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VADER 	 ANTHONY VON DER 
SPESSARTROSE 
(WIT MET RODE PLATEN) 
CH.,VDH.CH . 

VDH/DCK 09/1620535 

Vader en moeder geverifieerd door middel van DNA 

MOEDER KAMP. 
CIRTAP'S HERTOGIN HABIBI 
VAN OERA-L 

2 	 (WIT METRODE PLATEN) 
IMP.(ZWED.)SKK 33647/2011 
JWW.'12, NJK.' 12, W.'12 
DUITS.KAMP. 

N.H.S.S. 2844973 

: WIT MET RODE PLATEN 

: 25 AUGUSTUS 2014 

: A. STRAAIJER 
KUILSTRAAT 16 
6612 AX NEDERASSEL T 

Nest no. : 4674 
Geslacht : REU 

Chip/Tat.nr: 528140000585168 
Kleur 

Geboren 

Fokker 

HDA1 

CIRTAP'S PRINS L-D LINUX 
VAN BERK 

5 SKK 48319/2008 
NOR.CH. 

OUNACK'S F AVOR 
OUALITY OUEEN OERA 

6 
N.H.S.B.2508415 

DIZZY DIGGER'S 
3 	 BARCLEY -SANT ANA 

VDH 05/1100320 
VDH .CH. 

COMTESSE VON DER 
FELSENBIRNE 

4 VDH/DCK 07/1620187 

NYARR-SCOOTER URJETTE 
7 V. MUSKYTEIRA 

N.H.S.B. BIJL. G-2-2065320 

DIBBLES IRIOT 
8 	 V.D. CLUSTER 

N.H.S.B. 2349520 
VDH .,BDSSG.'03 

BEAU-RUSTY VOM 
LAMPERTUSSCHACHT 

9 VDH 03/1100202 

HILA VON CHICOSTEIN 
VDH 02/1100091 

10 

DIKO IRIOT V.D. CLUSTER 
11 	 N.H.S.B.2349518 

CIRTAP'S J-G PRINSES 
LEOPOLDINA 

12 	 SKK 24751/2004 
CH.,NOR .. DÄN.CH. 

AMAZING ELEGANT EMPEROR 
ACHTERAF 
N.H.S.B. 2385298 

NED. & INT.KAMP. 

FAVORITE WESCALLE 

V. MUSKYTEIRA 

14 N.H.S.B.2174561 
W.'99,CW.'99 WW.'01 
VDH.LUX.FINS.ZWIT,BELG.CH 
PORT. KAMP. BDSSG.'01 

Amsterdam, 6 NOVEMBER 2014 

de Raad van Beheer 
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-===7~~~~ 
Z.O.Z 

http:VDH.LUX.FINS.ZWIT,BELG.CH
http:CH.,VDH.CH


Raad van Beheer 
op Kynologisch Gebied 
in Nederland 

www.raadvanbeheer.nlCanine DNA ISAG2006 certificate 

Name: QUNACK'S FAVOR LYCKAN LUCKY LUC 
NHSB number: N.H.S.B.2976930 
Breed HET NEDERLANDSE KOOIKERHONDJE 

Date of birth: 25/08/2014 
Microchipnumber: 528140000585168 
Sex: MALE 
VHL-id: H67285 

Printdate: 6 november 2014 at the Raad van Beheer in Amsterdam 

The DNA profile is in compliance with the International Standard ISAG2006: 

AHT121 98/102 INU030 150/152 

AHT137 133/139 INU055 214/216 

AHTHl71 219/233 REN162C04 204/204 

AHTH260 238/238 REN169DOl 216/216 

AHTK211 87/91 REN169018 164/168 

AHTK253 288/288 REN247M23 268/274 

CXX279 118/118 REI\l54Pll 232/232 

FH2054 156/168 AHTH130 117/121 

FH2848 234/234 AMELOGENIN 182/217 

INRA21 97/97 REN64E19 149/149 

INU005 124/126 REN105L03 235/235 


Pedigree information: 

- Sire: ANTHONY VON DER SPESSARTROSE, VDH/DCK 09/1620535 

- Dam: CIRTAP'S HERTOGIN HABIBI VAN QERA-L, 2844973 


This DNA test is available at Certagen GmbH (part of Van Haeringen Group- VHL), and 
commissioned by the Dutch Kennel Club 'Raad van Beheer'. VHL exercises the utmost care in 
performing and/or registering each DNA test. No party other than the client may derive any rights 
from the results of this DNA test. The General Terms of Delivery of the Dutch Kennel Club 'Raad 
van Beheer' apply to this DNA test. 

