Shangani Ojo Zende Zawadi
Een mooie donkere reu was onze droom. Na een lange zoektocht en 100den kilometers reizen hebben we
in de zomer van 2017 onze droom gevonden. We hebben Ojo gekozen als pup van 4 weken oud.
Ondertussen is hij uitgegroeid tot een prachtige reu met een zeer aangenaam en evenwichtig karakter.
Ojo is een heel sociale, betrouwbare hond. Hij is graag in de buurt van mensen en is heel open naar
vreemde mensen. Ook met onze kinderen kan hij goed omgaan, hij is de goedheid zelve. Het is kortom
een droom van een hond!
Ojo komt uit een uitstekende bloedlijn, zijn beide ouders zijn multi-champion. Wij zijn de fokkers van Ojo
zeer dankbaar voor deze fantastische reu. Ojo is een prachtige hond met goede verhoudingen. Hij heeft
een heel mooi rastypisch hoofd en hij loopt zeer soepel. Net als onze andere honden is hij uitgebreid
getest, hij is volledig vrij van erfelijke aandoeningen die het meest frequent voorkomen bij de Rhodesian
Ridgeback. Ook zijn schofthoogte voldoet helemaal aan de rasstandaard wat vandaag de dag een voordeel
is omdat er tegenwoordig best veel Ridgebacks te groot gefokt zijn.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grootte:
Gewicht:
Vader:
Moeder:
Geboortedatum:
Kleur:
ED en HD:
JME:
Hemofilie B:
DM:
D-locus:
B-locus:

67,5 cm
42 kg
multi-CH Shangani Dundubala - Weltevreden
multi-CH Shangani Mandau Sabi Shebastar
01/05/2017
dark wheaten
A 0/0
vrij (N/N)
vrij (xN/y)
vrij (N/N)
vrij (D/D)
drager van het livernose-gen (B/bs),
als uw teef ook drager is van het livernose-gen
(bruinkleurige neus) kunnen er livernose-puppy’s geboren
worden, dit is conform de rasstandaard.
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Test sociaal gedrag:
Showresultaten:

in uitvoering
februari 2019 behaald
Belgian Junior Champion

12/01/2019

▪
Puppyklasse
GP Limburg (Genk)

Giura Anca

veelbelovend

3

03/03/2019
17/03/2019
14/04/2019
04/05/2019
25/05/2019
27/07/2019
15/08/2019
17/08/2019
18/08/2019

▪
Jeugdklasse
Spring Open Show (Herve)
Schaal der Kempen (Weelde)
Brabo (Antwerpen)
Flanders Dog Show (Gent)
BRRC (Bonheiden)
Golden Dog Trophy (Luik)
Aalst jonge honden & veteranen
Sint Romboutstrofee (Mechelen)
Sint Romboutstrofee (Mechelen)

Cox M.
Roosenboom P. (BE)
Decuyper J. (BE)
Terence (IE)
Green R. (AU)
Achtergael J-P.
Melchior M-J. (L)
Patterson E. (IE)
Lemmer T. (BG)

zeer goed
zeer goed
excellent
excellent
excellent
excellent
excellent
excellent
excellent
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06/10/2019

▪
Tussenklasse
Wallonia Dog Show

Dupas J-J. (FR)

excellent

3

best junior
best junior

