
 
 

 

 

 

 

16 december 2018 SinterClausWinterwandeling !!!!!! 

 

Op zondag 16 december hebben we gewandeld met onze ami's. 
De locatie was in De Leesten, Ugchelen  

Het was erg gezellig om alle amivrienden weer te zien. Allen werden 
ontvangen met koffie thee of chocolademelk en appelgebak. Daarna kon het 
feest beginnen. De wandeling in het winterse landschap was erg mooi. Er 
waren meerdere verenigingen die deze dag hadden uitgekozen om hun 
hondenwandeling te maken. Zo kwamen we verschillende rassen tegen. 
Geen enkel onvertogen blaf van de deelnemers.Voor de een was de sneeuw 
een prachtig gegeven voor een ander een reden om toch maar niet te gaan. 
Hieronder wat foto’s van de dag. 



 

 

 



 

 

 



 
 

Visie op het ras door Will de Vries-Hoogland. 

  ‘Als men mij vraagt: ‘Hoe zie jij de Amerikaanse Cocker’, dan is het eerste 

wat me te binnen schiet, drie T’s: Type, Topline, Temperament.  

Type:  

Bij de Ami is dit een combinatie van deze drie T’s. Type alleen is geen 

duidelijke omschrijving, voor welk ras dan ook. Er zijn verschillende factoren 
die een type bepalen. Een Ami met een mooi ras-typisch hoofd maar met een 

te korte rug of te steile bouw voldoet natuurlijk nooit aan het ideale type. 

Ditzelfde geldt ook voor de vacht. Een vacht moet het plaatje compleet maken, 

maar mag nooit zo overvloedig zijn dat het de outline stoort. De kleur van de 
vacht, mits binnen de standaard, mag nooit van belang zijn tijdens het keuren. 

Een oud gezegde van een zeer gewaardeerde keurmeester en spaniel- en 

jachthondenman in hart en nieren uit het verleden, dhr. Evert van Schuppen, 

was dan ook: ‘Een goed paard heeft nooit een foute kleur.’  

 

 

 

Topline:  

 

De boven- belijning is zo karakteristiek voor het ras, vloeiend aflopend van 
hoofd tot staart. De hals gaat vloeiend over in de schouderpartij. 

Schouderbladen moeten van voldoende lengte zijn en in een goede hoek liggen 

met het voldoende lange opperarmbeen. Dit tezamen met voldoende 

ribwelving, borstdiepte en bespiering zijn van belang voor een optimale 
beweging van de voorhand. De niet al te overdreven gehoekte achterhand met 

laag geplaatste hakken, vervolmaakt het plaatje. Het wordt steeds duidelijker 

wat een goed geplaatste en gedragen staart inhoudt, nu er niet meer 

gecoupeerd mag worden. Een te hoog geplaatste en gedragen staart verstoort 
nu nog meer de boven- belijning.  



Temperament:  

Vrolijk en onbevangen met een actieve staartactie. Terughoudendheid is iets 

wat absoluut niet bij een spaniel past. Een gezonde hond straalt dit uit. Een 

hond die letterlijk en figuurlijk niet goed in zijn vel steekt, zal nooit de top 
bereiken. Een goede conditie is van groot belang. Als een hond niet zo 

professioneel wordt voorgebracht, maar door zijn goede bouw zou je toch 

eigenlijk een goed gangwerk verwachten, dan laat ik ze graag nog een keer 

lopen. We zien de laatste tijd te veel niet gewenste fronten, onvoldoende 

ontwikkeling van de voorborst, te steile schouders en korte steile opperarmen. 
Hierdoor ontstaat een hoge voorbeenactie, als daarbij de hond tijdens het gaan 

hoog wordt opgetrokken wordt een goede topline gesuggereerd. Een goed 

gebouwde hond moet moeiteloos kunnen lopen. Als ik terugblik naar de 

periode dat ik Amerikaanse Cockers gekeurd en gefokt heb, zie ik helaas een 
tendens ontstaan naar over-elegante te steile honden, jammer. We mogen 

nooit vergeten dat de Amerikaanse Cocker Spaniel een jachthond was. 

