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Keurmeester: Ans Schellekens 

 

Grizzly l’Ami des Chevaux 

6 maanden oude reu van heel mooi type met mooie lichaamsverhoudingen. Nu al mooie boven- en 

onderbelijning en krachtig bot wat bij hem past. Mooi belijnt hoofd en goede stop. Correcte oren. 

Goed geplaatste donkerbruine ogen. Schaargebit. Harmonische hoekingen, mooie sterke voeten en 

dubbele HK. Lichaam is voor die leeftijd al mooi ontwikkeld. Lange staart in stand recht gedragen en 

tijdens gaan in verlengde van de rug. Mooie stevige vacht. Complete aftekening met mooie dieprode 

kleur. Toont al mooi harmonisch gangwerk met ook dan een mooie bovenbelijning.  

Zeer vriendelijk en prima gepresenteerd. 

 

LouLou Berger de la Bage  

6 maanden oude teef, zeer vrouwelijk van uitstraling. Goede maat en verhoudingen. Bijpassend zeer 

vrouwelijk hoofd met correcte oren, goede stop. Heel donkerbruin goed geplaatste ogen. Prima 

oren. Schaargebit. Totale hoeking mocht wat meer zijn (voor- en achterhand). Wat sterk hellend 

bekken en lang onderbeen. Correcte voeten met dubbele HK. Moet in lichaam nog verder 

ontwikkelen. Prima staartlengte in licht J gedragen. Prima diepzwarte vacht en dieprode brand, wat 

zuinig aan de voorpoten en aan de kop. Het dekhaar over de rug heeft 2 kleuren op 1 haar. De 

onderste helft is blond, de bovenste helft is zwart. In totaalbeeld wat lichter type. Vlot gangwerk 

passend bij de bouw. Heel vriendelijk en open. Prima gepresenteerd. 

 

Pelle Troy de la Fiere Maison (Günnar) 

4 jaar oude reu, flink formaat, middelkrachtige hond, bot. Zeer krachtig reuenhoofd, zeer mannelijke 

expressie. Hoog aangezette oren. Schaargebit. Krachtige voorsnuit. Evenredige hoekingen, wat 

hellend bekken. Kniehoeking kan beter en de opperarm ligt stijl. Goede voeten met dubbele HK. 

Prima lendenen qua lengte. Borst goed ontwikkeld. Staart komt net tot de hak. Hoog gedragen 

staart, gebonden gangwerk, wel mooi evenredig met strakke ruglijn. Diepzwarte vacht, stevig haar 

wat warrelig. Complete brandaftekening. Kleur mag wat donkerder. Vriendelijke, temperamentvolle, 

mooi werkhond! 

 

Celesta Alita Admirable Chien (Kaya) 

4,5 jaar oude, grote, prachtige teef met vrouwelijke uitstraling. Gestrekt gebouwd, goede belijning. 

Staat mooi recht op de benen. Stevig bij het type passend bot. Expressief vrouwelijk hoofd, hoog 

aangezette correcte oren en mooi horizontaal geplaatste ogen van goede kleur. Prima hoekingen in 

voor- en achterhand. Goede voeten en dubbele HK. Prima ontwikkelde borst. Correcte staartlengte. 

Schaargebit. Uitgrijpend harmonisch gangwerk met strakke bovenbelijning tijdens het gaan. Prima 

vachtstructuur, mooie brand van ’n mooie kleur. Vriendelijk, zelfbewust, uitstekend gepresenteerd. 

 

Eros Ercules Admirable Chien 

1 jaar oude reu. Flink stevige reu in grootte aan de bovengrens met bijpassend stevig bone. Goede 

belijningen. Stevig reuenhoofd met mooie mannelijke expressie. Hoog aangezette correcte oren, 

prima belijning van ’t hoofd, correcte stop. Ogen iets diepliggend en mogen tikkeltje donkerder zijn, 

prima gepigmenteerde lippen. Schaargebit. Prima hoekingen en voorborst. Moet in lichaam nog 

verder ontwikkelen. Prima voeten en dubbele HK. Goede staartlengte soms in lichte J gedragen. Aan 

het puntje lichte verspannung. Is aan het verharen.  Prima bevedering van straat en broek. Mooie 
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dieprode brand, aftekeningen compleet. Harmonisch soepel gangwerk. Toont zich vriendelijk en 

rustig. Goed gepresenteerd.  

