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De Clubwinnaar 2019 
 
Hondo v.d. Stroomdrift 
Fokker T. Slager 
Eigenaar R.M. van Veenen 
 

 
KCM 2 juni 2019 in Neerijnen 
Keurmeesters: dhr. M.C.J. van Iersel (reuen) & mevr. G. Halff – van Boven (teven) 
 
REUEN 
 
Puppyklas      
      
1. Buddy v.h. Kappertserf     
Geb.: 5 oktober 2018, NHSB 3.136.756    
V: Eros vom Hirschenacker, M: Anik vom Quendorfer See  
F: A. Wildeman, Eig.: M. van Meeteren 
Jonge reu van 8 maanden mooi type, mooi hoofd met nu nog wat licht oog, oor moet nog ingroeien, 
goede bovenbelijning en staartdracht, voor leeftijd al behoorlijk lichaam, totaalbeeld komt iets gestrekt 
over, passend bone, gaat vlot met voldoende uitgrijping, mooie vacht,  
1 Veelbelovend, Beste Puppy 
      
2. Bo v.h. Kappertserf     
Geb.: 5 oktober 2018, NHSB 3.136.752    
V: Eros vom Hirschenacker, M: Anik vom Quendorfer See  
F: A. Wildeman, Eig.: A. Veenema 
Absent 
      
3. Boris v.h. Kappertserf     
Geb.: 5 oktober 2018, NHSB 3.136.751    
V: Eros vom Hirschenacker, M: Anik vom Quendorfer See  
F: A. Wildeman, Eig.: O. Slagter 
Reu van bijna 8 maanden die nog meer geslachts type moet gaan tonen, goede lengte in hoofd, maar 
vang kon wat krachtiger, oog moet donkerder, mooie hals, wat vlak in rib, mist nu nog wat voorborst, 
waardoor geen aansluiting voor, geode gehoekte achterhand, gaat voor met nogwat veel elleboog spel 
en achter nog niet steady in de hak.  
2 Belovend 
      
Jeugdklas      
     
4. Jaeger v.d. Stroomdrift     
Geb.: 9 maart 2018, NHSB 3.114.378    
V: Hondo v.d. Stroomdrift, M: Kamp. Fadette du Nid aux Nobles  
F: R. van Rheenen, Eig.: N. Aarts & B. van den Hof 
Jonge reu van een prima type, krachtig rastypisch hoofd, mooi oor, goede hals, wat steil in de 
schouder, wat rond in croupe en kort in lendenen, goede ribkorf, draait voor zowel in stand als gaan de 
ellebogen uit, gaat achter licht o-bening, door overreaching toont het gangwerk geen balans.  
3 Zeer goed 
      
5. Jochurt v.d. Stroomdrift     
Geb.: 9 maart 2018, NHSB 3.114.380    
V: Hondo v.d. Stroomdrift, M: Kamp. Fadette du Nid aux Nobles  
F: R. van Rheenen, Eig.: R.M. van Veenen 



Jonge reu van een mooi type, zeer fraai hoofd, nog wat licht oog, prima hals en rug, wat kort in 
lendenen waardoor hij deze wat aanspant, goed gehoekte voorhand, bekken kon breder, wat diep 
gehoekt in de achterhand, passend bone, prima vacht, gaat achter nog niet geheel gecoördineerd. 
2 Zeer goed 
      
6. Rinus     
Geb.: 7 april 2018, NHSB in aanvraag    
V: Yves v.d. Tuindershof, M: L'Senna  
F: J. Somers, Eig.: M. Remijnse 
Fraaie jonge reu van een prima type, mooi hoofd, nog wat licht oog, waarvan de schedel nog wat moet 
opvullen, prima bovenbelijning, prima voorborst, goed gehoekte voor en achterhand, mooie lange 
ribkorf, prima staart aanzet en verbredend bekken, mooie voeten, gaat voor leeftijd al vlot en 
uitgrijpend, prima vacht. 
1 Uitmuntend, Beste jeugdhond 
      
Tussenklas      
      
7. Emiel v.´t Reigerskantje     
Geb.: 31 oktober 2017, NHSB 3.101.741    
V: Branson V. ´T Meersebosch, M: Xana V. ´T Reigerskantje  
F: W.J. van de Langeberg, Eig.: S. Kathagen 
Reu met voldoende type, wat lang in hoofd, waarvan de vang wat krachtiger moet worden, oor kon 
hoger aangezet, goede hals en rug belijning, wat vlak in bekken en vrolijke staartdracht, goed lichaam, 
met lange ribkorf, voldoende gehoekt voor, mist zowel in gaan als staan aansluiting in de elleboog, 
wat kort in dij waardoor haar knie uitdraait, moet achter nog stabieler worden in hak, voldoende bone, 
mooie vacht. 
2 Zeer goed. 
      
