
KCM 4 juni 2016 te Neerijnen 

Keurmeesters: mevr. H.J.M. Leenen (reuen) & mevr. G.I. Wulder-Koster (teven) 

REUEN 
Babyklas      
1. Amigo v.d. Woolderesch     
Geb. 15 januari 2016 NHSB 3.030.463    
V: Luco v.t Hoog-Twisseveld  M: Fina de la Vega de Olmillos CW'15  
F: W.F.J. Berghuis  Eig. H. Kloosters 
5 mnd, prima rastype, voldoende substantie voor leeftijd, goede verhoudingen, goede verhouding 
voorsnuit/schedel. Goed geplaatst oor, wisselgebit, goede hals/rug belijning en staartaanzet. 
Voldoende borstdiepte en ribwelving. Passend bone en voeten, prima vachtconditie, jeugdig 
gangwerk. 
Veel Belovend 2 
      
2. Karim v.d. Pierschehille     
Geb. 20 januari 2016 NHSB 3.032.131    
V: Kamp. Flash v.d. Stroomdrift  M: Femke Sara v.d. Pierschehille  
F: E.J. van Rinkem-Donck  Eig. G. Houben 
4,5 mnd, mannelijk reutje, lichaam goed in verhouding, hoofd zag ik graag iets droger, met name de 
onderlippen, goed geplaatst oor, tanden in wissel, goede hals/rug belijning en staartaanzet, goede 
borstdiepte, passend bone en hazenvoeten, prima vacht, passend gangwerk, goede presentatie, 
prima karakter 
Veel Belovend 
      
3. Kay Cooper v.d. Pierschehille     
Geb. 20 januari 2016 NHSB 3.032.135    
V: Kamp. Flash v.d. Stroomdrift  M: Femke Sara v.d. Pierschehille  
F: E.J. van Rinkem-Donck  Eig. J. Verhoeven 
4,5 maand, mannelijk reutje, veel rastype, goede verhoudingen in lichaam, hoofd momenteel ietsje 
zwaarder, goed geplaatst oor, goede hals/rugbelijning, staart fractie laag aangezet, voldoende 
borstdiepte, goede ribwelving, passend bone en voeten, goede vachtconditie, goed gangwerk voor 
leeftijd. 
Veel Belovend 4 
      
4. King Parker v.d. Pierschehille     
Geb. 20 januari 2016 NHSB 3.032.134    
V: Kamp. Flash v.d. Stroomdrift  M: Femke Sara v.d. Pierschehille  
F: E.J. van Rinkem-Donck  Eig. J.F.M.  Antes 
4,5 maand, harmonisch gebouwd hondje, mooi gestrekt hoofd met adelijke uitdrukking in het hoofd, 
goed geplaatst oor, oog moet nog bijkleuren, goede hals/rug belijning, fractie lage staart, goed bone 
en voeten, prima vacht, gangwerk passend bij de leeftijd, kan goed gaan. 
Veel Belovend 3 
      
5. Kliff v.d. Pierschehille     
Geb. 20 januari 2016 NHSB 3.032.136    
V: Kamp. Flash v.d. Stroomdrift  M: Femke Sara v.d. Pierschehille  
F: E.J. van Rinkem-Donck  Eig. E.   de Bruijn 
4,5 maand, evenredig gebouwd hondje, adellijk voorkomen, goede verhoudingen in 
voorsnuit/schedel, goed geplaatst oor, tanden in wissel, mooie hals/rug belijning, goede 
staartaanzet, prima passende hoekingen, goed bone en voeten, prima vachtconditie, passend 
gangwerk bij leeftijd. 
Veel Belovend 1 



        

Puppyklas      
6. Uri vom Nonnenhaus     
Geb. 6 oktober 2015 NHSB 3.039.811 (Imp. De)    
V: Balu vom Mausberg  M: Zenja von Mausberg  
F: H. Heilmann  Eig. T.D. Hubregtse 
8 maanden, Flinke reu, lijkt al uitgegroeid in hoofd en lichaam, goede verhouding in 
voorsnuit/schedel, oor fractie laag aangezet, mooie adel in voorsnuit, lip mag iets vaster, goede 
hals/rugbelijning, staart een fractie hoog, goede ribwelving en borstdiepte, goed bone en voeten, 
goede vacht, prima presentatie. 
Veel Belovend 1 – Beste Puppy 
      

Jeugdklas      
7. Jimmy v.d. Pierschehille     
Geb. 13 maart 2015 NHSB 2.997.776    
V: Kamp. Flash v.d. Stroomdrift  M: Femke Sara v.d. Pierschehille  
F: E.J. van Rinkem-Donck  Eig. J. Brouns 
14 mnd, prima rastype, goede verhoudingen in hoofd en lichaam, prima uitstraling in hoofd, goede 
verhouding voorsnuit/schedel, goed geplaatst oor, goed gebit, goede hals/rug belijning en 
staartdracht, evenredige hoekingen, goede borstbreedte en diepte, passend bone en voeten, goed 
stuwend gangwerk, prima presentatie. 
Uitmuntend 1 
      
8. Jack v.d. Pierschehille     
Geb. 13 maart 2015 NHSB 2.997.777    
V: Kamp. Flash v.d. Stroomdrift  M: Femke Sara v.d. Pierschehille  
F: E.J. van Rinkem-Donck  Eig. J. Pieterse - van der Maten 
Absent 
      
9. 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 Dude 
Mannelijke reu, mooi type, goede verhoudingen in hoofd en lichaam, rastypische uitstraling in het 
hoofd, goede verhouding voorsnuit/schedel, lichte ramsneus, onderlip mag iets droger, goede 
hals/rug belijning en staartaanzet, mooie borstdiepte, goede ribben, passend krachtig bone en vaste 
voeten, goede vacht, prima gangwerk maar vandaag lichte blessure aan achterbeen. 
Zeer Goed 4 
      
10. Chasse Chasse au Bon Vent     
Geb. 15 april 2015 NHSB 3.001.417    
V: Igor Du Clos De Réve Dór  M: Mc Kenzie v.d. Slotbosse-Heide  
F: G. Mulders - Ververs  Eig. H. Claessens 
Jonge reu met voldoende substantie, evenredig gebouwd, goede verhoudingen in hoofd en lichaam, 
kan oor goed dragen, volledig gebit, lichte ramsneus, onderlip mag iets droger, goede 
hals/rugbelijning, goede staartdracht, evenredige hoekingen, ribben mogen iets dieper, goed bot en 
hazenvoeten, goede vacht, prima karakter en presentatie. 
Uitmuntend 2 
      
