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Keurmeester: Ans Schellekens 

 

Amou du Pre du Baron, Reu, geb.22-04-2015, 20 weken oud, mooi ontwikkelde pup, stevig passend 

bone, goed hoofd, goed in verhoudingen, mooi donker goed geplaatst oog, zijwaarts gedragen oor, 

goed pigment, goede voorborst, prima hoekingen, sterke compacte voeten, voor leeftijd goed 

ontwikkeld lichaam, hele mooie pup, mooie brand van uitstekende kleur, lange staart, recht 

gedragen, mooie vachtstructuur, toont al een vlot en uitgebreid gangwerk, hk in orde,schaargebit, 

open vriendelijk en perfect geshowd. 

Aila du Pre du Baron, reu, geb 22-04-2015, 20 wkn oud, elegante jonge reu, hoofd met lieve 

expressie, hoog aangezette oren ongelijk gedragen, mooi donker oog, schaargebit, moet in lichaam 

nog ontwikkelen, voldoende hoekingen voor, goede hoekingen achter, wat hellend bekken, lange 

staart, prima voeten, brand aan benen niet schoon en mocht meer zijn aan hoofd, mooie donkere 

kleur, voor leeftijd vlot en soepel gangwerk,  mooie vachtstructuur, toont zich vriendelijk, open en 

rustig, hk in orde 

Aika du Pre du Baron, reu, geb. 22-04-2015, 20 wkn, elegant gebouwd, goed hoofd, moet in schedel 

nog flink ontwikkelen, hoog aangezetten zijwaarts gedragen oren, een stop aangeduid, 

schaargebit,  mooi donker horizontaal aangezet oog, pigment prima, goede hoekingen voor, achter 

zeer goed, prima voeten, moet in lichaam nog ontwikkelen, lange staart, hk in orde, mooie 

vachtstructuur, brand aan benen niet schoon en mocht meer zijn aan het hoofd, gaat voor leeftijd al 

goed, staart hoog gedragen, moet wennen in de ring 

L' Esprit D' Hamrik Formidable, reu, geb.25-04-2015,  4 mnd, flinke ontwikkelde s tevige reu, stevig 

bone, mooie lengte hoogte verhoudingen, krachtig compact reuen hoofd, een adelijke neusrug, 

goede stop, mooie donkere horizontaal geplaatste ogen, schaargebit, hoog aangezette iets kleine 

oren, heeft wat keelhuid, mooi ontwikkeld lichaam, goede voorborst, goede hoekingen voor en 

achter, lange staart die in een j word gedragen, hk in orde, mooie vacht en prima brand, voor leeftijd 

al mooi uitgrijpend gangwerk met een correct gedragen staart, toont zich vrij en vriendelijk, voeten 

mochten wat compacter 

L'Esprit D'Hamrik Helene, teef, geb.25-04-2015, 4 maanden, elegante teef, goede 

lichaamsverhoudingen met bijpassend bone, compact hoofd, de  schedel loopt terug, hoog aangezet 

opzij gedragen oren, schaargebit, een geod geplaatst oog, rechts een cherry eye,  goed pigment, wat 

keelhuid, voldoende hoekingen voor en achter, bijpassend lichaam, hk in orde, lange staart in j 

gedragen, hele mooie vacht met complete donkere brand, laat af en toe soepel gangwerk zien, is te 

vermoeid om goed op gang te kolen, goede staartdracht vriendelijke pup 

L'Esprit D'Hamrik Casser la Voix, reu, geb. 25-04-2015, 4 mnd, mooi ontwikkeld voor zijn leeftijd, 

mooie verhoudingen, mooie ruglijn, nu al echt reuenhoofd met goede belijning, stop en hoog 

aangezette oren, schaargebit, pigment aan lippen en tandvlees mag dieper, voor leeftijd uitstekend 

ontwikkeld lichaam en voorborst, wat keelhuid, uitstekende hoekingen voor en achter, heel mooi 

bijpassend bone, voeten voldoende sterk, mogen wat compacter, hk in orde, lange staart in j 

gedragen in stand en draf, hele mooie vacht en brand van een mooie diepe kleur, toont heel mooi, 

soepel uitgrijpend gangwerk, toont zich vriendelijk, mooie hond! 



