaltbommel. 

I don't know when I last saw so many registered "Americans" on a show and was very enthusiastic about 
the good quality of the dogs. 

All were shown in really good condition, had beautiful, well-groomed hair and were all presented very 
lovingly. 

I was particularly impressed by the winners of the show. The wonderful ribbons also contributed to the 
success of the show! 

I wish everyone an interesting and successful new show year and thank Jo and Eugenie Lahaye for the great 
support in judging and for the delicious "lunch packet" that was presented to me at the end of the show. 

All the best and you and your dogs stay healthy, please! 

Ulrike Linden 



 
      BOS: Another Dream from the Higherwoods                         BOB: Royalty Inc No Law No Order 

 

Resultaten KCM 2020  te Zaltbommel                    keurmeester: Ulrike Linden 

Jeugdklas 

 

Royalty Inc Meetings Have Biscuits eig. J. v.d. Boom 

Vorzueglicher Ruede in beste Condition. Masculiner Kopf mit viel Ausdruck. Beste Topline, kurze 
Ruecken 
tiefe   beste Knochen und Winkelung. Vorzueglicher Halsqualitaet,. In der Bewegung vlot. Correct in 
kom 
men und gehen.Sehr gute Rutehaltung. Bestes Wesen  1 Uitmuntend 
 
Openklas 

Royalty Inc Play A Game With Me  eig. M. Smeets 

Sehr gute Type. Masculiner Kopf.  Vorkopf koente mehr ausgefuellt sein. Ausreichender  Hals. Elegantes 
Gebaude. Braucht noch mehr Rippenwelbung und Tiefe.Vorzuegliches Hahrkleid bestes gepflegt. In der 
Bewegung viel Temperament, seigt sich noch etwas aufgeregt. 1 Uitmuntend 
 
 
 
 



Chicomy'sPump Up The Volume  eig: Demi Weimans 
 
Masculiner Type. Sehr Kraeftig und sehr gute Condition. Kein correctes Scherengebiss. 1.2 Oben links 
Spaltzahn. Beste Masculiner Kopf. Sehr gute Topline.Vorzueglicher Hahrqualitaet. Bewegt sich seht 
schoen 

 mit viet Schupp und Schwung. Rute sehr hoch getragen. Leider der Zahn. Matig 
 
Royalty Inc No Law No Order          eig:Jessica. V.d. Boom 
 
Sehr schoene Masculiner Ruede. Beste Kopf, schoenes Auge, Vorzueglicher Topline, correcte 
Winkelungen 
Sehr gute Knochen, tiefe Brust, allerbeste Hahrqualitaet. Bewegt sich mit viet Temperament und festen  

Ruecken. Froelich und aufmeersam. Bestes Wesen  1Uitmuntend CAC,BOB en Clubwinnaar 2020 
 
Quite  Handsome Buddy of Zendijana eig: Evie Moorkens 
 
Kraeftiger Ruede in guter Condition gezeigt, masculiner Kopf mit gute  Auge und Ausdruck. Genug Hals 
Ruecken ein bisschen zu lang.Rueckenlinie ist nicht ideal. Er winkt in der Kruppe etwas ueberbaut.  
Ausreichende Winkelungen, Gute Hahrqualitaet, insgesamt etwas viel. In der Bewegung zeigt er viel 

Schwung und Temperament. 2 Zeer Goed 
 
Kampioensklas 
JeanPAUL Belmondo ot Chicarnoj Kompanii    eig: Gea Westerhof 
 
Beste Type, vorzueglicher Kopf, dunkeles Auge, vie lAusdruck, besteTopline, Knochen und 
Winkelungen 
sehr gute Rippen und Tiefe, Hervorragendes Hahr. Bewegt sich mit viel Temperament.Sehr gute  
Rueckenlinie, Gutes Wesen 1 Uitmuntend  res CAC 

 
Very Vigie Incognito                                               Patrick van Leeuwen          
 
Beste Type, vorzueglicher Kopf, dunkeles Auge, vie lAusdruck, besteTopline, Knochen und Winkelungen 

Sehr attractiver Senior in bester Condition gezeigt. Masculiner Kopf, Schoene Ausdruck. 

