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Beste teef en Beste van het Ras 
Riverflow Dreaming About The River – vd Breemen 
RCAC/RCACIB teven 
Victor Victoria’s Quite An English Touch - Spriet 
Beste Jongste Puppy 
Victor Victoria’s Reine Colette - Spriet 
Beste reu 
A Sense Of Pleasure’s Foster – vd Berg-Evertse 
RCAC/RCACIB reuen 
Claychalk Filippo – Spriet 
Beste Veteraan 
Coco Loco’s Gimmick – v Teeffelen 
Beste Puppy 
Victor Victoria’s Romantic Proposal – Spriet 
 
Reuen Jongste Puppyklas 
Freddy Oakfield Ruby’s Ranch – Teisman 
Beeldige baby puppy, een en al uitbundigheid. Fors hoofd met mooi donker oog. Stevige hals, goed gebouwde 
voorhand en goede voeten. Uitmuntende vacht, achter gemiddeld gehoekt en mooie otterstaart. Voldoende 
gangwerk voor de leeftijd.  
1 Veelbelovend 
Reuen Puppyklas 
Victor Victoria’s Romantic Proposal – Spriet 
Puppy van mooie kwaliteit en gebalanceerde proporties. Uitmuntend hoofd, goede stevige hals overgaand in 
goede schouderligging.  Goed gehoekte opperarm en mooi gebouwde voorhand met goede vaste voeten. 
Goede ribwelving en –diepte, gemiddeld gehoekt achter, goede dijbreedte en mooie otterstaart. Goed 
gangwerk, goed ringgedrag.  
1 Veelbelovend, Beste Puppy 
Reuen Jeugdklas 
Olivier Du Taillis Madame – Bugel-Jansen 
Mooie mannelijke jonge reu met een uitmuntend hoofd en goed donker oog. Stevige hals, goede 
schouderligging en goede voorborst. Mooie rechte voorhand, goede voeten, goede ribwelving en –diepte. 
Mooie rechte bovenlijn, stevige rug en goed gehoekte achterhand. Goede brede dij en kuit. Goed gangwerk.  
1 Uitmuntend 
Union Jack vd Rooise Heikant – vd Linden 
Mooie stevige reu met een mannelijk hoofd,  goed donker oog en goed oor. Stevige hals mooi overgaand in 
goede schouderligging. Goed gehoekte opperarm, goede voeten en goede borstdiepte. Stevige lendenen, goed 
gehoekte achterhand met goede brede dij en kuit.  Goed gangwerk.  
2 Uitmuntend 
Dark Power from Ambasadorius –Thexton  
Mooie stevige reu met een mannelijk hoofd en goed donker oog. Stevige hals, goede voorborst en goed 
gebouwde voorhand. Goede ribwelving en –diepte, uitmuntende vacht, uitmuntende achterhand met goede 
dij- en kuitbreedte. Mooie otterstaart. Goed gangwerk.  
3 Uitmuntend 
Reuen Tussenklas 
A Sense Of Pleasure’s Foster- vd Berg-Evertse 
Mooie mannelijke reu met een goed hoofd, donker oog en pigment. Stevige hals, goed gehoekte voorhand, 
mooie rechte voorborst en goede voeten. Mooie ribben en goede ribdiepte, rechte bovenlijn, mooi gehoekte 
achterhand met goede brede dij en kuit. Goede staartaanzet en –dracht. Goed gangwerk.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB 
Pride And Love of Wundering Heights – v Teeffelen 



