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INTRO
Laten we beginnen met Dank U! Dank U aan een ieder die de moeite heeft genomen te reageren
op het verschijnen van ons eerste magazine. Het was bijna overweldigend hoeveel berichten er
via de verschillende kanalen op ons afkwamen.
Blijkbaar is er toch een groot publiek dat behoefte heeft aan een digitaal, onafhankelijk, objectief
klimaat neutraal blad wat zich toespits op ons ras en alles wat daarbij hoort.
Enorm fijn te merken dat ons werk gewaardeerd wordt en natuurlijk betekent dat onze “try-out”
een vervolg krijgt.
Zelfs kort na de eerste editie kunnen we nu al met een “special edition” van het magazine komen.
Een extra uitgave, die zich in het geheel richt op het grootste hondenshow evenement van de
wereld, namelijk de Crufts.
De Crufts wordt al jaar en dag gehouden in maart in Birmingham, Groot Brittannië.
Wie er ooit eens geweest is als exposant of als bezoeker zal kunnen beamen dat deze show in
alle aspecten anders is dan een ‘normale hondenshow’. Dit jaar was het lang onzeker of de
Crufts vanwege de Corona-Crisis wel door zou gaan, maar inmiddels is hij achter de rug.
Om de tweede editie niet te laten ondersneeuwen door een grote hoeveelheid berichten over de
Crufts, en dit evenement wel de extra aandacht en bekendheid te geven onder onze lezers, hebben we besloten er een speciale editie van te maken.
Andere onderwerpen zoals gezondheid, fokkerij, huidige kynologische stand van zaken, zoals in
deel 1, komen in de volgende editie die naar verwachting eind mei/begin juni verschijnt.
In deze editie dus enkel berichten die verband houden met dit evenement.
Onder andere een stukje geschiedenis, uitleg over hoe de Crufts nu eigenlijk werkt, persoonlijke
verslagen en een kort interview met de keurmeester en eigenaar/fokker van de Crufts BOB
winner dit jaar:
Chandlimore Fire A Gun, wiens foto op de voorkant van deze special edition staat afgebeeld.
Wederom veel leesplezier!
Esmeralda
Brigitte
Yvonne
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CRUFTS GESCHIEDENIS
Hoe een eenvoudige hondenkoekjes bakker de bedenker werd van één van de meest
prestigieuze hondenshows in de wereld.
Charles Cruft, geboren in Engeland in 1852 als zoon van een
juweliers gezin met 4 kinderen. Charles volgde in zijn vaders
voetstappen en na zijn schooltijd werd hij juwelier.
Echter besloot hij al snel dat het niks voor hem was en verliet het
bedrijf. Niet veel later ging hij aan de slag bij een hondenkoekjes
fabrikant ‘Spratt’s’. Na slechts twee jaar werd hij gepromoveerd
als vertegenwoordiger en reisde hij door Europa. Tijdens zijn
verblijf in Frankrijk werd hij door een aantal fanatieke fokkers
gevraagd om de organisatie van de wereldshow 1878 in Parijs te
organiseren. Hierdoor raakt Cruft betrokken bij het spel van het
organiseren en organiseert vervolgens meerdere tentoonstellingen in Frankrijk tot aan 1886 als hij terug gaat naar Engeland.
Ondertussen groeit het bedrijf waar Cruft voor werkt. Door de toenemende populariteit van hondenshows, slaat Cruft een succesvolle marketingstrategie aan. Cruft laat fokkers en
Exposanten beseffen dat rashonden niet met ‘afval’ gevoerd moeten worden maar met een
Uitgebalanceerd dieet speciaal voor honden. Het idee dat kampioenen kwaliteitsvoedsel nodig
hebben voor een gezonde fysieke conditie speelt een sleutelrol in de ontwikkeling van het merk
Spratt. Hierdoor promoveert Cruft naar algemeen directeur van Spratt. Onder begeleiding van
Cruft diversifieerde het bedrijf zijn productbasis en breidde het uit naar markten voor wildvogel en
pluimveevlees en produceerde het een reeks accessoires voor honden en katten.
Inmiddels was Cruft betrokken binnen de kynologie. Cruft werd zelf
secretaris van de Spaniël en Mopshonden Club en ook was hij betrokken bij de Sint Bernard Club en de Barzoi vereniging.
Door zijn ervaring als organisator en betrokkenheid bij de Kynologie werd hij in 1886 benaderd om een hondenshow voor terriërs in
Londen te houden voor de hertogin van Newcastle en dus op 10
maart opende zijn show in het Royal Aquarium in Westminster,
Londen.
Onder de titel “De eerste grote show van alle soorten Terriërs” ontving de show 570 inzendingen in 57 klassen.
In de jaren die volgde werden er steeds een aantal rassen aan toegevoegd waaronder de collie rassen in 1890.
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Deze geleidelijke uitbreiding van rassen leidde
tot de oprichting van de eerste show in 1891, de
toen “Cruft’s Greatest Dog Show” werd
gehouden in de Royal Agricultural Hall,
Islington. Er werden 2.437 honden van 36
rassen ingeschreven. Hij ontwierp het logo zelf,
het hoofd van een Sint Bernard omgeven door
een kraag met een kroon erop. Cruft introduceerde het systeem waarbij deelnemers betalen
in te schrijven als men aan de competitie wilde
deelnemen.
In 1914 was de show in populariteit gegroeid zodat deze werd erkend als de grootste hondenshow ter wereld en tegen 1936 toen de show zijn gouden jubileum vierde waren er meer dan
10.000 honden ingeschreven.
Na het organiseren van de 45ste Crufts-show in 1938,
werd Cruft ziek. Tegen de nazomer herstelde hij, maar
hij stierf als gevolg van een hartaanval op 10 september.
Na zijn dood dacht men dat zijn vrouw, Emma Cruft de
hondenshow zou blijven organiseren met hulp van de
secretaris van de show, Miss Hardingham.
Na het uitvoeren van de show in 1939 verkocht mevrouw Cruft de show aan de Engelse kennelclub (The Kennel Club), maar vanwege de Tweede Wereldoorlog duurde het tot 1948 voordat de
kennelclub de show voor het eerst organiseerde. De show zou Cruft’s blijven heten tot 1974,
toen tijdens een re branding de apostrof werd geschrapt, waardoor de show tot op de dag van
vandaag Crufts wordt genoemd.
Door de groei van het evenement is de Crufts in 4 plaatsen gehouden.
Van 1891 tot 1938: Agricultural Hall in Islington, van 1949 tot 1966 in het Olympia in Londen
waarna het van 1967 tot 1990 Earls Court-tentoonstelling in Londen bleef, en sinds 1991 in het
NEC in Birmingham, waar het nu nog gehouden word.
In 1988 overschrijdt het aantal bezoekers de 110.000 bezoekers en is het meest bezochte
evenement in Engeland, in 2014 waren dat er 159.536!
Vanaf 2002 is er een enorme groei aan buitenlandse deelnemers gezien.
Eenvoudig te verklaren doordat in 2002 de quarantaine regels voor het land te vervallen
kwamen.
Hierdoor is het voor buitenlandse exposanten makkelijker geworden om mee te doen aan de
Crufts.
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Cruft en zijn vrouw beweerden overigens dat zij nooit een hond hadden gehad maar een kat.
Echter heeft Cruft in zijn memories, welke na zijn dood gepubliceerd werden, toegegeven dat hij
tenminste één Sint Bernard heeft gehad.
Dit zou verklaren waarom hij voor het logo
gekozen heeft voor een Sint Bernard en eveneens
zijn betrokkenheid bij het ras.
Alhoewel Cruft dus een liefhebber van ons ras
was, werd pas in 1974 voor het eerst een Sint Bernard en tot op de dag vandaag eveneens ook de
enige Sint Bernard, Beste van de show van de
Crufts. De winnaar, Burtonswood Bossy Boots,
welke deze eer op 2,5 jarige leeftijd behaald was
eigendom van Mevr. Marjorie Hindes.
Zij fokte Sint Bernards als hobby. Zij vertelde
later over de hond, “ik noemde hem Bossy Boots
omdat hij de beste hond van het nest was en altijd
de baas was over de andere pups’ .
Op internet zijn oude beelden te vinden van deze
show via:
https://www.youtube.com/watch?v=IXtmH5QGkGU
Daarbij komt ook Bossy Boots met zijn eigenaresse in beeld.
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CRUFTS
Hoe werkt dat nu eigenlijk?
Wie ooit eens de Crufts bezocht heeft, of bekeken heeft via TV of Internet, is het misschien opgevallen dat het bij de Crufts wat anders gaat dan wat men gewend is van de Nederlandse en eigenlijk alle Europese shows. Deze prestigieuze show onderscheidt zich op meerdere vlakken
van de ‘normale shows’.
Waar men bij alle andere shows een hond simpelweg kan inschrijven gaat dat bij de Crufts al
even iets anders. Men kan namelijk alleen inschrijven als men zich voor de Crufts ‘kwalificeert’.
Zonder deze kwalificatie kan men niet inschrijven en dus niet meedoen. Buitenlandse deelnemers kunnen zich op twee manieren kwalificeren voor de Crufts. Dat kan wanneer de hond Internationaal Kampioen is geworden. Het Internationale kampioenschap dient dan als kwalificatie
bewijs. Daarnaast zijn er in ieder Europees land zogenoemde ‘Crufts kwalificatie shows’. In Nederland is dit onder andere de Winner en de Benelux Winner show. Word een hond hier Beste
(jeugd) reu of (jeugd) teef dan behaald men op die show daarmee een kwalificatie voor de Crufts.
Het Certificaat met hierop de uitslag van deze zogenoemde Crufts kwalificatie show dient dan als
bewijs hiervoor.
Als men de eerste stap behaald heeft en de hond is gekwalificeerd dient men een Autority To
Compete (ATC) nummer aan te vragen. Deze “Autorisatie om deel te nemen” is verplicht voor
iedere buitenlandse hond die men wil inschrijven voor een Engelse show. Dus ook voor shows
anders dan de Crufts heeft men dit nummer nodig. Het ATC-nummer kan eenvoudig via internet
worden aangevraagd. Men stuurt de stamboom met eigendomsbewijs samen met het benodigde
online ATC aanvraag formulier op onder betaling van £20. Hierna ontvangt men na ongeveer een
maand in de brievenbus. Dit ATC nummer is levenslang geldig en bij iedere inschrijving dient
met dit nummer op het inschrijfformulier in te vullen.
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Als men zich gekwalificeerd heeft en een ATC-nummer heeft aangevraagd kan men zich daarna
inschrijven voor de Crufts. Echter moet men er rekening mee houden dat wanneer men naar
Engeland reist er voor de hond nog aanvullende regels gelden voor men de grens over mag naar
Engeland en andersom dat de hond weer terug mag Europa in.

