
NLV Kampioenschapsclubmatch  
Bennekom 17 juni 2018  
 
Beste teef en Clubmatchwinnaar 2018  
Mems Har Skôtsje vd Jabpolkeshut - Visser 
RCAC teven 
Valentijns Roos v’t Bakkersveld – Bakker-Meijer 
Beste Jongste Puppy 
King Fields Trilled To Bits - Meijs 
Beste reu 
Flash vd Hoogen Broek - Wisseloo 
RCAC reuen 
Candy Store Pimms - Valentin 
Beste Puppy 
Woefdram’s Abercrombie - Nugteren 
 
Reuen Jongste Puppyklas 
Keurmeester Mevr. P. van Dee (Fr.) 
 
No  One But You of Hunters Pleasure – v Roekel 
5 mnd. oude mooi type reu met een mooi hoofd en donker oog, prima pigment. Mooie balans tussen schedel 
en voorsnuit. Voldoende hoekingen in voor- en achterhand en voldoende zwaar bone voor deze leeftijd. Mag 
zeker niet zwaarder worden want iets overgewicht toon rollende rug in gangwerk. Aantrekkelijke reu.  
1 Veelbelovend 
Victor Victoria’s Rise Again – E. Spriet 
5 mnd. oude choc. reu van een mooi type. Typische chocolate met mooi gevormd hoofd, voldoende donker 
oog en correcte bite. Voldoende hals, goede voorborst maar iets steil in opperarm. Prima achterhandhoeking, 
goede vacht en mooi zwaar bone. Moet op de schouderpartij niet zwaarder worden want de rug heeft de 
neiging een dip te vormen. Voor leeftijd goed gangwerk.  
2 Veelbelovend 
Olivier du Taillis Madame – Bugel-Jansen 
5 mnd. oude choc. reu van een leuk type. Goed gevormd hoofd met voldoende donkere oogkleur en correcte 
bite. Voldoende hoeking in voor- en achterhand, voldoende bone en goede voetjes. In aanleg correcte vacht 
maar mist vandaag ondervacht. Is helaas vandaag wat aan de dikke kant wat toont in het lopen.  
3 Veelbelovend  
I Want It All of Hunters Pleasure – Biesterbosch 
5 mnd. oude zwarte reu met hoofd met lieve uitdrukking en correcte bite. Goede hoekingen in voor- en 
achterhand, iets lang in lendenen. Voldoende bone voor deze leeftijd. In aanleg correcte vacht maar mist 
ondervacht. Redelijk gangwerk voor deze leeftijd. 
4 Veelbelovend 
Don’t Stop Me Now of Hunters Pleasure – v Knegsel 
5 mnd. oude zwarte reu met een harmonieus totaalbeeld. Mooi gevormd hoofd met typische labrador 
utdrukking. Hoekingen voor en achter zouden iets geprononceerder kunnen zijn . Uitmuntende vacht en goede 
staartaanzet. Voor leeftijd redelijk gangwerk.  
Veelbelovend 
Withara’s Bold Prediction – Uyleman 
Bijna 6 mnd. oude zwarte reu die nog wel wat ontwikkelingstijd heeft te gaan. Goed gevormd hoofd met 
vriendelijke uitdrukking en correcte bite. Net voldoende hoekingen in voor- en achterhand en bone mag nog 
wat zwaarder worden voor een reu. In aanleg correcte vacht maar mist ondervacht vandaag. Voor leeftijd 
redelijk gangwerk.  
Veelbelovend 
Picturelabs Groot Hart – Beijerbacht-vd Kuijp 
5 mnd oude reu die nog erg babyachtig overkomt. Innemend hoofd met vriendelijke uitdrukking. Net 
voldoende hoekingen in voor- en achterhand en wat lang in lendenen. In aanleg correcte vacht maar vandaag 
geen ondervacht. Correcte bite. Gangwerk wat lastig te beoordelen vandaag, heeft ringtraining nodig.  
Belovend 
You Don’t Fool Me of Hunters Pleasure – Smit 



5 mnd. oude blonde reu. Hoofd is redelijk ontwikkeld in de voorsnuit maar schedel moet zwaarder worden om 
in goede balans te komen. Uitmuntend pigment en correcte bite. Voldoende hoeking in voor – en achterhand, 
voldoende stevig bone voor leeftijd maar iets slap in de voeten. Correcte vacht maar mist ondervacht. Voor 
leeftijd correct gangwerk maar mag wat regelmatiger.  
Veelbelovend 
Aatos Final Gift fan Twillens – Boersma 
4,5 mnd. oude choc. reu, harmonieus van bouw. Goed gevormd hoofd met vriendelijke uitdrukking. Voldoende 
hals, goede hoekingen in voor- en achterhand. Correcte bite en goede vacht. Helaas niet regelmatig in 
gangwerk vandaag.  
Belovend 
 
Reuen Puppyklas 
Keurmeester: Mevr. Y. Jaussi (Zwitserland) 
 
Woefdram’s Abercrombie – Nugteren 
Heel typische, zeer goed ontwikkelde reu van 7 mnd. met een mannelijk hoofd en zachte uitdrukking. Lange 
hals, uitmuntende schouderligging en uitmuntende borstdiepte. Bovenlijn moet nog steviger worden, vooral 
tijdens het gangwerk. Korte sterke lendenen, uitmuntende staartaanzet en –dracht. Heel stuwend gangwerk en 
zeer goed voorgebracht.  
1 Veelbelovend Beste Puppy  
Woefdram’s American McDreamy – Nugteren 
Zeer goed ontwikkelde en gebalanceerde reu van 7 mnd. Typisch mannelijk hoofd met donker oog. Stevige 
hals, uitmuntende voorhandhoeking, zeer goed ontwikkelde voorborst en borstkas. Vlakke bovenlijn, korte 
sterke lendenen, uitmuntend gehoekt achter en uitmuntende otterstaart. Stuwend gangwerk en zeer goed 
voorgebracht.  
2 Veelbelovend 
Creekwater Casa Blanca – Kodde 
Heel goed ontwikkelde reu van correct formaat. Prachtig mannelijk hoofd met donker oog. Lange, sterke hals, 
uitmuntend gehoekt voor en heel diepe borst. Stevige bovenlijn, uitmuntende staartaanzet en –dracht en 
correct gehoekt achter. Eenmaal gewend was het gangwerk goed. Zeer goed voorgebracht.  
3 Veelbelovend 
Sunn Edition Road Of Princes – Jonker 
Reu van 7 mnd, van correct formaat. Mannelijk hoofd met donker oog. Korte stevige hals, uitmuntende 
schouderligging en uitmuntende voorborst en borstkas. Korte sterke lendenen en uitmuntende staartaanzet en 
–dracht. Uitmuntend bone maar achterhandhoeking kon beter. Heel vriendelijk karakter.  
4 Veelbelovend 
Cain Enya’s Place – Voskuilen 
Hoge reu met een typisch mannelijk hoofd en goed geprononceerde stop maar wat licht oog. Lange hals, 
correcte schouderligging maar wat steile opperarm. Diepe borst, wat lang in lendenen en vlakke bovenlijn. 
Uitmuntende staartaanzet en –dracht. Zag graag meer achterhandhoeking en meer bone. Stuwend gangwerk. 
Heeft veel tijd nodig om volwassen te worden. Heel vriendelijk en spontaan karakter.  
Belovend 
Bikkel – Driessen 
Zeer goed ontwikkelde reu van 8 mnd. met een mannelijk hoofd en donker oog. Uitmuntende schouderligging, 
wat steile opperarm en hij kon meer voorborst hebben. Uitmuntende borstdiepte, stevige bovenlijn, korte 
lendenen. Uitmuntende staartaanzet en –dracht en uitmuntend bone. Correct gangwerk.  
Veelbelovend 
Black Diamond of Dutch Print – vd Laan 
Zeer goed ontwikkelde reu van 7 mnd. die nog heel speels is. Mannelijk hoofd met gemiddelde stop en donker 
oog. Stevige hals, uitmuntende schouderligging en wat steile opperarm. Stevige bovenlijn en lendenen. 
Uitmuntende staartaanzet en –dracht. Correcte achterhandhoeking. Eenmaal gewend was het gangwerk 
correct.  
Veelbelovend 
A Sense Of Pleasure’s Foster – vd Berg-Evertse 
6 mnd. oude reu die voor leeftijd al ver ontwikkeld is. Aardig hoofd dat in schedel nog wel zwaarder moet 
worden, voorsnuit is goed, prachtig pigment en correcte bite. In aanleg correcte vacht maar mist ondervacht 
vandaag. Voldoende hoeking in voorhand. Redelijk gangwerk maar wel rollende rug door overgewicht.  



Veelbelovend 
 
Reuen Jeugdklas 
Keurmeester: Mevr. P. Itkonen (Finl.) 
 
Lionel – Nijhof-Hietbrink 
Reu van 17 mnd. met een zacht temperament en van een uitmuntend type. Al fors hoofd met een mooie 
uitdrukking. Uitmuntende hals, iets slappe ruglijn, staart is in orde en mooie ribbenkast. Gebalanceerde en 
gemiddelde hoekingen. Uitmuntende vachtkwaliteit waarvan hij het meeste heeft thuisgelaten. Goed 
gangwerk met iets losse ellebogen. Gemiddeld bone, mooie voeten.  
1 Uitmuntend 
Antalas Musical Celebration – Burggraaf 
Stevig gebouwde reu van 1 jr. oud. Al fors en veelbelovend hoofd maar wat losse oogleden. Uitmuntende 
bovenlijn en staart, mooi gehoekt vooral achter en mooi gevormde ribben. Sterke lendenen en bone en 
uitmuntende voeten. Prachtige vachtkwaliteit.  
2 Uitmuntend 
Windup Barberry Cherish Me Always – Sprengers-Bertrand 
Stevige ijsbeer van een uitmuntend type en met een heel mooie belijning. Forse schedel en beeldige 
uitdrukking maar kon iets beter gevuld zijn onder de ogen. Beeldige hals, uitmuntende bovenlijn en prachtige 
staart. Wat open voorhandhoeking en goede achterhandhoeking. Stevige ribbenkast en lendenen. Wat traag en 
voor wat los gangwerk. Uitmuntende vacht kwaliteit. Leuk temperament. 
3 Uitmuntend 
Highflyer of The Barking Voices – Wielenga/Koolen 
Lieve reu van 9 mnd. de een prachtige belijning laat zien en een mooi profiel van het hoofd. Iets schuine ogen. 
Goede hals en de rug is nog wat slap omdat hij aan het groeien is. Gebalanceerd en gemiddeld gehoekt en ik 
hoop dat de voorborst nog wat breder wordt van deze overigens mooie jongen. Licht gangwerk, voor nog iets 
los. Heel mooie vachtkwaliteit maar op het moment niet in zijn beste jas.  
4 Uitmuntend 
Special One Black & Chocolate – Kuyf/vd Steenoven 
Bijna 10 mnd. oude reu van een zeer goed type. Lieve uitdrukking maar zag graag meer stop. Voldoende hals, 
voor wat steil gehoekt, achter mooi gehoekt. Wat slappe rug en aflopende lendenen. Veelbelovende ribbenkast 
en gemiddeld bone. Gangwerk is vandaag niet in balans, ik zag graag steviger hakken en de vacht is tamelijk 
zacht. Het is een clown en zijn baas pakt hem prima aan.  
Zeer goed 
Austin Ruby’s Ranch – d Jong-v Capelleveen 
Goed type choc. reu van 15 mnd. Hoofd is in orde, oog is tamelijk licht en de oren wapperen. Korte hals 
vanwege de steile schouder. Heel aflopende ruglijn en de staart wordt hoog gedragen tijdens het gaan. 
Ribbenkast heeft tijd nodig zowel als de borst. Mooie vacht kwaliteit en gemiddeld bone. Vandaag krijgen de 
voorbenen geen ondersteuning van de ribbenkast dus het gangwerk is niet zo goed als ik zou willen zien. Leuk 
temperament.  
Goed 
Timo of The Chocolate Bourg – Dekens 
10 mnd. oude choc. reu in zwempak en vandaag in heel tengere conditie. Lief hoofd en uitdrukking. Voldoende 
hals, gebalanceerde maar open hoekingen zowel voor als achter. Diepe ribbenkast maar smal gebouwd en 
gemiddeld bone. In draf gaat hij met korte pas. Vacht kwaliteit is in orde maar zijn jas is thuis. Leuk 
voorgebracht en hij lijkt goed te kunnen luisteren.  
Goed 
Bram Uit ’t Betuwse Veld – Jungeling 
Jonge choc. reu van 11 mnd. in zijn zwempak. Nog heel erg puppy en in tamelijk tengere conditie. Belovend 
hoofd met alerte uitdrukking. Korte hals, voor en achter open gehoekt in deze groeifase. Tengere ribbenkast, 
aflopende lendenen, mooie voeten en bone passend bij formaat. Vacht kwaliteit is in orde maar heeft zijn jas 
thuis gelaten vandaag. Speels gangwerk omdat hij zo geniet van zijn dagje uit. Vrolijk temperament.  
Goed 
Family Home’s Speed Of Sound – Haan 
Stevige grote jongen van 15 mnd en van een goed type. Massief type hoofd met heel forse schedel, korte 
voorsnuit en goede oogkleur. Korte hals, steile schouder en voldoende achterhandhoeking. Kon meer 



