
 
 

 

 

 
 

Binnenkort ontvangen de leden een betaalverzoek voor het lidmaatschap voor 
2020. Wanneer U geen lid meer wilt zijn moet U uw lidmaatschap voor 1 januari 
2020 opzeggen.                                                        
                      Maar natuurlijk hopen wij dat U allemaal lid blijft! 
 

 

8 maart 2020 

Algemene Leden Vergadering 

De ALV wordt gehouden op het Landgoed Hofstede de Middelburg, 

Zandwal 1, 7383 RP Voorst. 

Aanvang 11.30 uur. 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



U wordt ontvangen met koffie en krentenwegge. 

Honden zijn ook welkom en na afloop van de ALV is er gelegenheid voor een gezamenlijke 
wandeling of een (op eigen kosten) hapje eten. 

 

Beste leden, 

Er is alweer een jaar voorbij geraasd. Voor we het weten zijn we alweer in 2020! 

Het voorbije jaar hebben we genoten van enkele mooie activiteiten.  

De ALV met aansluitende gezellige middag georganiseerd door Femmy Davids.  Een mini workshop, hoe presenteer ik 
mijn hond in de showring. En aansluitend een drankje op het terrasje.  

De familiedag van Royalty Inc. met bbq en fotograaf. Een kleurrijk palet aan honden en mensen met ieder hun eigen 
inbreng voor een gezellig dagje.  

En het hoogtepunt dit jaar was toch wel weer de Kampioenschapsclubmatch. De voorbereiding en werkzaamheden 
van het bestuur waren deze dag duidelijk zichtbaar. Femmy en Joke die de tombola bij elkaar hadden geshopt en het 
winkeltje bedienden. Als bedankje kregen alle exposanten een aandenken, gemaakt door Gea. Een gepersonaliseerd 
amihoofdje, daar hebben de nodige uurtjes werk ingezeten. Monge als voersponsor die alle exposanten een gratis 
zakje voer aanbood. Ingrid die een kerstboom had aangekleed met Ami’tjes en deze opbrengst doneerde aan de 
vereniging.  En bij aankomst een heerlijk stukje Limburgse vlaai dankzij Marika. Niet te vergeten de inzet van Harry 
en Will de Vries, naast advies hebben zij de inschrijvingen verwerkt en catalogus opgemaakt. Het ringpersoneel de 
heer en mevrouw Lahaye, bedankt. De keurmeester de heer Alfons Simons, ras specialist, die elke exposant aandacht 
gaf en een gedetailleerd verslag. De meest getrainde en de nieuwkomers, zette kun beste beentje voor. De 
keurmeester plaatste de honden op hun kwaliteiten, niet de handler.  

In 2020 is de Algemene Ledenvergadering gepland op 8 maart te Voorst, de Kampioenschapsclubmatch op 1 
november te Berlicum. Zet deze data alvast in uw agenda! Tijdens de ALV hebben we zeer waarschijnlijk nog een 
mooie onderscheiding te vergeven, bent u al nieuwsgierig?! 

Steun onze vereniging en maak uw lidmaatschapsgeld over voor het einde van dit jaar. € 22,50 per lid op 
rekeningnummer NL96INGB0006982486.  

Namens het bestuur wens ik u en uw geliefde viervoeter(s) een goed eindejaar en een gezond en gelukkig nieuwjaar!  

Heeft u een leuk verhaal of foto of een nieuwsfeitje, deel het dan met ons, via Facebook of de nieuwsbrief! 

Met vriendelijke groet,   

Jessica van den Boom 

Voorzitter VACS 

 

Voor onze fokkers: 

Op onze ledenvergadering van 2018 hebben wij afgesproken dat de fokker alle pupkopers lid maken van onze 
vereniging voor 1 jaar voor € 10,--. U kunt een formulier downloaden van de site : www.vacs.eu  dat U met de rest 
van de papieren mee kunt geven. Het komt wel eens voor dat kopers absoluut geen lid willen worden dan betaald U 
wel de €10,-- maar geeft geen adresgegevens door. 