This certificate is an integral part of the pedigree issued by the Dutch Kennel Club 'Raad van 
Beheer'. 

In cooperation with Van Haeringen Group. 

http:www.raadvanbeheer.nl


Raad van Beheer 
op Kynologisch Gebied 
in Nederland 

www.raadvanbeheer.nl 

Geregistreerde naam: QUNACK'S FAVOR LYCKAN LUCKY LUC 

NHSB nr. : 2976930 

Geboortedatum: 25 AUGUSTUS 2014 

Geslacht: REU 

Chip/Tat.nr.: 528140000585168 

Ras: NEDERLANDSE KOOIKERHONDJE 

Kleur: WIT MET RODE PLATEN 

Huidige geregistreerde eigenaar 
Dhr/mevr.: J. VlD VOSSE 
Mede-eigenaar: M.G. VlD VOSSE-MESSAK 

Adres: 'S GRAVENSANDESTRAAT 19 Postcode: 6533 NT 

Woonplaats: NIJMEGEN 

~. --='"--
• < 7A ~·~ 

Handtekening: ~ v 

Land: NEDERLAND 

Datum: 31 oktober 2014 

Nieuwe eigenaar/Adreswijziging huidige eigenaar* 
Dhr/mevr.:* 
Event. nieuwe mede-eigenaar**: 

Adres: Postcode: 

Woonplaats: Land: 

Emailadres: 

Handtekening: 

Hierbii verklaar ik tevens de stamboom in ooede orde te hebben ontvanaen. 

Datum: 

(* = doorhalen wat niet van toepassing is, .* = Alleen de naam en voorletters) 

Dit registratiebewijs moet bij een volgende eigendomsoverdracht/adreswijziging binnen een 
week na ondertekening worden toegezonden aan de Raad van Beheer op Kynologisch 

Gebied in Nederland, Postbus 75901,1070 AX Amsterdam, tel.nr. 0900-7274663 
(voor aanvullende bepalingen z.o.z.) 

http:www.raadvanbeheer.nl
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Januari 201S'D~ \ 

UNIVERSITEITSKLINIEK VOOR GEZELSCHAPSDIEREN 

DNA-onderzoek naar: 

~ Von Willebrand ziekte (VWD) 

~ Erfelijke Necrotiserende Myelopathie (ENM) 

(Aankruisen wat van toepassing iS) 


VERKLARING 

Ondergetekende, 

Naam 
Straat 
Postcode 
Land 
e-mail 

J.E.M. van de Vosse 
's Gravensandestraat 
6533 I'JT 
Nederland 
j.vosse7@hotmail.com 

Huisnummer 
Woonplaats 
Telefoonnummer 

19 
Nijmegen 
0248483993 

Eigenaar/fokker van de hieronder omschreven hond 

Naam hond Qunack's Favor Lyckan Lucky Luc Geslacht [8Jm / Dv 
Ras Nederlands Kooikerhondje Geboortedatum 25-08-2014 
Tatoeage/chipnummer 528140000585168 Stamboomnummer NHSB2976930 

lQ Verklaart deze hond aan de onder vermelde dierenarts te hebben aangeboden voor 
bloedafname ten behoeve van DNA-onderzoek. OF: 

D Verklaart dat deze hond eerder is getest op VWD onder nummer (stickernummer op 
de uitslag). 

(Aankruisen wat van toepassing is) 

Het is bekend dat de resultaten van het onderzoek in relatie met de identiteit van de 
hond openbaar gemaakt worden. De gegevens van de eigenaar worden niet 
doorgegeven. Het DNA mag gebruikt worden voor ander veterinair edi!?ch onderzoek. 

Ondergetekende (naam) dierenarts te , verklaart op (datum) enkele 

milliliters bloed te hebben afgenomen van de hierboven beschreven hond. 

De identiteit van deze hond is geverifieerd aan de hand van het tatoeage- of 

transpondernummer. 


