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verslaan. De positieve kant is echter dat, zoals
de keurmeesteres dat zei, het aantoont dat
Heelers langzaam volwassen worden en
uitzwaren (slow maturers) en tot op hoge leeftijd
nog in een uitstekende conditie kunnen blijven.

Van de voorzitter
Bespiegelingen over het afgelopen jaar
Allereerst zijn mijn gedachten bij al die mensen
die nu door storm en overstromingen in Europa
hun anders meestal zo fijne feestdagen moeten
doorbrengen in kou, zonder stroom en
onaangename omstandigheden. Ik hoop dat hun
situatie snel weer verbetert.

Voor het eerst in de geschiedenis van onze
vereniging werden er door leden 3 nesten in een
jaar gefokt: eerst een nest van Frans en Frida
de Jong en in het tweede halfjaar twee nesten
bij Trudi Willems en Dick Koster. Zij hebben het
geweten: 13 puppies geboren in een tijdsbestek
van 10 dagen!

Ik kijk nu al uit naar de verschijning van deze
2013 is voor onze vereniging een memorabel
jongste generatie op shows en clubactiviteiten in
jaar geworden. Om te begin zijn we sinds 1
2014.
januari volwaardig lid van de vereniging Raad
van Beheer. Dit geeft plichten maar ook rechten.
Voor nu wens ik u, mede namens het bestuur,
Daardoor konden we in juni onze allereerste
een fijne jaarwisseling (let op met vuurwerk) en
kampioenschapsclubmatch
houden;
onze
een voorspoedig, gezond en "honds" 2014.
gewaardeerde keurmeester was John Wauben.
Voor sommigen onverwacht hadden we een
Lydia Erhart
fantastische inschrijving, niet in de laatste plaats
voorzitter
door de belangstelling van buitenlandse
exposanten. Van heinde en verre kwamen ook
Reflections on 2013
de bezoekers naar Woerden waar we de
gastvrijheid van de plaatselijke kynologenclub
First of all my thoughts
genoten.
Het
are with all the people
enthousiasme
onder
who have to spend their
de buitenlanders was
normally
so
festive
zo groot, dat mede op
holidays in the cold,
hun verzoek in 2014
Op zondag 4 mei zal de
without electricity and
opnieuw een kamvery
unpleasant
pioenschapsclubmatch
Family-Funday worden
circumstances,
due to
wordt georganiseerd in
georganiseerd!
storm
and
floodings
in
september. Eerder in
Europe. I hope that their
het jaar komt er ook
situation
will
soon
weer een familiedag.
improve.
Helaas ontviel ons dit
The Family-Fun Day will
2013
has
been
a
jaar de eerste en dus
be
organized
on
Sunday,
memorable
year
for
our
oudste
Heeler
in
club. Firstly, because as
May 4th.
Nederland
nl.
from January 1, we have
Foxthyme
Miss
become full member of
Marpeline, ruim 15 jaar
the Dutch Kennel Club.
oud.
Voor
haar
This not only brings us obligations but also
baasjes, Trudi Willems en Dick Koster, een groot
rights. Because of this, we were able to organize
verlies.
our very first championship clubshow; our highly
valued judge was Mr. John Wauben. For some
Dat de oudjes het nog heel lang heel goed
of our members it came unexpectedly, but we
kunnen doen blijkt niet alleen uit het optreden
had a fantastic entry, not in the least because of
van Marple’s dochter Sukelyas Bangle (13,5 jaar
the interest of foreign exhibitors. Together with
oud), maar ook uit het feit dat een teefje van
visitors they came to Woerden from all over the
ruim 15 jaar, Leonine Ivy of Ryslip, in Groot
northern half of Europe. Their enthousiasm was
Brittannie in oktober jl. kans zag om op de
so overwhelming that we have decided to have
nationale kampioenschapsclubmatch daar alles
another championship clubshow in September,
en iedereen te verslaan en best in show te
2014. Earlier next year, we shall also organize a
worden! Men kan daar gemengde gevoelens
fun day.
over hebben omdat de jongere generaties
kennelijk die dag niet in staat waren om haar te

Voor uw agenda:

For your agenda:
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I am sorry to say that we
lost our first and oldest
Heeler
in
The
Netherlands:
Foxthyme
Miss Marpeline, well over
15 years old. Trudi
Willems and Dick Koster
sorely miss her.
That the "oldies" can still
do very well at an
advanced age becomes
clear not only by the
activities
of
Marple’s
daughter Sukelyas Bangle
(13,5 years old) but also
from the fact that the
grand old lady of Heelers
in Great Britain, Leonine
Ivy of Ryslip, at the age of
well over 15 years,
succeeded in beating all
contenders present and
becoming best in show at the national
championship clubshow in October! One might
have mixed feelings on this, as younger
generations were not able to beat her that day.
On the positive side, as the acting judge wrote, it
proves that Heelers are slow maturers and can
have excellent conditions at a high age.
For the first time in our club history members
bred 3 litters in one year: first a litter bred by
Frans and Frida de Jong and in the second
semester two litters by Trudi Willems and Dick
Koster. They didn't know what came over them:
13 puppies within a period of 10 days!

lensluxatie zorgde voor een streep door de
plannen.
Toen
we
langzaamaan
weer
fokplannen begonnen te ontwikkelen, namen we
met het oog daarop Geena in huis, maar Trudi’s
ziekte gooide dit keer roet in het eten. Maar
goed ook achteraf gezien, want Geena
ontwikkelde epilepsie.

Abby: de lente
Het was een aantal jaren rustig in ons huis,
maar we begonnen wel aan een nieuwe pup.
Abby kwam uit Finland en ontwikkelde zich tot
een fantastische hond. Ze is het oliekannetje in
de roedel, een stabiele, uiterst vriendelijke hond,
en een maatje. Ondanks onze situatie bleken we

I am already looking forward to the appearance
of this youngest generation at shows and club
activities in 2014.
Also on behalf of our committee I wish you a
nice New Years Eve (beware of fireworks) and
happy, healthy and "doggy" 2014.

Lydia Erhart
Chairperson

Love is in the air

Al jarenlang willen we een nestje fokken. Het
eerste nestje van Marple (dat was in 2000)
smaakte destijds naar meer, maar de diagnose
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samen met de andere Heelers goed in staat
Abby op te voeden en aandacht te geven.
Langzaam ontdooiden onze fokplannen weer,
maar de eerste poging werd geen succes. De
twijfel sloeg toe: waarom lukte het niet? maar
toch kwam er gezinsuitbreiding: Lynne kwam in
huis, de tornado van het continent. Maar ook
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maal is scheepsrecht gold al niet meer, dus het
werd een beetje hopeloos. Abby was intussen al
vijf, toen haar volgende loopsheid zich
aankondigde. Lynne was echter net wat eerder.
Een weekje na haar werd Abby loops. Wat nu?
Lynne’s loopsheid laten gaan en inzetten op
Abby? We besloten op Lynne te gokken, maar
namen ons ook voor om Abby toch maar in
Utrecht te laten nakijken. Het was tenslotte zo’n
beetje haar laatste kans.

Nog één keertje dan
een tweede dekpoging mislukte, de twijfel sloeg
weer toe.
Maar nu liepen er twee teven rond waarmee we
zouden kunnen fokken. Wat is wijsheid? Weer
naar Engeland, met het risico dat ….? We
besloten zwaar geschut van stal te halen: James
Bond. Beide meiden waren ongeveer gelijk
loops, en James mocht komen. En weer ging
het mis. Weer onttrok Abby zich aan een
koppeling en Lynne had haar huiswerk niet goed
gedaan, want ze wist niet wat er aan de hand
was en wat er van haar verwacht werd.
Wat waren we toch een sukkels……. We
konden niet eens een teef laten dekken. Drie
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Op maandagochtend besloten we James een
tweede kans te geven om Lynne te dekken. Tot
mijn stomme verbazing liep het als een tierelier.
James klauterde op Lynne, Lynne liet het toe,
James dekte, koppelde en draaide zich om….
Helemaal volgens het boekje. Na 25 minuten
was het over… We waren in de wolken, nu zou
het dan toch een keertje gaan gebeuren. Abby
was gelijk een beetje van de radar.

