
 

 
 

Beste fokker, 
 

Al vanaf 1983 fokken wij Berner Sennen honden. In die jaren hebben we hele mooie reuen 
gefokt, geïmporteerd en geselecteerd. Gezondheid vinden wij zeer belangrijk maar natuurlijk 
hebben de reuen ook een goed karakter en gaan ze naar internationale shows. Bij deze stuur ik u 
de gegevens over één van mijn Berner Sennen reuen namelijk: 
 

JAJA JAAP FROM THE BARKING BUNCH  
(titels: NJK 2013 en JW 2013) 

 
Zijn roepnaam is JAAP!  Hij is een zoon van Juul en Joe. Juul is een typische Barking Bunch 
hond met al in vele generaties door ons op gezondheid en karakter geselecteerde honden. Met Joe 
hebben we een out cross gedaan. Deze vader van Jaap is een Ierse importreu en hij is ook 
Nederlands Jeugdkampioen. Daar zijn we natuurlijk trots op. Wat een prachtige honden! En het 
resultaat mag er zijn: Jaap is namelijk Jeugdwinner 2013 en ook Nederlands Jeugdkampioen 
2013. Bovendien zijn we heel blij met Jaap en met zijn broers en zussen: mooi en gezond! 
Alle voorouders van Jaap zijn geröntgend op HD en bijna allemaal ook op ED.  Jaap natuurlijk 
ook  en het resultaat mag er zijn: HD vrij (A, Norbergwaarde 40) en ook zijn de ellebogen van 
Jaap  beoordeeld: de uitslag ED 0/0; het best mogelijke resultaat!  
 
Op de bijgevoegde foto's kunt u zien dat Jaap een krachtige, mooie, grote en harmonisch 
gebouwde hond is. De keurmeesters schreven o.a. “Sterke, mannelijke reu, uitmuntend van type, 
mooi hoofd en expressie, correct front, goede hoekingen in voorhand en achterhand, mooie 
bone, sound mover.” Lopen kan hij als de beste en dat doe hij ook graag maar knuffelen is zijn 
grootste hobby. 
 
Door zijn mooie, zeer rastypische bouw, goede afstamming, fantastisch fijn karakter en vooral 
zijn nieuwe bloedlijnen  is Kerel uitermate geschikt om mee te werken aan de opbouw van een 
gezond en mooi Berner Sennen ras. Meer informatie over Jaap en zijn voorouders kunt u bekijken 
op onze Internet pagina's: www.BarkingBunch.nl 
 
De beste manier om Jaap te leren kennen is hem eens te komen bekijken. U zult zien dat het een 
enthousiaste, vrolijke en ook mooie hond is! Heeft u nog vragen of wilt u, als fokker, Jaap eens 
zien bel dan even op. 
 
Met vriendelijk groet, 

          
   

 
 

José de Bresser 
kennel “THE BARKING BUNCH” 
St Annaweg  5, 5684 NM   Best 
tel: 0499 – 399453 
Internet:  www.BarkingBunch.nl 
Email:  info@BarkingBunch.nl 
Facebook.com/KennelTheBarkingBunch 
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ED vrij HD vrij


