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Reuen Jongste Puppyklas 
Keurmeester: Mrs. J. Rawlinson (UK) 
Philippe – vd Laan 
Vriendelijke zwarte reu met correcte oogkleur en voorsnuitlengte. Hals kon iets langer, mooi gehoekte 
opperarm maar de schouderligging kon beter. Mooi diep lichaam en goed gehoekte achterhand. Mooi bone en 
voeten. Kon iets minder zwaar zijn en de staartaanzet is wat laag.  
1 Belovend 
 
Reuen Puppyklas 
Keurmeester:  M. Rawlinson (UK) 
Creekwater Cedar Wood –Kodde 
Zwarte reu van 7 mnd. die een klassieke belijning toont. Vriendelijk hoofd, goede halslengte en goed gehoekte 
schouder. Goed bone, diepe en goede gewelfde ribben. Zeer goed gangwerk. Kon meer kniehoeking hebben.  
1 Veelbelovend 
Bobby James of The Barking Voices – Groeneweg-d Klerk 
Reu van 7 mnd. van een goed type. Mannelijk hoofd, goede halslengte, stevige vlakke bovenlijn en goede 
staartaanzet. Goed bone, diepe en goede ribwelving. Stevige achterhand. Goed gangwerk maar moet nog 
vaster in gangwerk voor worden. Iets slappe polsen.  
2 Veelbelovend 
Vonders Legacy I Found A Love- Wielink 
Zwarte reu van 8 mnd. met een vriendelijk hoofd en uitdrukking. Goed gehoekte schouder en goed bone. 
Correct gangwerk. Wat lage staartaanzet de  hals kon iets beter.  
3 Veelbelovend 
Greenwood Lodge Wonderboy – Winkelman 
Choc. reu van 6 mnd. van het goede type. Vriendelijke uitdrukking maar het oog kon donkerder.  Goed bone en 
goed gevormde voeten. Goede bovenlijn maar staartaanzet iets laag. Gaat correct door de ring.  
4 Veelbelovend 
Stars And Tails Giant But Cute – d Hartog 
Zwarte reu van 6 mnd. met goed bone, stevige vlakke bovenlijn en goede staartaanzet. Uitmuntende dubbele 
vacht. Voorborst kon breder en vandaag is hij voor mank. Daarom nu 
Belovend 
Oakfield Ruby’s Ranch – Teisman 
Zwarte reu van 6 mnd. van een goed type. Goed gehoekte schouder, goed bone en goed gevormde voeten. 
Stuwend gangwerk maar moet nog vaster worden. Kon achter meer gehoekt zijn. 
Veelbelovend 
Fieldtrial Home Gabon – Dorrestijn 
Zwarte reu van 8 mnd. met heel stuwend gangwerk. Goede voorsnuitlengte, hoofd moet nog uitzwaren en wat 
licht oog. Hij kon meer bone hebben en een steviger bovenlijn. De staartaanzet is wat laag.  
Belovend 
Enter The Lab All You Need Is Love – Vasterink 
Zwarte reu van 8 mnd. met een vriendelijk hoofd en uitmuntende oogkleur. Goed bone,  goed gevormde 
voeten en vlakke bovenlijn. Goed gangwerk. Kon meer halslengte hebben en kon voor en achter meer gehoekt 
zijn. 
Belovend 
 
Reuen Jeugdklas 
Keurmeester: Mrs. M. McCulloch (Schotland) 
Loretta King Of Hearts – Nugteren/Meer 
Goed gebalanceerde zwarte reu met een vriendelijk hoofd en uitdrukking en correcte oogkleur. Stevige hals, 
goede schouderligging, vlakke bovenlijn en correcte staartaanzet. Stevige achterhand. Goed gangwerk.  
1 Uitmuntend 
Mijn Tûke Vent vd Jabolkeshut – Visser 
Heel aantrekkelijke zwarte reu met hoofd dat precies past bij de leeftijd. Goede droge hals, goede 
schouderligging en vlakke bovenlijn. Goede achterhand. Goed gangwerk.  



2 Uitmuntend 
Vince of Sweet Ale – Zoetebier-Koopman 
Goed uitgegroeide choc. reu met een aantrekkelijk hoofd en uitdrukking. Stevige hals, vlakke bovenlijn en 
goede schouderligging. Mooie bone en voeten. Goed gangwerk.  
3 Uitmuntend 
Hylimar Crazy One More Time – Aussem/vd Tuin 
Beeldige zwarte reu met een aantrekkelijk hoofd, goede voorsnuit lengte en oogkleur. Goede hals en 
schouderligging, vlakke bovenlijn en staartaanzet. Goed bone en voeten. Goed gangwerk.  
4 Uitmuntend 
Reagis How Sweet It Is – vd Heuvel 
Goed uitgegroeide, gebalanceerde gele reu met een vlakke bovenlijn en super staartaanzet. Aantrekkelijk 
hoofd. Goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Withara’s Bold Prediction – Uyleman 
Aantrekkelijke zwarte reu met een beeldig hoofd en uitdrukking en goede oogkleur. Hoofd is precies goed voor 
de leeftijd. Correcte schouderligging en vlakke bovenlijn. Goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Laboriginals Summertime – vd Poll 
Goed gebalanceerde zwarte reu met een vriendelijk hoofd en uitdrukking. Goed bone en vaste voeten. Goede 
voorborst en bovenlijn. Goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Olivier Du Taillis Madame – Bugel-Jansen 
Goed gebalanceerde choc. reu met een mannelijk, maar vriendelijk hoofd met correcte oogkleur. Stevige hals, 
goede schouderligging, vlakke bovenlijn en stevige achterhand. Goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Denver of Royal Pleasure – Steggerda 
Reu met een beeldig hoofd en uitdrukking en goed pigment. Correcte voorhand en hoekingen, vlakke bovenlijn 
en goede vacht. Goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Bruno De Koperen Hond – Bauer-Kroon 
Reu die wat ringtraining nodig heeft.  Aantrekkelijke reu met een goede bovenlijn en staartaanzet. Gangwerk in 
orde.  
Zeer goed 
Butterfly Bush of Witton Le Wear – Bosboom 
Goed gebalanceerde zwarte reu met een vriendelijk hoofd en uitdrukking en correcte oogkleur. Goede 
schouderligging, vlakke bovenlijn, correcte staart en mooie vaste voeten.  
Uitmuntend 
James – Jansen 
Reu met een vriendelijk hoofd en goed pigment. Goede schouderligging, vlakke bovenlijn. Eenmaal gewend 
was het gangwerk goed.  
Uitmuntend 
Wanna Know Road Of Princes – Nijenhuis 
Goed gebalanceerde gele reu met een aantrekkelijk hoofd en uitdrukking. Goed bone en voeten, correcte 
schouderligging en vlakke bovenlijn. 
Uitmuntend 
Xanthos Cebren of Roxy’s Tale – Brouwer 
Reu met een aantrekkelijk hoofd, goede voorsnuitlengte en correcte vacht. Vaste voeten. Goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Dallas of Royal Pleasure – Baringhorst 
Reu met een aantrekkelijk hoofd en goede voorsnuitlengte. Goede vacht en conditie. Goed gangwerk.  
Zeer goed 
Union Jack vd Rooise Heikant – vd Linden 
Goed gebalanceerde gele reu met goed bone en massa. Heeft een goede vacht en is voor en achter goed in 
balans. Goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Early Winter Goose of Cageman Pride – v Wanrooij 



Goed uitgegroeide choc. reu die heel moeilijk te beoordelen is. Goede voorhandhoeking en vlakke bovenlijn. 
Goed gangwerk.  
Zeer goed 
Apart Vicas de Robbenjagers – Swinkels 
Aantrekkelijke zwarte reu met een aantrekkelijk hoofd,  goede voorsnuitlengte en goede oogkleur. Droge 
belijning. Goed gangwerk. Zou meer bone en massa kunnen hebben. 
Zeer goed 
Axel Zucchero Finally Found You – Ineveld 
Choc. reu met goed bone,  aantrekkelijk hoofd en vlakke bovenlijn. Goed gangwerk. Niet in zijn beste vacht.  
Uitmuntend 
Dark Power from Ambasadorius – Thexton 
Reu met een aantrekkelijk hoofd en uitdrukking. Stevige hals, correcte schouderligging en goed bone en 
voeten. Niet in zijn beste vacht. Goed gangwerk.  
Uitmuntend 
 