8. Monty     
Geb.: 23 december 2017, NHSB 3.107.142    
V: Ace Chasse Au Bon Vent, M: Lana v.'t hoog Twisseveld  
F: J. Ravestijn, Eig.: S. Molendijk 
Reu met een goed type, laat het in constructie hier en daar afweten, mooi hoofd, goede hals, goede rug 
en lendenen, wat kort in croupe, vrolijke staartdracht, nijpt in de elleboog, kort van borstbeen 
waardoor de ribkorf matig is, breed in dij, gaat achter licht koehakkig, mocht in gangen meer 
uitgrijpen, moet beter ringgedrag tonen. 
3 Zeer goed 
      
9. Qoudian's Arras     
Geb.: 13 juli 2017, NHSB 3.090.882    
V: Kamp. Geralt Z Brilické Zátoky, M: Kamp. Hella v.d. Stroomdrift  
F: L.H. van Essen - v.d. Hout, Eig.: E.F. Ketting 
Harmonische gebouwde reu van goed type, hoofd passend bij het totaalbeeld, oog mag donkerder, 
prima ontwikkelde wenkbrouwboog, goed geplaatst oor, mooie hals-rug belijning, matig doch 
voldoende gehoekt voor het ras, mooie lengte in ribkorf, prima bespiering, breed in dij, droog en 
passend beenwerk, mooie vacht en kleur, gaat ruim, voor iets minder in aansluiting door de ring. 
1 Uitmuntend 
      
Openklas      
      
10. Alex v.d. Woolderesch     
Geb.: 15 januari 2016, NHSB 3.030.467    
V: Luco v.'t Hoog-Twisseveld, M: Fina De La Vega de Olmillos CW'15  
F/Eig.: WF.J. Berghuis 
Goed gebouwde reu zonder enig teken van overdrijven, in hoofd iets stop maar mooi in lengte, 
krachtige vang, prima hals-rug belijning, harmonisch matig gehoekt, goed lichaam, mooi gewelfde 



ribben, prima voorborst, goed geplaatst bekken en staart, wat kort in borst been, mooie vacht, gaat vlot 
en voldoende ruim door de ring. 
4 Uitmuntend 
 
11. Achilles v.h. Kappertserf     
Geb.: 20 mei 2016, NHSB 3.045.425    
V: Eros vom Hirschenacker, M: Anik vom Quendorfer See  
F: A. Wildemans, Eig.: A.J.G. Beulens 
Fraaie reu met goed hoofd, hals kon krachtiger, goede rug, wat lang in lendenen, prima bekken, 
harmonisch goed gehoekt, lichaam mocht voor mij wat dieper, mist hierdoor voor wat aansluiting, 
mooie brede dij, krachtig beenwerk, mooie vacht, gaat voldoende ruim door de ring en voor wat 
ellboog spel. 
3 Uitmuntend. 
      
12. Haico v.d. Waltakke     
Geb.: 7 december 2016, NHSB 3.065.732    
V: Kyrill aus dem Konigswald, M: Emy v.d. Waltakke  
F: G.H.J. te Velthuis, Eig.: F. Rooijakkers 
Zeer fraaie rasvertegenwoordiger die uitmuntend in balans is, mooi hoofd, prettige uitdrukking, prima 
boven belijning, goed bekken en staart aanzet, uitmuntend gehoekt voor het ras, mooi lange 
ribbenkorf, verhoudingen in lichaam zoals de rasstandraad beschrijft, mooi brede dij, toont prima 
gangwerk, met voldoende uitgrijping. 
1 Uitmuntend, Reserve Beste reu, Reserve CAC 
      
13. Epic v.d. Rovertsche Leij     
Geb.: 1 mei 2015, NHSB 3.003.155    
V: Pradellinensis Nando, M: Alexia  
F: C.H.C.T. van Gerven , Eig.: H. van der Velde 
Reu van een mooi type, prima hoofd, gewenste verhouding in lichaam, goede hals, mooie 
rugbelijning, goed gedragen staart, krachtig lichaam, matig doch harmonisch gehoekt, prima 
beenwerk, mooie vacht, gaat vlot, stuwend uitgrijpend door de ring. 
2 Uitmuntend 
      