Beste  Topline.. Insgesamt vorzueglich mit bestechend schoener Hals. Sein Alter blickt man sich nicht an  
Der Ruecken bleibt fest. Beste Temperament 
1 Uitmuntend       Beste Veteraan 
 

Jongste Puppy 
Saraoreva  v.d. Bellisimo Perros          eig: Jeannet Niekoop 
 
Dunkles Auge. Sehr gute Topline. Vorzuegliche Winkelungen. Bestechend schoenes Hahr. Sie bewegt  
sich frei und froelich mit sehr guten Schupp und Schwung. Sehr gutes Verhalten 

1 veel belovend 
 
Expressions Home Dorney Lake  eig: Ann DeClerck 
 
Kleines schwarzene Huendin, die sich noch sehr stark  entwikkeln muss.Feminines Koepchen, 
schoenes  
dunkeles Auge.Wenig hals und Knochen. Kurze Ruecke. Hahr under Entwicklung.In der Bewegung  

temperamentvol mit kurze Schritten. Insgesamt temperamentvol und froelich. 2 Belovend 
 
 
Sharon Stone of the White Peat –Moor     eig: Gea Westerhof 
Leider ist die wunderschoene Hundin von der Situation uebervordert. Deshalb bleibt sie ohne Bewertung. 
 
 
 



Chicomy's Rumour has It  eig: W. Strijbos 
 
Huebsche Schwarze in gute  Condition gezeigt. Femininer Kopf, gute proportion, sehr gute Augeschnitt 
Correcte Topline und Winkelungen. Zum Alter passende Rippenwelbung  und Tiefe. 
Sehr gute Hahrqualitaet. Bewegt sich schon sehr routiniert mit sehr rechte Haltung 2 VB 

 
Princesse d"Or Du Mas Chanteclerc eig: Sjanie Verschoor mede-eigenaar T. Pillement 
 
Bestechent schoene Hundin in beste Condition.Schoene Kopf, Dunkles Auge, Vorzueglicher Topline. 
Sichere Koerper, schoene gute Rippenwelbung und Tiefe. Sehr gute Winkelungen und Knochen. 
Beste Hahrqualitaet.Bewegt sich hervoragend. Beste Ruecken. Sehr gute Rutehaltung. Bestes Wesen 

1 Veel Belovend  Beste Puppy 
 
Jeugdklas 
 
Another Dream from the Higherwoods                             eig: Ingrid Post 
 
Sehr attractive junge Hundin in beste Condition. Feminine Kopf, sehr gute Ausdruck, schoene Auge.  
Vorzueglicher Topline. Koerper altergemeis entwickelt, sehr gutes gepflegtes Hahrkleid. 
Bewegung mit viel Temperament und beste Schupp unsd Schwung. Vorzuegliches Wesen. 
1 uitmuntend,  CAC,  BOS 
 

Royal Lady Of Loving Star    eig. Yvonne Müller 
 
Sehr attractive Junge Hundin mit vorzueglicher Kopf. Sehr gutes Auge. Vorzueglicher Halslenge. 
Elegantes Gebaude. Schon sehr gute Brusttiefe. 
Ruecken konnte besser sein.Etwas runde Kruppe. Bestechend schoenes Hahr. Zeigt routiniert in 
Bewegung. 
Der Ruecke bleibt nicht fest. Eine sehr freundliche Hundin. Werd sehr liebevol vorgefuehrt. 

 Rute wird zu hoch getragen. G 
 
Call Me Pepsi v.d. Nieuwe Burcht  eig. Marion van Lexmond 
Gutes Auge und Ausdruck. Sehr gute Topline. Koerper noch in der Entwikkelung. Braucht noch mehr 
Tiefe, passender Winkelungen und Knochen, Bestes Hahrkleid 
Bewegt sich mit viel Temperament, etwas kurze Schritten. Im kommen nicht auf der Linie laufen. Bestes 

 Wesen und sehr gut vorgefuerht. 2 Zeer Goed 
 
Tussenklas 
 
Mucho Calor of the White Peat-Moor         eig: Gea Westerhof 
 
Feminine Hundin in sehr gute conditition. Kopf schoen geschnitten. Gute Auge und Ausdruck 
schoene lange Hals. Gebaude kurz und kompact mit sehr gute Rueckenlinie. Langes Schulterblat,konte 
etwas schraeger liegen.Sehr gute Hintenwinkelungen. Schoenes Hahr,. Bewegt sich mit 
vielTemperament. 1 Uitmuntend 
 
Expressions Home A New Journey    eig: J. van Oudenhoven 
 
Attractive junge Hundin in guter Condition. Kraeftiger Kopf nicht ganz trocken. Kraeftiger Koerper. 
Gute Rippen.Sehr gute Winkelungen. Schoenes gepflegtes Hahrkleid. Bewegt sich mit viel 
Temperament. 
Der Ruecke sollte mehr abvallen und gerade sein. Bestes Wesen. 2 ZG 

 

 

 

 