11. Kalimera Karel v.h. Grubbertal     
Geb. 29 juni 2015 NHSB 3.010.545    
V: Kyrill aus dem Köningswald  M: Kamp. Joule-Jedy v.h. Grubbertal  
F: B. Kuipers  Eig. R. Vogelaar 
Absent     
 



12. Kalimera Kane v.h. Grubbertal     
Geb. 29 juni 2015 NHSB 3.010.544    
V: Kyrill aus dem Köningswald  M: Kamp. Joule-Jedy v.h. Grubbertal  
F: B. Kuipers  Eig. M. van Ravenstein 
Jonge reu, waarbij ik in het lichaam iets meer kracht zou willen zien. Goede verhouding voorsnuit 
schedel, oor een fractie laag aangezet, oog moet nog bijkleuren, goed gebit, onderlip mag iets 
droger, evenredige hoekingen, oplopende buiklijn, prima vacht, prima presentatie, gangwerk 
voldoende stuwend. 
Zeer Goed 3 
      

Tussenklas      
13. Rocco v.'t Rosheide     
Geb. 17 augustus 2014 NHSB 2.976.332    
V: Darko vom Klepelslagener Forst  M: Simba v.'t Rosheide  
F: P.J.M. Vrijkorte  Eig. M. de Jong 
Mannelijke jonge reu, goede verhoudingen in hoofd en lichaam maar zag het hoofd graag iets droger, 
met name aan de lippen, mist adel in het hoofd, goede verhouding voorsnuit / schedel, toont iets 
bakken, kan oren goed dragen, gebit niet compleet, mist premularen, goede hals/rug belijning en 
staartaanzet , goede ribben, goed bone en voeten, gangwerk voldoende stuwing, prima vacht. 
Goed 
      
14. Boss vom Niersbogen     
Geb. 5 november 2014 NHSB 3.004.062 (Imp. De)    
V: Tell KS vom Esteresch  M: Elka von der Ottersteiner Burg  
F: G. Seelen  Eig. A. Bertens 
Evenredig gebouwde jonge reu, goede verhouding in hoofd en lichaam, kan zijn oren goed dragen, 
iets ramsneus, volledig gebit, voldoende borstdiepte en ribwelving, evenredige hoekingen, goed 
bone en voeten, prima stuwend gangwerk. 
Uitmuntend 1 
      
15. Ghost v.d. Stroomdrift     
Geb. 27 september 2014 NHSB 2.980.991    
V: Kamp. Everest v.d. Stroomdrift  M: Kamp. Fadette du Nid aux Nobles  
F: R. van Rheenen  Eig. J.C.A.M. Vriens 
Flinke jongen, goed in verhouding maar vandaag helaas te dik. Goede verhoudingen in hoofd en 
lichaam, iets ramsneus, toont voor mij iets te veel lip, goede hals / rug belijning en staart een fractie 
laag, goede borstdiepte en ribwelving, passend bone en voeten, goede vacht, toont onvoldoende 
gangwerk door overgewicht. 
Goed 
      
16. Noble du Domaine Chablesse     
Geb. 30 augustus 2014 LOSH 1150433    
V: Kenzo du Domaine Chablesse  M: Jill v. Duinkercke  
F: F. de Jode  Eig. H. Well 
Evenredig gebouwde reu met voldoende substantie, goede vehouding hoofd/lichaam, moet zijn oren 
leren gebruiken om de juiste expressie te tonen, iets ronde schedel, en voorsnuit mag ietsje meer 
zijn. Goede hals rugbelijning en staartaanzet, borst moet nog uitzwaren, mag in totaal iets 
mannelijker, gangwerk voldoende maar heeft ringtraining nodig. 
Zeer Goed 2 
      

Openklas      
17 Noppes du Batardeau     
Geb. 26 maart 2014 NHSB 3.004.468 (Imp.Be)    
V: Joppes Julius v. Kallisto  M: Jadore du Domaine Chablesse  
F: S. Houfflain  Eig. F. van  Oeveren 



Krachtig gebouwde jonge reu, met goede verhoudingen, rastypisch hoofd, kan oren goed dragen, 
voledig gebit, toont iets lip, goede halsrugbelijning en staart aanzet, maar draagt staart een tikkeltje 
hoog bij het gaan. Goede hoekingen voor en achter, voldoende borstbreedte en diepte, passend 
bone en voeten, prima stuwend gangwerk. 
Uitmuntend 2 Reserve CAC  
      
18. Casimir v.d. Rovertsche Leij     
Geb. 31 augustus 2013 NHSB 2.936.699    
V: Kento v.d. Slotbosse-Heide  M: Alexia  
F: C.H.C.T. van Gerven  Eig. S. Knelange 
3 jaar, zag in totaalbeeld graag wat meer kracht in de uitstraling, goede verhouding 
voorsnuit/schedel maar oor mag wat hoger aangezet en voorsnuit mag krachtiger. Goede hals en 
ruglijn. Staart een tikje hoog gedragen. Borst mag dieper, loopt tijdens het gaan uit de ellebogen. 
Passend bone en voeten. Vandaag niet i de beste vachtconditie, gangwerk evenredig maar mag meer 
kracht tonen. 
Goed 
      
19. Umag v.'t Reigerskantje     
Geb. 10 februari 2014 NHSB 2.953.933    
V: Leo  M: Ariane  
F: W.J. van de Langeberg  Eig. B.J. Timmer - van Assen 
Mannelijke jonge reu met goede verhoudingen en rastypische uitstraling in het hoofd. Veel adel. Kan 
oren goed dragen, volledig gebit, goede hals rug belijning, goede staartaanzet, goede borstdiepte en 
ribwelving, goed bone en voeten, prima stuwend gangwerk, prima presentatie. 
Uitmuntend 3 
      
