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met goedkeuring van de Raad van Beheer 

Korthaar Collie Club 

“Smooth Collie Friends” 

 

 

 

 

 

 

 

 

RINGINDELING: 

Ring 1 – Schotse Herdershond korthaar (22)   

Keurmeester:  Mw. Anne Smith 

Ringmeester:  Mw. Coby van Kessel 

Schrijver:  Mw. Andrea de Groot 

 

Te winnen titel: Clubwinnaar 2022 

PROGRAMMA 

10.00 uur: Hondeninlaat  

11.00 uur: Aanvang der keuringen reuen  

13.00 uur:  Aanvang der keuringen teven  

14.00 uur: Erekeuringen  
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VOORWOORD 

 

Beste Smooth Collie Friend, 

 

Namens het bestuur van de “Smooth Collie Friends” heet ik u van harte 

welkom op onze 7e Kampioen Club Match. 

Het is fijn dat wij nu zonder beperkingen weer bij elkaar kunnen komen. 

 

Wij zijn hier te gast bij de Kynologenclub Nijmegen  en willen hier ook 

graag weer terug komen dus ik vraag u om ongelukjes van uw hond op 

te ruimen. 

 

Bezoekt u ook even het clubwinkeltje of beproef uw geluk bij de tombola 

waar u leuke prijsjes kunt winnen, en u steunt hiermee ook nog eens de 

club. 

 

Met dank aan de keurmeester, Mrs. Anne Smith, die bereid was om 

deze dag te komen keuren.  

 

Hartelijk dank aan onze sponsor MONGE, www.monge.nl 

 

Wij wensen u allen een gezellige en sportieve dag toe en hopelijk zien 

we elkaar weer  op onze familiedag met leuke activiteiten en natuurlijk 

de keuring van onze JongeHonden en Veteranen door keurmeester   

Mw. Astrid Straaijer.  

De familiedag wordt gehouden traditiegetrouw op de derde zondag in 

september. 

 

Namens het bestuur,  

Anita van Bussel, voorzitter 

http://www.monge.nl/
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FCI-STANDAARD NO 296 – COLLIE (SMOOTH)  

Oorsprong:  Groot-Brittannië 

Gebruik:  Herdershond 

FCI-classificatie:  Groep 1 – Herders- en Veedrijvers honden  

  Sectie: Herdershonden zonder werkproef 

Algemene verschijning: Toont zich met intelligentie, waakzaamheid en activiteit. 

Staat met waardigheid, bepaald door perfecte anatomische bouw, waarbij geen 

enkel onderdeel buiten verhouding is met het geheel, de indruk gevend over 

werkcapaciteit te beschikken. 

Lichaamsbouw en belijning verraden kracht en activiteit, zijn vrij van plompheid 

en zonder een spoor van grofheid. De expressie is van het grootste belang. De 

onderlinge verhoudingen in aanmerking genomen wordt deze verkregen door 

de perfecte balans en combinatie van schedel en voorsnuit, maat, vorm, kleur 

en plaatsing van de ogen, correct geplaatste en gedragen oren. 

Belangrijke verhoudingen: In profiel bekeken liggen de bovenkant van de 

schedel en die van de snuit in twee parallelle rechte lijnen van gelijke lengte, 

gescheiden door een lichte, maar waarneembare stop. Het lichaam is iets lang 

in vergelijking met de hoogte. 

Gedrag/temperament: Vrolijk en vriendelijk, nooit nerveus of agressief. 

Hoofd: De kwaliteiten van het hoofd zijn van groot belang en moeten gezien 

worden in verhouding met de grootte van de hond. Van voren of van opzij 

gezien lijkt het hoofd op een zuivere, goed afgestompte wig met een gladde 

omtrek. Het middelpunt tussen de binnenste ooghoeken (wat het midden is 

van een correct geplaatste stop), is het lengte-evenwichtspunt van het hoofd. 

Schedelstreek: Schedel: Vlak. De zijkanten zijn glad en lopen geleidelijk taps 

toe van de oren tot de neuspunt. De schedeldiepte van de wenkbrauwen tot de 

onderzijde van de kaak is nooit overmatig (deep through). Stop: Licht, maar 

waarneembaar. Het middelpunt tussen de binnenste ooghoeken is het midden 

van een correct geplaatste stop. 

