
INTERNATIONALE HONDENTENTOONSTELLING UDEN D.D. 19-06-2010 

Keurmeester: Dhr. P. Roosenboom (BE) 

Reuen babyklasse 
 
Ridgevalley Farouk African Jewel, NHSB 2775187, Geb: 12-01-2010  
V: Jockular Masai M: Kamnene Makena 
F: L. Aarts Eig: L. Aarts 
5 maand, prima totaalbeeld, sound gebouwd, prima schedel en ooraanzet, met goede buitenlijnen, 
vloeiende stop, strakke lippen, bruine ogen, prima pigment, lichte rimpels, droge hals, prima 
ruglengte, de juiste staartaanzet, prima hoekingen en ronde voeten, gangwerk nog wat speels, 
maar prima in aanleg, met prima ridge. 
1 Veelbelovend, Beste Baby 

Puppyklasse reuen 

Kani of Mwammoja, NHSB 2775187, Geb: 12-12-2009  
V: Gwembeshe Kastors Home M: Ntombi Akiki of Mwammoja 
F: M. van Gulik Eig: J.A.M. Duijndam 
6,5 maand, middelgroot, prima totaalbeeld, gestrekt hoofd met lichte rimpels, in prima 
verhoudingen, aanliggend goed aangezet oor, mooi donker oog, vloeiende lichte stop, prima 
pigment, scharend gebit, droge hals, prima rug, prima staartaanzet, correcte hoekingen, zeer 
mooie beharing, prima ridge, ronde katvoet, warm rode beharing in prima conditie, gangwerk 
prima met stuwing en lengte. Hond met zonnige toekomst. 
1 Veelbelovend 

Obama of Mwammoja, NHSB 2775194, Geb: 12-12-2009  
V: Gwembeshe Kastors Home M: Ntombi Akiki of Mwammoja 
F: M. van Gulik Eig: M. van Gulik 
Afwezig 

Jeugdklasse reuen 

Yadumu Akinlana Puuma, VDH 09/2560706, Geb: 24-03-2009  
V: Ikibma Zesiro M: Shirikiana Amira 
F: Ch. Zugreif Eig: Ch. Zugreif 
Afwezig 

Bumaji's Magali, NHSB 2760299, Geb: 11-08-2009  
V: Mswati's Boebes Junior M: Imbuka's Neku's Lady in Red 
F: S. van Meurs Eig: B. Siebert 
Afwezig 

Jonge hondenklasse reuen 

Dries van Hoeve de Hoef, NHSB 2725073, Geb: 20-10-2008  
V: Mangwe Grand Edition M: Belle van Hoeve de Hoef 
F: W. van de Brand Eig: H.H.G. Willemse 
Afwezig 



Shayela Lindani Ngwani Ravira, NHSB 2724363, Geb: 20-10-2008  
V: Multi Ch. Emoyeni's Grand Zuberi WW'08 M: Shayela Ravira Ngwani Shangara 
F: A.J. Reijnaars-de Ruyter Eig: E.C.A. Jansen-Rademacher 
Afwezig 

Ghali Grand Cinamon, FI22684/09, Geb: 20-11-2008  
V: Multi Ch. Emoyeni's Grand Zuberi WW'08 M: Ch. Ghali Awena of Argos 
F: Ghali Eig: N. Lindqvist 
18 maand, groot, prima gestrek reuenhoofd met zwart masker, aanligen oor, donkerbruin typisch 
oog, scharend gebit, met prima pigment, strakke lippen, droge hals, strekke rechte rug, prima 
staartaanzet, juiste hoekingen, droge bespiering, ronde katvoet, korte vacht die wat roder 
mocht, kleine witte aftekening, gangwerk krachtige uitgrijpende goed stuwende vloeiende 
gangen, prima ridge. 
1 Uitmuntend 

Shakarri Chinedu Obasi, NHSB aangevraagd, Geb: 23-11-2008  
V: Aresvuma Vividjo Makini of Madzinza M: Shakarri Alima Shani 
F: K. Rodemann Eig: N. van Wolven & T. Leeuwen 
19 maand, middelgroot, wat fijne reu, prima hoofd met parellel lijnen, krachtige wangen, 
aanliggende oren, middelbruine ogen, snuit kon wat krachtiger, zwart masker, prima pigment, 
scharend gebit, adelijke droge hals, prima rug die iets gestrekter kon, prima staartaanzet, wat 
korte staart, voldoende hoekingen, beenwerk kon wat zwaarder, ronde katvoet en warm rode 
beharing, gangwerk uitgrijpend, mist wat stuwing. 
2 Zeer Goed 

