
Dé  stamvader van Amerikaanse Labradors:   

EBONSTAR  LEAN  MAC 

1995, 2000 National Amateur Field Champion 

1998, 1999 Canadian National Amateur Field Champion 

Field Champion 

 

 

Ruim 25 jaar geleden behoorden wij ook bij de 

nieuwkomers in Amerika op het gebied van werkende 

“Labrador Retrievers”. 

Toen was het al opvallend met hoeveel respect de naam 

van “Ebonstar Lean Mac” werd uitgesproken. Een zwarte reu, (July 28, 1990 – August 

2002) die waarschijnlijk op de showbench geen hoge punten zou scoren. 

Maar in het veld is de magie van “Mac” niet te bevatten. Nu, bijna 15 jaar na zijn 

dood, is deze tophond nog steeds bijna heilig verklaard. Trainers en fokkers van 

werkhonden spreken zijn naam vol respect uit, met een ernstige blik en zachte 

respectvolle stem.  

Wat deze topreu aan ALLE  retrievers in USA heeft 

toegevoegd is niet te bevatten. Er is geen 

stamboom, waar de naam van “Mac” niet in 

voorkomt. 

Kenners, dierenartsen en fokkers in Europa vinden 

het bijna griezelig, dat “Mac” zo ongelooflijk veel 

nakomelingen heeft. Inderdaad, het zou verkeerd 

kunnen gaan… maar bij “Mac” is juist alles goed 

gegaan. 

Geboren in Canada 

“Mac” werd geboren in Canada en voltooide in record tempo zijn Derby carrière en 

meteen werd hij gekwalificeerd voor de “Open Field Trials” en startte juist in die 

klasse als jongste hond ooit. Een uiterst leergierige hond, die al meteen opviel door 

zijn ongelooflijk sterk markeer vermogen. Niet alleen won hij 4x The National ( het 

allerhoogst haalbare in USA en Canada) hij behaalde ook een record aan punten in 

Open Field Trials. 

Maar wat zo opviel bij “Mac” waren zijn pups. In no-time behaald in 2006 van 8 van 

zijn kinderen een titel in de National in USA en Canada. 

Na alle gezondheidsonderzoeken werd “Mac” die qua karakter een topper was, meer 

en meer gebruikt voor de fokkerij. Heupen, ogen, ellebogen waren perfect. Hij 

doorliep de hoogste gezondheidseisen met gemak. 



Daarnaast was “Mac” uiterst intelligent, snel, enorme “will to please”, vriendelijk en 

liet zich gemakkelijk trainen. 

Ook gedroeg “Mac” zich als een echte teamplayer, een 

superhond om de zware wedstrijden mee te lopen en 

bij wie paste hij beter in handen dan bij toptrainer 

“Mike Lardy”. Twee grootheden bij elkaar. 

Dit koningskoppel behaalde jaar na jaar alle te behalen 

National titels en waren op Field Trials dé meeste 

geduchte tegenstanders! 

 

Het nageslacht 

Bijna alle nakomelingen van “Mac” waren uiterst 

succesvol en men schroomde niet om in de fokkerij “Mac” 

in zowel vaders- als moederskant te gebruiken. Vanaf die 

tijd zijn duizenden pups van Mac zijn in USA actief in de 

(zware)  wedstrijdsport en leveren week in, week uit 

absolute topprestaties.  

Voor ons was de keuze van een Amerikaanse “Working” 

Lab in het geheel niet moeilijk:  in onze beide reuen 

“Mr.Monty” en “Harry” zit aan beide kanten, zowel vader 

als moeder, de geweldige en onvolprezen “Mac”. 

Dankbaarheid moet ons vervullen dat “Mac” zo 

ongelooflijk veel voor zijn nazaten heeft achtergelaten. 

Een prachtig schilderij en omringd door alle eer die hem 

toekomt, staat in “The Hall of Fame” in USA.  

Henny M. Schoor 

http://www.huntinglabpedigree.com/pedigree.asp?id=151 
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