Als u huisdieren mee wilt nemen naar het Verenigd Koninkrijk vanuit de EU dan gelden de
volgende regels voor de hond. Deze moet in het bezit zijn van:
•
•
•
•

chip ter identificatie (moet geplaatst zijn vóór de rabiës vaccinatie)
rabiës vaccinatie (vervoer pas mogelijk minimaal 21 dagen na de eerste vaccinatie)
geldig Europees dierenpaspoort
behandelen tegen lintworm (echinococcus). Dit geldt alleen voor honden. Uit te voeren
minimaal 1 dag (24 uur) en maximaal 5 dagen (120 uur) voor het tijdstip van binnenkomst in
het Verenigd Koninkrijk.

Als u van het Verenig Koninkrijk naar Nederland (terug) reist, dan moet uw hond in ieder geval
aan de volgende eisen voldoen:
•

•
•

chip ter identificatie (moet geplaatst zijn vóór de rabiës vaccinatie)
rabiës vaccinatie
geldig reisdocument: een Europees dierenpaspoort dat is uitgegeven in een lidstaat van de
EU (inclusief Verenigd Koninkrijk, tot eind dit jaar) of een gezondheidscertificaat afgegeven
door de officiële autoriteit van het VK.

Als bovenstaande allemaal in orde is dan pas kunt u meedoen aan en reizen naar de Crufts.
Dan is het voor Europeanen de werking op een tentoonstelling in Engeland heel anders dan men
gewend is van de tentoonstellingen in Europa.
Allereerst zijn de deelname klassen totaal verschillend. Dus bij de Crufts vind men namelijk 18
verschillende klassen! In Europa kent men er 6. Daarnaast is er nog een bijzonderheid namelijk
dat een hond mee kan doen in meerdere verschillende klassen (mits de hond voldoet aan de
voorwaarden van elke klasse waaraan hij deelneemt)
Een CACIB (Internationaal kampioenschap punt) of CAC (Nationaal kampioenschap punt) staat
gelijk aan het winnen van een ‘challenge certificaat’ in het Verenigd Koninkrijk en VK en word dus
ook als zodanig gezien.
In het Verenigd Koninkrijk kent men de volgende klassen:
Minor puppy:
Puppy:

voor honden vanaf 6 maanden en die de leeftijd van 9 kalender maanden nog
niet hebben overschreden 11 maart 2021
voor honden vanaf 6 maanden en die de leeftijd van 12 kalender maanden nog
niet hebben overschreden op 11maart 2021
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Junior:

voor honden vanaf 6 maanden en die de leeftijd van 18 kalender maanden nog
niet hebben overschreden op 11 maart 2021
Yearling
voor honden vanaf 12 maanden en die de leeftijd van 24 kalender maanden
nog niet overschreden hebben op 11 maart 2021
Novice:
Voor honden die geen Challenge Certificate/CACIB/CAC/Green Star of drie of
meer Eerste Prijzen hebben gewonnen op Open en Championship Shows
(Minor Puppy, Special Minor Puppy, Puppy en Special Puppy klassen
uitgezonderd, al dan niet beperkt)
Undergraduate: Voor honden die geen Challenge Certificate/CACIB/CAC/Green Star of drie of
meer Eerste Prijzen hebben gewonnen op Championship Shows waar
Challenge Certificaten werden aangeboden voor het ras (Minor Puppy, Special
Minor Puppy, Puppy en Special Puppy klassen uitgezonderd, al dan niet
beperkt).
Graduate:
Voor honden die geen Challenge Certificate/CACIB/CAC/Green Star of vier of
meer Eerste Prijzen hebben gewonnen op Championship Shows in Graduate,
Post Graduate, Minor Limit, Mid Limit, Limit en Open klassen, al dan niet
beperkt, op Shows waar Challenge Certificaten voor het ras werden
aangeboden.
Post Graduate: Voor honden die geen Challenge Certificate/CACIB/CAC/Green Star of vijf of
meer Eerste Prijzen hebben gewonnen op Championship Shows in Post
Graduate, Minor Limit, Mid Limit, Limit en Open klassen, al dan niet beperkt, op
Shows waar Challenge Certificaten voor het ras werden aangeboden.
Mid Limit:
Voor honden die geen showkampioen zijn geworden onder het Kennel Club
Reglement of onder de regels van een door de Kennel Club erkend bestuursor
gaan, of die 3 of meer CC/CACIB/CAC/Green Stars hebben gewonnen of in
totaal 5 of meer Eerste Prijzen hebben gewonnen op Championship Shows in de
Mid Limit, Limit of Open klassen, beperkt tot het ras, al dan niet met
beperkingen, op Shows waar CC's voor het ras werden aangeboden.
Limit:
Voor honden die geen showkampioen zijn geworden onder het Kennel Club
Reglement of onder de regels van een door de Kennel Club erkend bestuursorgaan, of die 3 of meer CC/CACIB/CAC/Green Stars hebben gewonnen of 7 of
meer Eerste Prijzen in totaal hebben gewonnen op Championship Shows in
Limit of Open Classes, beperkt tot het ras, al dan niet met beperkingen, op
Shows waar Challenge Certificaten voor het ras werden aangeboden.
Open:
Voor alle honden van het ras waarvoor de klasse is voorzien en die in
aanmerking komen voor inschrijving op de Show
Veteran:
Voor honden van ten minste zeven jaar oud op 11 maart 2021
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Dan kent men nog de volgende klassen:
Field Trial:
Good Citizen Dog Scheme:
Imported Breed Register:
Special Working Trial:
Working Trial Special open racing or LuRe Coursing:
Special Show Border Collie Herding Test:
Special Working Gun
Dit zijn de hele specifieke klassen waar men aan bepaalde voorwaarden dient te voldoen voordat
men in deze klas kan inschrijven. Vaak hangt dit samen met een werkproef.
In Europa worden de klassen opgesteld op basis van leeftijd, met uitzondering van de
kampioensklasse, waaraan men kan deelnemen zodra men in het bezit is van een kampioenschapsdiploma. In het Verenigd Koninkrijk zijn er dus meer klassen die gebaseerd zijn op de
behaalde resultaten van de hond.
Een ander verschil met Europa is dat men in het Verenigd Koninkrijk geen kwalificatie of beoordeling behaald, zoals binnen Europa bijvoorbeeld een Uitmuntend. Bij de Crufts worden er per
klasse 5 honden geclassificeerd. Dit zijn 1e, 2e, 3e, 4e (reserve) en 5e plaats (Very Highly
Commended / VHC).