 

 
 



Tentoonstellingsuitslagen 

 
Kampioenschapsclubmatch VACS 19 oktober 2019 
Puppyklas 6 tot 9 mnd 

DUQUE LOBO V.D BELLÍSIMO PERROS  

drie kleur van 8 1/2 maand flinke reu goed type iets zwaar hoofd maar goede ronde schedel duidelijke stop 

goede voorsnuit en schedel een staat tot twwe goed gevormd oog goede donker kleur schaar gebit 

voldoende hals schouder kon iets schuiner prima ribwelving goede achterhand hoeking goed staartaanzet 

en actie beweegt voor leeftijd reeds goed maar mag voor iets meer uitgrijpen goede vachtstructuur en  

goed temperament VB 

Tussenklas  

JeanPaul Belmondo Ot Chicarnoj Kompanii Benelux  JW’19, NJK 

Eig: Gea Westerhof Ritzema 
     reu van 17 mnd. Fraai type mooie compacte verschijning met mannelijk hoofd en goede verhoudingen 

prima stop mooi donker oog en goede expressie schaargebit mooi volle lippen prima aangezet en  
gedragen behang prima hals goede hoekingen voor en achter correcte toplijn goede ribwelving 
prima  staartaanzet en actie beweegt met goed uitgrijpende gangen en behoud de typische aflopende  
rugbelijning in de beweging fraaie vacht prima temperament 1U 

     
      

        DREAM OF THE BEST IN SHOW OOPLA BOOM 
   Eig: Mathilde Leonard Nolle 

     18 mnd. Black en tan reu flink aan de maat mannelijk hoofd met goede verhoudingen en prima stop 
mooi donker oog met zachte expressie schaargebit mooie volle lippen goed aangezet en gedragen behang  
goede hals goede hoekingen voor en achter mocht voor leeftijd meer ribwelving hebben [is te vlak] 
goede bovenbelijning goede staart aanzet en dracht beweegt met goed stuwende achterhand en paslengte 
goede vacht goed temperament 2ZG 

       
      Jeugdklas  
      

        ROYALTY INC BOTTOM'S UP 
     Eig: Greta de Houwer 
     diskalificatie vanwege gedrag 
     

        



NO STRESS REACTION OF ETERNAL PASSION 
   Eig: Diana van Elderen 

     black en tan reu van 2 jaar goed type mooi mannelijk hoofd zonder overdrijvingen prima verhoudingen 
prima oog met goede expressie schaargebit goed aangezet en lobvormig behang goede hals voldoende  
hoekingen voor en achter goede ribwelving goede staartaanzet maar wordt tijdens de dracht iets hoog  
gedragen goed stuwend gangwerk voldoende paslengte goede vacht en goed temperament 1 U 

  
        
        
      QUITE HANDSOME BUDDY OF ZENDIJANA 

    Eig: Evy Moorkens 
     reu van 2 jaar en 7 mnd. Goed type iets gestrekt lichaam mannelijk hoofd wat iets droger mocht zijn  

voldoende stop met goede verhouding voorsnuit 1 staat tot 2 goed oog en expressie goed schaargebit 
goed aangezet en voldoende lobbehang 

    iets lang in lendenen goede staartaanzet en dracht beweegt met voldoende stuwing maar mist typische  
bovenbelijning goede vacht voldoende temperament 3 ZG  

     
      

        ROYALTY INC THE KINGMAKER 
     Eig: Voisin Michel 
     zwarte  driekleur reu van een goed type compact lichaam mannelijk hoofd met goede expressie goede 

verhouding schedel voorsnuit schaargebit goed aangezet en lobvormig behang voor handhoeking kon  
schuiner elleboog kon beter aansluiten goede ribwelving bekkenligging kon iets vlakker en staartaanzet  
kon iets hoger beweegt met voldoende stuwing maar voor erg los in de ellebogen ag graag iets meer  
typische bovenbelijning mooie vacht en prima temperament 2ZG  

