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Beste reu en Beste van het Ras 
Woefdram’s Abercrombie – Nugteren 
RCAC/RCACIB reuen 
Flash vd Hoogen Broek – Wisseloo 
Beste teef 
Riverflow Dreaming About The River – vd Breemen 
RCAC/RCACIB teven 
Faya vd Hoogen Broek – Wisseloo 
Beste Veteraan 
Guinevere – V Elewoud 
 
Reuen Jeugdklas 
Woefdram’s Blackhawk – Nugteren 
Zwarte jongeman van 17 mnd. met een prima totaalbeeld. Mooi mannelijk hoofd met prima expressie, correct 
oog, oor en gebit. Prima hals, bovenlijn en staartaanzet en prima gehoekt rondom. Mooie ribben, prima bone, 
goede voeten en correcte vacht. Gaat met voldoende stuwkracht. Super temperament, lekker stout. 
1 Uitmuntend 
Olivier du Taillis Madame – Bugel-Jansen 
Reu van bijna 18 mnd. met een compact totaalbeeld. Mannelijk hoofd met goede verhoudingen, correct oog, 
oor en gebit. Sterke droge hals, prima toplijn maar hoge staartaanzet waardoor de staart ook hoog gedragen 
wordt, zowel in stand als in gang. Super ribben, rondom evenredig gehoekt, prima bone en goede voeten. 
Polsen zouden sterker kunnen, prima vacht. Gaat vlot, zou nog iets meer stuwkracht mogen tonen. Prima 
temperament.  
2 Uitmuntend 
Reuen Tussenklas 
Woefdram’s Abercrombie – Nugteren 
Eyecatching gele reu met prima hoofd met smiley expressie en correct oog, oor en gebit. In body en constructie 
zoals een labrador moet zijn. Super temperament en sound gangwerk. 
1 Uitmuntend CAC/CACIB/BOB 
Labramarine Potomac – vd Kuip-Meijberg 
Knappe gele jongeman met een uitmuntend totaalbeeld. Hoofd met goede verhoudingen en super pigment. 
Mooie hals die vloeiend overloopt in de rug en prima gehoekt rondom. Mooi gevormde ribben, super bone met 
goede voeten. Gaat vlot met voldoende stuwkracht en vrolijk door de ring. Het betasten vindt hij allemaal nog 
wat spannend.  
2 Uitmuntend 
Reuen Openklas 
Flash vd Hoogen Broek – Wisseloo 
Knappe gele reu met een mannelijk totaalbeeld. Hoofd met goede verhoudingen, super pigment en mooie 
expressie. Goede hals, bovenbelijning en staartaanzet en voldoende gehoekt rondom. Super ribben, prima 
bone en voeten en correcte vachtstructuur. Gaat vlot met voldoende stuwkracht en allure door de ring. Prima 
temperament.  
1 Uitmuntend RCAC/RCACIB 
Endeavour Morse vom Storkenbusch – Paans 
Reu van 2,5 jr. met een klassiek totaalbeeld. Mooi hoofd met prima verhoudingen, super pigment, prima 
expressie en correct oog, oor en gebit. Prima hals, bovenbelijning en staartaanzet. Voldoende gehoekt rondom, 
mooi gevormde ribben, sterk bone met goede voeten en correcte vacht. Gaat vlot met voldoende stuwkracht 
maar tikje hoog gedragen staart. Prima temperament.  
2 Uitmuntend 
Of Angelsfantasy Jumping Jack – d Jong 
2,5 jr. reu met mooi hoofd, goede verhoudingen, super pigment, zachte expressie en correct oog, oor en gebit. 
Goede hals, bovenbelijning en staartaanzet maar staart heeft wat veel bevedering. Voldoende gehoekt 
rondom, licht gewelfde ribben, passend bone, goede voeten en correcte vachtstructuur. Gaat vlot met 
voldoende stuwkracht maar heeft nog veel tijd nodig om uit te zwaren in de breedte. Prima temperament.  