Aangezichtsstreek: Neus: Altijd zwart. Voorsnuit: Het einde van de gladde, goed 

geronde voorsnuit is stomp, nooit vierkant. Niet geknepen. Kaken/Gebit: 

Tanden van goed formaat. Kaken sterk met een perfect, regelmatig en 

compleet schaargebit, dat wil zeggen de boventanden overlappen de 

ondertanden sluitend en staan recht in de kaken. Onderkaak sterk, zuiver 

gemodelleerd. Wangen: jukbeenderen niet prominent. Ogen: Zeer belangrijk 

kenmerk, dat de zachte expressie geeft. Middelmatig groot (nooit erg klein). 

Enigszins schuin geplaatst, amandelvormig en donkerbruin van kleur, behalve 

in het geval van blue merles, bij wie de ogen (één of beiden, of een deel van 

één of beiden) regelmatig blauw of blauw gevlekt zijn. Expressie zeer intelligent, 
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met een levendige, alerte oogopslag als de hond luistert. Oren: Middelmatig 

groot, breder aan de basis, niet te dicht bij elkaar, maar ook niet te ver aan de 

zijkant van het hoofd. In rust naar achteren gevouwen, maar als de hond alert 

is, naar voren gebracht en gedeeltelijk rechtopstaand gedragen, dat is 

ongeveer tweederde van het oor rechtop, terwijl éénderde op natuurlijke wijze 

naar voren tipt tot onder de horizontale lijn. 

Nek: Gespierd, krachtig, tamelijk lang, goed gebogen. 

Lichaam: Rug: Horizontaal en sterk. Lenden: Licht gewelfd. Borst: Diep, tamelijk 

breed achter de schouders; ribben goed gewelfd. 

Staart: Lang, de wervels komen tenminste tot de punt van de hak. In rust laag 

gedragen, maar met een lichte opwaartse buiging aan de punt. Bij opwinding 

mag de staart vrolijk gedragen worden, maar nooit over de rug. 

Ledematen:  Voorhand: Voorbenen recht en gespierd, de botten gemiddeld van 

omvang. Schouder: Schuin en goed gehoekt. Elleboog: Noch naar binnen, noch 

naar buiten gedraaid. Voorbeen: Iets vlezig. Middenvoeten: Tonen veerkracht 

zonder zwakte. Voorvoeten: Ovaal; zolen met goede kussentjes, tenen gebogen, 

compact. Iets minder gebogen dan de voorvoet. 

Gangwerk: Uitgesproken kenmerkend voor dit ras. Een goed gebouwde hond 

draait nooit zijn ellebogen naar buiten, maar in beweging zet hij toch zijn 

voorvoeten verhoudingsgewijs dicht bij elkaar. Weven, kruisen of rollen zijn 

hoogst ongewenst. Van achteren gezien moeten de achterbenen van de hak tot 

de grond evenwijdig gaan. De achterbenen zijn krachtig met veel stuwkracht. 

Van opzij gezien is de beweging vloeiend. Een redelijk lange en lichte pas is 

gewenst en moet moeiteloos ogen. 

Vacht: Haar: Korte, vlak aanliggende bovenvacht met een stugge structuur en 

zeer dichte ondervacht. Niet getrimd of geknipt. 

Kleur: Drie erkende kleuren: Sable en wit, Tricolour en Blue Merle. 

- Sable: Elke schakering van licht goudkleurig tot rijk mahonie of donker met 

zwarte haarpunten. Lichte stro- of crèmekleur hoogst ongewenst. 

- Tricolour: Overwegen zwart met rijke tankleurige aftekeningen aan benen en 

hoofd. Een roestige tint in de bovenvacht is hoogst ongewenst. 

- Blue merle: Overwegend helder, zilverachtig blauw met zwarte spikkels of 

gemarmerd. Rijke tan aftekeningen hebben de voorkeur, maar het ontbreken 

daarvan mag niet bestraft worden. Grote zwarte platen, leikleur of een roestige 

tint in boven- of ondervacht zijn hoogst ongewenst.  

