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Lidgeld 2020 
 
Steunend lid / Membre protecteur                         50 euro 
Hoofdlid / Membre principal                                 35 euro 
Gezinslid / Membre de la famille                          10 euro 
 
Fokkerslijst 
 
Fokkerslijst / Liste des éleveurs                             50 euro 
Pupbemiddeling / Médiation des chiots                 25 euro 
 
Wij bieden de mogelijkheid om via de website , i.c.m. de fokkerslijst, een advertentie te 
plaatsen in een zgn. “ slideshow “ dit wil zeggen dat op de pagina verschillende advertenties  
( zelf aan te leveren ) achter elkaar roulerend getoond worden. Deze advertenties kunnen 
worden aangeklikt door de bezoekers en deze wordt dan in het groot op het beeldscherm 
getoond. 
Een jaar lang op deze manier adverteren kost slechts 50 euro. U staat dan het hele jaar op de 
website. 
Uiteraard moet u lid zijn van de K.B.K.F.B. en een vermelding hebben op de fokkerslijst om 
hier gebruik van te kunnen maken. 
 
Wij vragen u om het lidgeld te betalen uiterlijk 19-01-2020 , heeft u dat op deze datum nog 
niet gedaan , kunnen we u helaas niet meer als lid beschouwen. 
 
Publiciteit 2020 
 
Zwart - wit advertentie /  Annonce noir-blanc 
 
Catalogus Clubmatch en jonge honden- en veteranendag 25 euro ( 1 pagina ) 
 

 



Bescherm je hond tijdens de koude dagen  

 

Het wordt iedere dag kouder buiten maar als diereneigenaar zijn er toch dingen waar je best 
wel rekening mee moet houden .  

 

Sommige honden zijn dol op sneeuw! Terwijl andere honden liever geen stap buiten de deur 
zetten. Maar hoe dan ook, een hond moet uitgelaten worden, ook als het sneeuwt. Tijdens de 
winterse dagen wordt er vaak veelvuldig met strooizout gestrooid om de wegen een beetje 
begaanbaar te houden.  

De voetzooltjes drogen uit door het zout en zo ontstaan er pijnlijke kloofjes die steeds weer 
opnieuw open gaan. Vervolgens komt het strooizout in de wondjes en iedereen kan zich vast 
wel indenken hoe dat voelt.  

Daarnaast raakt de dunne huid tussen de teentjes vaak erg geïrriteerd door het strooizout, het 
ziet er dan meestal vuurrood uit en gaat jeuken. 

Voordat u met de hond gaat lopen smeer dan een laagje vaseline op de voetzooltjes en tussen 
de tenen. Dit voorkomt irritatie door het zout en gaat de vorming van sneeuwballen tussen de 
tenen tegen. (Er is eventueel ook speciale pootwax of pootspray te koop) Wanneer u na een 
wandeling weer thuis bent spoel dan de pootjes goed af, hierdoor wast u het zout er af. Een 
hond kan namelijk ook zoutvergiftiging oplopen wanneer hij zelf zijn poten schoon likt. (Om 
deze reden ook: laat de hond geen sneeuw eten van plekken waar gestrooid is. ( kan je 
eventueel een foto bij posten van een bulletje in de sneeuw )  

 

 

 

Algemene leden vergadering 19-01-2020 

 

Onze ALV is op zondag 19 Januari 2020 en wordt gehouden in het muzieklokaal, 
Martinus Van Gorplaan te Lommel ( tegenover zaal De Moffel ) 
 
We beginnen om 14.00 uur en er is tevens de uitreiking van de Superprestige en aansluitend 
de Nieuwjaarsreceptie. 
We hopen u daar te mogen verwelkomen !! 
 
  



 

Ons bereikte het droevige bericht dat Danny Van Overloop overleden is. Velen 
onder u zullen hem kennen door zijn aanwezigheid op onze Clubmatch en Jonge 
honden-en veteranendag. Wij wensen Danny's vrouw Ann en verdere familie en 
vrienden heel veel sterkte in deze droevige tijden. 

