Kampioenschapsclubmatch Český Fousek 2007
3 juni 2007 Heteren
Keurmeester: Dhr. W. F. Arxhoek

Clubwinnaar Desra v.d. Perwaborg
NHSB: 2583289 Geboren: 06- 11-2005
F: Mevr. C. A. Wesseling- Haarbrink
V: Cirk z Těšínovských Buků
M: Cedra z Dubové hráze
Eig.: Mevr. B. Vaes

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden. (Schrijf)fouten en wijzigingen voorbehouden

Babyklasse teven
12. Douska van het Rotherink
NHSB: 2640370 Geboren: 16-01-2007 F: Mevr. E. olde Bolhaar- Keultjes V: Nestor z Těšínovských Buků M: Kamp.
Balou van het Rotherink Eig.: Dhr. R. L. M. van Hulst

Prachtig jong teefje met prima rasbeeld met goede verhouding in hoofd + lichaam – oog
moet verder opdonkeren, wat de expressie ten goede komt – borst + voorborst moeten
nog verder uitzwaren – in aanleg prima voor + achterhand met prima hoekingen – in
aanleg goede vachtstructuur 1 Veel belovend

Puppyklasse reuen
1. Gondor of Marckriver-Valley
LOSH: BHMDVA
Geboren: 12-01-2007 F: Dhr. J. Haseldonckx V: Hero z Bártovy Stráne
M: Aras od Východniho konce tři Eig.: Dhr. J. Haseldonckx

Absent
2. Djim van het Rotherink
NHSB: 2640365 Geboren: 16-01-2007 F: Mevr. E. olde Bolhaar- Keultjes V: Nestor z Těšínovských Buků M: Kamp.
Balou van het Rotherink Eig.: Mevr. E. Olde Bolhaar- Keultjes en J. H. Olde Bolhaar

Zeer fraaie jonge reu, toont reeds prima manlijk hoofd met goede verhoudingen in hoofd
+ lichaam prima oog, oor + gebit. Mooi passend bone, met correcte hoekingen in voor +
achterhand – toont reeds prima harde vacht - gaat in gangen, ruim uitgrijpend en
stuwend. 1 Veel Belovend

Puppyklasse teven
13. Evi van de Perwaborg
NHSB: 2633792 Geboren: 26-11-2006 F: Mevr. C. A. Wesseling- Haarbrink V: Car od Bosické skály M: Anak van
de Perwaborg Eig.:
Mevr. C. A. Wesseling- Haarbrink

Krachtige vrouwelijke verschijning – van 6 mnd – vrouwelijk hoofd [Griffon type] – voor
leeftijd voldoende sterke hals – goed ontwikkelde borstpartij + voorborst – correct
gehoekte voorhand – achterhand: wat kort + steil in de heup, waardoor de ledematen
wat ver onder het lichaam zijn geplaatst, waardoor in gangen + stand een oplopende
rugbelijning wordt getoond – in aanleg prima vachtstructuur + bevedering 1 Belovend

Jeugdklasse reuen
4. Boáz- Janosch Ceskylee of Eastwood
NHSB: 2615918
Geboren: 02-07-2006 F: Dhr. R. van der Lee V: Nandor v.d. Wildtdraad M: Ashley v.d.
Perwaborg Eig.: Mevr. J. E. Kamsteeg- Slot

krachtige jonge reu, toont goed rasbeeld, goed manlijk hoofd, oor tikje laag aangezet –
krachtig, doch wat korte hals – sterke rug – staart voldoende hoog aangezet – prima
ribwelving – pezig bone, met correcte hoekingen in de achterhand, voorhand voldoende
gehoekt maar iets naar voren geplaatst- bevedering moet nog verder ontwikkelen. Stuwt
krachtig met de achterhand maar voorhand kan het nog niet goed verwerken. 1 Zeer
goed
3. Freek of Marckriver-Valley
NHSB: 2622276 (Imp. België) Geboren: 31-03-2006 F: Dhr. J. Haseldonckx V: Eos M: Bes v.d. Perwaborg Eig.: Dhr.
A. J. M. van Rijsewijck

