KCM 2014
Kampioenschapsclubmatch, 26 oktober 2014
Keurmeester T. van Adrichem Bogaert Kwint
Babyklasse reuen:

Inspector Clouseau van Liëuwevelt

1VB Beste Baby van het Ras

Schattige Barbichet. Lief kopje en uitdrukking. Zag graag in de toekomst meer
opvulling boven de ogen, prima oor en ooraanzet. Prima hoeking voor, prima
lendenen en echt barbetkontje. Prima benen en voeten maar mist crochet. Prima
beharing, al goed wollig

Puppklasse reuen:

Barbedoux Pomerol Grand Cru

3VB

Netis Jack the Lad

B

Cherubiel de l'Esprit de Bonté

4B

Barbedoux Beaune Grand Cru

2VB

Phanuel de l'Esprit de Bonté

1VB Beste Pup van het Ras

Jack Dibbes Philip Des Etangs du Patural

B

Prima afmetingenm heel innemend barbichethoofd van de juiste afmeting mooie
korte voorsnuit. Prima schedel en ooraanzet. Prima voor en acherhand. Mooie lage
hak. Beste ribben. Zou in lendenen en croupe iets geronder mogen zijn, prima
beharing. Goed gangwerk, mist crochet in staart
Innemend barbichet hoofd dat in schedel nog tijd nodig heeft uit te zwaren. Zag
graag meer lengte in lichaam en geslachtstype. Prima voorhand. Goede croupe
maar zou iets meer welving mogen hebben. Mooie lage hak . Goede beharing,
goede benen en voeten. Gangwerk oké, geen crochet
Goed gevormd barbichet hoofd. Prima oog en oor. Goede lengte van de voorsnuit.
Goede hals en hoeking voor. Heel mooi bone en voeten. Staat op dit moment
achter wat overbouwd. Zag graag iets meer ronding in de lendenen en croupe. Als
deze hond met het uitgroeien in balans komt zal hij beter worden in
achterhandbelijning en achterhandhoeking. Prima beharing, leuk temperament,
gangwerk mag vaster, mist crochet.
Een echte barbichet leuk hoofd, goede afmetingen. Mooi oog en oor. Prima hoeking
mooie lage hak. Hele mooie ribben goed doorlopend borstbeen. Voldoende ronding
in de lendenen en croupe. Fraai bone en voeten. Prima beharing. Goed gangwerk.
Mist crochet.
Heel mooi totaalbeeld, prima hoofd. Goede afmetingen. Oogkleur heeft tijd ndog,
prima hals, voorborst en ribben. Prima lendenen, croupe zou een fractie ronder
mogen. Goede achterhand. Mooie lage hak. Este benen en voeten. Mooie wollige
vacht. Mist crochet, mooi gangwerk.
Jonge barbichet die in alles nog tijd nodig heeft. Super temperament zag graag
meer massa in schedel. Goed oog en oor. Bovenbelijning zou iets rastypischer
mogen. Goed bone. Staat wat sabelbenig. Gangwerk heeft ook wat tijd nodig. Mist
crochet

Jeudklasse reuen:
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Quaciëndas Ruffe CiscArno