Datum: 

Universitair Veterinair Diagnostisch Laboratorium 
rTeleloon: 024 - 6415757 t.a.v. DNA Diagnostiek • rOude Klapsl,aal 19, 6602 AE Wijchen 

Antwoordnummer 8437 f 'N\V'N.d lerenkliniekkwint.nl 

NL 3500 VW Utrecht 
Nederland 

Vier milliliter bloed afnemen in plastic EDTA-buis en goed mengen . Op de buis de naam 
van de hond vermelden. Bij kamertemperatuur versturen in een met luchtfolie 
verstevigde envelop. Voor elk dier één formulier invullen. 

Adres: 

http:N\V'N.dlerenkliniekkwint.nl


AUB de gegevens van de hond nogmaals invullen 

Naam hond Qunack's Favor Lyckan Lucky Luc 
Ras Nederlands Kooikerhondje 
Tatoeage/chipnummer 528140000585168 Stamboomnummer NHSB2976930 

Ondergetekende, Dr. P.A.J. Leegwater, geneticus aan de Universiteitskliniek voor 
Gezelschapsdieren, verklaart dat onderzoek van het bloed, hem toegestuurd en gelabeld 
als zijnde afkomstig van boven vermelde hond, heeft uitgewezen dat het DNA van 
genoemde hond. 

Met betrekking tot de ziekte van von Willebrand: 

1\1 iet op deze ziekte of dragerschap daarvan wijst. 

o 	Aangeeft dat de hond een homozygote lijder is, derhalve zeer waarschijnlijk een 
verhoogde bloedingsneiging heeft en de ziekte doorgeeft aan zijn/haar nageslacht. 

o 	Aangeeft dat de hond een heterozygote drager is van de ziekte, zelf waarschijnlijk 
een of nauwelijks een verhoogde bloedingsneiging vertoont maar de ziekte wel kan 
doorgeven aan het nageslacht. 

Met betrekking tot de ziekte Erfelijke Necrotiserende Myelopathie: 

lil 	 I\liet op dragerschap van deze ziekte wijst. 

o 	Aangeeft dat de hond een homozygote lijder is en derhalve zeer waarschijnlijk de 
ziekte op jonge leeftijd zal ontwikkelen. 

o 	Aangeeft dat de hond hoogstwaarschijnlijk een heterozygote drager is en de ziekte 
kan doorgeven aan het nageslacht. 

Datum: 	 Handtekening: 



UITSLAG PATELLA ONDERZOEK 

Naam hond: Qunack's favor Iyckan lucky luc 

Ras: Kooikerhondje Geslacht: reu I iZ2f 

Geboorte datum: 25-08-2014 

I\IHSB nummer: 2976930 

Chip nummer:528140000585168 

Eigenaar: J. vld Vosse te Nijmegen 

Bij klinisch onderzoek van bovenstaande hond op 03-02-2016 werd 

geen aanwijzing gevonden voor het bestaan van een patella-Iuxatie: (patelIa "vri j"). 

vastgesteld dat de horizontale verschuifbaarheid van de patelia (links en/9f rechts) vrij 
groot is (naar binnen [en] buiten), deze is echter niet uit de groef te disloceren. 

[ ] vastgesteld, dat de patelia (links enlof rechts) niet voldoende stabiel in haar groef op 
het dijbeen zit. Zij is door draaien aan het scheenbeen enlof door zijwaartse druk te 

disloceren naar buiten enlof naar binnen. Er is sprake van een patelIaluxatie Graad 1. 

vastgesteld, dat de patelIa (links I rechts) bij beweging, tijdens het staan of lopen spontaan 

(af en toe Iregelmatig) van haar plaats schiet naar binnen I buiten. 

Er is sprake van een patella-Iuxatie Graad 2. 


[ Bijzonderheden: (O.a. Graad 3 of 4, of evt. operatie): ....................... . 


Opgemerkt dient te worden, dat het bovenstaande dier werd onderzocht in het kader van een 
inventarisatie binnen het ras, en dat vooralsnog over de wijze van vererving onvoldoende bekend is, om 
te kunnen zeggen dat er bij het fokken met normale ("vrije") dieren geen patella-Iuxatie kan optreden 

bij de nakomelingen. ~ 

. . . . . . . . . .. ondertekening) 

. . . . . Maas te Oisterwijk. 
~~.&.I.r-rGezelschapsdieren 

n ter documentatie, heeft geen betekenis voor fokadvies 

(Formulier dd. 1-5-1994, gewijzigd 7-12-1998. Copyright Meutstege) 



BEVINDINGEN PATELLA ONDERZOEK 

Onderzoek werd verricht door: Drs. C.P.H.J. Maas te Oisterwijk. Hij verklaart het chipnummer van de hond 
gecontroleerd te hebben: en in orde bevonden / dit nummer was niet leesba alen hetgeen niet van 
toepassing is). (Handtekenin . . 

