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Beste teef en Beste van het ras 
A Sense Of Pleasure’s Elsa – Nijhof-Hietbrink 
RCAC/RCACIB teven 
Surprise from Service Paradise – Kuijt-vd Kerkhof 
Beste Jeugdhond 
Bekspring Northern Twilight - Korff 
Beste Puppy 
Wings Of Hope of Storm’s Legacy - Boonstra 
Beste reu 
Woefdram’s Abercrombie – Nugteren 
RCAC/RCACIB reuen 
Sparky Blackrock Siscia – 
Beste Baby 
Creekwater Cedar Wood - Kodde 
 
Reuen Jongste Puppyklas 
Creekwater Cedar Wood - Kodde 
Heel beeldige pup met een beeldige uitdrukking. Correct gehoekt voor en achter en voor leeftijd goed 
ontwikkeld. Correcte katvoeten. Heerlijk temperament. Rechte bovenlijn en correct gangwerk achter. Mooi 
belijnd en correcte ondervacht. Zuiver gangwerk met correcte staartdracht.  
1 Veelbelovend, Beste Baby 
Reuen Puppyklas 
Arcobaleno Maui-Hawaii Di Fiocchi E Gocce – Verbeek-d Neef 
Pup met een mooie uitdrukking en beeldig oog. Correcte verhoudingen in hoofd en vriendelijk temperament. 
Correct gehoekt voor en achter maar wat lage staartaanzet. Correcte donkere choc.kleur en ondervacht. 
Correcte katvoeten. Helaas is het gangwerk niet zuiver.  
1 Belovend 
Reuen Jeugdklas 
Heartbreaker Road Of Princes – t Horst 
Reu met een beeldige mannelijke uitdrukking. Correcte proporties in hoofd en beeldig oog, heel donker. 
Uitmuntende bovenlijn, correcte katvoeten en benen. Goed ontwikkelde borst, rechte bovenlijn en 
staartaanzet en beeldige otterstart. Vacht in mooie conditie en correcte ondervacht. Heerlijk temperament 
maar tijdens het gaan is de staartdracht wat hoog.  
1 Uitmuntend 
A Sense Of Pleasure’s Foster – vd Berg-Evertse 
Reu met een mannelijke uitdrukking, correcte proporties in hoofd en profiel. Uitmuntend ontwikkelde borst en 
correct gehoekt voor en achter. Correcte katvoeten en benen. Rechte bovenlijn en staartaanzet en 
uitmuntende otterstaart. In mooie vachtconditie en correcte ondervacht . Zuiver gangwerk met correcte 
staartdracht.  
2 Uitmuntend 
Oliver-Romeo de l’Etang Balancet –  
Reu met een beeldige mannelijke uitdrukking, correcte proporties in hoofd en beeldig oog met vriendelijke 
uitdrukking. Uitmuntende belijning, correcte katvoeten en benen. Rechte bovenlijn en staartaanzet en mooie 
otterstaart. Wat open gehoekt voor. Heerlijk temperament. Zuiver gangwerk met correcte lange pas. Niet in 
perfecte vachtconditie.  
3 Uitmuntend 
Creekwater Casablanca – Kodde 
Reu met een beeldige mannelijke uitdrukking, correcte proporties in hoofd en beeldig oog. Goed ontwikkelde 
borst, correcte benen en katvoeten. Rechte bovenlijn en correcte staartaanzet. Vacht is niet in perfecte 
conditie. Zeer zuiver gangwerk met correcte staartdracht. 
4 Uitmuntend 
To Linely’s Highlake Music By The Sea – Hetterscheid-Blom 



Reu van 13 mnd. met een mannelijke uitdrukking, heerlijk temperament en beeldig oog. Winterneus.  Wat 
steile voorhandhoeking, katvoeten, rechte bovenlijn, achter correct gehoekt en correcte ondervacht. Achter 
wat rollend gangwerk.  
Uitmuntend 
Olivier du Taillis Madame – Bugel-Jansen 
Reu met een beeldige mannelijke uitdrukking, correcte proporties in hoofd en beeldig oog. Utmuntende 
belijning, voor wat open gehoekt, goed ontwikkelde borst. Correcte katvoeten, rechte bovenlijn en correcte 
staartaanzet, uitmuntende otterstaart. Niet in perfecte vachtconditie. Zuiver gangwerk. Beeldige donkere choc. 
kleur.  