ZG

Barboucles sur Meuse Didier d'Or

3U

Nuphar's In Full Swing

2U

Barboucles sur Meuse Calin Peluche

U

Dirk du Laitier

G

Digitalis von Springbell

4U

Barboucles sur Meuse Mon Ami
Barboucles sur Meuse Dax Romance

1U, CAC, BOS
Absent

Mannelijk totaalbeeld. Goede schedel, zag ooraanzet graag wat lager eb voorsnuit
wat korter. Mooi oog en uitdrukking. Prima hals en schouider. Zag graag iets meer
hoeking in de vorohand en meer voorborst. Goede ribben, goede achterhand.
Goede staart zonder crochet. Beste benen en voeten. Gangwerk is oké. Lekkere
kwispel
Innemend mannelijk hoof. Mooie uitdrukking. Goede afmetingen. Mooi oor,
prachtig aangezet. Prima hoeking voor en achter. De juiste Barbetbovenbelijning.
Prima bone en voeten. Prima kwispel zonder crochet. Heeft tijd nodig voor meer
ribwelving en wordt dan ook dieper in de lendenene. Goed gangwerk. Mist crochet
Prachtig barbichon hoofd, mooi van verhouding. Prima oor. Uitmuntende
hoekingen. Beste ribben. Prima bone en voeten. Zag graag iets meer rastypsche
belijningen en croupe. Vlot gangwerk. Prima presentatie, mist crochet
Niet de kleinste van vandaag maar wel leuk type mannelijk hoofd, voorsnuit zou
wat korter mogen. Mooi oog en oor. Goede hoeking voor en achter. Prima
rastypische bovenbelijning. Prima bone en voeten. Goede staart en mooie
beharing. Goed gangwerk. Mist crochet. Ontzettend leuk contact met de baas!
Mannelijk totaalbeeld lieve uitdrukking. Zag de verhouding in hoof graag wat
rastypischer en wat meer massa in de schedel. Voldoende hoeking voor en achter.
Zou iets meer beenlengte mogen hebben. Goede ribben en lendenen. Mooie lage
hak. Heel trots op zijn staart tijdens het lopen. Wat wollige beharing. Lief
temperament
Mannelijk totaalbeeld, prima afmeting in hoofd. Leuke uitdrukking. Mooi oor.
Geode lenenen en croupe. Mag iets dieper worden in onderbelijning. Goed
gangwerk zag de beharing graag iets wolliger.
Leuke jonge barbichon die eigenlijk alleen maar tijd nodig heeft voor de breedte
van de schedel en riben welving. Prima bone en voeten. Rastypische
bovenbelijning. Mooie beharing, mooie lage hak, goed gangwerk, mist crochet

Tussenklasse reuen:

Barbedoux Einstein Erudiet

2ZG

Tamino vom Staufener Schlossberg

1U

Leuke barbichon die eigenlijk nog barbichet is. Hoofd met goede verhoudingen en
uitdrukking. Zag oren graag lager geplaatst. Goede hoekingen, mag meer welving
hebben in ribben en diepte in lendenen. Mooi kontje, prima bone, prima gangwerk
en beharing.
Mannelijk totaalbeel. Mooi van afmetingen, ook in hoofd. Prima oor, prima
uitdrukkig, goede hoekingen voor en achter. Prima bone en voeten. Lekkere
ribbenkast. Lekker kontje, passend bone. Mooie beharing. Zou fractie meer
lichaamslengte en lendenen mogen hebben. Prima vachtstructuur

Openklasse reuen:
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Barbedoux Draf Derby

ZG

E'Pretu Duschi de la Cale des Rouleaux

ZG

Barbedoux Erasmus Erudiet

4U

Nordic Breeze Cinnamon Riverboy

2U

Auf Den Dehmerbergen Urbanus

Diskwalificatie

Nuphar's Everything Zen

1U, RCAC

Calin du Pré de Redy
Baldur von Springbell

ZG
Absent

Henriot de l'Esprit de Bonté
Boromir von Springbell

Nuphar's Four Leaf Clover

ZG
Absent

G

Mannelijk toaalbeeld. Leiv uitdrukking, voorsnuit zou iets korter mogen. Oor net
voldoende geplaatst. Graag iets meer hoeiking voor en voorborst, prima ribben.
Zag graag rastypische bovenbelijning met een welving over de lendenen en
croupe. Passend bone, goede voeten. Rastypische beharing, goed gangwerk.
Neusbelijning mag iets rechter. Prima voorgebracht, lekkere kwispel.
Een echte kerel. Hele leuke uitdrukking. Zag gaag een kortere voorsnuit, meer
stop en bredere schedel. Goed oor, voldoende hoeking in voor en achterhand.
Prima ribben. Zag graag rastypischere croupe. Goede vachtstructuur, lekkere
kwispel. Gangwerk oké
Mannelijk totaalbeeld. Goed schedel – voorsnuitverhouidingen. Stop zou iets meer
benadrukt mogen zijn. Oor zou iets lager aangezet moegen zijn. Goede ribben,
goede bovenbelijning, goede benen en oeten. Goede vachtstructuur. Goede
hoekingen voor en achter. Goed gangwerk.
Mannelijk totaalbeeld. Mooie brede schedel, prima vang. Goede hoeking voor en
achter. Beste ribbben. Rastypische bovenbelijning. Prima bone en voeten. Prima
beharing. Ooraanzet zou iets lager mogen zijn. Vlot gangwerk. Erg goed contact
met bazin.
Goed gevormd mannelijk hoofd. Goede verhoudingen goed oortje. Goede hoeking
voor en achter. Goede ribben. Wat vlakke rugbelijning. Vrolijke staart. Zag de
kleur graag wat evenredig. Helaas de ring uitgestuurd wegens onvriendelijk gedrag
naar andere exposanten
Evenredige gebouwd, mannelijk hoofd die fractie korter in voorsnuit zou mogen
zijn. Prima oren, mooi oog, prima hals en schouder. Fraaie ribben, hele mooie
achterhand, prima beharing. Hoera een crochet. Voldoende welving over de
lendenen en croupe, prima gangwerk
Mannelijk totaalbeeld. Hoofd in goede verhouding, mis de beharing over de ogen.
Oor is goed. Voldoende hoeking in voor en achterhand. Staartdracht wat hoog,
prima bone en voeten. Goede vachtstructuur tijdens gangwerk rugbelijning niet
optimaal.
Mannelijk totaalbeeld. Hoofd van goede afmetingen. Lieve uitdrukking, wat kleine
gebitselementen en wat weinig onderkaak. Goed hals en voorhand. Goede ribben
en achterhand. Zag graag iets meer welving over de lendenen en iets rondere
croupe. Door de vlakke bekken wordt de staart wat hoog gedragen. Gaat achter
niet paralel. Heel leuk temperament, prima presentatie
Innemend hoofd van goede verhouding. Prima oor. Voldoende hoeking in de
voorhand. Lekker barbetkontje, prima achterhand, bone en voeten. Goede
beharing, goed gangwerk. Kleine gebitselementen door wat smalle onderkaak staat
onder-voor daarom:
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Auf Den Dehmerbergen Sindbad