	

 

 
 
  



Rasgroep van de Franse Bulldog 
De Franse Bulldog behoort tot de Rasgroep "Gezelschapshonden" 

Geschiedenis van de Franse Bulldog 
Over de vraag van het wanneer, hoe, waarom en waar de Franse Bulldog 
is ontstaan is weinig met absolute zekerheid te zeggen. Waarschijnlijk 
heeft de Engelse Bulldog er wel een rol in gespeeld. Er zijn meerdere 
lezingen over de geschiedenis van het ras.  

Toen na 1820 de hondengevechten minder populair werden en de bulldog 
meer en meer als huishond werd gehouden, ging men kruisen met andere, 
kleinere rassen, mogelijk terriërs. Daaruit ontstond een kleinere, 
gespierde hond, die zich gemakkelijker liet houden in de arbeiders-huizen 
van de handwerkslieden in de streek rond Nottingham, waar veel 
kantwerkers woonden. 

 De aldus gefokte honden, ook wel englisch toy-bulldogs genoemd, 
hadden tip-oren. Toen meer en meer machines het handwerk overnamen 
(industriële revolutie), moesten de kantwerkers en andere arbeiders uit 
de streek rond Notingham elders werk gaan zoeken. Velen vestigden zich 
in de noordwesthoek van Frankrijk rond Calais en zij namen hun honden 
mee. 
Door verdere selectie en kruisingen met o.a. terriërs zouden de honden 
een staand oor hebben gekregen. 
Deze honden werden weer in Engeland ingevoerd en waren daar meteen 
vrij populair en ze werden al snel als Franse Bulldog door de Kennelclub 
erkend. 
 
Anderen vermoeden, dat het clowneske uiterlijk van de naar Frankrijk 
meegebrachte hondjes ervoor zorgde, dat zij in Frankrijk al snel populair 
werden, vooral door hun vleermuisoren, ook wel tulporen genoemd. Door 
zorgvuldig fokken en opnieuw kruisen ontstond de basis waaruit de 
tegenwoordige Franse Bulldog is ontstaan. De Mopshond en de Belgische 
Griffon zouden hieraan ook hun aandeel hebben geleverd. 
Vooral de introductie in Parijs werd een opstap naar verdere bekendheid 
in de rest van de wereld, met name Amerika en Engeland. 
 
Weer een andere mening werd door een beroemde hondenkenner uit het 
begin van deze eeuw verkondigd. 
Deze Paul Megnin ondersteunde een andere theorie, nl. dat er bij de 
slagers, die gevestigd waren bij de hallen van Parijs, altijd al doggen zijn 
geweest. Rond 1870 werden deze honden vervangen door zgn. Terrier-
Boules, niet te verwarren met Bullterriers. 

 



 
Het waren kleine, gespierde honden met gecoupeerde oren en staart, 
waarvan het hoofd reeds de trekken van de huidige Franse Bulldog 
vertoonde en zij werden ingezet als rattenvangers. Door kruisingen met 
Englisch Toy-Bulldoggen en mogelijk ook Mopshonden zou rond 1870 de 
Franse Bulldog zijn ontstaan. 
 
U ziet dat er dus omtrent de ontstaans-geschiedenis weinig met absolute 
zekerheid vaststaat. 
Het uiteindelijke resultaat is wat voor ons hedentendage het meeste telt: 
de Franse Bulldog. 
 
De Franse Bulldog deed oorspronkelijk aan gevechtsport. In de arena in 
Spanje liep de Bull rond achter de stieren aan.  

Als het uit de hand liep, kon de Franse Bulldog in grijpen: dan hing de 
hond aan de ballen van de stier om zo de stier tot bedaren te brengen. 
Hun huidige gebruikssituatie is een heel stuk zachtaardiger: huishond. 

Karakter van de Franse Bulldog 
Hij mag dan woeste vechthonden als voorouders hebben gehad, 
tegenwoordig is hij een van de aanhankelijkste en gevoeligste honden. 
Van nature vriendelijk en hij wil dicht bij zijn baas zijn. In gezelschap 
van bejaarden is hij heel rustig, maar hij doet ook graag met de 
onstuimige spelletjes van kinderen mee. Tegenover gasten nooit vijandig; 
hij zal die besnuffelen en overal volgen. 
Het is een levendige, gezellige huishond en zeer lief in de omgang met 
mensen, vooral met kinderen. 
 
