
Françoise Martin med  EVW16 og WW11 Bubble Gum Des Arcanes D' Hermes. 

Europa udstilling 2016, Belgien. 
Belgien, hovedsæde for FCI var i weekenden d. 26. - 28. August 
vært for Europa udstillingen 2016.  

14. af Europas bedste Polski Owczarek Podhalanski p.t. var 
tilmeldt denne udstilling, som blev dømt af den belgiske 
dommer, Roger Vanhoenacker. 
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Europa udstilling. 
26 - 28 August 2016 EDS-16 i Belgien. 

POD BULLETIN # 3. 1. ÅRGANG

King of 
happiness alias 
Franek 
opdrættet og 
ejet af Wojtek 
Kucner (PL). 
Denne fantastiske 
junior han 
opnåede mod 
manges 
forventning blot 
en VG. 

Itie Des 
Arcanes D' 
Hermes 
opdrættet af 
Francoise 
Martin (FR) og 
ejet af Roland 
Vandaele (BE) 
Vinder af 
champion klassen 
tæver med 
EDW16, CAC og 
CACIB.

ZUZZU. 
Ejet af Irina Grekova 

opnåede VG.

LOGGY 
Ejet af Ronald Vandaele 

opnåede Good.

PIPI KLAN GABY 
Ejet af Monika 

Glowacka opnåede VG



Lad mig starte med at sige, at jeg er glad for jeg 
ikke skulle dømme POD til denne udstilling. Jeg 
synes at vi som passioneret POD entusiaster kan 
være utrolig stolt af, hvor mange smukke og 
racetypiske POD, der havde fundet vejen til EDS 
2016 i Belgien. 

Europavindere 2016: Juke De La Prunelliere vinder af 
åben klasse og BIR. 

Den røde tråd. 
Det er for mig ubegribeligt at nogle af de bedste POD vi har set i Europa i år kun 
stod til at få Very Good på Europa udstillingen. 

Mange af hundene har vi allerede stiftet bekendtskab med i mange af de internationale udstillinger i 
Europa bla. Verdensudstillingen for de polske racer i Opole i starten af året, og den nyligt afholdte 
verdensudstilling fra Moskva i Rusland.  

Når man ser resultaterne fra denne Europa udstilling kan det undre, at der er flere af hundene, der 
har fået præmieringer som good og very good. Det skal på ingen måde forstås som om de hunde, der 
har vundet ikke er værdige vindere. Det handler derimod om at nogle af Europas mest vindende 
hunde lige P.t opnår very good. Det hævdes iflg udsagn fra andre udstillere til denne udstilling, at VG 
blev givet til en af Europas mest vindende hunde fordi den respektive hund var i fæld.  

I følge flere af konkurrenterne var denne præmiering på ingen måde i orden da denne hund selv i 
pelsmangel var udstillingens bedste hund, og burde have stået som BIR og Europavinder 2016. Det er 
ærgerligt, hvis en dommer ikke kan se når han står med et pragteksemplar af racen og ser gennem 
fingre med om hunden er i fæld, eller har en mindre fejl.  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FRANÇOISE MARTIN MED SIN EUROPA VETERAN VINDER 2016. 
Bubble Gum Des Arcanes D' Hermes verdensvinder fra Frankrig og 
nu også Europa veteran vinder. Hun er opdrættet og ejet af  Françoise 
Martin, der er indehaver af kennel Des Arcanes D' Hermes i Frankrig. 

 Françoise har opdrættet rigtig mange smukke hunde, og har således 
også indflydelse på mange af de hunde, der deltog i Europa 
udstillingen da hunde fra hendes kennel indgår i deres stambog.  
Desuden er Françoise Martin en stor dyreven og forkæmper for 
dyrevelfærd og altid med hjertet på rette sted når der skal slås et slag 
for dyrene i særdeleshed hunde.



At dømme ud fra mange af de billeder jeg har set fra udstillingen er der flere af de deltagende POD 
der mangler pelsen, men jeg var ikke til stede så jeg ved ikke om der har været andet, der kan have 
udløst de, efter min mening, lidt spøjse præmieringer. Tankevækkende er det også at Irina Grekova's 
meget lovende championtæve kun opnår Very Good på Europa udstillingen og to dage efter står som 
BIR i Polen under polsk specialdommer Miroslaw Redlicki. 

“En dommer skal ikke afstemme en racestandard så 
den passer til hunden men finde den hund der er så tæt 
på standarden som overhovedet muligt.” 

Jeg har stor respekt for en dommer der tør gå imod udstillernes forventning om, at man skal have 
Excellent med CK. Naturligvis skal der ikke gives VG eller mindre, hvis der ikke grundlag for at give 
det, og naturligvis bør en dommer følger op på den linje han har lagt så der er en rød tråd i hans 
bedømmelser.  

Det synes som om nogle dommere har det med at dømme en racestandard ned så den passer til den 
respektive hund, og ikke som han skal, dømme efter den respektive racestandard og finde de individer 
der ligger så tæt op ad racestandarden som muligt, og det er ødelæggende for vores hobby - 
hundeopdræt når det sker.  

Stort tillykke til alle de nye Europavindere 2016, og ikke mindst til Françoise Martin og kennel Des 
Arcanes D' Hermes med de mange nye titler det er meget velfortjent, hvis man spørger mig!                                                 

Juke De La Prunelliere (åbenklasse): Europa vinder 2016, BIR, CAC, CACIB.                                   
Rosa Catonium(junior klasse): Europa vinder 2016, BIM , BIR junior.                                                   
Itie Des Arcanes D' Hermes (champion klasse):  Europa vinder 2016, CAC og CACIB                                                     
Respekt Catonium (mellem klasse): res. CAC og res. CACIB                                                             
L'ame Des Arcanes D' Hermes (mellem klasse) res. CAC og res. CACIB                                         
Marquis Des Arcanes D' Hermes (Baby klasse): BIR baby.                                                               
Bubble Gum Des Arcanes D' Hermes (Veteran klasse): Europa veteran vinder 2016, BIR veteran. 

1. Zherar Iz Dolini Pyati Ozier, junior han VG 2 

2. Irina Grekova med BIR baby Marquis Des Arcanes D' Hermes. 
3. Respekt Catonium res. CAC og res. CACIB 
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