Kampioenschapsclubmatch Český Fousek 2008
31 mei 2008 Heteren
Keurmeester: De heer G.H.A.H. Mensink

CluClubwinnaar Vargo z Tĕšínovských buků
NHSB: (Imp. Tsj.) 2682427
geb. 05-07-2007
F: V. Sobolík
V: Brok z Dubňanských kostelisk
M: Cita z Jilkova Mlýna
Eig: F. J. Voslar

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

Babyklasse reuen
6. Cedar Bohemská perla
NHSB: 2683702 geb. 08-12-2007 F: A. T. W. van den Berg V: Kamp. Aimable Moustache v.d. Perwaborg M: Gerda z
Tĕšínovských buků NJK ’06 Eig: V. F. J. Baalman

Fraaie reu van 5 ½ maand. Prima ras en geslachtstype, gestrekt hoofd met tikkeltje langere
voorsnuit als de schedel. Goede hals- rug belijning, goede staartaanzet en –lengte.
Voldoende gehoekte voorhand, maar de ellebogen moeten nog aansluiting vinden bij de
ribkorf, die nog onvoldoende diep is. Zag achter graag wat meer kniehoeking. Prima
garnituur en goede vacht. De typische fousek-expressie wordt benadrukt door de het goed
geplaatste oor en de langere voorsnuit. Toont uitstekend karakter. 1 Veelbelovend
7. Caran Bohemská perla
NHSB: 2683701 geb. 08-12-2007 F: A. T. W. van den Berg V: Kamp. Aimable Moustache v.d. Perwaborg M: Gerda z
Tĕšínovských buků NJK ’06 Eig: J. Rombouts

5 ½ maanden oude reu, licht gehoekt. Voldoende mannelijk hoofd, goed oog, oor en gebit.
Goede hals-rugbelijning en staartaanzet, goede lengte. Voorborst voelbaar, goed gehoekte
voorhand, maar ligt een tikkeltje naar voren. Ribkorf moet nog uitzwaren, voldoende
gehoekte achterhand, goed en typisch garnituur, in aanleg goede vacht.
Gaat met goede paslengte en voldoende stuwing. Hondje moet nog in zijn geheel
uitzwaren, maar toont nu reeds voldoende bone. Prima karakter. 2 Veelbelovend
5. Djabba des Camilloux de la vieille forge
NHSB: aangevraagd geb. 28-02-2008 F: B. Berthet V: Bret von der Schrankenfels M: Uta z Velkých hor Eig: P. Kok

Reu van 3 maanden, goed geslachtstype en rasbeeld. Het mannelijke hoofdje toont prima
expressie, goed geplaatst en gedragen oor. Evenredig in schedel en voorsnuit, voor leeftijd
reeds goed gepigmenteerd oog. Goed gebit, goede onder- en bovenbelijning, goed
liggend schouderblad, voldoende hoeking in voor- en achterhand. Prima bone en goede
voeten, nog volledige puppyvacht en garnituur, Toont prima karakter. 3 Veelbelovend
9. Clovis Bohemská perla
NHSB: 2683700 geb. 08-12-2007 F: A. T. W. van den Berg V: Kamp. Aimable Moustache v.d. Perwaborg M. Gerda z
Tĕšínovských buků NJK ’06 Eig: P. M. Bertens

Reu van 5 ½ maand. Licht gestrekt in lichaam, voldoende rasbeeld, maar zag het
reuenhoofd graag wat gestrekter en wat meer rastypische garnituur. Goed geplaatst oor,
oog moet nog wat donkerder, goed gebit, zag voorsnuit graag nog wat langer. Goede
hals-rugbelijning. Goed geplaatst en gedragen staart. Voor leeftijd reeds prima ontwikkelde
ribkorf. Goed gehoekte voor en achterhand, sterk bone en goede voeten. Vacht is op dit
moment nog wat aan de zachte kant, gaat met goede passen en stuwing. Toont prima
karakter. 4 Belovend
8. Car Bohemská perla
NHSB: 2683704 geb. 08-12-2007 F: A. T. W. van den Berg V: Kamp. Aimable Moustache v.d. Perwaborg M: Gerda z
Tĕšínovských buků NJK ’06 Eig: A. A. Janssen

