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Van de voorzitter
Beste leden,
wat een geweldig succes was onze allereerste
kampioenschapsclubmatch op 23 juni. Op weg
naar het showterrein in Woerden had ik er een
hard hoofd in: het regende pijpenstelen en ik
was al voorbereid op een natte, grauwe dag.
Even over enen echter stopte de regen (op een
klein vergissinkje rond drie uur na) en begon de
zon zelfs te schijnen!
Veel lovende woorden, onder andere voor onze
keurmeester
John
Wauben,
van
onze
Nederlandse en buitenlandse gasten. Aan het
einde van de dag vroegen velen mij of we dit
volgend weer gingen doen. Toen ik vanuit mijn
Calimero-denken antwoordde dat we een kleine
club zijn en dat dat niet zo voor de hand ligt,
waren de reacties ronduit teleurgesteld.
Inmiddels is me duidelijk geworden dat ik dat
breder moet zien - voortschrijdend inzicht noemt
men dat ook wel - en dat Nederland (wij dus, in
dit geval) een spilfunctie kan hebben voor
Europese exposanten. Finnen en Zweden zien
er geen been in om met de auto zuidwaarts te
reizen en de Britten hebben nu de ervaring
opgedaan dat het tegenwoordig wel heel
gemakkelijk is om naar Nederland te reizen. Zij
zullen dat in Groot Brittannie ook gaan
uitdragen.

Het zou dus zomaar kunnen dat we toch in 2014
iets gaan ondernemen; we realiseren ons dat we
niet te lang daarmee moeten wachten om weer
een interessante keurmeester te kunnen
vastleggen. We hebben een naam hoog te
houden en een traditie te vestigen!
Ik bedank alle exposanten en medewerkers voor
hun inzet en bijdrage aan een sportieve dag en
allen die hebben bijgedragen aan de
voorbereidingen.
Niet zo lang voor de show zijn we verhuisd van
Hasselt naar - zoals onze dochter dat ironisch
noemt - pittoresk Almere. Van een huis uit 1611
met alle charmes maar vooral makkes naar een
supermodern appartement in de jongste stad
van Nederland.
Penny en James hebben volgens mij meer last
van onze bijna continue bezigheid van het
uitpakken van dozen dan van de verhuizing op
zichzelf. In plaats van parket liggen er weer
tapijttegels in de woonkamer wat vooral door
Penny hogelijk wordt gewaardeerd. Als een
paard in de wei ligt ze elke dag te rollen; dit gaat
altijd met het nodige rumoer gepaard.
Dat u deze Heeler Herald niet op de laatste dag
van het kwartaal ontvangt is dan ook volledig
mijn schuld en valt niet te verwijten aan onze
onvolprezen redactie. Sorry Trudi en Dick!
Ik wens u allen fijne zomermaanden en hoop dat
het dan ook nog echt zomer mag worden.

Lydia Erhart
voorzitter
Dear members,
our very first championship clubshow on
June 23 was a
tremendous success.
On our way to the
venue in Woerden I
was very worries: it
was raining cats and
dogs and I was prepared for a wet and
somber day. However,
just after 1.00 p.m. it
stopped raining (a
very short misunderstanding at about 3.00
p.m. excluded) and it
even became sunny!
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There were many words of praise, a.o. for our
judge John Wauben, from our Dutch and foreign
guests.
At the end of the show many people asked me if
we were going to repeat this event next year.
When I, thinking like Calimero, answered that
we are a small club and that this was not so
logical,
the
reactions
were
those
of
disappointment. In the meantime it has become
clear to me that I should see this in a wider
perspective and that The Netherlands (so we, in
this case) can play a central role for European
exhibitors. Fins and Swedes do not consider it a
problem at all to travel south by car and the Brits
have experienced that it is now very easy to
travel to The Netherlands. They shall start
campaigning for this in Britain.
So it may very well be possible that we shall
organize an event in 2014; we realise that we
should not hold our decision on this subject very
long so as to be able to invite another interesting
judge. We have a name to maintain and a
tradition to establish!
I thank all exhibitors and those who have
contributed for their efforts and contribution to a
great day and also those who have participated
in the preparations for the day.
Less than two weeks before the show we moved
from Hasselt to - as our daughter calls it
ironically - scenic Almere. Moving from a very
charming house built in 1611 with a lot of
drawbacks to a very modern appartment in de
youngest city of The Netherlands.

