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KEURMEESTERS 
 
Y. NATTERER (D) 
 

 

 
 
Babyklas reuen 
Intermediaire klas reuen 
Openklas reuen 
Fokkersklas reuen 
Kampioensklas reuen 
Veteranenklas reuen 
 
 
CAC –RCAC REUEN 

BOB 

 
B. METRAUX (Ch) 
 

 

 
 
 
Babyklas teven  
Intermediaire klas teven 
Openklas teven 
Fokkersklas teven 
Kampioensklas teven 
Veteranenklas teven  
 
CAC-RCAC TEVEN 
 

 
C. ROOBROUCK (B) 
 

 

 

 
Puppyklas reuen-teven 
Jeugdklas reuen-teven  
 
Fokdierenklas 
Koppelklas 
Groepsklas 

 

 

 
   



10.09.2016- Clubmatch LCB 

 

 

4

 

FOKDIEREN 
 

 
 

1 Van het ’t Drongengoedbos 
 

2 Leo Eden Rock 

 

GROEPEN 
 

 
 

1 Rosaceae 
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KOPPEL 
 

 
 

1 Rosaceae Juncelles x Rosaceae Zannichellia 
 

2 Ann’s Lions Fi Country Boys (dit Grizzly) x Jillian Ya Baby Love de L’ombre des Pierrières 
 

************************* 
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REUEN WELPENKLAS (3 – 6 m) 

 
1VB Rosaceëen Hippurus  
NHSB 3037034 ‐ °20.03.16 – 528140000649613 (Namupalan Bling Baiser fils x Zir Ozzy’s Pretty Women v. 
Tulips)  
 
 
5  maanden,  mooi  zeer  goed 
ontwikkelde  leeuwengele  reu,  zg 
gebouwd,  mooi  zwart  masker,  zg 
donkere  ogen  met  correcte 
oogleden, goede ooraanzet, volledig 
schaargebit,  testikels  aanwezig, 
correcte  stand  voor  en  achter,  zg 
goed  gehoekt,  staart  in  stand 
correct,  in  de  beweging  vloeiend 
met  goede  stuwing,  correcte 
staartdracht  in  beweging,  in  het 
geheel een veel belovende reu. Zeer 
vriendelijk karakter. 
 
 
 
 
 
2B Memicedaiska Julius Quintus  
NHSB  3047398  ‐  °01.06.16  –  528140000650524  (Jiminy  Jamppa  du  Chateau  du  Lys  x  Memicedaiska 
Wanikiya)  
 
 
 
14 weken,  zeer krachtige pup, mooi 
zwart  masker,donkerbruine  ogen, 
correct ooglid, melktanden, correcte 
stand,  goede  boven  en  onderlijn, 
wat  weinig  achterhandshoekingen, 
correcte  staartdracht,  in  het  geheel 
een  belovende  pup  met  vriendelijk 
karakter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



10.09.2016- Clubmatch LCB 

 

 

7
 
 
3B Rosaceae Gymnocladius 
NHSB 3037039 ‐ °15.03.16 – 528140000638806 (Skjaergaardens Harvest for Elfheim x Cleo’s Mambo Millie 
v.d. Kentering)  
 
5  maanden  oude  reu,  reeds  zg 
ontwikkeld,  mooi  hoofd  met  vol 
zwart masker, donkere bruine ogen, 
correct  ooglid,  zg  pigmentatie,  in 
stand  ledematen  goed  gesteld, 
staart  hangend,  testikels  aanwezig, 
goede  hoekingen,  staat  achter 
ietwat  los,  schaargebit,  waarbij 
nochtans  de  caninus  rechts  in  de 
bovenkaak steekt, in de beweging zg 
vloeiend,  vrij,  met  correcte  staart, 
zeer vriendelijk karakter.  
 
 
 
 

REUEN PUPPYKLAS (6 – 9 m) 

 
 
1VB BESTE PUPPY Pacho van ’t Drongengoedbos  
LOSH  in  aanvraag  ‐  °07.03.16  –  967000009785389  (Khaimas’  Christmas  Nanoq  x  Maud  van  ’t 
Drongengoedbos) 
 
 
6 maanden, mooi hoofd, expressie en 
masker,  goede  pigmentatie,  correct 
schaargebit,  goede  rugbelijning, 
goede  voorhandshoeking,  goede 
voorborst‐breedte,  goede 
achterhandshoeking,  correcte  stand 
voeten  voor  en  achter, mooie  lange 
staart,  correct  gedragen,  loopt  voor 
en  achter mooi met  goede  stuwing, 
veel  belovend  hondje  met  prima 
karakter. 
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2VB Obywam Lions Froms D’Es 
LOSH 1173766 ‐ °17.12.15 – 981100004145050 (Ghost v. Leuenfort x Norse Sage Zielona Cieszynianka)  
 
 
Bijna  9  maanden,  typisch 
leonbergerhoofd  met  masker,  rood 
bruin met  zwarte  haarpunten, mooi 
donker  oog,  correct  gebit,  goede 
pigmentatie,  goede  rugbelijning, 
goede  voorhandshoeking,  voldoende 
diepe  en  brede  borst,  goede 
achterhandshoeking,  staat  vooraan 
iets uitgedraaid, klein wit borstvlekje, 
loopt  voor  en  achter  vrij  vlot  maar 
nog  iets  los,  goede  stuwing  en  vlot 
gangwerk  en  vrolijke  staart  in 
beweging, lief karakter. 
 
 
 
 
3VB Patch Leo Eden Rock  
LOSH 1171187 ‐ °02.01.16 – 972273000379749 (Jommeke From Yelow’s Garden x Kalone Lion de la Toison 
d’Or)  
 
 
8  maanden,  correct  gebit,  mooie 
pigmentatie,  mooi  hoofd,  expressie 
en  masker,  oren  goed  aangezet  en 
gedragen, mooi  donker  oog,  goede 
rugbelijning,  goede  voorhands‐
hoeking,  mag  iets  breder  in  borst, 
goede  achterhandshoeking,  staat 
achter  en  voor  iets  uitdraaiend, 
correcte  staart,  in de beweging heel 
speels,  loopt  vooraan  los  en  achter 
eng, lief karakter. 
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4VB Padawan Leo Eden Rock  
LOSH 1171186 ‐ °02.01.16 – 967000009715264 (Jommeke From Yelow’s Garden x Kalone Lion de la Toison 
d’Or)  
 
 
8  maanden,  mooi  typisch  hoofd, 
mooi  zwart  masker,  correct  gebit 
met  goede  pigmentatie,  correcte 
rugbelijning,  kon  iets  meer 
voorhandshoeking  hebben,  kon  iets 
meer  bredere  voorborst  hebben, 
goede achterhandshoeking, voor iets 
naar  buiten  draaiende  poten,  lange 
staart,  in  de  beweging  iets  hoog 
gedragen,  loopt  voor  en  achter  iets 
eng,  grijpt  goed  uit  en  goede 
stuwing, lief en speels karakter. 
 
 
 
 
VB The la Shedor Precious Prime  
LOSH in aanvraag ‐ °03.03.16 – 981100004302115 (Maestro van ‘t Cortenhof x Myla the la Shedor) 
 
Mooie expressie, hoofd  in goede verhoudingen, oren  iets  laag aangezet, volledig schaargebit,  ruglijn  iets 
oplopend, vooraan goed gehoekt, mocht iets breder van borst zijn, voldoende diepe borst, staat voor iets 
uitgedraaid, achter goed gehoekt, achter iet wat uitdraaiende voeten, mooie lange staart, in de beweging 
los voor en nauw achter, staart in beweging goed gedragen, lief karakter. 
 