Reu van 5 ½ maand, voldoende ras en geslachtstype, mannelijk hoofd, Evenredig in schedel
en voorsnuit, lichte ‘ramsneus’, goed oog, oor en gebit. Voldoende hals, rug moet strakker,
goed aangezette staart voor leeftijd. Reeds prima ribkorf, schouderblad ligt wat naar voren,
Zowel voor als achter matige hoekingen, sterke benen en voeten. Voor leeftijd reeds prima
harde vachtstructuur, maar heeft nog duidelijk puppygarnituur. Gedraagt zich prima in de
ring. Belovend

Babyklasse teven
4. Cedra Bohemská perla
NHSB: 2683705
geb. 08-12-2007 F: Eig: Kamp. Aimable Moustache v.d. Perwaborg M: Gerda z Tĕšínovských
buků NJK ’06 Eig: A. T. W. van den Berg

Teef van 5 ½ maand. Goed ras- en geslachtstype. Licht gestrekt in lichaam. Evenredig in
schedel en voorsnuit, hoog geplaatst oor, goed oog, scharend gebit. Zeer typisch garnituur.
Goede hals- en rugbelijning. Goed liggend bekken, prima voorborst, voor leeftijd reeds goed
gewelfde ribkorf, maar moet nog dieper worden. Goed liggend schouderblad. Voldoende
gehoekte achterhand. Passende benen en voeten. In aanleg prima harde vachtstructuur.
Gaat met veel allure en goede stuwing, toont prima karakter. 1 Veelbelovend, Beste Baby
3. Cessy Bohemská perla
NHSB: 2683706 geb. 08-12-2007 F: A. T. W. van den Berg V: Kamp. Aimable Moustache v.d. Perwaborg M: Gerda z
Tĕšínovských buků NJK ’06 Eig: D. Joustra- Gringhuis

Teef van 5 ½ maand. Goed ras- en geslachtstype. Het vrouwelijke hoofd vertoont nu nog
wat veel garnituur. Kan oor goed dragen, oog moet nog bijkleuren, goed gebit, goede halsen rugbelijning. Goed geplaatste en gedragen staart. Voor leeftijd goede ribkorf.
Voldoende hoeking in de voorhand, voldoende hoeking in de achterhand. Goede benen
en voeten, prima vachtstructuur met duidelijk harde en derde vacht. Gaat voor leeftijd al
met allure. Toont uitstekend karakter.
2 Veelbelovend
2. Cilka Bohemská perla
NHSB: 2683707 geb. 08-12-2007 F:: A. T. W. van den Berg V: Kamp. Aimable Moustache v.d. Perwaborg M: Gerda z
Tĕšínovských buků NJK ’06 Eig: M. R. G. Wijnands

Teef van 5 ½ maand, vrouwelijke verschijning, Voldoende ras en geslachtstype. Licht
gestrekt vrouwelijk hoofd. Evenredig in schedel en voorsnuit, goed geplaatst en gedragen
oor. Oog moet nog bijkleuren. Scharend gebit, voldoende hals. Rug moet nog sterker.
Goede staartlengte, voor leeftijd reeds goed gewelfde ribkorf. Zag schouderblad graag wat
schuiner t.o.v. de opperarm. Wat lang in bovenschedel. Goede hakhoeking, goede benen
en voeten, benen passen in totaalbeeld. Garnituur is komende, goede en harde
vachtstructuur. Gaat met nog wat spanning op de lendenen. Toont een prima karakter. 3
Belovend
1.Hazel
NHSB: (Imp. België) 01000907606 geb. 24-02-2008 F:
straňe
M: Crea v.d. Perwaborg Eig: N. Boer
Absent

J. Haseldonckx V: Hero z Bartový

Puppyklasse reuen
10. Gera z Koktánů
CLP/CF/ 59064 geb. 18-10-2007 F: V. Jindra V: Max z Hložku M: Chytra od Jaryše Eig: A. Dreves en A. A. BerendsenFrederiks

Reu van 7 ½ maand. Goed ras en geslachtstype, voldoende mnl. hoofd. Wat laag geplaatst
oor, die wat open gedragen wordt. Evenredig in schedel en voorsnuit. Goed oog en
scharend gebit. Goede hals-rugbelijning, goed geplaatste staart, nog wat smal in front.
Ribwelving en borstdiepte moeten nog komen, waardoor een betere elleboogaansluiting
plaats zou vinden. Evenredig maar toch matige hoekingen in voor- en achterhand,

voldoende bone. Achtervoeten zouden wat sterker mogen. Harde vachtstructuur, bruin met
witte borstvlek. Voldoende garnituur, gaat met vlotte gangen en toont prima karakter.
1 Veelbelovend