Roedelpraat
Als ik met al onze honden (vijf stuks) over straat
loop, word ik vaak wat vreemd aangekeken. Nu
is dat intussen wel over, ook omdat Marple nu
steeds thuisblijft. Maar als we er toevallig weer
een logé bij hebben begint het weer. De
standaardvraag: “Raken die riemen nou nooit in
de war?” Mijn antwoord: “Altijd, zeker als ik ga
staan praten met je.” En prompt begint de
demonstratie “riemen knopen”.
Dat is erg lastig en op zulke momenten kun je ze
wel vervloeken, maar toch, het is en blijft leuk
als je naar het onderlinge gedrag kijkt. En nu we
er twee pups bij rond hebben lopen, namelijk
Fizz en Cilla, zijn die gedragingen nog wat
explicieter. Dat is een goede aanleiding om de
individuen in onze roedel eens wat nader te
belichten en u wat inzicht te geven in de
onderliggende verhoudingen. Ik licht de honden
er uit op basis van anciënniteit, dan kan er geen
discussie ontstaan over de hiërarchie.

Marple
Marple is onze Juliana. Ooit de baas, de
(ongekroonde) koningin van de roedel. Zij
bepaalde het speelveld dat anderen kregen. Alle
speeltjes waren van haar. De enige die haar in
haar regeringsperiode wel eens tegensprak was
Hastings, de Bernhard in dit verhaal.

I think Penny and James are more disturbed by
our almost continuous unpacking of boxes than
by the removal itself. Instead of a wooden floor
we now have a woollen carpet again, which
Penny in particular loves. Each and every day
she rolls on it, like a horse in the field; this is
always accompanied by a lot of noise, like a
teddybears.
It is completely my fault that you do not receive
this Heeler Herald before the end of this quarter,
don't blame our priceless editors. My apologies
to Trudi and Dick!
I wish you all a pleasant - really summery summer.

Lydia Erhart
Chairperson

Maar nu is ze oud (15½ jaar), doof en dement.
Ze is afgezet, niet altijd even subtiel, en
opgevolgd door haar dochter, Bangle. Haar rol is
volledig uitgespeeld en als ik zeg uitgespeeld,
dan bedoel ik uitgespeeld. Ze wordt vrijwel
volledig genegeerd door de rest van de roedel.
Af en toe begroeten ze haar nog wel eens
vriendelijk, maar voor de rest telt ze gewoon niet
meer mee. Maar als ze dan eens haar moed bij
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elkaar raapt en probeert voer van de puppies te
jatten, dan hebben zelfs de 11 weken oude
youngsters geen enkel respect voor haar en
schelden haar zodanig fel uit, dat ze op haar rug
gaat.
Met de puppies bemoeit ze zich verder niet, dat
gaat haar allemaal veel te snel en dat tuig speelt
veel te hard.

Bangle
Bangle zou in dit verhaal de Beatrix moeten zijn,
maar ik zie in haar eerder een soort pseudoboze stiefmoeder uit Assepoester. Ze kan best
wel fel uitvallen naar de pups, maar het blijft wel
altijd vocaal. De pups respecteren haar, en
dagen haar zelden uit om te spelen. Met Bangle
valt niet te spotten, weten ze nu.

derde zich erin mengt, kan het even mis gaan.
En die derde is altijd Lynne……

Geena
Voor Geena geldt maar één bijnaam: de Sheriff
van Nottingham. Zij helpt me iedereen te
corrigeren, waarbij Bangle een geliefd afstrafobject is. Als Bangle niet meteen komt als ik
haar roep (en aangezien ze wat dover aan het
worden is, gebeurt dat tegenwoordig regelmatig), dan neemt Geena het standje (eigenlijk
is het verkleinwoord hier niet van toepassing)
voor haar rekening.

Maar toch, af en toe zet Bangle aan om te
spelen, maar het is totaal anders dan 2 jaar
geleden, toen Lynne in huis kwam. Destijds kon
ze er nog vol voor gaan, en dan ging Lynne voor
haar op de rug, maar ook bij haar beginnen de
jaren te tellen. Ze is namelijk ook al weer 13½.

Ze waarschuwt ons ook voor onrechtmatige
daden van haar collega’s (Hastings stond
regelmatig op de ontbijttafel om restjes op te
ruimen en dat hoorden we dan aan Geena’s
blaf). Maar ze voorkómt ook onregelmatigheden.
Zo heeft zij ooit voor Hastings neus een half
pistoletje van tafel gehaald en het naast zich
neergelegd. Ze heeft het niet opgegeten, maar
beschermd tegen Hastings roofzucht.
Zoals net al aangestipt, is ze op dit moment
serieus in de race voor het leiderschap. Fysiek
is ze sterker dan Bangle en in het geval van een
incident krijgt ze meteen steun van Lynne. Met
andere, vreemde, honden is ze in eerste aanleg
terughoudend, bijna chagrijnig.

