
Dogshow Goes, 31 maart 2018  
Keurmeester: Mrs. R. Kadike-Skadina 
 
Beste reu en Beste van het Ras 
Mockny’s Knoxville - Nugteren 
RCAC/RCACIB reuen 
Flash vd Hoogen Broek – Wisseloo-Kooijman 
Beste Jongste Pup 
Woefdram’s American Mcdreamy - Nugteren 
Beste teef 
Winter Willow Leminiscatus – Nugteren 
RCAC/CACIB teven 
Lovely Leonore of Cape Makkovik - Valentin 
RCACIB teven 
Mayberry’s Dream Favourite Star - Burger 
 
 Reuen Jongste Pupklasse 
Woefdam’s American Mcdreamy – Nugteren 
Mooie puppy met uitmuntende conditie en proporties. Mooi hoofd, uitmuntende bovenlijn en staart en goede voorborst en 
goed lichaam. Goed gehoekt. Goed gangwerk. Heerlijk temperament.  
1 Veelbelovend, Beste Jongste Pup 
Joyful Miracle of Storm’s Legacy – Boonstra/Westdijk 
Mooie baby met uitmuntende proporties en conditie. Beeldig hoofd en uitmuntende bovenlijn en staart. Goed lichaam en 
correct gehoekt. Lief temperament. Zuiver gangwerk.  
2 Veelbelovend 
 
Reuen Jeugdklas 
Windup Barberry Cherish Me Always – Sprengers-Bertrand 
Mooie junior met goede conditie en proporties. Mooi hoofd, uitmuntende bovenlijn maar tijdens het gaan wat hoge 
staartdracht. Goede voorborst en borst en goed gehoekt. Zeer goed gangwerk.  
1 Uitmuntend 
Endeavour Morse vom Storkenbusch – Paans 
Mooie stevige junior met goede conditie en proporties. Mannelijk hoofd, correcte bovenlijn en wat hoge staartaanzet. 
Correct gehoekt, goede voorborst en massa. Correct gangwerk.  
2 Uitmuntend 
Beechcroft Secret Scout – d Rooij-v Poppel 
Mooie junior met uitmuntende conditie en proporties. Mooi hoofd , mooie bovenlijn, goede voorborst en borstkas. Goed 
gehoekt.  
3 Uitmuntend 
 
Reuen Tussenklas 
Flash vd Hoogen Brok – Wisseloo-Kooijman 
Heel stevige reu met uitmuntende conditie en proporties. Fors mannelijk hoofd, uitmuntende bovenlijn, goede voorborst 
en borstkas en goed gehoekt. Zeer goed gangwerk.  
1 Uitmuntend RCAC/RCACIB 
Candy Store Pimms – Valentin 
Stevige reu met goede conditie en proporties. Mannelijk hoofd maar pigment kon beter. Uitmuntende bovenlijn en staart, 
correct gehoekt en goede massa. Zeer goed gangwerk.  
2 Uitmuntend 
 
Reuen Openklas 
Reagis Kiss The Sky – Burger 
Mooie, goede en stevige reu met goede conditie en proporties. Mooi hoofd, neuspigment kon beter. Uitmuntende 
bovenlijn en staart, goede voorborst en massa en goed gehoekt. Zeer goed gangwerk.  
1 Uitmuntend 
Jealous Guy v Radigujo – Schellevis 
Mooie reu met een correct hoofd. Goede bovenlijn en correcte staart. Correcte proporties en goede conditie. Gemiddeld 
gehoekt. Leuk temperament. Goed gangwerk.  
2 Uitmuntend 
Riverflow Just Like The First Time – vd Breemen 
Stevige reu met goede conditie en proporties. Mannelijk hoofd, correcte bovenlijn en gemiddeld gehoekt. Gangwerk kon 
vrijer en beter gebalanceerd.  
3 Uitmuntend 



 
Reuen Kampioensklas 
Mocny’s Knoxville – Nugteren 
Mooie stevige reu met uitmuntende conditie en proporties. Beeldig mannelijk hoofd maar pigment kon beter. Uitmuntende 
bovenlijn en staart, uitmuntend massa en goede voorborst. Correct gehoekt. Zeer goed gangwerk.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB/BOB 
Dutch Scooter vom Storkenbusch – Paans 
Heel stevige reu, iets te zwaar met een fors mannelijk hoofd Correcte staart en bovenlijn, goede massa en goede voorborst. 
Correct gehoekt. Uitmuntend temperament.  
2 Uitmuntend 
 
