
Dogshow Bleiswijk  
3 november 2019 
Keurmeester: J. Stigt 
 
Beste teef en Beste van het Ras 
Millmarsh’s Voila I’m A Dreamer – Zetterdahl-Hellman 
RCAC/RCACIB teven 
Victor Victoria’s Quite An English Touch - Spriet 
Beste Baby 
Risby Jane Groot Wesselink – Pellenberg 
Beste Puppy 
Late Winter Karina of Cageman Pride - Kooijman 
Beste reu 
Sparky Blackrock Siscia – Korff 
RCAC/RCACIB reuen 
Claychalk Filippo -Spriet 
 
Reuen Jeugdklas 
Swissking Admirals Beach Boys – Meijer/Nugteren 
1 jr. gele reu die een mooi plaatje maakt. Goede verhouding in hoofd met goede expressie, mooi pigment en scharend 
gebit. Mooie hals-ruglijn, prima voorborst en goed gewelfde ribben. Goede voorhandhoeking, flinke achterhandhoeking. 
Prima vacht en otterstaart. Prima temperament. Voor leeftijd correcte gangen. Welverdiende “U”. 
1 Uitmuntend 
Victor Victoria’s Romantic Proposal – Spriet 
1 jr. choc. reu van zeer mooi type. Heel mooi hoofd met goede verhoudingen en snuitlengte, scharend gebit en mooi 
expressie. Harmonieus gebouwde hond. Krachtige nek en toplijn, mooie voorborst, goed gehoekt voor en voldoende 
achter. Goede ribbenpartij, bone en voeten. Prima gangen. Goede vacht en mooie otterstaart.  
2 Uitmuntend 
Creekwater Cedar Wood – Kodde 
1 jr. zwarte jonge reu van mooi type, niet overdreven. Goede verhouding hoofd- schedel-voorsnuit, scharend gebit en 
mooie expressie. Mooie voor- en achterhandhoeking en voor leeftijd goed gewelfde ribbenpartij. Mooi bone en voeten, 
typische vacht en otterstaart. Tijdens het gaan mag de rugbelijning nog wat vaster worden, maar mooi zuiver gangwerk. 
Rustig temperament.  
3 Uitmuntend 
Loldrup Loving Labs King Bullet30 – Dumernit 
Flinke maat reu van 9 mnd. van een mooi type. Breed in schedel en voorsnuit, voldoende donker oog en scharend gebit. 
Evenredig gehoekt voor en achter, krachtige hals, mooie bovenbelijning en super bone en voeten. Prima gewelfde 
ribbenpartij, erg goede vacht en otterstaart voor chocolate. Gangwerk nog wat los voor en achter maar voldoende 
uitgrijpend. Innemend temperament.  
4 Uitmuntend 
Black Velvet Ruby’s Ranch – Driehuis 
1,5 jr. zwarte reu die vandaag in iets zware conditie wordt voorgebracht. Hoofd met goede verhoudingen, duidelijke stop, 
breed in schedel, mooi donker oog en scharend gebit. Evenredig gehoekt voor en achter, voldoende bone maar voeten 
mogen wat krachtiger. Iets uit vacht vandaag. Vrolijk, stoute gangen, kan wat ringtraining gebruiken. Mooi bespiering. 
Vandaag zeer goed. 
Zeer goed 
Oakfield Ruby’s Ranch – Teisman/Huisman 
Zwarte reu van 11 mnd. van zeer goed type en ook in een wat rijkelijke conditie voorgebracht. Zag graag wat zachtere 
belijning in hoofd en wat meer lengte in voorsnuit, scharend gebit. Toont wat keelhuid, voeten mogen vaster en prima 
bone. Goed gehoekt voor, voldoende goed achter, goede vacht en otterstaart. Zou wat meer kunnen stuwen vanuit de 
achterhand en wat meer ringtraining kunnen gebruiken. Stout temperament.  
Zeer goed 
Wheatley of The Pyramid Woodstack – de Rooij- v Poppel 
Bijna 1 jr. mooie gele reu met prima expressie, donker oog en correct gebit. Krachtige hals, voldoende voorhandhoeking en 
flinke achterhandhoeking. Ribpartij in ontwikkeling, vacht iets aan de zachte kant. Prima bone en voeten en goede 
otterstaart. Nog wat los in front en in hak.  
