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Keurmeester S. Jobse 
 
Beste Reu en Beste van het ras 
Wahnahnish Silver Secret – Candel 
RCAC/RCACIB reuen 
Carpenny Pharoh – Stigt 
Beste Pup 
Aodghan of The Dark Warrior – Scholz-Jager 
Beste teef 
Bling Bling Bella Mare – Meier 
RCAC teven 
Ora Gentle BreezeAmbasadorius – v Rooij 
RCACIB teven 
Candy Store Queen Nesquick – Valentin 
Beste Jongste Puppy 
Wahnahnish Looks Can Kill - Candel 
 
 
Reuen Jongste Puppyklas 
Dutchlab’s The Lion King – vd Kooij-Slootweg/vd Klugt 
Zeer leuke reu van 5,5 mnd. met goede verhoudingen. Fraai mannelijk hoofd met prima uitdrukking en goede 
voorsnuit. Uitmuntende nek, prima bovenbelijning maar ietwat steile croupe. Zeer goed gehoekt voor en 
achter en prima borstkas. Zeer goed gangwerk voor zijn leeftijd. Uitmuntende vacht en conditie en goede 
staart.  
1 Veelbelovend 
Reuen Puppyklas 
Aodghan of The Dark Warrior –Scholtz-Jager 
Prachtige jonge pup van 8 mnd. Met een zeer veelbelovende toekomst. Zeer fraai hoofd met correcte 
expressie. Uitmuntende bovenbelijning en zeer goed gehoekt voor en achter. Diepe borst met uitmuntende 
ribben en voldoende bone. Zeer goed stuwend gangwerk. Prima staart, uitmuntende vacht en conditie. Veel 
succes met hem in de toekomst.  
1 Veelbelovend, Beste Pup 
Oakfield Ruby’s Ranch –Teisman/Huisman 
Fraaie reu van 8,5 mnd. Met een vrij zwaar mannelijk hoofd, vrij veel stop en prima voorsnuit. Ietwat keelhuid. 
Prima nek, goede bovenbelijning in stand. Voldoende gehoekt in voorhand, prima achter. Uitmuntende 
borstkas en –diepte en goede staartaanzet. Nog erg speels in het gangwerk en moet wat ontspannen in zijn 
rugbelijning. Prima vacht en conditie.  
2 Veelbelovend 
Reuen Jeugdklas 
Creekwater Cedar Wood – Kodde 
Zeer mooie reu van 9 mnd. Met voldoende beenlengte. Zeer fraai mannelijk hoofd met correcte expressie. Zeer 
goede nek en bovenbelijning met uitmuntende staart. Zeer goed gehoekt voor en achter, uitmuntende 
borstkas voor de leeftijd en zeer goed bone. Uitmuntend stuwend gangwerk. Prachtige vacht en conditie.  
1 Uitmuntend 
Loretta King Of Hearts – Nugteren 
Compacte reu van 14 mnd. Met een zeer fraai mannelijk hoofd en prima uitdrukking en goede stop. Zeer goede 
hals, prima bovenbelijning en harmonisch gehoekt voor en achter. Diepe borstkas en zeer goede ribben. 
Fantastisch stuwend gangwerk. Vandaag helaas niet in zijn beste vacht. Prima staart.  
2 Uitmuntend 
Victor Victoria’s Romantic Proposal – Spriet 
Zeer fraaie reu van 10 mnd. met prima verhoudingen. Zeer mooi mannelijk hoofd met correcte expressie. 
Uitmuntende nek en bovenbelijning en correcte staart. Harmonisch gehoekt voor en achter, uitmuntende 
diepe borstkas, ietwat lang in lendenen en zeer goed bone. Prachtig stuwend gangwerk. Uitmuntende vacht en 
conditie.  
