
 
 

Keurverslagen KCM Beauceron Vereniging, 14 juni 2015 

Kaatsheuvel, Keurmeester: De heer D. Rutten 

Babyklas Reuen 

1 Jelco Berger de la Bage 2 Belovend 

NHSB:2989849, geb. 24-12-2014, F: E. Boumans, Eig.: R. Alarm 

V:Bourbon Warrior Soul, M:Femke de la Horde du Bois  Perdu 

6 maanden, ondeugende jonge reu, zeer goed rasbeeld, goede hoogte lengte verhouding, prima 

belijning in het hoofd, mooi donker oog, goed verzorgd gebit, niet kunnen zien of het scharend of 

compleet is, stevig lichaam met iets oplopende rug belijning, voorhand beter gehoekt dan achter, 

mooie kleur, zou met iets meer ringtraining beter scoren, is in beweging moeilijk te beoordelen 

ivm onstuimig gedrag. 

 

 
 

 

2 Jaika Berger de la Bage 3 Belovend 

NHSB:2989848, geb. 24-12-2014, F: E. Boumans, Eig.: G. van den Broek 

V:Bourbon Warrior Soul, M:Femke de la Horde du Bois  Perdu 

6 maanden, zeer goed rasbeeld, goede maat, voldoende hoogte/lengte verhouding, zeer goede 

belijning van het hoofd, voldoende ogend oog, goed gebit, rugbelijning niet geheel glad iets 

ophogend, voorhand beter gehoekt dan achter, uitmuntende vacht, goede kleur met mooi schoon 

brand, is in beweging nog wat los en valt op de voorhand. 
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3 Jake Berger de la Bage (Baco) 1 Veel Belovend 

NHSB:2989851, geb. 24-12-2014, F: E. Boumans, Eig.: Halters 

V:Bourbon Warrior Soul, M:Femke de la Horde du Bois  Perdu 

6 maanden, zeer goed rasbeeld, prima belijning van het hoofd, goed gebit, voldoende ontwikkeld 

lichaam voor deze leeftijd, mooi lichaam, mooie voorborst, uitmuntende vacht, heel behoorlijk in 

beweging maar heeft training nodig, waardoor gebit beter te beoordelen is, ziet er verzorgd uit. 

 

 

4 Jeno Berger de la Bage Absent 

 

Babyklas Teven 

5 Jada Berger de la Bage 3 Belovend 

NHSB:2648522, geb. 24-12-2014, F: E. Boumans, Eig.: H. Marechal 

V:Bourbon Warrior Soul, M:Femke de la Horde du Bois  Perdu 

6 maanden, zeer goed rasbeeld, behoorlijk wat temperament, goed hoogte/lengte verhouding 

maar nu nog wat overbouwd, voldoende belijning van het hoofd, goede ogen, prima gebit, goed 

gehoekt voor en achter, behoorlijk bone, moet in alles nog vaster worden ook in beweging, 

moeilijk uit telgang te krijgen. 
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6 Jara Berger de la Bage 2 Veel Belovend 

NHSB:2989854, geb. 24-12-2014, F: E. Boumans, Eig.: A. Kuijpers 

V:Bourbon Warrior Soul, M:Femke de la Horde du Bois  Perdu  

6 maanden, prima rasbeeld, al behoorlijk ontwikkeld maar moet in alles nog meer vlees krijgen, 

voldoende belijning van het hoofd, mooi donker oog, ruim schaar gebit, prima verhouding van het 

lichaam, staat mooi op de benen, goede vacht en kleur, brand is niet helemaal schoon, loopt al 

behoorlijk goed, bij vlagen in mooie draf. 