Utrecht
Maar op de vrijdag hadden we een afspraak
staan in Utrecht voor fertiliteitsonderzoek. Het
onderzoek leverde een teleurstellend resultaat:
Abby’s vagina was volgens de dierenarts zo
nauw dat we een normale dekking wel konden
vergeten. De endoscopie maakte dat wel
duidelijk. Weliswaar scheurde er een vliesje bij
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het naar binnenbrengen van de scoop, maar dat
kon écht de oorzaak van de problemen niet zijn,
volgens de kenners daar.
Maar hoe nu verder? Het advies was om op
zondag te proberen te laten dekken. De
omstandigheden zouden dan optimaal zijn. Als
ik zeg dat ik mijn twijfels had over het succes,
dan is dat de understatement van het jaar. Maar
goed, James toch maar gehaald om hem een
kans te geven. Wendy was erbij toen de
paringsdans begon …… en eindigde in een
volwaardige dekking met koppeling. Een
koppeling van maar liefst 45 minuten!
En daar sta je dan. Is dit een van de wetten van
Murphy? We wilden Abby laten dekken, maar
we wilden niet twee nestjes tegelijkertijd. Maar
er was nu geen weg meer terug. Het kon
trouwens altijd nog uitlopen op een mislukte
opname. Dus we lieten de natuur verder zijn
gang gaan. Vier weken later bleek Lynne
inderdaad zwanger te zijn. Op de echo waren 5
vruchtblaasjes te zien. En met een beetje goede
wil was het ook wel aan haar af te zien.
Een dag of 10 later stond de afspraak in Utrecht
om Abby te controleren. Wendy was er ook bij,
maar was toen ze Abby zag gelijk erg
pessimistisch. In tegenstelling tot Lynne zag ze
er niet zwanger uit en, in tegenstelling tot de
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vorige keren gedroeg ze zich ook niet echt
zwanger.
Na lang wachten (er was iets fout gegaan met
de afspraak) konden we terecht, en onderzocht
de dierenarts Abby. Al keuvelend gingen zijn
handen langs Abby’s buik, en opeens zei hij:
Gefeliciteerd, ze is zwanger. Een grotere
verrassing konden we ons eigenlijk achteraf niet
voorstellen, op dat moment waren we even
helemaal in de wolken. Daarna nog de echo, dat
was het definitieve bewijs: “Eén…… twee ….
veel”, waren de woorden van de dierenarts.
Inderdaad waren er heel duidelijk vruchtblaasjes
te zien op de echo. Met een beetje goede wil
telde hij er uiteindelijk vier.
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Kinderkamers
Nu werd het spannend. Hoe gaan we dit doen?
Waar halen we een tweede werpkist vandaan?
Waar zetten we die neer. Hoe zal het gaan
tussen de twee teven onderling? En hoe met de
rest? Allemaal vragen die dan door je hoofd
spoken. Maar ja, je kunt je erover opwinden,
maar dat verandert er weinig meer aan.
De tweede werpkist was gelukkig
gevonden. Een vriendin had die over.

snel

heb ik me toen maar over ontfermd. Toen maar
snel Wendy gebeld, Lynne in de werpkist gezet,
pup schoongemaakt en aangelegd…. Wat zijn
twee handen toch weinig op zo’n moment.
Wendy kwam precies op tijd voor de bevalling
van de tweede pup, en daarna ging het steeds
met een tussenpose van zo’n drie kwartier tot
een uur los. Na vijf pups was er even een
pauze, maar het was duidelijk dat het nog niet
afgelopen was. Uiteindelijk kwamen er nog drie.
Het geheel was afgelopen rond 11 uur ’s

De
werpplekken
werden ook bepaald:
Lynne
in
de
studeerkamer en Abby
in de woonkamer. En
zo werd het huis
langzaamaan
omgebouwd tot een
kraamkliniek.
Werpkisten
werden
geplaatst,
de
hulpmiddelen werden
klaargezet. En zeker
Lynne begon aan het
idee van de werpkist te
wennen.
In de tussentijd groeide
Lynne enorm. Er leek
geen eind aan te
komen. Ze kreeg een
enorme ballon die voor
ons gevoel bijna over
de grond sleepte. Abby
daarentegen bleef redelijk bescheiden, maar
groeide wel zichtbaar.