14. Argon v.d. Woolderesch     
Geb.: 15 januari 2016, NHSB 3.030.464    
V: Luco v.'t Hoog-Twisseveld, M: Fina De La Vega de Olmillos CW'15  
F: WF.J. Berghuis, Eig. J.F.J. Kooiman 
Zwartschimmel reu, tikje veel lengte in hoofd, met name de vang en wat diep in stop, goed geplaatst 
oor, goede hals en rug, heeft neiging de lendenen wat aan te spannen, voldoende welving in de ribben, 
goede invulling voorhand, wat kort in bekken, prima beenwerk, mooie vacht, gaat vlot door de ring 
maar achter iets ondergeschoven.  
Zeer goed 
      
15. Atos v.d. Woolderesch     
Geb.: 15 januari 2016, NHSB 3.3030.466    
V: Luco v.'t Hoog-Twisseveld, M: Fina De La Vega de Olmillos CW'15  
F: WF.J. Berghuis, Eig.: A. Meijering 
Niet te keuren. Niet te beoordelen. 
      
Gebruikshondenklas      
      
16. Hondo v.d. Stroomdrift     
Geb.: 5 november 2014, NHSB 2.985.022    
V: Iago Du Clos de Réve Dór, M: Kamp. Flair v.d. Stroomdrift  
F: T. Slager, Eig.: R.M. van Veenen 



Prima rasvertegenwoordiger die veel soundness toont, mooi hoofd, mooi vierkanter krachtige vang, 
juiste hoofdlengte, prima bovenbelijning en veel souplesse, goed lichaam met ruime ribbenfkorf, 
mooie brede dij, krachtig beenwerk, gaat zeer sound rastypisch door de ring.  
1 Uitmuntend, Beste Gebruikshond, Beste reu CAC, Beste van het ras BOB, Clubwinner 2019 
 
 
TEVEN 
 
Babyklas      
      
17. Kyra v.d. Waltakke     
Geb.: 19 december 2018, NHSB 3.143.750    
V: Eyk von Fley, M: Ella v.d. Waltakke  
F: G.H.J. te Velthuis, Eig.: M. Robert 
Absent 
      
Puppyklas      
      
18. Benja v.h. Kappertserf     
Geb.: 5 oktober 2018, NHSB 3.136.759    
V: Eros vom Hirschenacker, M: Anik vom Quendorfer See  
F: A. Wildeman, Eig.: M. van der Lingen 
Absent 
      
19. Babs v.h. Kappertserf     
Geb.: 5 oktober 2018, NHSB 3.136.758    
V: Eros vom Hirschenacker, M: Anik vom Quendorfer See  
F: A. Wildeman, Eig.: E. Wildeman 
8 maanden, rastypisch teefje met goede verhoudingen, vrouwe;lijk hoofd in volle ontwikkeling, goed 
geplaatst oog moet nog doorkleuren, correcte ooraanzet en dracht. correct volledig schaargebit schedel 
toon nog occiput. goede hals rugbelijning. moet zich in front nog ontwikkelen. voldoende diepte voor 
leeftijd met goed doorlopende ribbenpartij. prima bone mooie voeten. staat rondom goed op de benen. 
evenredige hoekingen in front en achterhand. correcte staart aanzet en dracht. mooi jasje. prima 
bespiering, vlotte gangen moet in front stabieler worden. 
1 Veelbelovend 
      
Jeugdklas      
      
20. Jasmine v.d. Stroomdrift     
Geb.: 9 maart 2018, NHSB 3.114.381    
V: Hondo v.d. Stroomdrift, M: Kamp. Fadette du Nid aux Nobles  
F: R. van Rheenen, Eig.: N. Aarts 
rastypisch teefje, werklustig type, vrouwelijk hoofd goed gevormd, lichte ramsneus, donker oog 
correct gebit, goed gedragen en geplaatst oor, voldoende halslengte. schouderplaatsing wat ver naar 
voren, stijl in opperarm. mist nog opvulling in front voldoende diepte goed doorlopende ribbenpartij 
correct bone beenwerk en voeten, bekken kon iets vlakker, goed gehoekte achterhand, mooie vacht, 
prima temperament goede staart aanzet en dracht gangwerk nog niet in balans. prima spierconditie. 
1 Zeer Goed 
      