3 Uitmuntend 
Precious Home Sweet Home v Meinweg – Peels 
2,5 jr. reu met een mannelijk hoofd, prima pigment en goede verhoudingen. Goede hals, toplijn en staartaanzet 
maar staart wordt naar mijn smaak wat hoog gedragen. Evenredig gehoekt rondom, goede vachtstructuur en 
goed bone. Gaat vlot met voldoende stuwkracht en wat hoge staartdracht maar hij heeft nog veel tijd nodig om 
uit te zwaren.  
4 Uitmuntend 
Wait And See v Sophie’s Home – d Cuba 
Bijna 3 jr. zwarte reu waarvan het hoofd niet geheel past bij het lichaam. Wat hoog geplaatst oor, oog toont 
wat rond en correct gebit. Wat korte hals, prima bovenbelijning en voldoende gehoekt rondom. Mooi 
gevormde ribben die wat diep zijn. Prima bone en voeten en correcte vacht. Gaat vlot maar met weinig 
stuwkracht en trekt de lendenpartij onder het lichaam. Prima temperament.  
Zeer goed 
Reuen Kampioensklas 
Atticus For Loch Mor – Praetzas 
Knappe gele reu met een mooi hoofd, super pigment, zachte expressie en correct oog, oor en gebit. Prima hals, 
toplijn en staartaanzet. Prima gehoekt rondom, mooi ribben, prima bone met goede voeten en correcte vacht. 
Gaat vlot met allure met voor mij een tikje hoog gedragen staart.  
1 Uitmuntend 
Dutch Scooter vom Storkenbusch – Paans 
Mooie zwarte, mannelijke reu met een wat zwaar hoofd, prima expressie en correct oog, oor en gebit. Prima 
hals, bovenbelijning en staartaanzet. Prima gehoekt, super ribben, prima bone en goede voeten. Gaat vlot en 
met allure. Prima temperament.  
2 Uitmuntend 
Teven Jeugdklas 
Ora Gentle Breeze Ambasadorius – v Rooij 
Gele jongedame die vandaag helaas te goed gevoed is. Mooi hoofd dat nu niet bij het lichaam past, met super 
pigment. Goede hals, rug en staartaanzet en voldoende gehoekt rondom. Goed gevormde ribben, prima bone, 
goede voeten maar polsen moeten sterker. Het is een uitmuntend teefje maar vandaag geef ik haar ZG 
vanwege haar overgewicht dat ook te zien is in het gangwerk. Prima temperament.  
1 Zeer goed 
Keep On Believing vd Ansjoros – v Loe 
Gele jongedame van 15 mnd. waarvan het hoofd nog niet bij het lichaam past. Super pigment, correct oog en 
oor en scharend gebit. Correcte hals, bovenbelijning en staartaanzet. Voorhand zou beter gehoekt kunnen zijn, 
achter voldoende. Voldoende ribben, passend bone en goede voeten. In lichaam zou ze wat compacter mogen 
zijn en ze mag niet zwaarder gevoerd worden. Prima temperament. Gangwerk zou wat meer stuwkracht 
mogen tonen.  
2 Zeer goed 
Sunrise Scarlet Fire v Meinweg – Stuurman-Jansen 
Zwarte jongedame met een vrouwelijk hoofd, goede verhoudingen maar met een tikje rond en licht oog. 
Goede hals maar rugbelijning loopt soms nog wat op. Correcte staartaanzet maar ze mist de typische 
otterstaart. Licht gewelfde ribben, voor en achter spaarzaam gehoekt, passend bone en goede voeten. Gaat 
vlot maar met wat weinig stuwkracht en een tikje O-benig. Prima temperament.  
3 Zeer goed 
Teven Tussenklas 
Dreaming About You v Actreon – v Loe 
Bruine jongedame, een vrouwelijk hoofd met goede verhoudingen en prima expressie. Correcte hals, 
bovenbelijning en staartaanzet. Voldoende gehoekt rondom, goede ribben, correcte vachtstructuur, correct 
bone en voeten.  Uit gangwerk is nog wat winst te behalen met training, voldoende stuwkracht. Prima 
temperament.  
1 Uitmuntend 
Teven Openklas 
Riverflow Dreaming About The River – vd Breemen 
Eyecatching dame met vrouwelijk hoofd, goede verhoudingen en prachtig donker pigment. Hals vloeit mooi 
over in de rug. Heerlijke kwispelkont. Super gehoekt rondom, goed gevormde ribben, prima bone met goede 
voeten en correcte vachtstructuur. Gaat vlot met voldoende stuwkracht en allure. Prettig temperament.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB 



Faya vd Hoogen Broek – Wisseloo 
Knappe gele dame met mooi vrouwelijk hoofd, super pigment en mooie expressie. Prima hals, rug en 
staartaanzet. Prima gehoekt rondom, perfecte ribben, prima bone en voeten en correcte vachtstructuur. Gaat 
vlot met voldoende stuwkracht. Prettig temperament.  
2 Uitmuntend RCAC/RCACIB 
Rangers Wish Passion For Speed – Jalving 
Teef met een vrouwelijk totaalbeeld. Hoofd met goede verhoudingen en mooi pigment rondom oog maar op 
de neus wat minder. Prima hals, rug en staartaanzet, alleen zag ik toplijn graag wat sterker. Prima gehoekt 
rondom, super ribben, sterk bone, goede voeten en correcte vachtstructuur. Gaat vlot maar ze mag wel een 
tikje minder gewicht tonen. Prima temperament.  
3 Uitmuntend 
Berolee Princess Anne –  
3 jr. zwarte dame met een mooi totaalbeeld. Hoofd met goede verhoudingen, prima expressie en correct oog, 
oor en gebit. Prima hals, rug en staartaanzet, voldoende gehoekt rondom. Super ribben, sterk bone met goede 
voeten en prima vacht. Gaat vlot met voldoende stuwkracht. Prettig temperament.  
4 Uitmuntend 
Teven Kampioensklas 
Riverflow A Dream To Believe – vd Breemen 
Klassieke teef met een vrouwelijk hoofd, prima pigment en correct oog, oor en gebit. Prima hals, rug, staart, 
hoekingen en ribben. Prima bone en voeten. Terecht in deze klasse. Prettig temperament.  
1 Uitmuntend 
Teven Veteranenklas 
Guinevere – v Elewoud  
Mooie veteranen dame, eer om haar te mogen keuren. Mooi hoofd met goede verhoudingen en prachtige 
expressie. Prachtige hals, in stand nog prima toplijn, correcte staartaanzet en prima gehoekt rondom. Super 
ribben, prima bone en voeten. Gaat nog vlot over het groene gras. Prima temperament.  
1 Uitmuntend, Beste Veteraan 
Flying Foxy vd Weeward – d Laat-Melkert 
Gele veteranen dame met mooi hoofd en zoete expressie. Prima hals en rug en een nog vrolijk kwispelende 
staart. Voldoende gehoekt rondom en prima ribben. Gaat nog vlot en met allure. Prima temperament.  
2 Uitmuntend 
Coolmen’s Cabaret – Koeleman-Blessing 
Nog super fitte veteraan met een vrouwelijk hoofd, zachte expressie maar zag voorsnuit graag wat voller. Prima 
hals en toplijn, goed gehoekt rondom en prima ribben. Passend bone met goede voeten. Gaat nog vlot en met 
allure door de ring. Prima temperament.  
3 Uitmuntend 
 
 
 