3 Uitmuntend 
Bobby James of The Barking Voices – Groeneweg-d Klerk 



Reu van 9 mnd. met voldoende mannelijk hoofd dat nog tijd nodig heeft om uit te zwaren. Goede stop en 
voldoende voorsnuit. Prima hals en bovenbelijning, voldoende staart, voldoende gehoekt in voorhand en prima 
achter. Prima borstkas voor zijn leeftijd. Goede stuwing in de achterhand maar gaat wat gebonden in de 
voorhand. Niet in de beste vacht vandaag.  
4 Zeer goed 
Reuen Tussenklas 
Carpenny Pharoh – Stigt 
Zeer fraaie reu van 18 mnd. met goede verhoudingen. Prima mannelijk hoofd met voldoende voorsnuit en zeer 
goede expressie. Prima nek en bovenbelijning en zeer goed gehoekt voor en achter. Uitmuntende diepe borst 
en goede ribben, ietwat lang in lendenen en prima bone. Uitmuntend stuwend gangwerk. Prachtige vacht en 
conditie en met een zeer goede staart.  
1 Uitmuntend RCAC/RCACIB 
Reuen Openklas 
Wahnahnish Silver Secret – Candel 
Zeer fraaie reu van 2,5 jr. met uitmuntende proporties. Prachtig hoofd met juiste expressie en correcte 
voorsnuit. Uitmuntende bovenbelijning met juiste staartaanzet en harmonisch gehoekt voor en achter. 
Uitmuntende borstkas en –diepte en prima bone. Fantastisch gangwerk. Prachtige vacht en conditie en met 
uitmuntende staart.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB/BOB 
Neige du Marais De La Fritillaire – vd Hoeven 
2 jr. zeer fraaie reu met goede verhoudingen. Mooi mannelijk hoofd met ietwat lichte ogen en prima voorsnuit. 
Prima nek, zeer goede bovenbelijning en uitmuntend gehoekt voor en achter. Voldoende borstkas voor zijn 
leeftijd en uitmuntend bone. Zeer goed stuwend gangwerk. Prima vacht en conditie en uitmuntende staart.  
2 Uitmuntend 
Beechcroft Secret Scout – d Rooy-v Poppel 
Prima reu van 26 mnd. met voldoende beenlengte. Erg zwaar in het hoofd en goede voorsnuit. Voldoende nek, 
prima bovenbelijning en ietwat steil in de schouder. Prima gehoekt achter. Diepe borstkas en goede ribben en 
uitmuntende staart. Prima gangwerk voor en achter. Zeer goede vacht en conditie.  
3 Uitmuntend 
Pasta La Vista of Storm’s Legacy – vd Putten 
3 jr. zware reu met een vrij zwaar mannelijk hoofd en prima expressie. Korte nek, prima bovenbelijning en 
staartaanzet. Steil gehoekt voor, voldoende gehoekt achter. Uitmuntende borstkas en –diepte en goed bone. 
Gangwerk met voldoende stuwing achter, gebonden in de voorhand. Open in zijn vacht, prima staart.  
4 Zeer goed 
Reuen Kampioensklas 
Claychalk Filippo – Spriet 
Zeer krachtige reu van 3,5 jr. met prima verhoudingen. Vrij zwaar mannelijk hoofd met prima expressie. 
Uitmuntende bovenbelijning, zeer goed gehoekt voor en achter, diepe borstkas met uitmuntende ribben. 
Ietwat lang in lendenen en prima bone. Uitmuntend stuwend gangwerk. Prima vacht en conditie en 
uitmuntende staart.  
1 Uitmuntend 
Reuen Veteranenklas 
Wait And See v Sophie’s Home – d Cuba 
8 jr. compacte reu met een mannelijk hoofd met ietwat ronde ogen waardoor hij een andere expressie krijgt. 
Korte nek, prima bovenbelijning in stand. Sterk gehoekt in voorhand, prima achter. Diepe borstkas en 
voldoende bone. Erg kort in zijn gangwerk en heeft een betere belijning nodig. Niet in zijn beste vacht en 
conditie vandaag.  