Krachtige jonge reu, goed rasbeeld, manlijk hoofd, met behoorlijke verhoudingen - oor
tikje laag aangezet – goede hals, overgang naar de rug – rug moet vaster, staart goed
aangezet – royale borstpartij – pezig bone met goede hoekingen in de achterhand –

voorhand ruim voldoende gehoekt, maar wat naar voren geplaatst- vacht moet nog
verder ontwikkelen, alsook de bevedering – gangwerk is ruim oog iets licht. 2 Zeer goed
6. Epos Pes od vychodu
NHSB: 2614128 Geboren: 20-06-2006 F: Mevr. I. J. J. Oostenbrink- Balvert V: Cirk z Těšínovských Buků M: Bĕlka
van het Rotherink Eig.: Mevr. K. Saunders

Krachtige jonge reu van 11 maand – manlijk hoofd, tikje kort in voorsnuit – oren wat groot
+ lobulair – krachtig, iets korte hals – prima ontwikkelde borstpartij – voorhand wat ver
naar voren geplaatst + net voldoende gehoekt, achterhand sterk hellend bekken – met
lage staart aanzet – gangwerk is vlot, maar sterk opwaarts gericht – prima vacht +
structuur. 3 Zeer goed
5. Senna van de Rijswerker
NHSB: 2606285
van der Slikke

Geboren: 28-04-2006 F: Dhr. C. Blokland V: Kamp. Bardo v.d. Perwaborg M: Tica Eig.: Dhr. D.

Pezig gebouwde jonge reu – manlijk hoofd, doch mist wat Fousek expressie- oog moet
beslist donkerder, tikje kort in voorsnuit [Griffon type] – korte hals – staart wat laag
aangezet [bekkenligging] voorhand net voldoende gehoekt, achterhand kort in
schenkels waardoor weinig knie + hak – stuwkracht is teveel opwaarts gericht in de draf.
Goed
7. Chasse van de Rijswerker
NHSB: 2606288 Geboren: 28-04-2006 F: Dhr. C. Blokland V: Kamp. Bardo v.d. Perwaborg
M: Tica Eig.: Dhr. Starmans

Pezige jonge reu, voldoende manlijk hoofd – goede verhouding schedel/voorsnuit – oog
moet beslist donkerder – ruglijn wat sterk geprononceerd in de ledenen - bekken sterk
hellend met lage staartaanzet – ribwelving moet royaler – passend bone – matige
hoekingen in de voorhand – korte schenkels in de achterhand – gangwerk is vlot maar
onvoldoende vast + krachtig – in aanleg goede vachtstructuur + bevedering. Goed

Jeugdklasse teven
14. Eliska Pes od vychodu
NHSB: 2614137 Geboren: 20-06-2006 F: Mevr. I. J. J. Oostenbrink- Balvert V: Cirk z Těšínovských Buků M: Bĕlka
van het Rotherink Eig.: Dhr. J. Otten

Teefje van 12 mnd – toont prima rasbeeld – goed vrouwelijk hoofd – zag voorsnuit graag
tikje langer – oren goed van vorm, maar graag iets hoger aangezet – oog graag nog wat
donkerder – voor leeftijd goed ontwikkelde borstpartij – pezig bone met correcte
hoekingen in de achter, voorhand voldoende gehoekt – goede vachtstructuur +
garnituur – gangwerk is ruim maar vlot.
1 Uitmuntend
18. Čikina van het Rotherink
NHSB: 2598032 Geboren: 06-03-2006 F: Mevr. E. olde Bolhaar- Keultjes V: Kamp. Abel M: Ela z Ventova Dvora
Eig.:Dhr. H. de Lang

Sierlijke teef van 15 mnd met prima verhouding in hoofd-lichaam- prima expressie –
goede hals-rugbelijning – borstpartij zou nog iets royaler kunnen – correct gehoekte
achterhand, voorhand ruim voldoende gehoekt - prima vachtstructuur – prima vlot
stuwend gangwerk 2 Uitmuntend

15. Emma Pes od vychodu
NHSB: 2614136 Geboren: 20-06-2006 F: Mevr. I. J. J. Oostenbrink- Balvert V: Cirk z Těšínovských Buků M: Bĕlka
van het Rotherink Eig.: E. M. Th. Robijn

prima type + formaat van 11 mnd met goede verhouding in hoofd + lichaam – oog moet
beslist donkerder – oren graag wat hoger aangezet - goed ontwikkeld lichaam, prima
borstpartij – pezig bone met goede hoekingen voor + achter – prima stuwend gangwerk –
goede vachtstructuur moet nog verder ontwikkelen 3 Uitmuntend
16. Luna van de Rijswerker
NHSB: 2606292 Geboren: 28-04-2006 F: Dhr. C. Blokland V: Kamp. Bardo van de Perwaborg M: Tica Eig.: Dhr. E.
J. Boerkamp

