
   BELGIAN CANE CORSO DAYS 14 & 15 

september 2013  

Met Athena & Lucifera naar Cane corso days, te 
Tongeren! ZaTerdag kwamen we ‘s ochTends aan, en 
sloegen de tenten op. 
Zaterdag 14 september kregen we seminar van Dhr. 
William Guitton (la Guittonnie kennel, Frankrijk). 
Een theorie gericht over de Cane Corso. 
Op de avond gingen we naar Restaurant Bazilik te 
Tongeren daar waren we met een groep toffe 
vrienden en kennissen, en genoten daar erg veel van 
elkaars gezelschap en het lekkere eten !  
  
Zondagochtend begonnen de deelnemers aan te 
komen, ook de baasjes met de pups van Athena. 
Het was geweldig om elkaar terug te zien na 4 
maand. Athena stopte niet met kwispelen bij het zien 
van al haar pups. Soms trok Athena ineens fel aan 
de lits, daar ze een van haar pups zag aankomen, 
gewoon prachtig  om te zien! 
  
In totaal zijn er 93 cane corso's ingeschreven. 
De Cane corso's werden gekeurd door Mevr. Patrizia 
Colosimo (Degli Elmi Kennel, Italië) waar de papa van 
onze Maverick afkomstig van is.  
  
Baby Classe reutjes in de ring, met resultaat: 
1VP - BEST BABY Unicus di Re Manfredi en 2VP Urak di Re 
Manfredi, die ikzelf met fierheid showde. 
  
Baby Classe teefjes , met een mooi resultaat: 



3VP Uttara di Re Manfredi, 5VP Ursula di Re Manfredi 
en 9P Ulrike Manuela di Re Manfredi. 
Elke pup showde super, en ook de baasjes!  
  
Jeugd Classe teefjes, Lucifera was aan de beurt, ze 
werd aangebracht door Giorgio, altijd leuk te zien 
hoe die 2 elkaar zo door-en-door kennen... met als 
resultaat: 5VG Lucifera waar we echt fier op zijn. 
  
Als laatste was Athena aan de beurt , nr 93, 
Veteraans Classe, met resultaat: 1Ex en ze werd 
ook BEST VETERAN. Wat was ik in de wolken, en Athena 
huppelde rond, en zette haar beste beentje voor, en 
ze genoot ten volle van alle aandacht. 
  
Nu was het de beurt aan Progeny Classe, het 
nageslacht en met super mooi resultaat: 
1st 
Dam: Athena 
Sire: JCh. Rus Best Line Domingo Drago 
°11/05/2013 
Breeder: Re Manfredi & van Pottelsberghe de la 
Potterie 
Ulrike Manuela di Re Manfredi 
Uttara di Re Manfredi 
Ursula di Re Manfredi 
Unicus di Re Manfredi 
Urak di Re Manfredi 
  
Met dank aan alle baasje die tot het eind van de 
show bleven, en ons een mooi weekeind hebben 
gegeven, 
eentje met véél mooie herinneringen. 



Met veel dank voor de super toffe organisatie, 
Katja Chtuka - Secretary (NL) BCCA & Natacha 
Gillot - President BCCA 



 



 



















 







 



 
 
 
 
 
 
 

 


