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Van de voorzitter
Beste leden,
Het was me het maandje wel…… Kort voor de
clubmatch hoorden we dat onze voorzitter
verstek zou moeten laten gaan vanwege ziekte
van haar man. Hij is nu, samen met haar, in
afwachting van een operatie die tot een herstel
zou moeten leiden. Maar u begrijpt, dat ze wel
wat andere dingen aan haar hoofd heeft dan dit
voorwoord, vandaar dat ik dat nu op me neem.
Wij wensen haar sterkte voor de komende
periode en hopen op een snelle operatie en
probleemloos herstel.
Het bovenstaande hield in dat de taken voor de
voorbereidingen voor de clubmatch over de rest
van het bestuur werden verdeeld. Wendy
Annijas heeft daarbij het leeuwendeel voor haar
rekening genomen, waarvoor we haar veel dank
verschuldigd zijn. Ook Jan Carbo verrichtte veel
werk “in de achterkamer”. Ik ontkom er natuurlijk
niet aan om ook Luuk Buurma met zijn vuurdoop
te feliciteren: als penningmeester was hij voor
het eerst bij zo’n evenement betrokken;
bovendien opende hij de dag. En als u vraagt,
wat ik gedaan heb….. de catalogus, en wat
hand- en spandiensten. Het mag geen naam
hebben bij wat de anderen allemaal deden.
De clubmatch zelf was een groot succes.
Inschrijvingen uit, uiteraard, Nederland, maar
ook uit Finland, Zweden, Engeland en Duitsland.

Het was hartverwarmend om daarnaast
Margaret McFarlane uit Engeland en Kerstin
Weber (met partner) uit Duitsland te mogen
verwelkomen als toeschouwer. In totaal waren
er 27 honden ingeschreven, eentje meer dan
vorig jaar. Maar veel belangrijker was dat
iedereen zich uitstekend vermaakt heeft op deze
dag. En de kwaliteit van de honden was weer
hoog, net als vorig jaar.
Dit jaar hadden we Loes Mouchart-Kleingeld als
keurmeester uitgenodigd. Zij werd in de ring
bijgestaan door haar man Leo en als schrijver
Simone van der Haar. Ze klaarden de klus
professioneel maar vooral relaxed. Ook enkele
jonge handlers kregen alle tijd en ruimte van
Loes en Leo: complimenten voor jullie, Shauna,
Martijn en Abbey.
Ik heb niet de indruk dat Loes een makkelijke
klus had, maar uiteindelijk kwam ze met heel
goede winnaars uit de bus. De winnaar van de
Miss Marple Trofee en Clubwinnaar 2014 werd
Liberty-Aylove van Hanna Nilsson. Beste reu
werd Bruce of the Seven Hills Country van Peter
Boers. De Elo Cup, voor de beste veteraan, ging
naar de teef Ananda-Mandalas Bella-Bazeeba,
ook van Hanna Nilsson. De Future Cup, voor de
beste jeugdhond, ging naar de reu Sukelyas
Camelot van Adri de Wit. De beste pup werd
Bellsmond Valentine at Parabar van Jenny
Grant-Parkes. De rest van de uitslagen en de
keurverslagen kunt u in dit blad lezen.
De crew van KV Woerden heeft daarna weer
goed werk geleverd met een keurig verzorgde
en lekkere barbecue. Namens iedereen wil ik
het team onder leiding van Ricky weer
bedanken voor de goede
zorgen!
Maar hiermee was het
nog niet gedaan! De
volgende dag moesten
we alweer acte de
présence
geven
in
Rotterdam. Hier werd de
eerste Benelux Winner
gehouden. U hoeft geen
medelijden te krijgen, we
hebben bij ons volle
verstand ingeschreven.
Onder keurmeester Leif
Ragnar
Hjorth
werd
Liberty-Aylove wederom
Beste van het Ras en
Benelux Winner. Bob of
the Seven Hills Country
(eigenaar
Wendy
Annijas) werd Beste reu
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en dus ook Benelux Winner. De
titel Benelux Jeugdwinner ging
naar
Sukelyas
Calliope
(eigenaar Dick Koster). De titel
Benelux Veteranenwinner was
voor Ananda-Mandalas BellaBazeeba. Eigenaar van zowel
Liberty-Aylove
als
BellaBazeeba is Hanna Nilsson.
Met al deze evenementen, met
goede winnaars kunnen we
terugkijken op een geslaagd
weekend. Gezien de reacties
zullen we volgend jaar zeker
weer een aantal mensen uit het
buitenland
terugzien.
Als
vereniging hebben we ons
visitekaartje
afgegeven
en
aangetoond
dat
we
organisatorisch en geografisch
een
aantrekkelijke
show
kunnen neerzetten.
Namens het bestuur wens ik u
allen een goede tijd met het
oog op de feestdagen in
december.
Dick Koster
Dear members
What a month it was ……….
Just before the Championship
show we heard that our
chairperson had to minimize
her activities and cancel her
attendance to the clubshow due
to illness of her husband. He is
now waiting with her for an operation that should
lead to a cure. But you will understand that she
has other things on her mind now than this
foreword. Therefore I am writing it this time. We
wish her strength for the next few weeks and
hope for a an operation soon and an uneventful
recovery.
All this meant that the tasks for the preparation
of the club show were distributed among the
other board members. Wendy Annijas did quite
a lot, if not the most, for which we owe her a lot.
Also Jan Carbo did a lot of work backstage. And
I must mention Luuk Buurma who I have to
congratulate on his “maiden trip” in such a show:
as treasurer he was involved in the organization
for the first time. He also opened the day. And if
you ask what I did…. The catalogue and some
small jobs, nothing worth of mentioning
compared to what others did.
The show itself was a big success. Entries from,
of course, the Netherlands, but also from
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Finland, Sweden, England and Germany. It was
heartwarming to welcome Margaret McFarlane
from England, and Kerstin Weber (with partner)
from Germany. In total 27 dogs were entered,
one more than last year. But more important
was that everyone had a great time during this
day. And the quality of the dogs was high again,
like last year.
This year, the judge was mrs Loes MouchardKleingeld, with her husband Leo as a steward,
and at the table Simone van der Haar as writer.
The did the job professionally and, even more
important, relaxed. Also some young handlers
got all the time from Loes and Leo: our
compliments to you, Shauna, Martijn and Abbey.
I don’t think Loes had an easy job, but in the end
she came up with very good winners. The
winner of the Miss Marple Trophy and
Clubwinner 2014 became Liberty-Aylove, owned
by Hanna Nilsson. Best dog became Bruce of
the Seven Hills Country (owned by Peter Boers).
The winner of the Elo Cup, for the best veteran,
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was the bitch Ananda-Mandalas Bella-Bazeeba,
also owned by Hanna Nilsson. The Future Cup,
for the best junior, was won by the dog Sukelyas
Camelot owned by Adri de Wit. Best Puppy was
Bellsmond Valentino at Parabar, owned by
Jenny Grant-Parkes. The other results are
published in this Heeler Herald.
The crew of the Dog Club Woerden did a great
job after the show with a well-organized and
delicious barbecue. On behalf of everyone, I
want to thank Ricky and her team for the day.
But this wasn’t all! The next day we had to be
present at the first Benelux Winner Show, held
in Rotterdam. You don’t have to feel sorry for us,
we entered our dogs willingly. Under judge Leif
Ragnar Hjorth, Liberty-Aylove became Best of
Breed again and was awarded the title Benelux
Winner 2014. Bob of the Seven Hills Country
(owner Wendy Annijas) became best dog and
also received the title Benelux Winner 2014.The
title Benelux Juniorwinner was gained by
Sukelyas Calliope (owner Dick Koster). The title
Benelux Veteranwinner was for AnandaMandalas Bella-Bazeeba. Owner of LibertyAylove and Bella-Bazeeba is Hanna Nilsson.