 
 
VB Phil Leo Eden Rock  
LOSH 1171184 ‐ °02.01.16 – 972273000382353 (Jommeke From Yelow’s Garden x Kalone Lion de la Toison 
d’Or)  
 
8  maanden,  mooie  expressive,  mooi  donker  masker,  donkere  ogen,  volledig  schaargebit,  oren  goed 
aangezet en gedragen, typische ramsneus, prima rugbelijning, goede voorhandshoeking, goede voorborst, 
voldoende diepe borst, mooi botwerk, achteraan voldoende hoeking, achter  iets hakkeneng, mooie  lange 
staart en correct gedragen, vlotte beweging met goede stuwing, loopt heel eng, speels karakter. 
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REUEN JEUGDKLAS (9‐ 18 m) 

 
1U Rosaceae Durio  
NHSB 3009221 ‐ °20.06.15 – 528140000615901 (Khaimas Christmas Nanoq x Rosaceae Rosa) 
 
 
13 maanden, typische  leonbergerreu 
met  goed  hoofd,  goede 
verhoudingen,  correct  gebit,  oren 
konden  iets  hoger  aangezet  zijn, 
rugbelijning kon  iets strakker, goede 
voorhandshoeking,  goede  voorborst 
en  breedte,  goede  achterhands‐
hoeking,  correcte  voor  en 
achtervoeten,  loopt  voor  en  achter 
goed,  goede  stuwing,  staart  iets 
vrolijk gedragen. 
 
 
 
 
 
2U Onslow von Titus Hof   
LOSH 1167397 ‐ °31.08.15 – 981100004164672 (Medvebergi Maszkos Hobbit x Kissbis von Titus Hof) 
 
 
12  maanden,  middelgrote  reu  van 
goed  type,  correct  hoofd met mooi 
masker,  correct  schaargebit  met 
goede  pigmentatie,  oren  te  laag 
aangezet,  kon  iets  langer  van  hals 
zijn,  goede  rugbelijning  met  wat 
afvallend  kruis,  goede 
voorhandshoeking,  achterhand  kon 
iets  beter  gehoekt  zijn,  voeten  voor 
en  achter  correcte  stand,  staart 
mocht  iets  langer  zijn  en  iets  hoog 
gedragen,  in  de  beweging  voor  en 
achter  ok,  grijpt  voldoende  uit  en 
stuwing, prima karakter. 
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3ZG Orock von Titus Hof  
LOSH 1167391 ‐ °31.08.15 (Medvebergi Maszkos Hobbit x Kissbis von Titus Hof)  
 
 
12 maanden, typische  leonbergerreu 
met iets wat terughoudend karakter, 
typisch  hoofd  met  mooi  zwart 
masker,  rugbelijning  kon  iets 
strakker, correcte voorhandshoeking, 
borst  met  voldoende  diepte  en 
breedte,  voor  iets  uitdraaiende 
voeten,  achter  correcte  voeten, 
loopt  achter  eng,  voor  los  in  de 
polsen,  loopt  in  de  beweging  niet 
zelfverzekerd, prima staart.  
 
 
 
 
 

REUEN INTERMEDIAIRE KLAS (15 ‐ 24m) 

 
 
1U Rosaceeen Gladiolus  
NHSB 2986738 ‐ °29.11.14 – 528140000591521 (Rosaceae Juncelles x Rosaceae Nonnea) 
 

 
22 maanden, grote leeuwengele reu, 
goed  ontwikkeld,  typisch  hoofd, 
zwart  masker,  ex  lippenpigment, 
donkerbruine  ogen,  correcte 
oogleden,  goede  standen  voor  en 
achter, wat weinig  hoekingen  in  de 
achterhand,  staart  in  stand  correct, 
reeds  goede  borstbreedte,  in  de 
beweging  vlot  met  zeer  goede 
stuwing,  met  correct  gedragen 
staart, zeer vriendelijk karakter. 
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2ZG Fanta‐Fu‐Franzisco Leo v. Birkenberg  
DLZB 26931‐ °25.04.15 – 276098106088667 (Fairytroll’s X‐Mas Elf Zodia x Chusi Star Leo V. Birkenberg)  
 
 
15  maanden,  middelgrote  rood‐
bruine  reu,  middelkrachtig,  typisch 
reuenhoofd,  mooi  donker  masker, 
donkerbruine  ogen,  volledig 
schaargebit,  zg  pigmentatie  lippen, 
ooraanzet  ietwat  schuin,  reeds goed 
ontwikkelde  borst,  correcte  stand 
voor,  achter  licht  uitdraaiend,  wat 
weinig hoeking  in achterhand, staart 
in  stand  lichtjes  afgebogen,  in  de 
beweging vlot, de staart wordt sterk 
gerold  gedragen,  in  karakter  zeer 
vriendelijk 
 
 
 
 

REUEN OPENKLAS (min 15m) 

 
 
1U CAC Lisimba van het Hof van Eden  
LOSH 1112623 ‐°17.05.12 – 967000009420407 (Lennox Zolo v. Löwengarten x Roos v. Kaniberg) 
 
 
4  jaar,  grote  reu,  roodbruin, 
middelkrachtig,  typisch  reuenhoofd, 
licht  onderbroken  masker, 
donkerbruine  ogen  met  correcte 
oogleden,  uitgesproken 
lippenpigment,  mooie  gesloten 
lippen, volledig schaargebit, testikels 
aanwezig, zg borstbreedte en diepte, 
rechte  rug,  correcte  standen,  zg 
gehoekt,  in  de  beweging  zeer  vlot 
met  ex  stuwing,  correcte 
staartdracht,  middellange  vacht, 
uitmuntend  verzorgd,  uitstekend 
karakter. 
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2U Dolce Righello QuenStar Sagitta 
PKR II 1160661 ‐ °04.10.13 – 900032001935059 (Cool Indigo Jr Ginger Heaven x Sagitta Alfa Leonis)  
 
 
2,5  jaar,  middelgrote  roodbruine 
middelkrachtige  reu,  met  typisch 
hoofd,  onderbroken  masker, 
middelbruine  ogen  met  correcte 
oogleden, uitstekend lippenpigment, 
volledig  schaargebit,  testikels 
aanwezig,  goede  borstbreedte  en 
diepte,  goed  middelkrachtig 
botwerk, zeer goede standen, goede 
hoekingen, correcte  staartdracht,  zg 
vlotte  beweging  met  correcte 
staartdracht,  goed  verzorgd,  zeer 
vriendelijk karakter. 
 
 
 
 
3U Rosaceae Ulva  
NHSB 2901710 ‐ °11.10.12 – 528140000518226 (Rosaceae Juncelles x Rosaceae Iris)  
 
 
3  jaar,  middelgrote  reu,  roodbruin, 
middelmatig  botwerk,  typisch  hoofd, 
hoog  zwart  masker,  donkerbruine 
ogen,  correcte  lippen,  volledig 
schaargebit,  ex  lippenpigment,  reeds 
goede  borstbreedte,  rechte  rug, 
standen  voor  en  achter  zeer  goed, 
hoekingen wat weinig, staart  in stand 
correct, in de beweging zeer vlot, met 
correcte  staart,  middellange  vacht, 
goed verzorgd, evenwichtig karakter. 
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4U Jameson Du Château Des Lys  
LOF 032724  ‐  °26.08.14 – 250269802567428  (Namupalan Bling Baiser  Fils dit Helki  x Happy  Life Zielona 
Cieszynianka)  
 
 
2  jaar, middelgroot, middelkrachtig, 
leeuwengeel,  typisch  hoofd,  zwart 
masker,  correcte  oogleden, 
donkerbruine  ogen,  ex 
lippenpigment,  gebit  met  sterk 
afgesleten  snijtanden,  correcte 
stand  voor,  achter  wat  smal,  wat 
weinig  hoeking,  testikels  aanwezig, 
borstbreedte  en  diepte  volgens 
leeftijd,  in  de  beweging  zeer  vlot, 
met correcte staart, goed verzorgde 
vacht, zeer vriendelijk karakter. 
 
