
Dogshow De Baronie Tilburg 9 juni 2018  
Keurmeester: N. Deschuymere 
 
Beste reu en Beste van het Ras 
Dutch Scooter Vom Storkenbusch – Paans 
RCAC/RCACIB reuen 
Fair-Court Touched To Be Sweet - Vriezen 
Beste teef 
Mayberry’s Dream Favourite Star - Burger 
RCAC/RCACIB teven 
Kim v’t Hoogeind – vd Weert-Schippers 
Beste Pup 
Abayomi Ugenia of Sweet-Ale – Zoetebier-Koopman 
 
Reuen Jeugdklas 
Beechcroft Secret Scout – d Rooij-v Poppel 
Reu met schaargebit. Mooi type mannelijk hoofd met krachtige schedel, goede voorsnuit, donker oog en goede ooraanzet. 
Compact body, mooie hals en strakke rug. Heel goed bot, correcte hoekingen, typische staart en goede vachtstructuur. 
Correct gangwerk met typische staartdracht.  
1 Uitmuntend  
Allegra’s Pleasure Best Of Sammy – Candel 
Reu met schaargebit. Mooi hoofd met goede schedel en krachtige voorsnuit. Mooie hals, wat lang in rug, goede borst en 
iets te veel keelhuid. Kon meer hoeking in schouder hebben, goed bot en goede hoeking achter. Correct gangwerk, iets los 
in ellebogen en zeer los in rug.  
2 Zeer goed 
Antalas Musical Celebration – Burggraaf  
Reu met schaargebit. Moet iets minder vet zijn en met meer spieren. Mannelijk hoofd met correcte voorsnuit, correct oog 
en mooie ooraanzet. Mooie hals, strakke rug die niet langer mag worden en goede borst. Gangwerk iets los in voorhand.  
3 Zeer goed 
Windup Barberry Cherish Me Always – Sprengers-Bertrand 
Reu met schaargebit. Krachtige reu die niet vetter mag zijn. Mannelijk hoofd met krachtige voorsnuit en brede schedel, 
donker oog en goede ooraanzet. Mooie hals, strakke rug die niet langer mag zijn. Goede borst en voorborst. Correcte 
hoekingen, goed bot en correcte vachtstructuur. Gangwerk iets nauw achter en kon strakker in rug.  
4 Zeer goed 
Beige Seduction Claire’s Miracle – Burggraaf 
Reu met schaargebit. Mannelijk hoofd met brede schedel, iets puntige voorsnuit, donker oog en goede ooraanzet. Iets vet, 
goede keuken. Mooie hals, kon strakker in rug, goede borst, kan meer hoekingen hebben voor en achter. Vacht mag niet 
langer, goed bot. Iets los in front, rolling back, kon iets strakker in rug.  
Zeer goed 
 
Reuen Tussenklas 
Endeavour Morse Vom Storkenbusch – Paans 
Reu met schaargebit. Mannelijk hoofd met brede schedel, krachtige voorsnuit, donker oog en correcte ooraanzet. Mooie 
hals, strakke rug en goede borst. Iets afvallend kruis, goede schouder, iets correcte hoeking in achterhand. Correct 
gangwerk, iets nauw achter. Goede staartaanzet.  
1 Uitmuntend 
 
Reuen Openklas 
Fair-Court Touched To Be Sweet – Vriezen 
Reu met schaargebit. Mooi mannelijk hoofd met krachtige voorsnuit en goede ooraanzet. Mooie hals, goed lichaam maar 
mag iets compacter zijn. Strakke rug, goede borst, goede hoekingen goed bone. Correct gangwerk. Goede staart.  
1 Uitmuntend RCAC/RCACIB 
Riverflow Just Like The First Time – vd Breemen 
Reu met schaargebit. Mannelijk hoofd met brede schedel, krachtige voorsnuit die niet korter mag zijn, donker oog en goede 
ooraanzet. Goede hals, strakke rug die niet langer mag worden. Zeer goede borst en voorborst en middelmatig bot. Voor 
goede hoekingen en goede vachtstructuur. Zeer goed gangwerk en zeer goede staartdracht. 
2 Uitmuntend 
Gino vdPeppelenbosch – Burggraaf 
Reu met schaargebit. Iets te vol mannelijk hoofd, brede schedel, krachtige voorsnuit, goede ogen en correcte ooraanzet. 
Goede hals, strakke rug, mag niet langer worden. Goede borst, zeer goed bot en correcte hoekingen. Mag niet lager op de 
benen. Correct gangwerk. Goede staart.  
3 Uitmuntend 
Reagis Kiss The Sky – Burger 



