
Dogshow Bleiswijk, 3 november 2018 
Keurmeester: Mr. H. Fryckstrand 
 
Beste reu en Beste van het Ras 
Woefdram’s American Mcdreamy – Nugteren 
RCAC reuen 
Counting Star Road Of Princes – t Horst 
CACIB reuen 
Windup Barberry Cherish Me Always – Sprengers -Bertrand 
RCACIB reuen 
Greenwood Lodge Our Dream Boy - Nijkamp 
Beste Veteraan 
A Sense O Pleasure’s Jim Bean – Roelands 
Beste Teef 
Riverflow Dreaming About The River – vd Breemen 
RCAC/RCACIB teven 
Creekwater Caffe Crema – Teeuw 
Beste Pup teven 
Ora Gentle Breeze Ambasadorius – v Rooij 
 
Reuen Jeugdklas 
Woefdram’s American Mcdreamy – Nugteren 
Super jeugdhond met veel goede eigenschappen. Aantrekkelijk hoofd en uitdrukking. Goede 
halslengte. Uitmuntend gebouwd, prachtig bone en voeten. Voor leeftijd perfecte ribben, 
sterke bovenlijn en krachtige achterhand. Zeer stuwend gangwerk. Uitmuntende vacht. 
Goed voorgebracht. Eentje met toekomst.  
1 Uitmuntend CAC/BOB 
Counting Star Road Of Princes – t Horst 
Reu van zeer hoge kwaliteit met een beeldig hoofd en uitdrukking. Uitmuntende en goede  
halslengte, goed gebalanceerd en correct gehoekt. Uitmuntend bone en voeten. Perfecte 
substantie en bovenlijn en goede rug. Stuwend gangwerk. Correcte vacht kwaliteit. Kan 
veelbelovende toekomst hebben.  
2 Uitmuntend RCAC 
Penara’s Grand Slam – Janssen 
Stevige jeugd reu met veel substantie. Mannelijk hoofd, mooie hals maar wat keelhuid. Goed 
bone en voeten. Super ribben, compact gebouwd, vlakke bovenlijn, correcte staart en 
stevige achterhand. Goed gangwerk. Uitmuntende vacht.  
3 Uitmuntend 
Olivier Du Taillis Madame – Bugel-Jansen 
Reu van zeer hoge kwaliteit met veel goede eigenschappen. Mannelijk hoofd met mooie 
uitdrukking. Zeer goede hals die goed is aangezet. Uitmuntend bone en voeten. Zeer goede 
ribben, compact gebouwd en stevige bovenlijn. Wat hoge staartdracht. Super achterhand. 
Goed gangwerk. Prachtige vacht en staart met een beeldige kleur. Goed voorgebracht.  
4 Uitmuntend 
Tillithale Skyfall – Groeneweg-d Klerk 
Mooie jeugd reu met heel veel energie. Mooie hoofd en uitdrukking en zeer goede hals. 
Voldoende gebouwde voorborst en goed bone. Voor leeftijd goed lichaam, stevige bovenlijn 



maar staartaanzet iets laag. Mooie achterhand. Moet in gangwerk wat rustiger worden. Niet 
in zijn beste vacht en de staart is heel dun.  
Zeer goed 
Woefdram’s Blackhawk – v Beersum 
Reu die niet zo groot is, hij kon in totaalbeeld mannelijker zijn. Mooi hoofd, goede hals maar 
wat steile schouder. Prachtig bone maar moet meer massa hebben. Vlakke bovenlijn en 
goede achterhand. Goed gangwerk. Mooie vacht. Vrolijke jonge reu.  
Zeer goed 
Dark Power from Ambasadorius – Thexton 
Mooie jeugd reu met een aantrekkelijk hoofd. Mooie hals, voldoende voorborst en 
hoekingen. Uitmuntend bone en voeten, goede ribben maar bovenlijn kon strakker. Mooie 
achterhand. Gangwerk kon stuwender en hij mist wat temperament. Zag hem graag in 
beweging wat vrolijker. Zeer goede vacht.  
Zeer goed 
 
Reuen Tussenklas 
Windup Barberry Cherish Me Always – Sprengers-Bertrand 
Super reu die ik heel mooi vind qua type en balans. Prachtig hoofd en uitdrukking. Zit goed in 
elkaar. Correcte substantie, bovenlijn en hoekingen. Zuiver gangwerk. Correcte vacht 
kwaliteit. Goed voorgebracht in goede conditie.  
1 Uitmuntend CACIB 
I Am Noxx from The Groove Of Joy – Smids-vd Heuvel 
Heel vrolijke reu met een mannelijk hoofd en mooie uitdrukking. Goede hals, goed gebouwd 
en zeer goed bone. Uitmuntende ribben, vlakke bovenlijn maar staartaanzet is wat hoog. 
Goede achterhand. Goed gangwerk. Mooie vacht.  
2 Uitmuntend 
Nelson – Vogel 
Stevige reu met een mannelijk hoofd dat beter in balans kon zijn en met een wat rond oog. 
Uitmuntende hals, steile schouder en prachtig bone. Zeer goed lichaam, stevige bovenlijn, 
staart wat hoog gedragen en mooie achterhand. Goed gangwerk. Goed voorgebracht.  
3 Uitmuntend 
 