Goed 
Teven Jongste Puppyklas  
Wahnahnish Looks Can Kill - Candel 
Prachtige pup van 4,5 mnd. met een zeer mooi vrouwelijk hoofd en goede uitdrukking. Super bovenbelijning en 
exemplarisch gehoekt. Uitmuntende borst en –diepte en prima staart. Fantastisch gangwerk voor haar leeftijd. 
Super vacht en conditie. Een echte ster voor de toekomst.  
1 Veelbelovend, Beste Jongste Puppy 
Greyhill’s Hummingbird In Spring –vd Heuvel/Hagenaar 



Leuke teef van 5 mnd. met goede verhoudingen. Zeer mooi vrouwelijk hoofd met heerlijke expressie. Prima 
bovenbelijning, zeer goed gehoekt en uitmuntende borst en –diepte. Zeer goed stuwend gangwerk, ietwat 
nauw achter. Goede staart, prima vacht en conditie.  
2 Veelbelovend 
Teven Puppyklas 
Healer’s Gift Just Perfect – Toonssen 
Compacte teef van 6 mnd. met voldoende beenlengte. Zeer vrouwelijk hoofd maar ietwat smal in de voorsnuit. 
Zeer goede bovenbelijning, prima gehoekt voor en achter en diepe borstkas maar met iets te veel puppyvel. 
Zeer goed gangwerk. Voldoende vacht en staart.  
1 Veelbelovend 
Perfect Nour de L’Etang Balancet – Terwindt 
Zeer vrouwelijke teef van 7 mnd. die vrij elegant in hoofd is en veel tijd nodig heeft om uit te zwaren. Prima 
bovenbelijning, wat steil gehoekt in voorhand en prima achter. Diepe borst met voldoende massa en 
voldoende bone. Nog erg puppyachtig in gangwerk. Voldoende vacht en conditie. Prima staart.  
2 Veelbelovend 
Teven Jeugdklas  
Ora Gentle Breeze Ambasadorius – v Rooij 
Zeer mooie teef van 17 mnd. met juiste beenlengte. Zeer mooi vrouwelijk hoofd en uitmuntende expressie. 
Prachtige bovenbelijning en uitmuntende staart. Exemplarisch gehoekt voor en achter, uitmuntende borstkas 
en –diepte en zeer goede voorborst. Uitmuntend stuwend gangwerk. Prima vacht en conditie.  
1 Uitmuntend RCAC 
Wahnahnish Vision Of Love – Candel 
Zeer fraaie teef van 9 mnd. met voldoende beenlengte. Mooi vrouwelijk hoofd met goede expressie en 
uitmuntende nek en bovenbelijning. Zeer goed gehoekt voor en achter, prima borstkas en –diepte voor haar 
leeftijd. Uitmuntend gangwerk. Voldoende vacht voor vandaag en prima staart. Uitmuntend karakter.  
2 Uitmuntend 
Maurellys Anna Belle –Hardy 
Goed gebouwde teef van 15 mnd. met een vrouwelijk hoofd, voldoende sterkte in de voorsnuit en goede 
expressie. Prima bovenbelijning in stand, voldoende gehoekt voor en achter, prima borstkas en –diepte en 
uitmuntend bone. Zeer goed stuwend gangwerk maar moet stabieler in toplijn zijn. Voldoende vacht en 
conditie. Prima staart.  
3 Uitmuntend 
Keep On Believing vd Ansjoros – v Loe-Ammerlaan 
Ietwat lage teef van 16 mnd. met een mooi vrouwelijk hoofd en voldoende stop. Voldoende nek, prima 
bovenbelijning, voldoende gehoekt voor en prima achter. Diepe borstkas met zeer goede ribben en voldoende 
bone. Prima gangwerk maar graag iets meer uitgrijpen. Goede vacht en conditie en prima staart. Zou haar 
graag wat meer op de benen willen hebben.  