Reu met schaargebit. Mooi mannelijk hoofd met brede schedel, krachtige voorsnuit en donker oog. Mooie hals, zeer goede 
borst, correcte hoekingen, middelmatig bot en goede vachtstructuur. Correct gangwerk. Hoge staartaanzet.  
4 Uitmuntend 
Riverflow Storm Of Stars – vd Breemen 
Reu met schaargebit. Mannelijk hoofd met brede schedel, krachtige voorsnuit, donker oog en goede ooraanzet. Compact 
lichaam en strakke rug, goede borst en voorborst. Zeer goede hoekingen, middelmatig bot en goede vacht en –structuur. 
Mag zich nog iets meer ontwikkelen. Correct gangwerk, iets los in front.  
Uitmuntend 
Pasta La Vista of Storm’s Legacy –  
Reu met schaargebit. Mannelijk hoofd met brede schedel, donker oog en goede ooraanzet. Goede hals, kan iets strakker in 
rug, goede borst, goed bot en correcte hoekingen. Mag niet langer in vacht, kan strakker in rug en wat los in front en verder 
achter wat nauw.  
Zeer goed 
 
Reuen Kampioensklasse 
Dutch Scooter vom Storkenbusch – Paans 
Reu met schaargebit. Krachtige reu met zwaar hoofd, brede schedel en krachtige voorsnuit. Iets vet. Mooie hals, compact 
body met strakke rug. Goede borst en voorborst, zeer mooie hoekingen en goede vachtstructuur. Goede bewegingen. 
Correcte staartdracht.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB/BOB 
 
Teven Puppyklas 
Abayomi Ugenia of Sweet-Ale – Zoetebier-Koopman 
Teefje met schaargebit. Vrouwelijk hoofd, goede schedel en voorsnuit, correct oog en ooraanzet. Mooie hals, correcte 
hoekingen en goed bot. Lichaam moet zich nog ontwikkelen. Correct gangwerk, kan iets strakker in rug.  
1 Veelbelovend, Beste Pup 
 
Teven Jeugdklas 
Surprise from Service Paradise – Kuijt-vd Kerkhof 
Teef met schaargebit. Mooie vrouwelijk hoofd, brede schedel, krachtige voorsnuit, donker oog en mooi oor. Mooie hals, 
compact lichaam en mooie borst. Zeer goede hoekingen, goed bot maar mag niet lager op de benen. Correct gangwerk, iets 
nauw achter. Correcte staart.  
1 Uitmuntend 
Millmarsh Vintage Chic – Burger 
Teef met schaargebit. Vrouwelijk hoofd met vlakke schedel, donker oog en goede ooraanzet. Mooie hals, compact body, 
strakke rug die iets korter kon zijn en goede borst. Goede hoekingen en goed bot. Gangwerk iets nauw achter. Goede 
staartdracht.  
2 Uitmuntend 
Riverflow Dreaming About The River – vd Breemen 
Teef met schaargebit. Vrouwelijk hoofd met goede schedel, mag iets krachtiger zijn in voorsnuit, donkere ogen en goede 
oren. Correct lichaam maar mag niet langer zijn, goed bot en goede hoekingen. Goede vacht en –structuur. Correct 
gangwerk. Correcte staart, kon iets langer in rug zijn.  
3 Uitmuntend 
Cead Mille Failte Slainte Deva – Candel 
Teef met schaargebit. Vrouwelijk hoofd met goede schedel maar kon iets krachtiger in voorsnuit, goede ogen en oren. 
Mooie hals, kan compacter zijn in body, goede borst en voorborst, correcte hoekingen en goed bot. Correct gangwerk. 
Correcte staart maar kan strakker in rug.  
Uitmuntend 
Stars And Tails Queen of Tails – v Staden 
Teef met schaargebit. Krachtige teef die iets te vet is. Goede schedel, goede voorsnuit, correcte ogen en goede ooraanzet. 
Mooie hals, strakke rug die iets korter mocht zijn, goede borst en voorborst. Zeer goede hoekingen en goed bot. Bij 
gangwerk kon ze wat strakker in rug. Goede staartaanzet.  
Uitmuntend 
Darbytrails Ville Degli Ulivi – Dols 
Teef met schaargebit. Vrouwelijk hoofd, iets rond in schedel en kon iets krachtiger in voorsnuit. Goede hals, donker oog en 
mooie oren. Strakke rug die korter moet zijn. Goede borst, correcte hoekingen, goed bot maar frans in front. Bij gangwerk 
nog iets los in front en kan strakker in rug.  
Zeer goed 
 