Reuen Tussenklas 
Keurmeester: H. Hoenderkerken 
Woefdram’s Abercrombie – Nugteren 
19 mnd. oude indrukwekkende reu die uitmunt in type en substantie. Krachtig reuenhoofd, mooie volle 
voorsnuit en schaargebit. Prima aangezet- en gedragen oor, prima pigment en mooie zachte expressie. 
Uitmuntende krachtige hals, rechte toplijn en mooie otterstaart die een fractie hoog gedragen wordt. 
Uitmuntende voorborst en ribwelving, prima beenlengte. Krachtig bone en compacte voeten. Gaat met veel 
temperament door de ring en heeft continu staartactie. Uitmuntende conditie en presentatie.  
1 Uitmuntend RCAC 
Highflyer of The Barking Voices – Y. Koolen/A. Reinders 
Bijna 2 jr. gele reu met een prima maat en mooie brede schedel. Goed aangezet oor, mooi donker oog, goed 
opgevulde voorsnuit en schaargebit. Zag graag iets meer opvulling onder de ogen. Prima hals, voldoende 
voorborst en ribwelving en mooi compact lichaam. Gaat vlot door de ring maar zag graag iets meer kracht in de 
achterhand. Prima beenlengte, uitmuntend bone en compacte voeten. Leuk temperament.  
2 Uitmuntend 
A Sense Of Pleasure’s Foster – vd Berg 
17 mnd. oude reu van een zeer goed type. Mannelijk hoofd maar wat vlak in schedel, glijdende stop, volle 
voorsnuit en schaargebit. Prima ooraanzet en –dracht. Wat korte hals, rechte rug, prima staartaanzet en –
dracht. Voldoende voorborst en ribwelving maar zag graag iets meer beenlengte. Passend bone en compacte 
voeten. Gaat vlot door de ring maar wat zwak in achterhand en loopt wat ondergeschoven. Vacht is niet in 
optimale conditie.  
3 Zeer goed 
Bikkel – Driessen 
19 mnd. oude reu van een prima type maar zag graag wat meer substantie in lichaam. Iets licht gebouwd hoofd 
met goede verhoudingen, goed aangezet en gedragen oor, schaargebit en prima pigment. Staat regelmatig met 
sloping (aflopende) toplijn, prima otterstaart. Voldoende voorborst maar moet meer ribwelving hebben. Prima 
beenlengte maar zag graag iets meer bone, compacte voeten. Gaat vlot door de ring maar iets ondergeschoven 
en iets hoge staartdracht. Moeilijk te betasten, mede om het temperament.  
4 Zeer goed 
Pablo Picasso v Jojamaco’s Hof – Sikkema/v Loon 
20 mnd. oude reu van zeer goed type maar hij zou voor mij in het geheel wat mannelijker mogen. Prima hoofd, 
goede lengte in voorsnuit maar zag graag meer opvulling onder de ogen. Donker oog en schaargebit. Wat korte 
hals, geronde bovenbelijning, wat hoge staartdracht en wat korte otterstaart. Voldoende voorborst, prima 
ribwelving en beenlengte maar zag graag meer bone. Compacte voeten. Kan vlot door de ring gaan maar erg 
nauw achter en heeft wat discipline in de ring nodig.  
Goed 
Maxx – Schaap 
2 jr. choc. reu met een erg zwaar hoofd t.o.v. het lichaam. Erg brede schedel en wat geknepen voorsnuit, 
schaargebit en iets open oog. Korte hals, iets geronde croupe en hoge staartdracht bij het gaan. Zag graag wat 
meer voorborst en ribwelving voor leeftijd. Goede beenlengte maar zag graag meer bone en hij draait de 
voorvoeten iets uit. Gaat vlot door de ring maar wat ondergeschoven achter. Prima conditie. 
Goed 



Konsul Lab Prince – Coppens-Schampaert 
23 mnd. oude zwarte reu van prima type en met goede substantie. Mannelijk hoofd met mooie brede schedel, 
prima ooraanzet en –dracht, prima stop, middelbruin oog en schaargebit. Zag graag meer opvulling onder de 
ogen. Prima hals, iets oplopende rugbelijning en geronde croupe. Zou een fractie meer beenlengte mogen 
hebben. Prima bone, prima conditie en ringgedrag. Gaat vlot door de ring maar erg zwak in achterhand, 
daarom 
Zeer goed 
 
Reuen openklas  
Keurmeester: Mrs. M. McCulloch (Schotland) 
Remember The Lab’s Boterbloem – Gebruers 
Beeldige donkergele reu met een mannelijk doch vriendelijk hoofd en goede voorsnuit lengte. Stevige hals, 
correcte schouderligging. Prachtige bovenlijn en staartaanzet met goede otterstaart. Goede vacht en conditie. 
Goed gangwerk.  
1 Uitmuntend 
Maroma’s Captain Cove – Carbonell/Nugteren 
Zwarte reu van gemiddeld formaat en met een beeldig hoofd en uitdrukking. Gebalanceerde voor- en 
achterhand, vlakke bovenlijn, correcte staartaanzet en uitmuntende vacht. Goed gangwerk.  
2 Uitmuntend 
Nelson – Vogel 
Zwarte kwaliteitsreu van goed formaat. Aantrekkelijk hoofd en uitdrukking en goede voorsnuit lengte. Goede 
schouderligging, vlakke bovenlijn en correcte staartaanzet. Goed gespierde achterhand. Goed gangwerk.  
3 Uitmuntend 
Creekwater Casablanca – Kodde 
Gele reu van goed formaat met een beeldig hoofd en uitdrukking. Goed pigment en correcte oogkleur. Stevige 
hals overgaand in goede schouderligging. Goede vlakke bovenlijn en goede staartaanzet. Redelijk goed 
gangwerk.  
4 Uitmuntend 
Noble Noam v Actreon – Schuitemaker-d Vreugd 
Aantrekkelijke zwarte reu met een vriendelijk hoofd en uitdrukking en goede oogkleur. Correcte 
schouderligging en bovenlijn, goede voeten en goed bone. Goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Greenwood Lodge Stealing Kisses – vd Linden 
Stevige choc. reu met een mannelijk hoofd. Stevige hals, goede schouder en vlakke bovenlijn. Goed bone en 
stevige achterhand. Goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Kyran – Booij 
Goed gebalanceerde zwarte reu van gemiddeld formaat. Stevige hals en goede schouder. Goed gangwerk.  
Zeer goed 
Name Of The Game v’t Chielewout – v Dijk 
Goed gebalanceerde gele reu van goed formaat met een aantrekkelijk hoofd. Stevige hals, goede 
schouderligging, vlakke bovenlijn en correcte staartaanzet. Goed gangwerk. 
Uitmuntend 
Jaguar Jingles vd Weeward – Benjamins 
Gele reu van gemiddeld formaat. Stevige hals, vlakke bovenlijn, correcte staartaanzet en goede vacht en 
conditie. Goed gangwerk. 
Uitmuntend 
Farao Mera Vallis – Friskes 
Gele reu van goed formaat met een mannelijk hoofd. Stevige hals, correcte schouderligging, vlakke ruglijn en 
staartaanzet. Niet in zijn beste vacht. Goed gangwerk. 
Uitmuntend 
Jasmijns Skip – Huisinga 
Zwarte reu van goed formaat. Vriendelijk hoofd en uitdrukking en goede voorsnuitlengte. Goede 
schouderligging en vlakke bovenlijn. Goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Only You vh Oosterhuis – Meijer-Podt 



Zwarte reu van gemiddeld formaat met een aantrekkelijk hoofd. Stevige hals, correcte schouderligging, vlakke 
ruglijn en correcte staartaanzet. Goed gangwerk. Is wat zwaar.  
Uitmuntend 
Neige Du Marais de la Fritillaire – vd Hoeven 
Reu met een aantrekkelijk hoofd en uitdrukking en goede voorsnuitlengte. Correcte schouderligging, stevige 
hals en vlakke bovenlijn. Goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Kingston Brown Ruby’s Ranch – Teisman 
Stevige choc. reu met een aantrekkelijk hoofd en uitdrukking. Stevige hals, goede schouderligging , vlakke 
bovenlijn en goede staartaanzet. Goed gangwerk. Moet afvallen.  
Uitmuntend 
Baltimore Ruby’s Ranch – vd Ven 
Reu met een aantrekkelijk hoofd maar de oogkleur is wat licht. Stevige hals en vlakke bovenlijn. Gangwerk in 
orde.  
Zeer goed 
Pasta La Vista of Storm’s Legacy – vd Putten 
Reu met een aantrekkelijk hoofd en uitdrukking en goed pigment. Stevige hals, correcte schouderligging, vlakke 
ruglijn en staartaanzet. Goed gangwerk. Ontypische vacht.  
Uitmuntend 
Rijan Rangers Reddy For Anything – v Kooten 
Goed gebalanceerde vossenrode reu met een aantrekkelijk hoofd en goed pigment. Stevige hals, goede 
schouderligging en vlakke bovenlijn. Goed gespierde achterhand. Zeer goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Buddy Uit Het Betuwse Veld – d Jager 
Reu met een mannelijk hoofd en stevige hals. Goede schouderligging, vlakke bovenlijn en goede vacht en 
conditie. Goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Goofy – v Loon 
Choc. reu van gemiddeld formaat met een aantrekkelijk hoofd. Correcte schouderligging, vlakke bovenlijn en 
goed gespierde achterhand. Goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Wait And See v Sophie’s Home – d Cuba 
Zwarte reu van gemiddeld formaat met een aantrekkelijk hoofd. Stevige hals, vlakke bovenlijn, correcte 
staartaanzet en goede schouderligging. Is wat te zwaar.  
Uitmuntend 
Dancing On My Own of Campbell’s Lair – Zwanenburg-Smit 
Goed gebalanceerde choc. reu met een aantrekkelijk hoofd en uitdrukking en goede voorsnuitlengte. Correcte 
schouderligging, vlakke bovenlijn en goede staartaanzet. Goed gangwerk. 
Uitmuntend 
I Am Noxx from The Groove Of Joy – Smids-vd Heuvel 
Heel mooie zwarte reu met een droge belijning en aantrekkelijk hoofd en uitdrukking. Correcte voor- en 
achterhand, vlakke bovenlijn en goede staartaanzet. Zeer goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Beechcroft Secret Scout – d Rooij 
Goed gebalanceerde zwarte reu van gemiddeld formaat en met goede vloeiende belijning. Stevige hals, vlakke 
bovenlijn en correcte staartaanzet. Zeer goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Bram of Royal Pleasure – Nijhuis-Mengerink 
Goed gebalanceerde vossenrode reu met een correct hoofd, vriendelijke uitdrukking en goed pigment. Stevige 
hals, correcte schouder, vlakke bovenlijn en goede vacht en conditie. Staart kon beter. Goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Keep In Love of Labgold – Gebruers 
Heel aantrekkelijke zwarte reu van goed formaat. Goed hoofd en uitdrukking en correcte oogkleur. Droge hals, 
vlakke bovenlijn en goede staartaanzet. Goed gebalanceerde voor- en achterhand. Goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Waterline’s Lecco – Weber 



Heel aantrekkelijke choc. reu met een vriendelijk hoofd en uitdrukking. Correcte voor- en achterhand en vlakke 
bovenlijn. Goed gangwerk. Vandaag niet in zijn beste vacht.  
Uitmuntend 
Windup Barberry Cherish Me Always – Sprengers-Bertrand 
Lichtgele kwaliteitsreu met een beeldig hoofd en uitdrukking. Stevige hals, correcte voor- en 
achterhandhoeking en correcte bovenlijn en staartaanzet. Regelmatig gangwerk? 
Uitmuntend 
Bolle Jarre vd Jabolkeshut – Visser 
Gele goed gebalanceerde reu van gemiddeld formaat. Vriendelijk mannelijk hoofd met goed pigment. Stevige 
hals en vlakke bovenlijn. Showt en gaat goed.  
Uitmuntend 
 
