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Beste teef en Beste van het Ras 
Jive Talking of Service Paradise – Kuyt-vd Kerkhof 
RCAC/RCACIB teven 
Wahnahnish Silver Sensation - Candel 
Beste Jeugdhond  
Wahnahnish Batida De Coco - Candel 
Beste reu 
Candystore Pimms - Valentin 
RCAC/RCACIB Reuen 
Wahnahnish Silver Secret - Candel 
Beste Veteraan 
A Sense Of Pleasure Jim Bean -  
Beste Puppy 
Heuer An Kudel Li Vom Biberwald – Leeuwsma-Hoekzema 
 
Reuen Puppyklas 
Heuer An Kudel Li Vom Biberwald – Leeuwsma-Hoekzema 
Prachtige pup met een heel mooi hoofd en uitdrukking. Goed bone, goede hals en goed lichaam. Mooi gehoekt. 
Uitmuntend temperament en mooi puppy gangwerk.  
1 Veelbelovend Beste Puppy 
Dutchlab’s Kiran – Boersma-Niemeijer 
Puppy met een leuk temperament maar hij zou in totaalbeeld typischer mogen zijn. De voorsnuit kon steviger, 
wat hoog op de benen en de bovenlijn kon beter. Correcte hoekingen.  
Belovend 
Reuen Jeugdklas 
Prince Przemko of Cape Makkovik –  
Reu van een correct type met een mannelijk hoofd en goede uitdrukking. Goede hals maar in wat dikke 
conditie. Goed gehoekt achter, voorhandhoeking kon beter. Bovenlijn is wat slap in gangwerk en in stand. 
Mooie staartaanzet en –dracht. Leuk temperament. Gangwerk voor kon beter.  
1 Uitmuntend 
Olivier du Taillis Madame – Bugel-Jansen 
Reu met een goed hoofd en mooie uitdrukking. Goede hals en goed lichaam maar de bovenlijn kon beter. 
Staartaanzet en –dracht wat hoog. Kon meer temperament hebben. Goedgangwerk.  
2 Uitmuntend 
Our Smokey vd Peppelenbosch – vd Berg-Wolfsen 
Reu van goed formaat maar de uitdrukking kon beter en de voorsnuit steviger. Goede hals maar bovenlijn wat 
slap in stand en gangwerk. Correct gehoekt en goede staart. Heeft meer ringtraining nodig.  
3 Zeer goed 
Dark Power from Ambasadorius – Thexton 
Reu van goed formaat maar de plaatsing en de vorm van de ogen kon beter en grote oren. Correcte voorborst, 
goede hals maar bovenlijn wat slap. Correct gehoekt. Wat verlegen temperament, kon beter voor het showen. 
Correct gangwerk.  
4 Zeer goed 
Reuen Tussenklas 
Texas Da Real Corte –  
Correct type reu met een goed hoofd en mooie uitdrukking. Goede hals en goed lichaam maar bovenlijn kon 
beter. Mooie gehoekt, mooie staartaanzet en –dracht. Leuk temperament. Correct gangwerk.  
1 Uitmuntend 
Reuen Openklas  
Wahnahnish Silver Secret – Candel 
Reu met een mannelijk hoofd en correcte uitdrukking. Wat keelhuid. Mooie voorhand, goede hals en goed 
lichaam. Leuk temperament. Goed gehoekt maar staartdracht is wat hoog.  
1 Uitmuntend RCAC/RCACIB 



Greenwood Lodge Our Dream Boy – Nijkamp 
Reu van een mooi type met een goed hoofd en uitdrukking. Wat keelhuid. Goede voorborst, mooi lichaam 
maar de bovenlijn is wat slap. Staartaanzet en –dracht wat hoog. Leuk temperament en mooi gangwerk.  
2 Uitmuntend 
Reuen Gebruikshondenklas 
Candystore Pimms – Valentin 
Mooie reu met een prachtig hoofd en uitdrukking. Mooie voorborst, goede hals en goed lichaam. Mooi gehoekt 
maar staartaanzet en –dracht wat hoog. Uitmuntend temperament en gangwerk. 
1 Uitmuntend CAC/CACIB 
Tillithale Marco Rokko –  
Stevige reu met iets teveel gewicht. Mannelijk hoofd met mooie uitdrukking, goede hals en goed lichaam. Goed 
gehoekt maar staartaanzet en –dracht iets hoog. Leuk temperament en goed gangwerk.  
2 Uitmuntend 
I’m A Joker Jahont –  
Mooi type reu met een goed hoofd en mooie uitdrukking. Goede hals en goed lichaam maar bovenlijn kon 
steviger. Correct gehoekt maar staartaanzet en –dracht wat hoog en wat slap in polsen. Leuk temperament.  
3 Uitmuntend 
Reuen Kampioensklas 
I’m A Joker Respect Yourself –  
Mooi type reu met een goed hoofd en uitdrukking. Mooie hals en mooi gevormd lichaam. Bovenlijn kon 
steviger, mooi gehoekt. Staartaanzet en –dracht wat hoog maar mooi gevormde staart. Uitmuntend 
temperament en gangwerk.  
1 Uitmuntend  
Reuen Veteranenklas 
A Sense Of Pleasure’s Jim Beam –  
Mooie veteraan met een mooi hoofd en in goede conditie. Mooi lichaam. Puppy temperament en veteranen 
gangwerk. Complimenten aan de eigenaar voor deze reu.  
1 Uitmuntend Beste Veteraan 
Teven Puppyklas 
Nargiz For Mary – Gralla 
Mooie puppy met een goed hoofd. Mooie voorhand, goede hals en goed lichaam. Puppy bovenlijn en mooi 
gehoekt. Puppy temperament en gangwerk.  
1 Veelbelovend 
Que Milagro Groot Wesselink – Pellenberg 
Lieve puppy met een wat klein hoofd en ze staat wat laag op de benen. Goede hals en goed gevormd lichaam. 
Puppy bovenlijn, correct gehoekt en leuk temperament. Puppy gangwerk.  
2 Veelbelovend 
Teven Jeugdklas 
Wahnahnish Batida De Coco – Canel 
Mooi type teef met een vrouwelijk hoofd en mooie uitdrukking. Mooie hals, uitmuntende bovenlijn en mooi 
lichaam. Goed gehoekt. Uitmuntend temperament en gangwerk.  
1 Uitmuntend, Beste Jeugdhond 
Candy Store Queen Nesquick – Valentin 
Mooie teef met een prachtig hoofd en mooie uitdrukking. Mooie voorhand, goede hals en goed gevormd 
lichaam. Mooi gehoekt en goede bovenlijn. Staartaanzet en –dracht is wat hoog. Goed gangwerk en goed 
temperament.  
2 Uitmuntend 
Riverflow Piccadilly’s Future – vd Breemen 
Teef van een correct type maar met een wat smalle voorborst. Goede hals, correct lichaam en de bovenlijn kon 
steviger zowel in gang als in stand. Leuk temperament. Correct gangwerk.  
3 Uitmuntend 
Hit Of Hit Daikiri –  
Teef van een mooi type en met een goed hoofd. Mooie voorborst, goede bovenlijn en goed gehoekt. Ze kon 
een wat vrolijker temperament hebben. Correct gangwerk.  
4 Uitmuntend 
Sanne vd Bernerberg – vd Berg-Wolfsen 