Uitmuntend 
Greenwood Lodge Wonder Boy – Winkelman 
11 mnd. oude, leuke stoute reu van mooi type. Mooi hoofd en expressie, breed in schedel en scharend gebit. Mooie 
krachtige hals, voldoende voorhandhoeking en voldoende vaste hals-rugbelijning. Mooi bone en voeten, ribbenpartij al 
goed ontwikkeld en mooie vacht en otterstaart. Kan nog flink wat ringtraining gebruiken maar laat uiteindelijk goed 
gangwerk zien. In type een uitmuntend 
Uitmuntend 



Reuen Tussenklas  
Dolbia Inky Black – Dudkowiak  
21 mnd. zwarte reu van mooi type. Erg mooi hoofd met donker oog en expressie en scharend gebit. Krachtige hals, goede 
voorborst en mooie tonvormige ribben. Goede rugbelijning, goed gehoekt voor en achter maar croupe een fractie hellend. 
Mooi bone en voeten, prima vacht , otterstaart en kwispel. Mooi recht gangwerk maar zou meer grond mogen beslaan.  
1 Uitmuntend 
Reuen Openklas 
Greenwood Lodge Stealing Kisses – vd Linden 
Choc. Reu van 2 jr. en 9 mnd. van een zwaar gebouwd type. Mooi breed  en krachtig in schedel en voorsnuit en zeer 
innemende expressie. Iets keelhuid, krachtige hals en zeer diep en breed in ribben. Voldoende beenlengte, mooi bone en 
voeten. Evenredig gehoekt en prima vacht en otterstaart. Voor zo’n zwaar gebouwde hond voldoende krachtig gangwerk. 
Mag qua gewicht niet zwaarder worden.  
1 Uitmuntend 
Rijan Rangers Reddy For Anything – v Kooten 
Voskleurige mannelijke reu van bijna 2jr. en 9 mnd. Correct hoofd met mooie verhoudingen, scharend gebit en goede 
expressie. Krachtige hals, bovenbelijning kan wat vaster en voldoende bone en goede voeten. Voldoende gehoekt voor en 
achter. Vachtstructuur zou iets beter kunnen. Voldoende otterstaart.  
2 Uitmuntend  
Ruby’s Ranch Bojangles – v Casterop 
2 jr. choc. reu van zeer goed type en in iets rijkelijke conditie. Innemend hoofd, goed oog en expressie, krachtige voorsnuit 
en correct gebit. Voldoende hals, bovenbelijning kan wat strakker en evenredig gehoekt voor en achter. Mooi bone en 
voeten. Gangwerk zou krachtiger moeten en hij zou zijn temperament beter mogen tonen.  
3 Zeer goed 
Reuen Gebruikshondenklas  
Sparky Blackrock Siscia – Korff 
2 jr. prachtige zwarte reu van heel mooi type en met een enorm mooi hoofd. Mooie verhoudingen, donker oog, super 
expressie, diepe krachtige voorsnuit en correct gebit. Correcte hals, mooi bone en voeten en prima ribwelving. Prima stugge 
vacht en goede otterstaart. Mooi rastypisch gehoekt, fractie hellend bekken. Prima gangwerk, niets op aan te merken. Zeer 
mooie rasvertegenwoordiger.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB 
Reuen Kampioensklas 
Claychalk Filippo – Spriet 
3,5 jr. zwarte reu van extreem mooi type. Heel mooi krachtig mannelijk hoofd, heel mooie expressie en krachtige voorsnuit. 
Super nek en toplijn, keurig evenredig gehoekt, mooi bone en voeten en ribbenpartij voldoende gewelfd. Zachte vacht, 
super otterstaart. Prima gangwerk en temperament. Welverdiende” U”. 
