
Martinidogshow 
Groningen, 1 maart 2019  
Keurmeester: J.H. Stigt 
 
Beste Reu en Beste van het ras  
Tillithale Marco Rokko -   
RCAC/RCACIB reuen 
I’m A Joker Respect Yourself -  
CAC/CACIB teven 
Wahnhnish Silver Sensation – Candel 
RCAC/RCACIB teven 
My First Love of Labgold -  
Beste Jongste Pup 
Creekwater Cedar Wood - Kodde 
Beste Puppy 
Nargiz for Mary – Gralla 
 
Reuen Jongste Pupklasse 
Creekwater Cedar Wood – Kodde 
4 mnd.  een bonkie van veelbelovend reutje die heel mooi in verhouding is. Super innemend hoofd, krachtige 
voorsnuit en lief donker oog. Mooie voorborst, tonvormige ribben die mooi in verhouding zijn. Fors bone en 
super voeten. Prima puppy gangen. In aanleg super vacht en otterstaart. Geweldig temperament.  
1 Veelbelovend, Beste Jongste Pup 
Reuen Puppyklas 
Heuer An Kuddel Li Vom Biberwald – Leeuwsma-Hoekzema 
Veelbelovende gele jonge reu van 7 mnd. met een donker oog, lieve expressie, scharend gebit en krachtige 
voorsnuit die net voldoende lang is. Mooie hals-rugbelijning, mooie evenredige hoekingen en beenlengte. 
Super bone en voeten. Prima ribkorf, otterstaart en kwispel. Prima puppy gangen en fijn karakter.  
1 Veelbelovend 
Reuen Jeugdklas 
Olivier du Taillis Madame – Bugel-Jansen 
13 mnd. oude choc. reu van een mooi type en met mooie beenlengte. Super hoofd, breed in schedel, krachtige 
voorsnuit en super expressie. Krachtige hals, mooie bovenbelijning en evenredig gehoekt voor en achter. Prima 
harde vacht voor een chocolate, mooie otterstaart, een beetje vrolijk gedragen. Krachtig gangwerk met 
voldoende stuwing. 
1 Uitmuntend 
Creekwater Casablanca – Kodde 
Forse reu van 16 mnd. van uitmuntend type. Beeldig innemend hoofd met donker oog, mooie expressie en 
krachtige voorsnuit. Sterke hals, prima voorborst en mooi bone en voeten. Polsen moeten krachtiger, mooie 
ribwelving en prima vacht en otterstaart. Prima stuwend gangwerk, iets los in pols tijden het gaan.  
2 Uitmuntend 
Prince Przemko of Cape Makkovik –  
1 jr. gele reu die breed in schedel is. Iets groot maar donker oog, krachtige voorsnuit en scharend gebit. 
Krachtige hals, evenredig voldoende gehoekt en mooie beenlengte. Prima ribkorf, voorvoeten iets uitgedraaid 
en mooi bone. Goede vacht, otterstaart en kwispel. Vrolijk en vrij gangwerk met stuwing, iets los in front.  
3 Uitmuntend 
Dark Power from Ambasadorius – Thexton 
Zwarte uitmuntende reu van 13 mnd. met een prachtig en mooi gevormd hoofd, goed in verhouding, donker 
oog, mooie lengte voorsnuit en scharend gebit. Krachtige hals, prima voorborst. Evenredig gehoekt voor, 
achter iets lang in lendenen. Prima vacht maar otterstaart mist kwispel. Voldoende gangwerk, iets los in front 
en hak. Temperament mag iets vrijer.  