Reuen Openklas 
Greenwood Lodge Our Dream Boy – Nijkamp 
Reu met kwaliteit en veel goede eigenschappen. Prachtig hoofd en uitdrukking, goede 
halslengte en prima gebouwd. Prachtig bone en voeten, uitmuntend lichaam en bovenlijn 
maar staart wat hoog. Stevige achterhand. Goed gangwerk. Prachtige vachtkleur en vacht. 
Goed voorgebracht.  
1 Uitmuntend RCACIB 
Jealous Guy v Radigujo – Schellevis 
Heel aantrekkelijke reu met een beeldig hoofd en uitdrukking. Mooie hals en voorborst, 
prachtig bone en goede substantie. Bovenlijn kon strakker, mooie achterhand en korte 
hakken. Gangwerk in orde maar kon stijlvoller. Correcte vacht en staart. Goed voorgebracht.  
2 Uitmuntend 
Labrador Garden’s Xen – v Tricht-v Leeuwen 



Stevige reu met een mannelijke hoofd dat beter gebalanceerd kon zijn. Mooie hals, goede 
voorborst, bone en voeten. Uitmuntende ribben, bovenlijn kon strakker en mooie 
achterhand. Gangwerk kon meer stuwen. Correcte vacht en staart.  
3 Uitmuntend 
Name Of The Game v’t Chielewout – v Dijk/Godwaldt 
Krachtige reu die er wat zwaar uitziet. Mannelijk hoofd dat beter gebalanceerd kon zijn. 
Goede hals maar met wat keelhuid. Voldoende voorhandhoeking, uitmuntend bone en veel 
substantie. Vlakke bovenlijn en stevige achterhand. Gangwerk in orde maar zwaar. Mooie 
vacht en staart.  
4 Uitmuntend 
Loco Dream Groot Wesselink – Pellenberg 
Wat kleinere en laag op de benen staande reu met een mannelijk hoofd. Mooie hals en 
voorborst, goed bone en uitmuntende ribben. Bovenlijn kon strakker en voldoende 
achterhanhoeking. Gangwerk kon meer stuwen en kon enthousiaster zijn. Mooie vacht.  
Zeer goed 
 
Reuen Gebruikshondenklas 
Candystore Pimms – Valentin 
Mooie reu in gespierde conditie en met een beeldig hoofd en uitdrukking. Goede hals en 
voorborst en prachtig bone. Zag graag meer substantie. Stevige bovenlijn, staart is wat hoog 
en uitmuntende achterhand. Zuiver gangwerk. Vacht niet in top conditie.  
1 Uitmuntend 
 
Reuen Veteranenklas 
A Sense Of Pleasure’s Jim Bean – Roelands 
Mooie 8 jarige veteraan met een aantrekkelijk hoofd. Uitmuntende gevormde hals en 
voorhand. Goed bone, uitmuntende ribben, goede bovenlijn en stevige achterhand. Goed 
gangwerk. Goede vacht. Oordracht iets ? 
1 Uitmuntend 
 
Teven Puppyklas 
Ora Gentle Breeze Ambasadorius – v Rooij 
Super ster met een prachtige toekomst. Vrouwelijk hoofd met mooie uitdrukking. Prachtige 
hals, goed gebouwd en alles is in balans. Uitmuntend bone, super ribben, strakke bovenlijn 
en krachtige achterhand. Zuiver en regelmatig gangwerk. Correcte vacht. ? shower, een 
toekomstige kampioen.  
1 Veelbelovend, Beste Pup 
Bloomwood’s Mrs Grey Bella Mare – Thexton 
Beeldige pup met veel goede eigenschappen. Beeldig hoofd en mooi gebouwd. Uitmuntend 
bone en voor leeftijd super lichaam. Vlakke bovenlijn en stevige achterhand Goed gangwerk. 
Geweldige vacht.  
2 Veelbelovend 
 