1 Uitmuntend RCAC/RCACIB 
Dolbia Ever So Clever – Dudkowiak 
3 jr. extreem mooie gele reu met brede schedel, mooie expressie, goede verhouding voorsnuit en scharend gebit. Maakt 
een heel mooi plaatje. Krachtige vaste hals-rugbelijning, mooie voorborst en voorhandhoeking en evenredig gehoekt in 
achterhand. Passend bone en voeten, typische vacht en otterstaart en super kwispel. Mooi kort en breed in lendenen. 
Prima gangwerk, Een welverdiende “U”. 
2 Uitmuntend  
Wahnahnish Simply Sensational – Candel 
Bijna 4 jr. gele reu van zeer mooi type. Mooi breed in schedel, goede expressie, krachtige voorsnuit en gebit is OK. Krachtige 
vaste hals-rugbelijning, evenredig gehoekt voor en achter en prima voorborst. Goed gewelfde ribbenpartij, mooi bone en 
voeten en prima vacht en otterstaart. Zeer mooi typisch gangwerk, uitgrijpend en stuwend. Prima temperament.  
3 Uitmuntend 
Glorylines Thunderstorm – Nielsen 
2,5 jr. mooi type gele mannelijke reu. Krachtig hoofd en voorsnuit, mooie snuitlengte en mooie expressie. Zeer krachtige 
hals, prima bone maar polsen mogen iets krachtiger. Prima voeten, zeer evenredig gehoekt en goede ribwelving. Voldoende 
stuwend en uitgrijpend gangwerk. Typische vacht en otterstaart.  
4 Uitmuntend 
Eneleon English Edition – Schmalz/Brady 
4 jr. gele reu van een mooi type. Krachtig in hoofd en voorsnuit, mooie innemende zachte expressie. Zag graag betere 
positie van het gebit. Mooie compacte hond met goede ribwelving, zeer evenredig gehoekt en mooi bone en voeten. Prima 
vacht en otterstaart. Mooie evenredige gangen. Prima temperament.  
Uitmuntend 
Endeavour Morse vom Storkenbusch – Paans 
2,5 jr. mannelijke gele reu. Correct in hoofd, krachtige voorsnuit, correct gebit en prima expressie. Krachtige hals, bovenlijn 
voldoende vast, goede voorborst en diepe gewelfde ribbenpartij. Mooi bone en voeten, evenredig gehoekt en mooie 
vachtstructuur en otterstaart. Voldoende uitgrijpend en stuwend gangwerk. Prima temperament.  
Uitmuntend 
Dutch Scooter vom Storkenbusch – Paans 



4 jr. zeer krachtige zwarte reu, zwaar gebouwde hond. Breed in hoofd, lichaam en lendenen. Zag graag fractie meer lengte 
in voorsnuit, scharend gebit. Sterke hals, rond en breed in ribben en mooie voorborst. Prima bone en voeten, zeer 
evenredig gehoekt en goede vacht en voldoende otterstaart. Voldoende krachtige gangen. Prima temperament.  
Uitmuntend 
Teven Jongste Pupklasse 
Risby Jane Groot Wesselink – Pellenberg 
4,5 mnd. oude extreem schattige baby met een mooi vrouwelijk hoofdje, mooi donker pigment, oogkleur en expressie, 
voldoende stop en correct pigment.  Mooie hals-rugbelijning, prima voorborst en heel mooi bone en voeten. Evenredig 
gehoekt. Zeer correcte puppy gangen. Lief, innemend, vrolijk temperament.  
1 Veelbelovend Beste Baby 
Teven Puppyklas 
Late Winter Karina of Cageman Pride – Kooijman 
Mooi type choc. teefje van 8 mnd. met een lief innemend hoofd en expressie en correct gebit. Correcte hals-rugbelijning, 
voldoende voorborst en voldoende gehoekt voor en achter. Prima bone en voetjes, voor leeftijd mooi gewelfde ribbenpartij 
en goede otterstaart en kwispel. Goed temperament. Behoorlijke puppygangen.  
1 Veelbelovend Beste Puppy 
Teven Jeugdklas 
Wahnahnish Vision Of Love – Candel 
12 mnd. teef van uitmuntend type. Prima vrouwelijk hoofd en expressie, mooie voorsnuitlengte en gebit is OK. Krachtige 
hals, goede rugbelijning en mooie tonvormige ribbenpartij. Mooi bone en voeten, evenredig gehoekt voor en achter en 
prima kwispel. Zeer rastypische vachtstructuur. Voor leeftijd heel mooi gangwerk. Prima verdiende “U”. 