De bevalling bij Lynne
Intussen naderde de werpdatum met rasse
schreden. Lynne was uitgeteld op zondag, maar
op de zaterdag aan het einde van de middag
begon ze wat onrustig te worden. Op een
gegeven moment besloot ik haar nog meer even
in de tuin te laten om te plassen, de boel daarna
opnieuw te bekijken om dan te besluiten of ik
Wendy, die de kraamvrouw zou zijn, zou
oproepen.
Na een minuut of vijf begon ik mij af te vragen
waar Lynne bleef: de voorgaande dagen was ze
steeds in no-time terug. Toen ik buiten ging
kijken trof ik Lynne aan in een kuil die ze al
eerder had gegraven in een van de
bloembakken, duidelijk bezig met werpen. Het
was toen kwart voor zes.
Toen ik Lynne probeerde mee te nemen zag ik
iets er achteraan slepen…. De eerste pup! Daar
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avonds. Er lagen er toen acht! Terugkijkend
kunnen we alleen maar zeggen dat het enorm
vlot en soepel ging. Geen enkele probleem
hadden we gehad, en Lynne deed het als jonge
moeder instinctief helemaal perfect.
Wat erg opvallend was, was het feit dat er ook
drie liver and tan puppies bij zaten. Weliswaar is
de vader van James een liver, maar in de lijn
van Lynne zat niets wat ook maar het geringste
vermoeden van een liver pup rechtvaardigde.
Van de schoondochter van de (overleden)
fokster Lynne Bell, hoorde ik dat ze jaren
geprobeerd hadden een liver te fokken, maar
dat het nooit gelukt was.
Acht is een enorm aantal. Een gemiddeld nest
van een Heeler teef is 3 à 4 pups, en bij een
eerste nest gaat men er vaak vanuit dat dat
meestal kleiner is dan daaropvolgende nesten.
Daarnaast waren de gewichten op zich niet
misselijk: de lichtste was 180 gram, de zwaarste
wogen bijna 230 gram. Maar we hadden ons zin:
er lag een nest, maar noem dat vooral niet
“nestje”. En dan moest de bevalling van Abby
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Op zaterdag 6 september organiseert de LHCN haar tweede Kampioenschapsclubmatch op het terrein van de Kynologenclub Woerden. Op zondag is de show in
Rotterdam, dus een mogelijkheid om uw hond in één weekend twee keer te laten
meedingen om de prijzen.
On Saturday, September 6th 2014, the LHCN will organize her Championship Show
at the premises of the dog club in Woerden. This show will be held in conjunction
with the international Dog Show in Rotterdam, where an additional CAC is at stake.
nog komen! En dat zouden mogelijk vier puppies
worden… maak de borst maar nat.

De bevalling van Abby
Na de positieve ervaringen met de bevalling van
Lynne’s nest was het in spanning afwachten wat
Abby’s bevalling zou opleveren. Vanwege de
nauwe vagina waren we gewezen op de
mogelijkheid dat het op een keizersnede zou
kunnen uitdraaien. Abby was uitgeteld op
zaterdag, en toen begonnen de eerste
symptomen van een naderende bevalling
inderdaad te verschijnen. Wendy, die uit dit nest
een pup wilde, kwam snel, maar het bleef maar
duren, en duren, en duren. Echt opschieten
deed het niet.
Vierentwintig uur later was er nog steeds
nauwelijks wat gebeurd. Een bezoek aan de
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dierenarts stelde ons in ieder geval gerust dat
bepaalde verschijnselen niet duidden op een
probleem. Maar op die zondagavond tegen 12
uur ’s avonds begon het “feest” dan toch. Abby
had al enige tijd ontsluiting en begon te persen.
Heel erg soepel ging het niet, maar na een half
uur persen lag er, met pijn en moeite (letterlijk),
een pup van 160 gram. Dat was rond half een ’s
nachts. Daarna ging het vrij regelmatig door en
rond 3 uur hadden we er vier liggen: twee
reutjes en twee teefjes.
Maar Abby was duidelijk nog niet klaar. Wendy
voelde hoog in de buikholte nog een pup zitten.
Een uurtje later was die ook geboren: een teefje
van 190 gram. Vrij snel was duidelijk dat het bij
die vijf zou blijven.

6

Voor de overige meiden
waren het spannende
tijden,
behalve
voor
Bangle. Zij negeerde alle
commotie en gunde de
pups slechts heel af en toe
een blik.
Maar naarmate de nesten
ouder werden, kwamen er
wel
wat
mogelijke
problemen naar voren. Zo
werd
Geena
steeds
nerveuzer van de pups.
Cilla daarentegen werd er
stapelgek
op.
We
overwogen daarom om
Geena tijdelijk bij Wendy
en Luuk onder te brengen,
maar die optie werd
uiteindelijk getorperdeerd
door Cilla.

Hoe verschillend waren de nesten. Het 8-team
varieerde van 180 tot 230 gram, de vijfling van
140 tot 190 gram. Het was ook heel goed te
zien, maar we hoefden ons er geen zorgen om
te maken, want de pups zetten vrij snel hun
groei in en bleven dat uiteindelijk ook goed
vasthouden.

