
 
 

Keurverslagen KCM Beauceron Vereniging, 9 juli 2017 
Harderwijk, keurmeester: Godelieve de Wit-Bazelmans 

 

Baby klasse 

Reuen 

1) Nayo Hachi Living Next Door 

Reutje, 4 maanden, rastypisch reutje, goede lichaamsverhoudingen. Hoofd moet nog in de oren groeien, 

maar is goed van verhouding. Donker oog, schaargebit, lichte stop. Lip mocht wat strakker. Uitmuntend 

gehoekt voor en achter. Prima voorborst en borstdiepte. Krachtig bone, staat goed op de benen, WK in 

orde. Mooie hals-rug-lijn. Lange en goed gedragen staart. Fraaie jeugdvacht met prima aftekening en 

kleur. Regelmatig ruim uitgrijpend gangwerk. Vriendelijke gedrag. 

1e veelbelovend, Beste baby 

 

Teven 

2) Noor Henna Living Next Door 

Teefje van 4 maanden. Aantrekkelijke puppy-teef, goede lichaamsverhoudingen. Passend hoofd wat nog in 

de oren moet groeien. Goed aangezet, tikje ongelijk gedragen oor. Donker oog; schaargebit. Lichte stop, 

zag voorsnuit graag ietsje langer. Mooie hals. Uitmuntend gehoekt voor en achter. Krachtig bone, goede 

voeten en wolfsklauwen in orde. Voor leeftijd prima ontwikkeld in lichaam, maar moet in alles nog vaster 

worden. Lange en goed gedragen staart, fraaie puppyvacht met correcte aftekeningen van een mooie 

kleur. Laat al ruim uitgrijpend gangwerk zien. Prettig gedrag. 

1e veelbelovend 

 

3) Noosa Vali de la Bergerie d’Hirthe 

Teefje van 5 maanden. Elegante teef, goede lichaamsverhouding, passend hoofd met vrouwelijke 

expressie. Goede verhouding schedel/snuit, parallel. Goed aangezet en gedragen oor. Donker oog, 

schaargebit en goed gesloten lip. Fraaie hals-rug-lijn. Voor voldoende, achter sterker gehoekt. Voldoende 

voorborst en diepte. Passend bone, WK in orde. Harde, diepzwarte vacht. Zag het brand graag zuiverder. 

Gaat regelmatig, maar zou iets meer kunnen stuwen. Vriendelijk gedrag. 

2e veelbelovend 

 

REUEN 

Jeugdklasse 

4) Gozer Legendary Denim 

1 jaar oude reu. Grote reu, goede lengte/hoogte verhouding. Passend hoofd met manlijke expressie. 

Goede verhouding schedel/snuit, goed parallel. Goed aangezet, halfstaand gedragen oor. Donker oog, 

correct gebit. Kon iets meer hals hebben. Evenredige hoekingen. Voldoende voorborst en diepte. 

Ellebogen moeten beter aansluiten. Voor deze maat kon het bone iets zwaarder zijn. Steile pols; goede 

voeten; WK in orde. Draait voor en achter uit. Bij gaan en staan trekt hij af en toe de rug wat op. Zag graag 

wat meer bespiering. Is nog volop in  ontwikkeling. Fraaie vacht, goede Harlekijn-kleurverdeling, prima 

aftekening. Vriendelijk gedrag. Wordt wat onrustig voorgebracht.  

3e zeer goed 

 

 



 
 

5) Ceasar Legendary Denim 

1 jaar, rastypische, krachtige reu. Goed bespierd met prima lichaamsverhoudingen; krachtig bone. Passend 

hoofd. Schedel mag nog wat vlakker worden. Goed aangezet en gedragen oor. Oogkleur passend bij 

harlekijn-vacht, correct gebit. Schedel/snuit goed van verhouding en voldoende parallel. Uitmuntend 

gehoekt voor en achter. Fraaie hals-rug-lijn. Prima voorborst en diepte. Staat goed op de benen. 

Compacte, ronde voeten, WK oké. Regelmatig gangwerk met stuwkracht en staartdracht. Vacht van goede 

harlekijn-kleurverdeling. Correcte aftekeningen en mooie kleur. Fijn gedrag. 

1e uitmuntend 

 

6) Thorin le Jeune Courrier Maman 

17 maanden. Krachtige reu van prima type. Wat zwaar reuenhoofd met brede schedel. Goed aangezet en 

gedragen oor. Donker, iets scheefstaand oog. Gebit lijkt goed maar moeilijk te controleren. Prima pigment. 