1 Uitmuntend 
Wymeswold Hi Class – Bakker/Kennis 
12 mnd. oude gele teef van uitmuntend type. Vrouwelijk hoofd met voldoende donker oog, mooi pigment en correct gebit. 
Prima hals-rugbelijning, prima voorborst en mooi bone en voeten. Evenredig gehoekt voor en achter. Is vandaag iets uit 
vacht. Prima staart en kwispel. Toont prima gangwerk.  
2 Uitmuntend 
Que Milagro Groot Wesselink – Pellenberg 
15 mnd. oude zwarte teef van uitmuntend type. Voldoende donker oog, mooie voorsnuitlengte en correct gebit. Krachtige 
hals, rechte bovenbelijning en evenredig gehoekt voor en achter. Mooi bone en voeten, goede vachtstructuur en 
otterstaart en mooie ronde ribben. Gangwerk voldoende krachtig, iets los in hak. 
3 Uitmuntend 
Healer’s Gift Just Perfect – Toonssen 
Vrouwelijk teefje van net 9 mnd. met een mooi donker oog en expressie en correct gebit. Voorsnuit moet voller en 
krachtiger worden en ik mis iets opvulling onder de ogen. Prima krachtige nek en bovenbelijning en zeer mooie tonvormige 
ribbenpartij. Prima bone en voeten en vrolijke kwispel. Goede vachtstructuur. Gangwerk kan nog wat regelmatiger.  
4 Uitmuntend 
Hope v’t Witte Noorderlicht – Ruyter 
Flinke teef van 13 mnd. die ik graag iets vrouwelijker zou willen zien. Wel een mooie innemende expressie. Zeer krachtige 
voorsnuit met correct gebit. Prima hals-rugbelijning, evenredig gehoekt, voldoende bone en voldoende krachtige voeten. 
Vachtstructuur OK. Rustig temperament. Toont wat keelhuid. Gangwerk zou krachtiger mogen. Om geslachtstype een Zeer 
goed.  
Zeer goed 
Isla v’t Witte Noorderlicht –Noordermeer 
Vrouwelijke teef van 14 mnd. met een vrouwelijk hoofd, mooi pigment en expressie en correct gebit. Voldoende krachtige 
hals en bovenbelijning, iets hellend bekken en voldoende gehoekt voor en achter. Voldoende bone en goede voeten, vacht 
zou wat stugger mogen en prima otterstaart. Gangwerk wat gebonden en zou meer stuwing vanuit de achterhand mogen 
hebben.  
Zeer goed 
Teven Tussenklas 
Victor Victoria’s Rain On My Parade – Spriet/vandenDriessche 
Heel mooi choc. teefje van 21 mnd. van uitmuntend type. Mooi besneden vrouwelijk hoofd, prachtige expressie en mooie 
voorsnuit, heel innemend. Mooie hals-rugbelijning, prima voorborst en ribbenpartij en prima bone en voeten. Evenredig 
gehoekt voor en achter, goede vachtstructuur en otterstaart. Voldoende grond beslaand gangwerk. Heel innemende mooie 
teef, een welverdiende “U”. 
1 Uitmuntend 
Konsul Lab Romantic Flower – Thexton 
Zwarte teef van 18 mnd. met een voldoende vrouwelijk hoofd, mooie verhouding voorsnuit/schedel, prima expressie en 
correct gebit.  Goede hals-rugbelijning, mooie voorborst en prima bone en voeten. Goed gehoekt voor, flink gehoekt achter 
maar bekken iets hellend. Prima vacht en otterstaart. Prima uitgrijpend gangwerk, trekt lendenen op.   
2 Uitmuntend 
Pocahontas vd Peppelenbosch – Pellenberg 



Vrouwelijke choc. teef van 20 mnd. met goede voorsnuitlengte en voldoende donker oog. Iets keelhuid, goede halslengte. 