20. Joule-Juan v.h. Grubbertal     
Geb. 4 april 2012 NHSB 2.877.636    
V: Kamp. Luco von der Madlage  M: Kamp. Greece-Cassia v.h. Grubbertal  
F: B. Kuipers  Eig. M. van Ravenstein 
Jong volwassen reu goede verhouding in hoofd en lichaam, evenredig gehoekt, goede verhouding 
voorsnuit/schedel, oor een fractie laag aangezet, volledig gebit, lippen mogen iets droger, goede 
hals/rugbelijning en staartaanzet, voldoende ribwelving, totale ribben mogen iets krachtiger, goede 
vacht, prima gangwerk maar heeft er vandaag niet zoveel zin in. 
Zeer Goed 
 
21. Eicko v.d. Waltakke     
Geb. 16 februari 2014 NHSB 2.954.728    
V: Odin von der Jydebek  M: Silny v.d. Waltakke  
F: G.H.J. te Veldhuis  Eig. V.J.M.  Reukers 
Prachtige jonge reu met evenredige hoekingen en voldoende substantie. Mooi hoofd met ramsneus 
en adellijke uitstraling. Goed gedragen oor, volledig gebit, mooie topline en staartdracht. Goede 
ribben, bone en voeten. Uitmuntend gangwerk. 
Uitmuntend 1 CAC BOB CW’16 
     
22. Maro tre Regine     
Geb. 16 maart 2013 NHSB 2.953.817 (Imp IT)    
V: Pradellinensis Taco  M: Orange  
F: C. Inturissi  Eig. R.S. de Jong 
Jonge krachtige reu met goede verhoudingen in hoofd en lichaam met gecoupeerde staart. Goede 
verhouding in voorsnuit en schedel. Kan oor goed dragen, volledig gebit en mooie ramsneus. 
Evenredig gehoekt, goede ribben, pasend bone, goede vachtconditie en heeft ringtraining nodig. 
Uitmuntend 4 
 
      



Gebruikshondenklas      
23. 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 
2 jaar, jonge mannelijke reu, goed in verhouding met voldoende substantie, mooi gestrekt hoofd met 
rastypische uitstraling. Goede verhouding voorsnuit/schedel, goed geplaatst oor, voldoende 
borstdiepte en breedte, sterke lendenen, goede staartaanzet, goed bone en hazenvoeten, prima 
vacht en goed stuwend gangwerk. 
Uitmuntend 2 
      
24. Bruno Keiviento     
Geb. 23 maart 2012 NHSB 2.940.012 (Imp. PL)    
V: Vito Silesia  M: Arsa Keiviento  
F: Mw Trzcinska  Eig. A. Udink 
4 jaar, volwassen reu, lichaam goed in verhouding, goede verhouding voorsnuit/schedel, oor een 
fractie laag aangezet. Lip mag iets droger, voldoende rastypische uitstraling in hoofd. Goede hals/rug 
belijning, goede staartaanzet, iets hoog gedragen tijdens het gaan. Voldoende ribwelving, goede 
vacht, prima presentatie en karakter. 
Uitmuntend 1 
      
25. Ace Chasse au Bon Vent     
Geb. 16 april 2014 NHSB 2.962.255    
V: Guus du Pied du Mont  M: Elanora du Pied du Mont  
F: G. Mulders - Ververs  Eig. G.  Mulders – Ververs 
Prachtige reu, goed in verhouding, mooi gespierd lichaam, rastypisch hoofd en uitstraling, goede 
verhouding voorsnuit/schedel, iets ramsneus, goed gebit, mag iets droger in onderlip, goede halsrug 
belijuning en staartaanzet, goede hoekingen, passend bone en voeten, goede vacht, prima karakter 
en presentatie, rastipisch stuwend gangwerk. 
Uitmuntend 3 
      
26. Carlos v.d. Rovertsche Leij     
Geb. 31 augustus 2013 NHSB 2.936.700    
V: Kento v.d. Slotbosse-Heide  M: Alexia  
F: C.H.T.C. van Gerven  Eig. A.A. Wouters 
Bijna 3 jaar, jong volwassen reu, goed in verhouding, rastypische uitdrukking in hoofd maar door de 
rode oogranden wordt de expressie aangetast, goed geplaatst oor, mooie ramsneus, zag graag wat 
meer pigment aan de lippen. Goede hals/rug belijning en staartaanzet. Voldoende borstdiepte en 
ribben, goed bone en mooie knie, goede hazenvoeten, voldoende stuwing bij het gaan, loopt wel iets 
uit de elleboog, vandaag een Zeer Goed 
Zeer Goed 
      
27. Aaron Chasse au Bon Vent     
Geb. 16 april 2014 NHSB 2.962.256    
V: Guus du Pied du Mont  M: Elanora du Pied du Mont  
F: G. Mulders - Ververs  Eig. M.J.M.  Braspenning 
Jonge reu, goed in verhouding, voldoende substantie, evenredige hoekingen en rastypische expressie 
in het hoofd. Goede verhouding voorsnuit/schedel, goed geplaatst oor, goed gebit, goede hals/rug 
belijning en staartaanzet, ribwelving conform de leeftijd, goede vacht, goed stuwend gangwerk. 
Uitmuntend 4 
  
 
 
 
     



Kampioensklas      
28. Kamp. Friarsbelle Marsh Mellow     
Geb. 10 maart 2012 AP 0161801    
V: Kamp. Kavacanne Toff At the Top JW  M: Withamfriary Amara  
F: L.A. Wilson & E.J. Dymond  Eig. B. Dymond 
Mooie reu, goed in verhouding, veel substantie, goed hoofd, maar zag de voorsnuit graag iets langer, 
oor een fractie laag aangezet, goed gebit, goede hals/ruglijn en staartaanzet, goede hoekingen en 
voeten, prima vacht, goed stuwend gangwerk, prima presentatie en karakter. 
Uitmuntend 1 
      
29 Kamp. Howwie Kelly's Black Favoriete     
Geb. 28 juli 2010 NHSB 2.804.059    
V: Kamp. Luco von der Madlage  M: Calani Kelly's Black Favoriete  
F: F. Hendriks  Eig. M.G.  Muller 
4 jaar, volwassen reu, goede verhoudingen in hoofd en lichaam, draagt de staart een fractie te hoog 
bij het gaan, goede verhouding voorsnuit/schedel, rastypische uitdrukking, goed geplaatst oor en 
oog, evenredige hoekingen, goede borstdiepte en ribwelving, mist kniehoeking, goede vacht, prima 
presentatie. 
Zeer Goed 2 
 