Verder zijn er nog tal van kleine verschillen, zo is het dat op de Crufts elke ingeschreven hond
zijn eigen toegewezen plats heeft. Dit is een ‘open bench’. In Europa heeft men doorgaans de
vrijheid een eigen plaats te kiezen en gebruik te maken van een eigen (meegenomen) gesloten
bench.
Maar de Crufts staat vooral bekend om zijn omvang, welke jaarlijks meer en meer publiek trekt.
Er duwen meer dan 150.000 bezoekers deuren van de NEC open. Niet alleen om de hondenshow te zien maar ook wedstrijden Doggydance, Agility, Gehoorzaamheid, Flyball en daarnaast
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zijn er nog tal van demonstraties. Ook is er een ongekend aantal standjes met tal van toebehoren
te bezoeken. Met meer dan 500 shops kan ook de shopper goed uit de voeten.
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Met dank aan de keurmeester Mevr. Susan Wardle die bereid was een paar van onze vragen te
beantwoorden en haar kritieken van de winnende honden aan te leveren voor onze Crufts
specialty.
Profiel - Crufts 2020 keurmeester - Susan Wardle.
St. Bernards zijn altijd een grote passie van mij geweest en als 4e generatie in lijn was het niet
meer dan normaal dat ik dezelfde route zou blijven volgens als mijn familie. Mijn grootvader en
vader waren allebei keurmeesters en mijn moeder was ras coördinator van de St. Bernard Trust
(redding) gedurende 17 jaar om St. Bernarts te herplaatsen. Ik was lid van de rasvereniging en
mijn interesse in keuren begon door langs de ring te kijken en hiervan te leren. Het beoordelen
van dit nobele ras in het VK en in België en bij de WUSB zijn allemaal echt plezierige
ervaringen geweest en ik heb veel vrienden gemaakt. De grootste eer is uitgenodigd te worden om
mijn geliefde ras te keuren op Crufts 2020. Het hoogtepunt van mijn keuring carrière.
Ondanks de aanhoudende wereldwijde pandemie ging Crufts door zoals gepland en was een
enorm succes. Mijn oprechte dank aan degenen die hebben ingeschreven en aan degenen die
een lange reis hebben gemaakt, aan de buitenlandse bezoekers, een ieder van jullie brengen
lieve honden mee om te exposeren op de show.
Ik was buitengewoon tevreden over de kwaliteit, het ras gaat de goede kant op. Het is zeer de
moeite waard om dit grote (Giant) ras bewonderenswaardig in de groepen te zien strijden.
Gezonde honden met een uitstekend temperament, goed uitgebalanceerde verhoudingen en
rastype waren mijn ideaal toen ik de ring betrad. Een hond die helemaal geschikt is om te redden
in de sneeuw. Ik denk dat mijn winnaars dit allemaal kunnen doen. Hoewel we allemaal weten
dat er geen perfecte hond is, zou ik graag denken dat zowel fokkers als keurmeesters
ernaar
streven om een fijne, gezonde ambassadeur voor dit prachtige ras te produceren.
Ik wens u veel succes met uw honden en vergeet niet, winnen of verliezen, u neemt altijd de beste hond mee naar huis.
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With thanks to Crufts 2020 judge Mrs. Susan Wardle who was so kind to answer a few of our
questions and let us use her critics of the winning dogs for our special Crufts edition on-line
magazine.
Profile - Crufts 2020 judge - Susan Wardle.
St. Bernards have always been a great passion of mine and being the 4th generation it was only
natural that I should continue along the same route as my family. My grandfather and father were
both judges and my mother was the breed co-ordinator for the St.Bernard Trust (rescue) for 17
years rehoming St. Bernards. I served on a breed club committee and my interest in judging
started by watching ringside and learning from this. Judging this noble breed in the UK and in Belgium and at the WUSB have all been truly enjoyable experiences and I have made many friends.
The greatest honour being invited to judge my beloved breed at Crufts 2020. The highlight of my
judging career. Despite the ongoing global pandemic Crufts went ahead as planned and was a
huge succes. My sincere thanks to those who entered and to those who made the long trips, to
the overseas visitors. Each and every one of you bringing lovely dogs to exhibit at the show. I was
extremely pleased with the quality, the breed is going the right direction. It is very rewarding to
see this giant breed competing admirable in the groups. Sound dogs with excellent temperament,
good balanced proportions and breed type was my ideal when I entered the ring. A dog that
would be totally fit for function to rescue in the snow. I believe my winners could all do this. Whilst
we are all know there is no perfect dog I would like to think that breeders and judges alike are
striving to produce a fine healthy ambassador for this beautifull breed.
Wshing you all lots of success with your dogs and rememeber, win or lose, you always take the
best dog home.
Om foutieve vertalingen te voorkomen hebben we besloten om onderstaande keurverslagen
(critics) alleen in het Engels te publiceren.
Crufts 2020 - Saint Bernard - Judge: Miss Susan Wardle
Veteran Dog - 1 entry - 0 absentees
1st - Janusz - Van Ussen JB - NL/INT/LU/DE/BE Ch. Homey v.d. Waterschans
Excellent veteran 8 year old in super condition and muscletone.. Very nice outline and shape.
Super balanced profile throughout. Nice head proportions no exaggerations, very nice
expression. Good rapport with handler. Showing his age slightly in his front movement but still
tracks up wel and has good strong drive from the hindquarters. A perfect example of a senior dog
ageing well.
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Puppy Dog - 4 entries - 0 absentees
1st Horwood & Nagrecha - Chandlimore Big Weekend. Best puppy.
Tall upstanding puppy dog with a beautiful headpiece and soft benevolent expression. Nice dark
eyes and good depth to lips. Good lenght of neck, well up at the withers. Super level topline.
Plenty of bone. Lovely static and kinetec balance. Moved well covering ground easily, a little
hurried at times, typical puppy. Particularly likes his overall presence and quality. Growing into a
full coat but very apparent was groomed to perfection.
2nd Salter - Dark Knight Od Mikija
Another tall puppy different type than one. Good head with all correct qualities no exaggerations
lovely dark eye. Well up at withers stands tall on good tight feet. Nice topline. Right amount of
body substance. Moved well and with ease. Immaculate condition. Not quite the ring presence of
1 nor the headpiece, still a super puppy and as he matures and becomes more familair with what
is required should go far.
3rd Thorpe, Meyerick & Nagrecha - Chandlimore Bite the Bullett

Realy liked this eye cathing puppy is more matured in body than 1 & 2. Balanced profile. Great
head. Not quite the quality of 1. Good dark eyes. Nice reach of neck. Immaculate condition and
good muscle tone. Sadly, today he was very worried thus spoiling his expression and although
glimpses of brilliance in his movement were evident he didn’t settle well. Hopefully given time, he
will be a winner when he gains more confidence.
Junior Dog - 3 entries - 1 absent
1st - Kubacha - Wilson Bernegarden Wielkopolski Bernardyn Jch Be/NL
Striking dog full of presence. Tall long legged and balanced. Very good strong masculine clean
head with all correct qualities and super dentition. Level topline and good rear angulation. Would
have preferred a bit more fill over loins and less tuck up but overall a super dog with excellent
prospects. Lost out on RDCC due to lack of body. Moved exceptionally well with an easy unhurried gate keeping a balance profile throughout.
2nd - Outram - Lanebern Dennis the Menace
Another very nice young dog, heavier than 1 and lusher in coat. Masculine head, good qualities
with a kind expression and dark eyes. Plenty of bone and nice feet. Good balanced profile and
nice angulation. Enjoyed his day out and this showed in his overall exuberant nature. Moved well
tends to carry his tail a little high but gave a good account of himself. Lost out to 1 in kinetic balance and tail carriage.
Post Graduate Dog - 4 entries - 4 absent
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Limit dog - 2 entries - 0 absent
1st Butt - Shallow Hal
Pleasant dog, good overall qualities. Nice head and expression nothing exaggerated or
overdone. Particularly liked his static balance and strong level topline. Well up at the withers and
tight feet. Nicely angled front and rear. Nice bodied. Moved well.
2nd Clarke - Lazeybear Adonis
Totally different type to 1 stronger built, heavier, possesing a quality head. Difficult class as both
excelled in different spheres. Plenty of width and depth to chest. Plenty of substance and bone.
Strong sturdy hindquarters. In every sence a quality dog. Unfortunately he moved out sluggish
lacking enthusiasm drive and impulsion. Pity as he really is a nice saint. Immaculate condition.
Open dog - 13 entries - 1 absent
1st Grainger & Nagrecha - Chandlimore Fire A Gun
Magnificent dog in every way. So on form today. Tall upstanding pure quality, correct head
requirements. Beautiful expression. Just the right amount of body. Plenty of bone, width & depth
to chest. Oozes substance and strenght throughout the framework. So much height ar the withers
combined with the essential ring presence, immaculate conditioning second to none, is really
breath taking to see and feel. To top it all we have a large sized mountain rescue dog who
effortessly glided around the ring keeping a super unaided balanced profile throughout. I could
have watched him move all day. Totally fit for function. Pleasure to award DCC & BOB and then
so see this ambassador perform so well and get shortlisted in the group made my day.
2nd - Grainger - Samhaven Pure Fortune for Chandlimore
Another quality eye catching dog full of breed type. Beautiful head and benevolent expression.
Stands anbsolute treat with head in lovely position. Good reach of neck and strong level topline.
Plenty of bone. Yet again another dog that has the balance just right, oozes size and substance
and carries it off well around the ring. Effortless movement super tail carriage and a joy to watch.
Immaculate condition. Pleasure to award him RDCC.
3rd - English - Ir.Ch. Parsival Van’t Hof Ten Eynder
Super quality smooth in tip top condition. Lovely head & soft expression. Very good reach to
neck. Well up on his toes & tight feet. Plent width to chest. Overall this dog has beautiful clean
lines throughout. Comes into his own on movement. This dog excels in a lovely balanced profile
on the move is almost balletic floating around the ring with an easy ground covering stride. If I
had one critism that would be height would just like more of him, having said that he is a worthy
champion and super smooth dog.
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GCD - 2 entries - 0 absentees
1st - Sadler & Irvine - Ourfairview Snow One
Nice smooth dog. Impressive head with nice qualities. Well bodied. Well up on his toes.
Exuberant personality which added to his ring presence. Super pristine coat condition. Would
be interested to see him after a bit more training and focus. Moved out quite well.
2nd - Sadler & Irvine - Ourfairview Cloud Guy
Another exuberant smooth. Darker in colour and richer markings than 1. Good head and nice
expression. Finer in bone than 1. Nicely proportioned. Didn’t have topline of winner. Again when
calmer and trained could be a very nice smooth. Tip top condition. Moved ok
Veteran Bitch - 4 entries - 1 absent
1st - Lane - Laneberns Ruby Slippers - Best Veteran
Absolutely lovely quality 8 yr old veteran bitch. In tip top condition. Plenty of body and bone.
Very nice head with all good qualities. Loved her free standing staic balance with proud head
carriage. Super width and depth to chest. Particularly liked her movement which for her age was
free and easy. Her natural ring presence, big personality, giving her handler all makes her so
eye catching. Pleasure to award her Best Veteran.
2nd - Butt & Muggleton - Bernmont Holly
Another nice compact 9 yr old bitch with a super level toplline and good natural static balance.
These oldies are without a doubt quality. Lovely head and expression. Tight feet. Plenty of
bone. Nicelyturned out. Not quite the movement of 1 but still tracked up well.
3rd - Bannister - Chandlimore Rhythm Dancer at Banndean
9 year old bitch another with a lovely expression and eagernees to please. Another that looks
good free standing. Not quite the size and substance of 1 & 2 but all the correct qualities. Keeps
a nice level topline. Moved ok just showing her age.
Puppy bitch - 6 entries - 3 absent
1st - Large Paw Utana (IMP. Russ)
Compact eyecatching bitch of nice overall proportions. Lovely head & expression with no
exaggerations clean, dark eye and super dentition. Stands very well on neat tight feet. Well
ribbed and level topline. Immaculate condition and moved out very well. Tendency on occasion
to carry tail a little high but nice to see a puppy full of confidence.
2nd - Granger and Staley - Samhaven on the Dotted Line
Taller bitch than 1 and more overall ring presence. Good head but not quite the typical pleasing
soft expression of 1. Very good reach to neck. Nice outline and well balanced. Pity she was
distracted and fidgety. Was eager to be off. Moved very well with easy stride. Tip top condition.
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3rd - Booth - Chandlimore Gotta Feeling At Bausaints
Lovely bitch with good proportions. Stands well and impressive. Really nice head would just
prefer a tighter eye. Good kind expression. Nice amount of body. Very well turned out. Moved
ok.