Naam hond: Qunack's favor Iyckan lucky luc 

NHSB nummer: 2976930 Uitslag code: '\< 5' 

Chip nummer: 528140000585168 

Eigenaar: J. vld Vosse te Nijmegen 

ANAMNESE (vraag aan de eigenaar): 

Ooit klachten gehad bij het lopen? ja~.Heeft U aanmerkingen op het gangwerk (gehad)? @? ja 

STAAND ONDERZOEK: 

PatelIa op haar plaats? Links: neen 
Rechts: neen 

PatelIa te luxeren? Links: ja -> lat.lmed . 
Rechts: ja -> lat.lmed. 

LIGGEND ONDERZOEK: 


LINKER KNIE: hond is .. ~ . ... gespannen 


PatelIa in de trochlea? 
 neen --> lat. - mediaal 
PatelIa over rand te drukken ja --> lat. - mediaal 

met/zonder rotatie 
PatelIa alleen door torsie van de tibia alluxabel? ja --> lat. - mediaal 

ja 
Crista midden voor? 
Crepitatie 

neen 

• I 
RECHTER KNIE: hond is .~: . . . gespannen. 

PatelIa in de trochlea? neen --> lat. - mediaal 
PatelIa over rand te drukken ~ ja --> lat. - mediaal 

met/zonder rotatie 
PatelIa alleen door torsie van de tibia al luxabel? ja --> lat. - mediaal ~ 
Crepitatie ja 
Crista midden voor? neenW 

. b" d h d \n ..f2...À -n" ., ' ~l; w-J VJ(JOvenge IJzon er een: . j,) . . ~~J' . . . .. ' 
CONCLUSI E : . ~j \J~. \,<.~~vc~ 
Ondergetekende, eigenaar/hoeder van bovenstaande hond verklaart dat de voor onderzoek aangeboden 
hond 'de hierboven beschreven hond is, en dat hij/zij bekend is met de door de rasvereniging gestelde regels, 
en toestemming geeft om de resultaten van het onderzoek te gebruiken voor het officiële fokprogramma. 

(ondertekening): 4ft.t€-1@&. -:--~. . 03-02-2016. . .. ' 

(Form. dd. 1-4-94. Copyright Meutstege) ((Kopie van) dit formulier + kopie stamboom opsturen naar Meutstege) 



RAPPORT-OOG-ONDERZOEK 

Certificate of eye examination 

European Co lege of Vetennary Oph nalmologislS 

Dier anlmal 

Naam 

"""'" 
Ras 
b.

Stamboek no. 
r&}S!F4ItAQ11 1"10 

Microchip no. 
ooat"'no '

Registration for ECVO reg.nr.ondel2oek JOg.~.'_""'''I
The Netherfllnds 

Raad van Beheer 

PO Box 75901 

1070 AA Amsterdam 


Tel .. +31.20.6644471 

Fax: +31.20.6710846 


O-NL no. 

.,,-. 

b., ._L 
Rasvereniging 

~"'" 
Kleur 

OO)IOU< 

Tatoeage
ncO "'- _," -"----r.__~ 

--G ~S~ - t-~~.- · · · · ...dag maamc: Jaar ---- --"';--la~ch~ c::::; v rouwe....ljk 1T Eerder onderzoek ç::;Q Nee '" c:::::J Ja yeo:CJ Vrij ".,.~ , CJ Onbeslist u"""""""'"Geb.datum 
1 , Ot' 1 ,." ~ Mannelijk "'" .,.. -- ,rn' CJ Voorlopig niet vrij _jcuo c:::::J Niet vrij '.""'eO 

,~ 

Indien abnormaal : datum, cert . no.+ reg .no. onderz. 
Eigenaar/houder ovmer/age nt 

- - - - - ---

ïä'nd-

.~I-

I Sbnom"oi "P ;::p~ ne _I.\. ex~m 

DNA-Tests CJ Ja Type+datum 
Naam 

~ Nee TJa 1'fJW • rlRlf!""m 
Adres 

.----.---.-_.- _ . . - 
Land, PC 

Iry.lJ, 

~;~e!~e::n~:rg~~; ah~~~~e~e6~~6~:~~~a~~~'i~.a~~V:i\eg~~?r:Qk~r~erm~tS~~d '~~dv:~~k~~~~:r~~j~~%~rseg~i;k~j~rt ~:~t~~l~~.r~rhne~ 

on~rzoeksreglement en tevens met openbaarmaking van de gegevens en resultaten van he! onderzoek entef beschikbaarstelhng voor door de 

ECVQ goedgekeurd gebruik. Een aantal bepalingen. zoals de vocr....aarden waaronder de uitslagen worden doorgegeven aan de rasverentgir,g is 

opgen.omen cp de acliterzijde van dil form ulier. 