hearing the reactions we will certainly see some
people from abroad return. As a club, we have
presented ourselves well and proved that we
can organize an attractive show that is also
geographically attractive for everyone.
On behalf of the board, I wish you a good period
towards the Holidays in December.

Dick Koster
Board member

Normenmatrix

Een groot aantal nieuwe begrippen heeft in de
afgelopen periode intrede in de kynologie
gedaan. Format, Verenigingsfokreglement en
Normenmatrix zijn er drie van. Bij nieuwe
begrippen hoort nieuwe informatie. Deze Raadar
voorziet in die behoefte.

Verantwoord fokbeleid
With all these events, with good winners, we can
look back on a successful weekend. And
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In het kader van een
verantwoord fokbeleid wil de
Raad van Beheer vooraf
kunnen toetsen of pups niet
alleen volgens zijn eigen
algemene
fokbeleidsregels
(Basisreglement Welzijn en
Gezondheid,
BWG)
zijn
gefokt, maar óók volgens
aanvullende
rasspecifieke
regels. In de kynologie is het
Verenigingsfokreglement
(VFR) inmiddels een bekend
gegeven. De naam zegt het
al: het is een reglement
waarin de voorwaarden en
normen van rasverenigingen
voor fokkers aangesloten bij
de
rasverenigingen
zijn
vastgelegd.
Alle bij de Raad van Beheer
aangesloten rasverenigingen hebben een format
ontvangen, waarin zij hun voorwaarden en
normen hebben kunnen plaatsen. Met dit format
kregen de rasverenigingen de mogelijkheid om
de meeste van de eigen, specifieke eisen bij de
fokkerij van hun ras(sen) in te vullen. Dit
ingevulde format is het VFR.