 
 

 

2 

Ozzi L'Etoile de la Nuit, teef, geb 18-01-2015, 8 mnd, mooi formaat, iets lang in lenden, zeer 

vrouwelijk, mooi hoofd bijna paralel, iets veel stop, goed geplaatst donker oog, correct aangezette 

flinke oren, schaargebit, ruglijn moet nog vaster worden, staart voldoende lang recht gedragen, 

evenredige hoekingen die wat meer mogen zijn, voeten mogen wat compacter, in lichaam nog heel 

jeugdig, heeft tijd nodig, mooie vachtstructuur, goede kleur brand, mag iets meer zijn aan hoofd, vlot 

gangwerk, zou wat meer uit mogen grijpen, correct gedragen staart, toont zich heel vriendelijk, hk in 

orde 

Otter L' Etoile de la Nuit, reu, geb. 18-01-2015, 8 mnd, Prima formaat, goede bovenbelijning, krachtig 

reuenhoofd, hoofd bijna paralel en goede verhoudingen, goed geplaatst donker oog, goede stop, 

schaargebit, correcte oren, prima pigment, voldoende voorborst, evenredige goede hoekingen, 

voldoende stevige voeten, lange staart die in j word gedragen, lichaam is in ontwikkeling, heel mooie 

vacht, brand mag wat schoner en wat meer aan hoofd, heel mooi uitgrijpend gangwerk, staart wat 

hoog gedragen, toont zich heel vriendelijk, mooie hond 

Jala, teef, geb. 24-12-2014, 9 mnd, goed type, zeer vrouwelijk uitstraling, mooi expressief 

tevenhoofd, geode verhoudingen en belijningen, goed horizontaal geplaatst oog dan wat donkerder 

mag zijn, schaargebit, correcte oren,  goede hoekingen voor en achter,hellend bekken, mooie ronde 

compacte voeten, correte j staart, mooie vacht en brand, is wat roaal op hoofd, verdeling van het 

grijs ka nwat beter,en heeft rechts meer dan links, in lichaam nog heel jeugdig, gangwerk vnadaag 

niet te beoordelen, huppelt of gaat in telgang, toont zich vriendelijk en vrolijk, is in goede conditie 

Charlie, teef, geb. 16-11-2014, 10 mnd, Prima type vrouwelijk uitstraling, krachtig hoofd dat iets 

gestrekter mocht zijn, horizontaal geplaatste ogen, die wat donkerder mochten zijn, 

schaargebit,correct half recht openstaand gedragen oren, goede hoekingen voor en achter,iets lange 

tenen, voor leeftijd goed ontwikkeld lichaam, correcte staart, prima vacht, mooie kleur brand en 

compleet aanwezig, vlot gangwerk, voldoende uitgrijpend, met correct gedragen staart, toont zich 

vriendelijk en vrolijk 

Inez Poussiere de Lune, teef, geb. 21-01-2014, 20 mnd, grote teef van goed type, mooie 

bovenbelijning, krachtig hoofd met nog een tevenexpressie, goede lengte in hoofd, neusrug niet 

helemaal recht, flink oor, goed aangezet, schaargebit, prima pigment, oogkleur mag donkerder, 

evenredige hoekingen, compacte voeten, goed ontwikkeld lichaam, iets lang in de lenden, correcte 

staartlengte, goede vacht structuur, mooie brand, soepel uitgrijpend gangwerk, toont zich 

vriendelijk, hk in orde 

Iroise Poussiere de Lune, teef, geb. 21-01-2014, 20 mnd, grote teef, hoofd met vrouwelijke expressie, 

correcte oren, schaargebit, goed belijnd hoofd en stop, goed horizontaal geplaatst oog, mogen iets 

donkerder, evenredige hoekingen die wat meer mogen zijn, zag graag iets meer voorborst, hk in 

orde, goede voeten, goed ontwikkeld lichaam, correcte staart recht gedragen, goede vacht, brand 

niet helemaal schoon aan de benen, en mag meer zijn aan het hoofd, de oogstippen net zichtbaar, 

gelijkmatige draf met wat korte pas, staart wat hoog gedragen, vriendelijk wat onwennig in de ring 

Iggy Poussiere de Lune, Reu, Geb. 21-01-2014, 20 mnd, Prima maat, goede lichaamsverhoudingen, 

wat losse lip, goed reuen hoofd, voldoende gestrekt, iets ronde schedel, schaargebit, heel mooi 

pigment, iets aflopende bovenbelijning, lange rechte staart, geode voorborst, goed ontwikkeld 
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lichaam, prima voeten, hk in orde, achter iets meer hoekingen dan voor, wat hellend bekken en iets 

lage staart aanzet, prima vacht, goede kleur brand, zwart doorschoten aan benen en zeer spaarzaam 

aan het hoofd, oogstipjes niet meer dan 3 haren, vlot soepel gangwerk, zou iets meer mogen stuwen, 

toont zich vriendelijk, en heel goed geshowd voor de 1e keer, super conditie 

N' Lewis L'Ami de la Campagne, reu, geb. 13-09-2014, 1 jaar, voor leeftijd al heel ver in ontwikkeling, 

mooie bovenbelijning, hij is rustiek krachtig, een schitterend reuen hoofd met zeer mannelijke 

expressie, mooie belijning en verhoudingen, iets schuingeplaatst prachtig donker oog, schaargebit, 

correcte oren, prima pigment, heel mooi bone, mooie compacte voeten, hk in orde, staat mooi recht 

op de voorbenen, uitstekende hoekingen voor en achter, mooie lange staart, voor leeftijd goed 

ontwikkeld lichaam, hele mooie vacht,complete brand van een mooie kleur, super conditie, voor 