Goed gehoekt voor en achter. Fraaie hals-rug-lijn. Krachtig lichaam. Passend bone, goede voeten. WK in 

orde. Goed aangezet en gedragen staart. Fraaie vacht, correcte aftekeningen en kleur. Vriendelijk, maar 

ontstuimig gedrag. Met wat ringtraining zou hij zich wat beter presenteren. 

2e uitmuntend 

 

Open klasse 

7) Jaos de la Terre Sacree de Marius 

3 jaar. Uitmuntend type, maat en lichaamsverhouding. Goed gevormd hoofd. Schedel-snuit goed parallel 

en goed van verhouding. Goed aangezet en gedragen oor. Donker oog, correct gebit, lichte stop. Fraaie 

boven- en onderbelijning. Uitmuntend gehoekt voor en achter. Goede voorborst en –diepte. Passend 

bone. Staat goed op de benen. Compacte ronde voeten. WK aan één kan oké, WK aan andere 1 leeg en 1 

goed. Rastypische beharing en kleur van aftekening. Gaat vlot met vrolijke staartdracht. Is iets 

wantrouwend. 

2e uitmuntend 

 

8) Hathi de la Chantrerie 

Fünf Jahre, kräftige Rüde, richtige grösse. Etwas gestreckt. Masculiner Kopf. Gut angesetzt und getragen 

Ohr. Mittelbraune Augen. Korrekt Gebiss. Vorzügliches Pigment. Vorzügliche Winkel vorne, etwas stärker 

hinten. Schöne Hals, gerade Rücken, etwas lang in Lenden partie. Dreht Hinten einig stark aus in stand und 

beim gehen. Lange Rüte wird fröhlich getragen. Schöne Fell-kwalität. Korrekte Abzeignung mit schöne 

Farbe. Schade dass er beim gehen vorne hoch komt und steppt. Er lässt sich gerne hören. Freundliches 

wesen. 

4e zeer goed 

 

9) Hacker l’Etoile de la Nuit 

5½ jaar. Grote reu. Goed rastype en lichaamsverhouding. Passend hoofd met manlijke expressie. Goed 

aangezet en met vouwtje gedragen oor. Donker oog en correct gebit. Goede hals-rug-lijn. Prima voorborst 

en diepte. Bone mocht iets krachtiger. Goede beenstanden en compacte voeten. WK in orde. Vacht wat 

open op de achterhand. Correcte aftekeningen, maar zag brand graag wat warmer. Lange, goed gedragen 

staart. Makkelijk en goed uitgrijpend gangwerk. Fijn gedrag. 

1e uitmuntend 

 



 
 

10) Geronimo Dillon Living Next Door 

5½ jaar. Krachtige reu, goed maat, licht gestrekt. Zag graag iets meer beenlengte. Manlijk hoofd, brede 

schedel. Voorsnuit kon iets langer. Goed oor en donker oog. Schaargebit, dubbele P1 linksonder. 

Uitmuntend gehoekt voor en achter, wat rond in rib. Goede hals. Zag de rug graag vaster. Krachtig bone, 

ovale voet, WK in orde. Draait achter licht uit. Prima vacht en correcte aftekening van mooie kleur. Fijn 

gedrag! 

3e uitmuntend 

 

Kampioens klasse 

11) Hirgon Yvain de la Bonhardiesse 

4½ jaar. Uitmuntend type, maat en verhouding. Mooi gevormd reuenhoofd. Goed aangezet en gedragen 

oor. Donker oog, correct gebit. Schedel-snuit parallel en goed in verhouding. Toont ietsje lip. Uitmuntend 

gehoekt voor en achter. Fraaie boven en onderbelijning. Prima voorborst, prima ribwelving. Krachtig bone. 

Staat goed op de benen, goede voeten, WK oké. Fraaie vacht, correcte aftekening in prachtige kleur. 

Moeiteloos uitgrijpend gangwerk met goede stuwing. Staart wordt goed gedragen. Fijn gedrag. 

1e uitmuntend, beste reu, CAC, BOB/Clubwinnaar 

 

12) Grimm Blue de la Noé du Jardin 

6½ jaar. Harlekijn-reu. Uitmuntend type, maat en verhouding. Passend hoofd met iets teruglopende 

schedel. Goed aangezet en gedragen oor, donker oog. Correct schaargebit. Fraaie hals-rug-lijn. 