4 Uitmuntend 
A Sense Of Pleasure’s Foster – vd Berg 
Zeer forse reu van 15 mnd. met een mooi hoofd, krachtige voorsnuit, scharend gebit, donker oog en mooie 
expressie. Zeer forse krachtige hals, prima voorborst en fors bone en voeten. Goed gehoekt voor en erg goed 
gehoekt achter. Prima vachtstructuur, prima otterstaart en kwispel. Prima vlotte gangen. Hond mag niet 
zwaarder worden. Om het type, 



Uitmuntend 
Reuen Tussenklas 
Texas Da Real Corte –  
Super type choc. reu van 19 mnd. met een prachtig, innemend reuenhoofd. Breed in schedel, krachtige 
voorsnuit, scharend gebit en super expressie. Mooie hals – en bovenbelijning, mooi evenredig gehoekt en 
prima bone en voeten. Goede vacht en kwispel maar zag graag iets meer otterstaart. Gangwerk voldoende 
krachtig maar zou iets regelmatiger kunnen. Super type.  
1 Uitmuntend 
Reuen Openklas 
Greenwood Lodge Our Dream Boy – Nijkamp 
2,5 jr. choc. reu van een super type. Heel mooi hoofd, zoals ik het graag zie. Innemende expressie, uitmuntende 
verhouding voorsnuit-schedel en correct gebit. Goede hals-rug belijning, mooie beenlengte, bone en voeten. 
Tonvormige ribben, prima vacht, super otterstaart  en prima kwispel. Staart wat vrolijk gedragen, verder prima 
gangwerk. Een dikke welverdiende  
1 Uitmuntend 
Reuen Gebruikshondenklas 
Tillithale Marco Rokko –  
Uitmuntende zwarte reu van 2,5 jr. van een prachtig type. Mooi breed in schedel, prima expressie, goede 
voorsnuit en scharend gebit. Krachtige hals, mooie bovenbelijning, super voorborst en ribkorf. Super bone en 
voeten, mooie vacht en otterstaart. Correcte gangen, niets op aan te merken. Super type, gorgeous dog.  
1 Uitmuntend CAC, CACIB, BOB 
Reuen Kampioensklas 
I’m A Joker Respect Yourself –  
Bijna 3 jr. super choc. type met een prachtig hoofd, super mooie snuitlengte die toch krachtig is, scharend gebit 
en super expressie. Krachtige hals- en bovenbelijning, mooie ribben, super mooie voeten en prima bone. 
Uitmuntende vacht en otterstaart. Prima gangen, super type, gorgeous dog. 
1 Uitmuntend RCAC/RCACIB 
 
Teven Puppyklas 
Nargiz For Mary – Gralla 
Teef van 6 mnd. met een mooi hoofd, innemende expressie, mooi pigment en krachtige voorsnuit. Heel mooie 
hals, prima voorborst, mooi bone en voeten. Goede ribwelving, evenredig gehoekt voor en achter. Prima vacht, 
otterstaart en kwispel. Heel mooie puppy gangen, super temperament. Zeer verdiende 
1 Veelbelovend, Beste Puppy 
Que Milagro Groot Wesselink – Pellenberg 
Vrouwelijke teef van 6 mnd. van een mooi type. Vrouwelijk hoofd met mooie expressie, mooie lengte voorsnuit 
en scharend gebit. Mooie ribkorf voor leeftijd, prima bone en voeten. Mooie vacht en otterstaart. Prima 
temperament. Vrolijke, vrije puppy gangen.  
2 Veelbelovend 
Heuer An Kurbis-Hexe Li Vom Biberwald – Leeuwma-Hoekzema 
Vrouwelijke teef van 7 mnd. met een vrouwelijk hoofd, mooie expressie en prima stop. Mooie hals-
rugbelijning, mooie beenlengte maar lichaam moet nog volledig uitzwaren. Prima bone en voeten, nog in 
puppyvacht, otterstaart mag wat meer kwispelen. Gaat nog met echte puppy gangen. Lief en innemend 
temperament. 
3 Veelbelovend 
Teven Jeugdklas 
Candy Store Queen Nesquick – Valentin 
Uitmuntende teef van 15 mnd. van een heel mooi type. Goed breed in schedel, zachte expressie en scharend 
gebit. Krachtige hals- en bovenbelijning, super ribkorf en mooi bone en voeten. Mooi gehoekt voor en achter, 
prima vacht en otterstaart. Prima gangen, voldoende temperament. Toont wat keelhuid tijden het gaan.  