 
 
U Night‐Lord van Léodipako  
LOSH 1141342 ‐ °26.03.14 – 967000009074336 (Jaïro Lion de la Toison d’Or x Rosi Löwe v. Bayern)  
 
3,5 jaar, grote krachtige reu, leeuwengeel met een beetje zwarte punten, typische reuenhoofd met donker 
masker, donkerbruine ogen, correcte oogleden, uitstekend  lippenpigment, volledig schaargebit waarbij  in 
het  bijzonder  de  snijtanden  zeer  gebruikt  zijn,  testikels  voorhanden,  zeer  krachtige  uitgesproken  borst, 
rechte rug, goed botwerk, voor in stand licht uitdraaiend, en wat los, achter correct, ietwat weinig hoeking, 
staart  correct  gedragen,  in  de  beweging  vlot,  waarbij  de  staart  correct  wordt  gedragen,  vacht  goed 
verzorgd. 
 
U Rosaceae Beloperone  
NHSB 2952994 ‐ °05.02.14 – 528140000559813 (Radiant Star’s Adonis x Rosaceae Rosa) 
 
2,5 jaar oude reu, zeer groot, elegant, roodbruine jonge reu met sterk botwerk, typisch reuenhoofd, zwart 
licht  onderbroken masker, middelbruine  ogen,  uitstekend  lippenpigment,  tanggebit,  testikels  aanwezig, 
borstbreedte  ontbreekt  nog,  borstdiepte  zeer  goed,  ledematen  standen  zeer  goed  voor  en  achter, 
uitstekende  hoekingen  in  de  achterhand,  in  stand  correcte  staart,  in de  beweging  zeer  vlot met  goede 
stuwing, waarbij de staart hoog wordt gedragen, goed verzorgd lang haarkleed, vriendelijk karakter. 
 
ZG Mister Gust van ‘t Drongengoedbos 
LOSH 1129607 ‐ °25.06.13 – 967000009529288 (Jökull Löwe v. Walhall x Johanna van ‘t Drongengoedbos)  
 
3,5 jaar, middelgrote reu, elegant, roodbruin, met zwarte punten, ietwat smal hoofd, donker zwart masker, 
donkerbruine  ogen,  correcte  oogleden,  uitstekend  lippenpigment,  compleet  schaargebit,  testikels 
voorhanden, borstbreedte nog wat weinig, in stand voor correct, achter wat hakkeneng, staart correct, in 
de beweging  zeer  vlot en  vrij met  zeer  correcte  staartdracht,  voorhand  zeer eng,  lange  vacht,  en  goed 
verzorgd, in karakter zeer vriendelijk. 
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ZG Amaleons Christmas Calimero  
LOSH BE/RSH 9150495 ‐ °22.12.12 – 968000010080788 (Kungslejonets Attila x Knockandos QMP Troja Quici 
Red)  
 
3  jaar  oude  reu,  wat  kleine  compact,  roodbruin,  ietwat  korte  brede  snuit,  zeer  mooi  zwart  masker, 
uitgesproken lippenpigment, open lippen, schaargebit, zeer kleine testikels, uitgesproken borstbreedte en 
diepte, een wat korte hals, in stand ledematen korrect, goed botwerk, achter licht hakkeneng, wat weinig 
hoekingen,  zeer  correcte  staart,  in de beweging  zeer  vlot, met  correcte  staart,  zeer  lange  vacht,  ietwat 
wollig, uitstekend verzorgd, opmerkzaam karakter. 
 
ZG Ann’s Lions Fi Country Boys dit Grizzly  
LOF 30554/5341 ‐ °29.05.11 – 981098102650138 (Vallonsbydens Crazy in Beer x Fialka Bora Z. Miloticke)  
 
5 jaar oude reu, middelgroot, roodbruin met zwarte punten, typisch reuenhoofd met donker zwart masker, 
middelbruine  ogen,  correcte  oogleden,  zwarte  lippen,  ietwat  open,  testikels  aanwezig,  sterk  botwerk, 
standen voor  licht uitdraaiend, zg borstbreedte en diepte, achter wat hakkeneng, wat weinig hoekingen, 
staart  in stand hangend,  in de beweging uitgrijpend vrij, waarbij de staart  ietwat gerold wordt gedragen. 
Zeer vriendelijk karakter. 
 
ZG White Rebel Woscany 
NHSB 1966135 ‐ °28.04.14 – 528140000590856 (Star of Regulus Lucky Number x Thaleia Danaye Woscany)  
 
2  jaar,  kleine  roodbruine  reu, middelmatig  botwerk,  typisch  hoofd,  zwart masker,  donkerbruine  ogen, 
correcte  oogleden,  uitstekend  lippenpigment,  volledig  schaargebit,  zg  borstbreedte  en  diepte,  standen 
voor correct, achter wat hakkeneng, goede hoekingen,  staart  in  stand correct,  in de beweging vlot, met 
daarbij de staart lichtje opgerolt, zg verzorgd, lange vacht, zeer vriendelijk in de ring. 
 
 

REUEN FOKKERSKLAS (min 15m) 

 
1U Nino From Yellow’s Garden 
LOSH 1152853 ‐ °12.10.14 – 981100002937675 (Matze P. Bora z. Miloticek x Jelka From Yellow’s Garden) 
 
 
22  maanden,  zeer  krachtige  met 
middelmatig  botwerk  leeuwengele 
reu,  met  typisch  hoofd, 
middelkrachtige  lichaamsbouw, 
zwart  masker,  licht  onderbroken, 
donkerbruine  ogen  met  correcte 
oogleden,  ex  lippenpigment, 
schaargebit  met  ontbreken  van  2 
M3,  testikels  aanwezig,  ex 
borstbreedte  en  diepte,  correcte 
standen  voor  en  achter,  correcte 
hoekingen,  correcte  staartdracht  in 
stand,  beweging  vlot  met  goede 
stuwing,  lange vacht, goed verzorgd, 
vriendelijk karakter. 
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2ZG Nagybobanya Janicka‐Piros  
LOF325925 ‐ °11.11.14 ‐ 250269802558373 – (Rosaceae Juncelles x Nagybobaynya H. Szeretet Elsa)  
 
 
22 maanden, zeer grote  leeuwengele 
reu,  elegante  jonge  reu  met 
middelmatig  botwerk,  typisch  hoofd 
met zeer hoog masker, donkerbruine 
ogen, correcte oogleden, gesloten en 
goed gepigmenteerde lippen, volledig 
schaargebit,  oren  een  beetje  diep 
aangezet,  borstbreedte  en  diepte 
ontbreekt  nog,  met  leeftijd 
overeenstemmend,  rechte  rug, 
standen correct, goed gehoekt, staart 
in  stand  correct,  in  de  beweging 
uitgrijpend  vrij  met  daarbij  een 
correcte  staartdracht,  goed  verzorgd 
vacht,  zeer  vriendelijk  karakter  en 
oplettend. 
 