Alle kleurslagen mogen in meer of mindere mate de voor de Collie typische 

witte aftekening hebben. De volgende aftekeningen hebben de voorkeur: witte 

kraag, geheel of gedeeltelijk. Witte bef, benen en voeten, witte staartpunt. Een 

bles op snuit en/of schedel is toegestaan. Geheel wit of overwegend wit is 

hoogst ongewenst. 
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Maat en gewicht: Schofthoogte:  Reuen:  56 – 61 cm 

    Teven:  51 – 56 cm 

Gewicht:  Reuen: 20,5 – 29,5 kg 

  Teven:  18,0 – 25,0 kg 

Fouten: Elke afwijking van de voorgaande punten moet worden beschouwd als 

een fout en de beoordeling van de ernst van de fout moet exact in verhouding 

staan tot de mate waarin de fout zich voordoet of invloed heeft op de 

gezondheid en/of welzijn van de hond en het vermogen tot het uitvoeren van 

zijn oorspronkelijke werk. 

Diskwalificerende fouten: Agressief of overmatig schuw. Iedere hond die 

duidelijke lichamelijke- of gedragsafwijkingen toont zal gediskwalificeerd 

worden. 

N.B. Reuen moeten twee normaal ontwikkelde, volledig in het scrotum 

ingedaalde testikels bezitten. 

Familiedag 

 

ZONDAG 18 SEPTEMBER   

Deze dag staat de familie en de honden centraal. Met name 

de jonge honden en de oudjes onder onze viervoeters. 

Locatie: K.C. Nijmegen, Elshofweg 10 te Nijmegen. 
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REGLEMENT 

Artikel 1 

Het bestuur heeft het recht een ieder zonder opgaaf van redenen de 

toegang tot de Kampioenschaps-clubmatch te ontzeggen, of hen van het 

Kampioenschapsclubmatch-terrein te doen verwijderen. 

Artikel 2 

Honden, die in zodanige gezondheidstoestand verkeren waardoor gevaar 

voor besmetting, hondenziekte of andere ziekte van besmettelijke aard 

ontstaat, wordt de toegang ontzegd. Loopse teven worden wel toegelaten. 

Iedere eigenaar dient desgevraagd het Europees hondenpaspoort te 

kunnen overleggen (ook voor niet ingeschreven honden). 

Artikel 3 

Het oordeel van de keurmeester is bindend. Eventuele onrechtmatig-

heden kunnen via de ringmeester aan het wedstrijdsecretariaat gemeld 

worden. 

Artikel 4 

Wanneer een te keuren hond niet tijdig in de ringen aanwezig is, wordt 

deze hond alsnog gekeurd en gekwalificeerd, doch de hond komt niet 

meer voor plaatsing in aanmerking. 

Artikel 5 

Er kunnen slechts honden worden ingeschreven die op de dag van de 

inschrijving bonafide eigendom van de inschrijver zijn. Wanneer 

ingeschreven honden voor het plaats hebben van de show van eigenaar 

verwisselen, is de inschrijver verplicht dit te melden bij het secretariaat. 

Artikel 6 

Iedere exposant/bezoeker verklaart zelf verantwoordelijk te zijn voor 

schade of letsel toegebracht aan derden en blijft aansprakelijk voor de 

schade aangericht door zijn of haar honden. 

Artikel 7 

De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook 

veroorzaakt, die de exposant/bezoeker mocht lijden als gevolg van de 

deelname of bezoek. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor 

ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schade ten gevolge van letsel 

of overlijden. Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 

gestolen of anderszins verloren gegane eigendommen. 
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REUEN 
 

Puppy klasse (6 - 9 mnd) 

1  Legend of Camelot's Zupersonic,  

NHSB 3262955, Tri-color,  geb. 10-11-2021, F.: Heike Ischner, 

V.: Legend of Camelot's Vanilla King, M.: Legend of Camelot's Night In Paris,  

Eig.: Erna Sanders 

 

2  Maroc Grubb from Hobbit’s Home,  

NHSB 3256085, Sable,  geb. 27-10-2021, F.: A. van Bussel, 

V.: Asa Nanica Back To Future, M.: Lily Brandybuk From Hobbit’s Home,  

Eig.: Inge van Stiphout 

 

3  Mungo Grubb from Hobbits Home,  

NHSB 3256082, Sable,  geb. 27-10-2021, F.: A. van Bussel, 

V.: Asa Nanica Back to Future, M.: Lily Brandybuck from Hobbits Home,  

Eig.: Anita van Bussel 

 

Jeugd klasse (9 - 18 mnd) 