 

 

7 Olina L’Etoile de la Nuit 1 Veel Belovend BESTE BABY 

LOSH:1156247, geb: 18-01-2015, F= Eig.: L. de Vries 

V: Byon de la Foret de Thuringe, M: Fira de la Terre Sacree de Marius 

4,5 maand, uitmuntend type, mooie hoogte/lengte verhouding, hoofd al behoorlijk ontwikkeld 

met goede ogen, prima gebit, licht gestrekt lichaam maar toch compact, mooie voorborst, 

uitmuntend gehoekt, staat mooi op de benen, uitmuntende vacht met goede kleur, prima 

gangwerk met goede stuwing, moet alleen nog leren om staart correct te dragen. 
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Puppyklas Reuen 

8 Datu 1 Veel Belovend BESTE PUPPY 

NHSB:2981171, geb. 27-09-2014, F: J. ter Horst, Eig.: M. Pool 

V:Galik du Diable de Morval, M:Leann Chayenne de la Fiere Maison 

8 maanden, uitmuntend type, zeer temperamentvol, mooie compacte massieve verschijning, 

prima ontwikkeld hoofd, ogen nog opkleuren, uitmuntend compleet schaargebit, mooie belijning 

van het hoofd, krachtig lichaam, prima hoekingen, krachtig bone, mooie kleur verdeling black&tan, 

gangwerk temperamentvol maar bij vlagen kort stuwend, staartdracht zou iets typischer mogen. 

 

 

Puppyklas Teven 

9 Gea van de Paardenstal 2 Veel Belovend 

NHSB:2985733, geb: 16-11-2014, F= Eig.: J. van Hout 

V:Haxo du Pays des Songes, M:Vita van de Paardenstal 

8 maanden, uitmuntend type, mooie hoogte/lengte verhouding, vrouwelijk hoofd, iets schuin 

geplaatst oog, mooi donker, prima gebit, voorborst moet zich nog ontwikkelen ruim voldoende 

goed, mooie boven belijning met lichte spanning over de lijnen, uitmuntend gangwerk met mooie 

typische staartdracht, mooie black&tan aftekening. 
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10 Dior 1 Veel Belovend 

NHSB:2981175, geb. 27-09-2014, F: J. ter Horst, Eig.: D. Testelmans  

V:Galik du Diable de Morval, M:Leann Chayenne de la Fiere Maison 

8 maanden, substancy volle teef, mooie hoogte/lengte verhouding, goede belijning van het hoofd, 

al mooie breedte in het hoofd, recht geplaatst donker oog, prima en compleet schaargebit, mooie 

boven belijning, hoekingen in voor en achterhand mochten beter, al mooi ontwikkelde voorborst, 

stevig bone, evenredig in beweging, voor iets los in de polsen, uitmuntende vacht en kleur, lekker 

rustiek gedrag. 

 

 

11 Jaos de la Terre Sacree de Marius (Jip) 2 Uitmuntend 

LOF:2013052528, geb. 22-02-2014, F: V. Rouquette, Eig.: G. Mulder 

V:Eros de la Grange Colombe, M:Cadix de la Terre Sacree de Marius 

15 maanden, uitmuntend type met een super fijn rustiek gedrag, typisch hoofd met correcte oren, 

mooi donker oog, prima gebit, mooie boven belijning, staat achter prima op de benen, moet voor 

nog massa krijgen, goede borst diepte, uitmuntende vacht, goede kleur, loopt met vlotte gangen. 
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12 Noble Mister Iggy Blue L’Etoile de la Nuit (Iggy) 3 Uitmuntend 

LOSH:1149772, geb. 22-07-2014, F: L. de Vries, Eig.: M.L. Rietkerken 

V:Enzo du Bois du Coin Perdu, M:Enza de la Terre Sacree de Marius 

Bijna 11 maanden, rustieke jonge reu met fijn gedrag, goede verhoudingen schedel voorsnuit maar 

zag graag voorsnuit strakker, mooie hoogte/lengte verhouding, opperarm mocht iets schuiner, 

voldoende voorborst, prima gebit, staat prima op de benen, mooie harde beharing, goede kleur, 

uitmuntend in beweging, goede pas lengte. 