voorborst hebben voor betere ondersteuning van de voorbenen. Diepe ribbenkast, juiste bone achter. 
Gangwerk met heel korte passen en met de achterbenen onder het lijf. Zachte vachtkwaliteit.  
Matig 
Aramis vd Romi’s Hoeve – Rood-Kroon 
Zwarte reu van 1 jr. oud met een fors hoofd (schedel) en mooie uitdrukking. Voldoende hals, goede rug maar 
iets lage staartaanzet. Tamelijk steile opperarm, achter goed gehoekt maar smalle dij. Ribbenkast in 
ontwikkeling evenals de voorborst. Zag gangwerk graag steviger, heel los voor en heel oost/west in de 
voorvoeten. Leuk voorgebracht en rustig temperament.  
Goed 
Cead Mile Failte Slainte –Cadman – Geerligs 
Mooi type gele labrador met een wat zacht temperament. Fors hoofd maar voorsnuit steviger. Stevige hals, 
goede bovenlijn en tamelijk korte staart. Gemiddeld gehoekt, belovende ribbenkast, gemiddeld bone en kleine 
katvoeten. Gangwerk in orde. Goede vacht kwaliteit.  
Uitmuntend 
I Am Noxx from The Groove Of Joy – Smids-vd Heuvel 
Mooie zwarte reu met een beeldige uitdrukking en donker oog. Voldoende hals, voor gemiddeld gehoekt, 
achter mooi gehoekt. Belovende ribbenkast, voorborst heeft tijd nodig. Hoge staartdracht tijdens het gangwerk 
en in stand. Vanwege ? wat aflopende lendenen. Voorbenen wat los, draaiend oost-west. Mooie en goede 
vachtkwaliteit maar zijn jas thuis gelaten vandaag. Leuk temperament.  
Zeer goed 
Maxx – Schaap 
Tamelijk grote choc. reu met lange belijning in hoofd en rond geel oog. Vandaag 1 jaar oud. Korte hals, steile 
schouder en aflopende lendenen. Staartdracht kon rechter. Mooie ribbenkast maar weinig voorborst en bone 
kon steviger. Tamelijk langzaam gangwerk en kon achter sterker. Kwaliteitsvacht maar vandaag de jas 
thuisgelaten. Leuk temperament en goed voorgebracht.  
Goed 
Joyhearts Dutch Devotion – Akkerman 
Stevig gebouwde zwarte reu met een goed hoofd en middenbruin oog. Heel korte hals, steile schouder, goede 
rug maar wat lage staartaanzet. Gemiddeld gehoekt in achterhand en diepe ribbenkast. Langzaam gangwerk en 
rustig temperament.  
Zeer goed 
Beige Seduction Claire’s Miracle – Burggraaf 
14 mnd. oude reu van een uitmuntend type. Mannelijk hoofd, voldoende hals en mooie bovenlijn en staart. 
Tamelijk steile opperarm en achterhandhoeking is in orde. Belovende ribbenkast, mooie lendenen. Mooi 
gangwerk met lange passen, voor iets wijd. Uitmuntende vacht kwaliteit en beeldige kleur. Goed bone. Leuk 
temperament.  
Uitmuntend 
Greenwood Lodge Stealing Kisses – vd Linden 
Heel stevige choc. reu die vandaag wat laag op de benen staat. Heel mannelijk hoofd dat niet meer moet 
uitzwaren. Stevige hals en rug en uitmuntende lendenen. Voor en achter mooi gehoekt, heel stevige 
ribbenkast. Beeldige vacht structuur, mooi sterk bone en mooie voeten. Goed gangwerk. Leuk temperament.  
Uitmuntend 
Aramis of Wundering Hights – Sterling 
Heel stevige reu van 9 mnd. die een uitstekende hulp in de keuken is. Hoofd lijkt wat op een mastif, dat wil 
zeggen te kort en te fors. Korte stevige hals, mooie bovenlijn en staart. Gebalanceerde hoekingen, stevig bone 
en grote voeten. Mooi gangwerk. 
Goed 
Tillithale Skyfall – Groeneweg-d Klerk 
Reu van een wat kleiner en uitmuntend type. Hoofd heeft nog wat tijd nodig en mooi oog. Kort gebouwd en hij 
geniet van de zomer in zijn zwempak. Gebalanceerd gehoekt, belovende ribbenkast en wat lage staartaanzet. 
Vrolijke staart op een positieve manier. Uitmuntende vacht kwaliteit met ondervacht. Als hij zijn best doet is 
het gangwerk zeer goed. Leuk temperament. Goed voorgebracht.  
Uitmuntend 
Allegra’s Pleasure Best Of Sammy – Candel 
Gele reu van uitmuntend type met een mooi hoofd en uitdrukking. Goede hals, iets slap in rug en mooie staart. 
Gemiddeld gehoekt, belovende ribbenkast en mooi bone voor zijn maat. Tamelijk lang in lichaam. Voor leeftijd 



goed gangwerk. Hij heeft zijn mooie vacht grotendeels thuis gelaten. Rustig temperament. Zeer goed 
voorgebracht.  
Uitmuntend 
You Know Me Fan ’t Detica – vd Kooij-Slootweg 
Reu van zeer goed type, een heer in zwempak. Mooi hoofd en uitdrukking. Korte hals, steile voorhandhoeking, 
achter voldoende gehoekt. Ribbenkast is nog tamelijk smal en weinig voorborst. Gemiddeld bone, 
onderbelijning gaat wat omhoog door het korte borstbeen. Gangwerk kon steviger. Vacht kwaliteit is in orde, 
vandaag geen ondervacht.  
Zeer goed 
Millmarsh’s Mr V – Zetterdahl-Hellman 
Grote jongen van een uitmuntend type met een beeldige belijning. Hoofd met lange belijning heeft tijd nodig. 
Uitmuntende hals, rug en staart. Mooie ribbenkast en uitmuntende lendenen. Uitmuntend bone en voeten. 
Tamelijk traag gangwerk, wat los voor. Uitmuntende vachtkwaliteit. Mooi voorgebracht.  
Uitmuntend 
 
Reuen Tussenklas 
Keurmeester: S. Sletterdal (N) 
 
Candy Store Pimms – Valentin 
Mannelijke en goed gebouwde reu in zeer goede conditie. Beeldig hoofd met mooie uitdrukking. Goed gehoekt 
en vlakke bovenlijn. Goed gangwerk. Uitmuntend temperament.  
1 Uitmuntend RCAC 
Wahnahnish Silver Secret – Candel 
Mannelijke en gebalanceerde reu van 14 mnd. die iets hoger op de benen zou kunnen staan. Goed gehoekt, 
mannelijk hoofd en super bovenlijn. Zeer goed gangwerk. Heerlijk temperament.  
2 Uitmuntend 
Nautical Joy Labrador Dockyard – Hendriksen- d Klerk 
Mannelijke reu in goede conditie, gebalanceerd en met goede proporties. Goed gehoekt, goed hoofd en vlakke 
bovenlijn. Vacht kon beter. Goed gangwerk. Uitmuntend temperament.  
3 Uitmuntend 
Sunnydaze Hyspire Sports Night – Nugteren 
Mannelijke reu van 18 mnd. die wat hoger op de benen kon staan. Staat in balans, mannelijk hoofd met zeer 
goede uitdrukking. Prachtige hals, voor goed gehoekt, goede bovenlijn en mooi gehoekt achter. Goed bone en 
massa. Goed gangwerk. Heel leuk temperament.  
4 Uitmuntend 
Bruneville’s Norman – v Montfort 
Mannelijke reu die heel veel ringtraining nodig heeft. Hij zou zwaarder moeten zijn, mooie proporties en goed 
gehoekt. Hoofd kon mannelijker, correcte bovenlijn. Redelijk goed gangwerk. Wilde zijn gebit niet tonen aan de 
keurmeester. Niet in zijn beste vacht. Hij zou beter moeten luisteren naar zijn baas en daarom kan hij niet 
beoordeeld worden. 
Geen beoordeling 
Baltimore Ruby’s Ranch – v Wijlck 
Mannelijke reu van 15,5 mnd. met mooie proporties. Goed bone, nog jong en hoofd kon mannelijker zijn. 
Redelijk gehoekt, mooie bovenlijn en correcte vacht. Redelijk gangwerk.  
Niet beoordeeld omdat hij niet twee normale testikels heeft vanwege chemische castratie.  
Geen beoordeling 
Nelson – Vogel 
Gebalanceerde mannelijke reu van 17 mnd. met mooie proporties. Goed hoofd, beeldige hals en goed gehoekt. 
Croupe kon iets beter. Goed gangwerk. Heerlijk temperament.  
Uitmuntend 
Parcival of Kingsdeep – vd Teems 
Reu van bijna 2 jr. oud die wat ongebalanceerd is. Hij kon wat meer bone hebben. Mannelijk hoofd, goede 
bovenlijn en goed gehoekt, maar croupe kon beter. Redelijk goed gangwerk, achter iets nauw. Heeft 
ringtraining nodig.  
Zeer goed 
Crowning Cres of Campbell’s Lair – Brands-Slinger 



Mannelijke reu van goed formaat, redelijk gebalanceerd en met mooie proporties. Mannelijk hoofd met iets te 
veel wang. Goed gehoekt in voorhand. Croupe, hoeking achter en tweede dij konden beter. Gangwerk in orde. 
Leuk temperament.  
Uitmuntend 
Cardnall od Himalájského Cedru – Boersma 
Mannelijke reu met een mooie vachtkleur. Kon beter gebalanceerd zijn. Wat zwaar hoofd maar met mooi 
pigment. Beeldige hals, kon zowel voor als achter iets beter gehoekt zijn. Goed gangwerk. Vacht kon beter en 
hij moet meer zelfvertrouwen krijgen.  
Uitmuntend 
Dolbia Gadget – Thexton 
Reu van 20 mnd. van goed formaat maar zag graag meer bone . Mooie proporties. Hoofd kon iets mannelijker, 
goede hals en goed gehoekt. Gangwerk in orde. Goed temperament. Heeft veel ringtraining nodig.  
Zeer goed 
 
Reuen Openklas 
Keurmeester: Mevr. P. Itkonen (Finl.) 
 