TEVEN 
Babyklas      
30. Ayla-Nora v.d. Woolderesch     
Geb. 15 januari 2016 NHSB 3.030.470    
V: Luco v.'t Hoog-Twisseveld  M: Fina de La Vega de Olmillos CW'15  
F: W.F.J. Berghuis  Eig. P de Wit 
Teefje 41/2 mnd; bruinschimmel met platen; van heel mooi rastype en rasbeeld; straalt harmonie en 
kracht uit op deze leeftijd. Hele goede verhoudingen in het lichaam en prachtige rastypische 
belijningen in het hoofd. Vrouwelijk hoofd met goed aangezet en gedragen oor; lichtbruin oog; 
compleet scharend gebit. Mooie lippenpartij. Vloeiende boven en onder belijning. Voor leeftijd goed 
ontwikkelde borstpartij. Correct geplaatste schouder en beken. Goede hoekingen voor en achter. 
Goede polsen; goede voeten. Staat recht op de benen. Goede bone en voor leeftijd goede 
bespiering. Laat in gangen al voldoende stuwing zien met ruime vlotte passen met correct gedragen 
staart. Teefje heeft ringtraining nodig. 
Veel Belovend 1 – Beste Baby 
      
31. Kensi v.d. Pierschehille     
Geb. 20 januari 2016 NHSB 3.032.138    
V: Kamp. Flash v.d. Stroomdrift  M: Femke Sara v.d. Pierschehille  
F: E.J. van Rinkem-Donck  Eig. M.J. de Vries & M.R.J. Berden 
Teefje bijna 5 mnd; bruinschimmel met platen; laat voor leeftijd al heel mooi rastype en rasbeeld 
zien. Harmonische en krachtige uitstraling. Met goede verhoudingen in lichaam en hoofd. Vrouwelijk 
hoofd met goede verhoudingen en mooie belijning. Oren zouden iets hoger aangezet mogen zijn. 
Correct scharend gebit; nog volop aan het wisselen. Bovenbelijning zou biij de hals rug overgang iets 
vloeiender ogen zijn. Onderbelijning loopt iets te veel op. Bekken ligt iets hellend en de schouder 
willen we liever nog iets verder naar achter zien. Hoekingen mogen iets verder ontwikkelen. Hele 
goede bone en bespiering. Prachtige voeten. Laat ruime pas zien, maar mag met achterhand iets 
meer stuwen. Zeer prettig gedrag. 
Veel Belovend 2 
      
32. 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 



Teefje 4 1/5 mnd; Effen bruin; heel mooi rastype en rasbeeld; Laat harmonie en kracht zien. Hele 
mooie verhoudingen in hoofd en lichaam. Mooi belijnd hoofd; goed aangezet en gedragen oor. 
Amberkleurig oog. Compleet scharend gebit. Lippenpartij mag niet zwaarder worden. Bovenbelijning 
is vloeiend, maar loopt naar achter toe iets af door het licht hellende bekken. Onderbelijning is 
prima. Voorhand is iets naar voren geplaatst; Goed ontwikkelde borstpartij; goed gehoekt achter, iets 
minder gehoekt voor. Staat voor nauw, achter goed. Goede bone en bespiering. Goede polsen en 
voeten. Gangwerk maakt ruime pas maar met onvoldoende stuwing in de achterhand. Deze teef is 
nog volop in ontwikkeling. Zeer prettig gedrag. 
Veel Belovend 3 
      

Jeugdklas      
33. Jaylee v.d. Pierschehille     
Geb. 13 maart 2015 NHSB 2.997.780    
V: Kamp. Flash v.d. Stroomdrift  M: Femke Sara v.d. Pierschehille  
F: E.J. van Rinkem-Donck  Eig. M. van Oort - van der Velden 
Teef van 14 mnd; Bruinschimmel met platen; Laat voor leeftijd al heel mooi rastype en rasbeeld zien. 
Straalt harmonie, kracht en uithoudingsvermogen uit. Hoofd en lichaam laten prima verhoudingen 
zien. Vrouwelijk hoofd, waarvan de oren iets hoger aangezet mochten zijn. Licht amber kleurig oog. 
Correct compleet scharend gebit. Bovenbelijning loopt naar achter toe iets af. Schouder had iets 
verder naar achter mogen liggen. Goed ontwikkelde borst. Had een iets langer borstbeen mogen 
hebben. Onderbelijning is iets opgetrokken. Licht hellend bekken. Goede hoekingen in de 
achterhand. Iets minde gehoekt in de voorhand. Laat voldoende stuwing zien. Maar voelt zich 
vandaag niet op haar gemak. Laat voldoende stuwing zien met correcte staartdracht en ruime pas. 
Zeer prettig ringgedrag. 
Zeer Goed 4 
      
34. Jade Brownie v.d. Pierschehille     
Geb. 13 maart 2015 NHSB 2.997.779    
V: Kamp. Flash v.d. Stroomdrift  M: Femke Sara v.d. Pierschehille  
F: E.J. van Rinkem-Donck  Eig. J.P. Jansen 
Teef van 14 mnd; Bruinschimmel met platen; Heel mooi rastype en rasbeeld. Straalt harmonie en 
kracht uit. Goede verhoudingen in hoofd en lichaam. Vrouwelijk hoofd met amber kleurig oog. 
Compleet scharend gebit. De lippenpartij mag niet forser. Goed aangezet en gedragen oor. Vloeiende 
bovenbelijning die naar achter iets afloopt. Goed geplaatste schouder. Voorhand staat in zijn geheel 
iets naar voren geplaatst. Ligt hellend bekken. Diepe borst. Goed gehoekte achter- en voorhand. 
Goede bone en bespiering. Goede polsen en voeten. Mag in de achterhand ets meer stuwing laten 
zien; ze loopt nu voornamelijk met de voorhand. Gaat met zeer vrolijke staartdracht. Omdat ze loops 
is laat ze zich iet helemaal goed zien.     
Zeer Goed 
      
35. Jacky v.d. Pierschehille     
Geb. 13 maart 2015 NHSB 2.997.781    
V: Kamp. Flash v.d. Stroomdrift  M: Femke Sara v.d. Pierschehille  
F: E.J. van Rinkem-Donck  Eig. H. van Rinkem 
 