Rechte bovenbelijning maar zag graag iets meer hoeking in voor- en achterhand. Voldoende bone, compacte voeten. 
Vachtstructuur en otterstaart moeten voller. Gespierde teef maar moet vaster in gangen worden. 
Zeer goed 
Teven Openklas 
Victor Victoria’s Quite An English Touch – Spriet 
Choc. teef van 27 mnd. van een uitmuntend en heel mooi type, fractie mannelijk. Mooi innemend hoofd, breed, mooie 
expressie, krachtige voorsnuit, scharend gebit en mooi oor. 
Krachtige hals, rechte rugbelijning en evenredig gehoekt. Mooi bone en compacte voeten en ronde ribbenpartij. Typische 
harde vachtstructuur en prima kwispel. Prima gangen, een welverdiende “U”. 
1 Uitmuntend RCAC/RCACIB 
Millmarsh’s V.I.P. – Zetterdahl-Hellman 
2 jr. Heel mooie uitmuntende teef van prima type. Mooie brede schedel, prachtig donker oog en expressie, voldoende 
lange voorsnuit, krachtig correct gebit en mooi oor. Prachtige hals-rugbelijning, stevig. Prima voorborst, mooi bone, voeten 
mogen wat vaster, mooie ribben en goed gehoekt. Prima vlot gangwerk. Mooi type.  
2 Uitmuntend 
Faya vd Hoogen Broek – Wisseloo-Kooijman  
3 jr. vrouwelijke teef met goede expressie en pigment. Zou zich wat mooier kunnen tonen qua temperament. Krachtige 
voorsnuit, prima hals-rugbelijning en goede ribbenpartij. Voldoende voorborst, voldoende gehoekt voor, goed gehoekt 
achter. Is iets uit vacht, mooie otterstaart maar ik mis een beetje de kwispel. Komt tot leven tijdens het gaan, prima 
gangwerk.  
3 Uitmuntend 
Wahnahnish Lady Luck – Bakker 
Gele teef van 2,5 jr. van een uitmuntend type. Krachtig hoofd, mooie innemende expressie, donker oog, goede voorsnuit en 
correct gebit. Iets keelhuid, stevige hals en goede rugbelijning. Breed in borst en lendenen, mooi zwaar bone en goede 
voeten. Evenredig gehoekt voor en achter, prima vacht en otterstaart. Gangwerk voor breed en met voldoende stuwing.  
4 Uitmuntend 
Dolbia Back To Black – Dudkowiak 
Uitmuntende zwarte teef van mooi type, vrouwelijk hoofd, mooie lengte voorsnuit en prima expressie. Krachtige hals, 
mooie tonvormige ribben en prima voorborst. Evenredig gehoekt voor en achter, voldoende bone, mooie voeten. Mist wat 
onderwol, voldoende otterstaart en mooie kwispel. Correct gangwerk. Prima temperament.  
Uitmuntend 
Greyhill’s Trouble In New Jersey – vd Heuvel/Hagenaar 
2,5 jr. zwarte teef van zeer goed type. Flinke diepe stop, zag graag iets zachtere expressie, correct gebit en goede voorsnuit. 
Voldoende krachtige hals-rugbelijning, voldoende bone en prima voeten. Zag graag iets meer hoeking voor en achter. Vacht 
en otterstaart OK. Gaat wat nauw achter, mag wat meer stuwen. Rustig temperament.  
Zeer goed 
Reagis Star Kisses – Toonssen 
Vrouwelijke teef van net 5 jr. met een mooi vrouwelijk hoofd, donker oog, krachtige voorsnuit, scharend gebit en lieve 
zachte expressie. Stevige hals, mooie ronde ribbenpartij en goede voorborst. Zag graag fractie meer bone en vastere 
voeten. Evenredig gehoekt voor en achter, mooie typische vachtstructuur maar iets uit vacht en lekkere stevige billen. 
Gangwerk mag wat krachtiger.  