     
      Veteranenklas  
      

        ROYALTY INC BEAT IT 
     Eig: Rui DA SILVA 
     zwarte driekleur reu 9 1/2 jaar zeer fraai rasbeeld mooi compact lichaam met mooi vloeiende bovenbelijning 

mannelijk hoofd goede expressie goede stop goed gebit goed aangezet en gedragen behang mooie hals 
voldoende voorborst goede hoeking voor en achter prima ribwelving goede staartaanzet en actie laat in 
de beweging mooi typische bovenbelijning zien en gaat met veel allure door de ring mooie vacht prima 
temperament 1U res CAC 
 

      Kampioensklas  
        
      SAUVAGE D'AMOUR DU MAS CHANTECLERC 

    Eig: Peter Minnen / An De Roye 
    blonde reu van 2 jaar en 10 mnd goed type stevige man met een mannelijk hoofd goede verhouding schedel 

voorsnuit goede expressie voldoende stop schaargebit goed aangezet en gedragen lobvormig behang  
schouder ligt wart ver naar voren prima ribwelving goede achterhandshoeking met goede staartaanzet 
en dracht beweegt met voldoende stuwing en behoudt zijn typische bovenbelijning prima vacht goed  
Temperament 2U 

      
      
        CH. GENTLEMAN JACK MOSER DOG 

    Eig: Mathilde Leonard Nolle 
     18 mnd. Blonde reu flink aan de maat met een mooie rugbelijning mannelijk hoofd met prima oog en goede 

expressie goede verhouding schedel voorsnuit schaargebit goe aangezet en gedragen oor voorhands 
hoeking kon beter en zag graag iets meet ribwelving prima achterhandshoeking goede staartaanzet en  
actie beweegt met goed stuwende achterhand en behoud de typische bovenbelijning prima vacht en goed  
Temperament 3U 

        
      

        CH. SUNDUST SOMETHIN TO DECLAREBE/LUX/RUS/INT CH. 
  Eig: Jessica van den Boom 

     8jaar en 3 mnd black en tan reu uitmuntend type mooie maat mooie typische hals rugbelijning  
in alle opzichten mooi mannelijk hoofd prima hals goede hoekingen voor en achter prachtige ribwelving  
iets lang in lendenen prima staartaanzet en actie gaat met veel allure door de ring en behoud typische 
bovenbelijning mooie vacht prima temperament 1U BOB 

      
      Puppyklas 6 tot 9 mnd 
      

        CHOCO SURPRICE V.D. NIEUWE BURCHT 
    Eig: H.M. Nieuwenburg van Went 
    



bruin teefje van 8 mnd fraai rastype iets gestrekt lichaam maar schitterend tevenhoofd met alles in prima  
verhoudingen mooi oog goed schaargebit goed aangezet en gedragen hoofd goede hals maar opperarm  
kon schuiner voor leeftijd voldoende ribwelving iets lang in lendenpartij prima achterhand hoeking  
goede staartaanzet en actie beweegd met goed stuwende achterhand en mocht voor meer uitgrijpen 
en behoud bij beweging goede bovenbelijning mooie vacht en prima temperament 2 VB 

   
      

         
LADY AURORA V.D BELLÍSIMO PERROS 

    Eig: Jeannette Niekoop 
     black en tan teefje van 8 mnd. Iets gestrekt totaalbeeld vrouwelijk hoofd met goede verhoudingen 1 staat 

tot 2 voldoende stop goed donker oog en expressie schaargebit goed aangezet en gedragen lobvormig 
behang goede hals voldoende voorborst voor leeftijd voldoende ribwelving iets lang in lendenen goede 
achterhand hoeking mist staartactie zowel in staan als in beweging loopt iets gedrukt door de ring moet 
vrijer worden in beweging goede vacht iets gereserveerd van karakter advies veel ringtraining en onder de 
mensen brengen 3VB 
 

