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Beste Reu en Beste van het ras 
Woefdram’s Abercrombie – Nugteren 
RCAC/RCACIB  reuen 
Richbourne Treasure Hunt - Becker 
Beste Junior 
Woefdram’s American McDreamy – Nugteren 
CAC/CACIB teven 
Jive Talking from Service Paradise – Kuijt-vd Kerkhof 
RCAC teven 
Clear Soul Road Of Princes – t Horst 
RCACIB teven 
Ingeborga For Mary - Gralla 
Beste Jongste Puppy 
Wahnahnish Love On The Rocks - Candel 
 
Reuen Jongste Puppyklas 
Oakfield Ruby’s Ranch – Teisman 
4 mnd. oude baby die een en al speelsigheid is. Mooi hoofdje maar kon vandaag het gebit nog niet controleren. 
Op zich krachtige nek, is in het hele lichaam nog heel slungelig en zou een fractie droger in hoofd mogen zijn. 
Prachtige glanzende vacht, op dit moment gewoon een heerlijk puppeding met al wel een mooi otterstaartje.  
1 Veelbelovend 
Reuen Puppyklas 
Hylimar Crazy One More Time – Aussem 
8 mnd. oude labrador zoals ik ze graag zie. Mooi breed hoofd, krachtige nek, mooi mannelijk hoofd, mooi oor, 
oog en gebit. Mooie rechte rug, goede staartaanzet, fractie korte opperarm, goed bone en mooie 
achterhandhoeking. Gangwerk mocht nog iets krachtiger.  
1 Veelbelovend 
Reuen Jeugdklas 
Woefdram’s American McDreamy – Nugteren 
16 mnd. oude reu met een ongelofelijk mooi gangwerk. Mooi mannelijk hoofd, goed oog, oor en gebit. 
Krachtige nek, rug mag nog iets strakker en loopt een fractie af. Duidelijke voorborst, goede onderbelijning en 
goede hoeking voor en achter. Heel prettig karakter.  
1 Uitmuntend, Beste Junior 
Dark Power from Ambasadorius – Thexton 
16 mnd. oude reu met een mannelijk hoofd, goed oor, oog en gebit. Krachtige rechte rug, goede nek, 
voldoende voorborst maar ribben mochten iets tonvormiger. Hij is wat lang in lendenen. Goede otterstaart, 
voldoende bone en mooie voetjes. Goed in gangwerk.  
2 Uitmuntend 
A Sense Of Pleasure’s Foster – vd Berg 
15 mnd oude reu met een mannelijk hoofd, goed oog, oor en gebit maar een fractie te veel lip. Goede krachtige 
nek, goede hoekingen voor en achter en de ribben mogen iets tonvormiger zijn. Goede otterstaart. Een erg 
vriendelijke hond. Gangwerk mocht wat krachtiger.  
3 Uitmuntend 
Heartbreaker Road Of Princes – t Horst 
17 mnd. oude reu met een mannelijk hoofd maar hoofd mocht fractie droger. Goed oog, oor en gebit maar wat 
zwaar aangezette wenkbrauwen. Krachtige nek, rug zag ik graag iets strakker, voldoende voorborst en 
voldoende hoekingen voor en achter. Voldoende uitgrijpend gangwerk.  
4 Uitmuntend 
Leenora Best Top Gear – Schmitz 
9 mnd. oude reu die nog wat voorzichtig in de ring is maar wel een belofte inhoudt. Mooi mannelijk hoofd dat 
nog iets breder moet worden. Voor leeftijd voldoende ontwikkeld in lichaam, wat lang in lendenen en 
otterstaartje mocht wat strakker zijn. Opperarm een fractie kort. Zag graag nog iets meer drive in het 
gangwerk, voor nu nog een zg. 



Zeer goed 
Mr. Cooper from Paradise Residence – Nijhof 
12 mnd. oude reu die zich nog verder ontwikkelen moet en nog wat los is tijdens het gaan. Mannelijk hoofd, 
goed oog, oor en gebit. Goede nek, rug is recht, mooie staartaanzet, voldoende voorborst en voldoende 
hoekingen voor en achter. Voor nu nog zg. 
Zeer goed 
Vince of Sweet-Ale – Zoetebier-Koopman 
9 mnd. oude , veelbelovende reu die nog wat tijd nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Mannelijk hoofd, 
goed oog, oor en gebit maar ik zag graag een fractie minder lip. Rug mag nog iets krachtiger, mooi otterstaart. 