 

REUEN KAMPIOENKLAS (min. 15m) 

 
 
1U RCAC Medvebergi Maszkos Hobbit  
LOSH BE/RSH 91504941 ‐ °30.01.13 ‐ 9001820000569619 (Nando‐Junior Leo v. Jerichowerland x Medvbergi 
Maszkos Buxa) 
 
 
3,5  jaar, middelgrote  reu  roodbruin 
met  middelmatig  botwerk,  veel 
zwarte punten,  typisch  reuenhoofd, 
zeer  hoog  masker,  donkerbruine 
ogen,  schaargebit,  lippen  zg 
gepigmenteerd,  wat  diepe 
ooraanzet,  ex  borstbreedte  en 
diepte,  standen  voor  licht 
uitdraaiend,  achter  correct, 
hoekingen  achter  nog  net,  in  stand 
hangende  staart,  in  de  beweging 
vlot,  maar  waarbij  de  staart  zeer 
hoog  gedragen  wordt,  lange  vacht, 
zg  verzorgd,  zeer  vriendelijk  in 
omgang. 
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2U Garfield Leo v. Illertal  
DLZB 24231 ‐ °01.09.10 (Unkas Löwe v. Osning x Emilia Cassy Leo v. Illertal)  
 
 
6 jaar, goed middelgroot, roodbruin, 
met  goede  middelmatig  botwerk, 
typisch  hoofd  met  zwart  licht 
onderbroken  masker,  donkerbruine 
ogen  met  correcte  oogleden, 
volledig  schaargebit,  testikels 
voorhanden,  uitgesproken  lippen‐
pigment,  correcte  ooraanzet,  ex 
borstbreedte  en  diepte,  correcte 
standen voor en achter, zg gehoekt, 
correcte staart,  in de beweging zeer 
vlot  met  uitstekende  stuwing, 
onberispelijke  staartdracht,  lang 
vacht,  ex  verzorgd,  onberispelijk 
gedrag. 
 
 
3U Rosaceae Juncelles  
NHSB 2780740 ‐ °27.01.10 – chip 528140000398549 (Zodiak v. Löwengarten x Rosaceae Zea) 
 
 
6 jaar, zeer grote reu, roodbruin, sterk 
botwerk,  typisch hoofd, donkerbruine 
ogen, correcte oogleden,  schaargebit, 
testikels aanwezig, ex borstbreedte en 
diepte,  correcte  standen,  zeer  goede 
hoekingen,  correcte  staartdracht  in 
stand,  in  de  beweging  zeer  vlot, met 
zg  stuwing,  en  correcte  staartdracht, 
zeer  lange  vacht,  goed  verzorgd, 
uitstekend gedrag. 
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4U Khaimas Christmas’ Nanoq  
DLZB 25050 ‐ °18.12.11 – 208210000313756 (Bono Psia Psota x Daunbailooo Save the Last Dance)  
 
 
4,5  jaar,  grote  reu  met  krachtig 
botwerk,  leeuwengeel,  met  veel 
zwarte  punten,  typisch  hoofd,  zwart 
masker, donkerbruine ogen, wat licht 
open  ooglid,  ex  lippenpigment, 
schaargebit  (tandenkaart),  uitmun‐
tende  borstbreedte  en  diepte, 
correcte  stand  voor  en  achter,  nog 
net  goede  hoekingen  achter, 
staartdracht  in  stand hangend,  in de 
beweging zeer vlot, met de staart wat 
gerold,  lange  vacht,  goed  verzorgd, 
uitstekend gedrag. 
 
 
 
U Rosaceae Melocactus  
LOSH 9151494 ‐ °21.02.11 – 528140000446903 (Zorba Ligocka Wataha – Rosaceae Belladonna) 
 
5 jarige reu middelgroot, leeuwengeel met zwarte punten, goed middelmatig botwerk, zwart onderbroken 
masker, typisch hoofd, donker bruine ogen, ooglid wat open, schaargebit, testikels aanwezig, uitgesproken 
borstbreedte  en  diepte,  voor  standen  correct,  achter  licht  uitgedraaid,  wat  weinig  hoekingen  in  de 
achterhand, staart in stand hangend, in de beweging vlot met correcte staartdracht, goed verzorgde vacht, 
in karakter zeer vriendelijk. 
 
 

REUEN VETERANENKLAS (vanaf 8 j) 

 
 
1U Hakuna c. Bora z Miloticek  
CLP/L/3985 ‐ °16.07.07  –203098100228696 (Cimba Welf v. Cueva de Leones x Cacorka h. Bora z. Miloticek) 
 
 
9,5  jaar middelgrote roodbruine reu 
met krachtig botwerk, zwart masker, 
donkerbruine  ogen,  nog 
uitgesproken  lippenpigment, 
uitstekende borstdiepte en breedte, 
ledematen  zeer  correct  geplaatst, 
uitstekend gehoekt,  in de beweging 
zeer  vlot  en  vrij  met  correcte 
staartdracht, uitstekend verzorgd,  in 
het  geheel  een  reu  in  top  conditie 
met  een  uitgesproken  karakter  en 
benijdenswaardige vitaliteit. 
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2U Umberto Ligocka Wataha  
NHSB  2706234  ‐  °27.11.07  –  528140000329410  (Majan’s  Zeuss  the  Star  of  North  x  Oligarchia  Ligocka 
Wataha) 
 
9  jaar,  grote  roodbruine  reu  met 
krachtig  botwerk,  typisch  hoofd, 
masker  sterk  onderbroken, 
donkerbruine  ogen  met  korrecte 
oogleden,  uitgesproken 
lippenpigment,  zeer  correcte 
standen,  ex  hoekingen,  zeer  vlotte 
bewegingsafloop  met  correcte 
staart,  zeer  mooi  verzorgd 
haarkleed,  in  het  geheel  een  zeer 
vitale  reu  van wie men  zijn  leeftijd 
niet zou aanzeggen. 

 
 
 
3U Sallak Köpek Habu From Bri‐Jos Home  
NHSB 267925  ‐ °10.11.07 – 528140000292795 (Leo Amicanis Coen’s Deli Hassan x Leo Amicanis Bubbling 
Bull Red)  
 
 
8  jaar  krachtige  grote  leeuwengele 
reu met krachtig botwerk, zeer mooi 
zwart  masker,  uitgesproken 
lippenpigment,  zeer  goede  standen, 
uitstekende  borstbreedte  en 
borstdiepte,  nog  steeds  een  rechte 
rug,  loopt nog  zeer vlot en vloeiend 
met  correcte  staartdracht,  zeer 
oplettend  in  de  ring,  in  het  geheel 
een  reu  die  in  een  zg  bouw  en 
conditie  werd  voorgesteld  waarvan 
men de leeftijd niet aanziet. 
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4U Eros van het Roosjeshof  
LOSH 972246 ‐ °16.04.05 – (Borrax van het Roosjeshof x Zohra van het Roosjeshof)  
 
 
11,5  jaar,  middelgrote  reu,  in  de 
standen  een  beetje  los,  zg 
borstbreedte  en  diepte,  typisch 
hoofd, mooi  zwart masker met  een 
beetje  grijs,  lieve  donkerbruine 
ogen,  zeer  opmerkzaam,  lange 
verzorgde  vacht,  zeer  vriendelijk,  in 
het  geheel  een  reu  die  qua 
lichaamsbouw  vroeger  zeer 
harmonisch  moet  geweest  zijn  en 
nog een mooie uitstraling heeft. 
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TEVEN WELPENKLAS (3 ‐ 6m) 

 
 
1VB BESTE BABY Memicedaiska Jarah  
NHSB  3047402  ‐  °01.06.16    ‐  528140000649908  (Jiminy  Jamppa  du  Chateau  du  Lys  x  Memicedaiska 
Wanikiya) – fok/élev I. Lems – eig/prop C. Van Oudheusden 
 
 
 
3 ½ maand, goed gebeend, vrouwelijk 
hoofd,  donkere  ogen,  droge wangen, 
mooi  masker,  goede  borstdiepte  en 
breedte,  goede  hoekingen  voor  en 
achter,  goede  rugbelijning,  vrij  in 
beweging  met  goede  staartdracht, 
zeer aandachtig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2VB Rosaceëen Hepatica  
NHSB 3037036 ‐ °20.03.16 – 528140000642012 (Namupalan Bling Baiser fils x Zir Ozzy’s Pretty Women v. 
Tulips) 

 
5 maanden oude teef, goed gebeend, 
vrouwelijk  hoofd,  donkere  bruine 
ogen,  goed  aangezette  oren, 
onderkaak  hoektanden  niet  goed 
geplaatst (onderkaak te smal),  goede 
borstdiepte  en  borstbreedte,  licht 
uitdraaiende  voorhand,  goede 
rugbelijning  en  hals,  goed 
ontwikkelde  hoekingen,  goede 
beweging, goed algemeen beeld. 
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3VB Rosaceae Gazania 
NHSB 3037043 ‐ °15.03.16 – 528140000643578 (Skjaergaardens Harvest for Elfheim x Cleo’s Mambo Millie 
v.d. Kentering)  
 
 
5  maanden,  goed  ontwikkelde  teef, 
met goed botwerk, vrouwelijk hoofd, 
met droge  lippen, donkere ogen met 
lichtjes  zichtbare  slijmvliezen,  goed 
ontwikkelde  borst  en  diepte,  licht 
uitdraaiende  voorpoten,  goede 
rugbelijning,  goed  gehoekt  voor  en 
acher, goede bewegingen, een beetje 
onzeker bij het lopen, goed algemeen 
beeld. 
 