      
        

 
ROYALTY INC WHIP MA WHOP MA 

    Eig: Jessica van den Boom 
     zwart teefje van 7 mnd. Uitmuntend type mooi compact lichaam mooi vrouwelijk hoofd zoals men het  

graag ziet prima verhoudingen mooie zachte expressie prima stop goed schaargebit goed aangezet en  
lobvormig behang mooie hals goede voorborst prima hoekingen voor en achter prima ribwelving prima  
staartaanzet en actie behoud in stand als in beweging typische lichtaflopende rugbelijning beweegt met  
veel stuwing vanuit de achterhand en ruime paslengte schitterende vacht prima temperament 1VB 

  
      Jeugdklas 

       TWINKLE ANGEL FROM THE HIGHERWOODS 
   Eig: Kuipers Samantha 

     zwart drie kleur teefje van bijna 10 mnd goed type vrouwelijk hoofd goede expressie prima oog goede 
stop schaargebit goed gedragen oor zag graag iets meer nek voorhand hoeking kon schuiner elleboog 
kon iets beter aansluiten voor leeftijd voldoende ribwelving voldoende kniehoeking staartaanzet kon een  
fractie hoger in de beweging zag ik graag iets meer typische bovenbelijning en zoek in de beweging naar  
harmonie in voor en achterhand prima vachtstructuur en goed temperament 4ZG 

  
        

        TWINKLE NIGHT FROM THE HIGHERWOODS 
    Eig: Henny van Veldhuizen 

     black en tan teefje van 9 1/2 maand goed type compact lichaam vrouwelijk hoofd met goede verhouding 
prima oog met goede expressie voldoende stop schaargebit prima aangezet en gedragen oor voldoende  
hals harmonisch gehoekt voor en achter voor leeftijd voldoende ribwelving prima staart en actie beweegt 
met voldoende stuwing maar zag graag met meer paslengte prima vacht en temperament zag graag wat 
meer tanpatroon 3ZG 

        
      

        TWINKL EYE"S FROM THE HIGHERWOODS 
    Eig: Bolte S.A. 

      ABSENT 
        
        
        
        
        
        
       

    



SHALIMAR D'ETE DU MAS CHANTECLERC 
Eig: Peter Minnen / An De Roye 

    black en tan teefje van 14 mnd mooi type met prima hals rugbelijning mooi vrouwelijk hoofd prima oog  
en goede expressie goede stp mooie schedel vorm goede verhouding van 1 staat tot 2 schaargebit  
mooie volle lippen mooi aangezet en lobvorming behang prima hals voldoende hoeking voor en achter  
voor leeftijd reeds goede ribwelving goede staart en dracht beweegt met voldoende stuwing vanuit de  
achterhand met voldoende paslengte prima vacht en temperament 

  
        

        DREAM OF THE BEST IN SHOW OOPS I DID IT AGAIN 
   Eig: Mathilde Leonard Nolle 

     ABSENT 
        
        
        
        
        
      

        YDILLE D'ETE DU MAS CHANTECLERC 
    Eig: Y. Müller 

      black en tan teefje van 14 mnd fraai type mooi totaalbeeld mooi vrouwelijk hoofd met een mooie schedel 
en goede verhoudingen 1 staat tot 2 goede stop goede zachte expressie schaargebit mooi aangezet en 
lobvormig behang prima hals goed gehoekt voor en achter ellebogen konden iets beter aansluiten voor  
leeftijd reeds goede ribwelving prima staart aanzet en actie beweegt met ruime paslengte en goed  
stuwende achterhand mag voor iets vaster worden prima vacht en goed temperament 2ZG 
 