 

Nestverslag moeder Kaya en zoon Eros 

In lichaamsbelijning lijken ze erg veel op elkaar. Staan mooi recht op de voorbenen. Prima voeten en 

dubbele HK. Dezelfde staartdracht in stand en in het gaan. Expressie in hoofd iets verschillend. 

Moeder heeft horizontaal geplaatste ogen, bij de zoon wat schuiner geplaatste en iets diepliggend 

oog. Beide een prachtig schaargebit. Bijna dezelfde stip. Dezelfde mooie vachten. Kleurbrand bij zoon 

iets donkerder. Beiden vriendelijk. Mooie combinatie van vader/moeder. 

 

Filou Admirable Chien 

4,5 maand oude teef van ‘n mooi type. Zeer vrouwelijk. Licht gestrekt. Zeer vrouwelijk expressief 

hoofdje. Hoog aangezette correcte oren. Goed geplaatst oog wat iets donkerder had mogen zijn. 

Staat voor mooi recht op de benen. Prima hoekingen voor en achter. Iets lange voet, dubbele HK. Al 

mooi ontwikkelde borst met mooie onderlijn. Lange staart met lichte J, ook tijdens het gaan. Hele 

mooie vacht van goede structuur. Mooie kleurbrand met nog iets veel zwart op de voorpoten. Aan 

hoofd en borst is kleur spaarzaam aanwezig. Toont zich vriendelijk, is attent en bewegelijk. 

 

Karra 

Flinke reu van 13,5 jaar met goede lichaamsverhoudingen. Goed belijnd reuenhoofd, correcte stop, 

horizontaal geplaatste ogen. Schaargebit en voor leeftijd goed pigment. Voor leeftijd in prima 

conditie, zeer attent. Evenredige hoekingen die wat meer mochten zijn. Slanke borst. Correcte 

staartlengte, wordt recht gedragen. Tijdens gaan met correcte J gedragen. Kan nog een wandeling 

van een uur aan! Lichte brand aan de benen, verder spaarzaam aanwezig. Wat lange voet met 

dubbele HK. Glimmend zwarte vacht. Vriendelijk, zelfbewust en goed gepresenteerd. 

 

Gazou de la Gadaille 

9,5 jaar oude teef van een mooi type. Lichte gestrekte bouw. Goede belijningen. Heel mooi parallel 

belijnd hoofd. Correcte stop. Hoog aangezette grote oren, plakken iet. Mooi horizontaal geplaatste 

ogen die iets donkerder zouden mogen zijn. Afgesleten tanggebit. Hoekingen in balans, mogen iets 

meer zijn. Goede voeten, dubbele HK. Prima ontwikkelt lichaam, goede conditie. Correcte 

staartlengte in J gedragen. Goede vacht, complete brand van goede kleur. Gaat vlot, de pas mag voor 

wat ruimer. Toont haar leeftijd niet, toont veel jonger. Super vriendelijk gedrag. Goed gepresenteerd. 

 

Iroise Poussiere de Lune (Ayla) 

2,5 jaar oude teef, aardig aan de maat. Mooi type. Goed gestrekt gebouwd. Belijning van het hoofd is 

zo goed als parallel. Mooi horizontaal geplaatst oog, voldoende donker, goede verhouding in het 

hoofd. Schaargebit. Prima pigment echter binnenkant onderlip is roze. Staat mooi recht op de 

voorhand, prima voeten, dubbele HK. Evenredige hoekingen, kniehoeking kan beter. Staart 

voldoende lang, in stand recht gedragen. Prima vacht. Complete brand die aan voorsnuit wat meer 

mag zijn. Gangwerk neiging naar telgang, tijdens draf gebonden met evenredige passen. Staart dan 

wat hoog gedragen. Vriendelijk en laat weten wat ze wil. Vertrouwt op de baas! 
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Ulima Grimm La Duchesse de la Fosse (Grimm) 