Reuen Gebruikshondenklas 
Keurmeester: Mrs. J. Rawlinson (UK) 
Sparky Blackrock Siscia – Korff 
Super zwarte reu die een CAC belijning toont. Mannelijk hoofd zonder grof te zijn, stevige hals overgaand in 
super voorhand met een uitmuntende voorborst. Goed diep lichaam en goede ribwelving. Stevige lendenen, 
mooi gehoekte achterhand met bovendij. Correct bone, correcte voeten en beenlengte. Zuiver gangwerk.  
1 Uitmuntend, Beste reu en Beste van het Ras 
Garrethall Quiff – Heijmans 
Hoog gebouwde zwarte reu met een vriendelijke, zachte uitdrukking. Correcte oogkleur en voorsnuit lengte. 
Voldoende halslengte maar zag graag betere schouderligging. Mooi gehoekte achterhand, correcte dubbele 
vacht maar kon meer massa hebben in totaalbeeld. Zuiver gangwerk.  
2 Zeer goed 
 
Reuen Kampioensklas 
Keurmeester: M. Rawlinson (UK) 
Wahnahnish Simply Sensational – Candel 
Uitmuntend type reu die in fitte en gespierde conditie wordt voorgebracht. Goede voorsnuit lengte overgaand 
in stevige bovenlijn. Goed gehoekt voor en achter. Buitengewoon goed gangwerk. Naar mijn smaak is de nek 
iets kort waardoor hij soms iets uit balans is.  
1 Uitmuntend 
Alkhamhurst Russel Square – Verhaag 
Stevig gebouwde gele reu van een uitmuntend type en met een vriendelijk hoofd en uitdrukking. Stevige vlakke 
bovenlijn met diepe ribwelving, goed bone en goed gevormde voeten. Goed gangwerk. Kon iets beter gehoekt 
zijn in achterhand. 
2 Uitmuntend 
Ashford Castle X-Ceptional White – Pöttinger 
Goed type gele reu met een mannelijk hoofd. Stevige vlakke bovenlijn, goed gehoekte schouder met goed bone 
en goed gevormde voeten. Stevige achterhand, goede kniehoeking. Is wat te zwaar, wat te zien is aan de 
onderkant. Kon meer halslengte hebben.  
3 Uitmuntend  
 
Reuen Veteranenklas  
Keurmeester: Mrs. J. Rawlinson (UK) 
Creekwater Cavendish – Coppens 
Zwarte reu van een uitmuntend type met een mannelijk hoofd en vriendelijke uitdrukking. Goede halslengte 
overgaand in uitmuntende bovenlijn en staartaanzet. Zowel voor als achter mooi gehoekt. Goed diep lichaam 
met goede ribwelving. Zuiver gangwerk. Laat een beeldige belijning zien.  
1 Uitmuntend 
Woefdram’s Whiskey For Romeo – Kusic 
10 jr. reu in super conditie. Aantrekkelijk hoofd met uitmuntende oogkleur, goede stop en goede ooraanzet. 
Stevige hals en goed gehoekte voorhand. Correcte borstkas en ribwelving, super bovenlijn en staartaanzet. 
Goed gehoekte achterhand met goede tweede dij. Correcte dubbele vacht. Uitmuntend gangwerk. Kon alleen 
iets langere hals hebben.  
2 Uitmuntend 
A Sense Of Pleasure’s Jim Bean – Roelands 



Zwarte reu met een aantrekkelijk hoofd. Uitmuntende voorsnuit lengte en goede duidelijke stop. Stevige hals, 
goed gehoekt in voorhand en opperarm, goed diep lichaam met goede ribwelving. Mooi gehoekte achterhand. 
Niet in zijn beste jas maar ondervacht is aanwezig. Goed gangwerk. 
3 Uitmuntend 
Dutch Bark’s Dries Charming – Niemoller 
Zwarte reu in uitmuntende fitte conditie. Aantrekkelijk hoofd met zachte uitdrukking. Hals kon iets langer, 
voorhandhoeking is in orde. Goede ribwelving, diep lichaam en goed gespierde achterhand. Bovenlijn en 
staartaanzet zijn in orde. Zuiver gangwerk maar kon achter iets meer stuwen.   
4 Uitmuntend 
 
Reuen Fokkersklas 
Keurmeester: Mrs. M. McCulloch (Schotland) 
Wahnahnish Silver Secret – Candel 
Goed gebalanceerde gele reu met een beeldig  vriendelijk hoofd en uitdrukking, correcte oogkleur en prachtig 
pigment. Stevige hals, correcte bovenlijn en staartaanzet. Goed gehoekt voor en achter. Goed gangwerk.  
1 Uitmuntend 
Flash vd Hoogen Broek – Wisseloo 
Gele reu met een beeldig en vriendelijk hoofd, zachte uitdrukking, goede oogkleur en pigment. Correcte voor- 
en achterhand, stevige hals, vlakke bovenlijn en goede staartaanzet. Goed gangwerk.  
2 Uitmuntend 
Bolle Tûke vd Jabolkeshut – Visser 
Gele reu van goed formaat en goed gebalanceerd. Mannelijk en vriendelijk hoofd, stevige hals, goede bovenlijn 
en staartaanzet. Goed gebalanceerde voor- en achterhand. Goed gangwerk.  
3 Uitmuntend 
Abayomi Tibor of Sweet Ale – Zoetebier-Koopman 
Stevige en goed gebalanceerde reu met een goed hoofd en vriendelijke uitdrukking. Correcte voor- en 
achterhandhoeking. Vlakke bovenlijn. Goed gangwerk.  
4 Uitmuntend  
Light Hearted vd Peppelenbosch – Thexton 
Goed gebalanceerde choc. reu met een vriendelijk hoofd en uitdrukking. Stevige hals, vlakke bovenlijn en 
correcte staartaanzet. Goed gangwerk. Niet in zijn beste vacht.  
Uitmuntend 
 
Teven Jongste Puppyklas 
Keurmeester: H. Hoederkerken 
Maurelly’s Groovy – Hardy 
5 mnd. oude teef van prima type. Mooie outline en goede substantie voor leeftijd. Vrouwelijk hoofd met goede 
verhoudingen, prima oorplaatsing en –dracht, mooi donker oog en goed opgevulde voorsnuit van goede lengte. 
Mooie hals, rechte rug, prima staartaanzet en –dracht tijdens het gaan. Prima voorborst en ribwelving en prima 
bone. Zou iets sterker in pols mogen zijn. Gaat vlot door de ring met een erg leuk temperament. Prima 
vachtconditie. Mooi voorgebracht.  
1 Veelbelovend, Beste Jongste Pup 
Reagis Secret Star – Verbrugge-Groot 
5 mnd. oude gele teef met prima substantie en lichaamsverhoudingen. Mooi vrouwelijk hoofd met een zachte 
expressie, goed opgevulde voorsnuit van prima lengte, mooi donker oog, schaargebit en goed gedragen oor. 
Prima hals-rugbelijning, prima staartaanzet en –dracht tijdens het gaan. Prima voorborst en ribwelving voor de 
leeftijd. Passend bone, compacte voeten. Gaat vlot, vrolijk en met strakke toplijn door de ring. Prima vacht. 
Goed temperament en mooi voorgebracht.  
2 Veelbelovend 
Heddington’s Arizona – Weber 
4 mnd. oude choc. teef met prima substantie. Vrouwelijk hoofd met zachte expressie, prima oordracht, 
middelbruin oog en goed opgevulde voorsnuit met schaargebit. Krachtige hals, dipt iets in rug en mooie 
otterstaart. Krachtig bone, compacte voeten en prima voorborst en ribwelving. Nog erg los in front en ik zag 
graag iets meer staartactie in gaan. Prima vachtstructuur. Prima voorgebracht.  
3 Veelbelovend 
Bubbles Roots Que Sera Sera – Sprengers-Bertrand 



Flinke 6 mnd. oude teef met prima substantie. Vrouwelijk hoofd in goede verhoudingen, goed aangezet en 
gedragen oor, middelbrede schedel, mooi donker oog en vloeiende stop. Voorsnuit kon iets meer opgevuld 
zijn, prima schaargebit. Mooie hals-ruglijn maar zag graag een iets betere otterstaart. Prima voorborst en 
ribwelving, prima bone en compacte voeten. Gaat vlot door de ring maar wat los in front en zwikt wat in 
hakken. Prima temperament. Leuk voorgebracht.  
4 Veelbelovend 
Flot Sort Bine vd Stoevinghe – Hartjes 
4 mnd. oud zwart teefje met een prima totaalbeeld en in super conditie. Vrouwelijk hoofd in goede 
verhoudingen, prima oren, mooi donker oog, vloeiende stop en prima lengte van voorsnuit. Zag graag iets meer 
hals. Iets geronde croupe en wat hoge staartdracht. Rechte benen, passend bone, compacte voeten en 
evenredig matig gehoekt. Heeft helaas niet een optimaal gebit, neigt naar ondervoorbijtend.  
Belovend 
Stars And Tails I Will Make A Mess – Roefs 
4 mnd. oude speelse pup met een heel aansprekend hoofd maar met het lichaam wel wat opmerkingen. 
Puppyhoofd met heel zachte expressie, goed gedragen oor, mooi donker oog, goed opgevulde voorsnuit en 
gebit volop aan het wisselen. Heeft op dit moment maximaal keelhuid. Iets geronde bovenbelijnng, prima 
staartaanzet en –dracht. Gaat vlot maar met losse gangen en sikkelt iets in gangen. Prima vacht, leuk 
temperament.  
Veelbelovend 
Bubbles Roots Question Of Time – Gal 
6 mnd. oude teef met prima lichaamsverhoudingen en type. Vrouwelijk hoofd met mooi gedragen oor, mooi 
donker oog en prima stop. Zag graag een iets beter opgevulde voorsnuit, prima gebit. Mooie hals-ruglijn, iets 
geronde croupe en voldoende voorborst en ribwelving voor leeftijd. Voldoende bone en compacte voeten. 
Gaat vlot door de ring maar sikkelt iets in hak. Leuk temperament, professioneel voorgebracht.  
Veelbelovend 
Mijn Hartenlief v’t Bakkersveld – Bakker-Meijer 
5 mnd. oude zwarte teef met prima maat en lichaamsverhoudingen, maar laat het in constructie een beetje 
zitten. Toont op het moment erg overbouwd. Vrouwelijk, iets gestrekt hoofd, middelbrede schedel, goed 
aangezet oor, vloeiende stop, prima lengte van voorsnuit en schaargebit. Middellange hals, licht oplopende 
ruglijn en ik zag graag iets dikkere otterstaart. Zag graag meer bone, compacte voeten. Gaat vlot door de ring 
maar iets nauw in achterhand en los in front. Leuk temperament. Mooi voorgebracht.  
Belovend 
Windup Barberry Burberry Beverley – Thexton 
5 mnd. oude teef met een iets gestrekt vrouwelijk hoofd. Donker oog, zag graag iets meer vulling in voorsnuit. 
Prima hals, zag graag een iets betere toplijn, wat sterk hellend bekken en hoge staartdracht. Zag graag iets 
meer bone. Compacte voeten, prima voorborst en ribwelving voor leeftijd. Gaat vlot maar wat los in front. 
Prima temperament.  
Veelbelovend 
 