4  Mighty Meadows Bentley,  

VDH/ZBrH COK 2719, Blue Merle,  geb. 08-06-2021, F.: Kerstin Panhoff, 

V.: Skye Fall, M.: Amali vom Langenhorster Wald,  

Eig.: Kerstin Panhoff 

 

5  Manjuba Bring me to Light,  

VDH/ZBrH COK 2648, Tri-color,  geb. 02-05-2021, F.: Julia Schneider, 

V.: Kalalassie‘s in Fintry Scotland, M.: Cosmopolitan cover girl vom Feueropal,  

Eig.: Nina Remmert 
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Open klasse (15 mnd -->) 

6  Dexter vom kleinen Sonnenberg,  

VDH/ZBrH COK 1840, Tri-color,  geb. 05-11-2017, F.: Claudia Schütze, 

V.: Ab Angelo Comitante Acon, M.: Annika vom kleinen Sonnenberg,  

Eig.: Ruth Kuhn 

 

7  Mighty Meadows Allister,  

VDH/ZBrH COK 2353, Blue Merle,  geb. 27-02-2020, F.: Kerstin Panhoff, 

V.: Skye Fall, M.: Amali vom Langenhorster Wald,  

Eig.: Vanessa Gomez 

 

8  Mabinogion Shaggydog,  

NHSB 3196721, Tri-color,  geb. 20-05-2020, F.: J.P. Berkelmans, 

V.: Tucconia's Eddard King of the North, M.: Mabinogion Het Vijfde Element,  

Eig.: A.H. Post 

 

Veteranen klasse ( 8 jr --->) 

9  Mabinogion Ragnar, NJK, BJK, NL kamp. CW'21 

NHSB 2970962, Blue Merle,  geb. 25-06-2014, F.: J.P. Berkelmans-vd Rest, 

V.: Törnskogens Oscar de la Renta, M.: Mabinogion Simralin,  

Eig.: Linda van der Kieft 
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TEVEN 
 

Jongste Puppy (4 - 6 mnd) 

10  Sisu Van Linda's Hoeve,  

NHSB 3265185, Tri-color,  geb. 21-02-2022, F.: J.J. Smeijers, 

V.: Kalalassie's Just Came To Find Us, M.: Turella's Let it Be Love,  

Eig.: Bob & Annemiek Krautscheid 

 

Puppy klasse (6 - 9 mnd) 

11  Curtney Love from Black Riding Hood,  

NHSB 3262706, Sable,  geb. 27-11-2021, F.: Claudia Bohne, 

V.: Alph from Black Riding Hood, M.: Bloody Mary from the Sun of China,  

Eig.: Linda van der Kieft 

 

Jeugd klasse (9 - 18 mnd) 

12  Mask Snowdrop Van Linda's Hoeve,  

NHSB 3242789, Blue Merle,  geb. 08-07-2021, F.: H en J Smeijers, 

V.: Kalalassie's Just Cam To Find Us, M.: Moon Shine Star Van Linda's Hoeve,  

Eig.: J Smeijers 

 

13  Nantje von dem Eisvogel,  

VDH/ZBrH COK 2788, Tri-color,  geb. 11-09-2021, F.: K.v.Stünzner, 

V.: Maxime vom Palmbachtal, M.: Moonflower von dem Eisvogel,  

Eig.: Karine v.Stünzner 
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Open klasse (15 mnd -->) 

14  Blondie Brouwnie v.d. Huzarstate,  

NHSB 3197260, Sable,  geb. 01-06-2020, F.: B. Hoogstede, 

V.: Tucconia's Eddard King in The North, M.: Mabinogion Yennefer of 

Vengerberg,  

Eig.: Erna Sanders 

 

15  Turella's Let It Be Love,  

NHSB 3135861, Tri-color,  geb. 11-04-2018, F.: C. Smidt, 

V.: Turella's Piece of Heaven, M.: Turella's Daydream,  

Eig.: J Smeijers 

 

16  June Chubb from Hobbits Home 

NHSB 3162253, Sable,  geb. 18-06-2019, F.: A. van Bussel, 

V.: Asa Nanica Dances with Wolves, M.: Lily Brandybuck from Hobbits Home,  

Eig.: Anita van Bussel 

 

Fokkersklasse 

17  Moon Shine Star Van Linda's Hoeve,  

NHSB 3163101, Blue Merle,  geb. 17-06-2019, F.: H.en J Smeijers, 

V.: Chicago Billa Kaifa, M.: Light Em Up Van Linda's Hoeve,  

Eig.: Henk Smeijers 

 