Bijna 13,5 jaar oude reu met goede maat en verhoudingen. Schaargebit. Staat recht op de 

voorbenen. Mooi reuenhoofd. Prima stop. Stevige voorsnuit. Hoog aangezette oren. Mooi donkere 

horizontaal geplaatste ogen. Prima voorhand en voorborst. Verliest bespiering van de achterhand 

(gezien zijn hoge leeftijd normaal). Goede ribwelving. Correcte staartlengte. Dubbele HK. Vacht van 

goede structuur. Complete brand. Loopt attent mee. Gebruikt voornamelijk zijn voorhand. Voor de 

leeftijd nog steeds attent en actief. Ziet, hoort en ruikt nog prima, bijzonder voor de leeftijd. Heel 

vriendelijk en goed gepresenteerd. 

 

Enya Bhraonain des Bergers du Forez 

Bijna 7 jaar oude teef van mooi type en mooie lichaamsverhoudingen. Prima bovenbelijning. Heel 

mooi hoofd en vrouwelijke expressie. Prima belijning en correcte stop. Hoog aangezette oren van 

goed formaat. Mooi gevormd horizontaal geplaatst donker oog. Mooi gesloten lippen. Schaargebit. 

Staat mooi recht op de benen. Prima hoeking voor en achter. Stevig ontwikkelt lichaam met 

voorborst. Prima voeten, dubbele HK. Uitstekende vachtstructuur en is nu aan het verharen. Wel 

goede bevedering aan staart en broek. Sterke gespierde lendenen. Tijdens gaan wordt staart in 

verlengde van de rug gedragen. Soepel harmonisch uitgrijpend gangwerk. Vriendelijk, zelfbewust en 

prima gepresenteerd.  

 

Ixia Valou La Duchesse de la Fosse 

3,5 jaar oude teef, goede maat. Licht gestrekt gebouwd van ’n wat lichter type met passend bone. 

Zeer vrouwelijke expressie. Correcte stop. Hoog aangezette oren. Mooi pigment, schaargebit. Goede 

belijning, bijna parallel. Evenredige hoekingen die wat meer mochten zijn. Goed ontwikkelde borst. 

Correcte staartlengte die tijdens gaan hoog gedragen wordt bij stand J-vormig. Iets lange voeten, 

dubbele HK. Uit vacht, nieuwe is aan het doorkomen. Brand is licht van kleur en spaarzaam aanwezig, 

ontbreekt op borst en enkele haren boven de ogen en op voorsnuit. Van opzij gezien gebonden 

gangwerk. Van voor en achter gezien prima. Vriendelijke rustige hond met goed contact met de baas. 

 

Jacques Brel La Duchesse de la Fosse (Jekke) 

Ruim twee jaar oude reu van ’n lichter type. Mocht meer masculiene zijn ook in hoofd. Mooi belijnt 

hoofd met voldoende stop. Correcte oren. Prima lippen en pigment. Donkerbruin, iets kleiner, oog. 

Schaargebit. Goede hoekingen voor en prima hoeking achter. Mooie lange staart met J-vorm. Moet 

in lichaam nog flink ontwikkelen. Goede vachtstructuur en is aan het verharen. Prima aftekeningen in 

kleur. Links 1 HK en rechts een dubbele. Van opzij vlot gangwerk met correct gedragen staart. Toont 

zich rustig en vriendelijk. Goed gepresenteerd. 

 

Monty Phyton La Duchesse de la Fosse (Duke) 

8 maanden oude reu, mooie maat, gestrekt gebouwd. Mooi stevig bone. Hoog aangezet oor, wat 

glijdende stop. Mooi donker oog beetje diepliggend, mooi geplaatst. Overbeet van ca. 2,5cm. Goed 

pigment in de lippen e.d. Prima hoekingen in voor- en achterhand, dubbele HK. Moet in lichaam gaan 

groeien. Wat lang in de lendenen. Staart komt net tot de hak en wordt in J-vorm gedragen. Mooie 

vachtstructuur, complete brandaftekening van goede kleur. Draagt staart in verlengde van lichaam 

bij gaan. Voor leeftijd prima gangwerk en achter al stevig. Vriendelijk en heel goed gepresenteerd 

Veel contact tussen baas en hond! 
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Moya Brennan La Duchesse de la Fosse 

8 maanden oude teef, gestrekt gebouwd met stevig bot. Mooi gestrekt tevenhoofd, mooie belijning, 

nog net voldoende stop. Hoog aangezette oren van flink formaat. Wat hellend kruis in totaal prima 

hoekingen, mooie voorborst. Wat lang in de lendenen. Prima voeten dubbele HK. Staat recht op de 

voorbenen. Moet nog in lichaam groeien. Lange staart in J-vorm gedragen. Mooie vachtstructuur, 

complete dieprode brand. Voor de leeftijd uitstekend gangwerk, ruim uitgrijpend en harmonisch. 