 

 

13 Conan 4 Zeer Goed 

NHSB:2961406, geb. 05-04-2014, F: J. ter Horst, Eig.: H.G. Rijbroek 

V:Adventure Troy de la Pointe du Meingat, M:Avalanche Annabel L Ami Noir 

14 maanden, uitmuntend type, goede belijning van het hoofd, mooi donker oog, prima gebit, 

goede hoogte/lengte verhouding, goede voorborst, mooie rugbelijning maar bekken ligt te sterk 

hellend, iets meer hoeking gewenst in opperarm, al prima ontwikkeld bone, staat voor prima 

ontwikkeld op de benen, achter een tikje ondergeschoven, uitmuntend weersbestendige vacht, 

ruim voldoende in beweging maar meer stuwing gewenst. 
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14 N’Lewis L’Ami de la Campagne (Midas) 1 Uitmuntend BESTE JEUGDREU 

NHSB:3004462, geb. 13-09-2014, F: J. Anno& M. Debouver, Eig.: C. van Dellen & F. Ottburg 

V: F Karma de Manoir des Gandines, M:Felicia de la Cite des Comtes 

9 maanden, uitmuntend type, mooie massa zeker voor deze leeftijd, prima belijnd hoofd, mooi 

donker oog, prima gebit, uitmuntend lichaam met mooie voorborst, staat prima op de benen, 

bekken zou iets vlakker kunnen, uitmuntend vacht, goede kleur, gangwerk ruim voldoende, fractie 

meer stuwing gewenst. 

 

 

 

15 Noah L’Etoile de la Nuit Diskwalificatie (Enkele Hubertusklauw) 

LOSH:1149770, geb. 22-07-2014, F: L. de Vries, Eig.: A. van der Stoep 

V:Enzo du Bois du coin Perdu, M:Enza de la Terre Sacree de Marius 

10 maanden, uitmuntend type, beetje onwennig in de ring; mooi belijnd hoofd, correcte ogen, 

mooi donker; prima gebit, mooi sterk lichaam met mooie massa, uitmuntende harde vacht, goede 

kleur, mooie draf, goede paslengte, jammer dat hij links achter maar 1 hubertusklauw heeft. 
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Openklas Reuen 

16 Pelle Troy de la Fiere Maison (Gunnar) Zeer Goed 

NHSB:2886721, geb. 13-06-2012, F: B. Blonk, Eig.: E. Herder 

V:Adventure Troy de la Pointe du Meingat, M:Eowyn de la Fiere Maison 

3 jaar, krachtige reu, uitmuntend type, goede hoogte/lengte verhouding, voldoende massa, goede 

verhouding van het hoofd; mooi donker oog, prima gebit, krachtig lichaam, prima  ribben, 

voorhand beter gehoekt dan achter, prima bone, vachtstructuur voldoende hard, open op de rug, 

in beweging meer stuwing gewenst. 

 

 

17 Hacker L’Etoile de la Nuit 2 Uitmuntend RCAC 

NHSB:2870529, geb. 07-02-2012, F: L. de Vries, Eig.: H. Mulder 

V:Evian Igor du Murier de Sordeille, M:Enza de la Terre Sacree de Marius 

3,5 jaar, uitmuntend type, krachtig en rustiek totaalbeeld, mooie belijning van het hoofd, mooi 

donker oog, uitmuntend gebit,sterke hals, mooie boven belijning, mooie voorborst, goede 

hoekingen, staat prima op de benen, goede vachtstructuur, tan aftekening is niet helemaal 

schoon, mooi evenredig en stuwend gedrag. 
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18 Ercules L’Ami Noir 3 Uitmuntend 

LOSH:9153664, geb. 18-10-2012, F: D. Cerna, Eig.: PH. Benoit & M.sergant 

V:Badaboum des Feux de L Ange, M:Airan des Gardiens aux Coeurs Tendres 

31 maanden, uitmuntend type, massief van bouw, lekker rustiek, goede hoogte/lengte 

verhouding; mooi donker oog,stop zou iets vloeiender kunnen, sterk lichaam met mooie 

voorborst, sterk bone, prima boven belijning, correct gehoekt, vlot evenredig gangwerk, 

vachtstructuurgoed hard, brand mag iets schoner; draagt staart rastypisch. 