Uitmuntend gehoekt, wat sterker achter. Uitmuntende voorborst, prima borstdiepte.  Bone mocht iets 

krachtiger en voeten wat sterker. Bekken helt wat sterk. Lange staart en wordt ingerold en laag gedragen. 

Prima vacht, correcte aftekeningen van een goede kleur. Regelmatig gangwerk, moeiteloos en ruim 

uitgrijpend. Vriendelijk gedrag. 

2e uitmuntend 

 

Werkhondenklasse 

13) Pelle Troy de la Fier Maison 

5 jaar. Prima rastype, maat en verhouding. Mooi gevormd hoofd, goed parallel. Goed aangezet en 

halfstaand gedragen oor. Middelbruin oog, correct schaargebit. Goed gehoekt voor en achter wat minder. 

Goede boven- en onderbelijning. Passend bone. Steile pols en sprongen kunnen krachtiger. Compacte 

ronde voeten, WK oké. Wat ruige vacht. Correcte aftekeningen van goede mooie kleur. Regelmatig 

gangwerk met vrolijke staartdracht. Vriendelijk gedrag. 

2e zeer goed 

 

14) Frodo Fonda la Duchesse de la Fosse 

Bijna 7 jaar. Prima rastype en lichaamsverhouding. Mooi gevormd reuenhoofd met manlijke expressie. 

Goed gedragen oor, donker oog, correct gebit scharend. Uitmuntend gepigmenteerd. Uitmuntend gehoekt 

voor en achter. Fraaie hals-rug-lijn. Goede voorborst en –diepte, correcte ribwelving. Staat goed op de 

benen. Compacte ronde voeten, WK oké. Lange en goed gedragen staart. Regelmatig ruim uitgrijpend 

gangwerk met goede stuwkracht. Correcte aftekeningen, aan de ledematen mooi van kleur, aan hoofd en 

borst wat donker. Fijn gedrag! 

1e uitmuntend, Res. beste reu en Res. CAC 

 



 
 

TEVEN 

Jeugdklasse 

15) Damphyr du Gardiens du Chaos 

10 maande, teefje, uitmuntend type, maat en verhouding. Mooi gevormd tevenhoofd, schedel en snuit, 

goed parallel. Goed gedragen oor, donker, wat scheefstaand oog. Correct schaargebit. Fraaie 

bovenbelijning. Goed gehoekt voor en achter. In lichaam nog volop in ontwikkeling. Goede benen en 

compacte voeten, WK oké. Lange, goed gedragen staart. Mooie jeugdvacht. Correcte aftekeningen in 

prachtige kleur. Voor haar leeftijd een schitterend gangwerk. Fijn gedrag. 

1e uitmuntend 

 

16) Medusa Gaia Living Next Door 

Bijna 1 jaar. Teefje wat nog volop in ontwikkeling is. Goed gevormd tevenhoofd. Oren iets ongelijkmatig 

gedragen, donker ook, correct gebit. Goed gehoekt voor en achter. Wat sterkt hellend bekken, goede hals-

rug-lijn. Onderbelijning loopt wat sterk op. Wat kort borstbeen, beetje lang in lendenen. Moet in lichaam 

nog wat uitzwaren. Passend bone, goede benen en voeten, WK oké. Gaat nog jeugdig los met goede 

staartdracht. Prettig gedrag. Prima vacht, correcte aftekening van goede kleur. 

4e zeer goed 

 

17) Vingino Jeans Legendary Denim 

1 jaar, harlekijn teefje. Krachtige teef, mooi gevormd hoofd, goed oor, oog en gebit. Schedel-snuit mooi 

parallel en goed in verhouding. Goede hals-rug-lijn, goede voorborst en diepte. Goede diepte en 

ribwelving. Krachtig bone. Staat goed op de benen, compacte voeten, WK oké. Lange staart in de 

rastypische J gedragen. Fraaie jeugdvacht. Wat overvloedige aftekening in mooie kleur. In het harlekijn 

schemert tan-ondervacht door. Laat al een prima gangwerk zien met fraaie staartdracht. Goed 

voorgebracht! 

