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Kampioen Clubmatch 2017
Babyklasse reu.

1 Tjerk v.d. Vlasroot
Geb: 12-1-2017, NHSB: 3068979, Chip: 528140000677916
V: Hardy z koblova M: Kamp. NL & Int. Klaire vd Vlasroot
F: S.A. van Hulst, Eig: Nieuwstraten, Joost
Een onstuimige jonge pup met veel temperament, 5 maanden, hoofd past mooi bij lichaam, nu nog 1
op 1, goed behang, mooi amandelvormig oog, voor leeftijd goed lichaam, normaal gehoekt en goed
gespierd, vacht is in goede aanleg en goed garnituur, kan goed lopen met de juiste correctie, lief
gedrag, baas en hond hebben beide training nodig. 2 Veel Belovend.

2 Tjeerd v.d. Vlasroot
Geb: 12-01-2017, NHSB: 3068978, Chip: 528140000676712
V: Hardy z Koblova M: Kamp. NL & Int. Klaire vd Vlasroot
F: S.A. van Hulst, Eig: Raaij, van, Emile
5 maanden jonge elegante reu, die iets schraal toont maar alles past mooi bij elkaar, hoofd van goede
lengte, hoofd 1 op 1, gerond oog met menselijke uitdrukking, goed behang, zwaar garnituur, de vacht
op dit moment lijkend op de Korthals Griffon, gaat gemakkelijk maar wat kort, jammer gebit is onder
voorbijtend, tijdens het gangwerk zeer fraai contact tussen baas en hond. Weinig Belovend.

3 Tijl v.d. Vlasroot
Geb: 12-01-2017, NHSB: 3068980, Chip: 528140000677760
V: Hardy z Koblova M: Klaire vd Vlasroot
F: S.A. van Hulst, Eig: Havik, Dirk
5 maanden, mooie mannelijke uitstraling en toont goed hoofd, droog, correct in breedte, ideaal mocht
voorsnuit iets langer zijn, goed behang, amandelvormig oog, correct gepigmenteerd, goede
halslengte, goed lichaam, polsen moeten iets sterker, goede lepelvoet, rustig gedrag en vriendelijk
aan de losse lijn, toont goede gangen. 1 Veel Belovend. Beste baby.

Babyklasse teven
4 Toots v.d. Vlasroot
Geb: 12-01-2017, NHSB: 3068983, Chip: 528140000677542
V: Hardy z Klobova M: Kamp. NL & Int. Klaire vd Vlasroot
F: S.A. van Hulst, Eig: Olde Bolhaar, Ellis
5 maanden een echt meisje, vrouwelijk hoofd maar hoofd is nog 1 op 1, neus moet nog langer, correct
behang, goede hals en lichaam, correcte benen, goede staart, de vacht op het lichaam jammer
genoeg verkeerd getoiletteerd, ondervacht teveel uitgeplukt, op benen en borst is de vacht
driedubbel, aan de losse lijn gaat ze correct met veel allure. 1 Veel Belovend.
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Jeugdklasse reuen
5 Rowantree’s Bertus Reinier
Geb: 04-04-2016, NHSB: 3039370, Chip: 528140000647521
V: Ezar Bohemska Perla M: Udette Venaticus Major
F: M.G. Raanhuis, Eig: ter Denge, Michel
13 ½ maand, flinke reu, goede verhouding lengte-hoogte, goede lengte schedel, correcte stop,
voorsnuit voldoende lang, goede hals, borstdiepte tot ellebogen, achter correct gehoekt, voor
minimaal, heeft tijd nodig voor ontwikkeling voorborst, toont goede driedubbele vacht, mooi garnituur,
expressie vriendelijk en rustig, gangwerk voor leeftijd correct maar moet voor beter worden. 3
Uitmuntend.

6 Falco
Geb: 15-04-2016, NHSB: 3040934, Chip: 528140000647565
V: Dyk Rybnov M: Kassandra z Tesinovskych Buku
F: T.A.M. Witjes, Eig: Brekel, van den, Sabine
12 maanden, onstuimige jonge kerel met mannelijke uitstraling, goede schedel, voor ideaal mocht
voorsnuit iets langer zijn maar niet storend, de lengte wordt gegeven door neusspiegel, goed
garnituur, mooie expressie, tijdens gangwerk de will to please, mooie borst en ribwelving, voor bruin
super driedubbele vacht, goede staart, normaal gehoekt, goede lepelvoet, tijdens gangwerk nog wat
onstuimig maar laat goed werk zien, met juiste begeleider is hij een uitstraler. 2 Uitmuntend.