Th<! lInde's<gned aqrees to the rules o!lhe nau""al .::heme an ~onfl"".s UmUhe an.mal sutnnltlud 101 exalT'lnalion IS 1h<lllTle 

cJe.cnbed above Signaw,,,alsomaans thattoeresultsareava laciolorofficla lltIolicallOO end Olrn.r ECvO aooI"Cved USA 


O nde rzoek examlnahon Identificatie IdentifIcation 
d. g__._ maand Jaar 

Datum ,/l J_ Controle tatoeage c:::J Correct c::::J Deels IN iet leesbaarc=:J Afwijkendc:=l Afwezig 
, I 

... ~" " 00 ...,.. gA rtl) 1If11T:.'~1'J\- oatT 111o.., --=L ~ I 

Methode minimaal : Mydriaticum, ophthalmoscopie indirect en spleetlamp biomicroscopie ;.10x Controle microchip ~ Correct r:::::::J Afwijkendc::::J Afwezig 
. .......... I."'f"'_. ,~. tfll...;.l yQ r: "" I{J" "Jnc~' -Cl"~f» D J( do. ,...~,..t:C' -NtBL " 


c::::J Onderzocht vóór pupilverwijding c::::J Tonometrie (zonder mydry.tlcum)Extra: 
c::::J Ophthalmoscopie, direct c::::J Anders: 

c::::J Gonioscopie (zonder mydrialicum) Indien een andere methode is toegepast, heeft deze verklaring alleen waarde indien vergezeld van een specificerend certificaat. 

Commentaar: 

n 

FotO's 

fJGS' 

linker oog (OS) ~ ('len eye 

o 
anI 

~ 

Oogziekte no.: 
) 

N.B.: NIET VRIJ van 

Resultaat voor de als erfelijk beschouwde oogziekten resulls for Ihe presumed Inhenled eye dlseases 

VR'J ONBESLIST NIET 

1. Membrana Pupillaris Persistens IPPM! c::J 
VR'J ..
~Ir,s 
~Iens 

CJcomea 
c::Jlamina 

2. Persisterende Hyperpl.Tunica Vasculosa c::J 
Lentis/Primair Vilreum ,pHTVl..i PI-IPV\ 

~graad1 

~graad 2-6 

3. Cataract (congenitaal) c::J 
( multi)focaal 

4. Retina Dysplasie tROl c::J c::Jgeografisch~ totaal 
5. Hypoplasie-/Micropapilla [IJ CJ CJ 

choroid . hypoplasie 

6. Collie Eye Anomaly ICEAI CJcoloboma 
_ anders: ~
 

7. Anders: olhe CJ CJ 
fibraelatae 

8. L.pectinatum abn. (pl.A: cnly 8P,argo",oscooyi CJ c::J laminae 
occlusio ~
 - . ·.tu

Inter retatle In lerprelailon 

FOI05 

c:::::J gering c:J middelmatig c; emstig 

Naam van de ziekte I De erfelijkheid is bij dit ras nog onder studie 

~ 

t.!! u. . ra • 

Resultaten geldig voor 12 maanden resulls valld for 12 nlonth 
* *** VRI J VOORLOP'G

N'ETVRIJ 
NIET 
vRIJ 

11. EntropionlTrichiasis [TI] c::J c:::::J 

12. Ectropion/Macroblepharon c:::::J CJ c::J 

13. Distichiasis /Ectopische cilie Ó CJ CJ 

14. Cornea dystrophie c:::::J c::J corticaal 

posl. pol. 