4 Uitmuntend 
Arisha Shakira Finally Found You – Vos 
Vrij lage teef van 9 mnd. met een zeer vrouwelijk hoofd dat veel tijd nodig heeft en met voldoende stop. Iets te 
veel keelhuid, voldoende nek en goede bovenbelijning in stand. Zeer goed gehoekt voor, voldoende achter, 
uitmuntende ribben en prima borst. Voldoende stuwing in het gangwerk maar moet wat stabieler worden in 
bovenbelijning. Uitmuntende vacht, conditie en staart.  
Zeer goed 
Teven Tussenklas 
Candy Store Queen Nesquick –Valentin 
Zeer mooie teef van 21 mnd. met goede verhoudingen. Prachtig vrouwelijk hoofd met zeer goede expressie. 
Zeer goede nek en bovenbelijning en uitmuntende staart. Prima gehoekt voor en achter en uitmuntende 
borstkas en –diepte. Zeer goede stuwing in gangwerk. Prima vacht en conditie.  
1 Uitmuntend RCACIB 
Riverflow Piccadilly’s Future – vd Breemen 
Goed gebouwde teef van 16 mnd. met een zeer vrouwelijk hoofd, ietwat ronde ogen en prima voorsnuit. 
Goede nek en bovenbelijning en prima staartaanzet. Zeer goed gehoekt voor en achter, goede borstkas en –
diepte, ietwat lang in lendenen en prima bone. Uitmuntend stuwend gangwerk. Prima vacht en conditie.  
2 Uitmuntend  
Teven Openklas 
Bling Bling Bella Mare – Meier 



2 jr. zeer mooie teef met goede verhoudingen. Prachtig vrouwelijk hoofd, ietwat ronde ogen en uitmuntende 
voorsnuit. Super bovenbelijning, uitmuntend gehoekt voor en achter en uitmuntende borstkas en –diepte. 
Fantastisch gangwerk. Zeer goede vacht en prima staart.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB 
Creekwater Caffe Crema – Teeuw 
Goed gebouwde teef van 2 jr. 3 mnd. met prima verhoudingen. Zeer mooi vrouwelijk hoofd met goede 
expressie en voldoende voorsnuit. Ietwat korte nek, prima bovenbelijning en harmonisch gehoekt voor en 
achter. Uitmuntende borstkas en –diepte. Zeer goed stuwend gangwerk. Prachtige vacht en conditie en 
uitmuntende staart.  
2 Uitmuntend 
For Ever Our Joy Fabulous Kiara – Boers-Uitenbroek 
3 jr. fraaie teef met goede beenlengte. Mooi vrouwelijk hoofd, ietwat weinig stop, prima voorsnuit en goede 
expressie. Zeer goede bovenbelijning, uitmuntend gehoekt voor en achter, prima borstkas en –diepte en lange 
lendenen. Zeer goed stuwend gangwerk. Prima vacht en conditie met goede staart.  
3 Uitmuntend 
Reagis Star Kisses – Toonssen 
4 jr. compacte teef met voldoende beenlengte. Fraai vrouwelijk hoofd met voldoende voorsnuit. Ietwat korte 
nek, prima bovenbelijning met goede staartaanzet, voldoende gehoekt voor en achter en prima borstkas en –
diepte. Ietwat gebonden in haar gangwerk. Prima vacht en conditie.  
4 Zeer goed 
Teven Kampioensklas 
Surprise from Service Paradise – Kuijt-vd Kerkhof 
Teef van 28 mnd. met voldoende beenlengte. Zeer mooi vrouwelijk hoofd met goede expressie en 
uitmuntende voorsnuit. Prima nek en bovenbelijning, voldoende gehoekt in voorhand en prima achter. Zeer 
goede borstkas en –diepte. Zeer goed stuwend gangwerk, ietwat los in voorhand. Prima vacht en conditie.  
1 Uitmuntend 
 
 
 


