
 
 
 
 
 

L.S., 
 

Al sinds 1983 fokken wij Berner Sennen honden. In die jaren hebben we hele mooie reuen gefokt 
en geselecteerd. Gezondheid vinden wij zeer belangrijk maar natuurlijk zijn de reuen die we 
hebben ook gefokt op een goed karakter en schoonheid. Bij deze stuur ik u de gegevens over één 
van mijn Berner Sennen reuen namelijk: 
 

Keizer is een Berner Sennenhond die we uit Amerika geïmporteerd hebben. Zoals je op de 
stamboom kunt zien, staan er verschillende honden uit vooraanstaande Berner Sennen kennels uit 
Amerika die net als wij fokken met als doel: gezonde, mooie  honden met een bovengemiddelde 
levensverwachting. Het zijn de kennels Swiss Stars, Adesa, Stonehill en Bernernbrae. Ook hebben 
zij allen “Specialty Winners” gefokt: winnaars van de Amerikaanse Berner Sennenclubmatch met 
gemiddeld 800 berners die deelnemen.  
 
Naast show en ouderdom is natuurlijk ook de rest van de gezondheid van belang! Het is voor u 
goed om te weten dat Keizer van een zeer gezonde familie afstamt. Denk bijvoorbeeld aan 
heupdysplasie en elleboogdysplasie. Alle honden uit de 3 generaties voorouders zijn gekeurd op 
zowel HD als ook al op ED en zijn allen HD en ED-vrij.  Zelf heeft Keizer ook goede heupen: 
HD vrij (A-40). Ook zijn de ellebogen van Keizer beoordeeld en de uitslag: beide perfect, ED 0/0; 
het best mogelijke resultaat!  
 
Keizer is een middelgrote, forse, compact gebouwde hond met een heel vrolijk karakter. Hij heeft 
een jolige uitstraling en is altijd blij om je te zien. Hij begroet ons altijd met een cadeau in zijn 
mond. Voor de Nederlandse fokkerij is Keizer een echte aanwinst omdat hij in zeer veel generaties 
geen familie is van de Nederlandse Berners. Een combinatie met Keizer is dus een echte outcross 
waardoor de gezondheid van het ras zal toenemen. Meer informatie over Keizer en foto’s van hem 
en zijn voorouders kunt u bekijken op onze Internet pagina's: www.BarkingBunch.nl 
 
 

 
De beste manier om Keizer 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 Keizer 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 
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"CASTLEMTN’S KEIZER FOR THE BARKING BUNCH"   
was een te lange naam voor de Raad van Beheer en werd ingekort tot: 

 

CASTLEMTN’S KEIZER 



HD vrij



ED vrij



 