Jeugdklasse reuen
17. Vargo z Tĕšínovských buků
NHSB: (Imp. Tsj.) 2682427 geb. 05-07-2007 F: V. Sobolík V: Brok z Dubňanských kostelisk M: Cita z Jilkova Mlýna Eig:
F. J. Voslar

Flinke reu van 10 maanden. Prima ras- en geslachtstype. Fraai gestrekt mnl. hoofd met de
gewenste langere voorsnuit. Goed oor, oog moet nog donkerder, scharend gebit. Goede
hals- rugbelijning, nog wat sterk oplopende onderbelijning. Ribkorf moet nog uitzwaren,
matig gehoekte voorhand, voldoende gehoekte achterhand, voldoende bone en goede
voeten. In aanleg goede vachtstructuur en derde vacht aanwezig. Prima garnituur, gaat
met goede stuwing en grijpt voldoende uit. Toont prima karakter.
1 U, Beste reu, Beste van het ras. CAC
20. Donar v.h. Rotherink
NHSB: 2640364 geb. 16-01-2007 F: E. Olde Bolhaar- Keultjes V: Nestor z Tĕšínovských buků M: Balou v.h. Rotherink
Eig: J. Wolbers

Reu van 1 ½ jaar. Licht gestrekt totaalbeeld, laat wat veel licht onder het lichaam zien.
Gestrekt mnl. hoofd, evenredig in schedel en voorsnuit, goede rug, licht hellend bekken met
wat lage staartaanzet. Ribkorf moet nog wat dieper en uitzwaren, matige hoeking in de
voorhand met onvoldoende aansluiting van ellebogen. Matige achterhandhoeking en
voldoende bone en goede voeten. Goede vachtstructuur met derde vacht, zag graag
typischer garnituur. Gaat vlot met goede stuwing. Toont prima karakter. 2 Zeer Goed
19. Chivas des jardins dus Rosendael
NHSB (Imp. Fr) 2680031 geb. 12-05-2007 F: B. Obry V: Lord od Volynského soutoku M: Cora ze Zemanký Eig: A.
Huinder

Reu van een jaar. Voldoende geslachtstype, het mnl. hoofd toont tikkeltje breed in schedel,
met voldoende verhouding in schedel en voorsnuit. Goed oog, oor en gebit. Goede halsrugbelijning. Voor leeftijd reeds goed gewelfde ribkorf. Voorhand zou wat beter gehoekt
kunnen zijn. Voldoende gehoekte achterhand, op lichaam goede vachtstructuur met derde
vacht. Door de brede schedel en het volle garnituur toont hij in hoofd ‘griffontype’, maar
door het totaalbeeld van vandaag een zeer goed. Toont goed gangwerk en prima
karakter. 3 Zeer Goed
18. Áron z Rohatecké slatiný
NHSB: (Imp. Tsj.) 2665942 geb. 15-04-2007 F: P. Kříž V: Borek z Dušková dvora M: Bára od Lejnarů Eig: G. H. J. M.
Garstenveld

Reu van 15 maanden, goed geslachtstype, voldoende rastype. Het mnl. hoofd vertoont een
wat brede schedel. Voorsnuit net voldoende lang voor leeftijd. Donker oog, oor wat ver
naar achteren geplaatst. Scharend gebit, sterke hals- rugbelijning. Voor leeftijd goede
ribkorf, matig gehoekte voor- en achterhand. Korte maar harde vacht, net voldoende
garnituur. Gaat met voldoende stuwing, mag voor wat beter uitgrijpen. Gedraagt zich prima
in de ring. 4 Zeer Goed

Jeugdklasse teven
15. Dana v.h. Rotherink
NHSB: 2640367 geb. 16-01-2007 F: E. Olde Bolhaar- Keultjes V: Nestor z Tĕšínovských buků M: Balou v.h. Rotherink
Eig: L. F. Hemel

Teef van 16 maanden. Zeer goed ras- en geslachtstype. Het vrwl. hoofd vertoont prima
expressie, ondanks het nog niet volledig gekleurd oog. Gestrekt vrwl. hoofd met goede
verhoudingen, goed oor en gebit. Goede hals- rugbelijning. Goede staartaanzet. Prima
ribkorf, goed doorgeribt. Voor voldoende en achter goed gehoekt, goede benen en
voeten. Driedelige vacht is van goede structuur en hardheid, prima garnituur, gaat met
voldoende stuwing, voor wat gebonden, toont prima karakter. 1 U, Beste teef, CAC
14. Ora z Hložku
NHSB: (Imp. Tsj) 2665148 geb. 19-03-2007 F: J. Havlát V: Car od Bošické scaly M: Tera z Podleska Eig: Z. Hutten