En haar gezag begint te tanen. Sowieso heeft ze
een probleem met de opstandige Geena. Elke
ochtend lopen ze tegenwoordig om elkaar heen
te draaien en te grommen. Als er een prikkel van
buitenaf is (neem een kat, dat is een uitstekende
prikkel zelfs), dan is er steeds het risico dat
Bangle en Geena handtastelijk gaan worden.
Meestal loopt dat niet uit de hand, maar als een
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Maar met de puppies komt ze tot volle bloei. Ze
gaat voor ze op de rug, maar op het moment,
dat de pup te vrij wordt, springt ze op en gooit
de pup om, en gaat daarna weer op haar rug. Ze
laat zich door het huis slepen aan uitstekende
delen of aan haar strot of nek. Kortom, zolang
het klein is en zich onderdanig gedraagt, is
Geena de vriendelijkheid zelve. Zo is ze ook
heel vriendelijk tegenover Lynne, omdat die zich
namelijk ook nog steeds onderdanig gedraagt.
Maar Lynne vertoont een overgevoeligheid voor
adrenaline: ziet ze bijvoorbeeld een kat, dan
explodeert ze bijna en in haar overspronggedrag
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is niets veilig, ook Geena niet (ook omdat die
bijna altijd wel ergens in de buurt is).

Abby
Valt het u ook op dat in alle analyses rond
spanningen,
conflicten
en
hiërarchische
beslommeringen Abby de grote afwezige is?
Abby is namelijk een heel speciaal geval binnen
de roedel. Ze is “het oliekannetje” dat als een
soort Wilhelmina Bever alle stroeve contacten
smeert, brandjes blust en banden creëert. Als er
twee ruzie zoeken, kruipt zij er half tussen, heel
onderdanig. Het lukt haar dan meestal wel om
de spanning tussen de twee kemphanen te
verminderen of zelfs weg te nemen. Maar op de
explosies van Lynne heeft zelfs zij geen vat.
in de omgang een rauwdouwer is, is ze met de
pups bepaald opvallend voorzichtig.

Epiloog
Kort na het schrijven van dit stukje overleed
Marple. Dat zal inhouden, dat er in de roedel
weer een nieuw evenwicht zal moeten worden
gecreëerd, dus dat er ook weer een nieuwe
dynamiek zal ontstaan. Dus “never a dull
moment”.

DK
Met de pups in huis zien we een nieuw
fenomeen. Als één van de oudere honden gromt
naar één van de pups, komt zij erbij, gaat
ertussen staan met de kop omlaag, oren in de
nek en grommend. Tot nu toe lukt het haar om
het chagrijnige gedrag van die oudere hond
(normaal gesproken Bangle) op deze manier af
te breken.
Opvallend genoeg speelt ze eigenlijk helemaal
niet zoveel met de pups. Ze laat zich wel veel
welgevallen, maar reageert niet erg op
uitnodigingen van Fizz en Cilla.

Lynne
Ik heb al geschreven dat Lynne overgevoelig is
voor adrenaline. En op zo’n explosief moment
groeit ze boven zichzelf uit. Bangle is dan geen
enkele partij meer voor het kruitvaatje, en zelfs
Geena heeft dan moeite om zich staande te
houden. Maar daarna is ze weer snel met alle
vier de poten op aarde en is ze weer de bijnapup.
Met de pups is Lynne continu bezig. Ze speelt,
voedt op, en laat zich bijten en slepen. Die
opvoeding neemt ze samen met Geena voor
haar rekening. Waar ze met de oudere honden
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In memoriam Foxthyme Miss
Marpeline (Marple)

Marple is op zondag 16 juni jl. op de leeftijd van
15,5 jaar overleden. Hoewel op weg naar de
dierenarts voor een waarschijnlijk laatste
consult, heeft ze het toch op haar eigen manier
gedaan en het heft in eigen poot genomen.
Daarmee behoort ze tot de weinige honden die
een natuurlijke dood sterven, zonder ingrijpen
van de dierenarts. Typerend voor deze tot voor
kort zeer fitte oude dame. Er is een eind
gekomen aan een tijdperk.
Marple deed als eerste Lancashire Heeler in
Nederland haar intrede in de huishouding van
Trudi Willems en Dick Koster. Van de grote,
witte Kuvazs(en) was ze totaal niet onder de
indruk. Sterker nog, toen ze eenmaal volwassen
was, nam ze gelijk de leiding. Dat deed ze
subtiel en tot op hoge leeftijd maakte ze duidelijk
dat niemand anders de baas was dan zij. De
subtiliteit blijkt uit het feit dat er zelden of nooit
meer nodig was dan tussen de andere honden
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in te gaan staan of in het ergste geval een korte
snauw uit te delen. Iedereen respecteerde haar.
Ze had een fantastisch stabiel karakter.
Hondengasten in huis waren altijd welkom, als
ze zich maar aan haar regels hielden. En dat
deden ze!

natural death, without intervention of the vet.
Typical for this old lady that was still going
strong until a short time ago. An era has ended.