7 Gyrr Bohemská perla
Geb: 10-5-2016, NHSB: 3043339, Chip: 528140000647666
V: Dyk Z Oslavkeho Udoli M: Era Bohemska perla
F: A.T.W. vd Berg, Eig: Huizinga, Julie
1 jaar oud, zeer fraaie rastypisch, met goede verhouding lengte-hoogte, correct gewelfde schedel,
goede stop, correcte lengte in voorsnuit, iets langer dan schedel, amandelvormig oog, zeer fraai
pigment, rastypisch behang, 3 dubbele vacht met typische beharing aan borst, zeker voor leeftijd
goede borstdiepte, tijdens gangwerk zeer rastypisch samenwerkend en soms vragend, super gedrag.
1 Uitmuntend Res.CAC

8 Gerd Bohemská perla
Geb: 10-5-2016, NHSB: 3043338, Chip: 528140000648897 NLD
V: Dyk z Oslavského ùdoli M: Era Bohemska perla
F: A.T.W. vd Berg, Eig: Servranckx, Joren
1 jaar, goed mannelijk totaalbeeld, een echte wildebras, mannelijk hoofd, verhouding 1 op 1, voorsnuit
moet langer worden, goed behang maar soms wat laag gedragen, goed gevormd oog, pigment goed,
voor en achter passende hoekingen, hebben nog tijd nodig, nog wat weinig ondervoorborst, een 3
dubbele vacht, flinke baard, gangwerk wat smal, maar goede paslengte, in gedrag onstuimig en
levendig, in expressie vriendelijk. 4 Zeer Goed.
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Jonge Hondenklasse reuen
9 Jelle Douwe v.d. Perwaborg
Geb: 11-8-2015, NHSB: 3014956, Chip: 528140000624536
V: Cesar od Vetrné borovice M: Ilse Cedra v.d. Perwaborg
F: C.A. Wesseling-Haarbrink, Eig: vulker, Marianne
21 maanden, mannelijke uitstraling met zeer fraai lichaam, jammer genoeg de hoekingen voor en
achter steil, goed gespierd hoofd, 1 op 1, duidelijke stop, goed behang, correct garnituur, op lichaam
dubbele vacht, op benen en borst driedubbel, staart goed aangezet maar wat hoog, mooie lepelvoet,
zeer fraaie bespiering, jammer door bouw gaat hij met erg korte pas. 2 Zeer Goed.

10 De Malushoeve Kovar W ‘16, VJP
Geb: 10-06-2015, NHSB: 3008206, Chip: 528140000605875
V: Aran od Petrovskeho zamku M: Tara od Jemiluk
F: J. van Eijk, Eig: Slikke, van der, Jeanine
Bijna 2 jaar, flinke reu, alles past mooi bij elkaar, mooie schedel, goed behang, voorsnuit mag wat
langer zijn, goed garnituur, vriendelijke uitdrukking, goed pigment, goede bouw en lichaam, ribben van
goede lengte, met korte lendenen, toont kattenvoet, gangwerk ruim en stuwend en parallel, de vacht is
dubbel, mist ondervacht, goed gedrag. 1 Uitmuntend

Openklasse reuen
11 Rowantree‘s Abe Duuk 16 Kamp.
Geb: 22-01-2015, NHSB: 2992463, Chip: 528140000604102
V: Ricky z Kyjovic M: Udette Venaticus Major
F: M.G. Raanhuis, Eig: Burgers, Jan
Flinke reu, wel goed in verhouding, schedel goed gewelfd, goede bakken, voorsnuit wat kort, licht
gerond oog, goed gepigmenteerd, goede lippen, fraaie neus, flink garnituur, dit geeft indruk ander ras
(Korthals Griffon), goede hals, licht gestrekt lichaam, goed gehoekte achterhand, vacht op benen drie
dubbel, op de rug is de ondervacht verhaard, gaat met goede stuwing achter, maar voor met losse
ellebogen, goed gedrag. 3 Zeer Goed.