De roedel
En daar zit je dan: dertien pups, waar je eigenlijk
één nestje had willen hebben, en dan met een
tweede
onverwachte
dekking
uiteindelijk
rekening houdt met zo’n acht pups maximaal.
Maar ja, dat is een onverwacht risico van het
vak.

Toen Bangle namelijk een
keertje niets vermoedend
naar haar mandje kuierde
en daarbij langs de ren
liep, viel Cilla haar aan. Er
was eigenlijk geen andere
reden te verzinnen dan dat
ze de pups beschermde.
De keus was niet moeilijk:
Bangle moest beschermd
worden en we kozen
ervoor om haar tijdelijk bij
Wendy onder te brengen.
Maar een week of twee later ontwikkelde Geena
opeens een abces in haar wang, waarschijnlijk
een ontsporing van een wondje dat ontstaan
was bij het spelen met Cilla. Er moest een drain
geplaatst worden. De situatie werd nu totaal
anders. Het risico dat Cilla zou gaan spelen met
Geena en daarbij in de drain zou gaan hangen,

Een groot vraagteken voor ons was hoe alle
teven zich zouden gedragen en vooral: hoe
gaan de moeders met elkaar om? Toen het
nestje van Abby geboren werd, was er duidelijk
sprake van paniek bij Lynne. Ze hoorde pups
piepen en wist niet hoe ze het had of waar ze
heen moest. Ze wilde er heen, maar toch
eigenlijk niet…. Na enkele dagen werd die
reactie minder en verdween uiteindelijk
helemaal.
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was zeer reëel. Conclusie: Cilla logeren en
Bangle terug.
En zo bleef het totdat Birdie naar Wendy ging.
Cilla kwam toen terug. Er viel geen onvertogen
blaf meer tussen Bangle en Cilla.
Na 10 weken waren er vijf pups naar de nieuwe
eigenaren vertrokken waar ze vrij snel
acclimatiseerden. Birdie en Dixie (Minie) hadden
daar iets langer voor nodig dan Colette (Pucky),
Catweazle (Bram) en Camelot (Guus). Maar met
het karakter van de moeders in gedachten is dat
niet zo vreemd.
De komende twee weken vertrekken Dopey en
Clayton (Fips) naar Duitsland. Over een maand
gaat Cruella naar Noorwegen en in juni vertrekt
Chilly naar Japan. Daisy en Calli blijven bij ons.
Voor twee pups zoeken we nog een goed
tehuis. Dus al met al lijkt het allemaal goed te
gaan met het onderbrengen van de 13 puppies.

Moeder: Marmalade’s Dutch Diva (Abby),
Ned. Kamp., JW09, W09, W11, (PLL-drager
(DNA), CEA vrij (DNA), ECVO vrij van
oogaandoeningen, PL 0/0);
Vader: Foxthyme James Bond (James), Ned.
Kamp., EJW11, NJK, W12 (PLL-vrij (DNA), CEA
vrij (DNA), ECVO vrij van oogaandoeningen, PL
0/0).
Er is van dit nest nog 1 reutje beschikbaar.

Activiteitenagenda

17 april: Algemene Ledenvergadering
Plaats: de Krooshof, Sidewende 1, 4122 GX in
Zijderveld
Tijd: 20.00 uur

4 mei: Family/Fun-day
Geboortemeldingen

Op 12 oktober 2013 is een nestje geboren van
3 reuen en 5 teven:
Moeder: Bellsmond Kindred Spirit (Lynne)
(PLL-vrij (DNA), CEA vrij (DNA), ECVO vrij van
oogaandoeningen, PL 1/0)
Vader: Foxthyme James Bond (James), Ned.
Kamp., EJW11, NJK, W12 (PLL-vrij (DNA), CEA
vrij (DNA), ECVO vrij van oogaandoeningen, PL
0/0).

Plaats: terrein van de Kynologenvereniging
Woerden e.O.
Tijd: nog te bepalen

6 september: Kampioenschapsclubmatch
Plaats: terrein van de Kynologenvereniging
Woerden e.O.
Tijd: nog te bepalen
Extra information for our foreign members: in the
same weekend the international Dog Show at
Rotterdam is being organized. This creates the
opportunity for you to attend two shows at the
same weekend!

Er is van dit nestje nog 1 teefje beschikbaar.
Op 21 oktober is een nestje geboren bestaande
uit 2 reuen en 3 teven.