1 Uitmuntend 
Wahnanhish Batida De Coco – Candel 
Gele teef van 9,5 mnd. van uitmuntend type. Mooi vrouwelijk hoofd, breed in schedel maar zag graag fractie 
meer lengte in voorsnuit, scharend gebit. Prima hals-rugbelijning, mooie voorborst en prima tonvormige 
ribben. Prima bone en voeten, prima gehoekt, goede vacht en otterstaart. Prima type. 
2 Uitmuntend 
Riverflow Piccadilly’s Future – vd Breemen 



Uitmuntend type vrouwelijke teef van 14 mnd. Mooi vrouwelijk hoofd, donker oog, krachtige voorsnuit en 
scharend gebit. Prima hals-rugbelijning, mooie voorborst en tonvormige ribben. Goede vacht en otterstaart, 
prima voeten maar zag graag fractie meer bone. Prima typische gangen. Vrolijk temperament. 
3 Uitmuntend 
Labsway Pearl –Guichelaar 
Gele teef van 10 mnd. met een prachtig hoofd. Prima pigment, donker oog, innemende expressie en mooie 
snuitlengte. Goede hals-rugbelijning, mooi bone en voeten die iet vaster kunnen en staan iets Frans. Mooie 
ribwelving en prima vacht en otterstaart. Prima gangen, mag niet zwaarder worden en ze toont wat keelhuid 
tijdens het gaan.  
4 Uitmuntend 
Hit Of Hit Dailkiri –  
11 mnd. oude vrouwelijke teef met hoofd dat nog niet geheel in balans is. Wat groot oor en zag graag fractie 
meer lengte in voorsnuit en opvulling onder de ogen. Goede halslengte, rechte bovenbelijnng, goede voorborst 
en prima ribben. Prima bone en voeten. Goede vacht, staart fractie langer en voeten moeten vaster. Vandaag 
te zwaar voorgebracht, wat toont in gangwerk.  
Zeer goed 
Pocahontas vd Peppelenbosch – Pellenberg 
1 jr. choc. teef met een prima vrouwelijk hoofd met mooie expressie en mooie snuitlengte. Krachtige mooie 
hals, goede bovenbelijning maar ribkorf moet nog uitzwaren. Goed bone en mooie voeten. Zag graag meer 
hoeking voor en vacht en otterstaart mogen in betere conditie. Mooie bespiering in achterhand, nog los in 
front.  
Uitmuntend 
Teven Tussenklas 
Ingeborga For Mary – Gralla 
Zwarte uitmuntende teef van 19 mnd. van een heel mooi type. Prachtig hoofd en scharend gebit. Mooie hals-
rugbelijning, prima ribkorf en correct bone en voeten. Evenredig gehoekt en zeer rastypische stugge vacht. 
Prima gangen met goede stuwing.  
1 Uitmuntend 
Pina Colada Herbu Zadora – Pellenberg 
Uitmuntende teef van 20 mnd. met een prachtig hoofd, mooie brede schedel, super voorsnuit, scharend gebit 
en mooie expressie. Prachtige hals, mooie voorborst en diepe ribkorf. Mooi gehoekt maar zag graag fractie 
meer beenlengte. Prima bone en voeten. Voldoende krachtige gangen. Mooie otterstaart.  
2 Uitmuntend 
Teska vd Rokerhof – Reefman 
Gele teef van 20 mnd. met mooie lengte voorsnuit, scharend gebit maar zag graag iets meer pigment. 
Innemende expressie maar mag fractie meer stop hebben. Goede hals-rugbelijning, voldoende bone en voeten. 
Prima ribwelving, voldoende vacht en kwispel. Mag met meer stuwing gaan.  