Uitmuntend 
Vince 0f-Sweet Ale – Zoetebier-Koopman 
Net 9 mnd. oude reu met een mannelijke uitdrukking en correcte proporties in hoofd. Op het moment is de 
borst nog wat smal en de staartaanzet is wat laag. Correcte donkere choc.kleur maar vacht is niet in perfecte 
conditie. Heerlijk temperament. Zuiver gangwerk maar de bovenlijn is wat slap.  
Zeer goed 
Reuen Tussenklas 
Woefdram’s Abercrombie – Nugteren 
Heel mooie jongen met een beeldige labrador uitdrukking en uitmuntende belijning. Uitmuntend gehoekt voor 
en achter, uitmuntende bovenlijn en staartaanzet en correcte otterstaart. Heerlijk temperament. Goede 
vachtconditie en ondervacht. Heel zuiver gangwerk. Heel aantrekkelijke reu, alles is correct voor de leeftijd.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB 
I Am Noxx from The Groove Of Joy – Smids-vd Heuvel 
Reu met een mannelijke uitdrukking en beeldig oog. Uitmuntende belijning, correcte katvoeten maar wat open 
gehoekt voor. Correcte benen, rechte bovenlijn en staartaanzet. Heerlijk temperament. Correcte otterstaart.  
Zuiver gangwerk, staart wat hoog. Correcte ondervacht, vacht niet in correcte conditie.  
2 Uitmuntend 
Abayomi Tibor of-Sweet Ale – Zoetebier-Koopman 
Reu met een beeldige uitdrukking en oog en correcte proporties in hoofd. Uitmuntende belijning, goed 
ontwikkelde borst maar wat open voeten. Rechte bovenlijn maar wat hoge staartaanzet. Correcte vacht en 
ondervacht. Heerlijk temperament. Zuiver gangwerk maar met een heel hoge staartdracht, 
3 Uitmuntend 
Zinfndel’s Mr. Big Stuff – Verbeek-d Neef 
Reu met een mannelijke uitdrukking, correcte proporties in hoofd, beeldig oog en uitdrukking. Uitmuntende 
belijning en correcte katvoeten. Wat lang in lendenen en wat lage staartaanzet. Heerlijk temperament. Zuiver 
gangwerk met correcte staartdracht.  
4 Uitmuntend 
Neige Du Marais de la Fritillaire –  
Reu met een mannelijke uitdrukking en correcte proporties in hoofd maar wat licht oog. Nog wat smal in 
voorhand en wat hoog op de benen. Correcte katvoeten, rechte bovenlijn maar wat lage staartaanzet. Heerlijk 
temperament. Vandaag niet in perfecte vacht, correcte otterstaart. Zuiver gangwerk maar kon met langere 
passen.  
Zeer goed 
Reuen Openklas 
Greenwood Lodge Our Dream Boy – Nijkamp 
Reu met een mannelijke uitdrukking en beeldig donker oog. Uitmuntende bovenlijn, correct gehoekt voor en 
achter en correcte katvoeten. Heerlijk temperament. Compact lichaam en correcte otterstaart. Zuiver 
gangwerk met correcte staartdracht. Mooie vachtconditie en mooie ondervacht en prachtige choc. kleur. Goed 
gevormd lichaam.  
1 Uitmuntend 
Greenwood Lodge Stealing Kisses – vd Linden 
Reu met een mannelijke uitdrukking, beeldig oog en correcte proporties in hoofd. Correcte katvoeten en 
correct gehoekt voor en achter. Mooie vachtconditie en correcte ondervacht. Heerlijk temperament. Correcte 
otterstaart. Zuiver gangwerk met correcte staartdracht.  
2 Uitmuntend 
Keep In Love of Labgold –  



Reu met een mannelijke uitdrukking en correcte proporties in hoofd. Uitmuntende belijning, voor  wat korte 
opperarm en open gehoekt. Correcte katvoeten, iets lang in lendenen en uitmuntende otterstaart. Zuiver 
gangwerk met correcte staartdracht. Correcte ondervacht.  