 

 

19 Honyx Mambo L’Etoile de la Nuit 1 Uitmuntend CAC  & BOB 

NHSB:2870528, geb. 07-02-2012, F: L. de Vries, Eig.: M.L. Rietkerken 

V:Evian Igor du Murier de Sordeille, M:Enza de la Terre Sacree de Marius  

3,5 jaar, uitmuntend type, rustiek en mooi in verhouding, krachtig hoofd, goed belijnd, mooi 

donker oog, prima gebit, uitmuntende boven belijning, sterke hals, mooie voorborst, staat prima 

op de benen met goede hoekingen, vachtstructuur hard en voldoende vettig, rustig en voldoende 

stuwend gangwerk, mooie staartdracht, 10! voor zijn gedrag. 
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20 Morse L’Ami de la Campagne (Monty) 4 Uitmuntend 

NHSB:2982005, geb. 12-06-2013, F: J. Anno & M. Debouver, Eig.: C. van Dellen & F. Ottburg 

V:Cesar des Gardiens aux coeurs Tendres, M:Felicia de la Cite des Comtes 

2 jaar, uitmuntend type, prima belijning van het hoofd met typische ogen en oren, compleet 

schaargebit, prima lichaam met goede voorborst, staart in stand iets naar onder geschoven, 

acceptabel, goed in de voorborst, meer kniehoeking gewenst achter, mooie harde vachtstructuur, 

ruim voldoende in beweging, iets meer stuwing gewenst, super gedrag! 

 

 

21 Obelix (Dakar) Zeer Goed 

NHSB:2868875, geb. 02-01-2012, F: J. ter Horst, Eig.: L. Willems 

V:Bacchus des Assier, M:Boudica Warrior Soul 

3,5 jaar, zeer goed rasbeeld, goede hoogte/lengte verhouding, maar heeft qua massa zijn max wel 

bereikt, goed belijnd hoofd, mooi donker oog, gebit met voortanden gedeeltelijk tang, prima 

hoekingen, iets teveel vering in voorvoet (overgewicht), uitmuntede vacht, goede kleur, vlot en 

stuwend gangwerk met iets polsbeweging, vanwege zijn max gewicht een zeer goed. 
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Jeugdklas Teven 

22 Jeans Argentee du Mont des Croisettes 2 Uitmuntend 

NHSB:2997141, geb. 29-01-20147, F: A. Leurs, Eig.: A. van Sluis 

V:Djack du Mont des Croisettes, M:Feinte-de-Tortue du Mont des Croisettes 

16 maanden, prima rasbeeld, goede hoogte/lengte verhouding, vrouwelijk goed belijnd hoofd, 

mooi donker oog, prima gebit, stevig lichaam, in stand een beetje ondergeschoven, uitmuntende 

voorborst, vacht voldoende hard maar op de rug beetje open, evenredig in beweging, iets meer 

stuwing gewenst, staartdracht iets teveel krul maar acceptabel. 

 

 

23 Nadja L’Etoile de la Nuit 1 Uitmuntend RCAC BESTE JEUGDTEEF 

LOSH:1149774, geb. 22-07-2014, F=Eig.: L. de Vries 

V:Enzo du Bois du Coin Perdu, M:Enza de la Terre Sacree de Marius 

10 maanden, uitmuntend type, fraaie hoogte/lengte verhouding, mooi hoofd, mooi donker oog, 

uitmuntend en compleet schaargebit, zeer fraaie bovenbelijning, uitmuntende 

voorborst/hoekingen in voor en achterhand, ze staat heel mooi op haar benen, mooi bone 

passend bij haar lichaam, uitmuntende vacht, tan aftekening mocht iets intenser, uitmuntned 

rustiek en stuwend gangwerk. 
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Tussenklas Teven 

24 Inez Poussiere de Lune 1 Uitmuntend 

NHSB:2951812, geb. 22-01-2014, F: I.L.P.M. Muffels, Eig.: S. Spaan-Rubbing & E. Spaan 

V:L Esprit D Hamrik Merlot, M:Celtic Poussiere de Lune 

18 maanden, prima totaalbeeld, super gedrag!  vrouwelijk goed belijnd hoofd met goede 

verhoudingen schedel/voorsnuit, mooi donker oog, prima compleet schaargebit, sterk lichaam 

met mooie voorborst, ellenbogen mochten iets beter aansluiten, mooi passend bone, prima 

voeten, correcte vacht, goede kleur, mooi tan, vlot stuwend en rustiek in beweging, staartdracht 

nog niet in een J. 