Junior bitch - 8 entries - 4 absent
1st - De Herdt—Kosmos Dogs Fair Fondess
Really taken with this sound bitch. Compact and neat. Well balanced lovely head and sweet
expression possesing all correct qualities and no exaggerations. Nice level tolpine and good
width and depth to chest. Tight feet well up on her toes. Liked her movement which was precise
and easy, covering ground well. May not be the tallest but was balanced and most appealing.
Immaculately turned out and very attentive to her handler.
2nd - Meyrick & Thorpe - Bestikrosantr Emotion (imp. Rus)
Lovely bitch of good size and proportions. Pleasing head with all correct qualities. Dark eyes.
Well up at withers. Longer than 1 but still balanced. Liked her overall outline. Level topline and
quite mature in outlook for a youngster. Movement not quite the precision and consistency of
the winner. Tip top condition.
3rd - Lazarides - Alchazandis Bardoh So Smoky
Eyecatching bitch with a grand head. Of very nice type. Longer cast than 1 along similar lines to
2. Balanced and with lots of presence. Plenty of body and bone and good tight feet. Thought at
first this could be a class winner but as with 2, my number 1 had the edge in movement. Very
well turned out lovely rich colour and nice markings.
Post Graduate Bitch - 10 entries - 5 absentees
1st - Long-Doyle - Winona Bernegarden Wielkopolski Bernardyn
Very nice bitch with a really pleasing head and expression. Nice size. Strongly built yet
feminine. Liked her shape. Good reach to neck. Nicely angled front and rear. Well turned out.
Moved well for her handler and kept a nice even stride.
2nd - Ryan & Casey - Parleshan Bean An Ti
Pleasant bitch. Good head with correct qualities. Finer in bone than 1. Stands well with good
outline. Nicely bodied and level topline. Liked her overall proportions. Nothing overdone. Moved
well. Lost out to 1 on head type. Very nicely turned out.
3rd - Latharn & Stanton—Shaucey Vision of Angels
Thought this would be the class winner. Tall & Upstanding. Plenty of bone Tight feet. Lovely
head and expression. Very good static balance. Tip top condition. Sadly could not get it together
on the move. Would perhaps benefit being a little trimmer and perhaps this would help her to
gait correctly.
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Limit Bitch - 9 entries—3 absentees
1st - Millburn - Lazeybears Betty Boo At Dawstenbears
Striking tall quality bitch with lots of ring presence. Really nice head with all correct qualities.
Nothing overdone. Super reach of neck and so well balanced on the stand. Rock hard level
topline. Immaculate condition. Moved out well.
2nd - Holloway - Newsaints Miss Molly
Close decision in this class. 1 & 2 could easily have changed places. Lovely bitch with good
head qualities and nice expression. Level topline. Nice amount of body and bone. Good tight
feet. Liked her proportions. Immaculate. Moved well just lacked the reach in front of winner.
3rd - Forrest - Tombears Once Upon A Time
Longer cast bitch with very nice head and qualities. Could easily change places with 1 & 2. Totally different type & not the lenght of leg of 1 & 2 but proportionate to the whole. Well bodied.
Lovely tight feet nice amount of bone. Moved out well for her handler. Just wish she was a little
taller. Tip top condition
Open bitch - 11 entires - 5 absentees
1st - Nagecha & Brennan - Ch. Chandlimore Counting Stars BCC
Real quality bitch that caught my eye as soon as she walked in. So pleasing to look at and
feminine. Totally free from any exaggerations. Excels in her balanced clear lines throughout.
Really nice head with all te correct qualities and super large teeth. My overall impression with
this bitch is less is more whilst maintaining breed type. Has a super far reaching stride, covers
the ground with ease just couldn’t match my BOB for form today. Immaculate condition.
2nd - Grainger - Ch. Chandlimore Banyan For Samhaven - RBCC
Pity 1 & 2 had to compete together. Have always liked this quality bitch. Excels in head and expression. Gives the impression of great strenght throughout and very well balanced. Good tight
feet. Excellent mover another that moves with easy ground covering stride. Splitting hears today
for my placement in this class and this decision was based purely upon their kinetic balance
from the first stride and the impact it created. Immaculate condition.
3rd - Millburn - Lazeybears Secret Mission
Tall upstanding quality bitch. Stands so well very eyecatching. Super head and expression.
Good width and depth to chest. I would have preffered a bit more body. Moved out well just
couldn’t match the gaits of 1 & 2. Another groomed to perfection.
GCB - 0 entries

19

SINT BERNARD MAGAZINE
SPECIALE CRUFTS EDITIE
VAN DROOM TOT DEELNAME
Crufts is eigenlijk wel DE show der shows onder de hondenshow-exposanten. Laten we eerlijk
zijn, als exposant, wie droomt er nu niet van om over het groene tapijt in Birmingham te mogen
lopen? Het is helaas niet voor iedereen weggelegd om te kunnen en mogen deelnemen aan dit
evenement, waar we zonder overdrijven kunnen zeggen dat Europa’s beste honden aan deelnemen.
Mijn allereerste deelname aan Crufts was in 2004, waarin we niet alleen voor het eerst de
Crufts bezochten maar ook gelijk met twee honden meededen. Het werd een reis vol met niet te
vergeten momenten. Een reis waar wij nog steeds met plezier op terug kijken en over praten.
Uiteindelijk duurde het tot 2016 voor ik wederom de kans had met een hond dit evenement te
bezoeken. Alhoewel ik sindsdien ieder jaar de mogelijkheid heb gehad om te mogen
deelnemen aan de Crufts door dat andere mij de kans gaven hun honden te showen, met
enkele geweldige, onvergetelijke resultaten tot gevolg waar ik zowel de eigenaren als de
honden enorm dankbaar voor ben, heeft het tot dit jaar geduurd voor ik weer met eigen hond
kon deelnemen. Alhoewel ik niets liever doe dan in de ring staan met een Sint, zal iedereen
begrijpen dat wanneer dit je eigen hond is, dat toch nog net even specialer is.

Anderhalf jaar geleden werden wij de trotse eigenaar van twee prachtige pups, broer en zus,
Al Dino od Mikija en Amy-Adele od Mikija. Nooit had ik durven dromen dat beide zich op hun
eerste officiële show al kwalificeerden voor de Crufts 2019. Echter vond ik dat gezien hun jonge
leeftijd (9 maanden) en ook hun beperkte showervaring nog te vroeg om deze reis te ondernemen, en hoopte maar dat was zeker niet vanzelfsprekend dat het mogelijk was om in 2020 wel
mee te doen. Hoe groot was de vreugde dat beide zich kort daarna ook voor 2020 kwalificeerde. Uiteindelijke hebben we Mr. Dino ingeschreven. Amy houdt niet zo heel erg van lange afstanden rijden met de auto, dus vonden we het voor haar beter thuis te zijn.
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Naast Dino was ook Nikan v.h. Borgerbos gekwalificeerd. Nikan, een prachtige korthaar van 3
jaar oud, welke ik altijd vanaf zijn eerste show met het grootste plezier show. Een hond waar ik
net zoveel om geef als onze eigen honden. Ook hij was wederom gekwalificeerd en kon voor
het 3e jaar op rij deelnemen. Echter was er een klein probleem. Hij zou daar op de Crufts in
dezelfde klasse komen te staan als Dino. Waar in Europa kort en langhaar apart van elkaar
gekeurd worden, staan op de Crufts beide variëteiten in 1 klasse.
Dat zou tot een probleem leiden daar ik niet Dino en Nikan tegelijkertijd zou kunnen voorbrengen. Er is nog geprobeerd om Dino in een andere klasse in te schrijven. Dino zou op de dag
van deelname aan de Crufts nog geen twee jaar zijn en daarmee zeer waarschijnlijk één van
de jongste deelnemers zijn in de openklasse. Echter was het gezien Dino zijn resultaten volgens de Engelse regels niet mogelijk om Dino in een andere klasse in te schrijven.
Om toch beide jongens te kunnen showen en het plezier te vergroten hebben we Kathleen gevraagd of zij bereid was Nikan voor te brengen op de Crufts. Gelukkig hoefde zij daar niet lang
over na te denken. Toen niet veel later Kathleens eigen dame River zich ook wist te kwalificeren lag het natuurlijk voor de hand dat River ons ook zou vergezellen op onze trip naar Crufts.