Openklas 

     Royalty Inc Just Beat It                     eig: M. Smeets 
 
Maechtige Hundin in beste Condition gezeigt.Zum Koerper passende Kopf. Schoenes Auge und Ausdruck 
Ausregende Halslenge. Kraefttiger Koerperbau. Der Rute sollte abfallender sein und die Winkelungen 
Bewegt sich sehr routiniert vederden? Gangwerk.Wird sehr liebesvol vorgefuehrt. Bestes Wesen 4 ZG 
 
Ydille D'Ete Du Mas Chanteclerc    eig: Yvonne Müller-Verhees 
 
Attractive Hundin in sehr gute Condition. Femininer Kopf. Sehr gute Auge und Ausdruck. Sehr gute 
Topline.  
Beste Winkelungen, vorzuegliche Vorbrust und Tiefe.Sehr gute Rippenwolbung. Sehr gepflegtes schoenes 
Hahrkleid. Zeigt sich hervorragend mit festen Ruecken und vie Temperament. Bestes Wesen 1 
Uitmuntend res CAC 
 
Elvira v.d. Bellisimo Perros                eig: Jeannet Niekoop 
 
Typische Hundin in guter Condition. Femininer Kopf. Sehr gute Ausdruck. Correcte Topline. Kurz und  
kompact mit sehr gute Rippenwolbung und Tiefe.Gute Hahrqualitaet. Bewegt sich mit viel Temperament. 

 Korrekt in kommen und gehen. Ruckenlinie koente etwas schraeger.   2 Uitmuntend 
 
Räuberlein's It's Raining Man       Jessica v.d. Boom 
 
Attractive Hundin mit besonderes Schoene Kopf und Ausdruck 
Gebis nicht korrekt 1.2 oben rechts Spalzzahn. Ausreichende Hals,Kurzer compacter Koerper, mit viel  
Rippenwolbung und Tiefe. Vorzueglicher Winkelungen und Knochen, bestes Hahrkleid. Bewegt mit viel 

 Temperament. Ruecken bleibt fest. Sehr gutes Wesen.Wegen der Zahnfehler  3 Sehr Gut 
 
Soleil d'Or du mas Chanteclerc                    eig. T. Pillement 
 
Typische Hundin in bester condition. Feminimer Kopf.Sehr viel Ausdruck. Schoenes dunkles Auge 
Lange Hals. Beste Topline.Vorzuglichen Winkelungen, Knochen und Brusttiefe.Bestechend schoenes  
Hahrkleid. In der Bewegung zeigt sie sich hervoragend, mit festen Schupp und Schwung.  

 Vorzuegliches Wesen  1 Uitmuntend 
 
Fokkersklas 
 
Lovely Fairy from the Higherwoods         eig: Ingrid Post 

Sehr schone Hundin in sehr schoene Condition.Femininer Kopf mit guten Schnitt, correcte Halslenge 
Gute Rueckenwolbung und Tiefe. Correcte Winkelungen. Gute Knochen und Hahrkleid. Bewegt sich mit  
viel Temperament. Correct in kommen und gehen. Sehr freundliches Wesen. Rueckenlinie  sollte etwas 

 besser sein  2 Uitmuntend 
 
Twinkle Night from the Higherwoods    eig: Hennie van Veldhuizen 
 
Typische Huendin in gute condition, Feminines Kopf 
Sehr gute Ausdruck. Schones dunkles Auge. Correcter Hals. Koerper kurz und compact. 
Gute Rippenwolbung und tiefe gepflegtes Hahrkleid.Zeigt sich mit viel Temperament und correcte 
Gangen. 
Sehr freundlich und aufgeslossen beim beste Rutehaltung, Wird sehr liebvol gefuerht. Beide brauchen 
Noch etwas rintraining. ZG 

  
 
 
 
 
 



 
Veteranenklas 
 
Vienna of the White Peat-Moor                         eig: Jeannet Niekoop 
 
Senior in gute Condition gezeigt. Feminine Kopf. Gutes Auge und Ausdruck. Sehr gute Topline. Ruecken 
ist noch schoen fest. Correcte Winkelungen. Schoenes gepflegtes Hahr. Bewegt sich jugendlich und fest  
mit schoenen Temperament   1 uitmuntend 
 
Expressions Home My My Time Flies         eig: Joke Beckers 
 
Femininer Kopf mit sehr schoene Ausdruck. Fuer die Alter noch in sehr gute Condition.                     
Noch sehr saubere Zaehne. 
Correcte Topline. Hals koennte etwas langer sein.  Ausreichende Winkelungen 
und gute Knochensterke.Hahrkleid von der Texture schlicht, leider am Ruecken geschoren. In der 
Bewegung sehr Temperamentvol mit festen Ruecken. Freundliches Wesen 2 Uitmuntend 
 