Teef 14 mnd; Effen bruin. Van zeer goed type en totaalbeeld. Straalt adel, kracht en harmonie uit. 
Heel mooi vrouwelijk hoofd et ichtbruin amber oog. Compleet scharend gebit. Goede lippenpartij. 
Kan het oor heel mooi dragen. Goede boven en onderbelijning. Goed geplaatst bekken en schouder. 
Ellebogen kunnen het lichaamgoed ondersteunen. Prachtige borstpartij. Goede hoekingen in voor- 
en achterhand. Goede polsen en voeten. Laat bij het gaan al veel stuwing en ruime passen zien. Heel 
prettig gedrag. In alles een mooie korthaar.   
Uitmuntend 1 
  
 
     



36. Gitte von Neuenbunnen     
Geb. 20 februari 2015 NHSB 3.011.924 (Imp De)    
V: Filou vom Thüringer Zipfel  M: Nora von der Madlage  
F: W. Bertke  Eig. A.C. Jonker 
Teef van 16 mnd; Bruinschimmel met platen; Met voldoende rastype. Totaal plaatje ast goed bij 
elkaar. Voor deze leeftijd al zeer fors ontwikkelde teef die al aan de bovenkant van de maat is. Straalt 
kracht uit. Hoofd zou iets net iets vrouwelijker mogen. Heft een diepe vang met een forse 
lippenpartij. Het goed aangezette oor is prachtig. Licht amberkleurig oog. Compleet scharend gebit. 
Bovenbelijning laat een abrupte hals/rug overgang zien. Onderbelijning is licht opgetrokken. Zag de 
voorhand liever iets verder naar achteren liggen, waardoor de ellebogen iets beter zouden 
aansluiten. Goede hoekingen achter. Iets minder gehoekt voor. Goede bone. Bespiering voor leeftijd 
al goed ontwikkeld. Laat in gangen nog onvoldoende stuwing zien. Zeer goede presentatie.   
Zeer Goed 
      
37. Hella v.d. Stroomdrift     
Geb. 5 november 2014 NHSB 2.985.026    
V: Iago Du Clos de Réve Dór  M: Kamp. Flair v.d. Stroomdrift  
F: T. Slager  Eig. H. Holtman & L. van Essen 
Teef van 18 mnd; bruinschimmel met platen. Zeer goed rastype en rasbeeld. Straalt harmnie en 
balans uit. Laat in het hoofd al adel zien. Prachtig vrouwelijk belijnd hoofd met licht amber kleurig 
oog. Compleet scharend gebit, wat al iets tandsteen heeft. Lippenpartij mag niet forser worden. 
Correcte boven en onderbelijning. Goed geplaatste voorhad en bekken. Goed ontwikkelde 
borstpartij. Voor en achter evenredig gehoekt. Goede polsen, goede voeten. Vlot stuwend gangwerk 
met ruime pas en correcte staartdracht. Zeer prettig ringgedrag. 
Uitmuntend 2 
      
38. v.d. Hoarlse Hei Festa     
Geb. 19 april 2015 NHSB 3.001.852    
V: Venus von Neuarenberg  M: Walli II von Neuarenberg  
F: E. Kuipers  Eig. A. de Vocht 
Teef van 13 mnd; zwart schimmel met platen. Van zeer goed rastype en rasbeeld. Straalt kracht uit. 
Hoofd en lichaam zijn met elkaar in verhouding. Vrouwelijk hoofd. Goede aangezet en gedragen oor. 
Licht amber kleurig oog. Compleet scharend gebit, maar laat al iets tandsteen zien. De forse lippen 
hangen over. Vloeiende bovenbelijning. Onderbelijning loopt iets op. De borst had iets dieper 
gemogen. Goed geplaatste voorhand en bekken. Achter iets beter gehoekt dan voor. Goede polsen 
en goede voeten. Hond kan mooi gaan. Prima ringgedrag. Vanwege de borst een ZG.   
Zeer Goed 
      
39. Emmy-Lou v.d. Rovertsche Leij     
Geb. 1 mei 2015 NHSB 3.003.160    
V: Pradellinensis Nando  M: Alexia  
F: C.H.C.T. van Gerven  Eig. C.H.C.T.  van Gerven 
Teef van 13 mnd; bruinschimmel met platen. Net voldoende type in zeer goed totaalbeeld. 
Vrouwelijk hoofd wat iets meer stop zou mogen hebben. Vang zou iets breder mogen. Kan het goed 
aangezet oor goed dragen. Licht amber kleurig oog. Compleet scharend gebit. Goede boven en 
onderbelijning. Goed gehoekt voor en achter. Goede benen en voeten. Gaat achter nauw en gooit 
hakken op.   
Goed 
      
40. Kalimera Kaidy v.h. Grubbertal     
Geb. 29 juni 2015 NHSB 3.010.548    
V: Kyrill aus dem Köningswald  M: Kamp. Joule-Jedy v.h. Grubbertal  
F: B. Kuipers  Eig. L. van de Wijngaert 
Teef van 11 mnd; effen bruin met wit befje. Zeer goed rastype en mooie verhoudingen. Straalt 
kracht, adel en harmonie uit. Mooi vrouwelijk hoofd met mooi aangezet en gedragen oor. Licht bruin 



oog. Hele mooie voorsnuit met compleet scharend gebit. Correct bovenbelijning die naar achteren 
toe iets afloopt. Goed ontwikkelde borst. Goede bone. Voor leeftijd goede bespiering. Goede 
hoekingen voor- en achter. Goede polsen en goede voeten. Vlot gangwerk. Zeer prettig ringgedrag.   
Uitmuntend 3 
      
41. Pip     
Geb. 2 april 2015 NHSB 2.999.985    
V: Kamp. Howwie Kelly's Black Favoriete  M: Unique  
F: J.P.A.M. Lucassen  Eig. M. Jansma 
Teef van 14 mnd; effen bruin. Rastypisch in hoofd en lichaam. Straalt kracht en uithoudingsvermogen 
uit. Maar net licht gestrekt. Vrouwelijk hoofd. Goed aangezet en gedragen oor. Licht amberkleurig 
oog. Bovenbelijning loopt naar achteren toe iets af. Licht hellend bekken. Onderbelijning loopt iets 
op door het borstbeen wat iets langer had gemogen. Evenredig stijl gehoekt voor- en achter. Stijle 
polsen. Goede voeten. Gaat achter ingehouden. Baas en hond mogen ringtraining. 
Zeer Goed 
      