Onvolkomenheden
Inmiddels hebben vrijwel alle rasverenigingen
hun VFR ter goedkeuring naar de Raad van
Beheer gezonden. Echter, in de praktijk komt
het voor dat het format niet goed is gevolgd. In
die gevallen ontvangen de rasverenigingen hun
VFR retour met de vraag de onvolkomenheden
te herstellen. Dat wekt wellicht enige wrevel bij
de rasverenigingen, maar men moet bedenken
dat deze werkzaamheden de basis vormen voor
zowel het fokbeleid voor de rassen en de
rasverenigingen als voor dat van de Raad van
Beheer. Daarom is een uniforme werkwijze – het
format – noodzakelijk.
Met het heen en weer zenden van VFR’s van en
naar de Raad van Beheer en het opnieuw laten
controleren door de Raad van Beheer is veel tijd
gemoeid. Omdat het hier om meer dan 200
rasverenigingen gaat, zal iedereen begrijpen dat
dit veel werk met zich mee brengt.

Kwaliteit ouderdieren
Hoewel ‘gegoten’ in eenzelfde format, is elk VFR
anders en zij bevatten dus, per ras en/of
rasvereniging, op bepaalde punten andere eisen
en normen. Van de Raad van Beheer kan niet
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worden verlangd, dat bij inschrijving van elk nest
in het NHSB één van de meer dan 200 VFR’s
handmatig
wordt
geraadpleegd
om
te
controleren of er aan de voorwaarden en
normen van het VFR is voldaan. In overleg met
de rasvereniging(en) zullen er aan de hand van
de VFR(‘s) per ras normen worden opgesteld
die door de Raad van Beheer gecontroleerd
kunnen worden. Deze normen worden
opgenomen in de zogenaamde normenmatrix.
Dat betekent dat er voor één ras, waarvan de
belangen door verschillende rasverenigingen
worden behartigd, altijd dezelfde normen en
eisen worden gecontroleerd door de Raad van
Beheer.
Deze matrix met eisen en normen per ras moet
de basis worden voor de beoordeling van
fokdieren. Al tientallen jaren leeft binnen de
georganiseerde kynologie de vraag of de Raad
van Beheer twee ‘soorten’ stambomen zou
kunnen produceren. De tweede ‘soort’ zou dan
informatie moeten bevatten over de kwaliteit van
de ouderdieren met betrekking tot hun
gezondheid. Aan die langjarige wens wordt nu
gehoor gegeven, omdat op de stambomen van
pups die aan de vooraf gestelde eisen en
normen van hun ras voldoen, een extra tekst
wordt opgenomen. Uit die tekst blijkt dat de pup
is gefokt volgens de voor dat ras geldende eisen
en normen.

Wat is een normenmatrix?
De term ‘normenmatrix’ is hiervoor al kort
genoemd. In het algemeen is een normenmatrix
een hulpmiddel, dat wordt toegepast bij het
vaststellen
of
een
product
of
een
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productieproces voldoet aan vooraf gestelde
en/of
overeengekomen
normen
(eisen,
voorwaarden). Omdat het fokken van een nest
rashondenpups, het controleren van fokregels
en het produceren van stambomen kan worden
vergeleken met een productieproces, ligt gebruik
van een dergelijke matrix voor de hand.
Het hanteren van een normenmatrix zal tot
gevolg hebben, dat een nest dat door een fokker
is aangemeld, dankzij automatisering van het
proces, wordt ‘herkend’ als zijnde wel of niet
gefokt volgens de fokregels van de Raad van
Beheer en de eisen in de normenmatrix. Dit
betekent duidelijkheid voor de consument.
Immers, op stambomen van pups die daarvoor
in aanmerking komen, gaat vermeld worden dat
de desbetreffende pup volgens de bestaande
fokregels van dat ras is gefokt. Niet alleen
duidelijkheid voor de consument, maar ook een
grote en belangrijke stap in de richting van
zorgvuldig
gefokte
rashondenpups.
De
stamboom wordt daarmee niet slechts een
afstammingsbewijs,
maar
ook
een
kwaliteitsbewijs.
Voor de rasverenigingen is het goed te weten
dat als een fokker géén lid is van een
rasvereniging, hij of zij toch óók aan de eisen en
normen van de normenmatrix moet voldoen, wil
hij of zij een extra tekst op de stambomen van
de pups krijgen.

Regels voor alle fokkers
In overleg met rasvereniging(en) wordt een
keuze gemaakt in de (geprotocolleerde)
gezondheidsonderzoeken en de minimale
uitslag die daarbij
hoort. In geval er
een
conflict
ontstaat
met
betrekking tot de
invulling van de
normenmatrix, zal
er advies worden
gevraagd aan de
gezondheidscomm
issie.

ongeacht of men lid is van een rasvereniging of
niet.
Voor vragen over het gebruik van de
normenmatrix, kan contact worden opgenomen
via: vfr@raadvanbeheer.nl