Fors gebouwde reu met een nogal zwaar hoofd, goed donker oog en mooi donker pigment. Stevige hals, goed 
gehoekte schouder en goede voorborst. Goede ribwelving en –diepte, mooi gehoekte achterhand, goede 
dijbreedte en staartaanzet. Goed gangwerk.  
2 Uitmuntend 
Reuen Openklas 
Endeavour Morse vom Storkenbusch – Paans 
Mannelijke reu met allerbeste hoofd, mooi donker oog en donker pigment. Stevige hals met goede lengte, 
goede voorborst, goed gebouwde voorhand en goede voeten. Goede borstwelving en –diepte, mooie stevige 
bovenlijn, gemiddelde achterhand hoeking met goede dij- en kuitbreedte. Niet helemaal een otterstaart. Goed 
gangwerk.  
1 Uitmuntend 
Pasta La Vista of Storm’s Legacy – vd Putten 
Reu die mooi wordt voorgebracht. Mannelijk hoofd met goed donker oog en goed oor. Stevige hals vanuit 
goede schouderligging, goede opperarm hoeking en goede voeten. Goede ribwelving en borstdiepte, stevige 
bovenlijn, mooi gehoekte achterhand en goede dijbreedte, goede voeten. Gangwerk in orde.  
2 Uitmuntend 
Greenwood Lodge Our Dream Boy-  Nijkamp 
Stevig gebouwde reu met mooie gebalanceerde proporties. Goed hoofd dat wat pigment mist, wellicht wat 
winterneus. Goede halslengte en schouderligging en goed gehoekte voorhand met goede rechte voorborst. 
Stevige rug, Goede ribwelving en –diepte. Gemiddeld gehoekte achterhand. Gangwerk in orde.  
3 Uitmuntend 
Precious Home Sweet Home v Meinweg – Peels 
Stevig gebouwde reu met een uitmuntend hoofd, goed donker oog en donker pigment. Goede stevige hals, 
goede schouderligging en opperarmlengte en goed recht gebouwde voorhand met goede voeten. Stevige 
bovenlijn, goede ribwelving en stevige achterhand. Goed gangwerk.  
4 Uitmuntend 
Reuen Kampioensklas 
Claychalk Filippo – Spriet 
Mooie stevige reu met een uitmuntend hoofd en goed pigment. Stevige hals overgaand in goede 
schouderligging en goede opperarmlengte . Goede voorborst, goede voeten en goede ribwelving en –diepte. 
Kort gebouwd, achter gemiddeld gehoekt, goede otterstaart en goede dij- en kuitbreedte. Goed gangwerk.  
1 Uitmuntend RCAC/RCACIB 
Dutch Scooter vom Storkenbusch – Paans 
Reu die mooi wordt voorgebracht. Goede gebalanceerde proporties en fors hoofd, donker oog maar voorsnuit 
kon iets langer met wat minder stop. Stevige hals overgaand in goede schouderligging, goede opperarmlengte, 
goed gebouwde voorhand en vaste voeten. Goede ribwelving en –diepte, stevige bovenlijn. Mooie gehoekte 
achterhand met goede dij- en kuitbreedte. Goed gangwerk.  
2 Uitmuntend 
Reuen Veteranenklas 
Coco Loco’s Gimmick – v Teeffelen 
Stevig gebouwde reu die er voor zijn leeftijd nog goed uit ziet. Mannelijk hoofd met goed pigment. Stevige hals 
en goede schouderligging. Stevig gebouwde voorhand met vaste voeten, goede borstdiepte en ribwelving. 
Stevige bovenlijn, mooi gehoekte achterhand en goede otterstaart. Gangwerk in orde. 
1 Uitmuntend, Beste Veteraan 
Teven Jongste Puppyklas 
Victor Victoria’s Reine Colette –  
Heel mooi jong meisje met een vrouwelijk hoofd, mooi donker oog en donker pigment. Goede halslengte, 
stevige hals en goede schouderligging. Goede opperarm lengte, mooie recht gebouwde voorhand met goede 
voeten. Voor leeftijd goede ribwelving en –diepte. Gemiddeld gehoekte achterhand en goede staart. Goed 
gangwerk. 
1 Veelbelovend, Beste Jongste Puppy 
Perfect Nour de L’Etang Balancet – Terwindt 
Mooie pup met een vrouwelijk hoofd en mooi donker pigment. Mooie halslengte, goede schouderligging, goed 
gebouwde voorhand en goede voeten. Voldoende ribwelving en –diepte voor de leeftijd en mooi gehoekte 
achterhand. Vrolijk gangwerk, doet het goed in de ring.  
2 Veelbelovend 
Mijn Hartendief v’t Bakkersveld – Bakker-Meijer 