3U

Innemend barbethoofd, mooie uitdrukking. Mooi oor, mooie hoeking voor en
achter. Beste ribben, mooie beharing. Zag graag meer welving over de lendenen
en rondere croupe. Heel leuk contact met de baas

Kampioensklasse reuen:

Barbedoux Rolo Leckerli

1U

Bowen de l'Ile Romande

2U

Prachtig evenredig gebouwde mannelijke reu. Mooie voorsnuit en schedellengte.
Schedel boven de ogen zou fractie meer opvulling mogen hebben, goed oor.
Prachtige ribben. Fraai bone en voeten. Gaat vlot met goede bovenbelijning. Gebit
zou wat beer mogen. Wat kleine elementen en niet helemaal op een lijn. Op en top
Barbet
Krachtig barbethoofd. Mooie vang – schedelverhouding. Schedel kan boven de
ogen tikje meer opvullig hebben. Prima oor. Zou fractie meer lengte in lichaam
mogen hebben door hoeking. Prima bone en voeten. Gangwerk oké, trots op zijn
staart. En Hoera crochet!!!

1U

Goed geproportioneerd in hoofd, goede uitdrukking,, oor en oog. Gebit zou iets
rechter mogen. Goede hals en hoeking voor. Prima ribben, iets te goed in voer.
Prima achterhand hele goede lendenen en croupe (kontje). prima bone, voeten en
beharing ondanks dat hij iets te zwaar is heeft hij een goed gangwerk. Hoera een
crochet!!

1VB

Leuk teefje, een echte barbichette. Prima hoofd, mooi oog. Prima oor, goede hals,
goede voor en achterhand. Prima ribben, prima bovenbelijning. Prima beharing, al
goed wollig. Prima bone, vlot gangwerk. Mist crochet

Fokkersklasse reuen:

Quaciëndas Misiu Miedzy-Nami
Babyklasse teven:
Indian Zummer van Liëuwervelt
Puppklasse teven:

Barbedoux Chablis Grand Cru

1VB

Yeyezel de l'Esprit de Bonté

3B

Isis von der Leibrücke

WB

Vrouwelijk totaalbeeld, goede verhoudign voorsnuit – schedel, maar mag iets meer
opvulling boven de ogen. Goede voorhand, prima doorgeribt. Goede achterhand,
bone en voeten. Zag graag de lendenen en croupe iets geronder. Mooie beharing,
tijdens het gaan trots op haar staart. Leuke Barbichette met een leuke kwispel
zonder crochet.
Vrouwelijk totaalbeeld. Lief temperament met een leuke kwispel zonder crochet.
Toont wat quadratisch. Goede voorsnuit, schedel op dit moment wat weinig breed.
Mooi oog. Voor en achter zou ze wat beter gehoekt mogen zijn. Mooie benen en
voeten, trots op haar staart
Vrouwelijk totaalbeeldgoed gevormd hoofd, goede verhoudingen. Prima oor. Goede
voorhand. Staat achter wat overbouwd. Gangwerk mag wat vaster worden vooral
in de polsen. Beharing zou iets wolliger mogen. Helaas heeft een onder-voorbijtend
gebit. Mist crochet
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Barbedoux Pippin Hobbit