 Tussenklas  
      

        SOLEIL D'OR DU MAS CHANTECLERC 
    Eig: T.A. Pillement Heijden 

     blonde teef van bijna 2 jaar fraai type compact lichaam vrouwelijk hoofd met goede stop goede  
verhouding schedel voorsnuit prima oog met goede expressie schaargebit goed aangezet en lobvormig 
behang prima hals goede hoekingen voor en achter prima voorborst goede ribwelving goede staart en 
 actie beweegt met goed stuwende achterhand en voldoende paslengte prima vacht en goed temperament 
behoud typisch toplijn in de beweging 1U 

      
      

        ROYALTY INC JUST BEAT IT 
     Eig: Marika Smeets 
     20 mnd. Bruine driekleur teef fraai type vrouwelijk hoofd met goede verhoudingen 1 staat tot 2 prima stop  

prima oog met goede expressie schaargebit passend pigment bij deze kleur goed aangezet en gedragen  
lobvormig behang schouderblad ligt iets te ver naar voren ellebogen konden beter aansluiten mooie  
ribwelving goede achterhand hoeking goede staartaanzet en dracht zag lendenpartij graag een fractie 
korter beweegt met goed stuwende achterhand en ruime paslengte prima vacht en temperament 2U 
 

Openklas  
      

        LOVELY FAIRY FROM THE HIGHERWOODS 
    Eig: I. Post Cornelissen 

     black en tan teefje van 3 1/2 jaar goed type iets gestrekt lichaam vrouwelijk hoofd met goede verhouding 
schedel voorsnuit goede stop prima oog met goede expressie goed aangezet en gedragen oor zag graag 
iets meer hals en schouder kon schuiner prima ribwelving staartaanzet kon een fractie hoger maar goede  
staartactie mist in beweging de typische bovenbelijning zag graag iets meer paslengte prima vacht en  
Temperament 2ZG 

        
      

        ELVIRA V.D. BELLISIMO PERROS 
    Eig: Jeannette Niekoop 

     bruin teefje van 3 jaar fraai type mooi vrouwelijk hoofd met goede verhoudingen prima expressie goed oog 
mooie stop schaargebit met kleine elementen goed aangezet en gedragen lobvormig behang prima hals  
goede hoeking voor en achter prima ribwelving ietsje lang in lendenen prima staartaanzet en dracht  
beweegt met goed stuwende achterhand en ruime paslengte en behoud de typische rugbelijning in de  
beweging prima vacht en temperament 1U 

      
       

 
 

       



DREAM OF THE BEST IN SHOW NOW I KNOW 
   

Eig: 
Mathilde Leonard Nolle 
disqualifiseerd 

     
         

        
        
        
        
      

        EXPRESSIONS HOME COME INTO MY WORLD 
   Eig: Frank Veldhuis 

     black en tan teefje van bijna 3 jaar goed type vrouwelijk hoofd met een goed oog en expressie goede stop 
 schaargebit prima aangezet en gedragen oor hoofd en hals mochten iets droger zijn harmonisch gehoekt 
goede ribwelving voldoende achterhand hoeking zag starrtaanzet graag een fraktie hoger maar goede  
actie zag graag meer paslengte in de beweging in totaalbeeld komt het teefje iets zwaar over goede vacht 
en prima temperament 3ZG 

       
      

         
Fokkersklas 
CH. PASSION D'AMOUR DU MAS CHANTECLERC CW'17 CW'18 

  Eig: T.A. Pillement Heijden 
     black en tan teefje van bijna 3 jaar fraai rasbeeld compact lichaam vrouwelijk hoofd met goede  

verhoudingen prima oog met goede expressie prima stop schaargebit prima aangezet en lobvormig 
behang prima hals goede hoeking voor en achter bovenblijning kon in stand iets strakker zijn en iets meer  
typischer prima ribwelving mooie volle croup prima staartaanzet en actie beweegt met goed stuwende 
achterhand en paslengte prima vacht en temperament 1 U 

    
 
 