18  Mabinogion Sioux, NJK 2019, W' 2019 

NHSB 3109725, Sable,  geb. 24-01-2018, F.: JP en CPR Berkelmans, 

V.: Chicago Bila Kaífa, M.: Mabinogion Het Vijfde Element,  

Eig.: Jolanda Berkelmans 
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Kampioensklasse ( 15 mnd -->) 

19  Lily Brandybuck from Hobbits Home, NL kamp. 

NHSB 3064834, Sable,  geb. 01-12-2016, F.: A. van Bussel, 

V.: Mabinogion Vilya Ring of Air, M.: Mimosa Cotton from Hobbits Home,  

Eig.: Anita van Bussel 

 

20  Elanor Chubb from Hobbits Home, NL kamp. 

NHSB 3162251, Sable,  geb. 18-06-2019, F.: A van Bussel, 

V.: Asa Nanica Dance with Wolves, M.: Lily Brandybuck from Hobbits Home,  

Eig.: Roxanne Kooring 

 

21  Beauty Queen Amico di Boemia, JW'16, NJK'16, CW'17, NL kamp. 

NHSB 3025882, Sable,  geb. 16-08-2015, F.: Jana Janečková, 

V.: Brontés Bohemia Elenor, M.: Anabel z Mošnova,  

Eig.: Miranda Hamstra 

 

Veteranen klasse ( 8 jr --->) 

22  Light Em Up Van Linda's Hoeve, NL kamp. Lux.kamp 

NHSB 2842945, Blue Merle,  geb. 06-06-2011, F.: H en J Smeijers, 

V.: Markylla's Just A Magic Star, M.: Turella's Harmonia,  

Eig.: Henk Smeijers 
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Fokkerijklasse 

Minimaal drie en maximaal vijf honden van hetzelfde ras en variëteit, ongeacht 

het geslacht gefokt door dezelfde persoon, niet noodzakelijkerwijs in diens 

eigendom. De natuurlijke persoon is de fokker en die moet gelijk zijn. 

FROM HOBBITS HOME,  Eig. Anita van Bussel 

 

Koppelklasse 

Reu en teef van hetzelfde ras en variëteit, van dezelfde eerste eigenaar. 

FROM HOBBITS HOME,  Eig. Anita van Bussel 

 

Nakomelingenklasse 

Deze bestaat uit een reu of teef met minimaal drie en maximaal vijf van 

zijn/haar nakomelingen uit de eerste generatie. 

FROM HOBBITS HOME,  Eig. Anita van Bussel 

 

 

EREKEURINGEN 

Beste reu 

Beste teef 

Fokkerijklasse 

Koppelklasse 

Nakomelingenklasse 

Beste jeugdhond 

Beste veteraan in show 

Best in show 
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http://www.novum-initium.com/
mailto:linda@novum-initium.com
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CONTACT OPNEMEN 

 

Voor meer informatie over de vereniging kunt contact op nemen met 

één van de bestuursleden:  

Anita van Bussel:  voorzitter@smoothcolliefriends.nl 

Andrea de Groot:  secretaris@smoothcolliefriends.nl 

Miranda Hamstra: ledenadministratie@smoothcolliefriends.nl 

    en penningmeester@smoothcolliefriends.nl 

Barend Meulenbeld: webmaster@smoothcolliefriends.nl 

Raymond Berkelmans 

 

Bezoek onze website  www.smoothcolliefriends.nl 

of onze Facebook groep: 

https://www.facebook.com/groups/1391225187771241 

  

Korthaar Collie Club “Smooth Collie Friends” 

KvK nummer: 64807061 

  

IBAN-rekeningnummer:NL28 ABNA 0818 8624 16   BIC: ABNANL2A 

t.n.v.:  Korthaar Collie Club "Smooth Collie Friends"     

 

mailto:voorzitter@smoothcolliefriends.nl
mailto:secretaris@smoothcolliefriends.nl
mailto:ledenadministratie@smoothcolliefriends.nl
mailto:penningmeester@smoothcolliefriends.nl
mailto:webmaster@smoothcolliefriends.nl
http://www.smoothcolliefriends.nl/
https://www.facebook.com/groups/1391225187771241