Trudi en Dick hebben op veel plaatsen met
behulp van Marple het ras onder de aandacht
gebracht; zo was ze bijvoorbeeld een graag
geziene
gast
op
de
nieuwjaarsreceptie van de Raad
van Beheer waar natuurlijk een
ongekende hoeveelheid kynologen
bij elkaar was. Daar was ook mijn
eerste kennismaking met haar en
werd het eerste zaadje geplant. Ze
verblikte of verbloosde niet van alle
aandacht die ze kreeg en nam
deze in ontvangst alsof dat
gewoon haar recht was.

With the help of Marple Trudi and Dick
campaigned the breed in many places; she was,
e.g., a much appreciated guest at the Dutch

As the first Lancashire Heeler in The
Netherlands, Marple joined the household of
Trudi Willems and Dick Koster. She was not at
all impressed by the big white Kuvazs. What's
more, once adult, she became the pack-leader.
She did this in a very subtle way and far into old
age she made it clear that she was the leader
and nobody else. This subtlety appeared from
the fact that she hardly ever needed to do more
than stand inbetween the other dogs or, in the
worst case, give a short snarl. Everybody
respected her. She had an outstandingly stable
character. Guest dogs were always welcome in
the house, as long as they followed her rules.
And they did!

Het moet een sterk geslacht zijn,
want haar dochter uit haar eerste
en enige nest, Bangle, is nu 13,5
jaar en die loopt nog als een
zonnetje. Rechte rug, mooi front,
net als haar moeder. Marple heeft
duidelijk haar stempel gedrukt.
Laten we proberen haar zowel wat
karakter als uiterlijk betreft als een
voorbeeld voor ogen te houden:
klein, met substantie en dapper!
Trudi en Dick, sterkte!

Lydia Erhart

In Memoriam Foxthyme is
Marpeline (Marple)
Marple died on Sunday, June 16
last at the age of 15,5 years.
Although she was on her way to
the vet for a probably last visit, she
did it in her own way. Thus, she is
one of the few dogs that die a
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Kennel Clubs yearly reception at the beginning
of the year where numerous dog fanciers met.
There I first met the breed and Marple, where
the first seed was planted. She underwent all the
attention quite naturally as if it were her right to
receive this.
It must be a strong and healthy line because her
daughter from her first and only litter, Bangle, is
now 13,5 years old and still moves like a young
goddess. Level topline, excellent front, like her
mother. Marple clearly put her mark.
Let's try to set her character and exterior as an
example for the breed: small, with substance
and brave!
Trudi and Dick, we wish you well!

Lydia Erhart

inschrijvingen de verwachtingen ver overtroffen.
Van het pessimistische scenario (alleen
Nederlandse honden) en het optimistische
scenario (het pessimistische scenario plus een
paar buitenlandse honden) bleken beide niet op
te gaan: het werden er 26 uit Nederland,
Duitsland, Finland, Zweden en Engeland! Een
fantastisch aantal voor een eerste keer. Op de
dag zelf waren er 24 honden aanwezig.
Helaas gold dat niet meer voor Foxthyme Miss
Marpeline (Marple voor al haar vrienden). Zij
overleed een week voor de clubmatch op de
mooie leeftijd van 15½ jaar. Marple was de
eerste Lancashire Heeler in Nederland ooit en
heeft in die zin het proces in gang gezet, dat
uiteindelijk heeft geleid tot de erkenning van het
ras in 2009 en de erkenning van de LHCN in
2013. De herinnering aan haar blijft echter
levend door de wisselbokaal voor de Beste van
het Ras: de Miss Marple Trofee. De rol van
oudste Heeler in Nederland ligt nu bij Sukelyas
Bangle, Marple’s dochter.

Kampioenschapsclubmatch
Het zit erop, onze eerste Kampioenschapsclubmatch. Het was spannend van het begin tot
het einde. Het was spannend bij het uitschrijven
ervan, want hoeveel mensen zullen hun
hond(en) inschrijven? Is een openluchtshow niet
een te groot risico? Zouden buitenlandse
exposanten wel geïnteresseerd zijn? Is de
keurmeester (John Wauben) wel interessant
genoeg voor de buitenlanders? Zijn we als
kleine club wel interessant voor een sponsor?
Kortom, voor het bestuur een sprong in het
diepe…..

Inschrijvingen
Achteraf

kunnen

we

zeggen

dat

de

Het weer
Een week voor de show waren de
voorspellingen zodanig dat ik rekening hield met
tropische temperaturen. Helaas werden de
voorspellingen in de laatste week steeds
beroerder. Uiteindelijk moesten we vrezen voor
zware regenval.
Maar zie, op de dag zelf zag het er allemaal
rooskleuriger uit. Volgens de buienradar zou er
een langere periode van droogte zijn in de
middag. En wat gebeurde er: toen de keuringen
begonnen was het droog en, op een heel kort
buitje na, bleef het zowaar tot het einde toe
droog. Af en toe brak er zelfs even een zonnetje
door. Uiteindelijk dus een perfecte dag, hoewel
sommige honden wel aangaven nat gras aan de
pootjes niet heel erg lekker te vinden.
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De gok om het in de openlucht te houden heeft
dus goed uitgepakt, maar het was spannender
dan je op voorhand van een dag in juni zou
verwachten.

verkapte aanmeldingen voor de volgende keer
binnen van mensen die het nu hadden moeten
laten afweten.