 
 
 
 
 

TEVEN PUPPYKLAS (6 – 9m) 

 
 
1VB Kristmas Kirsten van het Leonhuuske  
NHSB 3028288 ‐ °25.12.15 – 528140000630531 (Rosaceae Melocactus x Pink Power v.d. Landwehr)  
 

 
8  maanden,  typisch  vrouwelijk 
hondje,  correct  hoofd,  oren  correct 
aangezet en gedragen, correct gebit, 
mooie  halsbelijning,  op  dit moment 
iets  overbouwd  achter,  goede 
hoeking  voor  en  achter,  correcte 
stand  voor  en  achter,  voldoende 
brede en diepe borst,  loopt voor en 
achter  prima,  goede  stuwing  achter 
en grijpt goed uit, prima hondje voor 
leeftijd. 
 
 
 
 
   



10.09.2016- Clubmatch LCB 

 

 

23
 
 
2VB Medvebergi Maszkos Lady Sansa  
MET.leonb 245/16  ‐ °04.03.16 – 981020009622284 (Hannes vd Aigner‐Obermühle x Medvebergi Maszkos 
Honey)  
 
 
6  maand,  mooi  vrouwelijk  hondje, 
mooi  vrouwelijk  hoofd  met  zwart 
masker,  compleet  schaargebit,  goede 
rugbelijning  voor  leeftijd,  goede  voor 
en  achterhandshoeking,  stand  voor 
iets  uitdraaiend,  achter  prima,  prima 
borstdiepte  en  breedte,  loopt  achter 
prima, voor  iets  los  in de polsen, zeer 
vlotte beweging, prima  staart, draagt 
staart  in  de  beweging  vrolijk,  mooi 
gepresenteerd. 
 
 
 
 
 
 
3VB Pascalina van ’t Drongengoedbos  
LOSH  in  aanvraag  ‐  °07.03.16  –  967000009785383  (Khaimas’  Christmas  Nanoq  x  Maud  van  ’t 
Drongengoedbos)  
 

 
6  maand,  mooi  teefje  voor  leeftijd 
met  mooi  vrouwelijk  hoofd,  correct 
aangezet  en  gedragen  oor,  goed 
donker  oog,  op  dit  moment  iets 
overbouwd,  goed  voor  en 
achterhandshoeking,  goede  stand 
van de voeten voor en achter, goede 
onderbelijning,  correcte  staart  en 
goed  gedragen,  in  de  beweging  vlot 
voor  leeftijd,  goede  presentatie  en 
lief karakter. 
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4VB Pippa Leo Eden Rock  
LOSH 1171190 ‐ °02.01.16 – 967000009819993 (Jommeke From Yellow’s Garden x Kalone Lion de la Toison 
d’Or)  
 
 
8 maanden, vrouwelijk hondje, prima 
hoofdverhoudingen,  oren  goed 
aangezet en correct gedragen, goede 
rugbelijning,  goede  voor  en 
achterhandshoeking,  goede 
voorborst,  breedte  en  diepte, 
correcte  voeten  voor  en  achter, 
prima staartdracht en goed gedragen, 
loopt  achter  iets  nauw,  voor  ok, 
vlotte beweging met  goede  stuwing, 
prima karakter. 
 
 
 
 
VB Pim van ’t Drongengoedbos  
LOSH  in  aanvraag  ‐  °07.03.16  –  967000009784961  (Khaimas’  Christmas  Nanoq  x  Maud  van  ’t 
Drongengoedbos)  
 
6 maand, typisch vrouwelijk hondje, mooi vrouwelijk hoofd met prima verhoudingen, oren goed aangezet 
en  gedragen,  rugbelijning  voor  leeftijd  iets  oplopend,  correct  schaargebit  maar  nog  met  dubbele 
hoektanden,  goede  pigmentatie,  goede  voorhandshoeking  en  achterhandshoeking,  voldoende 
voorborstbreedte en diepte, vlotte beweging voor en achter voor  leeftijd, prima staartlengte maar  iets te 
vrolijke staart. 
 
 
VB Philotes van ’t Drongengoedbos  
LOSH  in  aanvraag  ‐  °07.03.16  –  967000009749579  (Khaimas’  Christmas  Nanoq  x  Maud  van  ’t 
Drongengoedbos)  
 
6  maand,  vrouwelijk  type,  met  goede  verhoudingen,  correcte  oren  aanzet  en  gedragen,  correct 
schaargebit, goede pigmentatie, ruglijn iets oplopend, goede voor en achterhandshoeking, voeten voor en 
achter iets naar buiten draaiend, prima staartlenge maar te hoog gedragen, loopt achter iets eng, voor wat 
los, in de beweging vlot en speels. 
 
 
VB Medvebergi Maszkos Lady Daenerys  
MET.leonb 244/16  ‐ °04.03.16 – 981020009570566 (Hannes vd Aigner‐Obermühle x Medvebergi Maszkos 
Honey)  
 
6 maand, mooi vrouwelijk type, mooi vrouwelijk hoofd met goede verhoudingen, correct gebit, mooi hals 
en  rugbelijning, goed voor en achterhandshoeking, goede borstbreedte en diepte,  stand voeten voor en 
achter ok, loopt achter iets eng, vooraan ok, vlotte beweging voor en achter, prima staart, vrolijk gedragen, 
prima karakter. 
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VB Pippa van ’t Drongengoedbos  
LOSH  in  aanvraag  ‐  °07.03.16  –  967000009784942  (Khaimas’  Christmas  Nanoq  x  Maud  van  ’t 
Drongengoedbos)  
 
6 maanden, vrouwelijk hondje ietwat terughoudend, vrouwelijk hoofd met correcte verhoudingen, correct 
gebit, rugbelijning voor  leeftijd  ietwat oplopend, goede voor en achterhandshoeking, goede borstbreedte 
en diepte, voeten voor en achter iets naar buiten draaiend, loopt achter iets eng en voor wat los, loopt vlot 
voor leeftijd, prima staart en vrolijk gedragen, een terughoudend karakter. 
 
 
VB Phaidra Leo Eden Rock  
LOSH 1171191 ‐ °02.01.16 – 967000009819981 (Jommeke From Yellow’s Garden x Kalone Lion de la Toison 
d’Or)  
 
8 maand, vrouwelijk type, ietwat terughoudend, vrouwelijk hoofd, mocht iets meer stop hebben, correcte 
ooraanzet en gedragen,  correct gebit, mooi donker oog,  rugbelijning  iets oplopend,  kon  voor  iets beter 
gehoekt  zijn,  achter  goed  gehoekt,  voeten  voor  en  achter  correct,  loopt  voor  en  achter  prima,  grijpt 
voldoende uit en voldoende stuwing, prima staart. 
 