Teven Jongste Pupklas 
Candy Store Nesquick – Valentin 
Mooie baby in goede conditie maar de bovenlijn kon beter. Mooi vrouwelijk hoofd. Kon voor beter gehoekt zijn, correcte 
staart. Goed gangwerk. Heerlijk temperament.  
1 Veelbelovend 
 
Teven Jeugdklas 
Winter Willow Leminiscatus – Nugteren 
Mooie junior teef met een beeldig hoofd. Uitmuntende bovenlijn, staart en lichaam. Goed gehoekt en goede voorborst. 
Uitmuntend gangwerk. Heerlijk temperament.  
1 Uitmuntend CAC 
Faya vd Hoogen Broek – Wisseloo-Kooijman 
Mooie teef met uitmuntende conditie en proporties. Heel vrolijk temperament. Vrouwelijk hoofd, uitmuntende bovenlijn 
en staart, goede massa in voorhand en correct gehoekt. Goed gangwerk.  
2 Uitmuntend 
Creekwater Caffe Crema – Teeuw 
1 jr. teef met een vrouwelijk hoofd. In goede conditie maar wat lang in lendenen. Correcte bovenlijn en staart en correct 
gehoekt. Vrouwelijk hoofd maar voorsnuit kon forser zijn. Correct gangwerk. Leuk temperament.  
3 Uitmuntend 
Sarah of The Noble Falcon – v Hoek-Peerlings 
Mooie teef met goede conditie en proporties. Vrouwelijk hoofd maar voorsnuit kon forser zijn en ze kon meer gevuld zijn 
onder de ogen. Correcte bovenlijn en staart, goede massa en correct gehoekt. Goed gangwerk.  
4 Uitmuntend 
Mayberry’s Dream Breaking News – Burger 
Mooie teef met goede conditie en proporties. Vrouwelijk hoofd maar voorsnuit kon forser. Rug kon steviger, correcte staart 
en hoekingen. Goed gangwerk.  
Uitmuntend 
 
Teven Tussenklas 
Mayberry’s Dream Adorable Photo – Burger 
Mooie teef met goede conditie en proporties en vrouwelijk hoofd. Uitmuntende bovenlijn en staart, uitmuntende 
voorborst en borst en gemiddeld gehoekt. Goed gangwerk. 
1 Uitmuntend 
Femke vd Hoogen Broek – Vos 
Teef van 26 mnd. oud met goede conditie en proporties. Vrouwelijk hoofd, goede bovenlijn en staart en goede voorborst 
en borstkas. Correct gangwerk. 
2 Uitmuntend 
For Ever Our Joy Fabulous Kiara – Boers-Uitenbroek 
Teef van 21 mnd. die beter geproportioneerd kon zijn en de rug kon steviger. Hoofd kon typischer en met betere 
proporties. Ruglijn kon beter en rug kon steviger. Ellebogen en polsen konden steviger. Wat lang in lendenen.  
3 Zeer goed 
Foxeslake Yellow Creek – Smits-Deurvorst 
Wat zware teef van 22 mnd. met overgewicht. Correct hoofd. Rug kon steviger en de opperarm is te kort. Gangwerk kon 
beter.  
4 Zeer goed 
 
Teven Openklas 
Mayberry’s Dream Favourite Star – Burger 
Stevige teef met goede conditie en proporties. Correct hoofd maar neuspigment kon beter. Goede bovenlijn en staart en 
goede massa. Correct gangwerk. 
1 Uitmuntend RCACIB 
Riverflow Calm After The Storm – vd Breemen 



Mooie 2,5 jr. teef met een vrouwelijk hoofd. Correcte bovenlijn en staart, goede voorborst en borstkas en correct gehoekt. 
Correct gangwerk.  
2 Uitmuntend 
Reagis Star Kisses – Toonssen 
Mooie en erg vrouwelijke teef met goede conditie en proporties. Vrouwelijk  hoofd maar neuspigment kon beter. Correcte 
bovenlijn en staart en goede massa. Goed gangwerk.  
3 Uitmuntend 
 
Teven Gebruikshondenklas 
Lovely Leonore of Cape Makkovik – Valentin 
Stevige teef met uitmuntend gangwerk. Stevig lichaam in goede conditie. Correct hoofd. Uitmuntende bovenlijn en staart 
en correct gehoekt.  
1 Uitmuntend RCAC/CACIB 
Nosey Black Pearl of Storm’s Legacy –Boonstra 
3 jr. werker in goede conditie. Iets steile voorhand en de rug kon steviger. Correcte staart. Correct hoofd. Leuk 
temperament.  
2 Uitmuntend 
 
 