Teef van 14 maanden. Goed ras- en geslachtstype, vrwl. hoofd met evenredige verhouding
schedel-voorsnuit. Kan oor goed dragen, donker oog, goed gebit. Voldoende hals. Sterke
rug, goed liggend bekken en goed geplaatste gecoupeerde staart. Voor leeftijd prima
ribkorf, goed doorgeribt. Voldoende gehoekt voor en achter. Driedelige vacht is van goede
harde structuur. Loopt met goede stuwing en grijpt voor goed uit. Toont prima karakter.
2 Uitmuntend
13. Brenda Ceskylee of Eastwood
NHSB: 2654931 geb. 03-05-2007 F:Eigenaar V: Cirk z Tĕšínovských buků M:
Lee

Ashley v.d. Perwaborg Eig: R. v.d.

Teefje van een jaar, licht gestrekt, prima ras- en geslachtstype. Gestrekt hoofd, met de
gewenste verhouding van de iets langere voorsnuit. Donker oog, oor zou wat breder
aangezet mogen zijn. Goed gebit, goede onder- en bovenbelijning. Goede hoekingen in
voor en achterhand. Prima bone en goede voeten. In aanleg goede vachtstructuur, op
lichaam net voldoende hard. Sterk garnituur, toont wat veel wit op staart, gaat met vlotte
gangen, toont prima karakter. Omwege het type 3 Uitmuntend
11. Zira z Tĕšínovských buků
NHSB: (Imp. Tsj.) 2684104 geb. 06-07-2007 F: V. Sobolík V: Lesan z Hvizdalky M: Tora z Tĕšínovských buků Eig: P. v.d.
Meer

Teefje van 10 maanden. Goed ras en geslachtstype, gestrekte bouw, voldoende vrwl.
hoofd. Evenredig in schedel en voorsnuit, goed oog, oor en gebit. Oog moet nog bijkleuren.
Goede hals-rugbelijning, licht hellend bekken. Voldoende voorborst, voor leeftijd diepe
voorborst, ribwelving moet nog komen. Goed gehoekt voor, zeer goed gehoekt achter.
Prima vachtstructuur en garnituur, derde vacht is aanwezig. Gaat kruisend, grijpt voor
onvoldoende uit, omwege het type een zeer goed. Toont prima karakter. 4 Zeer Goed
12. Laika Ceskylee of Eastwood
NHSB: 2654928 geb. 03-05-2007 F: R. v.d. Lee V: Cirk z Tĕšínovských buků M: Ashley v.d. Perwaborg Eig: G. J. Hebbe

Teefje van ruim een jaar. Goed ras en geslachtstype, vrwl. hoofd met prima expressie. Goed
oog, oor en gebit. Goede belijning in schedel en voorsnuit. Voldoende hals, rug mag nog
wat strakker, tikkeltje lang in lendenen. Goede voorborst en borstdiepte, maar zou beter
doorgeribd mogen zijn, Evenredig doch matig gehoekt, Goede benen en voeten, goede
drievoudige vacht, prima garnituur. Gaat met voldoende stuwing, grijpt voor goed uit, maar
moet in alle onderdelen nog vaster worden. Vandaag een zeer goed. Toont prima karakter.
Zeer Goed

16. Dabisch v.h. Rotherink
NHSB: 2640371 geb. 16-01-2007 F: E. Olde Bolhaar- Keultjes V: Nestor z Tĕšínovských buků M: Balou v.h. Rotherink
Eig: B. de Jonge

Teef van 16 maanden. Zou wat vrouwelijker mogen uitstralen. Het hoofd heeft goede
verhoudingen in schedel en voorsnuit. Wat laag geplaatst oor, goed oog en gebit, oog
moet nog donkerder. Wat kort in hals, rug zou strakker mogen. Hellend bekken voor leeftijd,
prima ribkorf en doorgeribd. Steil in voorhand, matig gehoekte achterhand, prima driedelige
vachtstructuur. Goed garnituur, gaat vlot, maar loopt enigszins overbouwd. Helaas door het
missen van het geslachtstype een goed. Toont prima karakter. Goed

Jonge hondenklasse reuen
24. Eduard Mattheus v.d. Perwaborg
NHSB: 2633788 geb. 26- 11-2006 F: C. A. Wesseling- Haarbrink V: Car od Bošické skály
M: Anak v.d. Perwaborg Eig: H. Fikkert