3 Zeer goed 
Teven Openklas 
Wahnahnish Silver Sensation – Candel 
2jr. uitmuntende teef van zeer mooi type. Mooi vrouwelijk innemend hoofd, breed in schedel. Correcte 
halslengte, mooie bovenbelijning en typische tonvormige ribben. Super bone en voeten, prima vachtstructuur 
en kwispel. Gangen niets op aan te merken, een wel verdiende 
1 Uitmuntend CAC/CACIB 
Briyanna – v Leeuwen 
2 jr. zwarte teef van uitmuntend type. Mooi vrouwelijk hoofd met prachtige expressie en scharend gebit. Prima 
hals-rugbelijning, prima gehoekt voor en achter. Passend bone en voeten, mooie harde typische vacht en prima 
kwispel. Prima typisch gangwerk.  
2 Uitmuntend 
English Heritage Easby Abby – Engels 
Uitmuntende zwarte teef van 2,5 jr. met een vrouwelijk hoofd, mooie snuitlengte, mooi belijnd en schaargebit. 
Mooie hals- en bovenbelijning, voldoende voorborst, voldoende gehoekt voor en achter, passend bone en 
voeten. Typische ribwelving en mooie vachtstructuur. Correcte typische gangen. Vrolijk temperament. 
3 Uitmuntend 
English Heritage Waverley Abbey – Verwoerd-vd Meer 
2,5 jr. teef van een zeer goed type. Voldoende vrouwelijk hoofd, mooi belijnd en scharend gebit. Prima hals-
rugbelijning, voldoende voorborst, ribben goed gewelfd maar ellebogen moeten beter aansluiten. Goed 



gehoekt voor, sterkt gehoekt achter. Niet in de beste jas(?). Kan voor de stuwing vanuit de achterhand niet 
goed verwerken. Prima temperament.  
Zeer goed 
Laughing Ladylike vd Weeward – Leeuwma-Hoekzema 
3,5 jr. gele teef met een wat mannelijk uiterlijk en veel te dik voorgebracht. Mooi donker oog, scharend gebit 
maar oordracht kan beter. Brede ribwelving, breed gehoekt voor en achter. Prima vachtstructuur en kwispel. 
Gangwerk wordt geschaad door overgewicht. Toont wat bakken en temperament moet vrijer. Vandaag 
Goed 
Blossom Gloster of The Work Fellows –Scheen-Appel 
2,5 jr. choc. teef met een vrouwelijk hoofd, mooie expressie, mooie lengte voorsnuit en scharend gebit. Mooie 
halslengte en bovenbelijning, prima voorborst en beenlengte. Prima gehoekt voor en achter. Vachtconditie kon 
beter. Mooie otterstaart. Zou met wat meer stuwing kunnen gaan. Staart wordt vrolijk gedragen.  
Uitmuntend 
Dolbia An Unexpected Fall In Love – Pellenberg 
5 jr. zwarte teef van zeer goed type. Mooie snuitlengte, mocht wat krachtiger in hoofd, zeer vrouwelijk en 
scharend gebit. Zag graag meer hoekingen in front en ellebogen moeten meer aansluiten. Voldoende 
vachtstructuur maar mag wat meer kwispel. Voldoende stuwing in gangen maar wat los in ellebogen. Toont 
voldoende temperament.  
Zeer goed 
Teven Gebruikshondenklas 
Fairytale You’re The Inspiration – Kodde 
Bijna 6 jr. teef van uitmuntende kwaliteit en met een mooi vrouwelijk hoofd. Innemende expressie, correct 
gebit en krachtige voorsnuit. Krachtige hals-rugbelijning, prima voorborst, prima tonvormige ribben zoals het 
hoort. Prima bone en voeten, prima vacht, otterstaart en kwispel. Uitmuntend gangwerk. Super type teef.  
1 Uitmuntend 
Teven Kampioensklas 
My First Love Of Labgold –  
6 jr. zwarte, super kwaliteitsvolle teef. Heel mooi hoofd met mooie verhoudingen, prachtige expressie en 
scharend gebit. Sterke hals en bovenbelijning, mooie voorborst, prima bone en voeten en prima hoekingen. 
Prima vachtstructuur en kwispel. Correct gangwerk. Vrolijk temperament.  
1 Uitmuntend RCAC/RCACIB 
 