Teven Puppyklas 
Keurmeester: H. Hoederkerken 
Wahnahnish Love Story – Candel 
7 mnd. oude teef met een uitmuntende outline. Erg aantrekkelijk vrouwelijk hoofd met mooie brede schedel, 
voldoende opgevulde voorsnuit, schaargebit en goed aangezet en gedragen oor. Uitmuntende voorborst en 
ribwelving en super hals.  Prima beenlengte, compacte voeten en passend bone. Gaat vlot door de ring. 
Uitmuntende conditie en goede presentatie.  
1 Veelbelovend, Beste Pup 
Barkarole of The Barking Voices – Groeneweg- d Klerk 
7 mnd. oude teef met een erg mooi totaalbeeld en prima substantie voor leeftijd. Vrouwelijk hoofd met een 
mooi aangezet oor en in totaal een heel zachte expressie. Om te zeuren, zou ze misschien iets meer opvulling 
onder de ogen mogen hebben. Schaargebit en mooi donker oog. Prima hals, dipt iets in rug, erg mooi compact 
in lendenen en mooie otterstaart. Uitmuntend bone, mooie beenlengte en compacte voeten. Gaat vlot door de 
ring. Heeft een mooie conditie en wordt mooi voorgebracht. Graag 
2 Veelbelovend 
Wymeswold Hi Class – Bakker 
Erg aansprekende teef van 7 mnd. van een prima type en met mooie substantie voor de leeftijd. Zag de 
staartdracht graag wat lager. Erg aansprekend vrouwelijk hoofd met zachte expressie, mooi gedragen oor, 



middelbruin oog, schaargebit en mooi opgevulde voorsnuit. Uitmuntende hals en toplijn maar wat hoge 
staartdracht. Uitmuntende voorborst en ribwelving, uitmuntend bone en beenlengte en compacte voeten. 
Prima hoekingen, staat iets ondergeschoven. Vlotte gangen. Uitmuntend gepresenteerd.  
3 Veelbelovend 
Wahnahnish Vision Of Love – Candel 
 7 mnd. oude substantiële teef met een mooi totaalbeeld. Vrouwelijk hoofd met goede verhoudingen, donker 
oog en schaargebit. Zag graag iets vollere voorsnuit en opvulling onder de ogen en ze toont wat keelhuid. Prima 
hals en toplijn en uitmuntende otterstaart. Uitmuntende voorborst en ribwelving, fractie diep gesteld, 
uitmuntend bone en compacte voeten. Gaat vlot door de ring met ruime gangen. Iets rijkelijk in conditie. 
Uitmuntend voorgebracht.  
4 Uitmuntend 
Let’s Dance Highland of Dalwhinnie – Oortveld 
7 mnd. oude teef die wat gestrekt in lichaam is. Vrouwelijk, wat gestrekt hoofd. Oordracht zou wat beter 
mogen, zag graag wat vollere voorsnuit en in totaal mag de expressie wat zachter zijn. Prima hals, rugbelijning 
moet strakker en ik zag graag wat meer bone en een dikkere otterstaart. Gaat vlot maar wat los door de ring. 
Gaat iets ondergeschoven. Prima conditie.  
Belovend 
Vonders Legacy You Look Perfect – Prakken-Borst 
9 mnd. oude zwarte teef in wat rijkelijke conditie. Aantrekkelijk hoofd met donker oog, goed gedragen oor, 
goede volle voorsnuit en schaargebit. Prima hals en toplijn, erg mooie otterstaart, prima voorborst en 
uitmuntende ribwelving dat wordt geaccentueerd door de speklaag. Prima beenlengte, passend bone en 
compacte voeten. Gaat vlot maar wat ondergeschoven achter. Prima vachtconditie. Erg leuk temperament, 
maar voeren moet buiten de ring gebeuren.  
Veelbelovend 
Zazou of The Noble Falcon – v Eijk 
7 mnd. oude zwarte teef in wat te rijkelijke conditie wat de belijning verstoord. Vrouwelijk hoofd met donker 
oog, prima aangezet en gedragen oor, schaargebit maar ik zag graag iets meer opvulling  van voorsnuit. Prima 
hals, zag graag strakkere rugbelijning, passend bone en compacte voeten. Goede beenlengte, voldoende 
voorborst en ribwelving. Gangwerk nauwelijks te beoordelen, heeft echt meer training nodig. Erg leuk 
temperament. Werk aan de winkel! 
Belovend 
Caya – Verwijst/d Koning 
8 mnd. oude zwarte teef van prima type. Vrouwelijk hoofd met mooi opgevulde voorsnuit en donker oog. Wat 
korte hals, rechte rug en sterk hellend bekken. Evenredig, matig gehoekt, voldoende voorborst en ribwelving 
voor leeftijd. Gangwerk steppend in front en nauw achter. Prima vachtconditie. Vanwege gangwerk en hoge 
staartdracht, 
Belovend 
Tosca – Rouwenhorst 
8 mnd. oude forse vrouwelijke teef met iets gestrekt hoofd. Zag graag iets meer opvulling onder de ogen, goed 
pigment en schaargebit. Prima hals, mooie toplijn en dikke otterstaart. Prima voorborst en ribwelving, prima 
beenlengte, passend bone en compacte voeten. Gaat vlot door de ring, mooi gangwerk! Prima conditie, is iets 
te zwaar. Goed temperament.  
Veelbelovend 
Rana d’n Onderstal – v Berkel 
7 mnd. oude choc. teef die iets gestrekt in hoofd is. Vrouwelijk hoofd met goede verhoudingen, passende 
oogkleur, schaargebit maar zag graag een vollere voorsnuit. Dipt wat in de rug en ze heeft een wat geronde 
croupe. Zag graag wat meer voorborst en ribwelving. Prima beenlengte en compacte voeten. Gaat vlot door de 
ring maar los in front en nauw achter. Prima vachtconditie, mooi voorgebracht.  
Belovend 
Arisha Shakira Finally Found You – Vos-Snoek 
8 mnd. oude zwarte teef die véééél te zwaar is. Vrouwelijk hoofd dat iets klein toont t.o.v. het lichaam, donker 
oog en groot oor. Heel veel keelhuid en wammen en dipt wat in rugbelijning. Goede voorborst en ribwelving. 
Zag graag wat meer bone en lengte in benen. Gaat wat slomig door de ring, heeft dan ook veel mee te dragen. 
Zag graag wat meer temperament.  
Belovend 
Reagis Heaven Is A Secret – vd Heuvel 



7 mnd. oude teef die zich vandaag niet optimaal presenteert, voor mij is ze echt te terughoudend in de ring. 
Vrouwelijk hoofd met goede verhoudingen, donker oog, prima opgevulde voorsnuit, schaargebit en 
aantrekkelijke expressie. Voldoende hals, rechte rug maar zou fractie compacter in lendenen mogen zijn. 
Passend bone en compacte voeten. Gaat wat gedrukt door de ring. Prima conditie. Vanwege temperament 
Belovend 
Bebbe’s Dûnsje vd Jabolkeshut – Visser 
9 mnd. oude zwarte middelgrote teef. Zag graag iets meer substantie. Vrouwelijk hoofd, donker oog, 
schaargebit en goed gedragen oor. Prima hals en toplijn,prima beenlengte en compacte voeten. Zag graag wat 
meer bone. Gaat vlot door de ring maar wat los in front. Prima temperament en ringpresentatie.  
Veelbelovend 
 