Teven Jeugdklas 
Clear Soul Road Of Princes – t Horst/Companjen 
Super jeugd teef met een beeldige belijning. Vrouwelijk hoofd dat een steviger voorsnuit kon 
hebben. Goede hals en voorborst, prachtig bone en substantie en perfecte bovenlijn. Stevige 



achterhand. Prachtig gangwerk. Mooie vacht. Goed voorgebracht. Kan een prachtige 
toekomst tegemoet gaan.  
1 Uitmuntend 
Candy Store Queen Nesquick – Valentin 
Teef van zeer hoge kwaliteit met veel goede eigenschappen. Beeldig hoofd, uitmuntende 
hals maar met iets keelhuid. Goed bone, volwassen lichaam, vlakke bovenlijn en stevige 
achterhand. Uitmuntende vacht en staart. Gangwerk kon energieker. Jeugd teef met een 
mooie toekomst.  
2 Uitmuntend 
Riverflow Piccadilly’s Future – vd Breemen 
Jeugd teef met knap gangwerk en in gespierde conditie. Vrouwelijk hoofd en goed 
aangezette mooie hals. Prima voor- en achterhandhoekingen, prachtig bone maar kon meer 
substantie hebben. Super bovenlijn en krachtige achterhand. Uitmuntend gangwerk. Goede 
vacht. Goed voorgebracht.  
3 Uitmuntend 
Millmarsh’s Vintage Chic – Burger 
Mooie teef met goede kwaliteit en substantie. Aantrekkelijk hoofd en goed aangezette hals. 
Goede voorborst, goed bone en voeten en uitmuntend lichaam. Iets lang in lendenen, goede 
bovenlijn en krachtige achterhand. Gangwerk in orde maar kon met meer aandacht. Goede 
vacht en staart.  
4 Uitmuntend 
Sanne vd Bernerberg – vd Berg 
Jeugd teef met een goede substantie. Mooi hoofd maar iets licht oog. Voldoende hals en 
voorhandhoeking. Goed bone, uitmuntende ribben, ruglijn kon wat strakker en mooie 
achterhand. Goede vacht. Gangwerk in orde.  
Uitmuntend 
Wahnahnish Spam A Lot – Candel 
Beeldige jeugd teef die meer aandacht kon tonen in de ring. Allermooiste hoofd en 
uitdrukking. Uitmuntende hals, wat steile schouder en goed bone. Uitmuntend lichaam en 
bovenlijn en stevige achterhand. Gangwerk is in orde maar kon meer stuwen. Niet in haar 
beste vacht.  
Uitmuntend 
Grace vd Bernerberg – vd Berg 
Wat kleinere teef die te zwaar is hetgeen afbreuk doet aan de totale balans. Beeldig hoofd, 
korte hals en ze kon voor beter gehoekt zijn. Super bone, uitmuntende ribben maar de 
bovenlijn kon beter. Goede achterhand en korte hak. Gangwerk kon meer stuwen. Mooie 
vacht.  
Zeer goed 
Jaffiethre’s Day Charly – Kuis 
Jeugd teef die te kort schiet in substantie en vacht. Ze zier er erg onvolwassen uit en heeft 
nog veel tijd nodig. Vrouwelijk hoofd en mooie hals. Kon voor beter gehoekt zijn, tenger 
bone en ze mist de vereiste substantie. Mooie bovenlijn in stand en goede achterhand. 
Gangwerk in orde. Vacht is niet correct.  
Goed 
Reed’s Fowling Hidden Pearl – Kooij 



Jeugd teef die meer ringtraining nodig heeft en moet wennen. Beeldig hoofd, goede hals, 
voorborst en bone. Moet meer substantie hebben en de bovenlijn moet strakker. Mooie 
achterhand. Gangwerk is moeilijk te beoordelen. Goed voorgebracht.  
Zeer goed 
 
Teven Tussenklas 
Riverflow Dreaming About The River – vd Breemen 
Teef die vanuit elke hoek bekeken van top kwaliteit is. Prachtig hoofd en uitdrukking. 
Uitmuntende hals en voorhand, zeer goed bone en uitmuntende ribben. Goede 
lichaamsdiepte, mooie bovenlijn en staartaanzet en super achterhand. Zuiver gangwerk. 
Goede vacht en staart. Perfect voorgebracht.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB 
Creekwater Caffe Crema – Teeuw 
Volwassen jonge teef met veel goede eigenschappen. Vrouwelijk hoofd, voldoende hals en 
mooie voorhand en bone. Perfecte substantie, stevige bovenlijn, goede achterhand en korte 
hak. Stuwend gangwerk. Correcte vacht en staart maar zou haar staart meer kunnen 
gebruiken in de ring. Goed voorgebracht.  
2 Uitmuntend RCAC/RCACIB 
Briyanna – v Leeuwen 
Volwassen jonge teef met een beeldig hoofd en uitdrukking. Uitmuntende hals en voorborst, 
goed bone en super ribben. Bovenlijn kon strakker, stevige achterhand. Goed gangwerk. 
Mooie vacht. Vrolijke showgirl, goed voorgebracht.  
3 Uitmuntend 
Hopefull Ayla v Arka’s Lot – v Deijck-Sporrel 
Vrolijke meid met een mooi hoofd en uitdrukking. Goede hals, steile schouder en voldoende 
bone. Bovenlijn kon strakker, stevige achterhand. Gangwerk in orde. Is niet in volle vacht. 
Goed voorgebracht.  
4 Uitmuntend 
Bo Jingle of Royak Pleasure – Mallens-vd Bruggen 
Jonge teef die nog meer tijd nodig heeft. Vrouwelijk hoofd, mooie hals maar steile schouder. 
Kon meer bone hebben en meer substantie en bovenlijn kon strakker. Krachtige acherhand. 
Gangwerk in orde. Niet in haar beste vacht. Vrolijk karakter.  
Zeer goed 
 