13 mnd - hoofd: kort en wat breed in schedel met korte voorsnuit + diepe stop – oogvorm
te rond – ooraanzet hoog maar te ver naar achteren hierdoor mist deze jonge hond de
juiste Fousek expressie – voor leeftijd goed pezig lichaam + ledematen hond kan
krachtige gangen tonen – prima vachtstructuur. Goed
17. Alka od Týnecké vrby
NHSB: aangevraagd(imp. Tsjechië) Geboren: 09-05-2006 F: Dhr. D. Verner V: Ajax z Malé volavky M: Kena z
Hložku Eig. Dhr. A. Scherbeijn

Teef van 13 mnd, passend binnen het rasbeeld – hoofd vrouwelijk, maar moet
rastypischer – hals goed van vorm maar wat kort – sterk geprononceerde rug +
lendebelijning – staart wat laag aangezet [bekkenligging] – ribkorf vlak + kort – hoeking in
achterhand voldoende, in voorhand matig – gangwerk, grijpt voor voldoende uit, gaat in
achterhand zowel in stand als gangen ondergeschoven – goede vachtstructuur, die nog
verder moet ontwikkelen. Goed

Jonge hondenklasse reuen
8. Enzor
Losh: 0980289 Geboren: 06-07-2005 F: Dhr. J. Haseldonckx V: Chess M: Bes v.d. Perwaborg Eig: Dhr. J. P. Aigret

Krachtige jonge reu van 22 mnd – manlijk hoofd - voorsnuit/schedel gelijk [Griffon type] –
sterke korte hals – prima rug + staartaanzet – borst voldoende ruim – voorhand: kort in
opperarm + iets te ver naar voren geplaatst – vacht royaal, met goed garnituur –
gangwerk zowel voor als achter kort. 1 Zeer goed

Jonge hondenklasse teven
21. Desra v.d. Perwaborg
NHSB: 2583289 Geboren: 06- 11-2005 F: Mevr. C. A. Wesseling- Haarbrink V: Cirk z Těšínovských Buků M: Cedra z
Dubové hráze Eig.: Mevr. B. Vaes

Teefje van 19 mnd, type + formaat prima vrouwelijk hoofd – oog moet wat donkerder wat
expressie sterk zal verbeteren – schedelpartij mag iets afgerond + smaller zijn – prima
rugbelijning – prima staartaanzet – goed gehoekte voor + achterhand – prima
vachtstructuur + garnituur – goed stuwend gangwerk.
1 Uitmuntend Beste Teef, Beste van het Ras, CAC
19. Dobruska v.d. Perwaborg
NHSB: 2583286 Geboren: 06- 11-2005 F: Mevr. C. A. Wesseling- Haarbrink V: Cirk z Těšínovských Buků M:
z Dubové hráze Eig.: Dhr. F. van der Veen

Cedra

Teefje van 16 mnd –toont goed rasbeeld – vrouwelijk hoofd – tikje rond oog, wat beslist
donkerder moet – borstpartij tikje vlak in ribben, voorborst onvoldoende aanwezig –
rugbelijning, zowel in stand als gangen opwaarts gebogen met lage staart aanzet

[bekkenligging] – matige hoekingen, voor + achter – gangwerk conform de constructie,
draait rechtsachter knie + hak teveel uit. Goed
20. Dugua v.d. Perwaborg
NHSB: 2583285 Geboren: 06- 11-2005 F: Mevr. C. A. Wesseling- Haarbrink V: Cirk z Těšínovských Buků M: Cedra z
Dubové hráze Eig.: Dhr. H. Loef

Absent

Openklasse reuen
10. Galen z Těšínovských Buků
NHSB: 2574847 (imp. Tsjechië) Geboren: 25-03-2005 F:
Těšínovských Buků Eig.: Mevr. H. J. Bolink- Wissink