Bron: RAADAR juli 2014

First, first, first

My life has changed a lot since getting a
Lancashire Heeler.
Charlie (Telpoolwyn Yushua) will be six years
old in December and in that short time I have
made so many new friends in very many
countries that I would never have known if my
Lancashire born husband had not introduced me
to the breed of his childhood.
I suspect that many people who own a Heeler
have voiced the same sentiment. They are a
remarkable breed and it always astonishes me
that they are so vulnerable as they are in my
mind the perfect dog for modern living.
Small but mighty in character. Quick to learn and
obedient (mostly). Very affectionate to their
owners. Eager to work, happy to be a couch
potato, sun and fun loving. What’s not to like?
So, my love affair with this breed, and my dog in
particular, continues and although I must now
make the journey without my husband, my

Het kantoor van de
Raad van Beheer
gaat controleren of
de
ouderdieren
aan
deze
gezondheidseisen
voldoen.
Deze
regels gelden dan
voor alle fokkers
van
dit
ras,
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faithful canine companion is
untiring in his devotion and
determination to help me live
a full and busy life.
To which end he listened
closely to Wendy Annijas’
plea for owners from England
to come to the Dutch club
show on Saturday 6th
September to support the
entries and insisted that we
entered – and while we were
in the Netherlands we might
as well enter the Benelux
Winners show in Rotterdam
as well!! So we did.
Our entries were sent in, a
pet
passport
(and
unfortunately the rabies jab)
were
purchased
and
administered, the ferry tickets
were booked, the motorhome
packed.
This was to be a trip of many
“firsts”. First time overseas for
Charlie (he does not like the
kennels on ferries!). First time driving a
motorhome on the ferry for me (I did it well I
think). First time driving in Holland for both of us
– well Charlie doesn’t drive but had to get used
to the traffic flashing past the passenger
window! First time trusting Sally Sat Nav in a
foreign country (she was very good) and first
time showing under FCI rules (I love having a
critique done there and then).
It was also the first time I could greet in person
many people and their dogs with whom I have
become firm friends over the years via the
Facebook group I set up – Heeler Friends Too.
For me this was a big highlight of my trip.
I also had one other motive for being in the
Netherlands on that particular weekend. A new
addition to my household was flying in from
Finland with her breeder Anna Niiranen.
Marmalade’s New Joy For Weordune – my
lovely Riemu – is staying with Dick Koster and
Trudi Willems until she is old enough to have her
own rabies jab and come to England and her
new life with Charlie and I. Anna, Riemu and
Linka (Procordias Mi6) were being collected
from the airport by Wendy Annijas and I would
have to wait until I got to the club show in
Woerden before I could see them all.
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I was staying with Adriana and René de Wit and
their dogs Sari and Guus, and our welcome was
so warm and engaging I felt I was with old
friends despite this being our first meeting! Sari
in particular wanted to live in my motorhome –
but would need a step ladder as she is a
dachshund.
After a delightful supper we took Charlie to meet
the Sukeylas girls and he thought he was in
heaven with so many admiring ladies to mingle
with. He is a gentle soul – and while his
gentleness gets him into trouble with some
males – the ladies love him!
The Saturday morning of the club show was
upon us and the weather was a bit damp but
warm. In Zijderveld it was the Year Fair and the
stalls were already doing a brisk trade as René
and I walked the dogs. By the time I left in the
motorhome I had to drive very carefully among
the crowds of people to get out!
It was an easy but very wet drive to Woerden
but when we got to the show, the weather was
dry if a little overcast. Immediately the hugging
began!!
Kerstin Weber was there with Charlie’s litter
sister Smilla (Telpoolwyn Yakootah). I have
been a Facebook friend with Kerstin since the
dogs were puppies, but this was the first time I
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met her and Smilla (and Jasper of course) and it
was a real pleasure. Charlie and Smilla are two
peas from the same pod!! They had travelled all
the way from Hamburg to be there.
Frida de Jong and the lovely Bram were next for
hugs, then the Swedish camp with Hanna
Nilsson, Pernilla Nilsson, Katarina Eriksson and
Hanna’s daughter who is an excel-lent camerawoman. Margaret McFarlane had travelled in
with Dick and Trudi. There were warm hugs from
Jean-Paul Smaal and Astrid van Zijl and finally
Wendy, Anna and my little Riemu. Linka was
very pleased to see Charlie.
Jenny Grant-Parkes and her daughter arrived
later after navigation problems but we were glad
to see them all in one piece and with the
puppies.
Let the show begin! Our judge was Mrs Loes
Mouchart and her husband was the steward. All
was calm in the ring (although I am sure Wendy
does not agree) and everyone appreciated the
results. We must organise a raiding party to
Sweden to retrieve all the loot!! Hanna Nilsson
took the honours with her bitch Liberty-Aylove as
BOB, CAC and Best Bitch. Reserve bitch was
Traqdean De Dotty Goes Dutch.