 
VB Memicedaiska Ilaria Charissa 
NHSB 3030767 ‐ °16.01.16 – 528140000638557 (Wictorinan of Lion King x Memicedaiska Charissa Vasja)  
 
8  maanden,  forse  vrouwelijke  teef,  prima  hoofd  met  prima  verhoudingen,  prima  oren  en  aanzet, 
rugbelijning  iets oplopend, kleine witte borstvlek, goed voor en achterhandshoeking, goede borstbreedte 
en diepte,  loopt achter heel eng, voor  los, gaat vlot door de ring, speels karakter, prima staart en vrolijk 
gedragen. 
 
 

TEVEN JEUGDKLAS (9 – 18m) 

 
 
1U – BOB Rosaceae Egeria  
NHSB 3011770 ‐ °07.07.15 – 528140000618218 (Namupalan Bling Blaiser x Rosaceae Iris) 

 
 
14  maand,  mooi  donker  type, 
typische  leonberger,  met  donker 
masker,  zwart  hoofd,  correct  oor, 
aanzet  en  dracht,  correct  gebit met 
goede  pigmentatie,  iet  wat 
afhangende  lippen,  rugbelijnijning 
iets  oplopend,  goed  voor  en 
achterhandshoeking,  goede 
voorborst  en  diepte,  rijkelijke 
bevedering, mooi  zwaar  bot,  voeten 
correct,  loopt  voor  en  achter  prima 
en vlot door de ring. 
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2U Jolly Bloody Mary van het Leonhuuske  
NHSB  3017859  ‐  °11.09.15  –  528140000617349  (Namupalan  Bling  Smack  Chap  x  Femke  van  het 
Leonhuuske)  
 
 
12  maand,  vrouwelijk  type,  correct 
hoofd  met  goede  verhoudingen, 
goede  ooraanzet  en  dracht,  goede 
rugbelijning,  kon  iets  langer  van hals 
zijn,  goede  voor  en 
achterhandshoeking,  correcte  stand 
voor en achter,  loopt voor en achter 
prima,  goede  stuwing  achter,  grijpt 
voldoende  uit  vooraan,  goed 
gepresenteerd,  niet  in  optimale 
vachtconditie. 
 
 
 
 
 
 
3U Sconfinato Una Signora  
NHSB  3000155  ‐  °01.04.15  –  52814000605954  (Wilderings  Fortknoxlittlegoldheart  x  Sconfinato  Olivia 
Vesta)  
 

 
17  maanden,  mooi  vrouwelijk  type 
met  goed  botwerk, mooi  vrouwelijk 
hoofd  met  donker  masker,  correct 
gebit,  goede  pigmentatie,  correcte 
ooraanzet,  goede  halsbelijning, 
goede  rugbelijning,  goed  voor  en 
achterhandshoeking, voeten voor en 
achter  correct,  in  de  beweging  een 
vrolijke  staart,  iet  wat  los  in  de 
ellebogen,  achter  mag  iets  breder, 
gaat vlot door de ring. 
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4U Osiris Uit ’t Berggat  
LOSH 1170027 ‐ °04.09.15 – 981100004135971 (Lionstar’s Noble Royal x Lorelei Uit ’t Berggat) 
 

 
12 maanden, mooi  forse vrouwelijke 
teef,  correct  hoofd  en  correcte 
verhoudingen,  mooi  donkere  ogen, 
goede  lippigmentatie,  oren  correct 
aangezet en gedragen, goede hals en 
rugbelijning,  goede  onderbelijning, 
vooraan  goed  gehoekt,  kon  achter 
iets  meer  hoeking  hebben,  voeten 
correct  voor en  achter,  loopt  achter 
iets  eng,  vooraan  ok,  wat  losse 
keelhuid,  licht  rollende  rug,  een 
vrolijke staart, prima karakter.  
 
 
 
 
U Jayla from the Isle of North  
NHSB  3004167  ‐  °09.05.15  –  528140000613999  (Helios  de  la  Legende  du  Chêne  x  Joni  from  Yellow’s 
Garden)  
 
16 maanden, mooi vrouwelijk  type, correct hoofd met goede verhoudingen, goede ooraanzet en dracht, 
correct  gebit,  goede  pigmentatie,  prima  rugbelijning,  goede  halsbelijning,  goede  voor  en 
achterhandshoeking, kon  iets bredere voorborst hebben, vooraan voeten  lichtjes uitdraaiend,  loopt voor 
goed, achter iets eng, goede stuwing achter, correcte staartdracht. 
 
 
U Rosaceae Deutzia  
NHSB 3009222 ‐ °20.06.15 – 528140000613385 (Khaimas Christmas Nanoq x Rosaceae Rosa)  
 
14 maanden,  forse  vrouwelijke  teef,  prima  hoofd  verhoudingen,  correcte  ooraanzet‐dracht,  g  compleet 
gebit, goede rugbelijning, goede voor en achterhandshoeking, kon iets bredere voorborst hebben, vooraan 
licht  uitdraaiende  voeten,  achteraan  correcte  voeten,  te  vrolijke  staart  en  te  hoog  gedragen  in  de 
beweging, los vooraan, achter mag iets breder lopen, gaat vlot door de ring, prima karakter. 
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TEVEN INTERMEDIAIRE KLASSE (15 – 24 m) 

 
1U CAC Vanilla v. Tregelaar  
NHSB 2999063 ‐ °26.03.15 – 528140000605213 (Wictoriinan Story of Lion King x Tonja v. Löwengarten)  
 

 
18  maanden  oude  teef,  reeds  zeer 
goed  ontwikkeld  voor  de  leeftijd, 
hoofd  zeer  goed  geproportioneerd, 
mooie  ogen,  goede  rug,  goed 
ontwikkelde  borstdiepte  en  breedte, 
goed  gehoekt  voor  en  achter,  goede 
soepele  beweging,  vrije  houding, 
gevlekt  bruin  haarkleed,  goed 
karakter. 
 
 
 
 
 
 
 
2U Nelleke From Yellow’s Garden  
LOSH 1152856 ‐ °12.10.14 – 981100002940661 (Matze P. Bora z. Miloticek x Jelka From Yellow’s Garden) 
 

 
22 maanden oude teef, goede grootte 
en  goed  gebeend,  vrouwelijk  hoofd, 
goed aangesloten middelbruine ogen, 
schaargebit met droge wangen, goed 
gedragen  oren,  correcte  hals  en 
rugbelijning,  goed  afgeronde  croupe, 
zeer  goed  ontwikkelde  borstbreedte 
en  diepte  met  goed  geplaatste 
voorhand,  goed  ontwikkeld  voor  en 
achterhand,  vlotte  beweging  met 
goed gedragen staart, goed karakter 
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3U Knockando’s Yin the Moon of Mor  
SE20568/2015  ‐  °06.03.15  –  977200008325963  (Medveberghi Maszkos  Exel  x  Knockando’s Winther  in 
Salinas) 
 
 
18  maanden  oude  teef,  goede 
hoofdproporties,  middelbruine 
mooie  ogen,  schaargebit,  droge 
lippen  en wangen,  correcte  hals  en 
rugbelijning, zeer goede ontwikkelde 
borstdiepte  en  breedte,  goede 
hoekingen  voor  en  achter,  zeer 
goede  voorhand,  correcte 
rughouding  en  beweging,  gevlekt 
bruin haarkleed, mooie verschijning. 
 
 
 
 
 
4U Nagybobanya Jaya Julinska  
LOF32928 ‐ °11.11.14 ‐ 250269802394468 – (Rosaceae Juncelles x Nagybobaynya H. Szeretet Elsa)  
 
 
1 ½  jaar  oude  teef,  goede  grootte, 
vrouwelijk  hoofd,  donkere  ogen, 
correct  schaargebit,  goed 
aangeduid  masker,  correcte  hals‐
rug  belijning,  goed  ontwikkelde 
borstbreedte  en  diepte,  goede 
hoekingen  vooraan,  vrij  in 
beweging,  goede  voorhand,  zeer 
goede  rughouding,  mooi  gevlekt 
bruin  haarkleed,  goede 
staartdracht, goed karakter. 
 