Uiteindelijk zijn we met drie honden en 7 personen naar de Crufts geweest namelijk, Willem
Harms en Yvonne Bijlsma als het personeel van Nikan. Kathleen samen met Sven en River uit
België en Mr. Dino samen met mijn ouders en ikzelf.
Gezamenlijk vormden we de Nederlands/Belgische afgevaardigden en hebben we ons zelf
uitgeroepen tot team Nl/BE. Het was nog even spannend of de Crufts wel door zou gaan vanwege de Corona crisis, maar dit was niet het geval dus konden we vrijdag 6 maart vertrekken.
Het werd dus om half 2 op staan om, om half 3 te kunnen aanrijden naar Antwerpen. Volgens
moeders een mooie tijd, alleen houd je wel rekening met de spits op vrijdag?
Toen ik aangaf dat er om half 3 ‘s nachts maar weinig auto’s op de snelweg zouden rijden
kwam er een veel betekend “Oh” als reactie. Niet veel later gevolgd door, je bedoelt dus dat we
“s nachts half 2 moeten opstaan? Na bevestiging van mijn kant en na enkele seconden bedenktijd gaf ze aan dit er toch wel voor over te hebben.
Zo ontmoette we dus rond half 4 Kathleen en Sven bij Antwerpen waar onze wegen kruisten en
we de weg gezamenlijk naar Calais zouden vervolgen. Daar Willem, Yvonne en Nikan nog
verder zouden moeten rijden en dus nog vroeger hadden moeten vertrekken hebben zij
besloten een dag eerder aan te rijden en de nacht in Calais door te brengen. De planning was
dat we hun zouden ontmoeten op de boot naar Dover.
Maar de weg naar het eindpunt is nooit recht en zo ook in dit geval. Nadat we de Engelse
douane gepasseerd waren kregen wij te maken met een flink staaltje Franse willekeurige
bureaucratie. Alles was perfect in orde voor onze reis naar Dover. Onze eigen paspoorten en
alles voor Mr. Dino. Rabiës vaccinatie met bloedtest, ontwormen, gezondheidscertificaat, echter was meneer de douanier van mening dat Mr. Dino zijn entingsboekje niet juist was. (Dat hij
net daarvoor dezelfde van Nikan wel doorgelaten had, is ons nog altijd een raadsel).
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Alles wat er in stond klopte alleen zijn paspoort was niet juist. We werden dus weggestuurd
naar een naar zeggen 24 uurs dierenkliniek in Calais. Hier konden we een ander paspoort regelen. Kwestie van een half uurtje. Daarna konden we zonder problemen een andere boot nemen.
We hadden weinig keus. We hebben Willem en Yvonne ingelicht die Kathleen en Sven weer
informeerden en hun zouden hun reis zoals gepland volgen. Wij gingen ons ongewilde avontuur
in Calais aan. Uiteraard ging het natuurlijk niet zo gemakkelijk als men ons voor spiegelde.
Bij de kliniek aangekomen bleek niemand aanwezig en het zo genoemde “24 uurs nummer”
werd niet beantwoord (je zou met een dierenarts nodig hebben.) Na ongeveer alle andere
dierenklinieken in Calais gebeld te hebben waarvan er geen eentje opnam, begon de stress
toch wat toe te nemen. We bleken niet de enige te zijn die geweigerd waren.
Op de parkeerplaats ontmoette we een stel Spanjaarden die met hun 4 honden ook geweigerd
waren om dezelfde reden. Zij konden ons vertellen dat de dierenarts er om 08.00 uur zou zijn.
Iets voor achten kwam de assistente er aan om de boel te openen. Hier bleek al snel dat dit een
standaard procedure was, er hing namelijk in het Engels een uitleg voor de procedure incl. kosten voor “nieuwe paspoorten, rabiës vaccinatie en ontwormen”, iets wat ons toch wel het idee
gaf dat dit vaker gebeurde.
De dierenarts assistente controleerde snel Dino zijn gegevens en chip en schreef vervolgens
zijn entingsboekje over in een Frans entingsboekje. Alles duurde nog geen 3 minuten. Men zou
denken dat het daarmee geregeld zou zijn maar we moesten wachten op de dierenarts. Deze
moest namelijk een stempel en handtekening zetten. De beste man bleek weinig haast te
hebben, want hij was er vervolgens pas om 10 over half 9 waarbij hij eerst uitgebreid de tijd
nam zijn Franstalige klanten te begroeten. Iedereen die mij een beetje kent kan zich een voorstelling maken hoe ik daar in de wachtkamer heb gezeten, mijn best doend de roodharige in mij
onder controle te houden zodat ik de man daar niet letterlijk heel Calais heb laten zien.
Gelukkig is dat gelukt. Iedereen heeft het overleeft. De man stempelde en tekende binnen een
minuut zonder Dino zelf gezien te hebben, zijn in het nieuwe paspoort af, we mochten € 50,00
daarvoor afrekenen. Op de prijslijst in zijn praktijk stond daarvoor €25,00 berekend, echt hadden wij van de fransen de eer om daarnaast ook €25,00 aan overschrijvingskosten te betalen.
Na de vraag om een factuur kregen wij een handgeschreven kladje.
We hebben eieren voor ons geld gekozen, zijn niet verder in discussie gegaan en hebben de
man en zijn assistente hartelijk bedankt. Helaas hadden onze nieuwe Spaanse vrienden minder
‘geluk’. De dierenarts was van mening dat één van de entingen te laat was gegeven. We weten
helaas niet hoe het hun verder is gegaan daar we onze reis vervolgt hebben om weer bij de
boot te komen.
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Dit keer konden we zonder problemen de op de boot. Dat was uiteindelijke half 10 in plaats van
10 over 7. De rest van onze groep had inmiddels al Dover bereikt.
Toch opgelucht dat wij nu ook onze reis konden vervolgen. In Engeland is het links rijden wat
altijd weer even spannend is maar dat wende snel en ook de reis verliep verder soepel.
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Bij het hotel aangekomen werden we opgevangen door Willem en Yvonne die inmiddels al samen met Nikan, River, Kathleen en Sven de Mac Donalds hadden geplunderd. Even kreeg ik
het wederom Spaans benauwd toen de receptioniste onze twee geboekte kamers niet terug kon
vinden bij de reserveringen. Ik zag mezelf met Dino al in de auto slapen. Gelukkig bleek er een
spelfout in de naam te zitten en werden de kamers gevonden en konden we ons installeren op
onze kamers. Dino en ik deelde tot ons eigen plezier samen een kamer.
Bij aankomst bij het hotel was het prachtig weer. in een ontmoeting buiten op het prachtige
grasveld voor het hotel waar Nikan, Dino en River (dit resulteerde e elkaar onderling wel kennen maar nog nooit samen geweest waren) nader te begroeten. Geweldig om te zien hoe die
drie met elkaar omgaan. Nikan die van plezier en enthousiasme bijna bij mij in mijn armen
sprong.
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Dino die Nikan toestond mij te begroeten en zelf zichtbaar blij was zijn vrienden te zien en River
die beide mannen binnen no time om haar kleine duim wist te draaien met haar open en vriendelijke karakter. De honden (en mensen) hebben zich vervolgens op hun gemak in de zon vermaakt met de vele passanten die het hondentrio wilde aanhalen.
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In de loop van de avond zijn de honden naar de hotelkamers gebracht waar ze konden rusten
en slapen en heeft team NL/BE zich verplaatst naar een naast gelegen ‘Café/Pub’, waar we
naar zeggen van het hotel een prima hapje konden eten.
Het naast gelegen pand bleek een soort ‘Bruin Café’ achtige opstelling te hebben. Het was
redelijk druk en oogde gezellig.
We werden hartelijk ontvangen door ‘Stan Laurel’, we hebben geen idee wie de man was, maar
we hebben hem die bijnaam later gegeven door zijn grappige loopje die ons deed denken aan
Laurel van Laurel en Hardy. Yvonne was zo vrij het woord voor ons te voeren en zij vroeg daarom uiterst beleefd in het Engels of de man Engels sprak. Zich niet realiserend dat ze in Engeland was ( waar de spreektaal Engels is) resulteerde dat vrij snel in een groep van 7 Nederlanders die spontaan de slappe lach kreeg. Laurel lachte hartelijk mee en wees ons een tafel.
We moesten heel even uitzoeken hoe het systeem daar werkte want dat bleek iets anders te
gaan als gewoon, ook was niet helemaal duidelijk wat die pollepel op tafel deed, maar al snel
waren we erachter dat we onze bestelling doorgeven aan de bar en men de pollepel weg haalde als men gevraagd had of het eten gesmaakt had. Het café hanteerde namelijk de regel dat
het personeel dit aan hun gasten moest vragen, hadden ze dat niet gedaan had je recht op een
gratis Cake.
Toen we dit door hadden, Nederlanders zoals we zijn probeerde we de lepel te verstoppen, helaas zonder succes. Na een heerlijke maaltijd met wat grotere porties dan we gewend zijn, is
een ieder teruggegaan naar de eigen kamers om zich voor te bereiden voor de grote dag.
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Na een onrustige nacht voor mezelf vanwege een te grote dosis adrenaline heeft Mr. Dino
gelukkig heerlijk geslapen en konden met dank aan het personeel van het hotel gelukkig vroeg
aan het ontbijt. Es wil namelijk altijd voor de deur liggen als hij open gaat en met de verwachte
Corona maatregelen die de organisatie genomen had, was de verwachting dat binnenkomen
wel eens wat langer zou kunnen duren. Dus om 6 uur zat team NL/BE aan het ontbijt om zich
daarna naar het NEC te verplaatsen. Hier stonden we vervolgens in een no time binnen want
Willem wist ons zonder problemen naar de juiste parkeerplaats van het NERC te loodsen.