 

 
Foto’s van de kampioenschapsclubmatch 2020  kunt u bekijken op 

www.vacs.eu  
Verslagen van Kampioenschapsclubmatch komen in de volgende 

nieuwsbrief                      
 
 
 REGISTRATIEPLICHT FOKKERS BIJ OVERHEID PER 1 NOVEMBER 2021  
Informatie over de nieuwe regeling, de procedure en de koppeling met Databank Honden  
In Nederland is het chippen en registreren van honden verplicht. De registratieplicht geldt voor elke hond die na 1 april 
2013 is geboren of uit het buitenland komt. Vanaf 1 november 2021 komen hier regels bij.  
De nieuwe regels voor Identificatie & Registratie (I&R) Hond moet zorgen voor een betere controle op de 
hondenhandel, zodat illegale en malafide hondenhandel beter kan worden aangepakt. In dit nieuwe systeem worden 
de fokker, importeur, dierenarts of chipper geregistreerd. Het is dan direct duidelijk waar de hond vandaan komt, en 
van wie de hond een chip en paspoort kreeg.  
Informatie voor import van honden  
Als je een hond uit het buitenland importeert dan zul je je eenmalig moeten registreren bij de overheid. Deze 
registratie is ook verplicht als je maar één hond uit het buitenland importeert.  
Registreren kan via de knop 'direct UBN-nummer aanvragen' op de website www.rvo.nl/hond-kopen. Zonder UBN-
nummer is het niet mogelijk je import bij de dierenarts en bij de Raad van Beheer te registreren.  
Als importeur laat je de eerste registratie van de hond door een dierenarts doen. Dit moet binnen 2 weken na 
aankomst in Nederland gebeuren. De dierenarts registreert de import, chip en het paspoort bij een portaal. Komt de 
hond uit een derde land en heeft hij geen EU-dierenpaspoort? Dan geeft de dierenarts een EU-dierenpaspoort voor de 
hond af. Wil je de hond registreren in het NHSB dan volg je de gewone procedure voor importaangifte in je account in 
mijnrvb.nl. Registreer je UBN-nummer in je account in mijnrvb.nl voordat onze buitendienstmedewerker de hond 
komt controleren en registreren.  
Informatie voor fokkers  
Vanaf 1 november 2021 veranderen er een aantal zaken in de registratie bij de Raad van Beheer en bij Databank 
Honden en komen er meer controles in het systeem. Van belang voor fokkers is dat iedere fokker zich eenmalig moet 
registreren. Deze registratie is ook verplicht als je als fokker slechts één nestje wil fokken! De chipper van de Raad van 
Beheer mag wettelijk geen honden meer chippen als de fokker geen UBN-nummer heeft en dat geldt ook voor een 
dierenarts!  
Bedrijfsmatige fokkers moeten zich al langere tijd registreren bij de overheid via een zogenaamd UBN-nummer. Maar 
nu geldt dat dus ook voor niet-bedrijfsmatige fokkers. De registratie van een niet-bedrijfsmatige fokker heet ook UBN-
nummer, maar hoeft niet aan de voorwaarden voor bedrijfsmatige fokkerij te voldoen. Wel zijn er kosten voor de 
eenmalige registratie die de fokker moet betalen aan de overheid. De UBN-registratie voor niet-bedrijfsmatige fokkers 
gaat via hetzelfde loket van de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Heb je als bedrijfsmatige fokker al 
een UBN voor honden? Dan kun je gewoon dat nummer blijven gebruiken.  
De aanmelding via de RVO voor niet-bedrijfsmatige fokkers is opengesteld door de RVO. Wij adviseren fokkers zich 