 
 
 
 
U O’Nina van ‘t Cortenhof  
LOSH 1154648 ‐ °21.01.15 – 981100004149721 (Chylandyk Johnny’s E‐Boy x Neenah v. Dreiburgenland)  
 
1 ½  jaar oude teef, vrouwelijk hoofd, mooie bruine ogen, schaargebit met droge  lippen, correcte hals en 
rugbelijning,  goed  ontwikkelde  borstdiepte,  breedte moet  nog  ontwikkelen,  goede  hoekingen  voor  en 
achter,  correcte  staartdracht,  correcte bewegingen, gevlekt bruin haarkleed, voorhand  licht uitdraaiend, 
goed karakter. 
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ZG Memicedaiska Ganesch Thumbi  
NHSB 2987744 ‐ °28.11.14 (Wictoriinan Story of Lion King x Memicedaiska Binti‐Forba)  
 
Bijna  2  jaar  oude  teef  (21 maanden)  vrouwelijk  hoofd,  schaargebit, mooie middelbruine  ogen,  goede 
ooraanzet, goede halsbelijning met  licht doorgezakte rug, goed ontwikkelde borstdiepte, borst moet nog 
uitbreden, goed gehoekte voorhand, goede beweging met correcte staartdracht, gevlekt haarkleed, goede 
verschijning, is te zwaar. 
 
 
ZG Nostra Nina Lions From d’Es  
LOSH 1155401 ‐ °14.12.14 – 981100004072547 (Ghost v. Leuenfort x Norse Saga Zielona Gieszynlanka)  
 
Anderhalf  jaar oude teef, aanvaardbaar beendergestel, goede donkerbruine ogen, schaargebit met droge 
lippen,  goede  hals‐rugbelijning,  goed  ontwikkelde  borstdiepte, moet  nog  uitzwaren  in  breedte,  goede 
hoekingen voorhand, iets te steil achteraan, goed in beweging, bruin gevlekt haarkleed, goed karakter. 
 
 
ZG Orca Du Plateau Bavarois  
LOSH  1155355  ‐  °15.03.15  –  967000009702715  (Wictoriinan  Story Of  Lion  King  x  Lanzarote  du  Plateau 
Bavarois)  
 
18 maanden oude teef, goed gebeend, vrouwelijk hoofd, met mooie bruine ogen, schaargebit, goede hals 
en rugbelijning, goede borstbreedte en diepte, moet nog wat uitzwaren, goede hoekingen voor en achter, 
goede beweging met te hoog gedragen staart, gevlekt bruin haarkleed. 
 
 

TEVEN OPENKLAS (min 15m) 

 
 
1U RCAC Ninon Lion de la Toison d’Or  
LOSH 1151162 ‐ °02.10.14 ‐ 972270000314688 (Ceasar of the Lions Holl x Kalone Lion de la Toison d’Or)  
 
 
23  maanden  oude  teef,  krachtige 
stevige  teef,  zeer  goed hoofd,  goede 
bruine  ogen,  schaargebit  met  droge 
lippen,  goede  hals  en  rugbelijning, 
mooie  hellende  croupe,  goed 
ontwikkelde  borstdiepte  en  breedte, 
goed gehoekt voor en achterhand, vrij 
en  vlotte  beweging,  correcte 
staartdracht,  gevlekte  bruine  vacht, 
goed karakter. 
 
 
 
 
 



10.09.2016- Clubmatch LCB 

 

 

31
2U Rosaceae Zannichellia 
NHSB 2932775 ‐ °14.09.13 – 528140000544458 (Namupalan Toivon Hurmuri x Fjalar v. Löwengarten) 
 
3  jaar  oude  teef,  zeer  goed 
hoofdverhoudingen,  goede  hals‐
rugbelijning, goed afgeronde croupe, 
zeer  goed  ontwikkelde  borstdiepte 
en  breedte  en  voorborst,  goed 
gehoekt voor en achterhand, vrij en 
vlot  in  beweging,  goede 
staartdracht, vrij karakter 
 
 
 
 
 
 
 
3U Grace van het Leonhuuske  
NHSB 2879402 ‐ °23.04.12 –  528140000488901 (Alonso v. Temnitzufer x Bindi v.h. Leonhuuske)  

 
 

4  jaar  oude  teef,  goed  gebeente, 
vrouwelijk  hoofd,  goed  geplaatste 
bruine  ogen,  schaargebit,  goede 
halsbelijning,  rug  licht  overbouwd, 
goed  ontwikkelde  borstbreedte  en 
diepte,  correcte  beweging  met 
goede  staartdracht, hoekingen goed 
voor  en  achter,  goed  gevlekt  bruin 
haarkleed, goed karakter. 
 
 
 
 
 
4U Jillian Ya Baby Love de l’Ambre des Pierreres  
LOF 325366733  ‐  °30.07.14 – 2502687311699736  (Ann’s  Lion  Fi Country Boys dit Grizzly  x    Ermione de 
l’Ambre des Pierrieres)  
 
 
2 jaar oude teef, goede grootte, goed 
masker,  goede  bruine  ogen, 
schaargebit,  goede  voorhand,  goed 
ontwikkelde  borstdiepte  en  breedte, 
goede hoekingen voor en achter, vrij 
in beweging met goede staartdracht, 
goede  rugbelijning,  mooi  bruin 
gevlekt haarkleed, goed karakter. 
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U Rosaceae Balsamina  
NHSB 2953000 ‐ °05.02.14 – 528140000562073 (Radiant Star’s Adonis Rosaceae x Rosaceae Rosa)  
 
2 ½ jaar oude teef, goede grootte, vrouwelijk hoofd, schaargebit, goede bruine ogen, goede halsbelijning, 
licht overbouwd, goede borstdiepte en breedte, goede hoekingen voor  iets steil achter, vrij  in beweging 
met goede rug, staartdracht, goed karakter. 
 
 
U Djavi Löwe v. Silvestersee 
DLZB 26039  ‐  °28.07.13 –  chip 27609340047790  (Kazimbo  Löwe  v. Württemberg  x Alafoten my  Love  v. 
Vietingshof)  
 
3  jaar  oude  teef,  goede  grootte  en  goed  gebeente,  schaargebit,  mooie  bruine  ogen,  goede  hals  en 
rugbelijning, goed ontwikkelde borstbreedte, mag wat dieper, goede hoekingen voor,  iets te steil achter, 
goed in beweging, bruin gevlekt haarkleed, goed karakter. 
 
 
ZG Quissanga von Löwengarten  
imp  D  NHSB  2854891  ‐  °29.05.11  –  276094500010137  (Lejonklippans  Super  Sensat  Ion  x  Beluga  v. 
Löwengarten)  
 
5  jaar  oude  teef,  goed  geplaatste bruine  ogen,  schaargebit,  goede  halsbelijning,  licht  overbouwd,  goed 
ontwikkelde  borstdiepte  en  breedte, moet  nog wat  uitzwaren,  goede  hoekingen  voor,  iets  steil  achter, 
goede beweging vooraan, minder goed achteraan, mooi gevlekt haarkleed, goed karakter. 
 
 
ZG Velvet v. Tregelaar  
NHSB 2999065 ‐ °26.03.15 – 528140000605378 (Wictoriinan Story of Lion King x Tonja v. Löwengarten)  
 
1  ½  jaar  oude  teef,  goede  grootte,  goede  middelbruine  ogen,  schaargebit  en  droge  lippen,  goede 
ooraanzet,  goed  ontwikkelde  hals  en  rugbelijning,  zeer  goede  borstdiepte,  borstbreedte  moet  nog 
ontwikkelen, goede hoekingen voor en achter, goed in beweging, met iets te hoog gedragen staart. 
 