Voorborst mag nog wat breder maar is wel duidelijk aanwezig. Staat met de voorbenen wat uitgedraaid en 
fractie lang in lendenen. Loopt voor leeftijd mooi maar op dit moment nog een zg. 
Zeer goed 
Reuen Tussenklas 
Woefdram’s Abercrombie – Nugteren 
16 mnd. oude reu met een prachtig mannelijk hoofd, goed oog, oor en gebit. Goede nek, rug mag iets strakker, 
mooie otterstaart. Goede hoekingen en mooie onderbelijning. Krachtig gangwerk.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB/BOB 
Tillithale Skyfall – Groeneweg-d Klerk 
21 mnd. oude reu met een rastypisch beeld. Mannelijk hoofd met goed oog, oor en gebit. Goede nek, rechte 
rug maar otterstaartje mocht iets vaster. Voldoende voorborst, goed hoekingen voor en achter. Mooie labrador 
zonder overdrijvingen. Erg enthousiast in temperament.  
2 Uitmuntend 
Labramarine Potomac – vd Kuip 
21 mnd. oude reu die helaas op dit moment te bang is in de ring en zich niet laat betasten. Mannelijk hoofd, 
goed oog en oor maar heeft te veel bakken. Op zich goed lichaam, goede hoekingen maar lendenen een fractie 
te lang en otterstaart mocht iets compacter. 
Geen beoordeling 
Reuen Openklas 
Abayomi Tibor of Sweet-Ale – Zoetebier-Koopman 
19 mnd. oude reu met een mannelijk hoofd, brede schedel maar voorsnuit mocht een fractie langer. Goed oog, 
oor en gebit. Goede nek, rechte rug, otterstaartje mocht iets voller en staat jammer genoeg iets omhoog. 
Goede hoekingen. Voldoende krachtig gangwerk. Prettig karakter.  
1 Uitmuntend 
Precious Home Sweet Home v Meinweg – Peels 
27 mnd. oude reu met een goed oog, oor en goed gebit. Helaas nog onervaren in de ring maar wel de moeite 
waard om in te investeren. Mooi mannelijk hoofd, krachtige nek en voldoende bone. Voldoende krachtig 
gangwerk.  
2 Uitmuntend 
Keep In Love of Labgold – Gebruers 
2 jr. reu met een mooi mannelijk hoofd, goed oog, oor en gebit. Krachtige nek maar zag graag een iets sterkere 
rug en een iets bredere voorborst. Fractie korte opperarm, mooie achterhandhoekingen en fractie lang in 
lendenen.  
3 Zeer goed 
Our Beautiful Star of Storm’s Legacy – Gebruers 
3 jr. oude reu met een mannelijk hoofd, goed oog, oor en gebit. Krachtige hals, rug mag een fractie steviger en 
duidelijk otterstaartje. Voldoende voorborst die breder mag, goede onderbelijning en achterhandhoeking is OK. 
Gangwerk mocht iets krachtiger.  
4 Zeer goed 
Power Point Bella Mare – v Elburg 
Reu van bijna 3 jr. met een mooi mannelijk hoofd maar wel te veel lip. Krachtige nek, voldoende rechte rug en 
mooie staartaanzet. Voldoende ontwikkeld lichaam. Gaat en staat helaas achter koehakkig.  
Zeer goed 
Duke Skogaholms – Brouwer 
Bijna 3 jr. oude reu die in alles wat voller en breder mocht zijn. Goed oog, oor en gebit. Rechte rug, 
staartaanzet een fractie laag en ik mis het otterstaartje. Evenredig gehoekt, mist bone en is een fractie lang in 
lendenen. In alles een werkhondje met een heel prettig karakter en voldoende drive bij het gaan. 
Zeer goed 



Reuen Kampioensklas 
Richbourne Treasure Hunt – Becker 
5,5 jr. oude reu met goed oog, oor en gebit. Mannelijk hoofd, sterke nek, goede hoekingen voor en achter en 
goed ontwikkeld lichaam. Duidelijke otterstaart. Mooi gangwerk.  
1 Uitmuntend RCAC/RCACIB 
Teven Jongste Puppyklas 
Wahnahnish Love On The Rocks – Candel 
5 mnd. oud, zeer veelbelovend teefje, een plaatje om naar te kijken. Nu een fractie lang in lenden maar 
uitstekend gebouwd. Gangwerk ook net zo veel belovend.  