Reu van 1 ½ jaar. Fraaie reu met prima verhoudingen in hoofd en lichaam, prima ra- en
geslachtstype. Het mnl. hoofd vertoont een prima expressie, is evenredig in schedelvoorsnuit. Lichte ramsneus. Kan oor goed dragen, voor leeftijd donker oog, scharend gebit.
Goede hals- rugbelijning. Goed bekken met staartaanzet. Voor leeftijd prima diepe ribkorf
en goede voorborst. Goed liggend schouderblad, opperarm zou schuiner mogen,
voldoende gehoekte achterhand. Goede benen en voeten, keiharde bespiering, goede
vachtstructuur met duidelijk derde vacht en goed garnituur. Gaat met goede stuwing en
grijpt voor goed uit. 1 Uitmuntend, res. CAC

Jonge hondenklasse teven
21. Evi v.d. Perwaborg
NHSB: 2633792 geb. 26-11-2006 F: Eigenaar V: Car od Bošické skály M: Anak v.d. Perwaborg Eig: C. A. WesselingHaarbrink

Teef van 1 ½ jaar. Prima ras en geslachtstype, vrwl. hoofd, heeft evenredige verhoudingen in
schedel en voorsnuit. Prima expressie door het donkere oog, kan oor goed dragen, volledig
en scharend gebit. Goede hals-rugbelijning, goed liggend bekken met goede staartaanzet
(gecoupeerd, doktersattest). Prima voorborst, ribwelving en borstdiepte, zowel voor als
achter matig gehoekt, doch evenredig. De driedelige vacht is in uitstekende conditie. Gaat
met goede paslengte en voldoende stuwing. Toont prima karakter. 1 Uitmuntend
22. Eliska pes od Vychodu
NHSB: 2614137 geb. 20-06-2006 F: I. J. H. Oostenbrink- Balvert V: Cirk z Tĕšínovských buků M: Bĕlka v.h. Rotherink
Eig: J. Otten en L. A. Verdonk

Teef van 23 maanden. Prima ras- en geslachtstype. Vrwl. hoofd licht gestrekt met goede
verhoudingen. Goed oor en gebit. Oog moet nog wat donkerder, goede hals- rugbelijning.
Staart van goede lengte voor leeftijd. Diepe ribkorf en goed gewelfd. Goed liggend
schouderblad, opperarm wat kort en recht. Voldoende gehoekte achterhand, goede
benen en voeten, goede vachtstructuur. Goed garnituur, wil graag in telgang gaan, maar
met enige moeite laat zij zien dat zij toch goed kan lopen. Toont prima karakter.
2 Uitmuntend
23. Emma pes od Vychodu
NHSB: 2614136 geb. 20-06-2006 F: I. J. H. Oostenbrink- Balvert V: Cirk z Tĕšínovských buků M: Bĕlka v.h. Rotherink
Eig: E. M. Th. Robijn

Teef van 23 maanden. Vrwl. verschijning, voldoende rasbeeld. Hoog geplaatst oor, oog
mag donkerder. Goed gebit, hoofd in verhouding, goede hals, licht gewelfde lendenpartij.
Voor leeftijd goede ribkorf, voldoende gehoekte voorhand, zag achter graag wat meer

kniehoeking. Goede benen en voeten, vacht op het lichaam wel hard, maar nu nog vrij
kort. Goed garnituur, gaat met vlotte gangen, achter voldoende stuwing, voor nog wat
gebonden. Toont prima karakter, maar zou wat vrijer mogen zijn. 3 Zeer Goed

Openklasse reuen
32. Boáz- Janosch Ceskylee of Eastwood
NHSB.2615918 geb. 02-07-2006 F: R. v.d. Lee V: Nandor v.d. Wildtdraad M: Ashley v.d. Perwaborg Eig: J. E.
Kamsteeg- Slot

Fraaie reu van bijna 2 jaar. Gestrekt in lichaam, en mnl. hoofd. Evenredig in schedel en
voorsnuit, fraaie ramsneus. Kan oor goed dragen. Voor leeftijd reeds goed gepigmenteerd
oog. Scharend gebit, en prima onder- en bovenbelijning. Goed liggend bekken en
staartaanzet, goede voorborst en borstdiepte. Mag nog wat meer ribwelving krijgen. Matig
gehoekte voorhand en voldoende gehoekte achterhand. Goede benen en voeten. Op
lichaam goede vachtstructuur, derde vacht aanwezig, voldoende garnituur, bruin met witte
borstvlek. Gaat voor gebonden, achter met voldoende stuwing, prima gedrag.
1 Uitmuntend
33. Hero z Bartový stránĕ
CLP/CF/53987 geb. 25-04-1997 F: S. Ropek V: Car z Skrbenĕ M: Herta z Švábenic Eig: J. Haseldonckx

