
Dogshow Goes 21 april 2019  
Keurmeester:Mevr. G. Groeneweg- de Klerk 
 
Beste teef en Beste van het Ras 
My Silver Hopeful Star vh Lepkeshof - Vriezen 
RCAC teven en Beste Jeugdhond 
Wahnahnish Batida De Coco – Candel 
RCACIB teven 
Millmarsh’s Vintage Chic - Burger 
Beste Jongste Pup 
Whispering Labs Reality Charm – Gosset-Sermon 
Beste Veteraan 
Raiza v’t Witte Noorderlicht – d Ruijter 
CAC Reuen 
Heartbreaker Road Of Princes – t Horst 
RCAC/CACIB reuen 
Keep In Love of Labgold – Gebruers/Cools 
RCACIB reuen 
Beechcroft Secret Scout – d Rooij-v Poppel 
 
Reuen Jeugdklas 
Heartbreaker Road Of Princes – t Horst 
Zwarte reu van uitmuntend type. Goede verhouding schedel-voorsnuit, goede expressie en goed gebit. Prima 
hals, rug en voorborst en tonvormige ribben. Goed gehoekt voor en achter, prima bone en voeten en vrolijk 
gedragen otterstaart. Prima presentatie.  
1 Uitmuntend CAC 
To Linely’s Highlake Music By The Sea – Hetterscheid-Blom 
Reu van uitmuntend type met een goed gevormd mannelijk hoofd, goede expressie en goed gebit. Prima hals-
rugbelijning, tonvormige ribben, goed bone en voeten. Goede staart en –aanzet. Gaat vlot. Prima presentatie.  
2 Uitmuntend 
Mr. Cooper from Paradise Residence – Nijhof 
Reu van zeer goed type met een mannelijk hoofd maar toont wat bakken. Goede halslengte, ruglijn loopt wat 
op, goede ribwelving. Prima bone en voeten konden  iets krachtiger. Goed gangwerk, voor iets breed.  
3 Zeer goed 
Micky Keep On Going vd Ansjoros – v Os/v Es 
Reu van 13 mnd. van zeer goed type. Leuk hoofd met prima expressie en goed pigment. Voldoende halslengte, 
goede voorborst maar toont wat lang in lichaam. Voldoende ribwelving voor leeftijd, staat nog wat overbouwd. 
Goed bone en goede voeten, goede otterstaart. Gangwerk zou wat vlotter mogen en meer stuwen.  
4 Zeer goed 
Reuen Tussenklas 
Beechcroft Secret Scout – d Rooij-v Poppel 
Reu met een mannelijk hoofd, goede expressie, goed gebit en goed geplaatst en gedragen oor. Goed geplaatste 
hals en voorborst, prima rugbelijning en tonvormige ribben. Goed bone en voeten, vrolijke kwispel. Gaat vlot 
en voldoende stuwend door de ring. Goed gepresenteerd.  
1 Uitmuntend RCACIB 
Abayomi Tibor of Sweet-Ale – Zoetebier-Koopman 
Reu van een uitmuntend type met goed gevormd hoofd, prima expressie en mooi pigment. Mooi gevormde 
hals en schouder, prima rugbelijning en tonvormige ribben. Prima bone en voeten en vrolijk gedragen 
otterstaart. Gaat vlot en voldoende stuwend door de ring. Prima presentatie.   
2 Uitmuntend 
Reuen Openklas 
Keep In Love of Labgold – Gebruers/Cools 
Reu van uitmuntend type met een goed gevormd mannelijk hoofd, prima expressie en goed gebit. Prima hals-
rug belijning en voorborst en tonvormige ribben. Mooi bone en voeten, vrolijke kwispel en goed bespierd. Gaat 
vlot. Prima presentatie. 
1 Uitmuntend RCAC/CACIB 
Endeavour Morse vom Storkenbusch – Paans 