1 Veelbelovend, Beste Jongste Puppy 
Jody of The Chocolate Bourg – Baarsma 
5 mnd. oud teefje met een lief vrouwelijk hoofd, met veel kwaliteiten maar ze moet nog leren om zich in de 
ring te gedragen. Goed oog, oor en gebit. Aan alle kanten wat slungelig en heeft een kort borstbeen. Lekker 
vrolijk ding, fijn karakter. 
2 Belovend 
Teven Puppyklas 
Nargiz For Mary – Gralla 
7 mnd. oud teefje met een lief hoofd, iets korte voorsnuit en goed oog, oor en gebit. Mag iets sterker in rug 
worden, goede voorborst en evenredig gehoekt voor en achter. Voor leeftijd voldoende ontwikkeld, lijf wat 
lang in lendenen en ik zag graag een voller otterstaartje. Heeft nog wat tijd nodig. Voldoende krachtig 
gangwerk.  
1 Veelbelovend 
Teven Jeugdklas 
Clear Soul Road Of Princes – t Horst 
17 mnd. oud teefje van een wat kleiner type. Een heel lief vrouwelijk hoofd, zachte expressie en goede nek. 
Rechte rug, goede hoekingen voor en achter en mooi otterstaartje. Beweegt goed.  
1 Uitmuntend RCAC 
Old Averest Strawberry Fields – v Elburg 
1 jr. oud teefje met een heel lief vrouwelijk hoofd. Prachtige nek en mooie rechte rug die bij het gaan wat 
belemmerd wordt door haar baas. Het is een mooi hondje met goede hoekingen en goed ontwikkeld lijf voor 
de leeftijd. Een hondje om trots op te zijn.  
2 Uitmuntend 
Wahnahnish Batida De Coco – Candel 
11 mnd. oud teefje met een heel lief hoofd en zachte expressie. Goede nek, goed ontwikkeld lijf voor de leeftijd 
en goede hoekingen. Staat voor iets uitgedraaid en polsen mogen fractie veerkrachtiger. Loopt mooi, mooi 
rasbeeld.  
3 Uitmuntend 
Miss Sarah from Paradise Residence – Nijhof 
12 mnd. oud teefje met goed oog, oor en gebit. Sterke nek maar mag nog iets sterker worden in rug. 
Voldoende voorborst, voldoende ontwikkeld lichaam voor leeftijd, mooie otterstaart en goede hoekingen. Mag 
nog wat vrijer worden in de ring.  
4 Uitmuntend 
Abbygail Road Of Princes – Nijhof 
14 mnd. oud teefje dat zich in totaliteit nog verder moet ontwikkelen in lichaam. Lief vrouwelijk hoofd, goed 
oog, oor en gebit maar mist nog wat opvulling onder de ogen. Voldoende rechte rug en voorborst, maar wel 
korte opperarm. Lang in lendenen en ik zag otterstaartje graag nog wat voller. Beweegt goed voor haar leeftijd. 
Zeer goed 
Candy Store Queen Nesquick – Valentin 
Teefje van 16 mnd. met een lief vrouwelijk hoofd, goed gebit, oog en oor. Stevige nek en rug, goede otterstaart 
en al heel goed ontwikkeld in lichaam. Goed gangwerk.  
Uitmuntend 
De Pasman Hoeve Millie – Lobeek-Schreurs 
13 mnd. oud teefje met een mooi vrouwelijk hoofd, goed oog, oor en gebit. Krachtige rug maar mag iets 
krachtiger en mooi otterstaartje. Goede voorborst en onderbelijning, fractie korte opperarm en iets lang in 
lendenen. Als ze wil kan ze mooi bewegen.  
Zeer goed 
Labsway Black – Guichelaar 



11 mnd. oud teefje met een goed oog, oor en gebit maar hoofd is een fractie grof Sterke nek, mag iets sterker 
zijn in nek en mooie otterstaart. Goede hoekingen voor en achter maar wel wat lang in lendenen. Voldoende 
drive in gaan.  
Uitmuntend 
Pocahontas vd Peppelenbosch – Thexton 
13 mnd. oud teefje met een iets te zwaar hoofd en wat veel lip. Prachtig gespierd lijf, voldoende voorborst die 
nog wat breder mag worden waardoor ellebogen beter aansluiten. Evenredig gehoekt. Mooi gangwerk, op dit 
moment een zg. 