Country who took the Dog CAC and BOS.
Reserve dog was Hillstar’s Blue Moon Rocket
from Sweden with Pernilla Nilsson. Best Puppy
was Bellsmond Valentino At Parabar with Jenny
Grant-Parkes and it was lovely to see a
Bellsmond back in the ring. Best Junior was
Sukelyas Camelot and Best Veteran was
Ananda-Mandalas Bella Bazeeba for Hanna
Nilsson but everyone was watching Sukelyas
Bangle who galloped around the ring and
showed her socks off at 14.5 years young –
what a showgirl!
The Dog Club Woerden did a fantastic job of
looking after us and even took Charlie and I to
the vets for the worming treatment, which I
appreciated very much – especially when I saw
how small the parking lot was!!
What a lovely venue to have with plenty of
space for dogs and people and cars.
There was much laughter and good humour and
a very relaxing BBQ at the end of the day and
many willing hands for puppy holding. It
reminded me very much of our own Lancashire
Heeler Association club show which I hope
some of my Dutch friends will attend once we
get Championship status – we would love to see
you.

In the males it was Bruce of the Seven Hills
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Saturday evening back in Zijderveld was spent
very happily introducing Riemu to Dick’s girls
which went very well and discussing the health
database.

would come back to Zijderveld to collect Riemu
and make another visit. Trudi says Riemu
reminds her of Marple – those are big paws to fill
but we will see.

Sunday was very exciting – our first FCI champ
show! So much to see and I was very proud to
be supporting the breed in the Netherlands –
there were exhibitors from the Netherlands,
Sweden, Finland and England in the ring and
that is lovely to see (although I would like to see
more male dogs entered). The Norwegian judge,
mr. Leif Ragnar Hjorth, spoke very good Dutch I
am told which really surprised Wendy – I wish I
had my camera in my hand to take that picture.

Sadly all good things must come to an end and
so it was for our trip. Charlie had behaved
impeccably throughout, meeting both dogs and
bitches and one annoying puppy, and I could
see he was very comfortable in Holland – but we
must go home and leave Riemu until I can come
back for her in October.

He was excellent going over the dogs and even
got a wag of the tail from Charlie, which I assure
you is only given very rarely in the show ring.
Again Sweden took the honours for BOB but we
were all delighted to see Wendy take Best Dog
with Bob of the Seven Hills Country – great for
Frida as well. Everyone stayed to see Hanna
Nilsson take Liberty Aylove into the big ring,
which was especially great for me because her
sire is another littermate of my Charlie. Sadly, as
in England, the Lancashire Heeler is overlooked
in the group but we are proud to see them there.
Shopping was next with photos and models and
Anna managed to “persuade” the nice
gentleman on the Eukanuba stand to give us a
bag of puppy food for Riemu as surprisingly they
nor Royal Canin were selling any.
All too soon it was time to say goodbye to Anna
and to wish her and Linka a safe flight home to
Finland. I promised to
take good care of her
puppy. Charlie and I
went back with Dick
and Margaret with a
Reserve CAC, an
excellent critique and
lots
of
happy
memories.

My abiding memories of this trip are of beautiful
dogs with wonderful temperaments, warm and
welcoming people, laughter and tears and
happiness. Even the ferry crossings were calm!
I cannot wait to make the same trip next year –
and I hope to bring more English exhibitors with
me – we will see. Of course Riemu already has
her passport so she will be back for sure – she
has made too many new friends to stay away.
My heartfelt thanks and warmest wishes to all
the people I met – until next time.

Jen Walton

tentoonstellingsuitslagen
De Baronie
Keurmeester: mevr. I.Y. Onstenk-Schenk

Adri and René hosted
a delightful supper
party in their home
and the Heeler talk
went on well into the
evening.
On Monday morning
while Dick was on
airport duties Riemu,
Charlie and I visited
with Trudi and we
made a pact that I
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Jeugdklasse teven

Kampioenschapsclubmatc Woerden
Keurmeester mevr. Loes Mouchart-Kleingeld

Clogmills mrs Pawkins
Mooi teefje, 13 maanden. Prima verhouding.
Mooi hoofd. Goed oor. Donker oog. Goed
<onleesbaar>. Heeft een prima front met mooie
benen en goed gesloten voet. Prima
bovenbelijning. Is achter goed gehoekt. Goede
beharing en tan-tekening. Goed gangwerk.
1 U, CAC, BoB

Heartbay’s Arctic Diamond
13 maanden. Ziet er jeugdig uit. Voorsnuit moet
wat voller zijn. Goed gebit. Donker oog. Oren
worden niet gelijk gedragen. Goede boven- en
onderbelijning. Het front is onvoldoende door
niet goede plaatsing van de benen en wat
zwakke pols. Goede staartdracht en fijn
temperament. Gangwerk achter in orde. Voor
wat los.
G

Clogmills Mrs. Pawkins
Lovely head, perfect ears, good teeth. Strong
neck. Good size, correct topline and tail. Good
shoulders lovely movements
1 U, CAC, BOB
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Puppyklasse reuen
Bellsmond Valentino at Parabar
6,5 months male, black & tan youngsters who
needs to develop all over, but all nice qualities
are already there. Nice ears, beautiful eyes with
alert expression, good teeth, well angulated,
good bone, nice thumbmarks, elbows need
tighter, and topline needs to improve, good
tailset, movements OK, but still a little loose in
front. Very well presented, nice temperament.
1 VB, Best Puppy

Openklasse reuen
Bruce of the Seven Hills Country
2 jarige black & tan reu, mannelijk totaalbeeld,
goed gevormd hoofd,mooi oog, correct
geplaatste en gedragen oren, scharend gebit,
correcte hoekingen, goed lichaam, trek bone,
correct aangezette staart, prima vachtkwaliteit,
goed front, mooie thumbmarks, mooie topline,
vlotte gangen, prima presentatie en ringgedrag.