hier aan te melden als zij vanaf 1 november 2021 een nestje gaan fokken of als zij vanaf die datum pups overschrijven 
als fokker naar een nieuwe eigenaar. Aanmelden kan via de  
knop 'direct UBN-nummer aanvragen' op de website www.rvo.nl/hond-kopen. Zonder UBN-nummer is het niet 
mogelijk uw nestje of import bij de Raad van Beheer te registreren.  
Wat is de procedure voor de fokker van stamboomhonden vanaf 1 november 2021?  
Deze regels gelden voor alle pups die na 1 november 2021 worden verkocht.  
• • De fokker vraagt een UBN-nummer aan via het RVO-loket. Dit moet voor het bezoek van de chipper gedaan 
zijn.  
• • De fokker registreert het UBN-nummer in zijn account op mijnrvb.nl.  
• • De fokker volgt verder de normale procedure voor het melden van dek- en geboorte-aangifte in mijnrvb.nl.  
• • De chipper van de Raad van Beheer chipt het nest bij de fokker. De chipper mag wettelijk geen honden meer 
chippen als de fokker geen UBN-nummer heeft.  
• • Na het chippen wordt er direct een automatische melding gedaan naar de RVO dat er chips geplaatst zijn bij 
de pups. De melding wordt gekoppeld aan het UBN-nummer van de fokker.  
• • De fokker doet zelf de geboortemelding bij een portaal / databank (bijv. Databank Honden 
databankhonden.nl). De fokker dient daarbij ook het chipnummer van de moederhond op te geven. De fokker kan bij 
de geboortemelding in Databank Honden gebruik maken van zijn account op mijnrvb.nl waardoor in 1 keer alle 
nestgegevens kunnen worden overgezet naar de RVO.  
• • De fokker gaat naar de dierenarts met het nest voor het verplichte dierenpaspoort. De dierenarts koppelt 
het paspoortnummer aan het chipnummer en doet melding bij een portaal / databank.  
• • Na de verkoop van de stamboompups schrijft de fokker de pups over naar de nieuwe eigenaar via zijn 
account in mijnrvb.nl. Ook moet hij de pups weer afmelden bij zijn portaal / databank. Als de fokker de pups via 
Databank Honden heeft aangemeld dan kan hij via zijn account op mijnrvb.nl de pups ook weer makkelijk afmelden bij 
Databank Honden.  
• • De nieuwe eigenaar moet zelf de pup aanmelden bij een portaal / databank. De nieuwe eigenaar kan de pup 
via zijn account in mijnrvb.nl ook weer via 1 druk op de knop makkelijk aanmelden bij Databank Honden.  
 
Nieuwe procedure voor de registratie in Databank Honden  
De aangewezen databanken heten vanaf 1 november 2021 ‘portalen’ bij de overheid. Databank Honden is een 
aangewezen ‘portaal’.  
Vanaf 1 november 2021 wijzigt dus ook de registratie in Databank Honden. Daarmee voldoen wij aan de nieuwe regels 
die dan gelden. De registratieschermen en de aanmeldmodule van Databank Honden zijn vanaf 1 november helemaal 
vernieuwd.  
Wat gaat er voor fokkers veranderen in de aanmelding bij Databank Honden?  
• • Vanaf 1 november 2021 is er een koppeling tussen mijnrvb.nl en de nieuwe Databank Honden. Dit betekent 
dat je als fokker met je account van mijnrvb.nl ook in kunt loggen op Databank Honden. Je hebt dus maar één inlog 
nodig.  
• • Door de koppeling kun je als fokker vanuit mijnrvb.nl met 1 druk op een knop in één keer de 
geboortemelding doen van het nest bij Databank Honden. Alle gegevens worden dan na controle, akkoord en betaling 
bij de RVO aangemeld. Wil je bij een ander portaal aanmelden dan zul je de gegevens zelf over moeten nemen.  
• • Door de koppeling kun je als fokker vanuit mijnrvb.nl met 1 druk op een knop ook een pup afmelden bij 
Databank Honden na verkoop. Alle gegevens per pup worden dan na controle en  
 
 
• akkoord bij de RVO aangepast. Voorwaarde is wel dat je als fokker de pups vooraf ook bij Databank Honden 
hebt aangemeld.  
 
Wat gaat er voor pupkopers veranderen in de aanmelding bij Databank Honden?  
 Ook voor de pupkopers wordt het melden van de aankoop van de hond bij Databank Honden makkelijker vanaf 1 
november. Er is dan een koppeling tussen mijnrvb.nl en de nieuwe Databank Honden. Dit betekent dat je als pupkoper 
in één keer de aankoopmelding kunt doen van je hond bij Databank Honden. Alle gegevens van de pup worden dan na 
controle, akkoord en betaling bij de RVO aangemeld.  
 
Door de aanpassingen in mijnrvb.nl en de koppeling met Databank Honden wordt de verplichte registratie voor de 
fokker en de pupkoper een stuk eenvoudiger.  
Actuele informatie  



Voor de actuele informatie vanuit de RVO over de nieuwe registratie kun je terecht op www.rvo.nl/hond-kopen. 
 

Te koop: Trim Combiblaster  met verrijdbare voet 2200 Watt 

 met tuit gewone föhn 

met slang waterblazer  

€ 175,--   

Tel; 06 16191899 

                  