12 Xilac Falkor Venaticus Major
Geb: 21-4-2015, NHSB: 3002558, Chip: 528140000609378
V: Dix z Piskove zahrady M: Kamp. NL & Int. Vitesse Venaticus Major
F: L.J. van Dijk Eig: Calis, Christien
2 jaar, mooie krachtige reu van goede maat, correcte lengte hoogte verhouding, rechte korte rug en
lendenen, maar mooie lange ribkorf, zeer rastypisch oog diep zoals het in de standaard staat,
vriendelijk en zeer goed gepigmenteerd, correct behang, goed bebaard, zeer fraai garnituur,
wenkbrauwen zijn wat kort, 3 dubbele vacht op rug niet op benen, normale hoekingen zonder
overdrijvingen, gaat zeer rastypisch vragend naar de baas. 1 Uitmuntend CAC Beste reu.
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13 Xep Venaticus Major
Geb: 21-04-2015, NHSB: 3002559, Chip: 528140000610362
V: Dix z Piskove zahrady M: Kamp. NL & Int. Vitesse Venaticus Major
F: L.J. van Dijk, Eig: Peels, Geert
25 maanden, goede mannelijke uitstraling met goede lengte in lichaam en correcte hoogte, voorsnuit
schedel duidelijk 1 op 1, voor ideaal mag voorsnuit langer, goed behang, typisch oog met goede
uitdrukking, rechte rug en goed bespierd, 3 dubbele vacht, goede staart, voor normaal gehoekt, staat
soms wat koehakkig, gangwerk typisch CF. 2 Uitmuntend.

Gebruikshondenklasse reuen
14 Xandorus Venaticus Major HZP
Geb: 21-4-2015, NHSB: Chip: 528140000608670
V: Dix z Piskove zahrady M: Kamp. NL & Int. Vitesse Venaticus Major
F: L.J. van Dijk, Eig: Alstede,
2 jaar, elegante reu die in alles wat mannelijker mocht zijn, hoofd mist lengte in voorsnuit, mooi
garnituur, mooi amandelvormig oog met mooi pigment, goede hals, lang lichaam, staat wat laag op
benen, gaat voor uit ellebogen, achter voldoende stuwend, vacht mist ondervacht en neigt naar
Korthals Griffon, wordt mooi gecorrigeerd met gangwerk. 2 Goed.

15 Irr van het Rotherink V: Ugas Z Tesinovskych Buku
Geb: 01-08-2013, NHSB: 2933528, Chip: 528140000535039
V: Falco v.h. Roterink M: Kamp. NL & Int. Easy Noa van het Rotherink
F: E.Olde Bolhaar-Keultjes, Eig: Verweel, Cor
Flink gespierde reu met mannelijke uitstraling, hoofd duidelijk 1 op 1, goed gerond oog, wat groot,
expressie mocht wat meer, voor en achter passend gehoekt maar matig goede ribkorf, zeer fraaie
bespiering, lepelvormig voet, wat stram in pols, goede stuwkracht maar hoofd wordt rastypisch
gedragen, in gedrag een echte macho, zou iets gemoedelijker moeten zijn. 1 Zeer Goed.

Kampioensklasse reuen
16 Kamp. Hunter v.h. Rotherink
Geb: 14-03-2012, NHSB: 2874462, Chip: 528140000485691
V: Zorba z Tesinovskych Buku M: Fleur vh Rotherink
F: E.Olde Bolhaar-Keultjes, Eig: Ragay, Edith
Zeer fraaie reu met mooie verhoudingen, goede lengte, goede schedel, stop, mag voorsnuit nog net
iets langer voor het ideaal, voor en achter ideaal gehoekt, goede ribkorf, goede lendenen, vacht 3
dubbel, op rug iets missend, goed gespierd, als het juiste tempo wordt gelopen maar meestal gaat
baas dribbelen. 1 Uitmuntend.
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Veteranenklasse
17 Fledder v.h. Rotherink
Geb: 25-01-2009, NHSB: 2735379, Chip: 528140000353348
V: Gaston z Tesinovkych buku M: Balou van het Rotherink
F: E.Olde Bolhaar-Keultjes, Eig: Vonk, Jacqueline
8 jaar, mooie man, uitstraling wijs, rustig, met goede lengte in voorsnuit, het oog diep zoals het
bedoeld is, goede hals, rechte rug, jammer voor en achter erg steil maar past wel, vacht behalve in
bruin drie dubbel maar mist de grannnen op borst en benen, gaat met plezier door de ring maar
krabbend, super en typisch gedrag. 1 Zeer Goed, Beste veteraan.

