
Gegevens Obonya vom Teutoburger Wald 

 

Obonya's vader:  
Internationaal Kampioen 

Duits Kampioen VDH & DDC 
Pools Kampioen 

VDH Europasieger 2010 
ÖKV Bundessieger Oostenrijk 2008 

Tulln: BEST IN SHOW/ Oostenrijk 2008 
Poland Winner 2007 

Middle East European Winner 2007 

"Lacrima Christi Cro A Porter" 

Obonya's moeder: 
Duits Champion VDH & Club 

Pools Kampioen 
VDH Bundssiegerin 2009 
ÖKV Jahrhundertsiegerin 

Middle East European Winner 2009 
ÖKV Bundessiegerin Österreich 2008 

Duits Jeugdkampioen  
VDH Europajugendsiegerin 2005 

"Latoya vom Teutoburger Wald" 

  

 

  

  

Naam 
Roepnaam: 
Geslacht: 
Geboorteplaats 
Verjaardag: 
Kleur: 
Oogkleur:  
Gewicht:  
Grootte: 
Chip:  
VDH/DZB 
Import NL NHBS: 
HD-waarde 
Audiometrie: 
Gebit: 
Vader:  
Moeder:  
 
Fokker:  
 
 
Eigenaar: 
 
 
 
 
 
 
Titels: 

Obonya vom Teutoburger Wald 
Obonya 
vrouwlijk 
Hohne OT Spechtshorn 
23.10.2007 
zwart/wit 
diep donkerbruin 
27 Kilogram 
57 cm 
276098102340917 
27078 
2744000 
A, Norbergwaarde 40 
tweezijdig horend (gehele nest) 
compleet 
Lacrima Christi Cro A Porter 
Latoya vom Teutoburger Wald 
 
Karola Lehmann, Dalmatiner  
"vom Teutoburger Wald" 
 
Maria und Robert Becht 
Kennel  "Obonya's Pride" 
Horstlindelaan 59 
7522 JA Enschede | Niederlande 
Tel.: +31(0)534335859 
Email: becht_wagner@yahoo.com 
 
Duits Champion Club (DDC) 
ÖKV Bundessiegerin Österreich 2009 

http://www.christi-ormond-dalmatiner.de/dalmatiner/CroAPorter_Datenblatt
http://www.christi-ormond-dalmatiner.de/dalmatiner/CroAPorter_Datenblatt
http://www.dalmatiner-vom-teutoburger-wald.de/dalmatiner/Latoya_vom_Teutoburger_Wald_Datenblatt
http://www.dalmatiner-vom-teutoburger-wald.de/dalmatiner/Latoya_vom_Teutoburger_Wald_Datenblatt
mailto:becht_wagner@yahoo.com


Obonya’s gezondheid 

Obonya is nog nooit ziek geweest. Toen ze twee jaar oud was heeft 
ze zich aan prikkeldraad bezeerd wat een oppervlakkige 
huidontsteking op haar rug veroorzaakte. Ze heeft toen antibiotica 
gekregen en dit is de enige medische behandeling tot nu toe.  

Obonya wordt eens in de 9 maanden loops en heeft geen last van 
schijndracht.  

 
Obonya eet rauwe vers vlees voedingen maar verdraagt ook alle andere 
voersoorten/tussendoortjes/brokjes zonder allergische reacties. Gedurende haar 3-jarige 
leven heeft ze slechts 2 dagen echt diarree gehad (de eerste keer als welp). Haar HD 
waarde is perfect (HD 0) met een Norbergwaarde van 40. 

Gezondheid en leeftijd van Obonya’s familie 
 
Obonya stamt uit een nest van 6 puppies, alle zonder afwijkingen, 
op een pupje met een plaat na. De gehele O-worp van de kennel 
vom Teutoburger Wald is tweezijdig horend. Ook haar beide ouders 
"Latoya vom Teutoburger Wald" en "Lacrima Christi Cro A Porter" 
komen voort uit volledig tweezijdig horende worpen.  
 
Obonya stamt af van een bloedlijn die een combinatie is uit 
bekende Duitse, Engelse, Kroatische en Noorse lijnen. Kenmerkend 

is de algemene hoge leeftijd die haar voorouders bereikt hebben, wat duidt op een goede 
gezondheid. Hieronder worden enkele genoemd (stand februari 2010). 