Creekwater Close To My Heart – d Looze 
Mooie zwarte jongen met een goed hoofd en uitdrukking. Uitmuntende belijning en uitmuntende bovenlijn van 
hoofd tot staart. Mooi gehoekt en uitmuntende ribbenkast onder wat extra vet. Goed gangwerk. Goed bone, 
prachtige vacht met grove vachtkwaliteit. 
1 Uitmuntend 
Mocnys Knoxville – Nugteren 
Stevig gebouwde gele reu met een beeldig hoofd en uitdrukking. Goede hals, bovenlijn en staart. Tamelijk 
steile opperarm maar goede schouder. Goede achterhandhoeking, stevige ribbenkast maar kon iets meer 
voorborst hebben. Mooi bone en voeten. Tamelijk zwaar gangwerk echter met zeer ruime passen. Goede vacht 
kwaliteit. Leuk temperament.  
2 Uitmuntend 
Gino vd Peppelenbosch – Burggraaf 
Choc. reu met een fors hoofd, een aardige uitdrukking en met een mooi profiel. Heeft zijn jas thuis gelaten. 
Stevige hals en rug en vrolijke staart. Gebalanceerde hoekingen, mooie stevige ribbenkast. Goed bone en 
voeten en uitmuntende grove vachtstructuur. Uitmuntend gangwerk. Leuk temperament.  
3 Uitmuntend 
Claychalk Filippo – Spriet 
Mooie zwarte reu met een goed hoofd en uitdrukking. Stevige hals, mooie rug en staart. Gebalanceerd 
gehoekt, mooie ribbenkast maar hij kon wat meer voorborst hebben en voeten konden vaster. Gangwerk kon 
meer stuwen. Mooie vachtkwaliteit. Leuk temperament. 
4 Uitmuntend 
Reagis Kiss The Sky – Burger 
Stevig gebouwde gele reu van 5 jr. met een mooi hoofd en uitdrukking. Heel korte hals, steile schouder en 
gemiddelde achterhandhoeking. Stevige ribbenkast en lendenen, mooi bone en voeten. Gangwerk met 
correcte paslengte maar schopt met achterbenen. Vachtkwaliteit in orde maar jas thuis gelaten. Leuk 
temperament. 
Uitmuntend 
Pasta La Vista of Storm’s Legacy – vd Putten 
Mooi type reu met een tamelijk lange vacht. Goed hoofd en uitdrukking. Korte hals, gebalanceerd gehoekt, 
goede ribbenkast en lendenen. Mooi bone en voeten. Gangwerk in orde. Leuk temperament. Zachter type 
vacht maar in orde.  
Uitmuntend 
John Rocha Gorska Fantazja – Kripak-Ridder 
Reu van een uitmuntend type met een beeldig hoofd en uitdrukking. Stevige hals, uitmuntende bovenlijn en 
staart. Mooi gehoekt, goede ribbenkast en lendenen. Goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Greenwood Lodge One And Only  - vd Linden 
Reu met lange hoofdbelijning en hij kon meer stop hebben. Klein oog. Goede hals, lange rug en de staartdracht 
kon beter. Voldoende gehoekt voor en achter maar ribbenkast kon ruimer. Uitmuntende grove vachtkwaliteit. 
Mooi gangwerk. Goed temperament.  



Zeer goed 
Ben – Groeneweg 
Tenger gebouwde 3 jr. oude reu (met waterstaart?) Zag graag twee maal zoveel van alles want voor een reu 
moet hij er mannelijker uitzien. Gebalanceerde hoekingen. Wanneer hij tot rust komt  is zijn gangwerk correct. 
Correcte vachtkwaliteit maar heeft zijn jas thuis gelaten vandaag. Heerlijk temperament en goed voorgebracht.  
Matig 
Ravel v’t Bovenveen – vd Zandschulp 
Vrolijke zwarte reu met een smeltende uitdrukking. Hoofd en lichaam zijn nog steeds tamelijk smal. Voldoende 
hals, goede rug, wat lage staartaanzet vanwege aflopende ruglijn. Open voorhandhoeking. Gaat nogal 
makkelijk koehakkig staan en gangwerk achter is nauw. Gangwerk kon meer stuwen. Toch goed gehoekt 
achter. Wat zachte vacht.  
Zeer goed 
Porthos of The Noble Falcon – d Boer 
Mooi type choc. reu met een mannelijk hoofd. Stevige hals, goede rug en iets aflopende lendenen. Correct 
gehoekt, mooie ribbenkast, goed bone en voeten. Voldoende stevig gangwerk. Mooie vachtkwaliteit in volle 
glorie vandaag.  
Zeer goed 
Labrador Garden’s Xen – v Tricht-v Leeuwen 
Stevig gebouwde choc. reu met een zwaar hoofd dat niet meer mag groeien. Stevige hals maar staartaanzet 
kon beter. Gebalanceerd maar tamelijk open gehoekt voor en achter. Stevig bone en vaste voeten. Gangwerk 
achter kon beter stuwen. Vachtkwaliteit kon grover zijn. Leuk temperament.  
Zeer goed 
Only You v.h. Oosterhuis – Podt 
Vrolijke zwarte reu met wat extra kilo’s. Mooi hoofd en uitdrukking. Uitmuntend belijnd van opzij gezien. 
Gebalanceerd gehoekt, mooie ribbenkast en goed bone en voeten. Mooie staart, wat slap in de polsen. Hij 
draagt zijn kilo’s naar eer en geweten  maar ik zag hem graag in een betere conditie.  
Uitmuntend 
Woodhouse Paws Alfons – Scheffer 
Mooie zwarte reu met een zwaar hoofd en hij kon een zachtere uitdrukking hebben. Mooie hals, rug en staart, 
gebalanceerd en gemiddeld gehoekt en mooie ribbenkast. Correcte vachtkwaliteit en iets slappe polsen. Traag 
gangwerk.  
Uitmuntend 
Branwen’s Green Rose v Meinweg – Hendriks 
Zwarte reu van gemiddeld formaat en van een zeer goed type. Fors hoofd/schedel en middelbruin oog. 
Voldoende hals, tamelijk open voorhandhoeking. Wat slap in de rug, aflopende lendenen en 
achterhandhoeking is in orde. Ribbenkast kon wat ruimer zijn. Gangwerk kon meer stuwen. Tamelijk zachte 
vacht. Leuk temperament.  
Zeer goed 
Sjors of Royal Pleasure – Scholten-vd Berg 
Tenger gebouwde donkergele reu van een goed type en met een mooie uitdrukking. Goede hals en rug. Lage 
staartaanzet en staart kon forser. Smalle ribbenkast en de voorborst is thuis gebleven. Leuk rastype dat 
voldoende stevig gangwerk toont. Voor zijn formaat is bone in orde en zachte vacht. Heel leuk temperament.  
Goed 
Big Boss of Wundering Heights – Hovens-Lanson 
Bijna 3 jr. reu van een zeer goed type. Goed hoofd maar oog kon donkerder en de lippen droger. Korte hals, 
goede rug en aflopende lendenen. Open hoekingen, diepe ribbenkast, voor zijn formaat goed bone. Mooie 
vachtkwaliteit maar niet op zijn best vandaag. Gangwerk achter kon meer gebalanceerd zijn. Leuk 
temperament.  
Zeer goed 
Pepper of Royal Pleasure – vd Grinten 
Donkergele reu van een goed type. Tamelijk tenger gebouwd met een heel zachte vacht. Mooi geprofileerd 
hoofd en voldoende halslengte. Gemiddeld gehoekt, ribbenkast kon ruimer en mooie lendenen. Als hij zin heeft 
is het gangwerk in orde maar los in ellebogen. Leuk temperament.  
Goed 
Johnson of The Hunting Harbour – v Dijk 



Heel kleine 2 jr. reu die vandaag wat verlegen is. Heel lieve uitdrukking en mooi hoofd. Uitmuntende hals, 
goede rug en een wat ? staart. Gebalanceerd gehoekt, passend bone en smalle ribbenkast. Gangwerk met 
voldoende stuwing. Mooie vachtkwaliteit. Goed voorgebracht.  
Goed 
Fast Friend Fantase Blackflowers – Burggraaf 
Stevig gebouwde reu met een fors hoofd. De kale plekken rond de ogen doen afbreuk aan zijn uitdrukking. Hals 
met veel losse huid, mooie bovenlijn en staart en gebalanceerd gehoekt. Goede ribbenkast en lendenen. 
Uitmuntende vachtkwaliteit maar heeft zijn jas thuis gelaten. Goed gangwerk. Heerlijk temperament.  
Goed 
Riverflow Storm of Stars – vd Breemen 
Vrolijke gele reu met een non-stop kwispelende staart. Goed hoofd en goede uitdrukking. Goede hals en rug en 
gebalanceerd gehoekt. Ribbenkast is in orde. Vacht van goede kwaliteit maar is niet in showconditie. Gangwerk 
met lange passen maar de knieën konden beter openen. 
Uitmuntend 
Riverflow Just A Matter Of Time – vd Breemen 
Vrolijke gele reu die zijn jas heeft thuis gelaten. Mooi hoofd en uitdrukking. Goede bovenlijn en staart, 
gebalanceerd en gemiddeld gehoekt. Goede ribbenkast en lendenen, gemiddeld bone en voeten. Mooi 
gangwerk. Leuk temperament.  
Uitmuntend 
 
Reuen Kampioensklas 
Keurmeester: Mevr. Y. Jaussi (Zwitserland) 
 
Alkhamhurst Russel Square – Verhaag 
Heel stevige en gebalanceerde reu van correct formaat. Uitmuntend mannelijk hoofd met geprononceerde 
stop en donker oog. Stevige hals met wat losse huid, uitmuntende schouderligging en wat steile opperarm. 
Vlakke bovenlijn, uitmuntende borstdiepte en korte stevige lendenen. Uitmuntende staartaanzet en correcte 
otterstaart. Stuwend gangwerk. Zeer goed voorgebracht.  
1 Uitmuntend 
Dolbia Casanova – Fosciak 
Heel stevige en gebalanceerde reu met een prachtig mannelijk hoofd, donker oog en geprononceerde stop. 
Stevige hals, uitmuntende voorhandhoeking, voorborst en borst. Stevige bovenlijn, korte lendenen, 
uitmuntende staartaanzet en –dracht. Correcte achterhandhoeking. Stuwend gangwerk. Zeer goed 
voorgebracht.  
2 Uitmuntend 
Wahnahnish Simply Sensational – Candel 
Heel stevige 2,5 jr. reu met een prachtig mannelijk hoofd, correcte stop en donker oog. Korte stevige hals met 
wat losse huid. Uitmuntende schouderligging, voorborst en borst, korte stevige lendenen, uitmuntende 
staartaanzet en correcte achterhandhoeking. Heel stuwend gangwerk. Zeer goed voorgebracht.  
3 Uitmuntend 
Creekwater Checkmate – Arets 
Reu van correct formaat en proporties. Mannelijk hoofd met geprononceerde stop, iets tanggebit en donker 
oog. Korte stevige hals, uitmuntende voorhandhoeking, diepe borst en korte stevige lendenen. Uitmuntende 
staartaanzet en –dracht en stevig bone. Zeer stuwend gangwerk toen hij eenmaal gewend was.  
4 Uitmuntend 
Creekwater Captain Corelli – Hendriksen-d Klerk 
Heel stevige reu van correct formaat. Mannelijk hoofd met geprononceerde stop. Korte hals met keelhuid, 
uitmuntende schouderligging, voorborst en borst. Korte stevige lendenen. Uitmuntende staartaanzet maar wel 
wat trots op zijn staart tijdens het gaan. Stuwend gangwerk. Zeer goed voorgebracht.  
Uitmuntend 
 
Reuen Veteranenklas 
Keurmeester: Mevr. P. van Dee (Fr.) 
 