Reu van 11 jaar. Voldoende ras- en geslachtstype. Het mnl. hoofd vertoont goede
verhoudingen. Wat laag geplaatst en open gedragen oor, donker oog, het gebit laat
leeftijd zien. Tikkeltje kort in hals, ondanks leeftijd zou ik de rug toch wat strakker willen zien.
Wat ronde croupe, goed gewelfde ribkorf, voldoende diepmatig gehoekte voorhand,
voldoende gehoekte achterhand. Goede benen en voeten. Harde doch korte vacht op
lichaam, toont wel derde vacht, goed garnituur. Gaat voor wat breed in elleboog, toont
achter goede stuwing, toont prima karakter en conditie. Omwege het goede hoofd 2 Zeer
Goed
31. Freek of Marckriver valley
NHSB (Imp. B.) 2622276 geb. 31-03-2006 F: J. Haseldonckx V: Eos M: Bes v.d. Perwaborg Eig: A. J. M. van Rijsewijck

Reu van twee jaar. Compacte bouw, prima geslachtstype. Het hoofd vertoont wat brede
schedel. Evenredige voorsnuit, goed oor, oog moet nog donkerder. Volledig scharend gebit,
sterke doch wat korte hals. Rugbelijning mag strakker, licht hellend, maar kort bekken.
Voldoende voorborst, ribwelving en borstdiepte. Zag schouderblad graag schuiner,
voldoende gehoekte achterhand, voldoende bone en voeten en garnituur. Vacht is
keihard, maar te kort. Door het gedrongen totaalbeeld mis ik het fousektype, en daardoor
een goed. Toont prima karakter. Goed

Openklasse teven
26. Eileen
NHSB: (Imp. B.) 2588857 geb. 06-07-2005 F: J. Haseldonckx V: Chess M: Bes v.d. Perwaborg Eig: M. H. M. Biermann

Teef van bijna 3 jaar. Goed ras- en geslachtstype, licht gestrekte bouw, vrwl. hoofd.
Evenredig in schedel en voorsnuit, goed oor, oog mag wat donkerder, goed gebit, goede
hals-rugbelijning. Goed liggend bekken en staartaanzet, wat veel wit op de staart. Goede
ribkorf, matig doch evenredig gehoekt voor en achter. Goede benen en voeten, goede
vacht, derde vacht aanwezig. Sterk garnituur, maar voldoende typisch. Gaat met vlotte
gangen en voldoende stuwing, een tikkeltje vrolijke staart. Prima gedrag. 1 Uitmuntend

28. Chaske v.d. Perwaborg
NHSB: 2536898 geb. 09-12-2004 F: C. A. Wesseling- Haarbrink V: Cyr Strkov M: Anak v.d. Perwaborg Eig: H. J.
Aartsen

Teef van 3 ½ jaar. Gestrekte teef, prima ras- en geslachtstype. Evenredig in schedel en
voorsnuit, kan oor goed dragen, donker oog, volledig scharend gebit. Goede halsrugbelijning, tikkeltje vlak in bekken. Goede staartaanzet en voldoende voorborst en
borstdiepte, zou wat meer doorgeribt kunnen zijn, zag schouderblad graag wat schuiner.
Goed liggende opperarm, zag achter graag wat meer kniehoeking, goede benen en
voeten, prima driedelige harde vachtstructuur. Gaat met goede stuwing en grijpt voor goed
uit. Toont prima karakter. 2 Uitmuntend
30. Belle Ninjo v.d. Perwaborg
NHSB: 2485823 geb. 14-12-2003 F: C. A. Wesseling- Haarbrink V: Grif z Tĕšínovských buků M: Cedra z Dubové hráze
Eig: B. Schoo