2VB

Hanaël de l'Espritde Bonté

4B

Jeugdklasse teven:
Draba von Springbell
Deesje du Laitier

Absent
Absent

Nuphar's Moments In The Moonlight

1U, RCAC

Fiona Konstelacja Malej Niedzwedzicy

U

Quaciëndas Aimee CiscArno

4U

Nuphar's Necessity

3U

Barboucles sur Meuse Marly Danae

2U

Nog helemaal een puppy + een babyfa(?) Een echte Barbichette. Leuk oog en
uitdruking goed oor, goede bovenbelijning en hoeking. Goede voete, mooie lage
hak en mooie (…) Lekker kwispelend temperament zonder crochet
Vrouwelijk totaalbeeld. Mag in schedel en voorsnuit wat breder worden. Goed oor
dat afstaat door flink wat beharing er onder. Goed voorhand, prima ribben. Hele
goede bovenbelijning, prima bone goede vachtstructuur. Vacht mag iets meer
wollig. Goed gangwerk

Mooi tevenhoofdvan goede verhouding. Goede ooraanzet en uitdrukking.
Rastypische Barbiche. Mooi in lichaamsverhoudingen. Mooie lage hak, prima
ribben. Geweldige staart met crochet. Ze is apetrots op deze staart. Mooi
barbetkontje, fraaie beharing, prima presentatie
Goed gevormd tevenhoofd mag nog iets meer massa krijgen in schedel. Goede
voorhand, prima ribben. Lendenen mogen iets dieper worden goede
bovenbelijning. Goede hoekingen. Goede voeten, bone en beharing. Goed
gangwerk. Heeft tijd nodig zoals bij deze leeftijd hoort
Goed gevormd hoofd van goede verhoudingen, prima oor, goed oog. Prima
lengte/hoogteverhouding. Goede hoekingen goede ribben voor leeftijd. Goede
lendenen en croupe. Staart met crochet. Prima bone en voeten. Goede
vachtstructuur. Goed gangwerk
Vrouwelijk totaalbeeld. Prima hoofd, mooie stop, goed van verhoudingen. Fraaie
uitdrukkingen. Mooi oog. Zag graag wat stevigere ontwikkelde gebitselementen.
Prima hoekingen, beste ribben, iets te goed in voer. Prima barbetkontje. Crochet
aanwezig, goed bone en voeten. Gangwerk zou iets vaster moeten.
Aantrekkelijk totaalbeeld. Mooie verhouding schedel – voorsnuitlengte. Mag iets
breder worden in schedel. Goede hoeking voor en achter. Lekker kontje, een echte
barbiche. Prima bone en voeten. Mooie vacht. Vlot gangwerk. Met mooie
staartdracht

Tussenklasse teven:

Barboucles sur Meuse Lopez Nova

4U

Danni Snow Diamond van de Strijpse Vesta

2U

Goed gevormd hoofd, prima van verhoudingen. Goed oortje, zag graag iets meer
geslachtstype. Goed hoeking voor en achter. Zag graag iets meer lengte in
lichaam. Goede bovenbelijning en croupe met juist barbetkontje. Goed bone en
voeten . Gangwerk zou iets meer kunnen stuwen. Bij het gaan trots p haar staart.
Prima beharing, prima gepresenteerd
Ze heeft een lachend gezicht, goed van verhoudingen. Mooi ooge en uitdrukking
prima oor. Prima hoekingen in de voorhand. Goede ribben en achterhand. Goede
rastypische lendenen en croupebelijning. Goed bone en voeten. Vlot gangwerk,
lekker Barbicheje
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Barbedoux Faraday Erudiet

1U

Dana Snow Diamond van de Strijpse Vesta

ZG

Barbedoux Lollapalooza Festival

ZG

Barbedoux Braille Erudiet

3U

Aantrekkelijk kopje. Zou ietsje korter in voorsnuit mogen zijn. Mooi oog en
uitdrukking. Goede hoeking in voorhand. Pima ribben, goede achterhand. Prima
lendenen en croupebelijning. Mooi bone en voeten. Gaat achter tikje smal. Mooie
beharing, lekker wollig. Leuk totaalbeeld, prima presentatie
Prima voorsnuit, zou iets meer massa mogen hebben in de schedel. Mooi oog en
uitdrukking. Goede voorhand, prima ribben. Lekker barbichekontje. Goede
achterhand. Prima bone en voeten. Prima beharing. Zou een fractie vrouwelijker
mogen zijn in hoofd. Prima presentatie, lief temperament
Vrouwelijk hoofd, goede verhoudingen in vang – schedellengte maar mag op deze
leeftijd breder in schedel zijn. Prima oor, goede schouderligging. Schouderpunten
liggen te dicht bij elkaar. Goede achterhand. Prima barbichekontje. Passend bone,
goede beharing.
Hoof van goede verhoudingen. Mooi oog en uitdrukking. Mooi oortje, goede
hoeking voor en achter. Prima hals, beste ribben die iets meer welving mogen
hebben. Goed Barbiche kontje. Hele mooie beharing. Klein crochetje aan uiteinde
van de staart. Vlot gangwerk.