Teven Jeugdklas  
Keurmeester:  M. Rawlinson 
Maurelly’s Anna Belle – Hardy 
Zwarte teef van 13 mnd. van een heel goed type. Heel aantrekkelijk hoofd en uitdrukking. Goede halslengte, 
prachtige bovenlijn, goed bone en goed gevormde voeten. Diepe en goede ribwelving. Schouder kon beter 
gehoekt zijn en ze staat achter wat koehakkig.  
1 Uitmuntend, CAC, Beste teef 
Bekspring Northern Twilight – Verhaag 
Choc. teef van 15 mnd. met een klassieke belijning en in totaalbeeld stevig gebouwd. Goede oogkleur. Goede 
halslengte, vlakke bovenlijn en goed gehoekte schouder. Stuwend gangwerk. Iets te veel gehoekt achter en ze 
kon meer tweede dij hebben.  
2 Uitmuntend 
Wahnhnish Batida De Coco – Candel 
Gele teef van 13 mnd. van een goed type en met een vriendelijk hoofd en uitdrukking. Goede vlakke bovenlijn, 
diepe en goede ribwelving. Goede achterhand breedte en kniehoeking. Stuwend gangwerk. Schouder kon beter 
gehoekt zijn en ze is wat te zwaar.  
3 Uitmuntend 
King Fields Thrilled To Bits – Meijs 
Gele teef van 16 mnd. van een aantrekkelijk type en met een heel droog totaalbeeld. Vriendelijk oog en 
uitdrukking. Goede halslengte, vlakke bovenlijn en goed aangezette staart. Diepe en goede ribwelving, goede 
kniehoeking en achterhand. Schouder kon wat beter gehoekt zijn.  
4 Uitmuntend 
Teven Jeugdklas 
Keurmeester: M. Rawlinson (UK) 
Donna of Royal Pleasure –v Dongen 
14 mnd. oude gele teef met een vriendelijk hoofd en uitdrukking en correcte oogkleur. Goede boenlijn, goed 
gehoekte achterhand. Gangwerk in orde, maar heeft meer ringtraining nodig.  Kon meer bone en 
schouderhoeking hebben.  
Zeer goed 
Pretty Woman Road Of Princes – vd Zanden-Platenburg 
Zwarte teef van 16 mnd. met een vrouwelijk hoofd en goede oogkleur. Vlakke bovenlijn met goede 
staartaanzet. Correct, stuwend gangwerk. Schouder  en achterhand konden beter gehoekt zijn en ze mist 
massa waardoor ze lang in lendenen lijkt.  
Zeer goed 
Withara’s Stirling Value – d Bruijn –Crispijn 
17 mnd. oude zwarte teef met een vrouwelijk hoofd, goede voorsnuitlengte en goede oogkleur. Stuwend 
gangwerk. Kon beter gehoekt zijn in schouder. Is in totaalbeeld moeilijk te beoordelen, ze heeft meer 
ringtraining nodig.  
Zeer goed 
Ora Gentle Breeze Ambasadorius – v Rooij 
Gele teef van 14 mnd. met een droge en goed gebalanceerde belijning. Vriendelijk hoofd en uitdrukking. Goede 
halslengte overgaand in goed gehoekte schouder. Gangwerk iets onregelmatig en ze is te zwaar. 
Utmuntend 
Roundwood’s Hello Beautiful – Bijhold 
14 mnd. oude teef met een aantrekkelijk hoofd en goede oogkleur. Goede halslengte, vlakke bovenlijn en 
brede achterhand met goede kniehoeking. Zag graag een betere schouderligging. 



Uitmuntend 
Mayberry’s Dream Another Star – v Houtum 
Zwarte teef van 13 mnd. met een vriendelijk hoofd en uitdrukking. Vlakke bovenlijn, wat licht bone en mist in 
totaalbeeld substantie.  Achter wat koehakkig. Gangwerk in orde maar soms moeilijk te beoordelen.  
Goed 
Paddy St. John’s Truefriend – vd Meer-Slotboom 
13 mnd. oude choc. teef met een droge en goed gebalanceerde belijning. Vrouwelijk hoofd maar oog zou iets 
donkerder kunnen. Diepe, goede ribwelving en goede achterhand. Stuwend gangwerk. Kon voor en achter 
beter gehoekt zijn.  
Uitmuntend 
Jett – Loeber 
16 mnd. oude zwarte teef met een goed gevormd hoofd maar de oogkleur is te licht. Droge hals en vlakke 
bovenlijn. Goed gangwerk. Ze mist massa waardoor ze lang in lendenen lijkt. Ze is ook wat smal in borst.  
Zeer goed 
Jayla – Beukers 
16 mnd. oude gele teef met een vrouwelijk hoofd en wat licht oog. Droge belijning en een goede halslengte. 
Goed bone en goed gevormde voeten. Ze moet nog uitzwaren. Stuwend gangwerk. Kon voor en achter meer 
gehoekt zijn.  
Uitmuntend 
Withara’s Lady Norah – Heemskerk 
Zwarte teef van 17 mnd. met een droge belijning, goed gevormd hoofd. De oogkleur is naar mijn smaak te licht. 
Goede halslengte, goed gehoekte schouder en de bovenlijn moet vaster worden. In totaalbeeld wat smal. 
Correct en stuwend gangwerk.  
Zeer goed 
Bender Senang Bentley’s Princess- Hutten 
15 mnd. oude gele teef van een goed type en met droge en goed gebalanceerde belijning. Vriendelijk hoofd en 
uitdrukking en goede diepe ribwelving. Stuwend gangwerk. Kon voor en achter beter gehoekt zijn en de 
staartaanzet is wat laag.  
Uitmuntend 
De Pasman Hoeve Millie – Lobeek-Schreurs 
15 mnd. oude zwarte teef van klassiek type met een vrouwelijk hoofd en uitdrukking. Goed gehoekte schouder, 
goed bone, goed gevormde voeten en goede ribwelving. Correct gangwerk met veel stuwing. Ze is uit vacht 
hetgeen afbreuk doet aan het totaalplaatje.  
Uitmuntend 
Veerle of Sweet Ale – d Boer 
11 mnd. oude choc. teef met een vrouwelijk hoofd maar wat licht oog. Stevig bone, goede polsen en goede 
staartaanzet. Zeer stuwend gangwerk maar nog wat nauw. Wat smalle borst.  
Uitmuntend 
Old Averest Strawberry Fields – v Elburg 
Zwarte teef van 13 mnd. met een droge belijning. Vrouwelijk hoofd en uitdrukking. Droge hals, vlakke 
bovenlijn, voor en achter goed gehoekt maar staat achter iets koehakkig. Stuwend gangwerk. Heeft tijd nodig.  
Uitmuntend 
Skye v’t Witte Noorderlicht – Otter 
9 mnd. oude zwarte teef met een goed gevormd hoofd en goede oogkleur. Goede schouderhoeking maar ze 
kon iets meer halslengte hebben. Goed bone, goed gevormde voeten en goede ribwelving. Stuwend gangwerk. 
Heeft tijd nodig.  
Uitmuntend 
Hope v’t Witte Noorderlich – d Ruijter 
9 mnd. oude gele teef waarvan het hoofd zich nog moet ontwikkelen. Nog wat ondiepe stop, correcte 
oogkleur. Diepe borst, stevig bone en polsen moeten sterker worden. Bovenlijn is niet strak tijdens het gaan 
maar dat komt met de tijd.  
Zeer goed 
Isla v’t Witte Noorderlicht – Noordermeer 
Gele teef van 9 mnd. met goede voorsnuitlengte en correcte oogkleur. Hoofd moet zich nog verder 
ontwikkelen en in schedel breder worden. Goed bone maar nog slap in polsen, smalle en diepe borst. Stuwend 
gangwerk. Vacht van wat zachte structuur.  
Uitmuntend 



Old Changed Way’s View From Heaven – Nijkamp/Zeestra 
Zwarte teef van 9 mnd. met een vrouwelijk hoofd en goede oogkleur. Goed bone en ribwelving, goed gehoekte 
achterhand. Correct gangwerk. Bovenlijn moet vaster worden en ze moet nog groeien om in balans te komen.  
Uitmuntend 
Maurelly’s Gypsy Time – Hardy 
16 mnd. oude choc. teef met een goed gevormd hoofd en goede oogkleur. Goede schouderhoeking, bovenlijn 
moet vaster worden. Achterhand kan breder en de staartaanzet is wat laag. Wat onregelmatig gangwerk.  
Zeer goed 
Bloomwood’s Mrs Grey Bella Mare – Thexton 
Zwarte teef van 12 mnd. met een vrouwelijk hoofd en goede oogkleur. Goed bone maar ze is te zwaar 
waardoor ze korter in beenlengte en in hals lijkt te zijn. Gangwerk is wat onregelmatig. Goed gevormde staart 
maar de aanzet is wat laag.  
Zeer goed 
Withara’s Oriental Lilly – Trossel 
Zwarte teef met een droge belijning, vrouwelijk hoofd en correcte oogkleur. Vlakke bovenlijn maar iets lang in 
lendenen. Stuwend gangwerk. Ze moet zich nog verder ontwikkelen, is wat smal in achterhand en de polsen 
moeten sterker worden. 
Zeer goed 
Xanthos Flora of Roxy’s Tale – Hoogenboom 
12 mnd. oude zwarte teef met een vrouwelijk hoofd, goed bone en goed gevormde voeten. Goed gespierd en 
diepe en goede ribwelving. Goed gangwerk. In totaalbeeld is ze wat aan de kleine kant en ik zag graag wat 
meer schouderhoeking. 
Uitmuntend 
Boggy Valley’s Claire – vd Berg 
14 mnd. oude gele teef met correcte oogkleur maar het hoofd is naar mijn smaak wat mannelijk. Diepe borst 
en goed bone. Correct gangwerk maar iets slap in polsen. Zag graag in totaalbeeld betere hoekingen en de 
achterhand is minder goed gedefinieerd.  
Zeer goed 
Keep On Believing vd Ansjoros – Bugel-Jansen 
Heel aantrekkelijke lichtgele teef van 14 mnd. met een heel goed totaalbeeld. Goed gehoekt voor en achter, 
goede diepe ribwelving. Gangwerk iets onregelmatig. 
Uitmuntend 
Boggy Valley’s Anke – vd Berg 
12 mnd. oude choc. teef met goede voorsnuitlengte maar oogkleur kon donkerder. Stevige vlakke bovenlijn en 
goede staartaanzet. Goede ribwelving, correcte kniehoeking maar schouderhoeking kon beter. Ze is in de rui 
waardoor ze wat lang in lendenen lijkt.  
Uitmuntend 
 