 

 

Openklas Teven 

25 Galaxie Blue Poussiere de Lune Zeer Goed 

NHSB:2896191, geb. 15-04-2012, F: S. Cierpka, Eig.: C.L. Brands 

V:Django bleu du Serment des Brumes, M:celtic Poussiere de Lune 

3 jaar, prima type, goede hoogte/lengte verhouding, vrouwelijk totaalbeeld, goed belijnd hoofd, 

mooi donker oog, prima gebit, correcte oren, voldoende krachtig lichaam, voldoende voorborst, 

opperarm mocht iets schuiner, zo beter aansluiting, meer kniehoeking gewenst in de achterhand, 

lende partij mocht meer opgevuld zijn, prima bone, voldoende vachtstructuur/hard, goede 

kleurverdeling, evenredig in beweging, met voor en achterhand even grote passen. 
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26 Femke de la Horde du Bois Perdu Zeer Goed 

NHSB:2874102, geb. 22-06-2010, F: F. Malletras, Eig.: E. Boumans 

V:Turbo de la Horde du Bois Perdu, M:Bakta de la Horde du Bois Perdu 

5 jaar, zeer goed rasbeeld, mag niet zwaarder worden, goede hoogte/lengte verhouding, 

voldoende belijning van het hoofd, het borsteltje op de stop verstoort optisch de belijning, mooi 

donker oog, prima gebit, stevig lichaam, voldoende voorborst, borst mag niet dieper, passend 

bone, vachtstructuur op het lichaam wat open, goede kleur, zeer goed in beweging met 

acceptabele stuwing.  

 

27 Iella Blue L’Etoile de la Nuit Zeer Goed 

NHSB:2923330, geb. 03-05-2013, F: L. de Vries, Eig.: C.A.T.A. van Rooij 

V:Quincy du grand Paturage, M:Fira de la Terre Sacree de Marius 

2 jaar, zeer goed rasbeeld, goede maat en lengte, vrouwelijk hoofd, oren iets wijd, goed gevormd 

oog, wat diepe stop, voorsnuit mocht iets langer, prima gebit, lichaam met voldoende voorborst, 

mag wat krachtiger inde lendenen, staat goed op de benen met uitmuntende vacht, voldoende 

rastypisch in de staart, gangwerk voldoende paslengte, evenredig. 
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28 Imara Blue L’Etoile de la Nuit Uitmuntend 

LOSH:9157149, geb. 03-05-2013, F=Eig.: L. de Vries 

V:Quincy du Grand Paturage, M:Fira de la Terre Sacree de Marius 

2,5 jaar, uitmuntend type, mooie belijning van het hoofd, ogen mochten wat rechter, wel 

voldoende donker, prima gebit, sterk lichaam met voorborst en vaste lendenen, ruim voldoende 

hoekingen, mooi bone, goede vacht en vlekken verdeling, brand aan hoofd mag iets intenser, 

uitmuntend gangwerk met correcte paslengte en goede staartdracht. 

 

 

29 Halle Ebby Living Next Door 2 Uitmuntend 

NHSB:2907824, geb. 12-12-2012, F=Eig.: A.M. Bos-Schrijver 

V:Eastwood Clint de Sainte Petronille, M:Daylinn Abby Living next Door 

2,5 jaar, uitmuntend type, goede maat/lengte, krachtig hoofd met goede brede schedel, mooie 

donkere ogen, prima gebit, opperarm mocht iets schuiner, achterhand voldoende gehoekt, sterk 

lichaam met vaste lendenen, vacht vandaag niet in optimale conditie, goede kleur, prima in 

beweging met goede staartdracht. 