Veteranenklas  
      

        VIENNA OF THE WHITE PEAT-MOOR 
    Eig: Jeannette Niekoop 

     stop goed oog met goede expressie gebit oke goed gedragen lobvormig behang prima hals goede  
hoekingen voor en achter mooi ribwelving prima staartaanzet en actie beweegt met goede stuwing en  
 paslengte prima vacht en temperament 2U 

      
        
        
      

        KAMP.EXPRESSION HOME MY MY TIME FLIES NJK, DECH.-VDH, NK  
  Eig: J.W.E. Beckers 

     zwart teefje van 8 1/2 jaar goed type mooi vrouwelijk hoofd met goede verhouding schedel en voorsnuit 
prim stop prima oog met goede expressie goed schaargebit mooie tanden prima aangezet lobvormig  
behang zag graag iets meer hals schouder ligt wat ver naar voren prima ribwelving goede achterhand  
hoeking voldoende stuwing in de achterhand met goede staartactie mocht voor iets meet uitgrijpen goede 
vacht en prima temperament 3U 

       
      

        CH.MELODY D'HIVER DU MAS CHANTECLERC NED/BE/DE/INT.CH 
  Eig: T.A. Pillement Heijden 

     9 jaar prima type goedehals rug belijning vrouwelijk hoofd met goede verhouding schedel voorsnuit 
prima stop mooi donker hoofd met goede expressie goed schaargebit goed aangezet en lobvormig  
behang voldoende hals goed gehoekt voor en achter flinke ribwelving krachtige lendenen mooi volle croup 
prima staartaanzet beweegt met goede stuwing in de achterhand en goede paslengte goede vacht en  
prima temperament 1U 

      
        Kampioensklas 

       QUERIDA V.D BELLÍSIMO PERROS Dts VDH Kamp. 
   Eig: Jeannette Niekoop 

     zwart teefje van bijna 4 jaar mooi type prima hals rugbelijning mooi vrouwelijk hoofd met goede verhouding  
schedel voorsnuit mooi donker oog met zachte expressie onregelmatig gebit prima aangezet lobvormig 
behang mooie hals goed gehoekt voor en achter prima ribwelving prima staartaanzet en actie beweegt met  
goed stuwende achterhand en paslengte mooie vacht goed temperament 1U 

    
      



  
      

        FAIRYTALE FROM THE HIGHERWOODS VDH CH. 
   Eig: I. Post Cornelissen 

     zwart witje van 7 1/2 jaar goed type goede hals rugbelijning vrouwelijk hoofd met een goede stop goed oog 
met goede expressie gebit oke prima aangezet en lobvormig behang voldoende hals goed gehoekt 
voor en achter prima ribwelving goede staartaanzet en actie beweegt met voldoende stuwing in de achter 
hand mooie vacht en goed temperament 2U 
 

    

 
 
 
 
 
 

 
 



 

TENTOONSTELLING ROTTERDAM, 25-08-2019. 

KEURMEESTER Mevr. Kathy Gorman (GB). 

Tussenklas Teven. 

Royalty Inc Just Beat It. Eig. J.v.d.Boom.Nicely balanced head with good lenght of muzzle X open nose. 
Good lenght x ...... of neck. Exc. Angulated front x behind. Good forechest exc. Spring of rib, leading to short 
strong loin. Moved soundly front and behind keeping topline on the move. 1U, CAC, CACIB. BOB. 

Openklas teven. 

Chicomy's Give It To Me Baby. Eig. W. Weijmans.Nicely balanced outline, Good eye x expression, large 
open nose. Exc. Angulation trough out. Sufficient bone, exc. Depth of chest x spring of rib. Nice coat 
texture. Moves soundly, would like to see move tail action.1U Res. CAC, Res. CACIB 

 

TENTOONSTELLING ROTTERDAM, 24-08-2019. 

KEURMEESTER Mevr. Rita McCarry-Beattie (IE). 

Openklas Reuen. 