1 U, Beste reu, CAC
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Bob of the Seven Hills
Country, NJK, JW13
2 jaar oude liver & tan reu,
fraai type, mocht in schedel
een fractie vlakker, correcte
stop, mooi oog, correct
aangezette
en
gedragen
oren, scharend gebit, prima
hoekingen, kan goed in front
staan, mooie thumbmarks,
goed
lichaam,
prima
vachtstructuur,
correct
aangezette
en
gedragen
staart, zeer vlot gangwerk,
heeft duidelijk plezier in zijn
dagje
uit,
heerlijk
temperament.

3U

Telpoolwyn Yushua
5 years black & tan male,
masculine head, with quite big ears, good head,
good teeth, nice dark eyes, good proportioned
head, good angulations, good bone, good coat
quality, good tailset, but he could do with a
better topline, OK on the move, very well
presented, lovely temperament.

2U

Jeugdklasse reuen
Sukelyas Clayton
Absent

Kampioensklasse reuen
SUCH DUCH Hillstar's Blue Moon Rocket
3 years old black & tan male, very masculine all
over, good head proportions, good earset. I
prefer a darker eye, good teeth, good bone,
good topline, good tailset, good coatstructure,
very well angulated, he is carrying too much
weight which influences the total picture. He is a
good moved, coming and going, nice
temperament.

1 U, res. CAC

Sukelyas Camelot
11 maanden oude liver & tan reu, mannelijk
totaalbeeld, goed gevormd hoofd, correct
aangezette en gedragen oren, het oog mocht
amandelvormiger, scharend gebit met grote
elementen, achter iets sterker gehoekt dan voor,
goed bone, front in orde, mooie thumbmarks,
mooie topline, prima vachtstructuur, correct
aangezette en gedragen staart, voor leeftijd
prima gangwerk, prima temperament.

1U

Sukelyas Catweazle
11 maanden liver & tan reu, mannelijk
totaalbeeld, wat groot oor, mooi amandelvormig
oog, heeft een paar tandjes ondervoor, goed
bone, goede vachtstructuur, nette pencil lines op
de tenen, topline mocht sterker, front OK, vlotte
gangen, moet meer zelfvertrouwen krijgen.
Staart mocht hoger aangezet en gedragen.

2 ZG
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Puppyklasse teven
Parabar Prankster
7,5 months black & tan, very feminine
throughout, lovely head, good earset and
carriage, lovely eye, good teeth, angulations OK,
needs to develop in body, good tailset and bone,
good coatstructure, still very erratic on the move,
very well presented, nice temperament.

1VB

Open klasse teven
Bellsmond Kindred Spirit
3,5 jarig black & tan teefje, vrouwelijk
totaalbeeld, goed gevormd hoofd, correct
aangezette en gedragen oren, scharend gebit,
zag het oog graag donkerder, goed bone, mooie
thumbmarks, topline loopt op, correcte staart,
goede vachtstructuur, vlot gangwerk, zeer
temperamentvol

10

1U

Tussenklasse teven
Tumlex Scurry Tally, JW13,
W13
20 maanden black & tan teefje,
vrouwelijk
totaalbeeld,
goed
gevormd hoofd, correct aangezet
en gedragen oren, oog mag
donkerder, scharend gebit, goed
front, goed lichaam, iets te zwaar
gevoerd,
zag
graag
meer
kniehoeking, iets lagere hak,
correct aangezette en gedragen
staart, vlot gangwerk, voor iets
uit
de
ellebogen,
prima
presentatie.

1U

Jeugdklasse teven
Sukelyas Dawn To Dusk Birdie
10,5 maanden black & tan teefje, wat kleine
maat, verhouding schedel-snuit niet optimaal,
correct aangezette en gedragen oren, ogen
mochten amandelvormiger, scharend gebit,
goede
hoekingen,
goede
vachtstructuur,
passend bone, staart mocht fractie hoger
aangezet , vlot gangwerk, prima temperament,
zag graag van alles wat meer.

4 ZG

Sukelyas Dancing Dixie
10,5 maanden black & tan teefje, knappe jonge
dame, vrij type, goed gevormd hoofd, correct
aangezette en gedragen oren, mooi oog,
scharend gebit, draait voor iets uit, goed
lichaam, achter sterker gehoekt dan voor,
correcte staart, mooie vacht, prima conditie,
goed bone, heeft helaas wat veel wit op de
borst, zeer fraai type, prima presentatie.