De keuringen voor ons ras zouden om 10 uur beginnen, dus we waren ruim op tijd, wat ons de
mogelijkheid gaf om ons goed te installeren en de honden (en ons zelf) klaar te maken voor de
show. Hier voegde ook Brigitte zich bij ons Team. Brigitte was speciaal met het vliegtuig gekomen om te kunnen kijken op de Crufts en natuurlijk ook om team NL/BE te supporteren.
Ze heeft voorafgaande aan de keuring nog even de moeite genomen om Dino zijn voetjes mooi
te knippen en daarnaast de nodige filmpjes en foto’s gemaakt tijdens de keuringen want dat is
iets waar jezelf moeilijk aan toe komt.
Een leuke bijkomstigheid was dat we voorafgaande aan de keuringen nog kennis konden maken met Dhr. Chris Pack en zijn vrouw Linda. Al jaar en dag is Chris ringmeester tijdens de
Crufts. Sinds enige tijd is hij ook voorzitter van de Belgische Sint Bernard Vrienden Club. Dit gaf
ons de mogelijkheid hem te ontmoeten en een praatje te maken. Een zeer vriendelijke wel bespraakte man met een duidelijke visie voor het ras en zijn club! Ook zijn vrouw stond ons zeer
hartelijk te woord. We spreken allemaal de taal van de Kynologie dus de tijd vliegt voorbij.
Dit is één van de voordelen van de Crufts. Naast de honden geeft het men de kans om Internationale contacten te leggen en te onderhouden.
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Later die dag heeft Dino zijn neefje Marcus en diens eigenaren ook nog kunnen ontmoeten die
eveneens voor het eerst meededen aan dit evenement. Uiteraard hebben we ook veel oude
bekenden gezien en gesproken.

De keurmeester van dienst Mevr., Susan Wardle begon stipt om 10 uur met haar keuringen.
Met 77 inschrijvingen onder haar een zeer net aantal. Waarschijnlijk ten gevolge van de Corona
crisis waren er wel wat meer absenten dan gewoonlijk.
Doordat er vanwege de absenten een klasse uitviel waren Nikan en Dino die dus beide in dezelfde klasse stonden snel aan de beurt.
Nikan wist zich samen met Kathleen te selecteren in de eerste ronde maar werd uiteindelijk net
als Dino niet geplaatst. Na de reuen was het de eer aan de dames. River was ingeschreven in
de jeugdklasse en was snel aan de beurt. Met Kathleen showde zij de sterren van de hemel,
een genot om naar te kijken. Kathleen wist met River eerste te worden in de jeugdklasse!! Een
geweldige prestatie, prachtig om daarbij te mogen zijn en die ervaring te kunnen delen met
elkaar. ‘Kleine River’, die deed dat gewoon maar even! Op werelds grootste hondenshow evenement wint ze haar klasse. WOW, wat een kippenvel moment. Dat vergeten we nooit meer.
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Na de keuring gaf het de mogelijkheid om nog even te ‘shoppen’ en wat winkeltjes te bezoeken,
althans dat was de bedoeling. Er liep daar zoveel volk dat we bijna geen stap verder kwamen
met onze honden. Men stond bijna letterlijk in de rij om ons Sint Bernard Trio te knuffelen en
foto’s te maken. Uiteindelijk hebben we de honden teruggebracht naar de benching waarbij een
aantal van ons bij de honden is gebleven die daar overigens ook niet om aandacht verlegen zaten en nog steeds bijna continue aangehaald en gefotografeerd zijn.
Dit zodat ‘De Jeugd’ (Kathleen, Sven en ik) nog even snel wat inkopen konden doen.
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Moe maar voldaan zijn we teruggekeerd naar het hotel. Eerst de honden verzorgt zodat deze
lekker konden uitbuiken op de kamers waarna we ons zelf wederom verplaatst hebben naar
onze vriend Laurel.
We waren iets later dan vrijdag, echter was het wel twee keer zo druk. Er was dan ook niet gelijk een tafel beschikbaar voor ons grote gezelschap. We hoefden niet lang te wachten of we
konden gelijk aanschuiven.

De tafel die ons toegewezen werd was blijkbaar
niet schoon gemaakt, want deze plakte nogal.
Hier bleek dat de ook door ons getroffen Corona
maatregelen ook voordelen had want Willem
pakte zonder blikken en blozen een heel pak
Hygiënische doekjes uit zijn jas, waarna iedereen in staat was zijn deel van de tafel even
schoon te maken. Ja, het personeel keek wel even raar op, maar we zijn prima in staat problemen op te lossen. Wederom geprobeerd de pollepel te verstoppen maar ook dit keer niet gelukt.
Na alle vermoeidheid dan ook een prima nacht gehad samen met Mr. Dino. Dino die dit keer
wat meer uitgeslapen was en regelmatig even kwam controleren of ik nog in bed lag. Dan hoorde ik een bekend gesnif, waarna ik een natte neus in mijn gezicht voelde met de nodige
kwispels als gevolg, als teken van geruststelling waarna hij weer rustig ging slapen.
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Daar we om 12 uur de boot zouden nemen naar Calais gaf ons dat wat meer tijd en hebben we
nog rustig kunnen ontbijten, waarna we ‘rustig aan’ (al zijn daar de meningen over verdeeld ..)
terug gereden naar Dover. Hier waren we keurig (lees ruim) op tijd en konden we zonder
problemen op de boot. Op de boot was er nog wel een klein voorvalletje met ene Mevr. Renes
die haar telefoon kwijt was, welke later gewoon in de auto bleek te liggen. In Calais aangekomen zijn we daarna onze eigen weg gegaan en is iedereen veilig thuis gekomen.
Ik denk dat team NL/BE een (wederom) zeer geslaagd maar bovenal extreem gezellig Crufts
avontuur heeft beleefd. Er is voorafgaande verweten dat het zonde was in te schrijven, de
winnaar was al bekend, en zeker gezien de jonge leeftijd van Mr. Dino, had hij weinig kans. Ja
dat wisten we en nee het is niet goedkoop. Ik ben de eerste die toegeeft dat winnen op de
Crufts echt een droom is. Eentje waarvan ik uiteraard hoop dat het ooit zover komt. Maar als je
niet meedoet, weet je zeker dat je niks haalt. Daarnaast bestaat niet elk succes uit medailles en
goud. De weg ernaar toe is minstens net zo belangrijk en zeker zo speciaal. Dat is in dit geval
niet anders. De hele trip, inclusief het paspoort verhaal heeft veel meer opgeleverd.
Het reizen met de groep team NL/BE, de momenten samen met Mr. Dino, het feit dat mijn beide
ouders hierbij waren, de manier waarop ons hondentrio met elkaar omging, clown Nikan in het
bijzonder. De vele momenten met huilen van het lachen met elkaar, het ontmoeten van en nieuwe en bekende vrienden, en uiteraard het winnen van Kathleen en River.
Het maakt het avontuur een compleet onvergetelijk verhaal waar wij als groep in het bijzonder
nog vaak met veel plezier op terug zullen kijken.
Langs deze weg nog een woord van dank aan:
Mijn ouders, zonder hun was dit hele avontuur niet mogelijk geweest.
Mijn broer Raymond en mijn vriend Jorg die thuis voor onze andere honden zorgden.
Yvonne, Willem, Kathleen en Sven voor de geweldige tijd en ervaringen die we met elkaar gedeeld hebben.
Brigitte voor je hulp en gezelschap op de Crufts zelf.
Ik hoop van harte dat we dit volgend jaar weer met elkaar kunnen beleven.
Esmeralda Renes en Mr. Dino

32

SINT BERNARD MAGAZINE
SPECIALE CRUFTS EDITIE
INTERVIEW MET TAN NAGRECHA
Chandlimore Fire A Gun was dit jaar de grote winnaar op de Crufts. Hij wist iedereen te verslaan en Beste van het Ras te worden. Daarna werd hij zelfs nog geselecteerd in de groep. Een
prestatie van wereld formaat.
Chandlimore Fire A Gun, ook wel bekend als Willis, is geen onbekende in de Sint Bernard
wereld. Al voor de Crufts heeft hij een aantal grote overwinningen behaald met groep
plaatsingen en zelfs groep overwinningen. Willis eigenaar en tevens fokker is de van oorsprong
Indische Tan Nagrecha die al jaren in het Verenigd Koninkrijk woont. Tan is kynoloog in de
breedste zin van het woord. Hij fokt, showt en is keurmeester van meerdere rassen waar de
Sint Bernard er één van is. Onder de kennelnaam Chandlimore heeft Tan met zijn fokproducten
een wereldwijde reputatie behaald en met zijn recente overwinning wordt het hoogtijd eens te
kijken naar de man achter de Chandlimore kennel.
1) Hoe bent u in aanraking gekomen met de Sint Bernard en wanneer en waarom bent u

begonnen met fokken?
We hadden Pyrenese berghonden vóór de Sint Bernards en zij waren mijn eerste liefde, echter
liefhebber van grote rassen. We zagen dat een fokker van Sint Bernards genaamd Terry
Ridings van de Bavush kennells naar Spanje verhuisde. Ze maakte reclame om haar honden
te verkopen en we vroegen of we ze konden zien. We kregen echter te horen dat ze allemaal
verkocht waren, maar we waren wel welkom om het ras te bezoeken en te leren kennen.
Toen we daar waren ontmoetten we een drachtig teefje genaamd Betty. De fokker zei “je mag
haar na haar nest hebben”. We werden meteen verliefd op haar en zij werd onze allereerste
Sint Bernard. Onze vriendin Linda Stanley had ook een Sint Bernard van die kennel gekocht en
zij moedigde ons aan om te showen en via haar kregen we onze tweede Sint Bernard genaamd
Fraiuline Gabrielle. Zij werd de start van onze kennels. Besmet door het ‘showvirus’ besloten
we zelf te proberen te fokken en ons eerste nest produceerde onze eerste genaamd
Ch. Markies van Chandlimore.
2) Kunt u aangeven wat uw fokdoelen als fokker zijn?
Natuurlijk is het antwoord het fokken van de beste! In eerste instantie willen alle beginnende
exposanten / fokkers een WINNER fokken, maar hoe meer betrokken en toegewijd je bent, hoe
meer de doelen veranderen en je beseft dat het fokken van het juiste type en vooral het
consequent fokken van honden die correct en van goede kwaliteit zijn, meer de moeite waard
is, iedereen kan een eenmalige grote winnaar fokken, de kunst is om consequent te zijn,
Om deze reden moet je een visie hebben, zonder visie hoe weet je wat je missie zal zijn om het
einddoel te bereiken ... het einddoel is consistente kwaliteit.
Voor deze kennis, begrip van het ras, tekortkomingen en ervaring zijn de enige leraren, er is
geen snelle oplossing , het duurt jaren en het hart breken om enig resultaat te zien .
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Doelen veranderen met de tijd en de perfecte situatie is het fokken van goede honden die
typisch , esthetisch mooi zijn om naar te kijken, goede maat met substantie en bone die nog
steeds ’fit for function’ zijn, met een goed temperament en gezond.
3) U bent ook keurmeester voor het ras, kunt u beschrijven wat u ziet als de perfecte Sint