Tussenklas      
      
21. Kyra van de Woolderesch     
Geb.: 25 augustus 2017, NHSB 3.094.706    
V: Luco v.'t Hoog-twisseveld, M: Fina de La Vega de Olmillos  
F: W.J.F. Berghuis, Eig.: S. Molendijk 



Teefje van goed formaat, vrouwelijk hoofd, hoog geplaatst royaal oor mooi donker oog wat diepe stop 
met rechte neusrug, correct volledig schaargebit, voldoende halslengte voorhand kon meer onder 
lichaam staan, zag graag meer voorborst, correct bone, snel oplopende ribbenpartij, flinke tuck up, 
correcte toplijn rechte kroep en hoge staartdracht. zag graag meer hoeking in achterhand met name  in 
tweede dij, prima bespiering loopt iets hakkeneng, voor uit ellebogen. 
4 Zeer Goed 
      
22. Jemila v.d. Waltakke     
Geb.: 17 februari 2018, NHSB 3.112.080    
V: Vinnie vom Riverwoods, M: Emy v.d. Waltakke  
F: G.H.J. te Velthuis, Eig.: A. van Mourik 
Rastypische teef mooi type, vrouwelijk hoofd mooie expressie, correct aangezet en gedragen oor, 
schaargebit met schapenpoep, mooi donker oog, mooie hals rugbelijning die nog krachtiger moet 
worden, harmonisch gehoekt, goed doorlopende ribbenpaertij correct bone benen en voeten, gangwerk 
is correct maar zag graag meer animo (weer), prima vacht en conditie, ondeugend gedrag. 
1 Uitmuntend, Beste teef CAC 
      
23. Senna v.d. Woolderesch     
Geb.: 25 augustus 2017, NHSB 3.094.707    
V: Luco v.'t Hoog-twisseveld, M: Fina de La Vega de Olmillos  
F: W.J.F. Berghuis, Eig.: L.M.A. van de Groes 
Rastypisch teefje, voldoende compact, vrouwelijk hoofd met voldoende donker oog, correct volledig 
gebit, goede hals lengte evenredige hoeking voor en achter, voldoende voorborst goede borstdiepte 
correcte ribwelving, staat wat breed in front, prima bone, rechte rugbelijning, hoog geplaatste staart en 
dracht, goede conditie, gangwerk niet geheel in balans, stout temperament. 
2 Zeer Goed 
      
24. Fina v.d. Woolderesch     
Geb.: 25 augustus 2017 NHSB 3.094.705    
V: Luco v.'t Hoog-twisseveld, M: Fina de La Vega de Olmillos  
F: W.J.F. Berghuis, Eig.: N. Dekkers 
Rastypisch teefje compact gebouwd, vrouwelijk hoofd, correct schaargebit, goede verhoudingen, 
prima expressie, licht ramsneus, kan oren beter dragen, goede hals rugbelijning prima voorborst bone 
benen en voeten, correcte onderbelijning staart aanzet en dracht, goed gehoekte achterhand, gaat vlot, 
ruime pas, showt zich prima. 
2 Uitmuntend 
      
Openklas      
      
25.Kelly     
Geb.: 6 december 2015, NHSB 3.026.907    
V: Enzo vom Heidkamp, M: Sita v.h. Wuusterveld  
F: J. Sesink, Eig.: D. Aalderink 
Ep 1 rechtsonder, rastypisch teefje goede verhoudingen, vrouwelijk hoofd goede expressie, goede 
ooraanzet en dracht, gebit mist 1 molaar rechtsonder, goede hals rugbelijning prima staart aanzet en 
dracht goede schouderplaatsing opperarm mag schuiner zag graag meer voorborst en borstdiepte. 
prima bone ne beenwerk, voldoende ribwelving, evenredige doch matige hoekingen voor en achter, 
prima vacht en sperconditie. gaat met korte pas en weinig uitgrijpend voor. prima ring gedrag. 
3 Zeer Goed 
      
26. Nanga z Buchowca     
Geb.: 20 juni 2017, PKR VII - 16720    
V: Achie Kieviento, M: Tuuli z Buchowca  
F: Aleksandra Buch, Eig.: R. Scheggetman 
Fraaie teef mooi type, rastypisch hoofd prima uitdrukking zag het oog graag iets donkerder prima 
oordracht en plaatsing, lichte ramsneus met goede open neusgaten, voldoende halslengte zag voorhand 



graag iets beter gehoekt duidelijke schoft prima toplijn, voldoende voorborst en borstdiepte, sterk bone 
benen en voeten, goed gehoekte achterhand goede staartaanzet maar kon ze iets beter dragen, prima 
vachtcondite, gangwerk prima stuwkracht maar voor niet geheel zuiver, showt zich prima correct 
ringgedrag. 
1 Uitmuntend 
      