 

 

 

  

http://www.beauceronvereniging.nl/wp-content/uploads/2016/04/imara-EdlN.jpg
http://www.beauceronvereniging.nl/wp-content/uploads/2016/04/halle-LND.jpg


 
 

 

30 Parmida Odie de Nos Amis de Beauce (Joni) 3 Uitmuntend 

NHSB:2697638, geb. 16-10-2010, F: de Jong, Eig.: D. Meurs 

V:Avril du Clos de la Pinsonniere, M:Jolanda Iduna de Nos Amis de Beauce 

Ruim 4,5 jaar, uitmuntend type, geod maat/lengte verhouding, schedel/voorsnuit in verhouding, 

mooi donker oog, prima gebit, hals/rug belijning zou iets vloeiender mogen, mooie vaste 

lendenen, uitmuntende voorborst, acceptabel gehoekt voor en achter, voorvoeten mochten iets 

krachtiger, iets meer kniehoekingen gewenst, goede beharing, evenredig in beweging met 

voldoende paslengte. 

 

 

31 Idole Enya la Duchesse de la Fosse Zeer Goed 

NHSB:2909844, geb. 09-01-2013, F: Th.W. den Hartog, Eig.: M. Mertens-Kruit 

V:Famas de la Noe d’Orient, M:Enya Bhraonain des Bergers du Forez 

2,5 jaar, zeer goed rasbeeld, mag wat langer in rug zijn, op dit moment iets aan de schrale kant, 

mooi belijnt hoofd, mooie donkere ogen, goed gebit, in voor en achter hand matig gehoekt, mocht 

wat voller in de lendenen zijn, voldoende harde vacht, loopt met evenredige passen, tan 

aftekening mocht wat intenser. 
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32 L’Esprit D’Hamrik Mimolette Vieille 1 Uitmuntend 

NHSB:2910031, geb. 14-01-2013, F=Eig.: C.L. Brands 

V:L Esprit D Hamrik Merlot, M:Easy Poussiere de Lune 

2 jaar, uitmuntend type, krachtig gebouwde teef die iets te brengen heeft, vrouwelijk hoofd, mooi 

belijnd, mooi donker oog, prima gebit, krachtig lichaam met mooie voorborst, sterke lendenen, 

voldoende gehoekt in achterhand, opperarm mocht iets schuiner, mooi passend bone, prima 

weersbestendige vacht, prima in beweging met voldoende paslengte. 

 

 

33 Gironde des Bergers Aventureux 4 Uitmuntend 

NHSB:2834724, geb. 14-04-2011, F: S. Groenman, Eig.: E. Lubben & S. Krebaum 

V:Sethi de la Roche Montaigne, M:Huette du Fond des Camps 

4 jaar, prima rasbeeld, vrouwelijk hoofd, mooi donker oog, goede verhoudingen 

schedel/voorsnuit, prima gebit, goed gehoekt in de voorhand en achterhand maar af en toe licht 

ondergeschoven in stand, uitmuntende vacht, prima gedrag, voldoende in beweging, voldoende 

paslengte. 
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34 Hille Uitmuntend 

NHSB:2904136, geb. 15-11-2012, F=Eig.: E. Boumans  

V:Basile van de Paardenstal, M:Femke de la Horde du Bois Perdu 

2,5 jaar, krachtige teef, prima type, uitmuntende vacht, 

mooie donkere ogen, prima gebit, stevig lichaam, goede 

boven belijning met lichte spanning op de lendenen, krachtig 

bone, voldoende hoekingen in de voorhand, vlot in beweging 

en bij juiste tempo goede draf. uitmuntend gepresenteerd en 

voorgebracht! 

 

 

 

 

 

 

Kampioensklas Teven 

35 Enza de la Terre Sacree de Marius 1 Uitmuntend  

LOSH:9151266, geb. 04-04-2009, F: V. Rouquette, Eig.: L. de Vries 

V:Uroc de la Terre Sacree de Marius, M:Choubidou de la Terre Sacree de Marius 

6 jaar, uitmuntend type, echt kampioenswaardig! Typische 

belijning in het hoofd, mooie oren! hoofd goed gevormd, 

mooi donker oog, prima gebit, sterk lichaam met mooie 

voorborst, staat mooi op de benen, mooi passend bone, 

uitmuntende vachtstructuur en kleur, rastypische 

staartdracht. 
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