Quite Handsome Buddy of Zendijana. Eig........Pleasing head and exp. Good reach of neck. Well placed 
shoulder. A little long in loin for perfect balance. Good turn of stifle. Moving soundly and with drive behind 
and soundly in front. Would prefer a more sloping topline on the move. Presentation needs some 
attention. Excellent temperament. 1U, Res. CAC. 

 

Veteranenklas teven. 

Colorfull's Pride and Predjudice, Eig. B. van Zanten en J. Reuvers.Very typical head and expression. Good 
reach of neck. Well placed shoulder. Very nicely balance outline. Moving very soundly in both directions 
with nice topline. Beautifully presented. Super temperament. Does not look like a veteran at al. 1U, CAC, 
BOB. Beste Veteran. 

 

Jongste Puppyklas Teven. 

Chicomy's Million Dollar Baby. Eig.......Very pleasing head and expr. Good reach of neck. Well placed 
shoulder. Very nicely outline. Excellent turn of stifle. Moving very soundly in both directions with sloping 
topline. Super temperament. 1 VB 

 

Tussenklas Teven. 

Royalty Inc Just Beat It. Eig. J.v.d.Boom. Pleasing feminin head and expression. Good reach of neck. Well 
placed shoulder. Correct topline. Nicely balanced outline. Good turn of stifle. Moving very soundly in both 
directions and with drive. A little close behind. Beautifully presented. Excellent temperament. 1U. 

 

Openklas Teven 

Chicomy's Give It To Me Baby. Eig. W. Weijmans. Very pleasing head and expression. Bite not perfect. 
Good reach of neck. Well placed shoulder. Nicely balanced outline with sloping topline. Good turn of stifle. 
Moving soundly in both direction. Excellent temperament. Lovely size. 1U, CAC, CACIB. 



 

Openklas Teven. 

Autumn Flower of Canuteborough, Eig. E. Knuth.Pleasing feminin head and exp. Good reach of neck. Well 
placed shoulder. Carries a little weight on it. Correct topline. Correctly balanced outline. Moving very 
soundly in both directions and with drive. Excellent temperament. 1U, Res. CAC, Res. CACIB. 

 

Stichting Internationale Hondententoonstelling, Dogshow Maastricht. 28-09-2019. 

Keurmeester Mw. T. Peixoto. 

Openklas Reuen. 

Quite Handsome Buddy Of Zendijana. Good type, lovely head & expression, little long in loin. Good bones 
for body. Strong topline. Typical side movement. Good coat. A bit too much skin on neck. 2U, Res. CACIB. 

Royalty Inc. Bently Boy. Eig. J.v.d.Boom. Very nice type. Compact. Enough masculine head. 19 months old. 
Lovely neck, strong topline, a bit close movement behind. Side movement with good step. Good coat 
quality and temperament. 1U, CAC, CACIB, BOB. 

Kampioensklas Reuen. 

Cruising In Time Lost Without You. Big male, a bit long in loin, Lovely head and expression. A bit close 
movement behind. Straight in shoulders. Would like to see better front movement. Enough strong topline. 
1U. 

Veteranenklas Reuen. 

Sundust Somethin To Declare. Eig. J.v.d.Boom. Strong male. Good type. Masculine head. Good expression. 
Enough compact. Strong topline. Good side movement and steps. Good coat quality and temperament. 1 U, 
Res. CAC, Beste Veteraan. 

Openklas Teven. 

Chicomy's Give It To Me Baby. Feminin. Good Type. Enough compact. Lovely feminin head and expression. 
Enough strong topline and side movement. Good coat quality and temperament . 1U, CAC, CACIB. 

 

Stichting Internationale Hondententoonstelling, Dogshow Maarstricht, 29-09-2019. 

Keurmeester Mw. F.L. Mensink. 

Jongste Pupklas reuen. 