Bernard?
Gematigdheid is de sleutel tot perfectie, maar er is een dunne lijn tussen gematigdheid en
middelmatigheid, elk extreem is niet ideaal of gezond.
De belangrijkste factor is evenwicht en harmonie, geen enkele hond is perfect, maar als het
bundels van kwaliteit heeft zal het altijd aantrekkelijk zijn.
De vuistregel is:
•
Rastype dat zich uit in het hoofd en de algemene verhoudingen
•
Goede anatomie, zonder dit is het onwaarschijnlijk om functioneel te zijn
•
Karakter, het is een groot ras en agressie mag niet beloond worden
•
Beweging is belangrijk en hond van deze grootte moet zichzelf met gemak en zonder
ongemak kunnen dragen.
•
De grootte van het lichaam met substantie en bone, samen met de schofthoogte en goede lengte van de voorbenen zijn cruciaal voor een goede Sint Bernard
4) Wat ziet u als persoonlijke hoogtepunt in uw carrière als fokker?
Grote overwinningen waarvan vele van BIS tot het houden van bijna elk ras record in het Verenigd Koninkrijk, maar mijn hoogtepunt is wanneer mensen die ik respecteer tegen me zeggen
dat mijn honden van grote schoonheid zijn en hun overwinningen waardig zijn, dat persoonlijke
commentaar betekent meer voor mij dan de prijzen.
5) Kunt u iets meer vertellen over Willis zijn karakter?
Hij is erg uitdagend en zijn nieuwsgierigheid brengt hem in de problemen, we houden van lange
wandelingen over de velden en alle anderen zijn gehoorzaam maar hij niet, hij heeft meer interesse in het achtervolgen van vogels en herten en komt pas terug als hij er klaar voor is, ik besteed mijn hele wandeling aan het achterna rennen.
6) Toen Willis werd geboren, wist u toen al dat deze hond veel succes in de show ring zou

hebben?
Zijn broer was de voor de hand liggende keuze bij de geboorte met een prachtig hoofd en veel
beenwerk, glamoureus getekend en viel als eerste op.
Toen ze 6 weken waren en we de puppy’s op tafel konden en we ze konden zien bewegen, was
er geen twijfel dat we een speciale pup in huis hadden. Willis is bijna foutloos bij het in stand
zetten, het was alsof je goud in handen had. Elk bot op de juiste plaats en toen hij ging lopen
had hij zelfs als een puppy een bepaalde houding over zich heen, dus hij bleef
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7) Op welke leeftijd begon u met het showen van honden?
Ik was 22 jaar oud toen ik begon met het showen van honden.
8) Herinnert u zich de eerste keer dat u naar de Crufts ging?
Ik kan me het niet meer herinneren maar het is vele jaren geleden.
9) Kunt u beschrijven hoe het voelt na het winnen van een BOB op de Crufts?
Er is geen grotere show dan Crufts en het is ieders wens om het daar goed te doen. Ik heb het
geluk gehad om vaker BOB te winnen op Crufts door de jaren heen, niet alleen met Sint
Bernards maar met Pyrenese Berghonden, Tibetaanse Mastiffs en Norwich Terriërs. Elke
overwinning is speciaal op deze show en geen enkele overwinning moet ooit als vanzelfsprekend worden beschouwd.
10) Hoe vierde u deze overwinning?
Mijn twee lieve vrienden Rachel Corr en Andi Horwood waren die dag mijn reisgenoten. Na de
groepskeuring van de show kwamen we heel laat om middernacht thuis, maar natuurlijk
opende we een fless bubbels voordat we allemaal naar ons bed gingen.
11) Heeft u enig advies voor “wonnabe Cruft winnaars’?
Jij wint niet, je hond doet dat, doe je best om zo goed mogelijk te fokken, presenteer je hond zo
goed mogelijk, kijk naar de concurrentie en wees realistisch in je beoordeling van de honden die
je wilt verslaan en de honden die je hebt verslagen. De beste hond moet altijd winnen, ongeacht
wie de eigenaar is., wie het gefokt heeft en waar het vandaan komt.
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INTERVIEW WITH TAN NAGRECHA
1) How did you get into Saint Bernards, and when and why did you start breeding?
We had Pyrenean Mtn Dogs before Saint Bernards and they were my first love, however loving
Giant breeds we saw that a Saint Bernard breeder called Terry Ridings of the Bavush kennels
was moving to Spain and was advertising her dogs for sale, we asked if we could go see them
but were told they were all sold, but we were welcome to go visit and learn about the breed.
When we got there we met a pregnat female calles Betty and the breeder said “you can have her
after her litter”, we fell in love with her straight away and that was our very first Saint Bernard.
Our friend Linda Stanley had also purchased a Saint Bernard from that kennel and she
encouraged us to show and through her we got our second Saint Bernard called Fraiuline Gabrielle who was the start of our kennels, having caught the “show bug” we decided to try to breed
our own and our first litter produced our first champion called Ch. Marquis of Chandlimore.
2) Can you describe as a breeder what your breed goals are?

Ofcourse the answer is to breed the best! I initially all novice exhibitor / breeders want to breed a
WINNER! But the more deeply involved and commited you get theore the goals changed and
you realise that breeding the correct type snd more importantly consistently breeding dogs which
are correct and of good quality is more rewarding, any one can breed a one off big winner, the
art is in being consistent.
For this reason you must have a vision, without a vision how do you know what your mission will
be to archive the end goal… the end goal being consistent quality.
For this knowledge, understanding of the breed, its short coming and experience are the only
teachers, there is no quick fix, it takes years ad heart break so see any result.
Goals change over time and the perfect situation is breeding good dogs that are typical,
aesthetically beautifull to look at, of size substance and bone who are still fit for function, with
good temperaments and healhy.
3) Since you are also a judge for Saint Bernard, can you describe what you see as the perfect

Saint Bernard?
Moderation is the key to perfection but there is a fine line between moderation and mediocrity,
any extreme is not ideal of healthy.
The most important factor is balance and harmony, no dog is perfect but if it has bundles of quality it will always appeal.
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The rule of thumb is
•
Breed type which lies in its head and general proportions
•
Good anatomy without it the dog is unlikely to be functional
•
Temperament, they are a giant breed and aggression should not be awarded
•
Movement is important and a dog of such size must be able to carry with ease and without
discomfort
•
Size of body with substance and bone along with height at the withers with good lenght of
foreleg are crucial to a good Saint Bernard.
4) What do you consider as your personal highlight in your career as a breeder?
Major wins of which have been many from BIS to holding almost every breed record in the breed
in the UK but my highlight is when people I respect say to me that your dogs are of great beauty
and worthy there wins, that personal comment more to me than awards.
5) Could you tell us more of Willis personality?
He is very challenging and his curiosity gets him into trouble, we love going for long walks across
the fields and all the others are obedient but not him, he has more interest in chasing birds and
deer and will only come back when he is ready, I spend my whole walk running after him.
6) When Willis was born , did you already know this dog could be a big show winner?
Hit brother was the obvious pick at birth with a gorgeous head and lots of bone, glamorously marked and caugth your eye first.
By 6 weeks when we could stand the puppies on the table and watch them move, there was no
question that we had a special one in our home, Willis is almost fault free on hands on
inspection, it was like accessing gold, every bone was in the right place, then when he moved even
as a puppy he had this carriage about him, so he stayed.
7) What age did you start handling the dogs?
I was 22 years ol when I started.
8) Do you remember the first time you went to Crufts?
I daren’t remember as it was many years ago.
9) Can you remember how you felt after winning BOB at Crufts?
There is no bigger show than Crufts and it is everyones desire to do well there, I have been very
lucky to win BOB at Crufts over the years not only with Saint Bernards but with Pyreneans, Tibetan Mastiffs and Norwich Terriers, every win is special at this show and no win should ever be
taken for granted.
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10) How did you celebrate?
My two lovely friends Rachel Corr and Andi Horwood were my travelling companions that day,
we got home after the show and group very late midnight but ofcourse we opened a bottle of
bubbly before we all fell to our beds.