Het publiek
Deelname
In Nederland lopen er zo’n 10 honden rond die
met een bepaalde regelmaat op shows komen
of kwamen en die ook allemaal waren
ingeschreven
op
deze
kampioenschapsclubmatch. Daarbij kwamen nu nog enkele
jongere honden die hier met hun baasjes aan
het showwerk konden snuffelen. Verder waren
er uit Zweden vijf honden ingeschreven, uit
Finland kwamen er twee. Engeland was
vertegenwoordigd met drie honden en Duitsland
met één. Het was dus een heel internationaal
gezelschap.
Van de reacties die achteraf we van veel
mensen kregen, werden we erg blij. Iedereen
heeft het naar zijn zin gehad en was ook vol lof
over John Wauben.
Opvallend was dat
Engelse deelnemers
opmerkten, dat het
eigenlijk toch wel
heel erg gemakkelijk
was
om
naar
Nederland
te
komen,
veel
gemakkelijker dan
ze
eigenlijk
verwachtten. En dat
de
service
van
Stena
Line
voortreffelijk
was
geweest. Zij zullen
daarom
hun
vrienden
in
Engeland
zeker
aanraden
een
volgende keer ook
te komen. Verder
kwamen
er
via
Facebook
al
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Wie zou je verwachten op zo’n dag? Natuurlijk
de eigenaren en hun aanhang. Maar er kwam
zelfs publiek uit Finland en Engeland, zonder
hond! Deze mensen waren gewoon enorm
geïnteresseerd in de situatie in Nederland. Er
waren zelfs twee keurmeesters, rasspecialisten
zelfs, bij. Dat was reden voor ons om andere
keurmeesters die bevoegd zijn of zouden willen
zijn om de Heeler te keuren, uit te nodigen. En
er zijn er een paar gekomen! Er waren ook nog
eens twee stagiaires aanwezig, dus in zijn
totaliteit was het een breed, divers gezelschap.
Ook de niet-Heeler-bezitters waren achteraf erg
positief over de dag.
De keurmesters hadden een goede indruk
gekregen van het ras. Het was ontzettend leuk
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En hoewel we heel veel
geluk hadden met het
weer, was dat laatste
toch wel erg prettig.
De mensen van de KC
hebben zich enorm
ingespannen om alles
op rolletjes te laten
lopen. Hier sprak hun
ervaring,
want
de
organisatie was perfect.
Ook de barbecue was
perfect
verzorgd.
Kortom, de mensen van
de
KC
Woerden
hebben ons ontzettend
veel zorgen uit handen
genomen. Wij danken
het team van de KC
Woerden voor hun inzet
en gastvrijheid.

En nu…..
om te horen dat de Engelsen in het gezelschap
vertelden, dat wat ze bij ons zagen kwalitatief
beter was dan ze op Crufts recentelijk hadden
gezien. Specifiek wezen ze daarbij op het feit
dat de geshowde honden nog voldoende massa
hadden, een eigenschap die in Engeland
blijkbaar onder druk staat.

De resultaten
Verderop in het clubblad vindt u de volledige
resultaten van de clubmatch. Hier wil ik alleen
vast vermelden dat de uit Zweden afkomstige
teef Mongrel’s Yardley York de beste teef en
Beste van het Ras werd, en daarmee de eerste
winnaar van de Miss Marple Trofee. Op de foto
boven is het de hond links. De eigenaresse is
Anna Landquist. Marple zou trots geweest zijn.
De beste reu kwam ook uit Zweden: Mirox Earls
Angus le Beau van Åke en Catharina Almroth.
Het zijn beide schitterende honden die hun
plaatsing volledig verdienden.
De winnaar van de Elo Cup voor de Beste
Veteraan was Sukelyas Bangle, de al eerder
genoemde, in Nederland gefokte hond.

…. moeten we gaan nadenken over wat we als
klein clubje willen. Zo’n eerste keer is natuurlijk
goed om je te laten zien, maar je accepteert dan
ook een negatieve opbrengst. Als kleine club ga
je dat financieel natuurlijk niet keer op keer
trekken.
Maar tegelijkertijd hebben we al signalen dat
aardig wat mensen in het buitenland nu al
uitkijken naar volgend jaar. Voor sommigen was
de termijn te kort om zich dit jaar vrij te maken,
maar zegden nu al hun aanwezigheid mét
honden toe. Een leuke klus voor het bestuur om
eens goed over te gaan brainstormen…..

