
Den Bosch, 2e Meierijshow 
5 augustus 2018 
Keurmeester:  R Feyaerts 
 
Beste reu en Beste van het Ras 
Riverflow Storm Of Stars – vd Breemen 
RCAC/RCACIB reuen 
Riverflow Just A Matter Of Time – vd Breemen 
Beste teef 
Wahnahnish Look A Like – Candel 
RCAC/RCACIB teven 
Riverflow Dreaming About The River – vd Breemen 
Beste Jeugdhond 
Wahnahnish Silver Sensation - Candel 
 
Reuen Openklas 
Riverflow Storm Of Stars – vd Breemen 
Reu van fraai type met mooie hals-rug belijning en goed gevormd hoofd. Compact en goed beribd lichaam, goed bone en 
substantie. Goede hoekingen en goede vachtstructuur. Vlot en enthousiast gangwerk.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB/BOB 
Riverflow Just A Matter Of Time – vd Breemen 
Mooi type reu met een goed geproportioneerd hoofd. Prima hals en schouder, voldoende voorborst en goed bone en 
substantie. Draait de voorvoeten nog wat uit. Voldoende achterhandhoeking  en goede staartaanzet. Vlot en vrolijk 
gangwerk.  
2 Uitmuntend RCAC/RCACIB 
Pasta La Vista of Storm’s Legacy –  
Reu van goed type en met een goed gevormd hoofd. Schouder kon schuiner en hij mist nog wat voorborst. Goed bone en 
substantie, ruglijn kon iets strakker en tamelijk zwak in de achterhand. Loopt vlot maar vrij nauw achteraan.  
3 Zeer goed 
 
Teven Jeugdklas 
Wahnahnish Silver Sensation – Candel 
Typy teefje met een prachtig hoofd en met vrouwelijke expressie. Mooie hals-rug belijning, goede voorborst en benen. Diep 
en goed beribd lichaam, compacte lendenen, prima hoekingen en mooie staartaanzet en –dracht. Vlot en goed gangwerk.  
1 Uitmuntend, Beste Jeugdhond 
Surprise from Service Paradise – Kuijt-vd Kerkhof 
Mooi type teef met goed gevormd vrouwelijk hoofd en zachte expressie. Prima hals en schouder, goede voorborst en 
benen. Prima ribben en lendenen en goed gehoekt achter. Loopt vlot maar nog wat smal achter en draagt de staart laag.  
2 Uitmuntend 
Daisy v ’s-Gravenhout –  
Teef met een vrouwelijk hoofd en wat angstige expressie. Goede halslengte maar mist in het geheel bone en substantie. 
Opperarm kon schuiner, polsen zijn tamelijk zwak en ik zag graag wat compactere voeten. Voldoende diep lichaam, ruglijn 
kon beter en ze mist achterhandhoeking. Zag graag bij het lopen iets meer stuwing en enthousiasme.  
Goed 
 
Teven Tussenklas 
Riverflow Dreaming About The River – vd Breemen 
Goed type teef met een goed geproportioneerd hoofd. Schouder en opperarm konden schuiner. Goed bone en substantie, 
rug kan nog iets beter en goed gehoekt achter. Loopt vrolijk maar mist stuwing in de achterhand.  
1 Uitmuntend RCAC/RCACIB 
 
Teven Openklas 
Wahnahnish Look A Like – Candel 
Fraai type teef met mooi hoofd en zachte expressie. Prima algemene bouw met mooie hals en schouder. Goed bone en 
substantie, goed gehoekt achter en mooie staartaanzet en –dracht. Mooi uitgrijpend en stuwend gangwerk.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB 
Anivia –  
Mooi type teef met een goed geproportioneerd hoofd en juiste expressie. Goede hals-rug belijning, goede voorborst en 
benen. Draait de voorvoeten nog wat uit. Diep en goed beribd lichaam, goede achterhandhoeking en prima vacht. Loopt 
vlot maar achter iets smal.  
2 Uitmuntend 
  
Teven Kampioensklas 



Jive Talking from Service Paradise – Kuijt-vd Kerkhof 
Fraai type teef met mooi hoofd en juiste expressie. Mooie hals-rug belijning, prima voorborst en benen. Goed bone en 
substantie, goed gehoekt achter en prima vacht. Loopt heel vlot en enthousiast. 
1 Uitmuntend 