Dhr. Ing. V. Sobolik V: Car z Šimárniku M: Tora z

Krachtige jonge reu van 2 jaar – toont goed rasbeeld – manlijk hoofd, tikje breed in
schedel – zag in verhouding voorsnuit graag iets langer – prima hals/rugbelijning – goed
ontwikkelde borstpartij – krachtige benen + voeten – goed gehoekt achter – voorhand
voldoende gehoekt – goede vachtstructuur – garnituur moet nog verder ontwikkelen –
gangwerk is royaal, krachtig, grijpt voor goed uit. 1 Uitmuntend CAC Beste reu
9. Sam od Volyňského soutoku
NHSB: 2615510 (imp. Tsjechië) Geboren: 01-04-2005 F: Dhr. L. Heřmánek V: Car od Dubového dvora M: Nora od
Volyňského soutoku Eig.: Dhr. C. van den Heuvel

Ruim 2 jaar – hoofd dat in totaliteit wat manlijker mocht zijn – goed oog + gebit – oor tikje
ver naar achteren aangezet – krachtige doch iets korte hals – rugbeleining moet strakker,
sterk geprononceerd in de lendepartij – wat kort in de heupgordel – pezig bone, met
matige hoekingen in voor + achterhand – gaat in gangen vlot – prima vachtstructuur +
garnituur. 2 Zeer goed
11. Wax z Těšínovských Buků
NHSB: 2642071 (imp. Tsjechië) Geboren: 01-02-2004 F: Dhr. Ing. V. Sobolik V: Grif od Těšínovských Buků M: Tora z
Těšínovských Buků Eig.: Dhr. C. Rohrman

Jonge reu, 3 jaar, manlijk hoofd met sterke stop + korte voorsnuit – oor wat ver naar
achteren aangezet – korte hals – sterk oplopende lendepartij – sterk hellend bekken –
diepe borst, maar zag ribwelving graag wat royaler – voorhand net voldoende gehoekt –
achterhand weinig knie + hak – gangwerk is kort + los in voor + achterhand – prima
vachtstructuur + bevedering. Goed

Openklasse
24. Chaske v.d. Perwaborg
NHSB: 2536898 Geboren: 09-12-2004 F: Mevr. C. A. Wesseling- Haarbrink V: Cyr Strkov M: Anak v.d. Perwaborg
Eig.: Dhr. H. J. Aartsen

2½ jaar, prima rasbeeld, voldoende vrouwelijk hoofd - oren tikje laag aangezet – goed
oog + gebit – goede hals/rugbelijning – prima ontwikkeld lichaam – goede hoekingen in
voor + achterhand – goede vachtstructuur + garnituur – toont ruime vlotte pas.
1 Uitmuntend
29. Eileen
NHSB: 2588857 (imp. België) Geboren: 06-07-2005 F: Dhr. J. Haseldonckx V: Chess M: Bes v.d. Perwaborg
Eig.:Dhr. M. H. M. Bierman

23 mnd – goed rasbeeld – vrouwelijk hoofd - goed oor , oog + gebit – voorsnuit aan de
korte kant – goede hals/rugbelijning – goede borstpartij – voorborst voelbaar – voldoende

hoeking in de voorhand – achterhand wat kort in bovenschenkel – goede vachtstructuur
+ garnituur – toont goed stuwend gangwerk. 2 Uitmuntend
28. Bethy od Přilepského rybníka
NHSB: 2573427 (imp. Tsjechië) Geboren: 27-05-2005 F: Dhr. J. Kučerova V: Alan od Tří
stromů M: Una ze Zvíkovské bašty Eig.: Dhr. A. te Braake
Teef van 2 jaar – goed rasbeeld – goed vrouwelijk hoofd – tikje kort in voorsnuit – oor wat
laag ingezet – prima sterke hals, maar tikje kort [voorhandligging] – goed ontwikkelde
romp – pezig bone met voldoende hoekingen in voor + achterhand – goede
vachtstructuur + garnituur – gaat ruim + vlot. 3 Uitmuntend
26. Desta z Těšínovských Buku
NHSB: 2562288 (imp. Tsjechië) Geboren: 07-01-2005 F: Dhr. Ing. V. Sobolik V: Cyr Strkov M: Nikol z Těšínovských
Buků Eig.: Mevr. H. Raats