Mooie baby met een goed vrouwelijk hoofd, donker oog en pigment. Goede halslengte, goede schouderligging 
en goed gebouwde voorhand. Voldoende ribwelving en –diepte voor de leeftijd. Mooi gehoekte achterhand. 
Regelmatig gangwerk.  
3 Veelbelovend 
Teven Jeugdklas 
Keep On Believing vd Ansjoros – v Loe 
Goed voorgebrachte jonge teef met gebalanceerde proporties. Vrouwelijk hoofd, donker oog en donker 
pigment. Goede halslengte, goede schouderligging en goed gebouwde voorhand. Goede ribwelving en –diepte, 
stevige bovenlijn, korte gebouwd. Gemiddeld gehoekte achterhand, goede haklengte en goede staart. Goed 
gangwerk.  
1 Uitmuntend 
Boggy Valley’s Anke – vd Berg 
Goed gebalanceerde teef met goede proporties en een mooi hoofd. Stevige hals, goede schouderligging, goede 
recht gebouwde voorhand en vaste voeten. Goede ribwelving en –diepte en mooi gehoekte achterhand. Goed 
gangwerk. 
2 Uitmuntend 
Sunrise Scarlet Fire v Meinweg – Stuurman-Jansen 
Mooie jonge teef met gebalanceerde proporties, goed hoofd met donker oog. Goede halslengte, goede 
schouderligging en goed gebouwde voorhand. Goede ribwelving en –diepte en gemiddeld gehoekte 
achterhand. Gangwerk in orde.  
3 Uitmuntend 
Teven Tussenklas 
Victor Victoria’s Quite An English Touch – Spriet 
Goed voorgebrachte teef met gebalanceerde proporties. Uitmuntend hoofd met goed oog. Goede halslengte, 
goed gehoekte schouder en goede opperarm lengte. Goede voorborst, goede ribwelving en –diepte. 
Gemiddeld gehoekte achterhand met goede haklengte en mooie otterstaart. Zeer goed stuwend gangwerk.  
1 Uitmuntend RCAC/RCACIB 
Millmarsh’s Vintage Chic – Burger 
Vrouwelijke teef met gebalanceerde proporties. Goed hoofd met goed oor en mooi donker oog. Goede 
halslengte, goede schouderligging , goede voorborst en goed gebouwde voorhand. Goede ribwelving en –
diepte en mooi gehoekte achterhand. Zeer goed gangwerk. 
2 Uitmuntend 
No Nonsense of Wundering Heights – v Teeffelen 
Vrouwelijke teef van een mooi type en met een goed hoofd. Stevige hals, goede schouderligging, goede 
opperarm lengte en goede ribwelving en –diepte. Stevige bovenlijn, gemiddeld gehoekte achterhand, goede 
haklengte en goede staartdracht. Goed gangwerk.  
4 Uitmuntend 
Teven Openklas 
Riverflow Dreaming About The River – vd Breemen 
Mooi gebouwde teef met gebalanceerde proporties. Mooi hoofd met donker oog. Stevige hals, goede 
schouderligging, goede voorborst en goede opperarm lengte. Goed gebouwde voorhand met goede voeten, 
goede ribwelving en –diepte. Stevige bovenlijn, gemiddeld gehoekte achterhand, goede haklengte  en goede 
dijbreedte. Voorgebracht in gespierde conditie en niet (overdreven?).  Goed stuwend gangwerk. 
1 Uitmuntend CAC/CACIB/BOB 
Mayberry’s Dream Adorable Photo – Burger 
Mooi voorgebrachte teef met een vrouwelijk hoofd, donker oog en goed pigment. Stevige hals, goede 
schouderligging en goed gebouwde voorhand. Stevige rug, goede ribwelving en –diepte en kort gebouwd. Mooi 
gehoekte achterhand met goede dijbreedte en brede kuit. Goede staartaanzet en –dracht. Goed gangwerk.  
2 Uitmuntend 
A Bubbling Soul of Magical Passion – Weber 
Mooi gebouwde teef met een vrouwelijk hoofd. Goede halslengte, goede schouderligging en goede 
opperarmlengte. Goed gebouwde voorhand met vaste voeten, goede ribwelving en –diepte, kort gebouwd. 
Gemiddeld gehoekte achterhand met goede dijbreedte.  
3 Uitmuntend 
Valentijn’s Roos v’t Bakkersveld – Bakker-Meijer 



Stevig gebouwde teef met gebalanceerde proporties en een goed hoofd. Stevige hals, goede schouderligging 
en goede lengte in opperarm. Goede ribwelving en –diepte, stevige bovenlijn. Mooi gehoekte achterhand met 
goede dijbreedte. Goed gangwerk.  
4 Uitmuntend 
Let’s Be Betty’s Star of Dalwhinnie – Oortveld-Hetterscheidt 
Mooie teef met een vrouwelijk hoofd. Stevige hals, goede schouderligging en goede opperarmlengte. Goed 
gebouwde voorhand en goede ribwelving en –diepte. Gemiddeld gehoekte achterhand en goede staart. Goed 
gangwerk.  
Uitmuntend 
Greyhill’s Trouble In New Jersey – vd Heuvel 
Mooie teef met een vrouwelijk hoofd en goed donker oog. Stevige hals, goede schouderligging en goede 
opperarmlengte. Goed gebouwde voorhand en goede voeten. Goede diepe ribben, kort gebouwd en 
gemiddeld gehoekte achterhand. Gangwerk in orde.  
Uitmuntend 
 
 
 
 