DK

Tentoonstellingsuitslagen

Woerden, Kampioenschapsclubmatch
Keurmeester: John Wauben

De accommodatie
We waren te gast bij de KC Woerden. We waren
daar al een keer eerder en dat was zo goed
bevallen,
dat
we
voor
de
kampioenschapsclubmatch
ook
hierop
terugvielen. Een openluchtshow in juni zou toch
goed moeten kunnen, nietwaar? Bij slechter
weer was er toch altijd nog het overdekte terras.
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Open klasse reuen
Axa’s Ada of Rivendell
2 Jaar. Zeer goed geslachtstype. Prima
lichaamsverhoudingen. Reuenhoofd, wat rond in
schedel en oog. Correcte stop. Snuit mocht iets
krachtiger zijn en fractie langer. Oordracht niet
gelijk. Prima hals. Voldoende vaste rug. Prima

8

hoekingen met goede bespiering. Goed lichaam,
voldoende lang. Correct front. Black and tan
vacht met mooie thumbmarks en pencil lines.
Prima temperament. Zou in gangen wat
reuachtiger kunnen.
2U

voor leeftijd al goed aangesloten ellenbogen.
Correct in front. Prima bone en bespiering.

Bellsmond Dancing Shadow
27 maanden. Prima geslachtstype. Krachtig en
prima
lichaamsverhoudingen.
Reuenhoofd,
voldoende vlak van schedel. Prima oor, goede
snuit. Goed gevormd oog, middelbruin. Prima
hals, rug moet vaster. Goede hoekingen. Prima
front, goed aangesloten. Goed lichaam. Prima
bespierd. Mooie black and tan vacht met
kissmarks en pencil lines. Prima temperament.
Krachtig bij het gaan. Staart mag niet meer
gekruld.
1U

Tussenklasse reuen
Mirox Earls Angus le Beau
Bijna 2 jaar. Prima geslachtstype. Juiste
lichaamsverhoudingen, maar mag niet langer in
de lendenen. Prima reuenhoofd, mooie vlakke
schedel, goed aangezet oor. Mooie expressie.
Krachtige snuit. Prima hals. Soms iets oplopend
in ruglijn. Schouder iets ver naar voren. Polsen
en voeten moeten nog krachtiger. Prima lichaam
en bespiering, prima temperament. Mooie black
and tan vacht. Krachtig in gangen achter, voor
nog wat rommelig. (foto in rechter kolom)
1 U, CAC

Prima temperament. Mooie live rand tan vacht
met rastypische thumbmarks en pencil lines.
Voor leeftijd goed ontwikkelde gangen.
1U

Bruce of the Seven Hills Country
Bijna 1 jaar. Al heel goed ontwikkeld
geslachtstype. Juiste lichaamsverhoudingen.
Hoofd moet nog wat krachtiger worden in snuit
en wat vlakker in schedel. Prima aangezet oor.
Mooie expressie. Goede hals-ruglijn. Prima
ontwikkeld lichaam. Goede hoekingen. Prima
front. Goede bespiering. Prima temperament.
Black and tan vacht met rastypische
thumbmarks en pencil lines. Gang moet achter
nog iets aan kracht ontwikkelen.
2U

Jeugdklasse reuen
Bob of the Seven Hills Country

Foveaux Jubilee Ask Me Why

10 maanden. Al prima ontwikkeld geslachtstype
in de juiste lichamsverhoudingen. Mooi hoofd,
schedel mag nog wat vlakker. Prima aangezet
oor. Goed gevormd oog. Goed ontwikkelde
snuit. Prima hals-ruglijn. Goede hoekingen en

1 jaar, al zeer goed ontwikkeld geslachtstype.
Goede lichaamsverhoudingen. Reuenhoofd,
waarvan de schedel nog wat vlakker moet.
Correct gevormd oog. Snuit mag nog wat meer
opgevuld. Goed aangezet, correct gedragen oor.
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9

Voldoende gehoekt voor, wat sterker hellend
bekken. Ruglijn moet nog wat vaster worden.
Goed ontwikkeld lichaam. Correct in front..
goede black and tan vacht. Prima temperament.
Moet in het gaan nog wat krachtiger worden.
3 ZG

Kampioensklasse reuen
NK Foxthyme James Bond, NJK, EJK11,
W12
2,5
jaar.
Prima
geslachtstype.
Juiste
lichaamsverhoudingen.
Reuenhoofd
met
parallelle lijnen. Vlakke schedel, prima oor.
Mooie expressie. Correcte snuit. Prima halsruglijn, prima hoekingen. Mooi lichaam.
Ellebogen fractie open, maar verder correct in
front. Prima bespiering. Mooie black and tan
vacht. Prima temperament. Vlotte gangen.
1 U, res. CAC