3e uitmuntend 

 

18) Loïs Jeans Legendary Denim 

1 jaar, uitmuntend type, maat en verhouding. Mooi gevormd hoofd met vrouwelijke expressie. Schedel-

snuit goed parallel. Goed aangezet, half staand gedragen oor. Donker oog, tikje schuin geplaatst. Donker 

oog. Uitmuntend gehoekt voor en achter. Fraaie boven- en onderbelijning. Passend bone, goede 

beenstand, compacte voeten, WK oké. Mooie jeugdvacht, correcte aftekening en prachige kleur. Fraai 

totaalbeeld. Regelmatig gangwerk met ruime pas en goede staartdracht (J). Fijn gedrag. 

2e uitmuntend 

 

19 Filou Admirable Chien 

14 maanden. Rastypische teef, goede lichaamsverhoudingen. Mooi gevormd tevenhoofd; de oren hebben 

nog niet besloten of ze blijven staan of gaan hangen. Donker oog, neusrug niet helemaal recht. Goede 

hals-ruglijn. Goede hoekingen voor en achter. Passend bone, compacte voeten WK oké. Moet in lichaam 

nog uitzwaren. Gaat vlot, maar nog jeugdig los. Prima vacht, zag het brand graag wat helderder. Erg 

onzeker, maar wel vriendelijk gedrag. 

zeer goed 

 

 



 
 

Tussen klasse 

20) Moya Brennan la Duchesse de la Fosse 

18 maanden. Licht gestrekte teef, goede maat. Passend hoofd. Iets ongelijk gedragen oor, donker oog. 

Correct gebit, fraaie hals-rug-lijn. Goed gehoekt voor en achter. Ellebogen kunnen beter aansluiten. Wat 

lang in lendenen. Passend bone, compacte ronde voeten, draait achter licht uit, WK in orde. Lange staart 

wordt goed gedragen (J). Gaat vlot met voldoende stuwing. Fijn gedrag. 

3e  uitmuntend 

 

21) Maria Callas la Duchesse de la Fosse 

18 maanden. Prima rastype, maat en verhouding. Passend hoofd met vrouwelijke expressie. Goed 

aangezet en gedragen oor. Donker oog, correct gebit. Schedel-snuit nog voldoende parallel. Voor 

voldoende, achter goed gehoekt. Moet in lichaam nog uitzwaren. Goede hals-rug-lijn. Passend bone, 

compacte voeten, draait achter licht uit, WK oké. Rastypische aftekening en mooie kleur. Fijn gedrag. Gaat 

vlot met goede staartdracht. 

2e  uitmuntend 

 

22) Ebby Celesta Admirable Chien 

22 maanden. Uitmuntend type maat en verhouding. Mooi gevormd tevenhoofd, goed aangezet en 

gedragen oor, donker oog, correct gebit, krachtige elementen, goed pigment. Uitmuntend gehoekt voor 

en achter. Fraaie hals-rug-lijn. Prima borst en diepte, goede ribwelving. Krachtig bone. Staat goed op de 

benen, compacte voeten, WK oké. Fraai silhouet. Regelmatig gangwerk, ruime pas, goede stuwkracht. 

Fraaie vacht, correcte aftekeningen in goede kleur. Fijn gedrag. 

1e  uitmuntend 

 

Open klasse 

23) Jerêve Bergers du Bouleaux 

Bijna 3 jaar. Rastypische teef, goede maat lengte/hoogte verhoudingen. Passend hoofd, goed parallel, vrij 

weinig stop. Goed aangezet gedragen oor. Middenbruin oog, correct gebit. Goed gehoekt voor en achter. 

Voldoende hals, stevige rug. Passend bone, goede voeten, WK oké. Goed gedragen staart. Goede vacht, 

correcte aftekeningen, goede kleur. Gaat vlot met goede staartdracht. Vriendelijk gedrag. 

2e uitmuntend 

 

24) Jolly Jumper la Duchesse de la Fosse 

3 jaar. Elegante teef, goede maat en lengte/hoogte verhouding. Vrouwelijk hoofd, goed aangezet en 

gedragen oor, donker oog, omgekeerd schaargebit. Voor voldoende, achter wat sterker gehoekt. Fijn 

bone, compacte voeten. WK links 1 oké – 1 leeg. Wat sterk oplopende buiklijn. Goede staartdracht. 

Regelmatig gangwerk, makkelijk en goede paslengte. Uitmuntende staartdracht. Fijn gedrag. Vanwege de 

aanwezige rastypische elementen, ondanks gebitsfout toch zeer goed. 

