
Dogshow Goes 20 april 2019  
Keurmeester: Mevr. W. Boermans 
 
Beste reu en Beste van het Ras 
Highflyer of The Barking Voices – Koolen/Reinders 
RCAC Reuen 
Heartbreaker Road Of Princes – t Horst 
RCACIB Reuen 
A Sense Of Pleasure’s Foster – vd Berg 
Beste teef 
Winter Willow Leminiscatus – Mensink/Lammers 
RCAC teven 
Candy Store Queen Nesquick – Valentin 
RCACIB teven 
Mayberry’s Dream Adorable Photo - Burger 
 
Reuen Jeugdklas 
Heartbreaker Road Of Princes – t Horst 
Reu van 17 mnd. met correcte maat en rastypische belijning. Mooi mannelijk hoofd met uitmuntende 
uitdrukking, goed gevormd donker oog en goede verhouding schedel-voorsnuit. Sterke halsbelijning, opperarm 
mocht iets langer, mooi bone en voeten. Sterke lendenpartij en goede achterhand. Gaat vlot maar is iets trots 
op zijn staart. Toont zich vrij.  
1 Uitmuntend RCAC 
Olivier Du Taillis Madame – Bugel-Jansen 
Reu met een mannelijk totaalbeeld. Innemend rastypisch hoofd met vriendelijke uitdrukking, prima oog en 
scharend gebit mist P1. Mooie sterke hals, goede schouder en prima bone. Mooie voeten, correcte 
lichaamsbouw maar staat op dit moment wat overbouwd. Staartaanzet wat hoog, prima gehoekt achter, mooie 
vachtstructuur en blije kwispel. Gaat vlot, voor wat wijd.  
2 Zeer goed 
Reuen Tussenklas 
Highflyer of The Barking Voices – Koolen/Reinders 
1,5 jr. reu met een zeer fraai hoofd, zachte uitdrukking, prima voorsnuit en correct gebit. Mooie evenredige 
achterhandhoeking, krachtige hond. Prima bone en voeten, uitmuntend lichaam en mooie staartaanzet. 
Innemend temperament. Gaat met goede gangen.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB/BOB 
A Sense Of Pleasure’s Foster – vd Berg 
Mooie reu die zeer goed in verhouding is. Mooi gevormd mannelijk hoofd met goede schedel, voldoende stop 
en pientere uitdrukking. Goede halslengte en voorhandhoeking, correcte ribwelving en sterke lendenen. Zeer 
goede achterhand, fraaie staartaanzet en –dracht. Prima bone en voeten. Vlot gangwerk. 
2 Uitmuntend RCACIB 
Tillithale Skyfall – Groeneweg-d Klerk 
Reu van goed type met een fraai mannelijk hoofd, mooie expressie, scharend gebit en prima gedragen en 
geplaatst oor. Sterke hals, mooie voorborst, goede ribben en rechte bovenbelijning. Zag staartaanzet liever 
meer in het verlengde. Prima bone en voeten en mooie vacht. Wanneer tot rust gekomen laat hij goed 
gangwerk zien.  
3 Uitmuntend 
Reuen Openklas 
Endeavour Morse vom Storkenbusch – Paans 
2 jr. flinke knul die voldoende typisch is. Mooi silhouet, uitmuntend hoofd, vertoont licht bakken, zachte 
expressie en correct gebit. Uitmuntende voor- en achterhandhoekingen, prima ribwelving, bone en voeten. 
Goede staartaanzet en –dracht, vacht moet fractie vlakker. Doelmatig gangwerk. Toont prettig temperament.  
1 Uitmuntend 
Greenwood Lodge Our Dream Boy – Nijkamp 
Reu met prima maat, mooi innemend hoofd en correcte verhoudingen. Goede schedel die niet te breed is, 
sterke voorsnuit en correct gebit. Mooie halslengte, evenredig gehoekt voor en achter, fraai bone en voeten en 
goede ribwelving. Korte lendenen, mooie vachtstructuur, goede staart maar hoog aangezet en gedragen. Gaat 
met sterke gangen, mocht iets meer paslengte hebben.  