Nordic Ch Mongrel’s King Kirkham
6
jaar.
Prima
geslachtstype.
Juiste
lichaamsverhoudingen. Reuenhoofd. Parallel
vlakke schedel. Oor iets laag aangezet. Goede
snuit, correcte expressie. Goede hals, rug mocht
wat vaster en toont bij het gaan een lichte
welving. Goed gevormd maar wat diep lichaam.
Correct gehoekt voor, voldoende achter. Prima
bespiering en temperament. Mooie black and
tan vacht. Zou bij het gaan achter iets krachtiger
mogen.
2U

Puppyklasse teven
Parabar Painted Pipit
8 maanden. Al heel goed ontwikkeld
geslachtstype. Juiste lichaamsverhoudingen.
Mooi tevenhoofd, parallel. Goed ontwikkelde
schedel. Goed aangezet oor. Snuitje in
ontwikkeling. Goede hals. Rug moet nog wat
vaster en rechter worden. Lichaam in
ontwikkeling. Ellebogen nog wat open en los.
Goede hoekingen. Prima temperament. Puppygangwerk.
1 very promising, Beste Puppy

Open klasse teven
Jnanas Tegfed
Babyklasse teven
Tumlex Scurry Tally
5 ½ maand. Al heel goed ontwikkeld
geslachtstype. Prima temperament. Goed
ontwikkeld tevenhoofd met goed aangezet oo.
Mooie expressieen al behoorlijke snuit. Mooie
hals-rugbelijning. Goede hoekingen. Al heel
goed ontwikkeld lichaam. Al prima bespierd.
Mooie black and tan vacht met komende pencil
lines. Gaat voor leeftijd al vlot.
1 very promising, Beste Baby
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4
jaar.
Prima
geslachtstype.
Juiste
lichaamsverhoudingen.
Mooi
tevenhoofd,
parallel. Vlakke schedel. Prima aangezet oor.
Mooie expressie. Snuitje mag wat meer
opgevuld. Mooie hals, vaste rug. Prima
hoekingen. Goed ontwikkeld lichaam. Prima
bespiering. Mooie black and tan vacht. Vlotte
gangen.
1U

Bellsmond Seneca
3
jaar.
Prima
geslachtstype.
Juiste
lichaamsverhouding. Mooi tevenhoofd, parallel.
Ooraanzet mag niet lager. Prima expressie.

10

Snuitje mag wat voller en fractie langer. Goede
hals, rug zou wat vaster mogen. Goede
hoekingen. Wat open in de ellebogen. Goed
ontwikkeld lichaam. Prima bespiering. Mooie
black and tan vacht met pencil lines. Prima
temperament. Bij het gaan voor wat breed,
achter voldoende krachtig.
2U

Jeugdklasse teven
Brooklyn of the Seven Hills Country
Bellsmond Kindred Spirit
2 jaar. Zeer goed geslachtstype. Goede
lichaamsverhouding.
Tevenhoofd,
parallel.
Prima aangezet oor. Snuitje zou wat langer en
krachtiger mogen. Goed ehals. Rug mag wat
vaster en toont soms een lichte welving. Goed
ontwikkeld lichaam. Voor goed, achter sterker
gehoekt. Prima black and tan vacht met
rastypische thumbmarks. Prima temperament.
Zou achter wat krachtiger kunnen gaan.
3U

NK Traqdean d’Unice: absent

11
maanden.
Heel
goed
ontwikkeld
geslachtstype. Goede lichaamsverhouding. Ze
moet in totaliteit nog wat krachtiger worden.
Tevenhoofd. Goed aangezet oor. Pigment rond
ogen ontbreekt nog. Snuitje nog wat fijn. Stand
van het gebit vandaag niet helemaal correct.
Prima hals-ruglijn. Lichaam is in ontwikkeling.
Correcte hoekingen, nog wat open en los in de
ellebogen. Prima temperament. Liver and tan
vacht met komende pencil lines. Moet achter
nog wat krachtiger worden. Heeft nog tijd nodig
en dan komt ze er beslist.
1 ZG

Tussenklasse teven
Littlehive Daisychain Around Lankeela
Bijna 2 jaar. Prima geslachtstype. Juiste
lichaamsverhoudingen.
Goed
tevenhoofd,
poarallel. Zou in schedel iets breder en onder de
ogen meer opgevuld kunnen. Prima oren. Mooie
hals, strakke rug. Prima hoekingen. Goed
ontwikkeld
lichaam.
Moor
front.
Prima
bespiering. Prima temperament. Krachtig in
gangen.
1U