42. Toos     
Geb. 28 januari 2015 NHSB 2.993.461    
V: Kamp. Archie Keiviento  M: Djody v.'t. Luttevelde  
F: A.G. Lueks  Eig. J. de Haan 
Absent 
      

Tussenklas      
43. Kyra v.'t Rosheide     
Geb. 17 augustus 2014 NHSB 2.976.332    
V: Darko vom Klepelslagener Forst  M: Simba v.'t Rosheide  
F: P.J.M. Vrijkorte  Eig. A. Peptine 
Teef van 20 mnd; effen bruin. Straalt kracht en harmonie uit. Goede verhoudingen in hoofd en 
lichaam. Rastypisch vrouwelijk hoofd met correcte belijning. Goed aangezet en gedragen oor. Licht 
bruinoog. Compleet scharend gebit. Vloeiende bovenbelijning die naar achter iets afloopt. 
Onderbelijning zou iets minder sterk op mogen lopen. Hellend bekken. Goede hoekingen achter, 
minder hoeking in de voorhand. Polsen zouden iets verender mogen. Aan de achterkant zou ze meer 
mogen stuwen om de ruime voorpas mooi af te maken. Prettig ringgedrag. 
Zeer Goed 3 
      
44. Bessy vom Niersbogen     
Geb. 5 november 2014 NHSB 2.997.076 (Imp. De)    
V: Tell vom Esteresch  M: Elka von der Ottersteiner Burg  
F: G. Seelen  Eig. P.L.M. van de Berg 
Teef van 19 mnd; effen bruin. Goede maat en lichaamsverhoudingen. Krachtige uitstraling. 
Rastypisch vrouwelijk hoofd met goed aangezet en gedragen oor. Licht amberkleurig oog. Goede 
vang. Compleet scharend gebit. Bovenbelijning laat een abrupte hals/rug overgang zien en licht 
aflopend aan de achterkant. Onderbelijning loopt sterk op. Licht hellend bekken. Gecoupeerde 
staart. Schouder zou iets verder naar achteren ogen liggen. Goede hoekingen voor en achter. 
Borstpartij mag zich nog verder ontwikkelen.  Goede polsen, goede voeten. Gaat met ruime pas en 
voldoende stuwing. 
Uitmuntend 2 
      
45. Hiva v.d. Stroomdrift     
Geb. 5 november 2014 NHSB 2.985.027    
V: Iago Du Clos de Réve Dór  M: Kamp. Flair v.d. Stroomdrift  
F: T. Slager  Eig. J. Smit 
Teef van 19 mnd; bruinschimmel met platen. Forse teef. Rastypisch totaalbeeld en voor leeftijd a 
goed ontwikkeld. Goede verhouding in hoofd en lichaam. Vrouwelijk hoofd met goed aangezette 
lange oren. Licht amber kleurig oog. Compleet scharend gebit. Goede lippenpartij. Bovenbelijning 



loopt naar achter toe iets af. Goede onderbelijning en een goede borstpartij. Licht hellend bekken. 
Matig gehoekt achter en open gehoekt voor. Verende polsen en voeten. Gaat met ruime pas maar 
zou iets beter mogen stuwen. 
Uitmuntend 1 
      
46. Hoka v.d. Stroomdrift     
Geb. 5 november 2014 NHSB 2.985.028    
V: Iago Du Clos de Réve Dór  M: Kamp. Flair v.d. Stroomdrift  
F: T. Slager  Eig. B. van Montfort 
Teef van 19 mnd; bruinschimmel met platen. Forse teef. Rastypisch hoofd en totaalbeeld. Straalt 
kracht en harmonie uit maar mist nu nog balans. Vrouwelijk hoog en goede belijning. Goede oor 
aanzet. Goede gedragen oor. Ze vertoont een lichte dip in de rug. Prima onderbelijning. Goed 
ontwikkelde borst. Voorhad met veel bespiering. Goed liggend bekken en goede hoeking in de 
achterhand. Door de verhouding in de voor- en achterhand gaat ze krabbend door de ring. Staat voor 
wat recht op de polsen. Vrolijke staartdracht. Baas en hond mogen wat ringtraining. Zeer lief teefje. 
Zeer Goed 
      
47. Josca v.d. Varenbeek     
Geb. 20 oktober 2014 NHSB 2.983.153    
V: Archie Keiviento   M: Kima v.d. Varenbeek  
F: A.R. Wajer  Eig. A.R.   Wajer 
Teef  van 22 mnd; bruinschimmel. Hoofd en lichaam zouden iets beter bij elkaar mogen passen. 
Rastypisch totaalbeeld. Vrouwelijk hoofd met goede verhoudingen. Diepe vang en lippenpartij die ik 
graag iets kleiner zou zien. Licht bruin oog en scharend compleet gebit. Bovenbelijning laat een 
abrupt hals/rug overgang zien. Licht hellend bekken. Goed ontwikkelde borst maar staat schraal in 
het voer. Matig gehoekt zowel voor als achter. Goede polsen en goede voeten. Laat in gangen de 
knieën naar buiten draaien. Vacht voor een korthaar niet ruwer. Lieve uitstraling en gedraagt zich 
keurig in de ring. Gangwerk zou iets beter mogen stuwen. 
Zeer Goed 4 
      

Openklas      
48. Noor du Batardeau     
Geb. 26 maart 2014 NHSB 2.974.726 (Imp. Be)    
V: Jopper Julius v. Kallisto  M: Jadore du Domaine Chablesse  
F: S. Houfflain  Eig. F. Vonk 
Teef van 27 mnd; bruinschimmel met platen. Rastypisch totaalbeeld. Straalt harmonie uit. Fijn 
vrouwelijk teven hoofd. Goed plaatst en gedragen oor. Goede belijning in het hoofd. Licht amber 
kleurig oog. Compleet scharend gebit. Geeft iets lip. Vloeiende bovenbelijning die naar achteren toe 
iets afloopt. Correcte onderbelijning. Licht hellend bekken. Voor en achter evenredig gehoekt. Draait 
in gangen har knieën naar buiten  door onvoldoende aansluiting. Polsen zouden iets beter mogen. 
Fijne bone, goede bespiering. Vriendelijk gedrag. Voelt zich vandaag niet op haar gedrag. 
Zeer Goed 2 
      