Teef van 4 ½ jaar. Voldoende gestrekt in lichaam. Vrwl. hoofd, wat open gedragen oor,
goede verhoudingen schedel-voorsnuit. Goed oog en volledig gebit. Goede halsrugbelijning, licht hellend bekken en wat lage staartaanzet. Goede voorborst, ribwelving en
borstdiepte, voldoende gehoekte voorhand, goed gehoekte achterhand, maar neigt naar
onderschuiven met naar buiten gedraaideknieën. Goede benen en voeten, prima
vachtstructuur, voldoende garnituur. Gaat vlot, maar zou achter beter mogen stuwen. Toont
uitstekend karakter 3 Zeer Goed
29. Charita v.d. Perwaborg
NHSB: 2536899 geb. 09-12-2004 F: C. A. Wesseling- Haarbrink V: Cyr Strkov M: Anak v.d.
Perwaborg Eig: P. Hoekstra
Flinke teef van 3 ½ jaar. Voldoende ras- en geslachtstype. Voldoende vrwl. hoofd. Evenredig
in schedel en voorsnuit. Vertoont wat weinig stop. Wat laag geplaatst oor, donker oog,
volledig en scharend gebit. Goede halslengte, bovenbelijning vertoont een duidelijke dip.
Hellend bekken met lage staartaanzet, mist topje van de staart (doktersattest). Voorhand
ligt naar voren geschoven en zou beter gehoekte kunnen zijn, mist elleboogaansluiting,
voldoende gehoekte achterhand. Voldoende vacht op lichaam, garnituur zou beter mogen
zijn. Omwege type een zeer goed. Prima gedrag. 4 Zeer Goed
25. Chess v.h. Rotherink
NHSB: 2598031 geb. 06-03-2006 F: E. Olde Bolhaar-Keultjes V: Abel M: Ela z Ventová dvora Eig: K. Riezebos

Teef van 2 ½ jaar. Goed ras en geslachtstype, vrwl. hoofd. Evenredig verhoudingen schedelvoorsnuit. Beweeglijk oor, maar wat laag gedragen, goed oog, en scharend gebit.
Voldoende hals, sterke rug, hellend bekken en goede voorborst. Matige ribwelving, ribkorf
zou wat dieper en verder doorgeribt mogen. Matige voorhandshoeking/ achterhand. Lange
schedel en wat hoge hak. In aanleg goede vachtstructuur, derde vacht aanwezig,
voldoende garnituur, gaat en staat van achter hakken nauw, en loopt wat gebonden.
Toont prima karakter. Zeer Goed
27. Dugua v.d. Perwaborg
NHSB: 2583285 geb. 06-11-2005 F: C. A. Wesseling- Haarbrink V: Cirk z Tĕšínovských buků M: Cedra z Dubové hráze
Eig: H. Loef

Teef van 2 ½ jaar. Voldoende ras- en geslachtstype. Voldoende vrwl. hoofd. Het beweeglijke
oor zou wat hoger geplaatst moeten zijn, maar kan hem goed dragen. Toont wat veel
occiput, goed oog en gebit, voldoende hals. Rug zou strakker mogen, wat kort bekken,
matige hoekingen voor, ellebogen zouden beter aangesloten zijn, wanneer de ribkorf diep
genoeg zou zijn en beter gewelfd. Zag achter graag meer knie- en hakhoeking. Benen en
voeten passen bij het totaalbeeld. Korte en harde vacht, gaat met vlotte gangen. Goed

Kampioensklasse teven
34. Kamp. Bela z Žaboklik
NHSB: (Imp. Tsj.) 2514419 geb. 26-11-2003 F: Z. Kovanda V: Dar od Hapový skalý M: Adra od Famího lesa Eig: J.
Aalbers

Teef van 4 ½ jaar. Gestrekt totaalbeeld, ras- en geslachtstypisch. Goede hals-rugbelijning,
goed aangezette staart, goede voorborst, borstdiepte en ribwelving. Voldoende gehoekte
voorhand, goed gehoekte achterhand, sterke benen en voeten. Het licht gestrekte hoofd
heeft goede verhoudingen, oor zou tikkeltje breder aangezet kunnen zijn. Goed
gepigmenteerd oog, goed gebit. Typisch garnituur, harde drievoudige vacht. Gaat achter
met goede stuwing, zou voor wat meer mogen uitgrijpen. Toont prima karakter.
1 Uitmuntend, res. CAC

Gebruikshondenklasse reuen
39. Senna v.d. Rijswerker
NHSB: 2606285 geb. 28-04-2006 F: C. Blokland V: Bardo v.d. Perwaborg M: Tica Eig: J. v.d. Slikke- Pieterse