3 Uitmuntend 
Remember The Lab’s Boterbloem – Boonstra 
Reu met een mannelijk uitdrukking en beeldig oog. Mooie belijning, correcte benen en katvoeten. Goed 
ontwikkelde borst. Heerlijk temperament. Rechte bovenlijn. Gangwerk is wat vermoeid, kon voor meer 
paslengte tonen. Heel mooi gebouwd lichaam. 
4 Uitmuntend 
Pasta La Vista of Storm’s Legacy – vd Putten 
Reu met een mannelijke uitdrukking en in profiel met correcte proporties in hoofd. Goed ontwikkelde borst en 
correcte katvoeten. Hij heeft geen zin om zich op zijn best te tonen. Correcte benen en uitmuntende 
otterstaart. Heeft ringtraining nodig. Vacht is niet in perfecte conditie.  
Zeer goed 
Our Beautiful Star of Storm’s Legacy – Boonstra 
Reu met een mannelijke uitdrukking, correcte proporties in hoofd en beeldig oog. Voor wat open gehoekt en 
slappe polsen. Heerlijk temperament. Rechte bovenlijn en correcte staartaanzet. Correcte vacht en ondervacht. 
Goed gangwerk maar kon voor meer paslengte hebben.  
Zeer goed 
Reuen Gebruikshondenklas 
Sparky Blackrock Siscia –  
Heel aantrekkelijke reu met een prachtige labrador uitdrukking. Uitmuntende belijning en goed ontwikkelde 
borst. Correcte katvoeten, uitmuntende bovenlijn, staartaanzet en otterstaart. Heerlijk temperament. Zuiver 
gangwerk met correcte staartdracht. Vandaag niet in perfecte vachtconditie maar deze reu toont zichzelf als 
een monument. 
1 Uitmuntend RCAC/RCACIB 
Teven Jongste Pupklas 
Arish Shakira Finally Found You – Vos-Snoek 
Heel beeldige puppy met een vrouwelijke uitdrukking en goed ontwikkeld hoofd. Correcte katvoeten en 
uitmuntend gehoekt voor en achter. Mooie otterstaart, correcte vacht en ondervacht. Heerlijk temperament. 
Zuiver gangwerk.  
1 Veelbelovend 
Wahnahnish Let’s Freak – Candel 
Puppy met een vrouwelijke uitdrukking en uitmuntend belijning. Goed ontwikkelde borst voor leeftijd en 
uitmuntende katvoeten. Mooie vachtconditie en correcte ondervacht. Zuiver gangwerk.  
2 Veelbelovend 
Faith In My Dreams A Precious Gift – Borsboom 
Puppy met een vrouwelijke uitdrukking. Ze heeft ringtraining nodig. Goed ontwikkelde borst voor leeftijd. 
Correcte benen en voor- en achterhandhoekingen.. Rechte bovenlijn met wat lage staartaanzet. Helaas  kan ik 
de hond niet aanraken en het gebit zien. 
Niet te betasten 
Teven Puppyklas 
Wings Of Hope of Storm’s Legacy – Boonstra 
Puppy met een vrouwelijke uitdrukking, ik mis wat pigment rond de ogen en op de neus maar de uitdrukking is 
wel mooi. Correcte proporties in hoofd en hoekingen voor en achter. Heerlijk temperament. Correcte 
katvoeten. Zuiver gangwerk.  Mooie vacht en ondervacht.  
1 Veelbelovend, Beste Puppy 
Mareina – d Vries-v Rooijen 
Puppy met een beeldige vrouwelijke uitdrukking. Correcte proporties in hoofd, beeldig  en goed donker oog. 
Correcte benen en voeten. Heerlijk temperament. Correcte vacht en ondervacht. Zuiver gangwerk met correcte 
staartdracht.  
2 Veelbelovend 
Imke vd Hoogen Broek- Wisseloo 
Puppy met een vrouwelijke uitdrukking, beeldig oog maar mist wat pigment rond de ogen en op de neus. 
Correcte proporties in hoofd en uitmuntend gehoekt voor en achter. Goed ontwikkelde borst en goede 
staartaanzet. Heerlijk temperament. Correcte vacht, ondervacht en otterstaart.  