Dobbe- Smit 



Bijna 12 jr. oude gele reu die in prima conditie geshowd wordt. Innemend hoofd en nog correcte bite. Goede 
hoekingen in voor- en achterhand, voldoende zwaar bone en correcte vacht. Voor leeftijd nog uitmuntend 
gangwerk.  
1 Uitmuntend 
Woefdram’s Unbreakable Fear – Sterling 
9 jr. oude gele reu. Heel aardige verschijning maar moet absoluut minder gewicht laten zien. Innemend hoofd 
en vriendelijke uitdrukking. Goede hoekingen in voor- en achterhand en mooi zwaar bone. Gangwerk toont 
helaas het overgewicht.  
2 Zeer goed 
 
Reuen Fokkersklas 
Keurmeester: Mevr. P. Itkonen (Finl.) 
 
Flash vd Hoogen Broek – Wisseloo 
Gele reu van 18 mnd. van een uitmuntend type. Mooi hoofd en uitdrukking. Heel stevige hals, gebalanceerd 
gehoekt, stevige ribbenkast en lendenen. Wat zachte staart die vrolijk kwispelt. Goed gangwerk. Goed bone en 
voeten, mooie vachtstructuur maar in de rui. Leuk temperament.  
1 Uitmuntend CAC 
Bolle Tûke vd Jabolkeshut – Visser 
Mooie gele jongen van een uitmuntend type. Goed hoofd en uitdrukking. Stevige hals, mooie bovenlijn en 
steile opperarm. Mooi gehoekt achter, goede ribbenkast en goed bone en voeten. Als hij zin heeft loopt hij 
mooi en correct. Wat zachte bovenvacht.  
2 Uitmuntend 
Riverflow Just Like The First Time – vd Breemen 
Mooie zwarte reu, een uitmuntend type met uitmuntende belijning. Goed hoofd en uitdrukking. Mooi hals en 
bovenlijn, gebalanceerde hoekingen, uitmuntende ribbenkast en gemiddeld bone. Gangwerk in orde. Correcte 
vachtstructuur ondanks dat hij in de rui is.  
3 Uitmuntend 
Mayberry’s Dream Your King Of Night – Burger 
Mooie jongen in zware conditie. Fors hoofd en middelbruin oog. Stevige hals, iets slap in rug en vrolijke staart. 
Gebalanceerd gehoekt, stevige ribbenkast, gemiddeld bone en wat kleine voeten. Gangwerk toont zijn gewicht. 
Mooie vachtkwaliteit. Leuk temperament.  
4 Uitmuntend 
Light Hearted vd Peppelenbosch – Thexton 
Stevige choc. reu van uitmuntend type met uiterst fors hoofd. Stevige hals, iets slap in rug dat kan verbeteren 
als de staart meer kwispelt. Goed gehoekt voor maar kon achter beter gehoekt zijn. Stevige  ribbenkast maar 
weinig voorborst. Gangwerk voldoende stuwend. Leuk temperament.  
Uitmuntend 
Xanthor vd Romi’s Hoeve – Wormgoor-Faber 
Stevige zwarte reu in tamelijk zware conditie. Uitmuntend hoofd en uitdrukking. Voldoende hals, tamelijke 
steile opperarm en uitmuntende achterhandhoeking. Stevige ribbenkast maar iets slap in polsen. Gangwerk 
kon met langere passen. Vachtkwaliteit in orde. 
Uitmuntend 
De Pasman Hoeve Bosco – Lobeek-Schreurs  
Stevige zwarte reu met een mannelijk hoofd waarvan de voorsnuit forser en wat langer kon zijn. Stevige hals, 
goede rug en wat lage staartaanzet. Gemiddeld gehoekt, stevige ribbenkast maar voorborst kon beter. Tamelijk 
zwaar gangwerk en ik zag hem graag wat vrolijker. Mooie vacht. Leuk temperament en goed voorgebracht.  
Zeer goed 
Abayomi Tibor of Sweet-Ale 
11 mnd. oude gele reu van een heel leuk type maar hij draagt zijn staart te hoog, zowel bij het gaan als in 
stand. Beeldig hoofd en uitdrukking. Uitmuntende hals en rug, goed gehoekt, voor leeftijd goede ribbenkast en 
stevige lendenen. Prachtig gangwerk. Mooie vachtkwaliteit maar niet in volle vacht. Heerlijk temperament.  
Zeer goed 
Riverflow Impress With Stars – vd Breemen 
Vrolijke gele reu van een mooi rastype. Mannelijk hoofd met goede uitdrukking. Mooie bovenlijn, steile 
opperarm maar achter goed gehoekt. Goede ribbenkast, geen voorborst, staat voor vaak breed en mooie vacht 
kwaliteit. Gangwerk is in orde.  



Uitmuntend 
 
Teven Jongste Puppyklas 
Keurmeester: S. Letterdal (N) 
 
King Fields Thrilled To Bits – Meijs 
Puppy van 5 mnd. van een uitmuntend type. Heel gebalanceerd met mooie proporties. Uitmuntend hoofd en 
heel mooi pigment. Lange stevige hals, goed gehoekt en uitmuntende vacht. Heel leuk temperament. 
Veelbelovend. 
1 Veelbelovend, Beste Jongste Puppy 
Victor Victoria’s Rain On My Parade – Spriet 
Zeer gebalanceerde puppy van 5 mnd. met goede proporties. Mooi gehoekt, correct hoofd, correcte labrador 
vacht maar wat kort in croupe. Zeer goed gangwerk. Uitmuntend temperament.  
2 Veelbelovend 
Jayla – Beukers 
Puppy van 4 mnd. van een uitmuntend type en met veel massa. Beeldig hoofd en uitdrukking en mooi pigment. 
Goed gehoekt, iets overbouwd vandaag. Goed gangwerk. Uitmuntend temperament.  
3 Veelbelovend 
Pocahontas vd Peppelenbosch – Thexton 
Puppy van 4 mnd. met mooie proporties en gebalanceerd. Mooi bone, hoofd moet niet zwaarder worden. 
Uitmuntende hals, voor goed gehoekt. Tweede dij en hoeking in achterhand konden beter. Heel mooie vacht. 
Goed temperament. Goed gangwerk.  
4 Veelbelovend 
Rose Garden aus dem Orketal – Tigchelaar-Pelser 
Zwart teefje van 19 weken van een uitmuntend type, met veel mooie raspunten en mooie proporties. Voor 
leeftijd correct hoofd, goede hals en goed gehoekt. Zag graag wat meer bone, correcte labrador vacht. Heeft 
ringtraining nodig. Zeer goed temperament.  
Veelbelovend 
Joy Fan Twillens – v Nimwegen 
Puppy van 5 mnd. van een zeer goed type en met mooie proporties. Zou iets meer gebalanceerd mogen zijn. 
Prachtig hoofd en hals en goed gehoekt. Wat aflopend kruis hetgeen de balans van de hond schaadt. Correcte 
vacht. Mooi voorgebracht en goed temperament.  
Veelbelovend 
Smooth Dancer of Hunters Pleasure – v Hutten 
Puppy van 5 mnd. van een zeer goed type. Ze kon wat meer gebalanceerd zijn, is in totaalbeeld wat los. Beeldig 
hoofd en uitdrukking. Kon voor beter gehoekt zijn en de croupe kon beter. Redelijk goed gangwerk. Correcte 
vacht. Uitmuntend temperament.  
Veelbelovend 
Withara’s Stirling Value – d Bruijn-Chrispijn 
Puppy van 5 mnd. van een zeer goed type. Kon in totaalbeeld wat beter gebalanceerd zijn en wat meer massa 
hebben. Beeldig hoofd en uitdrukking. Goede hals, goed gehoekt, croupe kon beter en goede vacht. Leuk 
temperament.  
Veelbelovend 
Abbygail Road Of Princes – Nijhof 
Puppy van 5 mnd. die meer in balans kon zijn. Hoofd kon beter opgevuld, goede hals en goed gehoekt voor en 
achter. Croupe kon beter en ze is niet in haar beste vacht. Redelijk goed gangwerk van opzij gezien, wat uit de 
ellebogen, wat breed en los voor.  
Belovend 
Noor Final Gift fan Twillens – Boersma  
Puppy van 4 mnd. van een zeer goed type maar ze kon wat meer gebalanceerd zijn. Goed hoofd met mooie 
uitdrukking, goed gehoekt voor en achter maar croupe kon beter. Heerlijk temperament. 
Veelbelovend 
 
Teven Puppyklas 
Keurmeester: S. Letterdal (N) 
 
Candy Store Queen Nesquick – Valentin 



Teefje van 7 mnd. met veel massa, mooie proporties en voor leeftijd goed uitgegroeid. Beeldig hoofd en 
uitdrukking, mooi bone, beeldige hals en goed gebouwde voorhand. Achterhandhoeking kon wat beter en een 
betere croupe. Heerlijk temperament. Goed gangwerk.  
1 Veelbelovend 
Woefdram’s Apple Of The Eye – Brouwer-Prevoo 
Pup van 7 mnd. die redelijk in balans is en met mooie proporties. Beeldig hoofd en uitdrukking. Voor goed 
gehoekt, kon iets beter gehoekt achter. Correcte vacht. Goed gangwerk. Leuk temperament.  
2 Veelbelovend 
Riverflow Piccadilly’s Future – vd Breemen 
Wat lang teefje van 6,5 mnd. maar wel in balans. Zou wat meer bone kunnen hebben. Beeldig hoofd en 
uitdrukking. Goede hals, goed gehoekt. Goed gangwerk. Leuk temperament.  
3 Veelbelovend 
My Sweet Shining Star vh Lepkeshof -  Vriezen 
Puppy van 7 mnd. van een zeer goed type. Voor leeftijd goed uitgegroeid en goed in balans maar ik zag haar 
graag wat hoger op de benen. Mooi hoofd en uitdrukking en tanggebit. Goede hals en bovenlijn, goede massa 
en goed type. Iets minder gewicht zou in haar voordeel zijn. Temperament kon wat spontaner. 
4 Veelbelovend 
Jewels Juul The Second Off April – Verhaaf 
Teefje van 7 mnd. die meer bone en massa kon hebben. Ze kon meer in balans zijn en de voorsnuit is wat spits. 
Heel mooi pigment, goede hals en goed gehoekt. Vacht kon beter. Redelijk goed gangwerk. Ze kon meer 
zelfvertrouwen hebben.  
Belovend 
Abayomi Ugenia of- Sweet-Ale – Zoetebier-Koopman 
Goed gebalanceerde teef van 6,5 mnd. die wat enthousiaster mocht zijn. Beeldig hoofd en uitdrukking. Goed 
gehoekt, voeten? konden iets beter zijn en goede vacht. Goed gangwerk. Heel leuk temperament.  
Veelbelovend 
Abayomi Uschi of-Sweet-Ale – Koster 
Teefje van 6,5 mnd. van een zeer goed type maar ze kon voor iets beter in balans zijn. Goed formaat, goed 
gehoekt en correct hoofd en uitdrukking. Croupe kon beter. Redelijk goed gangwerk. Heerlijk temperament.  
Veelbelovend 
Pippa of The Little Green Cabbages – Horst 
Teefje van 7,5 mnd. die wat meer uitgezwaard kon zijn en wat meer bone kon hebben. Wat smal in hoofd. Zeer 
goede hals, goed gehoekt, croupe kon beter. De vacht kon meer onderwol hebben. Zeer goed gangwerk. 
Heerlijk temperament.  
Belovend 
Assassin Killing Me Softly – Jalving 
Teefje van 7,5 mnd. die goed in balans is maar meer bone kon hebben. Voor leeftijd beeldig hoofd. Goed 
gehoekt voor maar niet in haar beste vacht. Redelijk goed gangwerk. Bovenlijn kon vaster. Heerlijk 
temperament.  
Veelbelovend 
Quincy Jayden v Jojamaco’s Hof – Vonk 
Redelijk gebalanceerde teef van 8 mnd. met goede proporties. Goed hoofd, zeer goede hals en goed gehoekt. 
Vacht kon beter. Redelijk goed gangwerk. Heerlijk temperament. Heeft veel ringtraining nodig.  
Veelbelovend 
 