27. Kiki v.d. Pierschehille     
Geb.: 20 januari 2016, NHSB 3.032.137    
V: Kamp. Flash v.d. Stroomdrift, M: Femke Sara v.d. Pierschehille  
F: E.J. van Rinkem-Donck, Eig.: I. de Haas – Kamps 
Absent 
      
28. Ayra v.h. Kappertserf     
Geb.: 20 mei 2016, NHSB 3.045.433    
V: Eros vom Hirschenacker, M: Anik vom Quendorfer See  
F: A. Wildemans, Eig.:  A.J.G. Beulens 
Teefje goed formaat zag haar graag iets compacter, vrouwelijk totaalbeeld, zag graag wat meer 
opvulling van voorsnuit en onder de ogen, lippen konden droger, correcte ooraanzet en dracht, 
voldoende donker oog, in stand wat oplopende rugbelijning, evenredige doch matige hoekingen, 
correct bone benen en voeten. uitmuntende bespiering correcte staartdracht, evenredige gangen, prima 
temperament, mooi vachtje. 
4 Zeer Goed 
      
29. Gabij v. Kallisto     
Geb.: 8 janurauri 2015, NHSB 3.074.641    
V: Vinnie vom Riverwoods, M: Willow v. Kallisto  
F: E.M. Bouwman, Eig.: F. Vonk 
Rastypische teef prima verhoudingen, rastypisch hoofd prima uitdrukking ooraanzet en dracht, correct 
gebit, voorhand kon wat meer onder het lichaam staan zag graag iets langere hals, voldoende hoeking 
achterhand, toplijn kon beter zag graag een vlakker bekken, voldoende voorborst prima bone benen en 
voeten, voldoende ribwelving, krachtige lenden partij die iets geprononceerd is, prima 
spierconditie,prima gedrag mooie vacht gangwerk achter wat kort, eenmaal in balans gaat het beter. 
2 Uitmuntend 
      
Gebruikshondenklas      
      
30. Lavita-Lieve v.h. Grubbertal     
Geb.: 10 maart 2017, NHSB 3.075 171    
V: Maro Tre Regine, M: Kamp. Joule-Jedy v.h. Grubbertal  
F: B.J.M. Kuipers, Eig.: B.J.M.  Kuipers  
Rastypisch teef mocht iets compacter zijn, vrouwelijk hoofd goede expressie goede oogkleur, correct 
gebit, goede hals en toplijn evenredig gehoekt prima front prima opvulling, uitmuntend bone benen en 
voeten goed doorlopende ribbenpartij, prima staart aanzet, dracht kan iets beter, voldoende hoeking in 
de achterhand, uitmuntende bespiering, prima vachtconditie, gaat vlot eenmaal de balans gevonden en 
de geuren in het veld negeert. 
1 Uitmuntend, Reserve Beste teef, Reserve CAC 
      
Kampioensklas      
      
31. Fina De La Vega de Olmillos     
Geb.: 18 juni 2012, NHSB 2.915.908 (Imp. ES)    
V: Ayo De La Vega de Olmillos, M: Tuna de Gordoncillo  
F: J. Herrero Soria, Eig.: W.F.J. Berghuis 
Rastypisch teefje van goed formaat vrouwelijk totaalbeeld, vrouwelijk hoofd met goede verhoudingen 
correct gedragen oor, prima besneden lippen, goede hals rugbelijning, rug kon iets krachtiger, 



onderbelijning toont lichte melklijst, harmonisch gehoekt, goed aangezette staart en dracht prima bone 
benen en voeten, prima vacht en ringgedrag gangwerk nog niet geheel in balans (na nest). 
1 Uitmuntend 
 
Fokkerijklas 
 
1e plaats 
   kennel v.d. Wolderesch – Berghuis 
2e plaats 
   kennel v.d. Stroomdrift – van Rheenen 
3e plaats 
   kennel v.h. Kappertserf – Wildeman 
 
Koppelklas 
 
1e plaats  
   Berghuis - Alex v.d. Wolderesch & Fina De La Vega de Olmillos 
2e plaats 
   Aarts - Jaeger v.d. Stroomdrift & Jasmine v.d. Stroomdrift 