Openklasse reuen 

Gido van Aemburen, NHSB 2620472, Geb: 13-08-2006  
V: Thokoza to Sambo M: Sanne van de Jack Bulls Hoeve 
F: J. Sijtsma Eig: H. Duit 
Afwezig 

Akin Tundu van de Borgerhoeve, NHSB 2647768, Geb: 17-03-2007  
V: Ch. Jumanne van het Maasjesfles M: Noa 
F: I. van Houtum Eig: F.C. Gravendeel-Baars 
3 jaar en 3 maand, prima totaalbeeld, groot en krachtig, prima reuenhoofd met parelle lijnen, 
aanliggende oren, vloeiende stop, middelbruine ogen, krachtige voorsnuit, licht open mondhoeken, 
scharend gebit, droge hals, prima rug met goede ridge, correcte hoekingen, zeer diepe borst, 
prima staartaanzet, ronde katvoet, gezonde vacht, rustig en zelfbewust, gangwerk gemakkelijk 
met stuwing en lengte. Tamelijk rijke conditie. 
2 Uitmuntend 

Ngikhona A'Che Ajani, VDH 07/11095664, Geb: 02-07-2007  
V: Lionhunt Fana Simba M: Chenzira Azana von der Burg Litermont 
F: G. Fuchs Eig: B. Verfuss-Schäfer 
35 maand, middelgroot, prima totaalbeeld, manlijk hoofd met paralelle lijnen, prima ooraanzet, 
duidelijk wenkbrouw, donkerbruine ogen, scharend gebit, strakke lippen, droge hals, prima rug 
met goede staartaanzet, wat korte staart, prima hoekingen, warme beharing, prima conditie, 
prima ridge en pigment, gangwerk wat gedrongen, mist wat stuwing en kan wat enthousiaster. 



4 Zeer Goed 

Mchesi of Sotho Bantu, NHSB 2694975, Geb: 02-03-2008  
V: Ch. Jabari of Sotho Bantu M: Bharisha Kastors Home 
F: R.H. Cornelissen-Kamphuis Eig: C. Heuven 
27 maand, prima totaalbeeld, middelgroot, prima schedel, tamelijk zware bakken, aanliggende 
oren, middelbruine ogen, zwart masker, scharend gebit, droge hals, prima rug die wat gestrekter 
kon, prima staartaanzet, goede hoekingen en passende massa, ronde katvoet, warme rode 
beharing, prima ridge, gangwerk uitgrijpend en stuwend. 
3 Zeer Goed 

Thokoza Ngumo, NHSB 2700034, Geb: 08-04-2008  
V: Ikimba Zesiro M: Ch. Thokoza Ziezonogo 
F: J. Hellebrekers-Huizenga Eig: L. Peters-Spätjens 
Afwezig 

Ridgy Valentino van het Maasjesfles, NHSB 2738344, Geb: 14-02-2009  
V: Ch. Jewelridge Briljant Rubato M: Ch. Johanna van Masjonaland 
F: M. van Butselaar Eig: I. Ilsink 
20 maand, prima totaalbeeld, mooi formaat, manlijk hoofd, aanliggende oren, prima wenkbrauw, 
middelbruine ogen, zwart masker, krachtige voorsnuit met zwart masker, scharend gebit, droge 
adellijke hals, prima rug  van juiste lengte, juiste staartaanzet, prima hoekingen, ronde katvoet 
en prima ridge, warme beharing en opletten temperament, prima bespiering, gangwerk moeiteloos 
met stuwing en zeer mooie lengte. 
1 Uitmuntend, res. CAC, res. CACIB 