Teven Jeugdklas 
Keurmeester: Mevr. Y. Jaussi (Zwitserland) 
 
Bling Bling Bella Mare – Meier 
Heel gebalanceerde teef met een zeer typisch hoofd en uitmuntend pigment. Stevige hals, uitmuntende 
voorhandhoeking, diepe borstkas, korte lendenen. Uitmuntende staartaanzet en –dracht en uitmuntende 
achterhandhoeking. Stuwend gangwerk. Zeer goed voorgebracht.  
1 Uitmuntend 
Antalas Midnight Fantasy – v Elewoud 
Heel gebalanceerde en compacte teef van correct formaat. Vrouwelijk hoofd met correcte oogkleur. Stevige 
hals, uitmuntende gehoekt voor, diepe borstkas en korte stevige lendenen. Wat lage staartaanzet, uitmuntend 
gehoekt achter. Stuwend gangwerk, achter wat nauw.  



2 Uitmuntend 
Soul Shine Black & Chocolate – Kuyf/vd Steenoven 
Heel gebalanceerde en compacte teef van correct formaat. Vrouwelijk hoofd, stevige hals en voor uitmuntend 
gehoekt. Vlakke bovenlijn, korte lijn(?), wat lang in lendenen en uitmuntende achterhandhoeking. Heel 
stuwend gangwerk. Zeer goed voorgebracht.  
3 Uitmuntend 
Creekwater Champain For Breakfast – Kodde 
Heel gebalanceerde teef van correct formaat. Vrouwelijk hoofd met donker oog en vriendelijke uitdrukking. 
Stevige hals, uitmuntende schouderligging, wat steile opperarm, vlakke bovenlijn en korte lendenen. 
Uitmuntende staartaanzet en –dracht. Stuwend gangwerk. Heel goed voorgebracht.  
4 Uitmuntend 
Tinkelbel – vd Meulen 
Teef van 12 mnd. van een correct type maar nog wat onvolwassen. Vrouwelijk hoofd met donker oog. Lange 
hals, correcte schouderligging en steile opperarm. Ze kon meer voorborst hebben en de borstkas moet dieper 
worden. Stevige lendenen en correcte staartaanzet die tijdens het gaan heel vrolijk wordt gedragen. Wat ronde 
croupe en correcte achterhandhoeking. Eenmaal gewend was het gangwerk goed. Meer ringtraining zal haar 
goed doen, echter ze heeft een heleboel plezier.  
Zeer goed 
Dancha’s Elivia Madeow – Brouwer-Prevoo 
Stevige teef van 14 mnd. met een vrouwelijk hoofd en donker oog. Lange hals, uitmuntende schouderligging, 
zeer goede voorborst en diepe borstkas. Bovenlijn kon vaster en tamelijk lang in lendenen. Uitmuntende 
staartaanzet en –dracht. Eenmaal gewend was het gangwerk stuwend. Wat meer ringtraining zal haar goed 
doen. 
Zeer goed 
Symphonie of Cabot Strait – Brouwer 
Zeer gebalanceerde choc. teef van correct formaat. Vrouwelijk hoofd, stevige hals en uitmuntend gehoekt 
voor. Diepe borstkas maar wat lang in lendenen. Tijdens het gaan is bovenlijn slapper. Correcte staartaanzet en 
–dracht, uitmuntend gehoekt achter. Stuwend gangwerk. Zeer goed voorgebracht.  
Uitmuntend 
A Sense Of Pleasure Elisa – Nijhof-Hietbrink 
Teef van 10 mnd. met correct formaat. Vrouwelijk hoofd met heel donker oog. Lange, droge hals, uitmuntende 
schouderligging maar heel steile opperarm. Ze kon meer voorborst hebben, vlakke bovenlijn, wat lang in 
lendenen en uitmuntende staartaanzet en –dracht. Correct gehoekt achter. Stuwend gangwerk maar voor heel 
los. Vandaag niet in haar beste vacht. Zeer goed voorgebracht.  
Zeer goed 
Dancha’s Evry Madeow – Rewijk 
Teefje van 14 mnd. dat meer tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen. Vrouwelijk hoofd met donker oog en 
correcte stop. Lange hals, steile opperarm en voorborst kon beter. Zeer lang in lendenen, wat slappe bovenlijn. 
Correcte achterhandhoeking, staartaanzet en –dracht. Voor type correct bone. Eenmaal gewend was het 
gangwerk correct. Wat meer ringtraining zal haar goed doen. 
Zeer goed 
Sarah of The Noble Falcon – v Hoek 
13 mnd. oude teef van een correct type. Hoofd kon vrouwelijker, wat breed in schedel en wat keelhuid. Korte 
hals, uitmuntende voorhandhoeking, voorborst en borstkas. Korte stevige lendenen, uitmuntende staartaanzet 
en –dracht, uitmuntende achterhandhoeking en bone. Gangwerk kon meer stuwen, heel nauw voor en achter. 
Zeer goed voorgebracht. 
Zeer goed 
Penara American Faith – Boersma 
Gebalanceerde teef van 18 mnd. van goed formaat. Vrouwelijk hoofd maar voorsnuit kon dieper en donker 
oog. Lange hals, uitmuntende schouderligging, steile opperarm. Diepe borst, wat lang in lendenen en 
uitmuntende staartaanzet en –dracht. Stuwend gangwerk, wat nauw voor en achter.  
Uitmuntend 
Labrador Garden’s Yellow  Pearl – Hartjes 
Stevige teef van 15 mnd. met een vrouwelijk hoofd en heel donker oog. Lange hals met keelhuid. Uitmuntende 
schouderligging, wat steile opperarm en diepe borstkas. Vlakke bovenlijn, te lang in lendenen en correcte 
staartaanzet en –dracht. Correcte hoeking achter maar dit type kon meer bone hebben. De teef zou meer 



gebalanceerd zijn als ze minder zou wegen. Stuwend gangwerk maar de bovenlijn wordt slapper tijdens het 
gaan. Zeer goed voorgebracht.  
Zeer goed 
Chiquita – Zumbrink 
Heel gebalanceerde teef van correct formaat met een prachtig vrouwelijk hoofd en donker oog. Lange hals, 
uitmuntend gehoekt voor, uitmuntende borstdiepte en korte lendenen. Bolle rug, vooral tijdens het gaan en 
achterhandhoeking kon beter. Gangwerk achter kon stuwender. Heel leuk en spontaan karakter. Goed 
voorgebracht.  
Zeer goed 
Surprise from Service Paradise – Kuijt-vd Kerkhof 
Heel stevige en gebalanceerde teef van correct formaat. Vrouwelijk hoofd met donker oog. Korte stevige hals, 
uitmuntende voorhandhoeking, voorborst en borstkas. Vlakke bovenlijn, korte stevige lendenen en 
uitmuntende staartaanzet en –dracht. Gangwerk met veel stuwing. Heel goed voorgebracht. 
Uitmuntend 
Kejuka Kiss From A Rose – v Es 
Heel goed ontwikkelde teef van correct formaat. Typisch hoofd dat iets vrouwelijker mocht zijn en met een 
amber oog. Lange hals, uitmuntend gehoekt voor en uitmuntende voorborst en borstkas. Vlakke bovenlijn, 
korte lendenen en uitmuntende staartaanzet en –dracht. Gangwerk kon meer stuwen. Zeer goed voorgebracht. 
Uitmuntend 
Labrador Garden’s You And Me – Walsma 
Grote en wat hoge teef die het erg naar de zin heeft. Vrouwelijk hoofd met donker oog en vriendelijke 
uitdrukking. Lange hals met keelhuid, de borstkas kon wat ronder en ze is heel lang in lendenen. Uitmuntende 
staartaanzet en –dracht. Ze kon meer bone hebben. Correct gangwerk toen ze eenmaal gewend was. Heel 
vriendelijk en spontaan karakter.  
Zeer goed 
Jeldou vd Duvekoater – Klijn 
Heel actief klein en compact teefje van 9 mnd. met een vrouwelijk hoofd en wat licht oog. Korte hals., correcte 
voorhandhoeking, diepe borstkas maar de bovenlijn kon steviger. Wat lang in lendenen. Correcte staartaanzet 
en –dracht en correct gehoekt achter. Eenmaal gewend was het gangwerk correct. Wat meer ringtraining zou 
haar goed doen.  
Zeer goed 
Dreaming About You v Actreon – v Loe-Ammerlaan 
Grote en stevige teef van 9 mnd. Hoofd kon vrouwelijker en het oog is wat licht. Droge, lange hals, 
uitmuntende schouderligging en wat steile opperarm. Bovenlijn kon steviger, uitmuntende staartaanzet en –
dracht en correcte achterhandhoeking. Stuwend gangwerk. Zag graag een vrouwelijker totaalbeeld. Zeer goed 
voorgebracht. 
Zeer goed 
Azuba fan de Alde Pastorij – d Groot 
15 mnd. oude teef van correct formaat met een vrouwelijk hoofd en donker oog. Korte stevige hals met wat 
keelhuid, uitmuntende voorhandhoeking en diepe borstkas. Vlakke bovenlijn, korte stevige lendenen. 
Uitmuntende staartaanzet maar heel trots op haar staart tijdens het gaan. Correcte achterhandhoeking. 
Eenmaal gewend was het gangwerk correct. Niet in haar beste vacht vandaag. Wat ringtraining zou haar goed 
doen.  
Uitmuntend 
Teska vd Rokerhof – Reefman 
1 jr. teef van correct formaat. Hoofd kon typischer met meer stop en forsere voorsnuit. Uitmuntend pigment. 
Stevige hals, correcte voorhandhoeking, borstkas moet nog uitzwaren en wat lang in lendenen. Bovenlijn moet 
steviger, correcte staartaanzet en achterhandhoeking. Stuwend gangwerk. Heeft heel veel plezier in de ring.  
Zeer goed 
Radinka De Koperen Hond – Benschop 
Teefje van 9 mnd. van correct formaat. Vrouwelijk hoofd maar wat licht oog. Lange hals, correcte 
schouderligging, wat steile opperarm en de bovenlijn moet nog steviger worden. Correcte staartaanzet en –
dracht. Zag graag meer bone. Eenmaal gewend was het gangwerk correct. Meer ringtraining zal haar goed 
doen. Spontaan en vriendelijk temperament.  
Zeer goed 
Reed’s Fowling Yellow Narcissus – vd Meer-Stoelwinder 