Teven Tussenklas 
Kim v’t Hoogeind – vd Weert-Schippers 
Teef met schaargebit. Krachtige teef met mooi hoofd, donker oog en iets te veel keelhuid. Correcte hals, compact body met 
strakke rug. Correcte hoekingen, zeer goed bot, goede vacht en –structuur. Correct gangwerk en correcte staartdracht.  



1 Uitmuntend RCAC/RCACIB 
English Heritage Easby Abbey – Engels 
Teef met schaargebit. Vrouwelijk hoofd met brede schedel, goede voorsnuit, donker oog en goede ooraanzet. Mooie hals, 
rug is strak maar mocht iets korter zijn. Goede borst, goede hoekingen en middelmatig bot. Correct gangwerk. Correcte 
staart maar kon iets strakker in rug.  
2 Uitmuntend 
My Silver Hopeful Star vh Lepkeshof – Vriezen 
Teef met schaargebit. Vrouwelijk hoofd met brede schedel, krachtige voorsnuit en donker oog. Goede hals, strakke rug die 
iets korter mag en zeer goede borst. Goede schouder, goed bot en goede hoekingen achter. Bij gangwerk iets nauw achter 
en iets los in elleboog. Goede staartdracht.  
3 Uitmuntend 
Femke vd Hoogen Broek – Vos-Snoek 
Teef met schaargebit. Vrouwelijk hoofd met brede schedel, goede voorsnuit, donker oog en mooi oor. Strakke rug maar iets 
lang, mooie borst, goed bot en correcte hoekingen. Bij gangwerk iets nauw achter. Goede staartdracht.  
4 Uitmuntend 
Mountain Oak’s Illegal Cyana – Sebregts 
Kleine teef, mist massa en mist bot. Hoofd met vlakke schedel, te spits in voorsnuit, donker oog en grote oren. Goede hals, 
iets lang in rug, correcte hoekingen maar mist bot. 50,5 cm is te klein voor rasstandaard. Bij gangwerk los in front. Goede 
staartdracht.  
Gediskwalificeerd 
Teven Openklas 
Mayberry’s Dream Favorite Star – Burger 
Teef met schaargebit en evenveel vet als spieren. Mooi vrouwelijk hoofd met vlakke schedel, krachtige voorsnuit, donker 
oog, mooie ooraanzet en goede oren. Compact body, mooie hals, goede borst en goede hoekingen. Correct gangwerk en 
goede staartdracht.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB 
Creekwater Chardonnay Kisses – Engels 
Teef met schaargebit. Vrouwelijk hoofd met goede schedel en voorsnuit, donker oog, goed oor en –aanzet. Mooie hals, 
strakke rug, zeer goede borst. Correcte hoekingen en middelmatig bot. Bij gangwerk iets nauw achter. Goede staartdracht.  
2 Uitmuntend 
Mayberry’s Dream Adorable Photo – Burger 
Teef met schaargebit. Vrouwelijk hoofd, goede schedel en voorsnuit, donker oog en goed oor. Goede hals, strakke rug, heel 
goede borst. Goede hoekingen en middelmatig bot. Correct gangwerk, goede staartdracht. Kon iets strakker in rug.  
3 Uitmuntend 
Abayomi Pacha of Sweet-Ale – Zoetebier-Koopman 
Teef met schaargebit. Krachtig hoofd met brede schedel, goede voorsnuit en mooi oog en oor. Mooie hals, strakke rug, 
goede borst. Goede hoekingen, goed bot en goede vacht en –structuur. Correct gangwerk, rolling back.  
4 Uitmuntend 
Aphrodite Warm Heart Of Friend – Vos-Snoek 
Teef met schaargebit., 40 cm is te klein. Vrouwelijk hoofd met goede hals, iets lang in rug. Correcte borst, goed bot en 
correcte hoekingen. Toont iets laag op de benen. Bij gangwerk los in ellebogen. Goede staartdracht.  
Gediswalificeerd vanwege de hoogte, is te klein 
 
 