12) Do you have any advice for wonnebe Crufts winners?
You don’t win, your dogs does! Do your best try and breed the best you can, present your dog
the best you can, look at the competition and be realistic in your assesment of the dogs who
beat you and the dogs you have beaten.. The best dog should always win, irrespective of who
owns it who bred it and where it’s from.
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CRUFTS 2020 DOOR DE OGEN VAN EEN LIEFHEBBER !
Crufts 2020, wat een vreemde aanloop naar dit evenement.
Er is een virus Corona, wie kent het inmiddels niet. Het virus dreigt roet in het eten te gooien
van alle grote evenementen vanwege de hoge mate van besmettelijkheid en slechte afloop van
diegene die getroffen worden door het virus.
Na veel wikken en wegen of het wel verstandig is om nu te reizen besluit ik dat het met de juiste
voorzorgsmaatregelen nog wel verantwoord is.
Op 8 maart is het dan zover, de wekker loopt om 04.30 af en hup eruit.
Snel aankleden een bak koffie en op naar Schiphol voor een snelle trip naar Birmingham. Alles
verloopt vlotjes, het is eigenlijk best rustig op Schiphol wat wel een beetje vreemd aandoet
maar het vliegtuig zit bomvol.
In Birmingham aangekomen neem ik de shuttle die mij in 4 minuten tijd bij het NEC afzet. Wat
een ideale verbinding is dat toch.
Op zoek naar Hal 4 ring 24, ieder jaar weer verbaasd hoe groot het eigenlijk is en hoe giga
druk. In hal 4 heb ik de Bernards al snel gespot, even socializen met de Nederlandse delegatie,
nog een paar voetjes bij knippen die er eigenlijk al heel mooi uitzagen maar even goed, niets
aan het toeval overlaten.
Ruim voor tijd zoek ik mijn plekje aan de ring. Ik wil natuurlijk wel op de eerste rij zitten en heb
de Ned./Belg dames beloofd te filmen. Heerlijk de catalogus op schoot, mobiel in de aanslag en
laat al dat moois maar komen.
De keurmeester was Mevr. Susan Wardle die naar mij bescheiden mening vlot en consequent
keurde, was vriendelijk voor hond en eigenaar en besteedde aan iedere hond evenveel
aandacht.

De eerste klasse was Veteranen reuen:
Helaas hier nog geen competitie, slecht één hond in de
ring maar wel een oude bekende Homey v.d. Waterschans
een Nederlands gefokte hond die tevens in Nederlands
bezit is en in dit geval dus automatische zijn klas won.
Maar evengoed mag gezegd worden dat hij er nog top
uitzag voor zijn leeftijd, gefeliciteerd.
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De tweede klasse waren de puppy reuen:
Hier 4 honden in de ring. 3 pups bij één fokker vandaan waarvan 2 broers, erg leuk om te zien
en leerzaam om naar te kijken en een import uit Slovenië.
Deze klas werd gewonnen door een voor zijn leeftijd indrukwekkende grote reu die een prachtig
gangwerk liet zien. Chandlimore Big Weekend.

De derde klasse waren de junior reuen:
In deze klas waren 3 honden ingeschreven waarvan 1 absent. Deze klas werd gewonnen door
een voor ons bekende in Polen gefokte hond in Frans bezit Wilson Bernegården Wielkopski
Bernardyn. Een nog jeugdige reu met mooie verhoudingen die in de toekomst zeker nog zal
uitzwaren tot een prachtige vertegenwoordiger van ons ras.
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Helaas was de tussenklas in zijn geheel afwezig.
In de Openklas reuen waren 13 honden ingeschreven waarvan 1 hond absent.
Dit was een mooie klas met hierin ook onze 2 Nederlandse inschrijvingen Nikan v.h. Borgerbos
voorgebracht door Kathleen de Herdt en Al Dino od Mikija voorgebracht door Esmeralda Renes.
Als één van de laatste betrad een door Tan Naghera gefokte hond Chandlimore Fire A Gun de
ring en ik moet zeggen hoewel ik de hond ervoor al in zijn dagelijkse omgeving prachtig vond hij
echt met glamour de ring betrad. Wat een oogverblind exemplaar, ongetwijfeld zullen er
mensen zijn die er wel een minpuntje aan hebben gezien en kunnen vinden maar voor mij een
adembenemende Sint Bernard.
Alhoewel iedere deelnemer zich van zijn beste kant liet zien en daar zeer terecht stond in een
sterke klasse was er voor mij toch één hond die er met kop en schouders bovenuit stak en dat
was Chandlimore Fire A Gun, mooie grote imponerende verschijning met een mooi hoofd, voor
en achter prima verhoudingen en hoekingen en een verbluffend gangwerk.
2e geplaatste reu was Samhaven Pure Fourtune for Chandlimore, ook een prachtige reu die
iets compacter was dan de winnaar maar ook een plezier om naar te kijken.
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De laatste klasse van de reuen is Good Citizen Dog:
Vind ik een erg moeilijke klas in het Nederlands zou het zo’n beetje betekend de braafste stadshond. Evengoed 2 vertegenwoordigers en de winnaar was Ourfairview Snow One.
Juist op het moment dat de teven klassen begonnen kreeg ik gezelschap van een jonge man uit
Singapore die heerlijk tegen mij begon te kletsen en duizend vragen had. Alhoewel ik niet echt
zat te wachten op een Corona besmetting was Daimier een te aardige jongeman om te negeren
en volgde we samen de teven. Wat is het toch leuk om mensen van over de hele wereld te
treffen die dezelfde passie wat betreft ons ras hebben.
Teven veteran bitch:
Ingeschreven 4 teven waarvan 1 absent.
Voor de leeftijd een nog mooie klasse werd gewonnen door een in Engeland gefokte teef
Laneberns Ruby Slipper een teef van bijna 8 jaar die er nog puik opstond.

Puppy teven:
6 ingeschreven waarvan 3 absent.
Puppy klas in Engeland is niet te vergelijken met de Puppyklas bij ons, waar het bij ons nog
echt over de allerkleinste pups gaat, staan hier al honden van bijna een jaar die al ver doorontwikkeld zijn in de ring.
Deze klas werd gewonnen door Parge Paw Utana, een in Rusland gefokte hond in Engels bezit.
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Junior Teven:
8 ingeschreven waarvan 4 absent
Een leuke klas met daarin onze Kathleen met haar prinses Kosmo Dogs Fairy Fondness, alhoewel Kathleen een ervaren voorbrengster is hoorde ik haar nog net met een benepen stemmetje tegen mij piepen: ik ben zo zenuwachtig, nou dat was absoluut niet nodig. Ze bracht haar
prinses met grote professionaliteit voor en won de klas. De 1e plaats ging dus naar Kosmo
Dogs Fairy Fondness een in Rusland gefokte hond in Belgisch bezit.
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Post Graduate teven:
10 ingeschreven waarvan 5 absent.
Ook deze klasse is zo’n onverklaarbare klas in het Engelse systeem, er zal beslist een logica
in zitten maar voor mij toch gewoon een tussenklas.
Zeker geen slechte klasse met een paar mooie dames hier, deze klas werd gewonnen door
Wiona Bernegården Wielkopolski Bernardyn (in Polen gefokt in Engels bezit), een nestzuster
van de Junior reu Wilson. Een mooie teef met goede verhoudingen en voor de leeftijd al goed
door ontwikkeld met een vlot gangwerk, zeker een aangename teef om te zien.

Limit teven:
Voor mij geen duidelijk verschil met de klasse hiervoor. Hier 9 inschrijvingen waarvan 3 absent.
Waarschijnlijk lag mijn aandacht ergens anders op het moment van deze klasse keuring want
dit is de enige klas waar ik geen foto van heb of heb kunnen vinden
In ieder geval is deze klasse gewonnen door Lazybears Betty Boo at Dawstenbears een Engels
gefokte teef in Engels bezit.
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Openklas teven:
Ingeschreven 11 waarvan 5 absent.
Prachtige klasse met 2 zeer mooie teven erin, één van deze dames is zeker competitie waardig
voor de beste reu. Deze dame Chandlimore Counting Stars won de klas met overtuiging, een
mooie goed gebouwde teef die perfect werd voorgebracht en als een ster over het groene tapijt
ging. Zeker een teef die het publiek een kippenvel momentje bezorgde.
Als 2e eindigde in deze groep Chandlimore Banyan for Sanhaven die zeker aan de eerste dame kon tippen qua uiterlijk, gangwerk en acte de préséance.

Na de erekeuring reuen en teven werd de beste van het ras gekozen.
2 Sint Bernards die absoluut aan elkaar gewaagd waren uit dezelfde kennel.
De keurmeester maakte er een goede show van en liet het publiek genieten van beide pracht
exemplaren, dit soort maakt het toch ieder jaar weer waard om de reis naar Birmingham te
ondernemen.
Uiteindelijk koos Mevr. Wardle Chandlimore Fire A Gun als Beste van het Ras.
Een oprechte felicitatie aan zijn fokker/eigenaar en handler Dhr. Tan Naghera iemand met
absoluut oog voor perfectie.
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Kortom, genoten en het was de trip meer dan waard. Crufts blijft een aparte show die je ieder
jaar met verschillende gevoelens verlaat.
Nog even door de grote hallen gelopen met de tietallen kraampjes/winkeltjes, werkelijk voor
iedereen wel wat wils op hondengebied. Daarna iedereen gefeliciteerd met de behaalde
resultaten en met gepaste afstand afscheid genomen. Hopla in de Shutletrein en met gezwinde
spoed richting Amsterdam en dan naar huis.
Het kost mij altijd al een paar dagen om alle indrukken te verwerken laat staan dat je zelf met je
Sintje in de ring hebt gestaan.
Nogmaals vanaf hier alle deelnemers en winnaars van harte gefeliciteerd met de behaalde
resultaten en ik kijk al weer uit naar volgend jaar.
Brigitte

.
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