Colorfull's Putting On the Ritz. Schattige baby. Fraai totaalbeeld, mooi mannelijk hoofd met juiste 
expressie en verhoudingen. Prima hals en topline, vrolijke staart die lekker kwispelt. Prima gehoekt 
rondom. Al mooi ontwikkelde ribben, prima bone met goede voeten. Super verzorgde vacht. Loopt keurig 
mee als volleerde shower, super temperament. 1 VB. Beste Jongste pup. 

Openklas Reuen. 

Loki Joker Njk. 3 jaar, fraai mannelijk totaalbeeld, adembenemend hoofd en expressie. Prima aangezet oor, 
sterke hals en topline, correcte hoekingen, prima ribben, goed bone met mooie voeten. Loopt met 
voldoende stuwkracht en allure. Heerlijke kwispel. Super temperament en allure. 1U, CAC, CACIB, BOB.  

 

 

 



Openklas Teven. 

Chicomy's Give It To Me Baby. 2 jaar charmante dame, overal super vrouwelijk, hoofd met goede 
verhoudingen met mooie expressie. Prima hals en topline. Correct gehoekt rondom, prima ribben, passend 
bone met goede voeten. Gaat vlot met voldoende drive en allure. Prachtig temperament . 1U, CAC,CACIB. 

 

Tentoonstelling Dogshow Bleiswijk, 2 november 2019. 

Keurmeester Dhr. M. Armstrong. 

Jongste pup klas Reuen. 

Colorfull's Putting on the Ritz. Eig. B.v.Zanten. 

Beautiful tricolor puppy dog. Good eye and expression, excellent legs and feet. Good forechest and feet. 
Good topline and quarters. In super coat and condition, moved well.1 VB, Beste Baby. 

Jeugdklas teven. 

Choco Surprice v.d. Nieuwe Burcht. Eig. L. Nieuweburg. 

Femenin head. Nice dark eye. Good neck and shoulders. Good legs and feet. Excellent topline and quarters. 
Moved well. Needs to develop in rib to complete the picture. 1U, Res. CAC. 

Colofull's Sugar Babe. Eig. B.v.Zanten. 

Beautiful  femenin head. Nice eye and expression. Correct bite. Lovely neck and shoulders. Good bone and 
feet. Excellent forechest and ribs. Strong topline and good quarters. Moved o.k. Just needs more 
confidence on the table. 1 U CAC, BOB. 

Tentoonstelling Dogshow Bleiswijk, 3 november 2019. 

Keurmeester Dhr. C. Saevich. 

Puppyklas Reuen. 

Colorfull's Putting on the Ritz. Eig. B.v.Zanten.  Excellent type. Excellent ears and eyes. Good bone and 
substance. Ex. Topline, ribcage and tailset. Moved well. Excellent temperament. 1 VB, Beste Pup. 

Jeugdklas Teven. 

Colofull's Sugar Babe. Eig. B.v.Zanten. Excellent type, size and balance. Excellent head, well set ears. Ex. 
Topline, hindquarters. Sound mover. Needs to get more confidence. 1 U, Res. CAC. 

Openklas Teven. 

Chicomy's Give It To Me Baby. Eig. W. Strijbos. Excellent type. Very good head and eye and ears. Ex. 
Topline and ribcage and  tailcarriage. Excellent mover. Excellent temperament. 1U, CAC, CACIB, BOB. 

Autumn Flower Of Canuteborough. Eig. E. Knuth. Excellent type, ex. Head, eyes, well set ears. Topline 
could be better. Ex. Ribcage. Good front, moving bit close behind. Ex. Temperament. 2U, Res. CAC. 

 

 

 

 



Het bestuur wenst U prettige feestdagen en een gezond en                     
succesvol 2020 

 
 

Jessica v.d. Boom  ( voorzitter) 
Ingrid Post-Cornelisse (secretaris) 

Gea Westerhof-Ritzema (penningmeester) 

Marika Smeets (commissaris) 
Femmy Davids (commissaris) 