49. Dewi Elsa v. Kallisto     
Geb. 24 november 2014 NHSB 2.986.560    
V: Artus von der Innschleife  M: Willow v. Kallisto  
F: E.M. Bouwman  Eig. P. van Meurs 
 
Teef van 18 mnd; effen bruin. Van mooi rastype. Lichaam is nog volop in  ontwikkeling. Rastypisch 
vrouwelijk hoofd met mooie belijning. Goed aangezet en gedragen oor. Licht amber kleurig oog. 
Compleet scharend gebit. Mooie vang. Bovenbelijning laat een abrupte hals/rug overgang zien en 
loopt naar achter toe af. Onderbelijning is oplopend. Borstpartij mag iets meer ontwikkelen. 
Borstbeen zou iets langer mogen. Hellend bekken. Voorhand is wat naar voren geschoven waardoor 
de ellebogen niet goed aansluiten. Correcte hoekingen achter, minder gehoekt voor. Zag graag iets 



meer vering in de polsen. Zou in gangwerk meer mogen stuwen. Correcte staartdracht. Correct 
ringgedrag. 
Zeer Goed 3 
      
50. Belle Chasse au Bon Vent     
Geb. 03 mei 2014 NHSB 2.964.994    
V: Guus du Pied du Mint  M: Isa v.d. Slotbosse-Heide  
F: G. Mulders-Ververs  Eig. M.G.M. Stokman 
Teef van 25 mnd; effen bruin met wit befje. Zeer goed rastypisch totaalbeeld. Goede verhoudingen in 
hoofd en lichaam. Vrouwelijk rastypisch hoofd met goede belijning. Goed aangezet en geplaatst oor. 
Licht amber kleurig oog. Compleet scharend gebit. Bovenbelijning loopt naar achter toe iets af. Licht 
hellend bekken. Naar voren geplaatste voorhand. Onderbelijning had iets verder door mogen lopen. 
Goed gehoekt voor en achter. Iets meer vering in de polsen en voeten gewenst. Mag in gangwerk 
achter iets meer stuwing laten zien. Gaat met ruime passen. Prettig ringgedrag. 
Zeer Goed 4 
      
51. Iris v.d. Pierschehille     
Geb. 21 september 2012 NHSB 2.898.078    
V: Basco  M: Easy v.d. Pierschehille  
F: E.J. van Rinkem-Donck  Eig. E.J. Bravenboer 
Teef van 42 mnd; effen bruin. Goede verhoudingen in hoofd en lichaam. Rastypisch totaalbeeld. 
Straalt kracht, harmonie en balans uit. Mooi volwassen teven hoofd met prachtig aangezet en 
gedragen oor. Licht bruin oog. Compleet scharend gebit. Mooie lippen partij. Vloeiende 
bovenbelijning. Onderbelijning zou fractie minder hoog op mogen lopen. Goed geplaatste voorhand, 
goed geplaatst bekken. Goede hoekingen voor- en achterhand. Goede vering in polsen. Gaat met 
ruime pas en voldoende stuwing met vrolijke staartdracht. Heel goed ringgedrag. 
Uitmuntend 1 
      

Gebruikshondenklas      
52. Lisa v. Luydweyde     
Geb. 19-01-2014 NHSB 2.951.729    
V: Kamp. Kento v.d. Slotbosse-Heide  M: Noa v.d. Waltakke  
F: F.A.M. van der Burg  Eig. F.A.M.  van der Burg 
Teefje van 2 jaar; bruinschimmel met platen. Van zeer goed rastype en totaalbeeld. Hoofd en lichaam 
passen goed bij elkaar. Vrouwelijk hoofd met goed aangezet en gedragen oor. Goede stop. Licht 
bruin oog. Compleet scharend gebit. Goede vang, mag iets minder lip hebben. Vloeiende boven en 
onderbelijning.  Goed geplaatste voorhand, goed liggend bekken. Goede hoekingen, goede vering in 
de polsen, goede voeten. Goed ontwikkelde borstpartij. Hele goede bone en bespiering. Gaat met 
goede pas en goede stuwing. Goed ringgedrag. 
Uitmuntend 1 
      
53. Tjinta vom Eichenforst     
Geb. 25-02-2014 NHSB 2.988.843 (Imp. De)    
V: Sam vom Delme Horst  M: Onja KS vom Eichenforst  
F: M. Wittland  Eig. W. Peek 
Teef van 2 jaar; bruinschimmel met platen. Heel mooi rastype en totaal beeld. Goede 
lichaamsverhoudingen. Straalt kracht uit. Rastypisch vrouwelijk hoofd, waarvan de ren iets hoger 
aangezet zouden mogen zijn. Licht bruin oog. Compleet scharend gebit. Mooie lippen partij. 
Vloeiende bovenbelijning die naar achteren toe wat afloopt. Voorhand is een weinig naar voren 
geschoven. Bekken is licht hellend. Voor en achter matig gehoekt. Verende polsen. Gaat met ruime 
passen in de voorhand maar laat achter te weinig stuwing zien. Voelt zich in de ring helemaal niet op 
haar gemak. 
Zeer Goed 3 
    
   



54. Ginger v.d. Stroomdrift     
Geb. 27 september 2014 NHSB 2.980.992    
V: Kamp. Everest v.d. Stroomdrift  M: Kamp. Fadette du Nid aux Nobles  
F: R. van Rheenen  Eig. R.   van Rheenen & N. Aarts 
Teef van 20 mnd; bruinschimmel met platen. Laat voor leeftijd al een heel goed rastype en 
totaalbeeld zien. Doet zeer volwassen aan. Goede verhouding, hoofd en lichaam. Staalt kracht en 
harmonie uit. Vrouwelijk hoofd, volwassen. Goed aangezet en gedragen oor, dat niet langer mag 
worden. Lichtbruin oog. Compleet scharend gebit. Net iets teveel lippenpartij. Laat ook een weinig 
keelhuid zien. Vloeiende boven en onderbelijning. Goed ontwikkelde ribbenpartij. Correct liggend 
bekken. Goed geplaatste schouder. Hele goede hoekingen, verende polsen. Goed gevormde voeten. 
Laat een vlot gangwerk zien. Zeer prettig ringgedrag. Komt heel stabiel over. 
Uitmuntend 2 
        