15. Cataract (niet-congenitaal) c::J ant.sut. L 

punctata 

16. Lensluxatie (primair) Cl c:::::J c::J nucleus 
ar.ders 

17. Retina degeneratie (PRA) c:::::J 

18. Anders: other 
~ 

* "Vrij": Het dier vertoont geen verschijnselen van deze. erfelijke oogziekte(s). "Niet vrij" : Het dier vertoont de klinische symptomen van de als erfelijk beschouwde oogziekte(s). 
U"affucted signifies that tI1ere I. na clinical ""Idence of the presumee ónhented 9)19 d,saase!Sl spec,fled. whereas affected s:gnl~as thai tnere is sucn evidenc~ 


Zeer geringe afwijkingen, die mogelijk passen bij het klinische beeid van deze, ais erfelijk beschouwde oogziekte(s); deze zijn echter onvoldoende specifiek. 

The a",mal disllla)'$ 'hntca features lila' roule passlbl)' fit tne pffisurned Innented eya clisease(s) men~onee, out me changes are 1Tlc:onclusllle. 

Geringe afwijkingen passend in het klinisch beeld van deze, als erfelijk beschouwde oogziekte. Voortschrijden van het proces moet dit bevestigen. Herkeuring over ........ maanden. 


••• • t· •• • • ... .... .. 

Naam 

©ECVO 

---. 

The a",mat displays ""'10 but ~pecffic c':nical signs of t~ resum mhenlea e~e dlSeasels) menhonw. Furtn"r UerelDpnmrrt Wlil ccnfirm !he d1<lQnosis Reexarml18bOlI In montlls. 


Ondergetekende heeft bovenstaand dier onderzocht in 
het kader van het bestrijdingsprogramma van erfelijke 
oogziekten , met het bovengenoemde resultaat. 

The de<5>gned ha5 tod.1I el/llrTTlTlad me abov tn8I',.,ned a<\ilmiI lar 
tfl.,. hMGoch dlS8a5e sdWrT'Ie" • ., :h9 ra~'-tsas .e.nown 

I 

kleur / distributie OOk M ...~ 
wit RvB ',","fut r.aoorl8l reg.dill) 

geel ..... no!.<Io1I t...,."..,. 

roze ~~sdv::.z~n~~~rg 11'<' -.., 
wit eigenaar/houder ~M. QY."'S .JOent handtekening dierenarts, geautoriSeërd oor de ECVO 



 

 
 

 

    Gedragsverklaring 
 
 
 
 
Hierbij verklaart ondergetekende namens de commissie Informatievoorziening, 

fokkerij, gezondheid en gedrag dat het kooikerhondje,      
 

 

Qunack's Favor Lyckan Lucky Luc, NHSB2976930, geboren 25-08-2014  

 
 

van eigenaar,     

 
 

J. v/d Vosse, 's Gravensandestraat 19, 6533 NT Nijmegen  

 
 

volgens het in de Algemene Ledenvergadering van 13 mei 2001 vastgestelde 

Fokreglement voldoet aan de eisen die worden gesteld voor het afgeven van een 

positieve gedragsverklaring. 
 

 

Deze regeling is van toepassing op alle hondjes waarmee wordt gefokt vanaf  
1 september 2001. 

 

 

Het bestuur trekt op advies van de Informatiecommissie de gedragsverklaring in, 
wanneer de hond niet meer voldoet aan de gestelde regels in het Fokreglement. 

 

 
 

Namens de commissie Informatievoorziening, fokkerij, gezondheid en gedrag 

 
 
D. Hillen                                                        Saasveld, 11 februari 2016  

       
 

 
           



Vereniging "Het Nederlandse Kooikerhondjen 

,\ ,t ' 
,', .~ Bewijs van schofthoogtemeting 

Naam hond: QM.nack'..5.....fa..\Jctr.....L~ckA.h.....LU..c.k.:f....Lu.C................... 

geb.datum: 25.~..8..-:-:..2.Qf.~f. .................. .......~ .. . ... ' 

NHSB-nummer: .2q:.rG.<j .).c2... ............................ .. ..... 

tat./chipnr.: 5.t~I~1.OO.o..o.Se.s..l.6d ......... 

geslacht: reu Ie.. 

schofthoogte: ..\t.l. ...... .. cm I ...e.e.n.e.f.\ ...\!.e2.cbg.............................. ......... ..................... cm 


(in letters) 

naam meter: ..t.....ue.ck.e.d;.................... .......... .. .. 
datum meting: ..1..~ ..:::3..:-:.'lOJ.6....................... .. ......... 
plaats meting: ...I3eu.5\ch.em........... ...... ...... .. ... 

handtekening meter: ........U..A1'f;

) 
.ktPri?":':. .... ................... .. 