1U

Sukelyas Cindarella
10,5 maanden black & tan teefje, vrouwelijk
totaalbeeld, goed type, goed gevormd hoofd,
weet nog niet wat ze met de oortjes wil,
scharend gebit, goed oog, mooie thumbmarks,
goede hoekingen, goed lichaam, goed lichaam,
goede staart, goed bone, gaat vlot, goede
topline, heeft plezier in haar dagje uit.

3 ZG

Marmalade's Lydia Black
17,5 maanden black & tan teefje, zeer vrouwelijk
totaalbeeld, moet in alles nog ontwikkelen, goed
oor, oog mocht amandelvormiger, scharend
gebit, achter sterker gehoekt dan voor, passend
bone, correcte staart, goede vachtstructuur,
mooie thumbmarks, jeugdig gangwerk, wat witte
haren op borst.

2U

Fokkersklasse teven
Sukelyas Calliope
10,5 maanden black & tan teefje, zeer vrouwelijk
totaalbeeld, toont lang, goed gevormd hoofd,
oren moeten nog stabiel worden, goed oog,
scharend gebit, achter sterker gehoekt dan voor,
goed bone, mooie thumbmarks, goede topline,
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gaat vlot, fijn ringgedrag, prima
vachtstructuur, mooie warme tan.

2U

Clogmills Mrs Pawkins, NJK
17 maanden oud teefje, black &
tan, fraai type, correct aangezette
en gedragen oren, erg goed oog,
scharend gebit, evenredig gehoekt,
mooi bone, mooi front, mooie
thumbmarks, goed lichaam, mooie
topline, correct aangezette staart
die niet verder in koet krullen.
Rastypisch
gangwerk,
prima
presentatie en ringgedrag.

1U

Kampioensklasse teven
Marmalade's Dutch Diva, NK, JW09, W09,
W11
6 jaar oud black & tan teefje, zeer vrouwelijk,
mooi hoofd, correcte oren, oog mag donkerder,
scharend gebit, draait in front uit, prima bone,
topline loopt iets op, prima vachtstructuur,
correct aangezette en gedragen staart, vlotte
gangen, prima temperament.
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4U

Liberty-Aylove, DKUCH, SEUCH
Almost 3 years black & tan female, very
feminine
throughout,
lovely
head
and
expression, good earset, lovely eyes, good
teeth, well angulated, good bone, good topline,
good coatstructure, good tailset,
small
thumbmarks, movements OK, very well
presented.

1 U, beste teef, CAC, BOB

12

Procordia MI-6, NORD, NUCH, SUCH,
DKUCH
2 years black & tan female, sturdy bitch, good
head proportioned, good earset, the eyes could
be more almond shaped, good teeth, well
angulated, small thumbmarks, strong bone,
good body, good coatstructure, good tailset,
good movements, very well presented, nice
temperament.

3U

Kamp. Traqdean De Dotty Goes Dutch,
NJK, JW10, W10
5 jaar oud black & tan teefje, fraai totaalbeeld,
vrouwelijk, mooie expressie, correct aangezette
oren, scharend gebit, mooi oog, keurig front,
goede topline, goede vacht, passend bone, gaat
vlot door de ring, prima presentatie en
ringgedrag.

2 U, res. CAC

Veteranenklasse teven
Ananda-Mandalas Bella-Bazeeba, KBHV08, DKUCH, SEUCH, NOVCH, SEVCH
8 years old female black & tan, very feminine,
lovely type, good head, good ears, good eyes,
good teeth, angulations OK, good bone, small
thumbmarks, good body but carries too much
weight, good topline, she moves like a young
girl, lovely temperament.

1 U, Beste Veteraan

Sukelyas Bangle

very nice front, good body and coat structure,
very good mover, very well presented, nice
temperament.

3U

McHeel's Geena-D
10,5 jaar oud black & tan teefje, super conditie,
mooi
hoofd,
mooi
oor,
oog
mag
amandelvormiger, gebit niet te beoordelen,
draait voor wat ver uit, mooie topline, goed
lichaam, goede staart, gaat vlot door de ring,
mooie vacht, vrolijk temperament. Heeft plezier
in dagje uit.

4U

Benelux Winner Rotterdam
Keurmeester: Leif Ragnar Hjorth

Open klasse reuen
Telpoolwyn Yushua
Uitmuntend van type en maat. Zeer goed
mannelijk hoofd. Correct gebit. Heel mooie ogen
en oren. Heel goede lengte hals en zeer goede
hoekingen. Uitmuntende borstontwikkeling. Zeer
goede vacht en kleur. Typisch gangwerk en
temperament.
2 U, res. CAC/res. CACIB

Bob of the Seven Hills Country
Uitmuntend van type. Heel mooi geheel. Mooi
mannelijk hoofd en uitdrukking. Uitmuntende
hals, hoekingen, borstontwikkeling, boven – en
onderlijn.
Uitmuntende
spierontwikkeling,
uitmuntende vacht, mooie kleur. Loopt heel

14,5 jaar oud black & tan
teefje, in tiptop conditie,
mooi gevormd hoofd,
goed oor en oog, gebit
naar de leeftijd, goede
hoekingen, zag graag
iets beter front, goed
lichaam, mooie topline,
showt geweldig, nog
zeer vlot door de ring.
Een echte showgirl!