Zeer goed 
Riverflow Piccadilly’s Future – vd Breemen 
15 mnd. oud teefje met een vrouwelijk hoofd, goed oog, oor en gebit. Sterke nek, rug mag nog iets rechter 
worden en voldoende voorborst. Een fractie lang in lendenen, voor leeftijd goed ontwikkeld lijf maar zag graag 
wat meer bone. Gangwerk voldoende krachtig. 
Uitmuntend 
Teven Tussenklas 
Ingeborga For Mary  - Gralla 
20 mnd. oud teefje met een lief vrouwelijk hoofd en goed oog, oor en gebit. Voldoende krachtige nek, goed 
ontwikkeld lijf voor leeftijd. Wel wat lang in lendenen, mooi otterstaartje en goede hoekingen voor en achter. 
Beweegt mooi. 
1 Uitmuntend RCACIB 
Sweetest Touch vd Chadamehof – Hazeleger 
Teefje van 23 mnd. met een goed oog, oor en gebit. Krachtige rug en nek, goede hoekingen voor en achter en 
voor leeftijd goed ontwikkeld lichaam. Goed gangwerk.  
2 Uitmuntend 
De Pasman Hoeve Jikke – Lobeek-Schreurs 
20 mnd. oud teef met een goed lijf en iets te korte voorsnuit. Rug mocht iets strakker, otterstaart OK en goede 
hoekingen voor en achter. Gangwerk voldoende. Prettig karakter.  
3 Zeer goed 
Teven Openklas 
Surprise from Service Paradise – Kuijt-vd Kerkhof 
25 mnd. oude teef, vrouwelijk, met een mooi lief hoofd. Goede nek, rechte rug en goede otterstaart, Fractie 
korte opperarm en wat lang in lendenen. Goede beweging.  
1 Uitmuntend 
Riverflow Dreaming About The River – vd Breemen 
2 jr. mooi teefje, heeft kenmerk van een mooie labrador. Mooi vrouwelijk hoofd met goed oor, oog en gebit. 
Goede krachtige nek, otterstaart, voldoende voorborst maar staat voor iets uitgedraaid. Goede hoeking achter, 
fractie korte opperarm en goede vacht. Kan zich mooi bewegen. Prettig temperament.  
2 Uitmuntend 
Sunrider Bella Swan – Candel 
5 jr. zwart teefje met een lief vrouwelijk hoofd maar ze mocht wat droger in nek. Uitbundige staartactie, goed 
ontwikkeld lijf mar fractie lang in lendenen. Goede beweging.  
3 Uitmuntend 
Rangers Wish Passion For Speed – v Os-Meutstege 
3 jr. 3mnd. oud teefje met een mooi hoofd, goed oog, oor en gebit. Krachtige nek, rug mag strakker en mooie 
otterstaart. Voldoende voorborst, goed ontwikkeld lijf, goede hoekingen voor en achter maar mocht voor nog 
breder. Gangwerk voldoende krachtig.  
4 Uitmuntend 
Lady Mousser Fan De Follegasleat – d Jong 
Bijna 3 jr. teefje dat duidelijk uit een werklijn komt en erg lang in lichaam is. Totaalbeeld te verfijnd en mist ook 
otterstaart. Goed oor, oog en gebit. Zakt iets door de rug, voldoende voorborst en goede onder belijning. Voor 
wat stijl, achter goed gehoekt. Beweegt mooi. 
Goed 
My Silver Hopeful Star vh Lepkeshof – Vriezen 
27 mn. op zich heel mooi vrouwelijk teefje dat helaas vandaag achter niet zuiver loopt. Goede rug, mooi 
vrouwelijk hoofd, goede otterstaart en goede voor- en achterhand. Goed ontwikkeld lijf, kortom een hond met 
veel potentie die het vandaag niet helemaal waar maakt.  
Zeer goed 



Sunny Sally vd Bernerberg – Schie 
3 jr. teef die een te goed kosthuis heeft en waarvan het gebit helaas niet te controleren is. Vrouwelijk hoofd 
mag in alle opzichten wat droger en op zich goede hoekingen. Zag voetjes graag compacter en ze staat wat kort 
op de benen. Goed karakter maar vandaag niet te betasten.  
Geen beoordeling 
Teven Kampioensklas 
Jive Talking from Service Paradise – Kuijt-vd Kerkhof 
4 jr. teef van een mooi type en met mooi hoofd. Krachtige nek, goed ontwikkeld lichaam, mooie hoekingen en 
mooi otterstaartje. Beweegt mooi. 
1 Uitmuntend CAC/CACIB 