Kampioensklasse reuen 

Ch. Nkosi Sikelele Bushman's SAN, VDH 06/1450430, Geb: 31-12-2006  
V: Ch. Mankoya's Great Gambo M: Ashari Nyota Kwa Afrika 
F: P. Buschhaus Eig: B. Motes 
3,5 jaar, groot en krachtig, typisch reuenhoofd met parelelle lijnen, aanliggende oren, typische 
wenkbrauw, krachtige voorsnuit met zwart masker, scharend gebit, middelbruine ogen, adellijke 
droge hals, strakker rug met prima staartaanzet, juiste hoekingen, ronde katvoet, prima pigment, 
prima ridge, warme beharing en oplettend temperament, prima bespiering, vlotte  gemakkelijke 
gangen met stuwing en ruime gangen. 
1 Uitmuntend, CAC, CACIB, BOS 

Puppyklasse teven 

Kani Akilah Binti Azuma Kimani, NHSB 2768950, geb. 21-10-2009  
V: Ch. Malozi Jamboni M: Ch. Kani Akilah Aketi Azuma 
F: E. Jonker Eig: E. Jonker & I. Ronhaar 
8 maand, middelgroot, prima totaalbeeld, vrouwelijk hoofd, in prima verhouding, aanliggend oor, 
krachtige snuit, middelbruine ogen, scharend gebit, droge adellijke hals, prima rug, licht oplopen 
met prima staartaanzet, voldoende hoekingen, massa moet nog komen, ronde katvoet, prima 
pigment en goede ridge, gangwerk in gangen licht overbouwd met wat vrolijke staart. 
2 Veelbelovend 

 



Kani Akilah Bahiya Bwana, NHSB 2768952, Geb: 21-10-2009  
V: Ch. Malozi Jamboni M: Ch. Kani Akilah Aketi Azuma 
F: E. Jonker Eig: H. Niezen 
8 maand, middelgroot, prima totaalbeeld, mooi hoofd, prima oordracht, middelbruine ogen, prima 
wenkbrauw, zwart masker, snuit kon wat krachtiger, droge hals, prima ruglengte, juiste 
staartaanzet, prima hoekingen, ronde katvoet, warme beharing en prima ridge, gangwerk 
gemakkelijk en uitgrijpend. 
1 Veelbelovend, Beste Pup 

Jeugdklasse teven 

Nakawa Jibade van Yamoya, NHSB 2735502, Geb: 28-01-2009  
V: Aresvuma Vividjo Makini M: Nakawa van Yamoya 
F: M.J.W. Lammers Eig: M.W.J. van Batenburg 
18 maande, middelgroot, prima totaalbeeld, zwart masker, vrouwelijk hoofd met wat laag 
aangezet licht open oor, mooie wenkbrauwen, donkerbruine ogen, scharend gebit en licht open 
mondhoeken, droge hals, prima rug van juiste lengte, prima staartaanzet, prima hoekingen, massa 
moet nog komen, warm rode beharing, prima ridge, mist nog wat zelfvertrouwen, gangwerk prima 
in aanleg maar nog wat ondergeschoven. 
Zeer Goed 

Madzinza Busara Adimu Asha, NHSB 2740035, Geb: 26-02-2009  
V: Ch. Aresvuma Vividjo Makini M: Madzinza Basheera Nkosazana 
F: E. Veldman Eig: E. Veldman & B. Jager-Possel 
Afwezig 

Donna of Rhodesian Island, NHSB 2739901, Geb: 01-02-2009  
V: Djungelkattens Fairridged Fares M: Remba van het Maasjesfles 
F: J.E. Visser Eig: Y. Bruis 
15 maand, groot en krachtig, gestrekt vrouwelijk hoofd met aanliggend oor, middelbruine ogen, 
prima voorsnuit met zwart masker, scharend gebit, droge hals, prima rug met prima 
staartaanzet, voldoende hoekingen, mooie borstdiepte, ronde katvoet en prima beharing en prima 
ridge, gangwerk prima gangen in aanleg, mocht iets meer stuwen, wat rijke conditie. 
4 Zeer Goed 