2U

Ananda-Mandalas
Amusant-Amiens
10 years black & tan
female, tiptop condition,
very feminine, good
head, good ears, lovely
eyes, teeth almost level,
angulations OK, good
bone, nice thumbmarks,
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efficient. Typisch temperament.
1 U, CAC/CACIB, Benelux Winner 2014

Kampioensklasse reuen
Hillstar’s Blue Moon Rocket
Uitmuntend van type en maat. Zeer goed
mannelijk hoofd. Goede ogen en oren. Goede
lengte van hals, wens droger. Goede hoekingen,
goed ontwikkelde borst. Correcte staart. Goede
vacht
en
kleur.
Goed
gangwerk
en
temperament.
1U

Jeugdklasse teven

vrouwelijk hoofd. Correct gebit. Goede ogen en
oren. Zeer goede hals. Zeer goede hoekingen
en borstontwikkeling. Bovenlijn zou meer stabiel
kunnen
zijn.
Goede
vacht,
vriendelijk
temperament.
2U

Sukelyas Calliope
Uitmuntend van type en maat. Zeer goed
vrouwelijk hoofd. Correct gebit. Goede ogen en
oren. Uitmuntende hals en hoekingen. Zeer
goed ontwikkelde borst. Beetje te lang in
lendenen. Zeer goede vacht. Goed gangwerk en
vriendelijk temperament.
1 U, Benelux Jeugdwinner 2014

Open klasse teven
Clogmills Mrs Pawkins
Zeer goed van type en maat. Mooi vrouwelijk
hoofd. Correct gebit. Goede ogen en oren.
Goede hals. Zeer goede hoekingen, schouder
zou een beetje meer naar achteren moeten
vallen. Goed ontwikkelde borst. Staart een
beetje te hoog aangezet en rond over de rug.
Zeer goede vacht en temperament. Loopt goed.
3 ZG

Sukelyas Dawn to Dusk Birdie

Bellsmond Kindred Spirit
Zeer goed van type en maat. Bovenlijn is niet
correct. Goed vrouwelijk hoofd. Correct gebit,
middelbruine ogen, correcte oren. Goede hals
en hoekingen. Goed ontwikkelde borst. Staart
een beetje hoog aangezet. Zeer goede vacht.
Beetje te korte stappen in achterhand.
Vriendelijk temperament.
1 ZG

Uitmuntend van type en maat. Zeer goed
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2 U, res. CACIB

Kampioensklasse teven
Veteranenklasse teven
Liberty-Aylove
Uitmuntend van type en maat. Heel mooi
vrouwelijk hoofd en uitdrukking. Correct gebit.
Uitmuntende hals, hoekingen en vacht. Typisch
gangwerk en temperament.
1 U, CAC/CACIB, BoB, Benelux Winner 2014

Procordia MI-6
Uitmuntend van type en maat. Goed vrouwelijk
hoofd. Correct gebit, voldoende lengte van hals,
zeer goede hoekingen en borstontwikkeling.
Staart beetje hoog aangezet. Zeer goede vacht.
Typisch gangwerk en temperament.
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Ananda-Mandalas Bella-Bazeeba
8 jaar oud, mooi vrouwelijk hoofd. Correct gebit.
Mooie ogen en oren. Zeer goede hals en
hoekingen. Uitmuntende borstontwikkeling en
bovenlijn. Typisch gangwerk. Heel goed
temperament.
1 U, res. CAC, Beste Veteraan, Veteranen
Benelux Winner 2014
.
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English Summary

You won’t be surprised that a major part of this Heeler
Herald is dedicated to our Championship show. This second
show was again a great success, with several entries and
visitors from abroad. You can read the judge critiques of
the foreign dogs, as they were written in English, but I
hope you can understand the Dutch critiques.
Jen Walton wrote her experiences down with a lot of
“firsts”: first trip with dog and ferry to the continent,
first driving on the right side, first FCI show, and first
res. CAC for her Charlie.
The combination with the first Benelux Winner Show in
the Netherlands, held in Rotterdam, was a success. Our
foreign guests entered there also and were taking the
Winner titles for Best Bitch and Best Veteran. The titles
for Best Dog and Best Junior stayed in the Netherlands.
Furthermore you can read about the “Normen Matrix”. This
is an instrument with a focus on health (generally on
breeding according to the rules), introduced by our Kennel
Club, to maintain or increase the quality of the dogs that
are bred here.

The Heeler Herald 2014-3

16