 

 

 

 

 

2e MEIJERIJSHOW 05-08-2018. 

Keurmeester Mevr. R. Lochs - Romans. 

Openklas Reuen 

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

Bijna 2 jaar, Mooie adelijke jonge reu, hoofd verh. Typical 2:3, mooi 4kante voorsnuit, mooie droge lippen, 
krachtige gebitselementen, mooi gevuld oog met ondeug. Uitdrukking. Corr. Behang, staat correct in 
schouder, norm. Hoekingen, borstd. Corr. Maar moet nog wat uitzwaren, goede staart, gangwerk evenredig 
- normaal met goede bovenbel, mits losse lijn, mooie verzorgde vacht, sterke voeten en goed gesloten, in 
gedrag een cocker spaniel, levendig en ondeugend. 1U, CAC, CACIB, BOB. 

Jeugdklas teven. 

Expressions Home One and Only. 

1 jaar zwarte t., mooi vrouwelijk hoofd met corr. 4 kante voorsnuit, goede stop en schedel, oren mooi laag 
aangezet, goed behang, corr. Gebit, voorhand mocht beter gehoekt zijn en zou wat hoger in de schoft 
mogen , rechte rug, klein iets hellend, staart iets laag aangezet, goede opp. Arm en voor benen, corr. 
Lichaam, mocht wat ... in de bespiering zijn, gangwerk levendig maar zou wat meer rastypischer mogen zijn 
in de bovenbelijning en kracht tonen uit de achterhand, spieren wat zwak, mooi verzorgde vacht, super 
gedrag, vandaag nog Zeer Goed., maar bij het goede gangwerk kan ze uitgroeien tot uitmuntend. 2 ZG. 

Soleil Dór Du Mas Chanteclerc. V:?, M:?, Eig.: T. Pillement 

9 maanden blond, mooie vr. uitstraling voor leeftijd mooi ontwikkeld maar mag nog iets hoger in de schoft 
worden. Mooie 4kante voorsnuit met goede stop en schedel, goed behang en mooi gevuld oog met 



ondeugende uitdrukking, corr. Halslengte, goede opp arm en corr. Lichaam, corr. Staartaanzet en goede 
HH, niet overdreven, mooie sterke voeten en corr. Borstdiepte, lendenen sterk - mooi verzorgde vacht . Zou 
net iets meer terug gezet worden in de VH - gangw. Levendig en typisch met het hoofd omhoog, in gedrag 
een elite dame - levendig en eigenwijs. 1 U Beste Jeugdhond. 

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. 

17 mnd blond, mooie vr. Uitstraling maar in een gezonde iets volle conditie. Hoofd duidelijk 2 : 1 : 3. Mooie 
4 kante voorsnuit + sterke tanden, mooi donker pigment. Vrouwelijke uitdrukking, mooi behang, goede 
halslengte, hoog in schoft, mooi ......., sterk bot, goede voeten en mooi verzorgde vacht. Gaat met goede 
paslengte en stuwing maar zag iets veel beweging in de rug door het gewicht, mooi gedrag, vrouwelijk en 
ondeugend. 1 U, Res. CAC, Res. CACIB. 

Openklas teven. 

 

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

Bijna 2, Black and Tan. Het tan is zeer corr. Op alle plaatsen, voorsnuit 4kant met droge lippen, mooi 
gevormd oog met vrouwelijke uitdrukking, corr. Behang, mooie halslengte voor + achter corr. Gehoekt en 
typisch voor het ras, mooie staart, mooie bevedering en niet overdreven in de beharing, goede voeten, gaat 
met hoog geheven hoofd en goede stuwing vanuit de achterhand, mooi vrouwelijk en vriendelijk gedrag. 1 
U, Beste teef, CAC, CACIB. 

 

 

Het bestuur wenst U allen een heel gezond en 
succesvol 2019 