Trouw, intelligent, rustig van nature, zeer betrouwbaar en zeer 
aanhankelijk zijn typische kenmerken. 
Een kleine hond om te zien, maar met het karakter van een grote, die 
nergens bang voor is. 
 
Als dogachtige is hij vaak dominant ten overstaan van andere honden, ook 
als die veel groter zijn. Sommige mensen vinden hem er gevaarlijk 
uitzien, maar dat is hij totaal niet. 
Veel eerder is hij een clown met een uitstraling van grote innerlijke 
wijsheid. Altijd goed gehumeurd. 
 
In zijn spel is hij vaak uitgelaten en onstuimig, kan vaak hoog springen en 
komt dan wel eens wild over, maar hij kan daarentegen ook vele uren 
lekker liggen te snurken, liefst tegen het baasje aan, ten teken dat hij 
voldaan en gelukkig is. Hij gaat graag op onderzoek uit, gedreven door 
zijn intelligentie en nieuwsgierigheid.  



Zeer eigenwijs en met een stevige eigen wil. 
 
Er wordt wel eens over hem gezegd, dat hij zich net als een mens kan 
gedragen door zich beledigd te tonen, in lachen uit te barsten, te lopen 
mokken als hij niet genoeg aandacht krijgt. 
 
Het resultaat van al deze eigenschappen: een hond met karakter in een 
handzaam formaat, kortom: een fijne huisgenoot om veel van te houden. 
 
De Franse schrijfster Colette geeft een voortreffelijke beschrijving van de 
Franse Bulldog in haar romans. 
In "Prisonne et Paradis " weet zij heel treffend het karakter van een Frans 
Bulldogteefje te verwoorden: 
"Als ze een gewone hond tegenkomt denkt ze nergens aan, want ze kijkt 
niet naar honden. Op de vier Bulldogteefjes, heb ik er niet een gehad die 
wel geneigd was een praatje te maken met een basset, een windhond of 
een herdershond. Tijdens de loopsheid, die elk halfjaar plaatsvond, 
veranderde hun minachtende houding niet. Een soort verbijstering 
verlamde ze soms, op het hoogtepunt van hun sexuele opwinding. Dit 
gebeurde dan als een hartstochtelijke vreemdeling met loshangend haar 
en de tong uit een lange, heraldische snuit, zich van hen meester wilde 
maken. Ik zag ze vastgenageld staan aan de grond, met de blik op 
oneindig. De bestorming zelf echter kreeg niet van ze gedaan, dat ze zich 
met de indringer inlieten. 
 
De Franse Bulldog houdt in de zuivere, absolute betekenis van het woord 
maar van een dierenras: mensen. 
Ik zou zelfs niet willen beweren dat de Franse Bulldog een goede waker is 
in de zin van wat men daar in het algemeen onder verstaat. Hij is te 
bezeten van de mensheid om mensen te haten die een deur openmaken, 
ook al doen ze dat met behulp van een breekijzer.Ik heb nooit de 
gedachte gehad mijn honden om hulp te vragen tegenover mijn 
medemens. De wacht die ze om mij heen betrekken gebeurt zonder 
vijandig vertoon. Zij weten immers dat een constante aanwezigheid de 
beste zorg is? Met hun volledige stilte bewijzen ze zichzelf een even grote 
eer als mij, wanneer het uur der stilte slaat. Ze laten mij met rust en ik 
stoor ze niet". 

Rasstandaard van de Franse Bulldog 
Met zijn grootmoedige en zachte karakter, zijn trouwe blik en zijn 
onstuimige vrolijke enthousiasme heeft de Franse bulldog iets wat 
moeilijk met woorden is te omschrijven. Het is een zeer levendige, 
gezellige huishond, lief in de omgang met kinderen en volwassenen: 
daardoor zal hij ook snel ieders hart winnen. 