Teven Tussenklas 
Keurmeester:  H. Hoenderkerken 
Woefdram’s Apple Of The Eye – Brouwer-Prevoo 
Aansprekende 18 mnd. oude gele teef met een mooie outline. Aansprekend tevenhoofd van goede lengte met 
goed aangezet en gedragen oor, mooi opgevulde voorsnuit en donker oog en geeft in het geheel een mooie 
zachte expressie. Uitmuntende hals en toplijn, dikke otterstaart, uitmuntende voorborst en ribwelving,  
passend bone en compacte voeten. Gaat vlot door de ring met een leuke staartactie, leuk temperament. 
Uitstekend voorgebracht.  
1 Uitmuntend 
Dreaming About You v Actreon – v Loe 
20 mnd. oude choc. teef van prima type, vrouwelijk met voldoende substantie. Iets gestrekt tevenhoofd, zag 
graag wat meer stop, wat licht oog, schaargebit. Mooie hals-rugbelijning, mooie otterstaart en prima voorborst 
met voldoende ribwelving. Evenredig gehoekt, compacte voeten maar draait voorvoeten iets uit. Gaat vlot 
door de ring maar wat los in front. Prima conditie en ring presentatie.  
2 Uitmuntend 
Hot And Spicy of The Barking Voices – Groeneweg- d Klerk 
Mooie compacte 20 mnd. oude gele teef van prima type. Vandaag iets verlegen in de ring. Mooi droog 
vrouwelijk hoofd met zachte expressie, middelbrede schedel en iets vloeiende stop. Mooie lengte en diepte 
van voorsnuit en mooi donker oog. Uitmuntende hals en toplijn, uitmuntende voorborst en ribwelving, prima 



beenlengte en compacte voeten. Gaat vlot door de ring maar zag graag wat meer kracht in de achterhand. 
Uitmuntende conditie en ringpresentatie. 
3 Uitmuntend 
Wizzy Wicked’s Dare To Dream A Nixie – Barten 
23 mnd. oude gele teef van prima type en met een mooi vrouwelijk hoofd. Prima verhoudingen in hoofd, goed 
opgevulde voorsnuit, schaargebit en prima pigment. Mooi droog hoofd met fijne zachte expressie. Prima hals, 
rechte rug en mooie otterstaart. Prima voorborst en ribwelving. Iets geknepen in ellebogen en ik zag graag iets 
meer bone. Compacte voeten. Gaat vlot door de ring maar zag graag iets meer power. Prima conditie en 
ringpresentatie.  
4 Uitmuntend 
Izzy – Scholts 
20 mnd. oude zwarte teef van prima type. Vrouwelijk hoofd met brede schedel, prima ooraanzet en –dracht, 
zag graag een wat vollere voorsnuit, krap schaargebit. Prima hals-rugbelijning, iets ronding in croupe, prima 
voorborst en uitmuntende ribben. Zag graag iets meer bone, compacte voeten. Gaat vlot door de ring met 
leuke staartactie. Goede conditie en temperament.  
Uitmuntend 
Limited Edition of Power of Pleasure – v Berkel 
22 mnd. oude teef van prima type. Aansprekend vrouwelijk hoofd in goede verhoudingen, mooi donker oog, 
volle voorsnuit en schaargebit. Mooie hals-rugbelijning, rechte rug en otterstaat. Prima voorborst maar zag 
graag iets meer ribwelving. Passend bone, compacte voeten en goede beenlengte. Gaat wat los in front en 
nauw achter. Vachtconditie en –kleur niet ideaal. Mooie voorgebracht.  
Uitmuntend 
De Arunci Toronja – v Gestel 
19 mnd. oude gele teef die een aansprekend hoofd heeft maar het wat laat zitten in lichaam. Aansprekend en 
vrouwelijk hoofd met zachte expressie, prima schedel-voorsnuit verhouding, mooie voorsnuit en schaargebit. 
Prima hals-rugbelijning, heeft redelijk veel keelhuid en voldoende voorborst en ribwelving. Zag haar graag wat 
temperamentvoller en met meer kracht door de ring gaan. Voldoende beenlengte, compacte voeten maar 
vacht niet in ideale conditie. Om gangwerk 
Zeer goed 
Oamaruvuan – Schoof 
18 mnd. oude teef van een prima type en totaalbeeld en met prima substantie. Vrouwelijk hoofd in goede 
verhoudingen, donker oog, iets korte maar goed opgevulde voorsnuit en ondervoorbijtend. Krachtige hals, 
rechte ruglijn en mooie otterstaart. Voldoende voorborst, uitmuntende ribwelving, rechte benen en compacte 
voeten. Zag graag wat meer bone. Evenredig gehoekt. Gaat vlot door de ring. Heeft een leuk temperament. 
Helaas door gebit een 
Goed 
Quinsey Jayden v Jojomaco’s Hof – Vonk 
20 mnd. oude choc. teef van zeer goed type. Gestrekt in lichaam, vrouwelijk hoofd met wat geknepen 
voorsnuit, zou iets beter opgevuld kunnen zijn. Passende oogkleur, schaargebit en goed aangezet en gedragen 
oor. Heeft veel keelhuid, middellange hals, wat geronde bovenbelijning, voldoende voorborst maar mist 
ribwelving. Rechte benen maar zag graag meer bone, compacte voeten. Gaat vlot door de ring, nauw achter, 
los in front.  
Zeer goed 
Hail – Raaijman-Smulders 
1,5 jr. oud zwart teefje van prima type. Vrouwelijk hoofd met middelbrede schedel, goed oor, prima expressie, 
wat korte voorsnuit, mooi donker oog, zwarte neus en schaargebit. Middellange hals, rechte rug, prima 
staartaanzet en –dracht in gaan. Prima beenlengte maar zag graag iets meer bone. Compacte voeten, 
voldoende voorborst en ribwelving. Gaat redelijk vlot door de ring maar wat nauw achter. Prima vachtconditie 
en –structuur. Prima temperament.  
Zeer goed 
Bender Senang Happy Girl –Foeken 
Gele teef van 15 mnd. met heel aantrekkelijk hoofd, mooi compact lichaam maar erg geronde croupe. 
Vrouwelijk hoofd met mooie zachte expressie, middelbrede schedel en goed aangezet en gedragen oor. 
Schaargebit en een erg mooie volle voorsnuit. Prima hals, geronde croupe en voldoende dikke otterstaart. 
Voldoende voorborst en ribwelving, iets geknepen in ellebogen, uitmuntende beenlengte en compacte voeten. 
Gaat vlot maar iets ondergeschoven. Prima vacht maar zag graag iets meer temperament, mooi voorgebracht.  
Uitmuntend 



Bekspring Northern Sky – Pennings 
17 mnd. oude choc. teef van prima maat en lichaamsverhoudingen. Vrouwelijk hoofd met middelbrede 
schedel, wat vloeiende stop, volle voorsnuit en schaargebit. Prima hals en toplijn, mooie otterstaart en goede 
staartactie. Prima voorborst en ribwelving, mooie beenlengte, mooi bone en compacte voeten. Gaat een 
fractie onregelmatig in achterhand. Prima temperament en ringpresentatie.  
Uitmuntend 
 
Teven Openklas 
Keurmeester: Mrs. J. Rawlinson 
Hedda Von Den Riedwiesen – Weber 
Choc. teef van super kwaliteit met een goede belijning. Aantrekkelijk hoofd met goede voorsnuitlengte. Goede 
hals overgaand in goede voorhand met goed gehoekte opperarm. Goede ribwelving, goed gehoekte 
achterhand, super bovenlijn, staartaanzet, voeten en dubbele vacht. Zeer goed gangwerk.  
1 Uitmuntend RCAC 
Wahnahnish Lady Luck – Candel/Bakker 
Gele teef van een uitmuntend type met een beeldige belijning en heel aantrekkelijk hoofd. Stevige hals 
overgaand in mooi gehoekte voorhand. Super bovenlijn en staartaanzet, correcte ribwelving. Uitmuntende 
kniehoeking maar kon iets meer beenlengte hebben. Goede vacht en otterstaart. Goed gangwerk.  
2 Uitmuntend 
Rangers Wish Passion For Speed – v Os 
Teef met een vrouwelijk hoofd en beeldig oog zowel qua vorm als kleur. Goede voorsnuitlengte. Super 
halslengte overgaand in goede bovenlijn en staartaanzet. Voor en achter mooi gehoekt maar kon iets korter. 
Correcte vacht. Goed gangwerk. 
3 Uitmuntend 
Briyanna – v Leeuwen 
Zwarte teef van een uitmuntend type met een prachtig hoofd en uitdrukking en uitmuntende oogkleur. Stevige 
hals overgaand in goede schouderligging en goede opperarmhoeking. Goed diep lichaam met goede ribwelving, 
goed gehoekte achterhand, correcte vacht, correct bone en voeten. Goed gangwerk.  
4 Uitmuntend 
Creekwater Chardonnay Kisses – Engels 
Knappe gele teef van een goed type. Heel aantrekkelijk hoofd en uitmuntende oogkleur. Kon meer halslengte 
hebben, mooie opperarmhoeking en schouderligging en super ribwelving. Stevige en goed gehoekte 
achterhand en perfecte otterstaart. Naar mijn smaak is ze wat te zwaar, toonbaar in de zware schouder. Goed 
gangwerk.  
Uitmuntend 
Reed’s Fowling Yellow Narcissus – vd Meer-Stoelwinder 
Korte compacte gele teef, nog jong en ze heeft tijd nodig. Knap hoofd en uitdrukking. Goede bovenlijn en staart 
die wat hoog gedragen wordt. Zag graag iets meer bone. Zuiver gangwerk.  
Zeer goed 
Levona Harbour Be Mine At Night – Banis 
Zwarte teef van een goed type en met een aantrekkelijk hoofd. Voldoende halslengte, mooi gehoekte 
voorhand met goed diep lichaam. Goede bovenlijn en staartaanzet en netjes gehoekte achterhand. Zag graag 
iets meer bone. Vandaag niet in haar beste vacht. Zuiver gangwerk maar achter ietsje nauw.  
Uitmuntend 
Silronrays Idle Mariette – Stevens 
Teef met een vrouwelijk hoofd en correcte oogkleur maar kon meer stop hebben. Voldoende hals, maar 
schouderligging kon beter. Mooi en diep lichaam met goede ribwelving. Niet in haar beste vacht. Staartaanzet 
wat laag en ze is te zwaar hetgeen afbreuk doet aan het gangwerk.  
Zeer goed 
Dancha’s Elivia Madeow – Brouwers-Prevoo 
Gele teef in een uitmuntende vacht en conditie. Vrouwelijk hoofd, goede halslengte, mooie schouderligging en 
correcte ribwelving. Goed gehoekte achterhand met goede kniehoeking. Super gangwerk met uitmuntende 
stuwing vanuit de achterhand. Zou meer beenlengte kunnen hebben voor een betere balans. 
Uitmuntend 
Norrylabs Xiu Juan – Hamberg 