Jeugdklasse teven
18 Rowantree’s Bri Annejet
Geb: 4/4/2016, NHSB: 3039377, Chip: 528140000645375
V: Ezar Bohemská perla M: Udette Venaticus Major
F: M.G. Raanhuis, Eig: Buurman, Anja
13 maanden, een flinke teef, alles past goed bij elkaar, voorsnuit schedel 1 op 1, goed behang,
voorsnuit mocht nog langer, goed amandelvormig oog, goed gepigmenteerd, voor en achter
evenredig gehoekt, rechte benen, kattenvoet, vacht op benen drie dubbel op de rug verhaard, mag
niet zwaarder worden in schedel. Zeer Goed.

19 Zoë Venaticus Major
Geb: 16-05-2016, NHSB: 3044634, Chip: 528140000656849
V: Ugas Z Tesinovskych Buku M: Storm Venaticus Major
F: L.J. van Dijk, Eig: Bluemink-Holkenborg, Thekla
12 maanden oud, een echte dame, die momenteel een gestrekt lichaam toont, in de benen mag ze
nog wat groeien, hoofd met goede balans maar duidelijk 1op 1, goed behaard, amandelvormig oog,
goed gepigmenteerd, voor en achter gehoekt maar matig, staat iets zwak in de pols, onder voorborst
nog matig en onderbelijning snel oplopend, goede staart, gaat met plezier door de ring, voor los
voeten naar binnen, achter wat smal. Zeer Goed.

20 Diana
Geb: 15-04-2016, NHSB: 3040938, Chip: 528140000646646
V: Dyk Rybnov M: Kassandra z Tesinovskych Buku
F: T.A.M. Witjes, Eig: Witjes, Theo
Bijna 1 jaar, mooie vrouwelijke uitstraling, met goede rust, juiste lengte in voorsnuit, ogen diep zoals
de standaard beschrijft, goed garnituur en voor leeftijd goed gepigmenteerd, voor en achter normal
gehoekt, niet op alle delen drie dubbele vacht, maar goede structuur, de vlek op de rug geeft
vertekend beeld, hond gaat goed, goed gedrag, rustig, hond en baas zijn 1. 3 Uitmuntend.

Český Fousek Vereniging Nederland
www.ceskyfousekvereniging.nl

21 Tosca
Geb: 15-04-2016, NHSB: 3040937, Chip: 528140000642589
V: Dyk Rybnov M: Kassandra Z Tesinovskych Buku
F: T.A.M. Witjes, Eig: Ermers, Han
13 maanden, mooie vrouwelijke dame, bijna geheel bruin, hoofd goede lengte maar duidelijk 1 op 1,
goede oog diepte, goed gepigmenteerd, goed behang, goed garnituur, voor en achter evenredig
gehoekt, maar moet nog wat dieper worden, mooie drie dubbele vacht, wat na het zwemmen
zichtbaar is, sierlijk bone, gaat voor leeftijd vast en stuwend. 2 Uitmuntend.

22 Saar
Geb: 15-4-2016, NHSB: 3040939, Chip: 528140000646503
V: Dyk Rybnov M: Kassandra z Tesinovskych Buku
F: T.A.M. Witjes, Eig: Hulshof, Toon
13 maanden, mooie vrouwelijke uitstraling, voor het ideaal mocht voorsnuit langer, mooi garnituur,
pigment voor leeftijd goed, goed behang, goede drie dubbele vacht, lepel voet, gaat gemakkelijk en
stuwend, typische hoofdhouding, af en toe vragend aan baas, goed voorgebracht. 4 Uitmuntend.

23 Gaya Bohemská perla
Geb: 10-05-2016, NHSB: 3043342, Chip: 528140000649196
V: Dyk z Oslavskeho udoli M: Era Bohemska perla
F: A.T.W. vd Berg, Eig: Blokland, Katja
1 jaar oud, mooie vrouwelijke goede vertegenwoordiger, mooi ontwikkeld, goede verhoudingen, toont
goed hoofd met goede voorsnuit, oog diep zoals in de standaard staat, in uitdrukking will to please,
mooie lange ribben, goede korf, 3 dubbele vacht, gangwerk ruim stuwend en correct, een dame om
trots op te zijn. 1 Uitmuntend.