 
Karakter: 
 
Franse bulldoggen zijn karaktervolle, clowneske, extraverte, vrolijke en 
speelse honden. Ze zijn behoorlijk intelligent en slim en kunnen zeer 
volhardend zijn als ze hun zinnen ergens op gezet hebben. Hoewel ze 
moedig, onstuimig en lichamelijk gehard zijn, blijken ze op het 
geestelijke vlak heel gevoelig en wordt er gezegd dat hij zich als een 
mens kan gedragen; stemmingen in huis voelen ze haarfijn aan en harde 
woorden raken ze diep in hun ziel. Eén hard woord is voldoende om hem 
een beledigende houding aan te laten nemen, doch één vrolijke toon en 
zijn olijke enthousiasme barst weer los. Hij kan ook als een klein kind 
zitten mokken als hij naar zijn idee niet genoeg aandacht krijgt. 
 
Ze zijn zeer aanhankelijk en worden niet graag alleen gelaten. Ze maken 
graag deel uit van het gezinsleven. Franse bulldoggen kunnen wel eens 
jaloers zijn als de aandacht van de baas naar iets of iemand anders 
uitgaat. Deze honden zijn alert op wat er in hun omgeving gebeurt en ze 
laten hun stem beslist horen als ze onraad bespeuren. In doorsnee blaffen 
ze echter niet veel. 
 
Sociale aanleg: 
 
Hij is klein van stuk, maar dapper als zijn grotere dogachtige broeders, 
en dit uit zich soms in enige dominantie naar andere honden. De meeste 
van deze honden kunnen het prima met kinderen vinden, mede door hun 
hoge tolerantiedrempel en hondsgevoel voor humor zijn zij prima 
speelkameraadjes, en doet graag mee met de soms onstuimige spelletjes 
van kinderen. In gezelschap van bejaarden gedraagt hij zich rustig. 
 
Met andere huisdieren kunnen Franse bulldoggen het meestal goed 
vinden. Franse bulldoggen zijn in de regel mensenvrienden; bezoek wordt 
meestal enthousiast verwelkomd. Tegenover gasten toont hij zich nooit 
vijandelijk. Hij besnuffelt de vreemdelingen eerst en volgt hen daarna 
overal in huis. 
 
 
Kleuren: 
 
Franse bulldoggen komen voor in de drie door de FCI-erkende 
kleurslagen: gestroomd, bont (wit met gestroomde platen) en fawn. 
 
Combinaties met andere rassen: 
 



Andere dogachtigen 'begrijpen' de inborst van de Franse bulldog het beste 
en zijn niet zo snel op hun teentjes getrapt. Combinaties met andere 
dog- 
achtigen worden dan ook het meeste gezien. 
 
 
Gebruik en activiteit: 
 
Gezelschaphond die graag op onderzoek uitgaat en van een stevige 
wandeling houdt, maar hoeft geen uren naar buiten. De Franse Bulldog is 
een hond die zich heel goed aan het leven op een flat aanpast. Hij voelt 
zich overal thuis. 
De Franse bulldog is bij uitstek een hondje om mee te spelen. Ballen 
vindt hij 
leuk, ook al kan hij ze niet altijd beetpakken. De meeste Franse 
bulldoggen zijn geen zwemmers, maar er zijn uitzonderingen. 
Ook kan hij makkelijk worden meegenomen op reis, hoewel hij niet zo 
goed tegen de warmte kan. Laat hem dan zelf zijn hoeveelheid beweging 
bepalen en zorg voor een schaduwrijk plekje in de tuin of in huis. De 
meeste Franse bulldoggen houden zich op warme dagen intuïtief koest. 
 
Gezondheid en verzorging: 
 
De gemiddelde leeftijd die een Franse bulldog kan behalen is in de 
afgelopen jaren hoger komen te liggen. Was deze voorheen tegen de 10 
jaar, nu ligt het gemiddelde boven de 10 jaar. Weinig gevoelig voor 
ziekte. 
 