Teef van 2 jaar – krachtig totaalbeeld – hoofd: graag iets meer vrouwelijk/expressie –
schedel graag iets meer opgerond – prima oog + gebit – krachtige hals, iets te kort –
rugbelijning wat sterk gebogen in de lendenen – staart tikje laag aangezet – voorhand
tikje ver naar voren geplaatst – achterhand ruim voldoende gehoekt – goede harde
vachtstructuur + garnituur 4 Uitmuntend
25. Chess Djambo v.d. Perwaborg
NHSB: 2536902 Geboren: 09-12-2004 F: Mevr. C. A. Wesseling- Haarbrink V: Cyr Strkov M: Anak v.d. Perwaborg
Eig.: Dhr. H. Steggink

Teef van 2½ jaar, met krachtige lichaamsbouw – toont in hoofd + lichaam iets grof en mist
wat vrouwelijkheid – hoofd: iets breed in schedel + wat kort in voorsnuit – korte hals, die
beslist droger moet – voldoende ribwelving – voorborst net voelbaar – voorhand kort in
opperarm – achterhand: kort in dijbeen – gangwerk: in de gangen veel opwaartse
stuwkracht – vacht: goed van structuur + royaal van garnituur. Zeer goed
27. Agnes z Krotějovských lesů
NHSB: 2577280 (imp. Tsjechië) Geboren: 07-05-2005 F: Dhr. P. Novák V: Nero z Těšínovských Buků M: Silva ze
Zvíkovské bašty Eig.: Dhr. R. Meijjer

Sierlijk gebouwd teefje van 25 mnd met werklustige uitstraling - vrouwelijk hoofd met
behoorlijke verhouding in schedel + voorsnuit – prima ontwikkelt lichaam – prima benen +
voeten met goede hoeking in voor + achterhand – goede vachtstructuur – garnituur zou
meer mogen ontwikkelen – toont vlot stuwend gangwerk – hond moet beslist vrijer
worden. Zeer goed
22. Cedra Luca v.d. Perwaborg
NHSB: 2536904 Geboren: 09-12-2004 F: Mevr. C. A. Wesseling- Haarbrink V: Cyr Strkov M: Anak v.d. Perwaborg
Eig.: Dhr. B. A. van Hees

Voldoende vrouwelijk hoofd, helaas wat lage ooraanzet + tikje korte voorsnuit – sterk
ontwikkelt lichaam met wat lage staartaanzet – borstkorf voldoende royaal – voorborst
net voelbaar – voorhand wat ver naar voren geplaatst met korte opperarm – achterhand
met goede knie + hak gaat in gangen teveel ondergeschoven – hond toont niet de
typische Fousek beharing. Goed
23. Charita v.d. Perwaborg
NHSB: 2536899 Geboren: 09-12-2004 F: Mevr. C. A. Wesseling- Haarbrink V: Cyr Strkov M: Anak v.d. Perwaborg
Eig.: Dhr. P. Hoekstra

Zeer krachtige teef van 2½ jaar die zowel in lichaam als hoofd onvoldoende
vrouwelijkheid toont – goede verhouding in hoofd + lichaam –goede ontwikkelde romp –
zeer krachtige benen + voeten met goede hoekingen – gangwerk is krachtig - goede

vachtstructuur + garnituur – mooi werklustig totaalbeeld, maar onvoldoende
geslachttypisch. Goed

Gebruikshondenklasse teven
30. Asta z Krotějovských lesů
NHSB: 2615995 (imp. Tsjechië) Geboren: 07-05-2005 F: Dhr. P. Novák V: Nero z Těšínovských Buků M: Silva ze
Zvíkovské bašty Eig.: Mevr. L. J. van Dijk

Krachtige teef van 25 mnd – mooi werklustig totaalbeeld – goed vrouwelijk hoofd –
goede hals/ruglijn – bekken wat te sterk hellend bekken – lage staart aanzet – voorhand
ruim voldoende gehoekt – achterhand goed gehoekt – gangwerk ruim + vlot – prima
vachtstructuur, zag graag iets royaler garnituur. 1 Uitmuntend Reserve CAC

Veteranenklasse teven
31. Lovka Lukavec bohemia
ČLP/CF/54047 (imp. Tsjechië) Geboren: 09-05-1997 F: Dhr. S. Čech V: Car z Skrbeně M: Gita z Lukavecka Eig.:
Dhr. J. W. de Vink

Teefje van 10 jaar die ondanks deze hoge leeftijd nog prima conditie + gangwerk toont –
prima vrouwelijk hoofd met goed expressie – prima romp – hoekingen voor + achter
voldoende – goede vachtstructuur – gangwerk is ruim, stuwt nog goed. 1 Uitmuntend