3 Veelbelovend 



Hope vh Witte Noorderlicht – d Ruyter 
Puppy met correcte proporties in hoofd en een beeldige belijning. Correct gehoekt voor en achter, correcte 
vacht en ondervacht en heerlijk temperament. Puppy gangwerk. Correcte benen en katvoeten.  
4 Veelbelovend 
Isla vh Witte Noorderlicht – Noordermeer 
Puppy met een vrouwelijke uitdrukking. Wat open oog en met nog wat smal gezicht. Correcte benen en borst 
moet zich nog meer ontwikkelen. Correcte vacht en ondervacht.  
Belovend 
For Ever Our Joy Star Twinkle Yosha – Sterk 
Puppy met een vrouwelijke uitdrukking en correcte proporties in hoofd. Nog wat smal in voorborst en kon voor 
haar lichaam meer bone hebben. Rechte bovenlijn en correcte staartaanzet, correcte vacht en ondervacht. 
Heeft meer ringtraining nodig. Zuiver gangwerk. Helaas kon ik haar niet betasten en kon ik het gebit niet zien. 
Niet te beoordelen 
Teven Jeugdklas 
Bekspring Northern Twilight – Korff 
Heel mooie vrouwelijke choc. teef met uitmuntende belijning en beeldige vrouwelijke uitdrukking.  Uitmuntend 
ontwikkelde borst, correcte benen en katvoeten. Correcte bovenlijn en staartaanzet, uitmuntende donkere 
choc. kleur en correcte vacht en otterstaart. Zuiver gangwerk met correcte staartdracht.  
1 Uitmuntend Beste jeugdhond 
Wizzy Wicked’s Expecto Patronum – v Leeuwen 
Heel beeldige vrouwelijke teef met een vriendelijke labrador uitdrukking, beeldig oog en correcte proporties in 
hoofd. Uitmuntende belijning, wat kort op de benen en voor leeftijd goed ontwikkelde borst. Rechte bovenlijn 
en correcte staartaanzet, correct gehoekt voor en achter. Correcte otterstaart, vacht en ondervacht. Heerlijk 
temperament. Gangwerk iets rollend in bovenlijn. 
2 Uitmuntend 
Keep On Believing vd Ansjoros – v Loe 
Teef met een beeldige vrouwelijke uitdrukking en correcte proporties in hoofd. Uitmuntende hals en belijning, 
correcte katvoeten en benen. Goed ontwikkelde borst, rechte bovenlijn en staartaanzet. Niet in perfecte vacht 
conditie. Zeer zuiver gangwerk met correcte staartdracht.  
3 Uitmuntend 
Wahnahnish Batida De Coco – Candel 
Teef met een vrouwelijke uitdrukking maar voor de leeftijd nog wat smal in gezicht en met een winterneus. 
Correcte benen en hoekingen voor en achter. Goed ontwikkelde borst, correcte bovenlijn en staartaanzet. 
Mooie vacht en ondervacht conditie. Zuiver gangwerk, iets rollend in bovenlijn.  
4 Uitmuntend 
Clear Soul Road Of Princes – t Horst 
Teef die vandaag wat dik is. Beeldige vrouwelijke uitdrukking maar wat smal in gezicht. Correct gehoekt voor en 
achter en correcte katvoeten. Borst is goed ontwikkeld, rechte bovenlijn en staartaanzet en correcte vacht en 
ondervacht. Zuiver gangwerk met correcte staartdracht.  
Uitmuntend 
Riverflow Piccadilly’s Future – vd Breemen 
Teef met een vrouwelijke uitdrukking en beeldig oog. Nog wat smalle voorborst en ze kon meer massa in 
lichaam hebben. Heerlijk temperament. Correcte katvoeten, voorvoeten iets open. Vacht vandaag niet in 
perfecte conditie. Zuiver gangwerk met correcte staartdracht.  
Zeer goed 
Keep On Dreaming vd Ansjoros – Bugel-Jansen 
Teef die wat verlegen is in de ring. Correcte proporties in hoofd en een beeldige vrouwelijke uitdrukking. Goed 
ontwikkelde borst en correcte benen en katvoeten. Rechte bovenlijn en correcte staartaanzet maar vacht niet 
in perfecte conditie. Moet meer zelfvertrouwen krijgen in de ring, de staart is naar beneden.  