Jonge hondenklasse teven
24 Bora Vousate Stesti
Geb: 12-06-2015, NHSB: 3047019 imp Tsj., Chip: 945000005045151
V: Lesan z Koblova M: Bessi z Blatin
F: Zacek Libor, Eig: Rhebergen, Wim
Bijna 2 jaar, vrouwelijk type, op dit moment hoofd divigerend, goed behang, amandelvormig oog,
goede pigmentatie, vrouwelijke garnituur, goede hals, correcte voorborst, korte lendenen, achterhand
kon beter gehoekt zijn, in kroep en knie iets overriesend, gecoupeerd, goed gedrag, gemakkelijk en
rustig. 2 Zeer Goed.
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25 De Malushoeve Dusana
Geb: 10-06-2015, NHSB: 3008211, Chip: 528140000611050
V: Aran od Petrovskeho zamku M: Tara od Jemiluk
F: J. van Eijk, Eig: Eijk, van, Jeroen
Bijna 2 jaar, flinke dame, alles past goed bij elkaar, goed gewelfde schedel, goed behang, correcte
hals en rug, kruis wat hellend, voor en achterhand past bij elkaar, zeer sterk donkerbruin, toont
kattenvoeten en correcte staart, goed garnituur, gaat rustig met korte pas, bij attent zijn toont ze het
hoofd van de duitste staande draadhaar. 1 Zeer Goed.

Openklasse teven
26 Jonesy v.d.Perwaborg
Geb: 11-08-2015, NHSB: 3014960, Chip: 528140000624273
V: Cesar od Vetrne Borovice M: Ch. Ilse Cedra van de Perwaborg
F: C.A. Wesseling-Haarbrink, Eig: Schellekens, Saskia
21 maanden, zeer fraai rastypisch hoofd met goede verhoudingen, goed behang, amandelvormig oog,
voor leeftijd goed gepigmenteerd, goed garnituur, goede borst, ribben en lendenen, jammer de voor
en achterhoeking is erg steil, kroep is afhellend, kattenvoet, goede vachtstructuur, op de rug dubbel,
jammer gangwerk mist lengte en front uitgrijpen, goed voorgebracht. 2 Zeer Goed.

27 Rowantree‘s Anne Teis
Geb: 22-01-2015, NHSB: 2992464, Chip: 528140000601978
V: Ricky z Kyjovic M: Udette Venaticus Major
F: M.G. Raanhuis, Eig: Raanhuis, Marjan
Bijna 2 ½ jaar, flinke teef, net nog vrouwelijk, heeft juiste typische opvulling onder de ogen, goede
belijning naar bekken, de ogen diep, met de expressie will to please, goede bouw, goed lichaam, toont
voor kattenvoet, staat heel rustig en correct in goede samenspraak met baas, gaat ruim stuwend met
hoofd hoog gedragen. 1 Uitmuntend.

28 Rowantree’s Adelheid Kee
Geb: 22-01-2015, NHSB: 2992468, Chip: 528140000602777
V: Ricky Z Kyovic
M: Udette Venaticus Major
F: M.G. Raanhuis, Eig: Hartman, Ingrid
28 maanden, flinke dame die niet dikker mag worden, hoofd correct gewelfde schedel, voorsnuit en
garnituur, grote neus, goede hals, mooie borstdiepte, mooie korf, korte lendenen, de voor en
achterhand passend bij elkaar maar kort, hierdoor is de voorhand lijkt minimaal, goede vachtstructuur,
gaat met voldoende paslengte maar voor iets nauw, 3 Zeer Goed.
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29 Van Melverts-hof Tosca
Geb: 15-11-2013, NHSB: 2818068, Chip: 5281400005569966
V: Dyk z Ulibickeho palenka M: Thara venaticus major
F: W.A.J. Bouwmans, Eig: Hooftman-Bruiins, Willemien
3 ½ jaar, flinke dame, voorsnuit en schedel passen goed bij elkaar, voorsnuit lijkt smal, correct
gevormd maar lederoren, gebit is helaas in de snijtanden kruis, korte hals, voor en achter evenredig
gehoekt maar erg matig, lepelvoet, de vachtconditie op dit moment niet optimaal, bij voorborst erg fijn,
gaat met korte pas, goed gedrag en rustig, om het gebit en oren een diskwalificatie.

30 Vita Venaticus Major
Geb: 23-03-2012, NHSB: 2875836, Chip: 528140000493677
V: Esus vom land der somme M: Int. Kamp. Asta z krotejovkych lesu
F: L.J. van Dijk, Eig: Berg, van den, Derk
Absent

31 Katty od Pitné vody
Geb: 14-01-2014, NHSB: 3009068 (imp Tsj), Chip: 203098100325939
V: Dan ze Staropleskych luk M: Dorka od Ruvra
F: Kalivoda Jiri Ing, Eig: Norel, van, Beert
3 ½ jaar, vrouwelijk totaalbeeld, goed hoofd, duidelijk 1 op 1, lichte ramsneus, garnituur, oren goed
gedragen, bespierde hals, voor matig gehoekt, vooral bovenarm, vooral stijf op pols, kattenvoet,
goede bone, jammer kruis is erg hellend, loopt van smal naar breed, daardoor loopt ze met de knieen
naar buiten, mist diepte in lichaam, rustig gedrag, vacht goede structuur. Goed.