Door zijn enorme doorzettingsvermogen, aanhankelijkheid en wilskracht 
weet hij niet van stoppen, daarom moeten wandelingen bij extreme 
warmte (boven de 25 graden) kort gehouden worden. Vooral de Boule-
reu, doet zijn afkomst eer aan en geeft blijk van uitzonderlijke moed, die 
zelfs naar roekeloosheid neigt. 
Hij is zo nieuwsgierig en wil zo graag aan de verwachting van zijn baas 
voldoen,dat hij zich nauwelijks bewust is van de gevaren. Zijn baas moet 
soms zelfs ingrijpen om hem tegen zichzelf te beschermen. Door zijn 
korte beharing behoeft hij weinig verzorging. 

Gezondheid van de Franse Bulldog 
Gespecialiseerde dierenarts 
Franse bullen zijn speciale honden. Ze reageren soms wat anders op 
zaken als narcose, waardoor deze voor hen risicovoller is dan voor de 
meeste andere honden. Net zoals bij humane artsen zijn er ook onder de 
dierenartsen mensen die zich gespecialiseerd hebben in bepaalde 



problemen of zelfs hondenrassen. 
De fokker of de rasvereniging heeft vaak adressen van artsen die zich 
hebben gespecialiseerd in Bulldoggen. Het is altijd aan te bevelen een 
gespecialiseerde arts op te zoeken als uw Bulldogje onverhoopt 
geopereerd moet worden, of iets mankeert wat niet algemeen voorkomt 
bij andere rassen.  

 

                    
  



Reglement Superprestige KBKFB 2018 – 2019 
 
 - Deelnemen is gratis 

 - Er kunnen alleen punten behaald worden indien de eigenaar van de hond aangesloten is bij 
de KBKFB, nationaliteit speelt geen rol 

 - Iedereen kan meerdere honden inschrijven 

 - Er kunnen enkel punten verdiend worden naargelang de resultaten die behaald worden op 
FCI tentoonstellingen in België waar minstens het CAC wordt toegekend. 

 - Alle honden, ook pups, kunnen punten behalen. 

 - Het jaar gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december. 

 - De resultaten van de show dienen door de exposant doorgestuurd te worden d.m.v. 
bijgevoegd formulier of via e-mail naar de verantwoordelijke en zullen na verificatie 
opgenomen worden in de tabellen. De resultaten dienen ten laatste op 31 december binnen te 
zijn. 

 - De resultaten mogen na elke show of gegroepeerd doorgestuurd te worden. 

 - De punten behaald op de kampioensclubmatch van de KBKFB tellen dubbel. 

 - Ook de punten behaald op de Jonge Honden-en Veteranen dag tellen mee. 

 - In geval van opzettelijke fraude worden hond en eigenaar geschorst van deze competitie 
voor een periode van 2 jaar. 

 
DE TE VERDIENEN PUNTEN ZIJN :  
BOB 30 

 BOS 25 

 CAC/CACIB 25 

 RCACIB 20 

 CAC 20 

 RCAC 15 

 U of VB 10 

 ZG of B 5 

 
 Extra punten, wel cumuleerbaar. 
 
 PLAATSING GROEP 9 : 
 

 1ste plaats : 15 punten 



 2e plaats : 10 punten 

 3e plaats : 5 punten 

 PLAATSING ERERING OP EEN NAT. OF INT. TENTOONSTELLING, 
KCM 
 
 Best in Show, Best Minor Puppy , Best Puppy, Best Junior, Best Veteraan 
 
 1 e = 30 punten 

 2 e = 25 punten 

 3 e = 20 punten 

 Men kan pas de punten insturen als men lid is van de KBKFB derhalve tellen de punten pas 
mee vanaf het moment dat men lid is, niet ervoor! Ook dient de eigenaar aanwezig te zijn bij 
overhandiging van de Trophy’s, zoniet word de plaatsing doorgeschoven naar de 
eerstvolgende hond, de 2e plaats wordt dan 1e etc. 
Er zal ook een bewijs gevraagd worden , insturen van diploma’s , cac – cacib – Beste van Ras 
of Best of Breed- kaarten, zodat er een controle mogelijk is voor de telling van de behaalde 
punten. Maak hiervoor best gebruik van een Excel file waarin u handig de uitslagen kunt 
bijhouden. De verantwoordelijke voor de Superprestige heeft het recht om onduidelijke en 
niet te verwerkbare aanmeldingen te weigeren.  
 