Zeer goed 
Luna – Plasmeijer-v Santen 
Teef met een vrouwelijke uitdrukking en met correcte proporties in hoofd. Nog wat smal in voorborst en open 
gehoekt. Correcte katvoeten, slappe bovenlijn en de choc. kleur kon donkerder. Correcte vacht en ondervacht, 
zuiver gangwerk met correcte staartdracht.  
Zeer goed 
Water Nymph Sweet Rose Of Aphhrodite – Sanders-vd Schee 



Teef met een vrouwelijke uitdrukking en correcte proporties in hoofd. Heeft meer ringtraining nodig. Ze kon 
voor lichaam meer bone hebben, de voorborst is wat smal en wat slappe bovenlijn ook tijdens het gaan.  
Zeer goed 
Teven Tussenklas 
A Sense Of Pleasure’s Elsa – Nijhof-Hietbrink 
Heel aantrekkelijke vrouwelijke teef, alles zit op de perfecte plaats en beeldige uitdrukking. Uitmuntende 
belijning, benen en katvoeten. Uitmuntend ontwikkelde borst, bovenlijn en otterstaart. Mooie vachtconditie, 
uitmuntend gehoekt voor en achter. Zuiver gangwerk met correcte staartdracht. Toont zich als een monument.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB/BOB 
Wizzy Wicked’s Proud To Be A Nixie – v Leeuwen 
Vrouwelijke teef met een beeldige labrador uitdrukking en correcte proporties in hoofd. Uitmuntende hals en 
belijning. Wat open gehoekt voor, goed ontwikkelde borst. Rechte bovenlijn en correcte staartaanzet. Niet in 
perfecte vachtconditie. Zuiver gangwerk met correcte staartdracht.  
2 Uitmuntend 
Millmarsh’s Vintage Chic – Burger 
Teef met een vrouwelijke uitdrukking, correcte proporties in hoofd maar iets smal in gezicht. Stevig bone en 
correcte katvoeten. Voor leeftijd goed ontwikkelde borst, rechte boven lijn en correcte staartaanzet. Correct 
gehoekt voor en achter. Vacht niet in perfecte conditie vandaag. Sterke otterstaart. Zuiver gangwerk.  
3 Uitmuntend 
Mayberry’s Dream Breaking News – Burger 
Teef met een vrouwelijke uitdrukking en correcte proporties in hoofd. Correct gehoekt voor en achter en 
correct ontwikkelde borst. Heerlijk temperament. Vachtconditie niet perfect vandaag en iets lage staartaanzet. 
Gangwerk kon krachtiger en de bovenlijn is wat slap. Ze is niet zo blij in de ring. 
4 Zeer goed 
New Belle de L’Etang Balancet – Ates-Broers 
Teef met een vrouwelijke uitdrukking en correcte proporties in hoofd. Winterneus. Voor leeftijd goed 
ontwikkelde borst, staat wat hoog op de benen en slappe bovenlijn. Niet in perfecte vachtconditie. Gangwerk 
wat nauw achter en kon voor met langere passen. 
Zeer goed 
Teven Openklas 
Surprise from Service Paradise – Kuijt – vd Kerkhof 
Heel mooie vrouwelijke teef met mooi hoofd en uitdrukking. Uitmuntende belijning, uitmuntende voor- en 
achterhandhoekingen. Uitmuntend ontwikkelde borst, uitmuntende bovenlijn maar niet in perfecte 
vachtconditie. Heerlijk temperament. Heel zuiver gangwerk met uitmuntende lange passen en correcte 
staartdracht. Ze doet haar best in de ring vandaag.  
1 Uitmuntend RCAC/RCACIB 
Briyanna – v Leeuwen 
Teef met een vrouwelijke uitdrukking, correcte proporties in hoofd en beeldig oog. Uitmuntende bovenlijn, 
goed ontwikkelde borst, correcte benen en katvoeten, rechte bovenlijn en staart. Mooie vachtconditie en 
correcte otterstaart. Zuiver gangwerk met correcte staartdracht.  
2 Uitmuntend 
Femke vd Hoogen Broek – Wisseloo 
Teef met een vrouwelijke uitdrukking, beeldig oog en correcte proporties in hoofd. Utmuntende belijning, wat 
open voeten en goed ontwikkelde borst. Rechte bovenlijn, correcte staartaanzet en otterstaart. Voor en achter 
correct gehoekt. Zuiver gangwerk. Niet in perfecte vachtconditie vandaag.  