I. Generatie: 
Lacrima Christi Cro A Porter is 5 jaar oud, topfit en kerngezond 
Latoya vom Teutoburger Wald is 7 jaar oud en topfit en kerngezond 
II. Generatie: 
Checkpoint Bravo's Amadeus werd 12,5 jaar oud 
Mirmas Braveheart is 10 jaar oud en kerngezond 
Heaven's Hope vom Teutoburger Wald is 9 jaar oud, topfit, en bedrijft enthousiast 
agility 
Carla ist 10 jaar en verheugd zich over een goede gezondheid  
III. Generatie: 
Chapman vom Teutoburger Wald is 12 jaar oud, topfit, kan nog dekken en bereikte 
op de Weltsiegerschau 2009 op een respectabele leeftijd van 11 1/2 jaar in de 
Veteranenklasse een Uitmuntend 2de plaats 
Dalissi Magical Moonshine werd bijna 12 jaar oud 
Marta von Schönhagen is 15 jaar oud en is in goede 
gezondheid 
IV. Generatie: 
Candyman of the Living Spots werd 13 ½ jaar oud 
Alissia vom Teutoburger Wald is 14 1/2 Jaar oud, en geniet 
van een goede gezondheid 
Kosima von Schönhagen werd 13 jaar oud 
V Generatie: 
Vinca's Hjalte werd 14 jaar 
Ondra von der Lunie werd bijna 18 jaar oud 
Jaschiko vom Kirchwinkel werd 15 ½ jaar oud 
VI. Generatie: 
Hibisca von der Lunie werd 16 ½ jaar oud 

http://www.christi-ormond-dalmatiner.de/dalmatiner/CroAPorter_Datenblatt
http://www.dalmatiner-vom-teutoburger-wald.de/dalmatiner/Latoya_vom_Teutoburger_Wald_Datenblatt
http://www.dalmatiner-vom-teutoburger-wald.de/dalmatiner/Deckr%C3%BCde_Checkpoint_Bravos_Amadeus
http://www.dalmatiner-vom-teutoburger-wald.de/dalmatiner/Heavens_Hope_vom_Teutoburger_Wald_Datenblatt
http://www.dalmatiner-vom-teutoburger-wald.de/dalmatiner/Chapman_vom_Teutoburger_Wald_Datenblatt
http://www.lacrimachristi.net/moon.htm
http://www.dalmatiner-vom-teutoburger-wald.de/dalmatiner/Deckr%C3%BCde_Candyman_of_the_Living_Spots
http://www.dalmatiner-vom-teutoburger-wald.de/dalmatiner/Alissia_vom_Teutoburger_Wald_Datenblatt
http://www.dalmatiner-vom-teutoburger-wald.de/dalmatiner/Ondra_von_der_Lunie_Datenblatt


VII. Generatie 
Colfo von der Lunie werd 14 jaar oud 
Arancia von der Lunie werd 15 jaar oud 
VIII. Generatie: 
Asko vom Tannenberg werd bijna 17 jaar oud 
Falko vom Mühlenbach werd 15 jaar oud 

Obonya’s karakter 
 
Iedereen die Obonya (van tentoonstellingen) kent weet hoe 
prettig, vriendelijk en karaktervol Obonya is. Eigenlijk hebben we
als we met Obonya ergens heen gaan nooit een lijn nodig. Noch in 
de ring noch in het dagelijks leven. Iedere dag met Obonya is een 
plezier. Gedurende de 3 jaar, sinds ze met 8 weken bij ons kwam 
was het nooit nodig haar luid aan te spreken. Echter wij biede
onze honden dan ook een goede opvoeding volgens “Na
Dogmanship®”. Obonya doet niets liever dan de voedselbuidel  
zoeken en apporteren. Ze is in de hondenschool een goede leerling 
en zeer gemakkelijk te trainen. 

 

n 
tural 

Obonya is een uitgesproken attente, zeer gevoelige, ongelofelijk 
vriendelijke, erg volgzame, aanhankelijke en trouwe knuffel. Ze valt op door haar 
evenwichtige, rustige, zelfverzekerde en onverschrokken karakter, net als haar moeder 
"Latoya vom Teutoburger Wald”. Ze is een charismatische dame met een erg goed 
ontwikkeld sociaal gedrag ten opzichte van andere honden, mensen en kinderen. 