leeftijd uitstekend uitgrijpend gangwerk, toont zich vriendelijk en zelfbewust, een correct gedragen 

staart 

Habiba Poussiere de Lune, teef, geb. 14-03-2013, 2,5 jaar, Goede maat goede verhoudingen, mooi 

belijnd hoofd met vrouwelijke expressie, goed geplaatste ogen die iets donkerder mochten 

zijn,  goede stop, correct oor, ongelijk gedragen, goede hoekingen voor, zeer goede hoekingen 

achter, goed ontwikkeld lichaam, correcte voeten, correcte staartlengte, hk in orde, heel mooi soepel 

uitgrijpend gangwerk, mooi gedragen staart, grijs had beter verdeeld moeten zijn, aan linkerkant 

meer dan aan rechterkant, toont zich wat onzeker, herstelt en is vriendelijk 

Morse L' Ami de la Campagne, reu, geb. 12-06-2013, 2,5 jaar, goede maat, goed type, goede 

bovenbelijning met iets lage staartaanzet, expressief reuenhoofd, mooie belijning, correcte stop, 

correct geplaatste mooie donkere ogen, correct aangezette oren,  goed formaat, schaargebit, Prima 

voorborst, mooi stevig bone en voeten, hk in orde, prima ontwikkeld lichaam, mooie lange staart, 

recht gedragen, goede evenredige hoekingen, goede vachtstructuur, mooie kleur brand, zou iets 

zuiverder mogen zijn, goede conditie, vlot uitgrijpend gangwerk met correct gedragen staart, toont 

zich vriendelijk 

Inouck Eden du Perouet, teef, geb 14-09-2013,  2 jaar, rustiek mooie maat, mooie verhoudingen, 

heel mooi tevenhoofd, prima belijning en stop en verhoudingen, mooi donker prima geplaatst oog, 

uitstekende voorborst, en hoekingen voor en achter, sterke compacte voeten, mooi ontwikkeld 

lichaam, mooi passend bone, correcte staart lengte, mooie vacht en brand, uitmuntend uitgrijpend 

gangwerk met een correcte in j gedragen staart, toont zich wat verlegen maar wel vriendelijk 

Cora Alita Admirable Chien, teef, geb. 30-05-2012, Prima type, ruglijn niet helemaal strak na nest, 

mooi belijnd tevenhoofd, van goede verhoudingen, goede stop, goed geplaatst donker oog, hoofd 

toont iets zwaar door keelhuid maar is dat niet, goede evenredige hoekingen, mooie voorborst, 

voldoende sterke voeten, correcte staart recht gedragen, toont op het moment na nest in het 

lichaam wat zwaar, prima vacht en brand, hk in orde, prima uitgrijpend gangwerk met correct 

gedragen staart, toont zich relaxt en vriendelijk 

Günnar, reu, geb. 13-06-2012, 3 jaar, krachtige vrij zware reu, compact gebouwd, zeer krachtig reuen 

hoofd, met een zware schedel, correcte stop, hoog aangezet klein oor, schaargebit, goed pigment, 

zeer stevige voorsnuit, staat voor recht op de benen, spaarzame hoekingen voor en achter, wat 

zwaar in lichaam,, ook door goed kosthuis, hellend bekken, staart net voldoende lang, diep zwart 
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haar en correcte kleur brandaftekening, vacht staat open op de rug, hoog gedragen staart, evenredig 

gangwerk met korte pas, toont zich temperamentvol en vriendelijk. moet niet zwaarder worden 

Guroc L' Etoile de la Nuit, reu, geb 31-07-2012, 4 jaar, grote stevige reu, goede bovenbelijning, 

krachtig reuen hoofd, met zeer mannelijke expressie, geode belijning en stop, schaargebit, goed 

geplaatste donkere ogen, stevig bone en voeten, hk in orde, staat mooi recht in front, goede 

voorborst, evenredige hoekingen, prima lichaam,opperarm wat steil, en zag graag meer 

kniehoekingen, correcte staart in j gedragen, wat hoog gedragen staart bij gaan, vlot gangwerk met 

wat korte passen, toont zich uitstekend en vriendelijk, goed vacht, voldoende grijsverdeling, tint 

mocht wat donkerder zijn 

Enya Bhraonain des Bergers du Forez, teef, geb 13-11-2009, 5 jar, rustiek, prima 

lichaamsverhoudingen, mooie bovenbelijning, heel mooi tevenhoofd, belijning bijna paralel, goede 

stop, en verhoudingen, horizontaal geplaatste donkere ogen,  schaargebit, prima voorborst, 

uitstekende hoekingen voor en achter, sterke voeten, mooi lichaam, correcte bijna j staart, mooie 

vacht, goede kleur brand, brand mag wat schoner zijn, mooi goed uitgrijpend gangwerk, correct 

gedragen staart, super conditie, toont zich zelfbewust en vriendelijk met veel attentie voor de baas 