Teven Openklas 
Sunrider Bella Swan – Candel/Reisinger-Lobl 
Teef van hoge kwaliteit met uitmuntende substantie en beeldig hoofd. Zit goed in elkaar. 
Prachtig bone, perfect lichaam, super bovenlijn en krachtige achterhand. Krachtig en zuiver 
gangwerk. Kwaliteitsvacht en –staart. Vrolijke showgirl die goed wordt voorgebracht.  
1 Uitmuntend 
Riverflow Calm After The Storm – vd Breemen 
Vrolijke showgirl in goede conditie. Vrouwelijk hoofd met mooie uitdrukking. Goede hals en 
voorborst, prachtig bone, uimunten lichaam en substantie. Stevige bovenlijn en 
uitmuntende achterhand. Stuwend gangwerk. Mooie vacht en staart. Goed voorgebracht.  
2 Uitmuntend 
Reagis Star Kisses – Toonssen 



Teef met een mooi hoofd en uitdrukking. Goede hals, zeer goede schouder en goed bone. 
Uitmuntende ribben en bovenlijn en stevige achterhand. Goed gangwerk. Mooie vacht en 
staart. Goed voorgebracht, vrolijke showgirl.  
3 Uitmuntend 
Mayberry’s Dream Adorable Photo – Burger 
Kwaliteitsteef met een beeldig hoofd en uitdrukking. Goede hals, mooie voorborst en bone. 
Uitmuntende ribben maar bovenlijn kon strakker. Stevige achterhand. Stuwend gangwerk. 
Mooie vacht en staart. Goed voorgebracht.  
4 Uitmuntend 
Opal of The Noble Falcon – Wijker-Clots 
Grote teef die te zwaar is hetgeen afbreuk doet aan de belijning. Beeldig hoofd dat iets 
vrouwelijker zou kunnen zijn. Goede hals, prachtig bone en voeten en uitmuntende ribben. 
Bovenlijn kon strakker. Mooie achterhand. Prachtige vachtkleur en vacht. Correcte staart.  
Zeer goed 
Pudding Heavenly Pure of Wundering Heights – Schaeffer-Libersat 
Teef in gespierde conditie en met een mooi hoofd. Goede hals, steile schouder en tenger 
bone. Ze kon meer substantie hebben en de bovenlijn is niet goed. Mooie 
achterhandhoekingen. Gangwerk in orde. Niet in haar beste vacht. Leuk temperament.  
Goed 
Liberty Spirit’s Snowball – Chiu 
Heel energieke en levendige hond met een mooi hoofd. Goede hals, steile schouder en wat 
smalle voorborst. Goede substantie, bovenlijn is in orde en stevige achterhand. Gangwerk 
moet beter worden. Mooie vacht.  
Zeer goed 
 
Teven Gebruikshondenklas 
Gaga Passie v’t Nieuwe Erf – Vorderman 
Mooie teef in gespierde conditie en met een vrouwelijk hoofd. Mooie hals, gebalanceerd 
gehoekt maar wat smalle voorborst. Voldoende bone, zag graag meer substantie, goede 
bovenlijn. Stevige achterhand. Goed gangwerk. Niet in haar beste vacht. Heerlijk 
temperament en goed voorgebracht.  
Zeer goed 
 
Teven Veteranenklas 
Angel Dream of Kingsdeep – vd Breemen 
Beeldige veteraan van 9 jaar met een aantrekkelijk vrouwelijk hoofd. Goede hals en 
voorborst, goed bone en uitmuntende substantie. Nog steeds een mooie bovenlijn en goed 
gehoekt achter. Goed gangwerk. Correcte vacht en staart. Vrolijke showgirl.  
Uitmuntend 
 


