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Pup van 8 weken 
Houwaert’s Hooch 
Eig. Fam. Vromans 
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Asko von Weserstein 
Sch. H 1  AD  BH  HD Frei 
Eig. B. Kuß 
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Omslagontwerp:   Kees van Gorp  
 
 
Voorkant:    Houwaert's Brisca Cherise zwart met blond  
Achter:    Houwaert’s Caro Wesley blond, Asko von Weserstein zwart 
   Archie von Keltberg zwart-bruin, 

Houwaert’s B-worp 
  
Foto's:    Kees van Gorp  
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van 
druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de schrijver. Deze uitgave is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. 
Noch de maker, noch de uitgever stelt zich echter aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg 
van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in deze uitgave.  
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 Hofwarth Buffune (Kim)  
Eig. Mevr. Martine Gilbert  
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Het grote  Hovawartboek  
 
In dit boek tracht ik de Hovawart in al zijn verschijningen aan U voor te stellen. Hierbij ga ik 
in op zijn karaktereigenschappen, zijn gezondheid en zeker niet te vergeten de moeite die 
men zich getroost om het ras zo optimaal mogelijk te behouden en zo mogelijk om het te  
verbeteren. Dan wil ik even stilstaan bij de rasvereniging Hovawart Vrienden Nederland  en 
bij de serieuze fokkers die uitsluitend met zorg geselecteerde en gekeurde dieren fokken, 
om zo ernstige fouten te onderdrukken en te voorkomen. Verder zal ik U duidelijk  
proberen te maken dat de Hovawart een heel bijzondere hond is, die als ras nog niet zo lang 
erkend is, maar al heel lang bestaat.  
 
Kees van Gorp  
 
 

 
                             Kees van Gorp  met Houwaert’s Brisca Cherise  
 
 
 