Vrouwelijke zwarte teef met een goed geprofileerd hoofd. Zag graag iets meer halslengte. Goede bovenlijn en 
staartaanzet, voor- en achterhandhoeking in orde, mooie beenlengte. Goed gangwerk. Moet in lichaam meer 
volwassen worden.  
Uitmuntend 
Boggy Valley’s Jacky – v Dijke 
Zwarte teef van het werkende type met een knap hoofd en vriendelijke uitdrukking. Goede halslengte en voor 
mooi gehoekt. Goede bovenlijn, kon meer ribwelving, bone en massa hebben. Correct gevormde staart. Naar 
mijn smaak is de vacht wat open. Goed gangwerk.  
Zeer goed 
Sungae’s Friendly Nora – Smit 
Compacte, kort gebouwde zwarte teef met een knap hoofd en perfecte oogkleur. Kon meer beenlengte 
hebben. Goede ribwelving, mooie stevige achterhand maar kon meer kniehoeking hebben. Correcte 
staartaanzet. Zuiver gangwerk.  
Uitmuntend 
Dante – t Broeke 
Teef met een vrouwelijk hoofd, mooie voorsnuitlengte maar oogkleur kon iets donkerder. Hals kon iets langer, 
goed gehoekt voor, goede ribwelving en uitmuntende dubbele vacht. Achterhand is in orde maar ze kon meer 
kniehoeking hebben. Goed gangwerk maar iets nauw achter. Ze moet wat afvallen.  
Uitmuntend 
Swinging Casper Kate Bush – Calis/v Bosch 
Zwarte teef die in een zeer fitte conditie wordt voorgebracht. Vrouwelijk hoofd, iets rond oog. Halslengte in 
orde, prachtig bone en voeten. Kon wat meer beenlengte hebben. Voor en achter mooi gehoekt. Eenmaal 
gewend was het gangwerk zeer goed.  
Uitmuntend 
Kir Royale vd Peppelenbosch – Rozem 
Vrouwelijke zwarte teef met een vriendelijk hoofd en uitdrukking. Goede halslengte, hoeking voor in orde en 
goede ribwelving. Kon achter iets beter gehoekt zijn en wat zwak in bone. Vandaag geen dubbele vacht. 
Gangwerk is moeilijk te beoordelen.  
Zeer goed 
Teska vd Rokerhof – Reefman 
Fitte en actieve gele teef met een vriendelijke uitdrukking en beeldige oogkleur. Goede voorsnuitlengte maar 
ze kon meer stop hebben en meer schedelbreedte. Goede halslengte, voor en achter mooi gehoekt, bovenlijn 
moet vaster worden. Goede hals- en lichaamslengte maar ze kon meer bone hebben. Goed gangwerk. 
Zeer goed 
Bonbini Tiq-Tuq of Dutch Print – v Noord-Klomp 
Gele teef die ik helaas niet goed kon beoordelen. (onleesbaar) . Standaard zegt geen overmatige schuwheid en 
helaas deinsde deze teef herhaaldelijk terug  en dat is ontypisch.  
Niet te beoordelen 
Enter The Lab Lovely Lily – Op Den Dries 
Hooggestelde gele teef met een knap hoofd en uitdrukking en goede oogkleur. Goede halslengte, mooie 
beenlengte en kort lichaam. Ze kon meer massa en ribwelving hebben en vandaag had ze geen dubbele vacht. 
Zuiver gangwerk.  
Uitmuntend 
Pocahontas – Mulders 
Knappe choc. teef met een knap hoofd en uitdrukking. Goede halslengte, uitmuntend gevormde voeten en 
mooi gehoekt voor en achter. Nog steeds een jonkie en zal met de tijd volwassen worden. Goede ribwelving. 
Niet in haar beste vacht maar er is nog veel ondervacht aanwezig. Goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Flynn –Streefkerk 
Vrouwelijke zwarte teef met een knap hoofd, goede voorsnuitlengte maar oogkleur kon donkerder. Mooi 
halslengte overgaand in goede schouderligging. Goede ribwelving en beenlengte maar ze kon meer bone 
hebben. Bovenlijn moet vaster worden en de staartaanzet is wat laag. Voorgebracht in super fitte conditie. 
Zuiver gangwerk.  
Zeer goed 
Play Mor Mamma Mia – Steentjes 



Choc. teef met veel kwaliteiten. Goed gevormd hoofd met goede voorsnuitlengte maar oog kon iets donkerder. 
Stevige hals met goede lengte overgaand in goed gehoekte voorhand. Goede ribwelving, achterhandhoeking in 
orde. Soms wat dip in de ruglijn maar dat zal steviger worden. Correcte dubbele vacht. Goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Riverflow Impressive Angel – Nieuwenhuis-Stegeman 
Vrouwelijke gele teef met een knap hoofd. Goede halslengte, voor- en achterhandhoeking in orde maar ze kon 
iets meer bone hebben en meer compacte voeten. Mooi compact lichaam en ribwelving. Niet in volle vacht 
maar ondervacht is aanwezig. Goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Black Beauty of Royal Pleasure – Feenstra 
Zwarte teef die in super fitte conditie wordt voorgebracht. Vrouwelijk hoofd waarvan de oogkleur donkerder 
mocht zijn. Goede halslengte overgaand in goed gehoekte voorhand. Goede ribwelving en kort gebouwd. Heeft 
een dubbele vacht. Naar mijn smaak kon ze wat meer bone hebben. Zeer goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Enlish Heritage Easby Abbey – Engels 
Zwarte teef van een goed type met een heel mooi hoofd en uitdrukking. Halslengte is in orde en goed gehoekte 
voorhand. Goede ribwelving, correct gehoekte achterhand met goede tweede dij. Super toplijn en correcte 
dubbele vacht. Goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Creekwater Charity – Kodde 
Beeldig type zwarte teef met een mooi hoofd en uitdrukking en goede oogkleur. Stevige hals overgaand in 
goed gehoekte voorhand. Goede ribwelving, mooi gehoekt achter en correcte dubbele vacht. Zag haar graag 
iets minder zwaar. Goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Hope Achter ’t Dijkje – Beukers 
Goed type zwarte teef met een heel aantrekkelijk hoofd en uitdrukking. Stevige hals overgaand in mooi 
gehoekte voorhand en opperarm. Diep lichaam met goede ribwelving. Goede achterhand maar kniehoeking 
kon beter en ze kon een steviger bovenlijn hebben. Maar er is zoveel wat goed aan dit meisje is. Goed 
gangwerk.  
Uitmuntend 
Kahlua vd Peppelenbosch- Rozema 
Actieve choc. teef met een mooi gevormd hoofd en voldoende halslengte. Goede lichaamslengte, 
schouderligging kon iets beter, mooi kort gebouwd lichaam. Niet in haar beste vacht vandaag. Zag graag meer 
bone en beter gevormde voeten. Eenmaal gewend was het gangwerk in orde.  
Zeer goed 
Valentijns Roos v’t Bakkersveld – Bakker-Meijer 
Zwarte teef met een mooie belijning maar naar mijn smaak is het hoofd wat te fors. Echter ze heeft een goede 
voorsnuitlengte. Goede halslengte overgaand in goede bovenlijn en staartaanzet. Voor goed gehoekt, diep 
lichaam, goede beenlengte en mooi gehoekte achterhand. Correcte dubbele vacht. Zuiver gangwerk. 
Uitmuntend 
Femke vd Hoogen Broek – Vos-Snoek 
Gele teef van een uitmuntend type met een beeldige belijning. Vrouwelijk hoofd met goede voorsnuitlengte. 
Goede halslengte, goed gehoekt voor, stevige bovenlijn en super achterhand. Voorgebracht in super conditie, 
volle vacht maar structuur kon harder. Goed gangwerk. 
Uitmuntend 
Nunca Noreen v Jojamaco’s Hof – Vos-Snoek 
Teef met een aantrekkelijk hoofd en vriendelijke uitdrukking maar zag oog graag donkerder. Halslengte in orde 
en overgaand in goede bovenlijn en staartaanzet. Goede opperarmhoeking, kort lichaam, goede kniehoeking 
en correcte dubbele vacht. Goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Maurelly’s Little April Shower – Hardy 
Gele teef met een beeldige belijning. Vrouwelijk hoofd met mooie oogkleur. Goede halslengte overgaand in 
uitmuntende bovenlijn en staartaanzet. Voor mooi gehoekt, goede beenlengte en stevige achterhand met 
goede kniehoeking.  Heeft het goede gewicht. Goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Mid Summer Dream of Storm’s Legacy – Vos-Snoek 



Heel aantrekkelijke gele teef met een vrouwelijk hoofd en vriendelijke uitdrukking. Goede halslengte 
overgaand in goed gehoekte voorhand. Mooi diep lichaam met goede ribwelving, goede lengte in lichaam en 
goed gehoekt achter, correcte dubbele vacht. Zeer goed gangwerk. Alleen moet ze leren om te staan.  
Uitmuntend 
 
Teven Kampioensklas 
Keurmeester: Mrs. M. McCulloch (Schotland) 
Fairywood’s You And Me – Aussem/vd Tuin 
Beeldige, goed gebalanceerde zwarte teef met een prachtig hoofd en uitdrukking en correcte oogkleur. Stevige 
hals, vlakke bovenlijn, correcte staartaanzet en goed gehoekt voor en achter. Zeer goed gangwerk.  
1 Uitmuntend 
Riverflow A Dream To Believe – vd Breemen 
Goed gebalanceerde gele teef met een aantrekkelijk hoofd en stevige hals. Vlakke bovenlijn en staartaanzet en 
goede vacht. Gaat en showt goed. 
2 Uitmuntend 
My Silver Hopeful Star vh Lepkeshof – Vriezen 
Goed gebalanceerde lichtgele teef met een aantrekkelijk hoofd en goed pigment. Stevige hals, vlakke bovenlijn 
en goede staartaanzet. Voor en achter goed gebouwd. 
3 Uitmuntend 
 