Heel gebalanceerde teef van 14 mnd. Vrouwelijk hoofd en oogpigment. Lange hals, uitmuntende 
voorhandhoeking, vlakke bovenlijn en korte lendenen. Wat hoge staartaanzet en staart die tijdens het gaan en 
staan vrolijk wordt gedragen. Correcte achterhandhoeking. Heel stuwend gangwerk. Zeer goed voorgebracht. 
Uitmuntend 
Maya vd Oevergast – Hendriks-Soet 
Nog een wat onvolwassen teefje van correct formaat. Vrouwelijk hoofd met donker oog. Lange hals, 
uitmuntende schouderligging en goed ontwikkelde voorborst. Lange en wat platte ribbenkast, bovenlijn moet 
steviger worden en wat lang in lendenen. Correcte staartaanzet en –dracht. Ze kon achter meer gehoekt zijn en 
wat meer bone hebben. Stuwend gangwerk. Heel goed voorgebracht.  
Zeer goed 
Paloma Picasso vh Oosterhuis - ? 
Teef van 13 mnd. van correct formaat maar die veel te zwaar is. Vrouwelijk hoofd, heel korte hals, uitmuntende 
schouderligging en voorborst. Bovenlijn kon steviger, korte lendenen, lage staartaanzet en ronde croupe. 
Correcte achterhandhoeking. Gangwerk kon meer stuwen. Is vandaag uit balans vanwege overgewicht.  
Goed 
Black Pearl Amy of Wonder Woods – Vreeling 
Grote teef met een vrouwelijk hoofd, de stop kon geprononceerder en het oog is zeer donker. Lange hals, 
correcte schouderligging en opperarm maar ze kon meer voorborst hebben. Diepe borstkas, heel lang in 
lendenen. Uitmuntende staartaanzet en –dracht. Kon achter beter gehoekt zijn. Correct gangwerk. Heel goed 
voorgebracht. Vriendelijk karakter.  
Zeer goed 
Simply The Best of Wonder Woods – vd Kok-Hesselink 
Gebalanceerde teef van 9 mnd. van correct formaat. Prachtig vrouwelijk hoofd met donker oog. Stevige hals, 
correcte schouderligging, steile opperarm en losse elleboog. Korte lendenen, wat ronde croupe en lage 
staartaanzet. Ruglijn kon vaster tijdens het gaan. Heel leuk en spontaan karakter. Correct gangwerk. Heel goed 
voorgebracht. 
Zeer goed 
Sweetest Touch vd Chadaméhof – Hazeleger 
Heel stevige en gebalanceerde teef met een vrouwelijk hoofd, donker oog en geprononceerde stop. Stevige 
hals, uitmuntende schouderligging, vlakke bovenlijn. Korte lendenen en uitmuntende staartaanzet en –dracht. 
Stuwend gangwerk. Zeer goed voorgebracht.  
Uitmuntend 
Riverflow Whispering Beauty – vd Breemen 
Goed ontwikkelde teef van 13 mnd. met een vrouwelijk hoofd, geprononceerde stop en donker oog. Stevige 
hals, iets keelhuid. Uitmuntende voorhandhoeking, voorborst en borstdiepte. Bovenlijn moet nog vaster 
worden, iets lang in lendenen en uitmuntende staartaanzet en –dracht. Heel stuwend gangwerk. Heel goed 
voorgebracht.  
Uitmuntend 
Boggy Valley’s Josephine – vd Berg-Evertse 
Stevige teef van correct formaat. Heel vrouwelijk hoofd met geprononceerde stop en donker oog. 
Uitmuntende voorhandhoeking, stevige hals en uitmuntende borstkas. Korte lendenen, uitmuntende 
achterhand, staartaanzet en –dracht. Correcte achterhandhoeking. Stuwend gangwerk. Ze kon meer 
gebalanceerd zijn met minder gewicht. Zeer goed voorgebracht.  
Uitmuntend 
De Pasman Hoeve Jikke – Lobeek-Schreurs 
Heel gebalanceerde teef van correct formaat. Typisch vrouwelijk hoofd met iets licht oog. Stevige hals, 
uitmuntende voorhandhoeking, goede borstkas en vlakke ruglijn. Uitmuntende staartaanzet en –dracht. Zeer 
goed voorgebracht.  
Uitmuntend 
Nightlife vd Peppelenbosch – Thexton 
Stevige gebalanceerde teef van correct formaat. Vrouwelijk hoofd met alerte uitdrukking en donker oog. 
Stevige hals, uitmuntende voorhandhoeking, voorborst en borstkas en vlakke bovenlijn. Korte stevige 
lendenen, wat lage staartaanzet en correcte achterhandhoeking. Stuwend gangwerk. Niet in haar beste vacht 
vandaag. Zeer goed voorgebracht.  
Uitmuntend 
Victor Victoria’s Quite An English Touch – Spriet 



Stevige gebalanceerde teef van correct formaat en vrouwelijk hoofd met donker oog. Stevige hals, 
uitmuntende voorhandhoeking, diepe borstkas en korte lendenen. Uitmuntende staartaanzet en –dracht. 
Correcte achterhandhoeking. Heel stuwend gangwerk. Zeer goed voorgebracht.  
Uitmuntend 
Riverflow Dreaming About The River – vd Breemen 
Heel stevige en gebalanceerde teef met een vrouwelijk hoofd en donker oog. Stevige hals, uitmuntende 
schouderligging en steile opperarm. Diepe borstkas, vlakke bovenlijn en stevige lendenen. Uitmuntende 
staartaanzet en –dracht. Uitmuntende achterhandhoeking. Heel stuwend gangwerk. Zeer goed voorgebracht.  
Uitmuntend 
Cead Mille Failte Slainte Deva – Candel 
Teef van correct formaat. Vrouwelijk hoofd maar voorsnuit kon forser, correcte stop. Lange hals, uitmuntende 
voorhandoeking maar wat lang in lendenen. Bovenlijn kon vaster, correcte staartaanzet en uitmuntend bone. 
Stuwend gangwerk. Zeer goed voorgebracht.  
Zeer goed 
Sneiks Flopke vd Jabolkeshut – Visser 
Grote teef van 10 mnd. met een vrouwelijk hoofd, alerte uitdrukking en donker oog. Lange hals, uitmuntende 
schouderligging en wat steile opperarm. Diepe borstkas, lang in lendenen, uitmuntende staartaanzet en 
correcte achterhandhoeking. Stuwend gangwerk. Zeer goed voorgebracht.  
Zeer goed 
Millmarsh’s Vintage Chic – Burger 
Compacte teef van correct formaat met een vrouwelijk hoofd, geprononceerde stop en donker oog. Lange hals, 
uitmuntende schouderligging, iets steile opperarm. Uitmuntende voorborst en borstkas, vlakke bovenlijn, korte 
lendenen en uitmuntende staartaanzet. Stuwend gangwerk. Zeer goed voorgebracht.  
Uitmuntend 
Wahnahnish Spam A Lot – Candel 
Heel gebalanceerde teef van correct formaat en met een vrouwelijk hoofd en donker oog. Lange hals met iets 
keelhuid, uitmuntende schouderligging en borstkas. Vlakke bovenlijn, korte lendenen en correcte 
achterhandhoeking. Stuwend gangwerk. Heel goed voorgebracht.  
Uitmuntend 
Bebbe’s Skotsje vd Jabolkeshut – Visser 
Heel gebalanceerde compacte teef van correct formaat. Vrouwelijk hoofd met donker oog. Stevige hals, 
correcte voorhandhoeking maar ik zag graag iets meer voorborst. Diepe borstkas, korte lendenen maar wat 
lage staartaanzet. Heel goed voorgebracht.  
Uitmuntend 
 
Teven Tussenklas 
Keurmeester: S. Sletterdal (N) 
 
Wahnahnish Lady Luck – Candel/Bakker 
Vrouwelijke teef van 17 mnd. , heel gebalanceerd en met goede proporties. Goed gehoekt, vrouwelijk hoofd. 
Uitmuntend gangwerk. Heerlijk temperament. Goede vacht. 
1 Uitmuntend 
Faya vd Hoogen Broek – Wisseloo 
Vrouwelijke teef van 19 mnd. met goede proporties. Goed gehoekt, prachtig hoofd en mooie uitdrukking. 
Correcte vacht. Goed gangwerk. Heerlijk temperament.  
2 Uitmuntend 
Klara Okeanas Elite – Boersma 
Vrouwelijke teef van 23 mnd. met veel massa. Ze kon wat hoger op de benen staan. Goed gehoekt, bovenlijn 
kon steviger, prachtig hoofd en uitdrukking. Correcte vacht. Gangwerk kon wat enthousiaster. Uitmuntend 
temperament.  
3 Uitmuntend 
Bubbles Roots Pearl Of Wisdom – Sprengers-Bertrand 
Vrouwelijke teef van 22 mnd. met mooi bone en mooi gevuld lichaam. Correct formaat, vrouwelijk hoofd en 
voldoende gehoekt. Croupe kon beter. Gangwerk kon enthousiaster en meer gebalanceerd. Heerlijk 
temperament.  
4 Uitmuntend 
Dolbia Giselle – Zloch 



Vrouwelijke teef van 21 mnd. van correct formaat. Ze kon meer bone hebben en meer in balans zijn. Vrouwelijk 
hoofd, iets smal, goede hals, goed gehoekt maar croupe kon beter. Goed gangwerk. Heerlijk temperament. 
Zowel baas als hond hebben ringtraining nodig.  
Zeer goed 
Burberry’s Star of Dalwhinnie – Oortveld-Hetterscheidt 
Vrouwelijke teef van 16 mnd. die redelijk in balans is en met mooie proporties. Vrouwelijk hoofd en 
uitdrukking, beeldige hals, goed gehoekt en correcte bovenlijn. Croupe kon beter, correcte vacht. Heerlijk 
temperament.  
Uitmuntend 
Femke vd Hoogen Broek – Vos-Snoek 
Vrouwelijke teef van 18 mnd. van goed formaat. Ze kon beter in balans zijn. Vrouwelijk hoofd, kon voor beter 
gehoekt zijn, achter zeer goed gehoekt. Croupe kon beter. Redelijk goed gangwerk. Heerlijk temperament.  
Uitmuntend 
Thorny Heights Dancing Queen – Kerkdijk-Hop 
Teef van 19 mnd. van goed fomaat. Ze kon meer in balans zijn en beter gehoekt zijn. Hoofd kon beter met een 
bredere(?) schedel. Correcte hals maar de croupe kon beter. Niet in haar beste vacht. Leuk temperament.  
Zeer goed 
Mayberry’s Dream Super star – d Rijk 
Vrouwelijke teef van 20 mnd. die meer massa in lichaam kon hebben en iets meer bone. Beeldig hoofd en 
uitdrukking. Goede hals, wat steile opperarm, goed gehoekt achter en croupe kon beter. Heeft ringtraining 
nodig. Gangwerk in orde. Leuk temperament.  
Butterfly Kiss Road Of Princes – Bijl 
Vrouwelijke teef van 18 mnd. van goed formaat. Redelijk gebalanceerd, goed gehoekt en heel goede tweede 
dij. Vrouwelijk hoofd en mooie bovenlijn. Croupe kon iets beter en voor het complete plaatje zou ze iets meer 
bone kunnen hebben. Uitmuntend temperament. 
Uitmuntend 
Winter Willow Leminicatus – Mensink 
Vrouwelijke teef van 19 mnd. die wat hoger op de benen kon staan. Zeer goed type, goed gehoekt, vrouwelijk 
hoofd, mooie bovenlijn en goede vacht. Goed gangwerk. Heerlijk temperament.  
Uitmuntend 
Briyanna – v Leeuwen 
Vrouwelijk teef van 17 mnd., gebalanceerd en met mooie proporties. Vrouwelijk hoofd, goed gehoekt, vlakke 
bovenlijn maar croupe kon iets beter. Zeer goed gangwerk. Uitmuntende vacht. Heerlijk temperament.  
Uitmuntend 
English Heritage Easby Abbey – Engels 
Vrouwelijke teef van 20 mnd., gebalanceerd en met mooie proporties. Goed gehoekt, vrouwelijk hoofd, 
prachtige bovenlijn en heel mooi in stand. In gangwerk kon ze meer in balans zijn. Correcte vacht. Leuk 
temperament.  
Uitmuntend 
Penara Djada Spirit Of Life – Strijk 
Vrouwelijke, wat gestrekte teef van 18 mnd. die meer in balans zou mogen zijn. Vrouwelijk hoofd dat gevulder 
zou mogen zijn. Goed gehoekt maar croupe kon beter. Gangwerk wat onstabiel. Uitmuntende vacht. Moet 
meer zelfvertrouwen krijgen.  
Zeer goed 
Faithful from Paradise Residence – Nijhof 
Vrouwelijke teef van 19 mnd. van een heel goed type maar ik zou haar graag iets hoger op de benen zien. Heel 
mooi bone en tweede dij. Prachtig hoofd en uitdrukking. Goed gehoekt en uitmuntende vacht. Heerlijk 
temperament. Goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Dio De Koperen Hond – Arends 
Vrouwelijke teef van goed formaat, veel massa en veel goede raspunten. Vrouwelijk hoofd, goede hals, goed 
gehoekt maar croupe kon beter. Gangwerk wat instabiel. Heerlijk temperament.  
Uitmuntend 
Kim v’t Hoogeind- v Weert-Scheepers 
Vrouwelijke teef van 18 mnd. Ze kon beter gebalanceerd zijn zowel in stand als in gangwerk. Vrouwelijk hoofd, 
goed gehoekt maar achter iets overbouwd. Croupe kon beter. Gangwerk kon meer stuwen. Uitmuntend 
temperament.  