Oroora of Safari Hunters, NHSB 2742728, Geb: 21-03-2009  
V: Mankoya's Great Gambo M: Naleah of Safari Hunters 
F: G.A.P. in der Maur Eig: J.M.J. In de Maur-Veldhuis 
14 maand, middelgroot, prima totaalbeeld, vrouwelijk hoofd met prima ooraanzet, duidelijke 
wenkbrauw, vloeiende stop, prima snuit met scharend gebit en zwart masker, droge hals, ruglijn 
licht oplopend, prima staartaanzet, correcte hoekingen, ronde katvoet, prima conditie en warm 
rode beharing en juiste ridge, prima gangwerk in aanleg, achter wat nauw, mocht iets meer 
stuwen. 
2 Zeer Goed 

Kya van Aemburen, NHSB 2746414, Geb: 27-04-2009  
V: Ch. Ikimba Waitimu M: Gelbrich Douwtzen 
F: J. Sijtsma Eig: H. Duit 
Afwezig 



Omorose of Sotho Bantu , NHSB 2752565, Geb: 08-06-2009  
V: Jabari of Sotho Bantu M: Jhamyllah of Sotho Bantu 
F: R. Cornelissen-Kamphuis Eig: R. Cornelissen-Kamphuis 
11 maand, middelgroot, prima totaalbeeld, vrouwelijk gestrekt hoofd met aanliggende oren, 
middelbruine ogen, scharend gebit en zwart masker, droge hals, prima rug die wat gestrekter 
mocht, voldoende hoekingen, massa moet nog komen, ronde katvoet, warme beharing en prima 
ridge, zelfbewust temperament, gangwerk stuwend en uitgrijpend, hond met toekomst maar nu 
nog zeer goed. 
3 Zeer Goed 

Yaw Adyuba History African Dawn, NHSB 2757210, Geb: 17-07-2009  
V: Ch. Walamadengie Awesome M: Ch. Tara van de Noorderheide 
F: M.E.R. Baasaaron Eig: M.N. de Putter 
11 maand, middelgroot, prima totaalbeeld, vrouwelijk hoofd met wenkbrauw, zwart masker, 
aanliggende oren, scharend gebit, mooie hals, prima rug, juiste staartaanzet, voldoende 
hoekingen, prima pigment, massa moet nog komen, warme beharing met prima ridge, reeds 
zelfbewust temperament, gangwerk wat gebonden, mocht iets meer stuwen. 
Zeer Goed 

Dyibha Ayaba, NHSB 2778653 Imp. KR, Geb: 27-07-2009  
V: Musanga Sanga Mukana M: Zindzhi Ayaba 
F: I. Rogosic-Blagojevic Eig: M. Eshuis-Franke 
11 maand, prima formaat, mooi gestrekt hoofd, aanliggend oor, prima wenkbrauw, zwart masker, 
donkerbruine ogen, prima pigment, scharend gebit, droge hals, prima rug, juiste staartaanzet, 
prima hoekingen, harde conditie met prime bespiering, warme beharing en kleine witte 
aftekeningen, ronde katvoet, zelfbewust temperament, gangwerk uitgrijpend, stuwend en met 
lengte, goede ridge. 
1 Uitmuntend, JCAC 
 
Sitini, NHSB 2761117, Geb: 19-08-2009  
V: Akili M: Mufari Toy of the Ranch 
F: E.A. Donkersteeg Eig: D. Zielman 
10 maand, middelgroot, vrouwelijk hoofd met aanliggend oor, donkerbruine ogen, zwart masker, 
scharend gebit, prima hals, rechte rug, prima staartaanzet, mist nog wat massa en 
zelfvertrouwen, ronde katvoet en rug kon vlakker, gangwerk gebonden en wat timide, goede rige. 
Heeft nog wat training nodig. 
Goed 

Victorie van de Noorderheide, NHSB 2761121, Geb: 19-08-2009  
V: Akili M: Mufari Toy of the Ranch 
F: E.A. Donkersteeg Eig: J. Bruil 
10 maand, middelgroot, prima totaalbeeld, vrouwelijk hoofd, neusrug wat afvallen en snipey, licht 
open mondhoek, scharend gebit, donkerbruine ogen, oren mochten beter aanliggen en wat lager 
aangezet zijn, prima hals, rechte rug, voldoende hoekingen, goede staartaanzet, prima beharing 
en goede ridge,gangwerk erg los, voor wat steppend, achter wat nauw, heeft nog wat tijd nodig. 
Goed 



 