 
ZG Lady Lexie de la Comté de Fara 
LOSH 1113536‐ °07.05.12  – 967000009438422 (Baxter v. Löwenzahn x Isis de la Comté de Fara) 
 
4  jaar oude  teef, goede grootte, goed gebeente,  schaargebit,  ietwat  ronde bruine ogen, goed gedragen 
oren,  goede hals‐ en  rugbelijning,  goede borstdiepte,  iets  te weinig borstbreedte,  goede  voorhand met 
goede hoekingen, goed gehoekt achter, goede beweging met iets te hoog gedragen staart. 
 
 
ZG Jara van het Hof van Eden  
LOSH 1085072 ‐ °12.10.10 – (Kazimbo Löwe v. Württemberg x Fimofreje Eluna)  
 
6  jaar  oude  teef,  goede  grootte,  schaargebit,  goede  bruine  ogen,  goede  hals,  licht  overbouwd,  goed 
ontwikkelde borstdiepte,  iets minder goede borstbreedte, goede hoekingen vooraan,  iets  te steil achter, 
beweging niet meer jeugdig (moeilijk bewegen) goed karakter. 
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TEVEN FOKKERSKLAS (min 15m) 

 
 
1U Nijntje From Yellow’s Garden  
LOSH 1152855 ‐ °12.10.14 – 981100002941178 (Matze P. Bora z. Miloticek x Jelka From Yellow’s Garden) 
 
 
23  maanden  oude  teef,  goed 
ontwikkeld  en  goed  gebeente, 
schaargebit,  droge  lippen,  mooie 
bruine  ogen,  goed  masker,  goede 
hals  en  rugbelijning,  goed 
ontwikkelde  borstdiepte  en  breedte, 
goed  gehoekt  voor en  achter,  goede 
beweging  en  goede  staartdracht, 
goed karakter. 
 
 
 
 
 
 
 
2U Nagybobanya Lynckepynck Puffy  
LOF 33486 ‐ °26.05.15 – 250269802423131 (Rosaceae Juncelles x Nagybobanya H. Czabito Lola)  
 
15  maanden  oude  teef,  goede 
grootte,  vrouwelijk  hoofd, 
schaargebit,  droge  lippen,  mooi 
afgetekend  masker,  goede  hals  en 
rugbelijning,  goede  hoekingen  voor 
en achter, goed  in beweging, goede 
staartdracht,  mooi  gevlekt  bruin 
haarkleed, goed karakter. 
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3U Marronne van ‘t Drongengoedbos  
LOSH 1129613 ‐ °25.06.13– 967000009529586 (Jökull Löwe v. Walhall x Johanna van ‘t Drongengoedbos)  
 
 
3  jaar  oude  teef,  goede  grootte, 
goed  gebeend,  bruine  ogen, 
slijmvliezen  zichtbaar,  schaargebit, 
gedepigmenteerde lippen, masker te 
zwart,  niet  duidelijk  afgetekend, 
goede  hals  en  rugbelijning,  goede 
hoekingen  voor  en  achter,  goede 
borstbreedte  en  diepte,  vrij  in 
beweging,  goed  karakter,  mooi 
gepresenteerd. 
 
 
 
 
 

TEVEN KAMPIOENKLAS (min 15m) 

 
 

1U Harumi v. Roten Schopf  
DLZB 26192 ‐ °21.10.13 –chip 276094180079123 (Fuego x Kadjewka v. Löwengarten)  
 
 
3  jaar  oude  teef,  goede  grootte, 
goed  gebeend,  goede  rug,  goede 
bruine  ogen,  goede  rug  en 
halsbelijning,  goede  borstdiepte  en 
breedte,  goede  hoekingen  voor  en 
achter,  zeer  vrij  in beweging, goede 
staartdracht, goed karakter. 
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2U Fjalar v. Löwengarten 
NHSB  2699911‐  °31.10.07  –  945000000649002  (Zodiak  v.  Löwengarten  x  Skjaergaardens  Crunchy 
Macademic Nut)  
 
 
8 ½  jaar  oude  teef,  goed  gebeente, 
mooie  bruine  ogen,  schaargebit, 
goede  hals  en  rugbelijning,  goed 
ontwikkelde borstdiepte en breedte, 
goed  gehoekt  voor en  achter, het  is 
een genot om deze teef nog zo goed 
te zien bewegen voor leeftijd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3U Femke van het Leonhuuske  
NHSB 2847365 ‐ °15.07.11 – 528140000464511 (Gibson v. Löwengarten x Kalyani Kirsten v. Welland) 
 
 
5  jaar oude  teef, krachtige  teef met 
goed  gebeente,  vrouwelijk  hoofd, 
mooie  bruine  ogen,  schaargebit, 
goed aangezette oren,  correcte hals 
en  rugbelijning,  goede  voorhand  en 
borstdiepte  en  breedte,  goede 
hoekingen  voor  en  achter,  correcte 
beweging,  zeer  goede  staartdracht, 
gevlekt bruin haarkleed. 
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4U Tonja von Löwengarten  
NHSB 2916959 ‐ °13.09.12 – 276094500044298 (Fairy Troll’s X‐mas Elf Zodiac x Balisha Leo v. Birkenberg)  
 
 
4  jaar  oude  teef,  goed  gebeend, 
mooie bruine ogen, schaargebit met 
droge  lippen,  zeer  goede  hals  en 
rugbelijning,  goede  borstbreedte, 
mag wat dieper,  goed  gehoekt  voor 
en  achter,  uitstekende  staartdracht 
en beweging, goed karakter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
U Maud van ‘t Drongengoedbos  
LOSH 1129612 – °25.06.13 ‐ 967000009529700 (Jökull Löwe v. Walhall x Johanna van ‘t Drongengoedbos)  
 
 
3  jaar  oude  teef,  goede  grootte,  goed  gebeente,  mooi  gevlekt  bruin  haarkleed,  mooie  bruine  ogen, 
schaargebit, droge lippen met weinig pigment, goede hals en rugbelijning, goede voorborst, goed gehoekt 
voor en achter, vrij in beweging, goede staartdracht. 
 
 
U Kalone Lion de la Toison d’Or  
LOSH 1095862 –°18.04.11 ‐ 972270000121674 (Zorba Ligocka Wataha x Hespera Lion de la Toison d’Or)  
 
5  jaar  oude  teef,  goede  grootte,  goede  bruine  ogen,  goede  hals  en  rugbelijning,  goed  ontwikkelde 
borstdiepte  en  breedte,  goede  hoekingen  voor  en  achter,  vrij  in  beweging,  goede  staartdracht,  vrij 
karakter. 
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TEVEN VETERANENKLASSE (vanaf 8j) 

 
 
1U BESTE VETERAAN Rosaceëen Dielytra 
NHSB 2533227 ‐ °07.11.04 – 528140000155095 (Ustinov v. Löwengarten x Rosaceae Rhodantha) 
 

 
 

Bijna  12  jaar  oude  teef, mooie  teef 
voor  haar  leeftijd,  mooie  donkere 
ogen,  goede  hals‐en  rugbelijning, 
goede  voorhand  en  achterhand, 
goede  borstbreedte  en  diepte,  een 
teef  die  in  de  beweging  correct 
beweegt (vliegt). 
 
 
 
 
 
 
 
 
2U Sconfinato Freccia D’oro Mocca  
NHSB 2635904  ‐  °12.12.06 – 528140000259446  (Bensonny  van het Hof  van Eden  x  Sconfinato Contessa 
Coco)  
 
 
9 ½ jaar oude teef, vrouwelijk hoofd, 
mooie  bruine  ogen,  goede  hals‐en 
rugbelijning, goed ontwikkelde borst 
(diepte  en  breedte),  goede 
beweging,  zeer  opmerkzaam,  bruin 
gevlekt haarkleed, goed karakter, wij 
wensen  deze  teef  nog  veel  mooie 
jaren. 