Zeer goed 
Faya – Strijk 
Vrouwelijke teef van 21 mnd. die beter gebalanceerd kon zijn en meer bone en massa kon hebben. Vrouwelijk 
hoofd, voldoende gehoekt, goede staartaanzet. Gangwerk kon meer stuwen en met meer enthousiasme. Vacht 
is in orde. Temperament is in orde.  
Zeer goed 
Charming Chili of Campbell’s Lair – vd Kooij-Slootweg 
Teef van 22 mnd. met een vrouwelijk lichaam en van correct formaat. Goed gehoekt en redelijk gebalanceerd. 
Het hoofd heeft te veel wang en te veel stop. Gangwerk is in orde. Zag graag een betere vacht.  
Zeer goed 
Maggie May vd Peppelenbosch – Thexton 
Teef van 20 mnd. die beter gebalanceerd kon zijn en meer bone kon hebben. Hoofd kon vrouwelijker. 
Hoekingen zijn in orde. Zowel in stand als in gangwerk kon ze meer enthousiasme tonen. Vacht is in orde.  
Zeer goed 
Magic Moment vd Peppelenbosch – Thexton 
Vrouwelijke teef die de showring niet leuk vindt. Veel goede raspunten. Vrouwelijk hoofd, wat lang in lichaam, 
voldoende massa en goed gehoekt. Kon meer enthousiasme en stijl in gangwerk tonen en ze kon meer 
zelfvertrouwen hebben.  
Zeer goed 
 
Teven Openklas  
Keurmeester: Mevr. P. van Dee (Fr.) 
 
Valentijns Roos v’t Bakkersveld – Bakker-Meijer 
3,5 jr. zwarte teef met een goed gevormd hoofd maar uitdrukking wat mannelijk en correcte bite. Goede hals, 
prima hoekingen in voor- en achterhand en voldoende bone. Goede boven- en onderbelijning en uitmuntende 
vacht. Prima gangwerk.  
1 Uitmuntend RCAC 
Cara Mia Herbu Zadora – Nugteren 
4 jr. zwarte teef met een prachtig totaalbeeld. Innemend hoofd met mooi donker oog. Mooie hals en 
bovenbelijning, goede hoekingen voor en achter, voldoende bone en goede voeten. Vacht mist onderwol. 
Redelijk gangwerk.  
2 Uitmuntend 
Wahnahnish Look At Me – Meijs 
2,5 jr. blonde teef met een prachtig totaalbeeld. Innemend hoofd met mooi donker oog maar iets meer 
pigment zou het geheel ten goede komen. Mooie boven- en onderbelijning. Voldoende bone, compacte voeten 
en correcte vacht met onderwol. Goed gangwerk.  
3 Uitmuntend 
Rosemade Tagliatella – Spriet 
2 jr. zwarte teef met een harmonieus totaalbeeld. Aardig hoofd met vrouwelijke uitdrukking, goede hals en 
bovenbelijning en voldoende hoekingen voor en achter. Voor leeftijd voldoende uitgezwaard lichaam. Net 
voldoende in gangen, wel vlot. 
4 Uitmuntend 
Reagis Star Kisses – Toonssen 
3 jr. gele teef die harmonieus is gebouwd. Goed, mooi hoofd, brede schedel, donker oog maar jammer van het 
neuspigment. Goede hoekingen in voor- en achterhand, kort in lendenen en correcte vacht. Bone zou iets 
zwaarder mogen zijn. Gangwerk voor en achter O-benig.  
Uitmuntend 
My Sparkling Star vh Lepkeshof – Hazeleger 
Gele teef van 3,5 jr. met mooie bovenbelijning. Goed hoofd, redelijk pigment en correcte bite. Redelijke hals, 
voldoende hoekingen in voor- en achterhand. Vacht niet in optimale conditie vandaag. Redelijk gangwerk. Bone 
zou iets zwaarder mogen zijn.  
Uitmuntend 
Reagis Sun Dance – Verbrugge-Groot 
Gele teef van 2,5 jr. Hoofd met goede schedel maar voorsnuit zou voller moeten zijn. Mooi pigment. Voldoende 
hoekingen in voor- en achterhand maar bone mag zwaarder. Wat kort in vacht vandaag. Gangwerk voor en 
achter wijd.  



Zeer goed 
Kir Royale vd Peppelenbosch – Rozema 
2 jr. zwarte teef, leuke verschijning met een goed hoofd, oogkleur kon iets donkerder en correcte bite. 
Voldoende hoekingen in voor- en achterhand, bone kon zwaarder en iets lang in lendenen. In aanleg correcte 
vacht. Redelijk gangwerk. Ringtraining samen met haar baasje zou hen ten goede komen.  
Zeer goed 
Amazing Amy of The Hunters Brook – v Etten 
3 jr. blonde teef die wat smal en lang in hoofd is en correcte bite. Voldoende hals, voldoende hoeking in voor- 
en achterhand en iets lang in lendenen. Iets lage staartaanzet en bovenbelijning moet strakker. Gangwerk 
behoeft wat meer oefening. 
Zeer goed 
Wonderful Lady vd Bosmoat – v Berkel 
2,5 jr. zwarte teef met een leuk totaalbeeld. Innemend hoofd met donker oog en correcte bite. Goede 
hoekingen in voor- en achterhand, voldoende hals. Deze teef moet niet zwaarder op de schouder worden. 
Prima vacht en voldoende zwaar bone. Goed gangwerk. Ringtraining zou de spiertonus kunnen verbeteren.  
Uitmuntend  
Rangers Wish Passion For Speed – v Os-Meutstege 
Iets hoog gestelde gele teef van 2,5 jr. met goede schedel maar wat smal in de voorsnuit. Pigment zou de 
uitdrukking ten goede komen. Goede hals, voldoende voorborst en voldoende hoekingen voor en achter. 
Redelijk gangwerk.  
Uitmuntend  
Bo Captains Second Devision – Konings 
2 jr. choc. teef met een aardig hoofd en mooi donker oog en correcte bite. Goede hals maar zag hoekingen in 
voor- en achterhand liever wat dieper. Uitmuntende vacht en ze wordt in een prima conditie geshowd. 
Voldoende bone. Gangwerk wat onregelmatig. 
Zeer goed 
Of Angelsfantasy Hello Kitty – Stouten-Leuris 
Wat hooggestelde gele teef waarvan het hoofd wat voller in voorsnuit zou moeten zijn. Voldoende hals, 
hoekingen moeten dieper en wat lang in lendenen. Vacht niet in optimale conditie vandaag. Gangwerk nog niet 
echt uitgebalanceerd. Ringtraining zou een positieve invloed kunnen hebben op de presentatie.  
Zeer goed 
Dear Queen Surprise of Dutch Print – v Noord-Klomp 
2 jr. zwarte teef die in prima conditie geshowd wordt. Innemend hoofd en correcte bite. Goede boven- en 
onderbelijning, voldoende hoeking in voor- en achterhand en de vacht met onderwol is correct. Prima gangen. 
Uitmuntend 
Reagis Sweet Starlight – Bosman 
7 jr. gele teef die in prima conditie geshowd wordt. Innemend hoofd. Prima hoekingen in voor- en achterhand, 
goede staartaanzet, voldoende bone en compact in lendenen. Vlot gangwerk.  
Uitmuntend 
Swinging Casper Kate Bush – vd Bosch 
3,5 jr. zwarte teef met een goed gevormd hoofd en typische labrador uitdrukking. Goede boven- en 
onderbelijning, voldoende hoekingen in voor- en achterhand en uitmuntende vacht. Redelijk gangwerk.  
Uitmuntend 
Canyon Pretty Woman – vd Eijk 
2 jr. zwarte teef met een goed hoofd en goede verhouding schedel-voorsnuit. Goede hals, voldoende 
hoekingen in voor- en achterhand en voldoende bone. Wat lang in lendenen. Vacht niet in de beste conditie 
vandaag. Hond zou in totaalbeeld wat meer temperament mogen laten zien.  
Zeer goed 
Suitable Companion Shadow Impress – v Beek-v Leeuwen 
26 mnd. oude teef met wigvormig hoofd, voldoende donker oog en correcte bite. Voldoende hals en hoekingen 
in voor- en achterhand. Vacht niet in optimale conditie vandaag. Te lang in lendenen. Gangwerk niet 
uitgebalanceerd.  
Zeer goed 
Blue vd Waterlandspolder – Eigenhuis 
3 jr. wat smal gebouwde hond. Wat smal in hoofd en hoog aangezet oor en wat rond oog. Dit is echt een type 
jachthond. Leuk temperament en leuke combi baas/hond. Vlot gangwerk.  
Goed 