Kampioensklas      
55. Kamp. Pitwit Leeona     
Geb. 23 juni 2011 AM 03208404    
V: Isara Kurzhaar Pucrawler JW  M: Pitwit Playing Games JW  
F: S. Pitman  Eig. N.  Coe & S. Ptman 
Teef van 4 jaar; bruinschimmel met platen. Zeer mooi rastype en totaalbeeld. Goede veerhoudingen 
in hoofd en lichaam. Straalt adel, kracht, harmonie en balans uit. Rastypisch hoofd met goede oor 
aanzet. Mooi licht bruin oog. Lichtbruinoog. Zou fractie minder lip mogen hebben. Correcte 
bovenbelijning. Onderbelijning lijkt opgetrokken door de borstpartij, die net onder de ellenbogen 
komt. Goede hoekingen voor en achter. Goede polsen en voeten.  Achterhand is tijdens het gaan niet 
geheel stabiel. Zeer prettig ringgedrag. 
Uitmuntend 2 
      
56. Kamp. Flair v.d. Stroomdirft     
Geb. 29 maart 2010 NHSB 2.793.350    
V: Diesel de la Haille au Loup  M: Kamp. Bora vom Hirschgraben  
F: R. van Rheenen  Eig. H. Holtman 
Teef van 6 jaar; bruinschimmel met platen. Heel mooi rastype en totaalbeeld. Goede verhouding. 
Straalt kracht, adel en harmonie uit. Vrouwelijk hoofd met goed aangezet en gedragen oor. 
Lichtbruin oog. Compleet scharend gebit. Geeft iets lip. Goede boven en onderbelijning. Goede 
boven en onderbelijning. Goed bekken. Goede hoekingen voor en achter. Goed geveerde polsen, 
goede voeten. Gaat met ruime pas en laat hele mooie stuwing zien. Heel prettig ringgedrag. 
Uitmuntend 1 CAC BOS 
      
57. Kamp. Joule-Jedy v.h. Grubbertal     
Geb. 4 april 2012 NHSB 2.877.639    
V: Kamp. Luco von der Madlage  M: Kamp. Greece-Cassia v.h. Grubbertal  
F: B. Kuipers  Eig. B.J.M. Kuipers 
Teef van 4 jaar; effen bruin. Laat heel mooi rastype en totaalbeeld zien. Goede verhouding in hoofd 
en lichaam. Straalt adel, harmonie en uithoudingsvermogen uit. Vrouwelijk hoofd met heel mooi 
rastype. Laat voor deze leeftijd al een grijs snorretje zien. Goed aangezet en gedragen oor. Midden 
bruin oog. Compleet scharend gebit. Vloeiende bovenbelijning die naar achter iets te ver af loopt en 
passende onderbelijning. Goede borstpartij waarvan het borstbeen een fractie langer had gemogen. 
Goed geplaatst bekken en voorhand. Voor beter gehoekt dan achter. Polsen zouden voor iets meer 
vering mogen hebben. Gaat met ruime pas, maar zou voor deze hond net iets meer stuwing wensen. 
Zeer Goed 3 
      

Fokkersklas      
58. Emy v.d. Waltakke     
Geb. 16 februari 2014 NHSB 2.954.729    
V: Odin von der Jydebek  M: Silny v.d. Waltakke  
F: G.H.J. te Veldhuis  Eig. G.H.J.  te Veldhuis 



Teef van ruim twee jaar; effen bruin. Van heel mooi rastype en totaalbeeld. Mooie verhouding in 
hoofd en lichaam. Hee mooi rastypisch vrouwelijk hoofd, wat lang in schedel. Goed geplaatst en 
gedragen oor. Midden bruin oog. Compleet scharend gebit. Goede lippen partij. Vloeiende boven en 
onderbelijning. Goed geplaatst bekken en voorhand. Mooie borstpartij. Voor en achter evenredig 
gehoekt. Goede vering inde polsen. Goede voeten. Laat heel mooi stuwend gangwerk zien met 
correcte staartdracht. Heel goed temperament. 
Uitmuntend 1 Reserve CAC 
      
59. Ella v.d. Waltakke     
Geb. 16 februari 2014 NHSB 2.954.730    
V: Odin von der Jydebek  M: Silny v.d. Waltakke  
F: G.H.J. te Veldhuis  Eig. G.H.J.  te Veldhuis 
Teef van 21/5 jaar; effen bruin. Toont kracht en uithoudingsvermogen. Voor het lichaam heeft ze een 
fijn vrouwelijk hoofd. Goed aangezet oor, wat met een lichte vouw word gedragen. Goede 
verhoudingen in het hoofd. Midden bruin oog. Compleet scharend gebit. Bovenbelijning vertoont 
lichte dip. Goede onderbelijning. Zeer goed ontwikkelde ribbenpartij. Voor en achter evenredig 
gehoekt.. Goede vering in de polsen, goede voeten. Prachtig liggend bekken. Laat en ruime pas zien 
maar gaat liever met de voorhand dan met de achterhand. De hond vertoont zeer prettig ringgedrag. 
Zeer Goed 2 
      

Veteranenklas      
60. Easy v.d. Pierschehille     
Geb. 19 september 2007 NHSB 2.672.625    
V: Olaf vom Upstalsboom  M: Bi Bi-Ruby v.d. Pierschehille  
F: E.J. van Rinkem-Donck  Eig. E.J.  van Rinkem 
Teef van 81/2 jaar; forelschimmel met bruin hoofd. Voor leeftijd een mooi grijs masker. Laat voor 
leeftijd zien dat ze harmonie en balans uitstraalt. Hoofd is in verhouding tot het lichaam fijn en 
vrouwelijk. Mooi rastype in het hoofd met goede belijning. Heeft een iets ruime lippenpartij. 
Compleet scharend gebit. Laat in de bovenbelijning een beetje leeftijd zien. Goede onderbelijning. 
Forse ribbenpartij en ondanks de leeftijd in zeer goede conditie.  Voorhand staat iets naar voren 
geschoven; licht hellend bekken. Evenredig gehoekt. Goed botsubstantie en bespiering. Staat nog 
recht op haar benen. Mooie vering in de polsen. Gaat met rustige pas en een goede staartdracht. 
Nog steeds een hele echte dame. 
Uitmuntend 1 