Openklasse teven:

Nuphar's Captivation
Quaciëndas Sangria Georgii

ZG
Absent

Barbedoux Joule Erudiet

1U

Nuphar's All My Tomorrows

2U

Reeds Fowling Alexia

3U

Vrouwelijk hoof wat beter geproportioneerd zou mogen zijn, wat smal in schedel.
Goed oor, zag graag meer beharing boven het oog. Goed hals. Ribben goed
gewelfd. De knie en hakhoeking is wat uitgesproken. Barbetkontje is iets te zwaar
aangezet. Goede beharing. Gangwerk is oké.
Mooi gevormd vrouwelijk hoofd, goede verhoudingen voorsnuit – schedel. Mooi
oortje. Goede hoeking in voorhand. Goede ribben. Mag tikje strakker zijn in
bovenbelijning maar wel mooie welving over de lendenen en barbetkontje. Goede
staart met crochet. Mooie beharing. Goed gangwerk. Mooie presentatie. Een echte
Barbette
Lekker vrolijke tante. Innemend hoofd, onderkaak zou wat steviger mogen zijn,
gebitselementen wat forser. Ooraanzet bijna goed. Leuke oog en uitdrukking,
goede hoekingen maar er zou meer ruimte mogen zitten tussen de
schouderbladen. Prima ribben en achterhand. Lekker barbetkontje. Vlot gangwerk,
leuke presentatie.
Goed geproportioneerd hoofd. Prima schedelbreedte, prima uitdrukking. Goed
gehoekt voor en achter. Prima ribben. Zag graag iets meer hoeking in de
achterhand . Omdat ze voor en achter iets minder gehoekt is lijkt ze vierkant.
Goede beharing, goede belijning van de croupe. Goed gangwerk, mooie beharing.
Goede staart en crochet. Zou een fractie mogen afvallen waardoor haar gangwerk
minder rolt
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Enora Milou van de Strijpse Vesta

4ZG

Goede verhoudingen in hoofdlengte maar zag graag meer breedte in schedel. Mooi
oog en uitdrukking. Prima oor, goede hoekingen voor maar wat smal in front. Ook
in ribben zou ze meer welving mogen hebben, goede croupe. Goed bone en
voeten. Goede vachtstructuur. Bovenbelijning zou in gang en stand vaster mogen

Kampioensklasse teven:

Cisca z Górki Podduchownej

Bluna de Bois des Buis

Nuphar's Deep In A Dream

Aantrekkelijk totaalbeeld. Mooi hoofd van precies de goede verhoudingen. Oren
iets lager aangezet. Hals zou fractie eleganter mogen. Goede hoeking voor en
achter mooi lage hak, goed bone en voeten prachtige beharing. Vlot gangwerk.
Mooie presentatie
2U
Vrouwelijk totaalbeeld, heeft goede hoogte/lengteverhouding. Zag graag bredere
schedel en voorsnuit. Goed oortje. Mooie uitdrukking. Goede hoekingen en ribben.
Lekker barbette kontje, prima beharing
3U
Fraaie teef met alles op de juiste plaats zonder overdrijving prachtig hoofd, mooie
voorsnuit en schedel. Prachtige uitdrukking. Mooi oor, beste hoekingen, beste
lendenen en croupe. Prima bone en voeten. Mooie staart en crochet. Mooie
1U, CAC, BOB, Clubwinnaar '14 beharing. Vlot gangwerk.

Fokkersklasse teven:

Barboucles Sur Meuse Sade Nova

1U

Quaciëndas Fenka Georgii

2U

Prima verhouding, mooi gevormd vrouwelijk hoofd, prima voorsnuit, prima breedte
en lengte van schedel. Voldoende krachtige onderkaak. Prima voor en achterhand.
Beste ribben, prima croupe en lendenen. Goede beharing. Vlot gangwerk.
Goed gevormd tevenhoofd. Mooie uitdrukking. Snijtanden staan wat onregelmatig.
Goed oortje. Voldoende halslengte. Goede hoekingen voor en achter. Prima ribben.
Goede bovenbelijning, beharing, bone en voeten. Goede presentatie. Goed
gangwerk
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