Lulu van het Maasjesfles, NHSB 2761373, Geb: 21-08-2009  
V: Ch. Jewelridge Brilliant Rubato M: Cayenne van de Noorderheide 
F: M. Bruil Eig: M. Bruil 
10 maand, middelgroot, prima totaalbeeld, vrouwelijk hoofd, aanliggend oor, donker oog, scharend 
gebit, droge hals, prima staartaanzet, prima hoekingen, is uit vacht, constructie is prima maar 
voeten en tenen zijn erg onvoldoende, massa moet nog komen, prima pigmentatie, goede ridge, 
gangwerk erg los, achter nauw, ellebogen licht open en wat vrolijke staart. 
Goed 

Jonge hondenklasse teven 

Valeska de Vloedvelden, NHSB 2711532, Geb: 05-07-2008  
V: Ch. Jockular Jabula M: Amber 
F: M. & A. Roefs Eig: M. & A. Roefs 
23 maand, groot, vrouwelijk hoofd, goed aangezet oor wat meer mocht aanliggen, middelbruine 
ogen, zwart masker, scharend gebit, licht open mondhoek, droge hals, richte rug, prima 
hoekingen, juiste massa, ronde katvoet, prima bespiering en ridge, gemakkelijke gangen met 
stuwing en lengte. 
4 Uitmuntend 

Shakarri Cakusola Csilla, VDH 08/1096393, Geb: 23-11-2008  
V: Aresvuma Vividjo Makini of Madzinza M: Shakarri Alima Shani 
F: K. Rodemann Eig: P. Kontala 
19 maand, groot, prima totaalbeeld, vrouwelijk hoofd, krachtige voorsnuit, licht open mondhoek, 
donkerbruine ogen, aanliggende oren, scharend gebit, droge hals, prima rug, juiste staartaanzet, 
correcte hoekingen, warm rode beharing, prima pigment en ridge, gangwerk moeiteloze gangen 
met stuwing en lengte. 
2 Uitmuntend 

Mafinga Chikara Chikumbi, NHSB 2729864, Geb: 01-12-2008  
V: Noldor Majestic Sinbest M: Ch. Vizara Luangwa Ijaba 
F: M. Harm Eig: M. Harm 
1,5 jaar, groot, prima totaalbeeld, gestrekt hoofd met duidelijke wenkbrauw, aanliggende oren, 
zwart masker, scharend gebit, droge hals, prima rug en staartaanzet, correcte hoekingen, zeer 
diepe borst, prima ridge en pigment, gangwerk gemakkelijke gangen met stuwing en lengte, wat 
vrolijke staart. 
Uitmuntend 

Mafinga Chivindi Jua, NHSB 2729865, Geb: 01-12-2008  
V: Noldor Majestic Sinbest M: Ch. Vizara Luangwa Ijaba 
F: M. Harm Eig: J.M. van Wingerden-Evers & R. van Wingerden 
18 maand, groot, prima totaalbeeld, vrouwelijk hoofd, prima oordracht, donkerbruin oog, 
scharend gebit, prima pigment, droge hals, prima rug en staartaanzet, correcte hoekingen, prima 
ridge en beharing, gangwerk uitgrijpend en stuwend, terughoudend karakter. 
Uitmuntend 



 

Saar Sadiki van het Maasjesfles, NHSB 2738348, Geb: 14-2-2009  
V: Jewelridge Brilliant Rubato M: Johanna van Masjonaland 
F: M. van Butselaar Eig: H. Miltenburg 
20 maand, groot, prima totaalbeeld, vrouwelijk hoofd, mooie lijnen, aanliggende oren, donkerbruin 
oog, zwart masker, scharend gebit, adellijk droge hals, prima rug met goede staartaanzet, mooie 
hoekingen, ronde katvoet en prima ridge, mooie beharing, gangwerk moeiteloze gangen met 
stuwing en lange gangen. 
1 Uitmuntend, res. CAC, res. CACIB 

Ringerike Eclips, NHSB 2741296, Geb: 14-03-2009  
V: Kimani's Image of Mafu M: Ntombi Kimwana Vir Die Simba Safari JW'07 
F: L. Dusbaba Eig: E. Dusbaba 
15 maand, middelgroot, prima totaalbeeld, vrouwelijk hoofd, aanliggend door, middelbruin oog, 
donker masker, scharend gebit, droge hals, prima rug met goede staartaanzet, correcte 
hoekingen, ronde katvoet, warme beharing en prima ridge, gangwerk gemakkelijke gangen met 
stuwing en lengte. 
3 Uitmuntend 