4e zeer goed 

 

25) Jeans Argentee du Monts des Croisettes 

3 jaar. Harlekijnteef, goede maat en lengte-hoogte verhouding. Goed gevormd tevenhoofd. Goed aangezet 

en gedragen oor, middenbruin oog, correct gebit. Zag graag meer hals, sterke rug. Goede voorborst en 

borstdiepte, krachtig bone. Voeten konden wat sterker, draait achter iets uit, WK oké. Lange staart wordt 



 
 

in de beweging wat vrolijk gedragen. Tikje open vacht, wat overvloedige aftekeningen. Vriendelijk gedrag. 

Regelmatig gangwerk met goede stuwkracht. 

3e uitmuntend 

 

26) Inouck Eder du Perouet 

3½ jaar. Krachtige teef, prima rastype, maat en verhouding. Passend hoofd. Goed oog, oor en gebit. 

Uitmuntend gehoekt voor en achter. Goede hals-rug-lijn. Prima voorborst en –diepte. Krachtig bone, steile 

polsen. Compacte voeten, WK oké. Gaat met ruime pas en prima staartdracht. Goede vacht, correcte 

aftekeningen in goede kleur, maar zouden wat duidelijker begrensd kunnen zijn. Fijn gedrag. 

1e uitmuntend 

 

Veteranen klasse 

27) Alita 

8 jaar. Krachtige teef, goede maat, lengte-hoogte verhouding. Mooi gevormd hoofd, goed oog, oor en 

gebit. Goede hals-rug-lijn. Wat diepe onderbelijning. Evenredige hoekingen. Staat goed op de benen, WK 

oké. Lange en goed gedragen staart. Vacht vandaag niet in showconditie, staart mist bevedering en ze 

heeft een kort broekje. Regelmatig gangwerk met goede staartdracht. Fijn gedrag. 

1e uitmuntend 

 

Kampioens klasse 

28) Ixia de la Noé du Jardin 

4 jaar. Rastypische teef, goede maat en lengte-hoogte verhouding. Mooi gevormd tevenhoofd, goed oor, 

middenbruin oog. Correct gebit, uitmuntend pigment. Mooie gesloten lippen. Goede hals-rug-lijn. 

Uitmuntend gehoekt voor en achter. Krachtig bone, goede beenstanden, compacte voeten, WK oké. 

Regelmatig gangwerk met goede paslengte en stuwkracht. Rastypische staartdracht. Prima vacht en met 

correcte aftekening in fraaie kleur. Fijn gedrag. 

2e uitmuntend, Res. CAC 

 

29) Halle Ebby Living Next Door 

4½ jaar.  Krachtige teef. Goede maat en lengte-hoogte verhouding en wordt in wat zware conditie 

voorgebracht. Mooi hoofd met vrouwelijke expressie. Goed aangezet en gedragen oor, donker oog, 

correct gebit. Uitmuntend gehoekt voor en achter. Door overgewicht lijkt bone nu wat licht t.o.v. het 

lichaam. Draait achtervoeten licht uit, WK oké. Lange staart wordt in J gedragen. Prima vacht met perfecte 

aftekeningen. Gaat vlot, goede paslengte en stuwkracht. Vriendelijk, wat nerveus gedrag. 

3e uitmuntend 

 

30) Hirthe Ysa Vajen de la Bonhardiesse 

4 jaar. Uitmuntend rastype, maat en verhoudingen. Prachtig tevenhoofd met rastypische expressie. Mooi 

aangezet en gedragen oor, middenbruin oog, correct gebit. Fraaie hals-rug-lijn, prima onderbelijning. 

Krachtig bone, goede beenstanden, compacte voeten, WK oké. Goede staartdracht. Diepzwarte vacht, 

licht golvend. Goed gemarkeerde aftekeningen van fraaie kleur. Makkelijk, ruim uitgrijpend gangwerk. Fijn 

gedrag, fraai totaalbeeld. 

1e uitmuntend, Beste teef, CAC 

 



 
 

Werkhondenklasse 

31) Enya Bhraonain des Bergers du Forez 

7,7 jaar. Vrouwelijke teef, goede maat, lengte en hoogte verhoudingen. Passend hoofd, voldoende 

parallel. Wat hoog aangezet, half-staand gedragen oor. Donker oog, correct gebit. Zag graag iets meer 

hals. Rechte rug. Evenredig gehoekt voor en achter. Ellebogen moeten beter aansluiten. Lange en goed 

gedragen staart. Passend bone, compacte voeten, WK oké. Regelmatig gangwerk met goede paslengte en 

stuwkracht. Fijn gedrag. 

1e uitmuntend 

 

 