(in tweevoud; 1 exemplaar voor VHNK I 1 exemplaar voor eigenaar) 

http:I3eu.5\ch.em


Vereniging "Het Nederlandse Kooikerhondje" 
Opgericht 11 februari 1967 te Delft 

INDIVIDUEEL EXTERIEURBEOORDELINGSFORMULIER 

Datum: 12 maart 2016 Catalogus nummer: J i0 

REU/~ Nestnummer: 3 i 

1. Alg~3*eld: .. /J1h,y/~@1~~./~:J.jh:J),r-dk... 
...... .~Jtf1~ .. .tod./?,/.J~ .. /.&1.1 I} ..................... . 


4. 	 Behar,~g:··············· · ··· ./;1;~/ .................... .:t~ . .. ....... . 
...... .dlWM t: .. IJ, ........ ./:.... lPIh:d.. L.h ....... . 

.~ J.Nt .c.&ar\ ...... c!l~-ed. . OG.1Hb'ÛH/.: ............. . 


5. Gangwe:t!r~rJ~' .• ~r.~~~ •... '.' ..• 
6. Gedragen~rak1er: ••• . ~r~~f/:' .•...•••...••••• 
7. Opmerkingen: 

Handtekening Keurmeester: 

,ngeSChrer!: verenigingsregister van de KaCler van Koophandel te Delft, onder nummer V397080 

mailto:J1h,y/~@1~~./~:J.jh:J),r-dk


Raad van BeheerDogshow Bleiswijk www.raadvanbeheer. nl 

Organised by : St. Int. Honde ntentoonstell ing KC Dordrecht e.O. 


ww\\' .dogshowbleiswij k .nl 


Catalogusnummer: 1454 Jeugdklas Ring: 29 

Ras: Nederlandse Kooikerhondje 

Naam: Qunack's Favor Lyckan Lucky Luc 

Stamboek: NHSB 2976930 Geslacht: Reu 

Datum keuri ng: 7 november 2015 

Keurmeester : dhr. G.H.A.H. Mensink 

Bijzonderheden: 

o Absent o Diskwalificatie o Uitgesloten o Niet te beoordelen 

KWALIFICATIE 
BABY/PUPPY 

o Veelbelovend 

o Belovend 

o Weinig be lovend 

KWALIFICATIE 

Rf Uitmuntend 

o Zeer Goed 

o Goed 

D Matig 

PLAATSING 

o niet geplaatst 

PJ1 
02 

[J3 

[J4 

PRIJZEN 

o GAG 

o Res . GAG 

o GAGI B 

D Res . GAGIB 

BESTE 

o Beste Reu 

o Beste Teef 

o Best of Breed 

BESTE 

D Beste Baby 

o Beste Pup 

D Beste Veteraan 

Beoordeling : 

Ç,Joede C&..ci:< Iy f lSÇ kg ~ Q ", VI k.JaNI 
9e:ede kU~r(:9) ,bY'oek Ph (Jp::; ctq vt SiqOI/i 

www.raadvanbeheer


AMSTERDAM WINNER SHOW 
13 DECEMBER 2015 

Cat. Nr. 3874 
Nederlandse Kooikerhondje - reu - Jeugdklas 

Qunack's Favor Lyckan Lucky Luc 
NHSB 2976930 

Keurmeester: Wout Arxhoek (NL) 

RÇjÇjD VÇjN BEHEER. 
HOUDEN VRN HONDEN 

Ring: 23 

BIJZONDERHEDEN 
DAbsent D Diskwalificatie D Niet te beoordelen 

KWALIFICATIE KWALIFICATIE PLAATSING PRIJZEN BESTE TITELS 
(Jongste- en Puppyklas) (overige klassen) 

D Veelbelovend I>i(Uitmuntend 1 D CAC D Reu JW Jeugdwinner/-ster 

D Belovend 

D Weinig 

D Zeer Goed 

o Goed 

D 2 D RES. CAC 

D 3 D CACIB 
D Teef 

o B.O.B. 
o W Winner/ -ster 

belovend o Matig D 4 D RES. CACIB 

o GEEN 

o Jongste Pup 

D Pup 

DJeugdhond 

D Gebruikshond 

D Veteraan 

D VW Veteranenwinner/-ster 

Beoordeling: 

Benelux Winner Show v2015 