Mirox Baronesse la Belle
Bijna 2 jaar. Prima geslachtstype. Prima
lichaamsverhouding. Mooi tevenhoofd, parallel.
Prima expressie en mooi aangezet oor. Snuitje
voldoende krachtig. Rug zou wat krachtiger
mogen. Goed gevormd lichaam, wat diep en zou
iets langer mogen. Correct front, iets open in
elleboog. Prima hoekingen. Prima temperament.
Mooie black and tan vacht, mooie thumb marks
en pencil lines. Voldoende vlot in gangen.
2U
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Kampioensklasse teven
NK Marmalade’s Dutch Diva JW09, W09,
W11
5 jaar. Zeer goed geslachtstype. Ze mag niet
compacter. Toont vandaag wat dik hetgeen haar
outline stoort. Heel mooi tevennhoofd. Goed
aangezet oor. Mooie expressie, correcte snuit.
Goede hals-ruglijn. Goede hoekingen. Correct
front. Goed bone. Prima temperament. Goede

11

black and tan vacht met pencil lines. Zou achter
wat krachtiger kunnen gaan.
U

Marmalade’s Key of Dreams BY-Ch, Balt
JC, EVJW12, Nordic JW12
20 maanden, zeer goed geslachtstype. Prima
lichaamsverhoudingen. Mooi tevenhoofd. Goed
aangezet oor. Oog wat rond, snuitje mag nog
wat krachtiger. Goede hals, sterke rug. Prima
hoekingen. Goed ontwikkeld lichaam. Prima
bespiering. Prima bone. Licht golvende black
and tan vacht met kleine thumbmarks en pencil
lines. Prima temperament. Stand van het front
aan de grens. Vlotte gangen.
4U

NK Traqdean de Dotty Goes Dutch NJK,
JW10, W10
Bijna 4 jaar. Prima geslachtstype en
lichaamverhoudingen. Mooi tevenhoofd, parallel.
Goed aangezet oor. Prima expressie. Goede
snuit. Prima hals-ruglijn. Prima hoekingen. Goed
ontwikkeld lichaam en prima bespiering. Mooie
black and tan vacht. Prima temperament. Vlotte
gangen
2 U, res. CAC

Nordic Ch Mongrel’s Yardley York
2 ½ jaar. Rastypisch in alle onderdelen. Prima
lichaamsverhoudingen. Mooie expressie. Goed
aangezet oor. Goede snuit. Mooie hals-ruglijn.
Prima hoekingen. Krachtig lichaam, licht
golvende black and tan vacht. Prima
temperament. Vlotte gangen en rastypisch in
front.
1 U, CAC, BoB, Clubwinnaar 2013

hoekingen. Goed ontwikkeld lichaam en correct
front. Prima temperament. Mooie black and tan
vacht. Rug bij het gaan soms iets gewelfd. Vlotte
gangen.
3U

Veteranenklasse
Foxthyme Miss Marpeline, NVK, VW09,
VW10, Danish Ch, Hung. Ch, Copenhagen
W01
Absent

Foxthyme Moneypenny
Bijna 9 jaar. Prima geslachtstype in de juiste
verhoudingen.
Mooi
tevenhoofd.
Prima
expressie. Goed aangezet oor nog altijd prima
gebitselementen. Goede hals, rug toont haar
leeftijd. Voor prima, achter sterker gehoekt.
Goed ontwikkeld lichaam. Prima temperament.
Nog altijd prima bespiering. Gaat voor haar
leeftijd nog altijd ok.
3U

Sukelyas Bangle, NVK, EVW11, VW11
Ruim 13 jaar. Prima geslachtstype. Goede
lichaamsverhoudingen. Nog altijd energie door
de ring. Mooi tevenhoofd. Prima expressie. Stop
iestje diep. Goed aangezet oor. Nog altijd prima
gebitselementen. Rug nog altijd vast. Prima
hoekingen. Goed ontwikkeld lichaam, natuurlijk
ietsje dik, maar dat vergeef ik haar graag. Prima
temperament.
1 U, Beste Veteraan

McHeel’s Geena-D, NVK

Multi-Ch Marmalade’s Indian Dream
3
jaar.
Prima
geslachtstype,
goede
lichaamsverhouding. Tevenhoofd, parallel. Goed
gevormd maar iets groot oog. Goed aangezet
oor. Mooie snuit. Goede hals-ruglijn. Prima
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9 jaar. Heel mooi geslachtstype. Goede
lichaamsverhoudingen. Goed tevenhoofd dat
iets breed is in schedel. Goed aangezet oor.
Correct gevormd oog. Goede hals- en ruglijn.
Prima hoekingen. Goed ontwikkeld lichaam.
Correct in front. Prima temperament. Mooie
black and tan vacht.
2U

12

Foxthyme Miss Marpeline, Ned. Vet. Kamp., VW09, VW10,
Copenhagen W01, Hong. Kamp., Deens Kamp.
11 januari 1998 – 16 juni 2013
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