Uitmuntend 
English Heritage Easby Abbey – Engels 
3 jr. zwarte teef van uitmuntend type met een mooi vrouwelijk hoofd, voldoende donker oog, goede schedel-voorsnuit 
verhouding en scharend gebit. Mooie hals-rug belijning, voldoende gehoekt voor, goed gehoekt achter. Mooi passend bone 
en prima voeten. Goede vachtstructuur, voldoende otterstaart en goede kwispel. Bekkenligging OK. Voldoende krachtig 
gangwerk maar zou iets meer mogen stuwen.  
Uitmuntend 
Teven Gebruikshondenklas 
Kim Wilde von der Kaiserleiten – Korff 
2 jr. uitmuntende zwarte teef, in stand een heel mooi plaatje. Vrouwelijk besneden hoofd, mooi donker oog en prima 
expressie. Vloeiende hals-rugbelijning, prima voorborst, brede tonvormige ribben en breed in lendenen. Mooi evenredig 
gehoekt, voldoende passend bone en voeten en prima kwispel en otterstaart. Prima vlotte gangen, een welverdiende “U”. 
1 UItmuntend 
Candy Store Queen Nesquick – Valentin 
2 jr. uitmuntende gele teef van heel mooi type en mooi in verhouding. Mooi oog, zachte expressie, krachtige voorsnuit en 
correct gebit. Mooie stevige hals, prima rugbelijning, evenredig voldoende gehoekt voor en achter. Mooi bone en voeten, 
breed en diep in ribben, goede vachtstructuur en otterstaart. Voldoende krachtig gangwerk.  
2 Uitmuntend 
Lab’s Fairytale’s Fingers Crossed – Juhl 
3 jr. mooi gebouwde vrouwelijke teef met een vrouwelijk hoofd, breed in schedel. Iets groot oog wat de expressie een 
beetje schaadt en gebit krap scharend. Mooie hals-rug belijning, prima voorborst, breed in ribben en harmonisch gehoekt 



voor en achter. Voldoende passend bone en voeten, prima vacht en otterstaart. Gangwerk achter wat nauw, wel voldoende 
stuwing. Prima temperament.  
3 Uitmuntend 
Teven Kampioensklas 
Millmarsh’s Voila I’m A Dreamer – Zetterdahl-Hellman 
2 jr.4 mnd. oude teef, for me picture perfect. Beeldschone teef van uitmuntend type. Prachtige rasvertegenwoordigster. 
Mooi hoofd waarin alles klopt. Mooie hals en bovenbelijning, evenredig harmonieus gehoekt en mooi bone en voeten. Diep 
en breed in ribben en super rastypische vacht. Prima gangen, mooie kwispel. Een dikke welverdiende “U” 
1 Uitmuntend CAC/CACIB/BOB 
Bradston’s Illusion – Kowalik 
3 jr. uitmuntende gele teef van mooi type. Vrouwelijk hoofd met goede expressie, breed in schedel en voorsnuit en correct 
gebit. Goede hals-rug belijning, prima ribwelving, voldoende voorborst. Goed gehoekt achter, prima vachtstructuur en 
otterstaart, passend bone en voeten. Voldoende grond beslaand en prima kwispel.  
2 Uitmuntend 
Teven Veteranenklas 
Pepper Wit vd Hoogen Broek – Wisseloo-Kooijman 
9 jr. mooie veteranenteef van uitmuntend type. Vrouwelijk hoofd met zachte expressie, mooi donker oog en gebit is OK. 
Prachtige hals en rug, breed en diep in ribben, breed in lendenen, evenredig gehoekt en prima bone en voeten. Dikke 
kwispelende otterstaart, super aandacht voor haar handler. Prima gangen voor leeftijd. Heel mooi voorgebracht. Een dikke 
welverdiende “U”. 
1 Uitmuntend 
Haily – d Ruijter 
8 jr. teef met lieve uitdrukking, mooi donker oog en voldoende krachtige voorsnuit. Voldoende krachtige hals, gebit is OK. 
Hals-rug belijning kan vloeiender, passend bone maar voeten moeten compacter. Voldoende hoeking voor, achterhand 
constructie OK en mooie ribwelving. Vrolijk gangwerk, kan wat regelmatiger.  
2 Zeer goed 
 
 
 
  
 
 