Teven Veteranenklas 
Keurmeester:  M. Rawlinson 
Pepper Wit vd Hoogen Broek – Wisseloo 
Gele teef van 9 jr. van een uitmuntend type en totaalbeeld,  is heel goed gebalanceerd. Heel vriendelijk hoofd 
en uitdrukking. Uitmuntende vlakke bovenlijn en goede staartaanzet. Goed bone en goed gevormde voeten en 
voor en achter goed gehoekt. Showt heel goed voor haar zo jonge handler. 
1 Uitmuntend 
Bebbe’s Doiterke vd Jabolkeshut – Visser 
 8 jr. teef van een goed type met een vrouwelijk hoofd en vriendelijke uitdrukking en goede oogkleur. Goede 
halslengte, goed gehoekte schouder, vlakke bovenlijn en goede ribwelving. Kon achter beter gehoekt zijn. 
2 Uitmuntend 
Brooks Valley’s Black Gold – Meijs 
10 jr. zwarte teef met een uiterst vrouwelijk hoofd en allerliefste uitdrukking. Goed gehoekte schouder en 
ribwelving, goed bone en goed gevormde voeten. Voor leeftijd goed gangwerk. Kon iets langere hals hebben en 
iets korter gebouwd zijn. 
3 Uitmuntend 
Withara’s All My Loving – Trossel 
9 jr. zwarte teef in fitte en gespierde conditie en met een heel vrouwelijk hoofd. Goede vlakke bovenlijn en 
gangwerk met heel veel stuwing. Schouder kon beter gehoekt zijn en de hals iets langer.  
4 Uitmuntend 
Reagis Sweet Starlight – Bosman 
8 jr. gele teef met een stevige , vlakke bovenlijn en goede staartaanzet. Diepe ribwelving. Gangwerk iets mank 
vandaag. Zag graag meer hoeking in voor- en achterhand.  
Zeer goed 
Moonlight May of Marcail Highlands – Mackaay 
8 jr. zwarte teef met een heel vriendelijk hoofd en uitdrukking. Goede halslengte overgaand in vlakke bovenlijn, 
diepe ribwelving en stevige achterhand. Stuwend gangwerk hoewel deze keer wat onzuiver. Zag graag meer 
schouderhoeking. 
Uitmuntend 
Senna – Hiep 
13 jr. teef van een goed type en met een vriendelijk hoofd met goede oogkleur. Goed gespierd, diepe 
ribwelving. Zeer goed gangwerk voor de leeftijd. 
Uitmuntend 
Maurelly’s Kik Headline – Hardy 
13 jr. choc. teef van een goed type met een goede voorsnuitlengte en correcte oogkleur. Goed gehoekte 
schouder en goed bone. Ze is te zwaar en dat schaadt het totale plaatje. 
Zeer goed 



Shadowsquad Welsh Rose – Hardy 
15 jr. zwarte teef van goed type die geniet van haar dagje uit. Vriendelijk hoofd en uitdrukking en goede 
oogkleur. Goed gehoekte schouder. Gangwerk wat moeilijk te beoordelen. 
Uitmuntend 
 
Teven Fokkersklas 
Keurmeester: H. Hoenderkerken 
Riverflow Dreaming About The River – vd Breemen 
2 jr. gele teef van uitmuntend type en totaalbeeld. Zeer aansprekend vrouwelijk hoofd met brede schedel, 
donker oog, mooie volle voorsnuit, schaargebit en in totaal mooie zachte expressie. Uitmuntende hals, iets vlak 
liggend bekken en daardoor wat hoog gedragen staart. Uitmuntende voorborst en ribwelving, rechte benen, 
compacte voeten en voldoende beenlengte. Mooie vlotte gangen. Super leuk temperament, mooi 
voorgebracht.  
1 Uitmuntend 
Wahnahnish Love On Top – Candel 
Aansprekende 4 jr. teef met veel substantie. Vrouwelijk hoofd met zachte expressie, prima stop en mooie 
lengte en diepte van voorsnuit. Prima hals, rechte rug en dikke otterstaart. Uitmuntende diepte en breedte van 
ribkorf, krachtig bone en compacte voeten. Gaat mooi vlot door de ring met een leuk temperament, fractie 
nauw achter. Mooie presentatie.  
2 Uitmuntend 
Faya vd Hoogen Broek – Wisseloo 
2,5 jr. gele teef met prima lichaamsverhoudingen en maat. Erg mooi vrouwelijk hoofd met zachte expressie, 
donker oog, volle voorsnuit en schaargebit. Mooie hals, prima toplijn en mooie otterstaart. Net voldoende 
voorborst, prima ribwelving, mooie beenlengte en compacte voeten. Gaat vlot door de ring, iets nauw achter. 
Prima vachtconditie en –structuur. Professioneel voorgebracht.  
3 Uitmuntend 
Wahnahnish Silver Sensation – Candel 
Substantiële teef van 27 mnd. met mooie outline en compact lichaam. Mooi vrouwelijk en droog hoofd, prima 
lengte van voorsnuit, donker oog en krap schaargebit. Uitmuntende hals en toplijn, prima staartaanzet en –
dracht en mooie breedte en diepte van ribkorf. Passend bone, compacte voeten en voldoende beenlengte. 
Gaat vlot door de ring, mooi breed en parallel achter. 
4 Uitmuntend 
Abayomi Ugenia of Sweet Ale – Zoetebier-Koopman 
20 mnd. oude choc. teef van een uitmuntend type en met super substantie. Middelbrede schedel, prima lengte 
en diepte van voorsnuit, prima aangezet en gedragen oor, prima stop, schaargebit en passende oogkleur. 
Uitmuntende hals-rugbelijning, goed aangezette dikke otterstaart, uitmuntende voorborst en ribwelving. 
Mooie rechte benen en passend bone, compacte voeten. Evenredig gehoekt. Vlotte gangen, iets nauw achter. 
Gaat met een leuk temperament door de ring. Prima bespierd, mooie kleur vacht en –structuur. Erg leuk 
temperament en prima voorgebracht. Zal het prima in de (?) gedaan hebben.  
Uitmuntend 
Girl On Fire of The Barking Voices – Verschoor-Groeneweg 
2 jr. choc. teef met een mooi totaalbeeld maar ik zag haar graag een fractie compacter in lendenen. 
Aansprekend vrouwelijk hoofd met middelbrede schedel, goed aangezet en gedragen oor, passende oogkleur 
en volle voorsnuit. Prima hals-rug belijning, wat hoge staartaanzet in gangen. Prima voorborst en ribwelving, 
maar zag erg graag een fractie meer beenlengte. Vlot gangwerk, iets los in front en wat nauw achter. Prima 
temperament en ring presentatie.  
Uitmuntend 
Amber Dream of Campbell’s Lair – vd Kooij-Slootweg 
5 jr. oude zwarte teef van prima type. Toont wat lang in lichaam en op het moment wat zwak in rug. 
Aansprekend vrouwelijk hoofd met zachte expressie door het donkere oog, goed geplaatste oor en de volle 
voorsnuit. Zeer krap schaargebit. Middellange hals, zwakke rug, mooie otterstaart en prima voorborst en 
ribwelving. Zag graag iets meer beenlengte. Gaat vlot door de ring maar zag graag wat meer staartactie. In een 
wat te rijkelijke conditie.  
Zeer goed 
Symphonie of Cabot Strait – Brouwer 
2 jr. choc. teef van prima type en maat. Vrouwelijk hoofd met goede lengte en diepte in voorsnuit en vloeiende 
stop. Prima hals-rug belijning, prima voorborst en voldoende ribwelving. Goede beenlengte maar zag graag iets 



meer bone, compacte voeten. Gaat vlot door de ring maar zou meer temperament mogen tonen. Mooi 
voorgebracht.  
Uitmuntend 
Black Pearl Amy of Wonder Woods – Vreeling 
20 mnd. oude middelzware zwarte teef met een vrouwelijk en mooi droog hoofd. Mooi donker oog en goed 
gedragen oor. Middellange hals, rechte toplijn, voldoende voorborst en ribwelving. Staat frans in front en zag 
graag meer bone. Gaat vlot door de ring. Leuk temperament. 
Zeer goed 
Celine – Rupert 
3,5 jr. oude gele teef die bijna in slaap valt in de ring. Niet in optimale conditie. Vrouwelijk hoofd met wat 
bakken, middelbruin oog en goede lengte en diepte van voorsnuit. Redelijk veel keelhuid, rugbelijning moet 
veel beter en mooie otterstaart. Prima voorborst en goede ribben, net voldoende beenlengte en compacte 
voeten. Gaat vlot door de ring maar zag graag iets meer kracht in de achterhand.  
Zeer goed 
Let’s Be Betty’s Star of Dalwhinnie – Oortveld 
3 jr. choc. teef met mooie maat, prima type en mooi compact in lichaam. Vrouwelijk hoofd met goede lengte 
van voorsnuit, vloeiende stop, passende oogkleur en schaargebit. Mooie hals maar dipt wat in de rug, mooie 
otterstaart. Net voldoende voorborst en ribwelving, voldoende beenlengte en prima bone. Compacte voeten. 
Zag graag iets meer power in gangwerk. Leuk temperament, prima presentatie.  
Uitmuntend 
Jaclynn – Rupert 
1.5 jr. zwarte teef waarbij ik graag wat meer substantie zou zien. Vrouwelijk hoofd met middelbrede schedel 
maar zag voorsnuit graag wat voller. Schaargebit en mooi donker oog. Wat licht gebouwd lichaam en toplijn 
moet strakker. Voldoende voorborst en rib maar zag graag wat meer bone. Wat sterk opgetrokken 
onderbelijning. Gaat vlot door de ring maar wat ondergeschoven achter. Prima temperament.  
Zeer goed 
Yeva Yadee v Actreon – v Loe 
3 jr. zwarte teef van een mooi type maar vandaag niet helemaal in conditie. Aansprekend tevenhoofd met 
zachte expressie, mooi donker oog en schaargebit. Mooie hals, dipt wat in rug, iets geronde croupe en mooie 
otterstaart. Mooie voorborst, prima ribwelving. Toont wat( mamma-achtig?). Zag graag iets meer bone, 
compacte voeten. Gaat vlot door de ring. Leuk temperament. 
Uitmuntend 
 
 