Reu van 25 maanden. Compact totaalbeeld, mnl. hoofd tikkeltje breed in schedel.
Voorsnuit in verhouding. Goed oor, oog en gebit, met voldoende hals. Goede onder- en
bovenbelijning, maar zag het lichaam graag wat meer gestrekt. Goede staartaanzet,
voorborst voelbaar, goede ribkorf, voldoende gehoekte voorhand, goede gehoekte
achterhand. Sterke benen en voeten. Door de volle garnituur, de wat brede schedel en het
wat ronde oog heeft hij onvoldoende rastype (Griffontype). Op het lichaam voldoende
vacht, maar derde vachtstructuur is zijdeachtig. Prima jachthond, en uitstekend karakter,
maar helaas onvoldoende in rasbeeld. Goed

Gebruikshondenklasse teven
35. Douska v.h. Rotherink
NHSB: 2640370 geb. 16-01-2007 F: E. Olde Bolhaar- Keultjes V: Nestor z Tĕšínovských buků M: Balou v.h. Rotherink
Eig: R. L. L. M. van Hulst

Teef van 16 maanden. Gestrekt totaalbeeld. Prima ras- en geslachtstype. Het gestrekte
hoofd toont prima verhoudingen. Goed oog, oor en gebit. Goede hals-rugbelijning, prima
ribkorf en welving. Hellende croupe, goed gehoekte voor- en achterhand, goede benen en
voeten. Prima vachtstructuur en garnituur, gaat met vlotte gangen en goede stuwing, maar
moet bij het gaan nog vaster in de rug worden. Toont prima karakter. 1 Uitmuntend
37. Cikina v.h. Rotherink
NHSB: 2598032 geb. 06-03-2006 F: E. Olde Bolhaar-Keultjes V: Abel M: Ela z Ventová dvora Eig: H. de Lang

Teef van 2 jaar. Goed ras- en geslachtstype. Gestrekt vrwl. hoofd met goede verhoudingen.
Prima expressie, goed oog, oor en gebit. Goede hals- rugbelijning, goed liggend bekken en
staartaanzet. Goede voorborst en ribwelving, maar moet nog dieper en verder doorgeribd.
Goede hoeking in voor- en achterhand. Goede benen en voeten. De driedelige vacht is
van keiharde structuur, prima garnituur. Gaat met vlotte gangen, goede stuwing, grijpt voor
goed uit, maar nog onvoldoende elleboogaansluiting. Toont prima karakter. 2 Uitmuntend
38. Asta z Krotĕjovských lesů
NHSB: (Imp. Tsj.) 2615995 geb. 07-05-2005 F: P. Novak V: Int. Kamp. Nero z Tĕšínovských buků
M: Silva ze Zvikovské bastý Eig: L. J. van Dijk
Teef van 3 jaar. Licht gestrekt in lichaam, voldoende ras- en geslachtstype. Ik zag het vrwl.
hoofd graag iets smaller in schedel, waardoor een betere harmonie met de voorsnuit zou
zijn. Goed oog, oor en gebit, goede hals-rugbelijning, hellend bekken en tikkeltje lage
staartaanzet. Goede ribkorf en diepte, voldoende gehoekt in voor- en achterhand. Neigt in
stand tot achter onderschuiven. Prima vachtstructuur met derde vacht, garnituur zou wat

meer mogen, mist typische wenkbrauwen. Gaat met vlotte gangen en goede stuwing.
Toont prima karakter. 3 Zeer Goed
36. Alka od Týnecké vrby
NHSB: 2658879 geb. 09-05-2006 F: D. Verner V: Ajax z Malé vovaly M: Kena z Hložku Eig: A. Scherbeijn

Teefje van ruim 2 jaar. Gestrekte teef, zou wat typischer mogen zijn in rasbeeld. Goed
gestrekt hoofd, wat laaggeplaatst oor, voldoende gepigmenteerd oog, goed gebit.
Voldoende hals, voldoende rug, lange lendenpartij met aflopend bekken. Diepe maar
smalle borst, sterk opgetrokken buik, smal en steil in front. Voldoende gehoekt in achterhand,
keiharde vacht, garnituur mocht voller en typischer. (Mist de typische wenkbrauwen). Gaat
achter met voldoende stuwing, draait voorvoeten naar buiten. Toont uitstekend karakter.
Goed

Nestkeuring
Kennel Bohemská perla

geboren 08-12-2007

F: A. T. W. van den Berg
V: Kamp. Aimable Moustache v.d. Perwaborg
M: Gerda z Tĕšínovských buků NJK ‘06

Totaalbeeld: prima rasvertegenwoordigers. Vader heeft het meest meegegeven. Twee
honden zijn iets kort in lichaam, allemaal goede garnituren, goede vachten en prima
karakters!