- Punten zijn niet cumuleerbaar, slechts 1 resultaat per show ( vb een hond krijgt U en CAC, 
de verdiende punten zijn dan 20). 

 - Alle punten worden samengeteld na de laatste show. 

 - De hond met het meeste aantal punten wint de Superprestige. 

 - De eerste 5 in de rangschikking krijgen een ereprijs, alle andere ingeschreven honden een 
aandenken. 

 - De eigenaars die niet aanwezig zijn op algemene ledenvergadering zien af van hun 
behaalde prijs of aandenken. 

 - Het resultaat zal pas bekend gemaakt worden op de algemene ledenvergadering waar de 
winnaars gehuldigd zullen worden. De resultaten zullen gepubliceerd worden in de 
nieuwsbrief en op de website. 

 
 VERANTWOORDELIJKE :  
Mevr. Sara Haems  
Tel. +32 (0) 497-382629 
 Email : sara_haems@gmail.com 
  



Jonge honden- en veteranendag K.B.K.F.B. rasspeciale 
20-10-2019 te Lommel 
Keurmeester Dhr. Theo Leenen 
 
 
Zondag 20 Oktober 2019 was het weer zover. Onze jonge honden- en veteranendag ging van 
start. Er waren 22 Bulletjes ingeschreven, zowel hele jonge als wat oudere Bulletjes waren 
aanwezig om zich van hun beste kant te laten zien. 22 lijkt misschien niet veel maar zelfs op 
een CAC show zie je vaak dit aantal niet eens. Het is uiteraard jammer dat we niet nog meer 
Bulletjes mochten verwelkomen maar we geven de moed niet op!! Volgend jaar hopen we op 
nog iets meer inschrijvingen. Er zijn trouwe leden van onze club die op alle 2 de shows die 
we organiseren ieder jaar aanwezig zijn, hiervoor onze hartelijke dank!! 
Het voordeel van wat minder inschrijvingen is dat je Bulletje uitgebreid gekeurd wordt door 
de keurmeester en ieder ingeschreven hondje een uitgebreid keurrapport krijgt. 
Er kwamen ook mensen langs gewoon om eens aanwezig te kunnen zijn op deze gezellige 
dag en wat inlichtingen te kunnen inwinnen over het ras. 
Onze voorzitter Dimitry van Raamsdonk kon dit jaar niet aanwezig zijn ivm keuren in China 
maar onze onder voorzitter Herman Van de Broek nam zijn taak over. Verder waren alle 
bestuursleden aanwezig. Onze commissaris Tim Van Mechelen assisteerde in de ring wegens 
afzegging van het ringpersoneel ivm ziekte. 
Net als vorig jaar hadden we in de pauze een lekkere lunch van kippensoep, tomatensoep, 
pistolet ham en kaas en ondertussen het beroemde broodje kroket. Deze lunch wordt voor u 
klaar gezet en gemaakt door de bestuursleden met hulp van Mevr. Chantal van Raamsdonk, 
de kroketten bakster. Iedereen kon de buik goed rond eten en dat werd dan ook gedaan. 
Na de pauze gingen we verder met onze jonge honden-en veteranendag en waren de teefjes 
aan de beurt en daarna de erekeuring. De keurmeester vond de fawn jeugdreu  
El Doce Mas Uno Manwe van eigenaar Ben Lutgens de beste van deze dag. 
Gefeliciteerd!! Hij staat hier op foto in het huisje dat geschonken is door Mevr. Jessie 
Duquesne voor de BOB 

 



 
 
 
 
U kunt alle uitslagen en foto’s terug vinden in deze nieuwsbrief 
Wij willen onze sponsor Energique nog bedanken en uiteraard iedereen die aanwezig was op  
deze gezellige dag en hopelijk tot volgend jaar op onze Clubmatch en/of onze jonge honden- 
en veteranendag. 
 