Reu van uitmuntend type met een goed gevormd mannelijk hoofd, goed pigment, donker oog en zachte 
expressie. Goede halslengte en voorborst, prima rugbelijning en tonvormige ribben. Goed gehoekt voor en 
achter, mooi bone en voeten en goede vacht. Gaat vlot met allure door de ring. Prima presentatie.  
2 Uitmuntend 
Our Beautiful Star of Storm’s Legacy – Gebruers/Cools 
Reu van uitmuntend type  met mannelijk hoofd en goede verhouding schedel-voorsnuit. Prima expressie. Prima 
hals-rug belijning en voorborst, prima bone en voeten. Vrolijke staart, polsen mogen iets krachtiger. Gaat vlot, 
voldoende stuwend. Goede presentatie.  
3 Uitmuntend 
Lyngbakken Black Bean – Pedersen 
Rastypische reu van uitmuntend type, met goede verhouding schedel-voorsnuit en goed gebit. Prima 
halslengte en goede rugbelijning, tonvormige ribben. Goed gehoekt voor en achter, goed geplaatste en 
gedragen staart. Gaat vlot met voldoende stuwing. Prima presentatie.  
4 Uitmuntend 
Pasta La Vista of Storm’s Legacy – vd Putten 
Reu van zeer goed type met een goed gevormd mannelijk hoofd, prima pigment, oogkleur en expressie. Toont 
wat kort in hals, iets beladen schouder en goede voorborst. Rechte rugbelijning, voldoende ribwelving en 
evenredig gehoekt voor en achter. Goed bone en voeten en prima otterstaart. In iets welgedane conditie 
voorgebracht. Prima presentatie.  
Uitmuntend 
Reuen Kampioenschapsklas 
Dutch Scooter vom Storkenbusch – Paans 
Reu van mooi type en formaat. Goed gevormd hoofd met goed gebit. Goede voorborst, prima hals, goede 
rugbelijning en tonvormige ribben. Rondom goed gehoekt, prima voetjes en vrolijke kwispel. Gaat vlot door de 
ring, mooie kampioen.  
1 Uitmuntend 
Teven Jongste Puppyklas 
Whispering Labs Reality Charm – Gosset-Sermon 
Leuk type teefje van 4,5 mnd. met goed gevormd vrouwelijk hoofd en prima pigment. Goede rug, tonvormige 
ribbetjes, mooi bone en voldoende katvoet. Gaat vlot.  
1 Veelbelovend, Beste Jongste Pup 
Reagis Its No Secret – vd Heuvel 
Leuk teefje van 5 mnd. met een mooi vrouwelijk hoofdje, mooi pigment en goede expressie. Prima hals-rug 
belijning, mooie voorborst en mooi lichaam voor leeftijd. Prima staartaanzet en prima bone en voetjes. Gaat 
vlot. Prima presentatie.  
2 Veelbelovend 
Teven Puppyklas 
Hope v’t Witte Noorderlicht – d Ruijter 
7 mnd. teefje van een leuk type met een goed gevormd vrouwelijk hoofd en prima expressie. Goede hals-rug 
belijning, tonvormige ribben en evenredig gehoekt voor en achter. Goed bone maar voeten mogen wat 
krachtiger. Gaat vlot. Goede vacht.  
1 Veelbelovend 
Arisha Shakira Finally Found You – Vos-Snoek 
Teefje van 6 mnd. van een zeer goed type met een vrouwelijk hoofdje en lieve expressie. Goede halslengte 
maar toont wat keelhuid en ruglijn moet strakker, iets overbouwd. Goede ribben, mooie voorborst, goed bone 
en voetjes en goede otterstaart. Leuk gepresenteerd en gangwerk voldoende.  
Belovend 
Teven Jeugdklas 
Wahnahnish Batida Da Coco – Candel 
Rastypisch teefje met een innemend hoofd, prima expressie en mooi pigment. Goede hals-rug belijning, prima 
voorborst en tonvormige ribben. Goed gehoekt voor en achter, stevig bone en voetjes en vrolijk kwispelende 
otterstaart. Gaat vlot, goed stuwend. Prima presentatie.  
1 Uitmuntend RCAC, Beste Jeugdhond 
Windsocks Promise Road Of Princes – t Horst 
Teefje van 17 mnd. van mooi type en formaat, goed breed hoofdje en prima expressie. Goede halslengte, prima 
voorborst, mooie toplijn en mooie tonvormige ribben. Goede hoekingen voor en achter, goed bone en voeten 
en in aanleg goede vacht. Prima presentatie.  



2 Uitmuntend 
Miss Sarah from Paradise Residence – Nijhof 
Teefje van zeer goed type en mooi formaat, vrouwelijk hoofd met zoete expressie. Goede halslengte, prima 
voorborst, goede rugbelijning en tonvormige ribben. Goed bone maar zag voeten graag wat krachtiger. In 
aanleg goede vacht. Gaat goed, voldoende stuwend. Goede presentatie.  
3 Uitmuntend 
Teven Tussenklas 
Millmarsh’s Vintage Chic – Burger 
Teefje van 21 mnd. van een zeer goed type, vrouwelijk hoofd met goede expressie en prima gebit. Goede 
halslengte, voldoende voorborst en voldoende krachtige rug. Goede ribben, goede hoekingen voor en achter, 
goed bone en voetjes. Goede vachtstructuur en goede otterstaart. Gaat vlot maar achter iets O-benig. Goede 
presentatie.  
1 Uitmuntend RCACIB 
Just You And Me vd Ansjoros – Crucq-Arnoldus 
Choc. teef met een goed gevormd vrouwelijk hoofd, oogkleur passend bij de vacht en goed gebit. Prima 
halslengte, voldoende voorborst, goede rugbelijning en tonvormige ribben. Goed bone en voetjes, goede 
vachtstructuur en prima otterstaart.  
Gaat vlot, voldoende stuwend.  
2 Uitmuntend 
Teven Openklas 
My Silver Hopeful Star vh Lepkeshof – Vriezen 
Rastypisch teefje met een vrouwelijk hoofd, vriendelijke expressie en prima pigment. Goede hals-rug lengte, 
goede voorborst en goede tonvormige ribben. Mooi bone en katvoeten en prima otterstaart. Gaat vlot met 
goede stuwing. Goede presentatie.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB/BOB 
Femke vd Hoogen Broek – Vos-Snoek 
2,5 jr. teefje van uitmuntend type met een goed vrouwelijk hoofd, goed pigment en prima gebit. Goede 
halslengte, rechte rugbelijning en tonvormige ribben. Goede hoekingen voor en achter, mooi bone en voeten, 
goede vachtstructuur en goede otterstaart. Gaat vlot.  
2 Uitmuntend 
Mayberry’s Dream Adorable Photo – Burger 
Teefje van goed type en formaat maar in iets te welgedane conditie voorgebracht. Vrouwelijk hoofd met prima 
expressie en mooi pigment. Tonvormige ribben, goede hoekingen voor en achter en goed bone en voetjes. In 
aanleg goede vacht, nu wat uit vacht. Gaat goed, goed gepresenteerd.  
3 Uitmuntend 
Teven Veteranenklas 
Raiza v’t Witte Noorderlicht – d Ruijter 
11,5 jr. veteraan van een zeer goed type en met lief hoofd, goede expressie en goed pigment. Voldoende 
halslengte, goede voorborst, rechte rug en tonvormige ribben. Goed gehoekt voor en achter en prima 
otterstaart. In iets te welgedane conditie voorgebracht.  
1 Uitmuntend 
 