Vriendelijk, enthousiast en zelfbewust. 

 

Moby Dick La Duchesse de la Fosse (Milow) 

8 maanden oude reu, wat gestrekt gebouwd. Zeer krachtig bot. Stevig hoofd met mannelijke 

expressie. Prima belijning, correcte stop, heel donker diepliggend oog dat hierdoor wat kleiner lijkt. 

Schaargebit, hoog aangezette oren van correct formaat. Prima voorsnuit. Goede hoekingen voor- en 

achterhand. Prima voeten en dubbele HK. Mooie lange staart met licht J. Heel mooie vachtstructuur, 

mooi hard. Mooie dieprode brand, compleet. Draagt staart in verlengde van lichaam tijdens het 

gaan. Vriendelijk, attent. Heel leuke combinatie, ga zo door. 

 

Maria Callas La Duchesse de la Fosse (Pitou) 

8 maanden oude teef, goede maat. Licht gestrekt gebouwd met stevig bot. Zeer vrouwelijke 

expressie. Hoog aangezette, correct gedragen, oren. Mooi pigment. Schaargebit. Goed geplaatst 

donker oog, correcte stop. Achter iets meer hoeking dan voor. Wat hellend bekken, moet zich in 

lichaam nog ontwikkelen. Staat mooi recht op de voorbenen. Prima voeten en dubbele HK. Mooie 

vachtstructuur, diep zwart en mooie dieprode brand die compleet aanwezig is. Staart in lengte tot de 

hak wordt wat hoog gedragen. Vriendelijke vrolijke hond. Prima conditie. Goed gepresenteerd. 

 

Miss Marple La Duchesse de la Fosse (Missy) 

8 maanden oude, zeer vrouwelijk teefje met zeer vrouwelijke expressie in het hoofdje. Gestrekt van 

bouw. Mooie donkere ogen die een beetje diep liggen. Prima gesloten lippen, goed geplaatst. 

Correcte oren. In achterhand meer gehoekt dan voorhand. Goede voeten, dubbele HK. Lange staart 

in J-vorm gedragen. Moet in lichaam nog helemaal ontwikkelen. Mooie vachtstructuur, bovenvacht 

diep zwart, ondervacht ontbreekt. Prima aftekeningen van goede kleur. Voor de leeftijd al heel mooi 

en soepel gangwerk met uitstekend gedragen staart. Vind het nog spannend in de ring en wil de 

tanden niet laten controleren. Ringtraining wordt aanbevolen. 

 

Mr. Probz La Duchesse de la Fosse (Marcus) 

8 maanden, voor zijn leeftijd al zeer mooi ontwikkelde, reu. Gestrekt gebouwd, mooi bone. Mooi 

droog hoofd met mannelijke expressie, mooi belijnt. Mooie parallelle belijning met duidelijke stop. 

Prima lippen en pigment. Tanggebit. Correcte hoog aangezette oren. Mooie donkerbruine ogen. 

Prima hoekingen, stevig gesloten voeten. Mooie lange staart met lichte J-vorm gedragen. Voor de 

leeftijd al goed ontwikkelt lichaam. Ruglijn mag iets strakker. Dubbele HK. Mooie vachtstructuur, 

ondervacht ontbreekt. Mooie complete dieprode aftekening. Voor de leeftijd al mooi vlot gangwerk, 

nog wat los in de voorhand. Vriendelijk, enthousiast. Prima gepresenteerd en prima conditie. 

 

Nestverslag moeder Enya en kinderen Missy, Marcus, Pitou, Milow, Moyq, Duke, Jekke, Ixia 

ontbreekt 