 
K.B.K.F.B. jonge honden- en veteranendag 20-10-19 te Lommel 

Keurmeester Dhr. Theo Leenen 
 
 
Reuen gestroomd/ fawn minor puppy 
 
1 VB Badru True Look of Happiness  eig. Agnieszka Bodakowska 
 
Jeugdklas 
 
1 U El Doce Mas Uno Manwe  eig. Ben Lutgens 
2 U Apollo True Look of Happiness  eig. Agnieszka Bodakowska 
3 ZG Nacho Nugget van Muppy’s Place  eig. Liesbeth Wijkmans 
4 ZG Van de Bullenwereld Robert Smith of the Cure  eig. Sara Haems 
 
Veteranenklas 
 
1 U Zéno van Muppy’s Place  eig. Ed Geurts 
2 ZG Kimon el Fryosa  eig. Elly Flik 
 
Reuen bont minor puppy 
 
1VB Benson Prides Armi  eig. Ben Lutgens 
2VB Seppe du Sourire Doux  eig. Els Geysen 
 
 
Teven gestroomd/fawn puppyklas 
 
1VB Shalimar La Bella Vita Latara  eig.Mireille Vermeulen 
 
Jeugdklas 
 
1U Nougatine Jamory van Muppy’s Place  eig. E.J. de Bie 
2ZG Rheanna Padmeé La Bella Vita Latara  eig.Jessie Duquesne 
 
Tussenklas 
 
1ZG Randie Du Sourire Doux  eig. Selma en Jean Cremers-Bekker 
 



 
Teven Bont minor Puppy 
 
1VB Van de Bullenwereld Sterre  eig. Sara Haems 
2VB Benson Prides Abby  eig. Ben Lutgens 
3VB Van de Bullenwereld Snowflake  eig. Sara Haems 
4B Bahati True Look of Happiness  eig.Agnieszka Bodakowska 
 
 
Jeugdklas 
 
1U Rene Paquette van de Carkabull  eig.Cari Depoorter 
 
Tussenklas 
 
1U Roxsanne van de Carkabull  eig.Cari Depoorter 
2ZG Meggie Cherry van Muppy’s Place  eig. E.J. de Bie 
 
1U Shendor Kailyn  eig. Robert en Cathy Thomas-Born 
 
Kind-hond show 
 
1 Oliwia Bodakowska met Apollo True Look of Happiness 
2 Esmee Bodakowska met Bahati True Look of Happiness 
3 Maya Bodakowska  met Badru True Look of Happiness 
 
Beste veteraan 
 
Zéno van Muppy’s Place eig. Ed Geurts 
 
Beste minor puppy 
 
Van de Bullenwereld Sterre eig. Sara Haems 
 
Beste puppy 
 
Shalimar La Belle Vita Latara  eig. Mireile Vermeulen 
 
Beste jeugdhond 
 
El Doce Mas Uno Manwe  eig. Ben Lutgens 
 
Beste intermediaire 
 
Roxsanne van de Carkabull  eig. Cari Depoorter 
 
 
                                                  BOB 
El Doce Mas Uno Mauwe  eig. Ben Lutgensjhd 
 



 
 

 
 
  



 
 

 
 
  



 
 

 
 
  



 
 

 



Herinnert u zich Mona nog? Het broodfok teefje dat heel erg verwaarloosd was? 
Onze club en de leden die op de ledenvergadering van 2018 aanwezig waren hebben een 
mooie financiële bijdrage gegeven voor haar nodige verzorging. 
Hier wat voor en na foto’s : 

 
 
  



 

 



Beste leden 

Wij willen u de mogelijkheid geven om uw dekreu via onze website ter dekking aan te 
bieden. 
U mag een mooie foto van uw reu sturen naar ellyflik@hotmail.com  met vermelding van de 
naam van uw hond en uw kennelnaam en uw website.  U moet wel al op de fokkerslijst staan. 
U mag de gezondheidstesten die gedaan zijn bij uw reu vermelden maar dit hoeft niet, dit kan 
u ook bespreken met de eigenaar van het teefje dat gedekt moet worden. Heeft u meerdere 
reuen die u op de website geplaatst wilt hebben kan dit uiteraard ook. U betaalt hier voor de 
rest van dit jaar 10 euro per aangeboden reu voor en vanaf januari is dit 25 euro per 
aangeboden reu voor heel 2020. 
 

 
 

  



	

	



	

	

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 