Algemene ledenvergadering
Voorlopige agenda Algemene Ledenvergadering
op 17 april 2014.
Plaats: de Krooshof, Sidewende 1 in Zijderveld
Tijd: 20.00 uur
1.
2.
3.
4.

Opening
Ingekomen stukken en mededelingen
Jaarverslag bestuur over het jaar 2013
Jaarverslag portefeuille fokkerij over het jaar
2013
5. Financieel verslag: balans en staat van
baten en lasten over het jaar 2013

The Heeler Herald 2013-4

8

6.
7.
8.
9.
10.

Verslag kascommissie over het jaar 2013
Benoeming kascommissie
Begroting
Vooruitblik activiteiten
Bestuursverkiezing:
a. Het bestuurslid Dick Koster is
aftredend en stelt zich
herkiesbaar
b. de positie van penningmeester
is vacant.
Kandidaten voor genoemde bestuursfuncties kunnen door tenminste 10 leden
schriftelijk of via mail bij de secretaris
worden voorgedragen. De uiterste datum
van aanmelding is 19 maart 2014 om 23.59
uur.
11. Rondvraag
12. Sluiting

Nestcontroles
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van

vrij

van

erfelijke

Moeder: Bellsmond Kindred Spirit (Lynne);
PLL-vrij (DNA), CEA vrij (DNA), ECVO vrij van
oogaandoeningen, PL 1/0.
Vader: Foxthyme James Bond (James), PLLvrij (DNA), CEA vrij (DNA), ECVO vrij van
oogaandoeningen, PL 0/0.
Uitslag van oogonderzoek van het nestje
geboren op 21 oktober 2013:
Alle pups klinisch vrij van erfelijke
oogafwijkingen
Moeder: Marmalade’s Dutch Diva (Abby),
PLL-drager (DNA), CEA vrij (DNA), ECVO vrij
van erfelijke oogaandoeningen, PL 0/0;
Vader: Foxthyme James Bond (James), PLLvrij (DNA), CEA vrij (DNA), ECVO vrij van
erfelijke oogaandoeningen, PL 0/0.

PLL DNA-onderzoek (ADAMTS17-gen)

Gezondheidsuitslagen

Uitslag van oogonderzoek
geboren op 12 oktober 2013:

Alle pups klinisch
oogafwijkingen

het nestje







Sukelyas Double Dopey: vrij
Sukelyas Dutch Dylan: drager
Sukelyas Dawn to Dusk Birdie: drager
Sukelyas Diva’s Daisy: drager
Sukelyas Dancing Dixie: drager
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Het volgende nest is vrij van het ADAMTS17gen omdat beide ouders vrij zijn:
 Sukelyas Calliope
 Sukelyas Cindarella
 Sukelyas Colette
 Sukelyas Catweazle
 Sukelyas Camelot
 Sukelyas Chilly
 Sukelyas Clayton
 Sukelyas Cruella de Vil

Reuen

Babyklasse
Vespas Scrat
1 VB

Jeugdklasse
Bob of the Seven Hills Country
1 U, res.CAC

CEA DNA-onderzoek

Kampioensklas

Beide hierboven genoemde nesten zijn CEA vrij
op basis van het feit dat het DNA van beide
ouders getest en vrij bevonden is.

Mongrel's King Kirkham
1 U CAC, BOB
Teven

In de volgende Heeler Herald zullen we ingaan
op de betekenis van al de uitslagen en welke
gezondheidstesten gedaan moeten worden om
het ras gezond te houden.

Babyklasse
Clogmills Mrs Pawkins
1 VB, beste baby

Puppyklasse
Tentoonstellinsuitslagen

Marmalade's Lydia Black
1 VB

Kampioensklas
Maastricht
Keurmeester: Dhr. A.R.R. Doedijns
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Traqdean de Dotty Goes Dutch
1 U, CAC
Mongrel's Yardley York
2 U, res. CAC
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expression. Correct bite. Good stop, eyes and
ears. Very good body and bone for the age.
Good tailset. Well angulkated front & rear.
Moves well. Good coat and colour. Lovely
temperament.
1 U, CAC, BOB

Bleiswijk
Keurmeester: de heer H.E. Pedersen
Teven

Jeugdklasse
Tumlex Scurry Tally (Lola)
Lovely type and size. Very nice head and

Herinnering

Vergeet u vooral niet uw contributie voor 2014 te betalen? Met ingang van 1 januari is dat nog
slechts €20 per jaar.

Please don’t forget to pay your membership fee. In 2014, it’s only €20.
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