2 Uitmuntend 
Lyngbakken Black Bean – Pedersen 
2 jr. reu met een mannelijk totaalbeeld, correcte maat maar zag liever de schedel wat minder kort en breed, 
voorsnuit is voldoende lang. Oogaansluiting mocht beter, mooie oogkleur, scharend gebit en prima ooraanzet. 
Sterke hals, wat weinig voorborst, fraai bone en voeten. Goede ribben, belijning wordt verstoord door lichte 
dip, enthousiaste kwispel. Zag graag meer paslengte tijdens het gaan. Vriendelijk temperament.  
3 Zeer goed 
Reuen Kampioensklas 
Dutch Scooter vom Starkenbusch – Paans 
4 jr. reu met correcte maat en zeer innemende expressie. Zag schedel graag iets minder breed, prima geplaatst 
en gedragen oor en correct scharend gebit. Sterke hals, goede voorborst en uitmuntend bone en voeten. 
Tonvormige ribben, mooie bovenbelijning, goede achterhandhoeking, prima staartaanzet en mooie 
(onleesbaar). Vandaag in te zware conditie.  
1 Uitmuntend 
Teven Jeugdklas 
Candy Store Queen Nesquick – Valentin 
Mooie jongedame die prima in elkaar zit. Zeer mooi hoofd met uitstekende verhouding in schedel en voorsnuit, 
correct gebit en mooi oog. Fraaie halslengte, uitmuntende voor- en achterhandhoekingen, prima bone en 
voeten. Goede vachtstructuur, mooie staart, goed gedragen en geplaatst. Gaat met sterke pas, toont zich vrij. 
1 Uitmuntend RCAC 
Boggy Valley’s Anke – vd Berg 
Jonge teef met een vrouwelijk totaalbeeld. Innemend hoofd met zachte expressie en scharend gebit. Sterke 
hals, uitmuntende voorhandhoeking, voldoende bone en tonvormige ribben. Goede achterhand met mooie 
otterstaart en rastypische bovenbelijning, Zou bij het gaan zich vrijer kunnen tonen.  In stand blije kwispel. 
Mooi behang.  
2 Uitmuntend 
Windsocks Promise Road Of Princes – t Horst 
Teef van 17 mnd. met een vrouwelijk totaalbeeld maar ik zag graag iets meer rastype in hoofd dat klein is ten 
opzichte van haar lichaam. Vlakke schedel, laag aangezet oor, royale stop, correct gebit en mooi donker oog. 
Goede halsbelijning, mooi bone en voeten en ver ontwikkeld in lichaam. Correcte hoeking, bekken wat hellend 
en fraaie vachtstructuur. Mocht achter meer stuwen. Goede staart. Goed temperament.  
3 Zeer goed 
Teven Tussenklas 
Millmarsh’s Vintage Chic – Burger 
Typische dame met correcte maat en vrouwelijk hoofd. Zag schedel graag iets meer gewelfd, vriendelijke 
uitdrukking en correcte voorsnuit. Mooie hals, goede voorhandhoeking en voorborst. Goed bone, fraaie 
achterhandhoeking, tonvormige ribben, fraaie staart, mooi bone, voeten en vacht. Gaat vlot. Heeft wat 
overgewicht.  
1 Uitmuntend 
Teven Openklas 
Winter Willow Leminiscatus – Mensink/Lammers 
2,5 jr. jongedame van een mooi type. Fraai hoofd met mooie uitdrukking, prima gebit, goed aangesloten oor, 
draait oor af en toe wat weg. Sterke hals-rug belijning, prima schouder en voorborst. Uitmuntende ribwelving, 
fraaie bovenbelijning. Prima bone en voeten en mooie staartactie. Gaat met vlot gangwerk en toont zich vrij.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB 
Mayberry’s Dream Adorable Photo – Burger 
Teef met een mooi rastypisch totaalbeeld en met veel kwaliteiten. Mooi hoofd, goed in balans, prima oog en 
scharend gebit. Correcte voorhandhoeking, mooi gevormd lichaam maar iets te zwaar. Mooi bone, voeten en 
mooie staart. Correct in gangen. Mooie labrador vacht. Pas op met gewicht.  
2 Uitmuntend RCACIB 
Wizzy Wicked’s Dare To Dream A Nixie – Barten 
Typische teef met een mooi gevormd hoofd, goede expressie, prima oor, mooi gevormd oog en correct gebit. 
Goede voorhand, voldoende bone maar voeten mochten vaster bij het gaan. Goede ribwelving, prima gehoekte 
achterhand en goede staart. Gaat met goede gangen. Ringtraining zou haar ten goede komen. 
3 Uitmuntend 
 
 



 
 