3 Uitmuntend 
English Heritage Easby Abbey – Engels 
Teef met een vrouwelijke expressie, beeldig oog en correcte proporties in hoofd. Utmuntende belijning en 
goed ontwikkelde borst. Correcte benen en katvoeten, rechte bovenlijn en correcte staartaanzet. Niet in 
perfecte vachtconditie vandaag. Gangwerk voor wat open. Heerlijk temperament.  
4 Uitmuntend 
Lenova Harbour Be Mine At Midight – Banis-v Ham 
Teef met een vrouwelijke uitdrukking en correcte proporties in hoofd. Correcte benen, goed ontwikkelde borst 
en correcte vacht en ondervacht. Zuiver gangwerk met correcte staartdracht. Correcte katvoeten. Heerlijk 
temperament.  
Uitmuntend 
Riverflow Dreaming About The River – vd Breemen 



Stevige teef met een wat mannelijke uitdrukking en correcte proporties in hoofd. Uitmuntende belijning, 
correcte benen en katvoeten en goed ontwikkelde borst. Heerlijk temperament. Wat slappe bovenlijn. Krachtig 
zuiver gangwerk met lange passen.  
Uitmuntend 
Molpas de l’Etang Balancet –  
Teef met een beeldige vrouwelijke uitdrukking, correcte proporties in hoofd en een winterneus. Uitmuntende 
belijning, correcte benen en katvoeten en goed ontwikkelde borst. Rechte bovenlijn en correcte staartaanzet. 
Gangwerk achter is nauw maar het totale gangwerk is krachtig.  
Uitmuntend 
Mayberry’s Dream Adorable Photo – Burger 
Teef met een vrouwelijke uitdrukking en beeldig oog. Correct gehoekt voor en achter, goed ontwikkelde borst 
en goede vachtconditie. Heerlijk temperament. Correcte benen en katvoeten. Zuiver gangwerk met slappe 
bovenlijn en correcte otterstaart.  
Uitmuntend 
Tatum – Plasmeijer-v Santen 
Teef met een vrouwelijke uitdrukking en correcte proporties in hoofd. Ze heeft meer ringtraining nodig. Goed 
ontwikkelde borst, correct gehoekt voor en achter maar wat slappe bovenlijn. Uitmuntende otterstaart. Zuiver 
gangwerk met correcte staartdracht. Mooie vachtconditie.  
Uitmuntend 
For Ever Our Joy Fabulous Kiara – Boers-Uitenroek 
Teef met een vrouwelijke uitdrukking en donker oog. Uitmuntende belijning, correcte benen en katvoeten en 
goed ontwikkelde borst. Wat slappe bovenlijn, correcte vacht, ondervacht en otterstaart. Zuiver gangwerk met 
correcte staartdracht.  
Uitmuntend 
Teven Gebruikshondenklas 
Nosey Black Pearl of Storm’s Legacy – Boonstra 
Teef met een vrouwelijke uitdrukking, beeldig oog en correcte proporties in hoofd. Goed ontwikkelde borst, 
correct gehoekt voor en achter en compact lichaam. Mooie vachtconditie en heerlijk temperament. Zuiver 
gangwerk met correcte staartdracht.  
1 Uitmuntend 
Teven Kampioensklas 
Hola de L’Etang Balancet –  
Teef met een beeldige vrouwelijke uitdrukking en correcte proporties in hoofd. Uitmuntende belijning, correcte 
benen en katvoeten en goed ontwikkelde borst. Rechte bovenlijn en correcte staartaanzet. Correcte vacht, 
ondervacht en otterstaart. Zuiver gangwerk met wat rollende bovenlijn en correcte staartdracht.  
1 Uitmuntend 
Jive Talking from Service Paradise – Kuijt-vd Kerkhof 
Teef met een vrouwelijke uitdrukking en correcte proporties in hoofd. Uitmuntende hals, wat korte opperarm 
en goed ontwikkelde borst. Rechte bovenlijn en wat lage staartaanzet. Zuiver gangwerk met wat rollende 
bovenlijn.  
2 Uitmuntend 
 
 
 
 
 