Openklasse teven 

Makalali's Amazing Ashima, VDH 05/14R0302, Geb: 09-06-2005  
V: Multi Ch. Karoskloof TT Simply Red M: Azima Nyota Kwa Afrika 
F: B. Engel Eig: M. Motes 
5 jaar, prima totaalbeeld, vrouwelijk hoofd, prima conditie, oog mocht wat donkerder, scharend 
gebit, prima hals, mooi gebouwd met correcte hoekingen, prima staart, voldoende massa en een 
ronde katvoet, zwart masker, prima ridge, moeiteloze gangen met goede stuwing 
3 Uitmuntend 

Shayela Shamwari, NHSB 2599959, Geb: 17-03-2006  
V: Ch. Ahali Fani's Akali M: Multi Ch. Thokoza Bohati Shangara 
F: A.J. Reijnaars-de Ruyter Eig: P.J. van der Ven 
4 jaar, middelgroot, vrouwelijk hoofd met aanliggend oor, schedel kon droger, tamelijk veel stop, 
scharend gebit, mooie hals, rechte rug, prima staartaanzet, goed gebouwd met goede massa, 
ronde katvoet, is wat uit coat conditie, afstandelijk karakter, gangwerk wat gebonden, achter 
nauw en wat vrolijke staart. 
4 Zeer Goed 

Kani Akilah Aketi Azuma, NHSB 2649964, Geb: 01-04-2007  
V: Ch. Hasani of Ka-Ul-Li's Ridges M: Kuona Fahari Gimbya Gasir Vai 
F: E. Kappert-Jonker Eig: E. Kappert-Jonker 
3 jaar, groot, prima totaalbeeld, gestrekt hoofd, aanliggend oor, middelbruin oog, zwart masker, 
scharend gebit, mooie hals, strakke rug, prima gebouwd, ronde katvoet, prima conditie en ridge, 
gangwerk gemakkelijke gangen. 
2 Uitmuntend 

Shamwari Alleke Rashida, VDH 07/1095860, Geb: 22-11-2007  
V: Rachral Abayomi Hintza M: Rakaylahn Kwa Wenna 
F: R. Hamphoff Eig: R. Hamphoff 



2,5 jaar, middelgroot, prima totaalbeeld, vrouwelijk hoofd met aanliggend klein oor, donkerbruine 
ogen, zwart masker, scharend gebit, droge adellijke hals, prima rug met wat afvallende croupe, 
lage staartaanzet, prima hoekingen en mooie beharing, goede ridge, gangwerk gangen wat 
ondergeschoven maar van goede lengte. 
Zeer Goed 

Likozi African Nanyanika, NHSB 2707412, Geb: 02-06-2008  
V: Filimon Z Lukovskeho Dvora M: Vizara Likozi Karamu 
F: N.A. den Herder Eig: N.A. den Herder 
2 jaar, groot, prima totaalbeeld, zeer mooi hoofd met prima lijnen, mocht wat droger, prima 
wenkbrauw, middelbruin oog, scharend gebit, droge hals, prima rug en staartaanzet, juiste massa, 
prima hoekingen, katvoet en prima coat en ridge, gangwerk mooi gestrekte gangen met stuwing. 
1 Uitmuntend 

Kampioensklasse teven 

Harjaselan Persilja, FIN12205/07, Geb: 01-12-2006  
V: Karoskloof B to Harjaselan M: Harjaselan Kardemumma 
F: S. Alkio Eig: P. Kontala 
3,5 jaar, middelgroot, zeer mooi totaalbeeld, vrouwelijk gestrekt hoofd met aanliggend oor, 
prima wenkbrauw, donkerbruine ogen, scharend gebit, zwart masker, snuit kon voller, zeer mooie 
hals, strakke rug en prima staartaanzet, ronde katvoet en prima ridge en beharing. Gangwerk met 
stuwing en lengte. 
1 Uitmuntend, CAC, CACIB, BOB 

 