Obonya leeft met onze andere twee teven, de Dalmaat Nikita en de King Charles Spaniël 
Mara volledig ongecompliceerd samen binnen ons gezin. Nooit kwam een incident voor, 
noch in huislijk kring, noch binnen het subroedel met bevriende honden. Ze kan met alle 
honden evengoed overweg, reuen of teven, groot of klein. Ze speelt erg graag met haar 
hondenvriendjes, tegenover vreemde honden is ze afwachtend en sociaal. Onvriendelijke 
honden laat ze links liggen en gaat ze uit de weg. 

Obonya’s uiterlijk 
 
Obonya heeft het juiste type en expressie met een mooi 
rechthoekformaat. Ze heeft een edel en atletisch voorkomen met 
zeer mooie harmonische lichaamslijnen en verhoudingen, ze is 
gespierd, heeft de juiste lichaamsgrootte, en is een echte 
vriendelijke en soevereine teef.  
Ze heeft een charismatisch mooi hoofd met veel uitstraling, sterk 
gepigmenteerde oogomranding en neus, zeer donkere ogen, een 

compleet en goed ontwikkeld schaargebit en kaken, correct geplaatste en gemarmerde 
oren, een mooie lange hals die gewelfd overgaat naar haar goed ontwikkelde schoft. 
Haar rug is recht en gespierd, met een goed ontwikkelde achterhand. Ze heeft een 
perfecte boven en onderlijn en haar staart wordt op een juiste manier gedragen, zowel 
bij het staan als het rennen. Ze heeft goede hoekingen voor en perfecte hoekingen 
achter, een diepe borstkas met gewelfde ribben, donkere en regelmatig verdeelde 
vlekken en ronde kattenpoten. Ze heeft een ruim gangwerk en een vloeiende ritmische 
gang, zonder telgang. 



 

 

Mevr. Karola Lehman, fokster van Obonya vom Teutoburger Wald, showt ‚haar’ Obonya 
op de Landesgruppenausstellung Adendorf 2010. Obonya behaalde een uitmuntend 1 in 
de open class (van 18 ingeschreven teven). Keurmeester: dhr. Oleg Fintora (SK). 



 

Dhr. Michael Lehmann, christi-ORMOND-dalmatiner presenteert "Obonya vom 
Teutoburger Wald" op de regionale tentoonstelling Büren 2009 in de tussenklas met het 
mooie resultaat: Uitmuntend 1, BESTE TEEF van de show. Keurmeester: Dr. W. Peper 
(D). 

http://www.christi-ormond-dalmatiner.de/dalmatiner/


 

Obonya wordt door mij gepresenteerd op de hondenshow ‘Jubiläumsausstellung 90 Jahre 
DDC’ te Hilden, Duitsland. Op de foto is te zien dat ik soms vergeet, dat men de showlijn 
vast moet houden in de ring. Resultaat: Uitmuntend 2. Keurmeester: dhr. F. de Ridder 
(B). 



 

Mevr. Karola Lange, fokster van Obonya (Dalmatiner vom Teutoburger Wald) 
presenteerde haar Obonya op de World Dog Show te Bratislava / Slovenië 2009. 
Resultaat: Uitmuntend 4 in de tussenklas (11 ingeschreven teven). Keurmeester: dhr. 
Fintora (SK). 



 

Obonya vom Teutoburger Wald en ikzelf op de hondenshow ‘Bundessiegerausstellung 
Tulln 2009’(Oostenrijk). Resultaat: tussenklas, Uitmuntend 1, (CAC-A), beste teef 
(CACIB), BUNDESSIEGERIN 2009 (A), Best of Breed (BOB), Best of Group plaats 5 
(BOG 5). Keurmeester: Dhr. Josef Fertig (D). 



 

Een verslaggeefster op de ‘Bundessiegerausstellung Tulln 2009’ was zo onder indruk van 
hoe brav en vriendelijk de honden bij mijn moeder bleven staan (ik ben kort wezen 
inkopen). Zodoende kwamen mijn moeder, Nikita en Christi ORMOND Everest Maxima op 
het voorblad van het dagblad van de ‘Niederösterreichischen Nachrichten’. 

 

http://www.christi-ormond-dalmatiner.de/dalmatiner/Christi_ORMOND_Everest_Maxima_Datenblatt