Mooi type teef met een goed hoofd. Goede hals en goed gevormd lichaam. Bovenlijn kon steviger tijdens het 
gaan en in stand. Correct gehoekt. Leuk temperament en goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Assassin Killing Me Softly – Jalving 
Teef met een goed hoofd en correcte uitdrukking. Goede hals maar kon in totaalbeeld meer massa hebben. 
Correct gehoekt. Uitmuntend temperament en goed gangwerk.  
Zeer goed 
Woefdram’s Apple Of The Eye – Nugteren-Mulckhuysen 
Teef van een goed type en met een correct hoofd. Goede hals, goed gevormd lichaam en correct gehoekt. 
Gangwerk kon eleganter en zuiverder.  
Zeer goed 
Pocahontas vd Peppelenbosch – Pellenberg 
Teef van goed formaat en met een mooi hoofd. Goede hals maar wat smalle voorborst en lichaam kon meer 
massa hebben. Mooi gehoekt. Leuk temperament. Gangwerk voor wat nauw.  
Zeer goed 
Teven Tussenklas 
Ingeborga For Mary – Gralla 
Mooie teef met een prachtig hoofd. Opperarm is wat kort en de bovenlijn kon steviger. Uitmuntend 
temperament en gangwerk.  
1 Uitmuntend 
Quincy v Budilium Hof – Leenen-Compen 
Teef met een prachtig hoofd en mooie uitdrukking. Mooi lichaam en  goede bovenlijn. Mooi gehoekt voor maar 
kon achter beter gehoekt zijn. Gangwerk achter kon sterker. Leuk temperament.  
2 Uitmuntend 
Pina Colada Herbu Zadora – Pellenberg 
Teef van een goed type en met een vrouwelijk hoofd. Iets korte opperarm, goede hals maar de bovenlijn kon 
steviger. Correct gehoekt. Leuk temperament en goed gangwerk.  
3 Uitmuntend 
Teven Openklas 
Wahnahnish Silver Sensation – Candel 
Mooie teef met een prachtig hoofd. Goede hals en goed lichaam. Goed gehoekt en uitmuntende staart. 
Uitmuntend temperament en gangwerk.  
1 Uitmuntend RCAC/RCACIB 
Surprise from Service Paradise – Kuyt-vd Kerkhof 
Teef van een mooi type en met een goed hoofd. Mooie voorborst, goede hals maar bovenlijn kon steviger. 
Mooi gehoekt en correcte staart. Uitmuntend temperament en gangwerk.  
2 Uitmuntend 
Briyanna – v Leeuwen 
Teef van correct type. Goede voorborst en hals en goed gevormd lichaam. Bovenlijn kon steviger, correct 
gehoekt en mooie vachtkwaliteit. Leuk temperament en goed gangwerk.  
3 Uitmuntend 
Laughing Ladylike vd Weeward – Leeuwma-Hoekzema 
Leuk type teef die vandaag een beetje te zwaar is. Correct hoofd, goede hals maar de bovenlijn kon steviger. 
Voor mooi gehoekt maar achter kon beter. Leuk temperament. Goed gangwerk.  
4 Uitmuntend 
Dolbia An Unexpected Fall In Love – Pellenberg 
Teef waarvan het hoofd typischer kon zijn, voorsnuit kon forser. Goede hals, correct lichaam  maar de vacht 
kon beter. Mooie staart en correcte hoekingen. Leuk temperament. Goed gangwerk.  
Zeer goed 
Thorny Heights Delightful Sky – Hoogendoorn-Terpstra 
Mooi type teef met een correct hoofd en goede hals. In wat zware conditie. Goed gehoekt en leuk 
temperament. Gangwerk kon zuiverder.  
Zeer goed 
Teven Kampioensklas 
Jive Talking from Service Paradise – Kuyt-vd Kerkhof  
Mooie teef van een goed type en met een mooi hoofd. Mooie voorborst, goede hals goed lichaam. 
Uitmuntende bovenlijn en staartaanzet en –dracht. Uitmuntend temperament en gangwerk.  



1 Uitmuntend CAC/CACIB/BOB 
 
 
 