32 Barka van Wold en Aa
Geb: 15-4-2015, NHSB: 3001085, Chip: 5.281400006e+014
V: Dyk Rybnov M: Flora van Wold en Aa
F: H. de Lang, Eig: Koning ter hege, Esther
Ruim 2 jaar, mooie maat, hoofd vrouwelijk maar duidelijk 1 op 1, vriendelijke uitdrukking, goed
garnituur, mooi gepigmenteerd, gespierde hals, voor en achter evenredig gehoekt, zeer sterk
gespierd, gaat met plezier met goed tempo, voor iets de voeten bij elkaar, heeft tijd nodig, echt meisje.
4 Zeer Goed.
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Gebruikshondenklasse teven
33 Kassandra z Tesinovskych buku
Geb: 1/5/2013, NHSB: 2963251 imp Tsj., Chip: 528210002921268
V: Gaston z Podhoranku M: Cecilka z Tesinovskych buku
F: Sobolik Vaclav, Eig: Witjes, Theo
4 jaar, van neus tot staart een echte CF, alles past bij elkaar zoals de standaard voorschrijft, juist
hoofd, expressie en vacht, lepelvoet, in stand en beweging rustig, vriendelijke en vragend aan de
baas, gaan we samen goed. 1 Uitmuntend, RES. CAC.

34 Tara od Jemiluk
Geb: 20-04-2012, NHSB: 2888133 imp Tsj., Chip: 972270000215887
V: Dar z Hutske osday M: Lira od Jemiluk
F: Jenik Milan, Eig: Eijk, van, Jeroen
5 jaar oud, een vrouwelijke uitstraling, hoofd goed belijnd, zag graag meer voorsnuit, zacht behang,
goed pigment, voor en achter past mooi bij elkaar, de vacht mocht iets meer drie dubbel zijn, gaat vlot,
voor iets peddelend, ringgedrag rustig en vriendelijk. 4 Zeer Goed.

35 Jikke Jans van de Perwaborg NJK
Geb: 11-08-2015, NHSB: 3014958, Chip: 528140000620083
V: Cesar od Vetrne Borovice M: Ilse Cedra van de Perwaborg
F: C.A. Wesseling-Haarbrink, Eig: Broeders, Peter
21 maanden oud, vrouwelijk totaalbeeld, hoofd in goede balans, maar duidelijk 1 op 1, goed garnituur,
oog correct geplaatst, mooie uitdrukking, voor en achter passend bij de ? hoekingen te weinig,
hierdoor staan de ellebogen bij elkaar, zeer rastypische vacht, goed gespierd, correct bone, gangwerk
telgang of in draf linksachter niet gebruikend. 3 Zeer Goed.

36 Agáta od Chluminské kamizolky
Geb: 21-08-2015, NHSB: 3026870 imp. Tsj, Chip: 941000018215327
V: Char od Tyrse M: Cindy
F: Zachara Petr, Eig: Aalbers, Jan
2 ½ jaar, vrouwelijk totaalbeeld, goede maat, lengte in lichaam, hoofd duidelijk 1 op 1, goed behang,
goed garnituur, voor en achter normaal gehoekt, lendenen correct voor een teef, op de rug een
dubbele vacht, op benen en voor vacht drie dubbel, gaat gemakkelijk en rustig, af en toe vragend aan
de baas, rustig in stand en beweging. 2 Uitmuntend.
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Kampioensklasse teven
37 Kamp. Era Bohemská perla, NJK’13, CW’13, W’14, W’15
Geb: 1/6/2012, NHSB: 2884436, Chip: 528140000489215
V: Hard ze Šimárniku M: Kamp. Cedra Bohemská perla NJK ‘09, W’09, CW’10, W’10, W’12, W’13
F: Eigenaar, Eig: Berg, van den, Anna
5 jaar van neus tot staart 100 % CF. 1 fout ik ben niet de eigenaar.
1 uitmuntend. CAC. Clubwinnaar 2017

