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ORKI van de Wieteke's Hoeve
Tento silný tierny pes sa narodil 4 marca 1990 v Belgicku. Je výsledkom spojenia
holandských a belgických krvných línií. Jeho otcom je známy mulMampión XYS-
THOS v. Stevinhage, jeden z rady ~ampiónov odchovaných v chovateľskej stanici
"v. Stevinhage ". Matka JENKA v.d. Westkant je mixážou krvných línií
chovateľských staníc" V. Insberg" a "v.d. Westkant". V preukaze o p6vode tohto
psa nachádzame niekoľkých významných plemenníkov ako Semper Scif lf

Stevinhage, Chiby v.d. Insberg, FALKO v.d. Insberg a jedinečný Hertog Alpha V. Le
Dobry.
ORKI je stredne veľký pes s peknou hlavou s výbornými paraleinými líniami. Má
tmavé oči, správny skus, prekrásny elegantný krk, výborne modelovanú spodnú aj
hornú líniu, dobre nasadený chvost, výborné uhlenie končatín a správny postoj. Ku
kruhu sa vystavuje perfektne a celé predvádzanie má správnu iskru.
Má získané tituly: Champión Belgicka, Holandska, Luxemburska, Winner
Champon, DVa Bundessieger, Europa sieger. Má dobrú povahu, o čom svedčí ZTP
V 1Ba skMka z výkonu IPO 3.

Darina Miklá~ová

JUOIFAX Fantomas
Tento mohutný čierny pes sa narodil 14. júna 1990 v Holandsku a bol exportovaný
do Belgicka. Je synom Grafa Ouirinusa V. Neerlands Stamm a Judifax Djaib Desna.
V preukaze o p6vode tohoto psa nachádzame veľa d61ežitých predkov. Pnbuzenská
plemenitba I(nie otca s líniou matky, ktorá je dcérou známeho Semper Scif V.

Stevinhage a Judifax Bean Kantjil (dcéra Arrow V. Harro 'sberg).
FANTOMAS je pes s výraznou hlavou a tmavým okom, krk by mohol byt dlhší.
Chrbát má krátky a pevný S dobre nasadeným chvostom. Uhlenie končatín má
korektné. Vo výstavnom kruhu by mohol mat živ~í prejav, ale napriek tomu bol vždy
ohodnotený vynikajúcimi posudkami a veľakrát figuroval vo finále významných výs-
tav. Získal viacero titulov: Champi6n Belgicka, Nemecka a VDH Champion,
Interchampión a mnoho da/~(ch.
Povahovo je to kvalitný pes s veľkou dávkou sebad6very a odvahy, o čom svedčí
výsledok ZTP VIA a skúšky iPO 3. Vjeho žilách koluje kvalitná krv. ktorú vo veľkej
miere prená~a na potomstvo. Na výstavách excelujú napríklad PRIMO PRIDE V. ť
Sabbatsveld, Sydney V. Roveline aj iní.
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