Addison Heartbreaker ’t Schopke – Fisscher-Peters 
Harmonieus gebouwde 4 jr. zwarte teef. Goed hoofd met donker oog en correcte bite. Goede boven- en 
onderbelijning en uitmuntende vacht. In aanleg correct gangwerk maar “schwung” ontbreekt een beetje.  
Uitmuntend 
Bux of Royal Pleasure – Willems 
Wat hooggestelde 2 jr. donkerblonde teef. Momenteel is het hoofd wat smal en lang en moet nog uitzwaren. 
Zag liever wat meer geprononceerde hoekingen. Wat lang in lendenen. Momenteel niet in vacht, mist 
onderwol en bovenbeharing. Gangwerk nog niet uitgebalanceerd.  
Goed 
Fishermans Pride Bright Light – d Nooijer-t Beek 
3 jr. choc. teef met aardig hoofd, lieve uitdrukking en voor een chocolate voldoende donker oog. Voldoende 
hals en voorborst, zag haar liever iets dieper in voor- en achterhand. Toont vandaag helaas geen dubbele 
labrador vacht. In aanleg goed gangwerk maar ringtraining zou het geheel kunnen verbeteren.  
Zeer goed 
Aphrodite Warm Heart Of Friend –Vos-Snoek 
2 jr. zwarte teef met aardig hoofd, lieve uitdrukking en voldoende donker oog. Voldoende hals, prima 
voorborst maar schouder is wat beladen. Bovenbelijning met dip, voldoende achterhandhoeking maar bone 
zou zwaarder mogen. De teef is momenteel geheel uit vacht. Gangwerk nog wat onregelmatig en 
“schwung”ontbreekt.  
Zeer goed 
Kahlua vd Peppelenbosch- Rozema 
2 jr. bruine, wat hooggestelde teef. Vrouwelijk hoofd met voldoende donker oog en correcte bite. Hoekingen 
voor en achter zouden dieper mogen. Lang in lendenen en bone zou zwaarder mogen voor een teef van dit 
formaat. Jammer dat ze vandaag totaal uit vacht is. Vlot gangwerk maar weinig uitgrijpend.  
Zeer goed 
Artemis Stables Meredith – Brouwer 
Harmonieus gebouwde 3 jr. choc. teef. Goede hals en bovenbelijning, wat steile opperarm en voor leeftijd goed 
ontwikkeld lichaam. Voldoende bone en compacte voeten. Niet in haar beste jas vandaag. Gangwerk zou iets 
uitgrijpender mogen zijn.  
Uitmuntend 
Anterra Era California – Kripak-Ridder 
Te hoog gestelde 2 jr. masculine teef, hoofd met voldoende brede schedel. Voldoende hals, wat recht in 
schouder en opperarm. Voldoende hoeking in achterhand en wat lang in lendenen. Draait in gangwerk voor de 
ellebogen uit, achter redelijk maar mist “schwung”.  
Zeer goed 
My Only Fascination Fan ’t Detica – v Berkel 
18 mnd. oude blonde teef met een wigvomig hoofd, wat groot oog en mooi pigment. Voldoende hals, 
hoekingen mogen zowel in voor- als in achterhand dieper. Bone zou iets zwaarder mogen om het geheel in 
balans te brengen. Vacht niet het beste vandaag. Gangwerk zou beter mogen. 
Zeer goed 
Mayberry’s Dream You Belong To Me – d Rijk 
Blonde teef van 4,5 jr. met een vrouwelijk hoofd. Wat korte hals, weinig voorborst, voldoende schouderligging 
en steil in opperarm. Voor leeftijd voldoende lichaam, voldoende hoeking in achterhand en redelijke vacht. 
Weinig imponerend gangwerk.  
Zeer goed 
Creekwater Coral Dawn – Engels 
Teef van 6,5 jr. met een goed gevormd hoofd en mooi donker oog. Goede hals en bovenbelijning, voldoende 
hoeking in voor- en achterhand en functioneel lang in lendenen. Voldoende bone en compacte voeten en in 
aanleg correcte vacht. Correct gangwerk maar drive ontbreekt.  
Uitmuntend 
Hope Achter ’t Dijkje – Beukers-v’t Veer 
Teef van 2,5 jr., een aantrekkelijk geheel met vrouwelijk hoofd en mooie oogkleur. Voldoende hals en 
voorborst en voldoende hoeking in voor- en achterhand. Moet in lichaam niet zwaarder worden, let op de 
toplijn. Correcte vacht. Goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Nunca Noreen v Jojamaco’s Hof – Vos-Snoek 



6 jr. choc. teef met een vrouwelijk hoofd, voldoende donker oog en correcte bite. Voldoende hals en voorborst, 
voldoende hoekingen in voor- en achterhand, goede boven- en onderbelijning en redelijke vacht. Tweede dij 
zou iets beter ontwikkeld mogen zijn. Redelijk gangwerk.  
Uitmuntend 
Dunsje Yn de Sinne vd Jabolkes Hof – Visser 
4 jr. blonde teef. Hoofd met goed ontwikkelde schedel maar voorsnuit wat smal en redelijk pigment voor haar 
leeftijd. Goede hals en voorborst, goede hoeking voor en achter maar tweede dij zou wat sterker ontwikkeld 
mogen zijn. Voldoende sterk bone, compacte voeten maar net in optimale vacht. Redelijk goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Mid Summer Dream of Storm’s Legacy – Vos-Snoek 
4 jr. blonde teef met een vrouwelijk hoofd maar iets te korte voorsnuit. Goede hals en bovenbelijning, 
voldoende hoeking in voor- en achterhand en compact lichaam. Redelijke vacht. Vlot gangwerk.  
Uitmuntend 
Virginia Woolf Mela Mania – Burggraaf 
Gele teef van 5,5 jr. met vrouwelijk hoofd en mooi donker oog maar ze kan voller in de voorsnuit zijn. Korte 
hals, steil in opperarm en beladen schouder. Voldoende hoeking in achterhand, goede staartaanzet en 
voldoende zwaar bone. Hond is momenteel echt te zwaar en gangwerk lijdt onder het gewicht.  
Zeer goed 
Bebbe’s Dunsje vd Jabolkeshut – Visser 
4 jr. gele teef met wat zwaar wigvormig hoofd. Totale hond doet wat masculine aan. Redelijke hals en 
bovenbelijning, steile opperarm en weinig voorborst. Redelijke vacht en voldoende kleur. Vrolijk temperament. 
Gangwerk wijd van voren en wat O-benig van achteren.  
Uitmuntend 
Picture Labs Home Again – Rooks 
2 jr. choc. teef die mooi van kleur is. Voor leeftijd goed ontwikkeld lichaam. Aardig hoofd met vriendelijke 
uitdrukking. Prima bovenbelijning, voldoende hoeking in voor- en achterhand maar wat lang in lichaam. 
Voldoende bone en compacte voeten.  
Uitmuntend 
Creekwater Chardonnay Kisses – Engels 
5 jr. blonde teef met een aantrekkelijk totaalbeeld maar iets meer pigment zou haar ten goede komen. Goede 
hals en bovenbelijning, goede hoekingen in voor- en achterhand en goede staartaanzet. Correct gangwerk. 
Uitmuntend 
 
Teven Gebruikshondenklas  
Keurmeester: Mevr. Y. Jaussi (Zwitserland) 
 
Coolmen’s Cabaret – Koeleman-Blessing 
Stevige gebalanceerde teef van correct formaat. Vrouwelijk hoofd maar voorsnuit kon voller. Droge lange hals, 
uitmuntende voorhandhoeking, voorborst en borstdiepte, uitmuntende bovenlijn maar wat lang in lendenen. 
Uitmuntende staartaanzet en –dracht. Correcte achterhandhoeking. Zeer stuwend gangwerk. Zeer goed 
voorgebracht. 
1 Uitmuntend 
Fairytale You’re The Inspiration – Kodde 
Stevige en compacte teef van 4,5 jr. met een vrouwelijk hoofd, geprononceerde stop en donker oog. Stevige 
hals met iets keelhuid, uitmuntende voorhandhoeking, voorborst en borstkas. Vlakke bovenlijn, wat lang in 
lendenen, uitmuntende achterhandhoeking en staartaanzet. Stuwend gangwerk. Zeer goed voorgebracht. 
2 Uitmuntend 
Buddha v ‘sGravenhout – Habets 
2 jr. wat hooggestelde teef van het werkende type. Attent hoofd met alerte uitdrukking en correcte bite. 
Hoekingen in voor- en achterhand kunnen dieper. Vandaag niet in haar beste jas. Vlot gangwerk. Maar om het 
type een G. 
Goed 
 
Teven Kampioensklas 
Keurmeester: Mevr. P. Itkonen (Finland) 
 
Riverflow A Dream To Believe – vd Breemen 



Mooi meisje van uitmuntend type met een vrouwelijk hoofd en mooie uitdrukking maar ze kon iets meer stop 
hebben. Prachtige bovenlijn, mooi gehoekt, stevige ribbenkast en goede voorborst. Gangwerk met lange 
passen. Iets zachte vacht. Heerlijk temperament. Ze is haar titel waard.  
1 Uitmuntend 
One And Only from Service Paradise – Kuijt-vd Kerkhof 
Mooie teef die vandaag wat laag op de benen staat vanwege haar diepe ribbenkast. Gebalanceerd en 
gemiddeld gehoekt en stevige hals met wat rimpels in de nek. Prachtig gangwerk. Iets zachte vacht. 
Uitmuntend karakter en leuk temperament. 
2 Uitmuntend 
Rumour Has It of The Barking Voices – Groeneweg-d Klerk 
Mooi meisje met een beeldige belijning en van alles niets te veel. Prachtig hoofd en uitdrukking. Uitmuntende 
hals en bovenlijn, mooie ribbenkast en goede lendenen. Uitmuntend bone voor haar formaat. Gangwerk in 
orde. Iets zachte vacht. Lief temperament.  
3 Uitmuntend 
 
Teven Veteranenklas 
Keurmeester: Mevr. Y. Jaussi (Zwitserland) 
 
Let’s Show Quality of Dalwhinnie – Bakker- Meijer 
Heel gebalanceerde choc. teef van correct formaat. Zeer vrouwelijk hoofd met alerte uitdrukking. Stevige hals, 
uitmuntende schouderligging, iets steile opperarm, vlakke bovenlijn en stevige lendenen. Uitmuntende 
staartaanzet en –dracht en uitmuntende achterhandhoeking. Stuwend gangwerk. Heel goed voorgebracht.  
1 Uitmuntend 
Brooks Valley’s Black Gold – Meijs 
Heel stevige en gebalanceerde teef van correct formaat. Allermooiste vrouwelijk hoofd met zachte uitdrukking 
en donker oog. Stevige hals, uitmuntende voorhandhoeking, diepe borst, stevige lendenen en uitmuntende 
staartaanzet en –dracht. Heel stuwend gangwerk. Zou meer in balans zijn met wat minder gewicht. Zeer goed 
voorgebracht.  
2 Uitmuntend 
Riverflow Star Surprise – vd Breemen 
Heel stevige en gebalanceerde teef van 8 jr. met een vrouwelijk hoofd en donker oog. Stevige hals, 
uitmuntende schouderligging, iets steile opperarm en uitmuntende voorborst en borstkas. Stevige lenden, 
uitmuntende staartaanzet en –dracht en correcte achterhandhoeking. Stuwend gangwerk. Zou meer in balans 
zijn met wat minder gewicht. Zeer goed voorgebracht.  
3 Uitmuntend 
Senna – Hiep 
Labrador dame van 12 jr. met een allervriendelijkste uitdrukking, vrouwelijk hoofd en correcte oogkleur. 
Stevige hals, correcte schouderligging en uitmuntende voorborst. Bovenlijn passend bij leeftijd, korte stevige 
lendenen en uitmuntende staartaanzet en –dracht. Gangwerk passend bij leeftijd. Heel goed voorgebracht.  
4 Uitmuntend 
Nir Omme Catharina Bise – Engelbert 
Veteranen teef van 12 jr. die wordt voorgebracht in beste conditie. Vrouwelijk hoofd met gemiddelde stress? 
en donker oog. Korte hals, uitmuntende schouderligging, heel diepe borst en korte lendenen. Voor leeftijd 
vlakke bovenlijn en uitmuntende staartaanzet en –dracht. Correct gehoekt achter. Heel stuwend gangwerk dat 
haar leeftijd niet toont. Compliment aan de eigenaar.  
Uitmuntend 
Coolmen’s Celebration – Koeleman-Blessing 
Heel gebalanceerde 10 jr. teef die haar leeftijd niet toont. Vrouwelijk hoofd, voorsnuit kon iets forser en heel 
donker oog. Lange hals, uitmuntende voorhandhoeking, voorborst en borstkas. Stevige bovenlijn, wat lang in 
lendenen en correcte achterhandhoeking. Heel stuwend gangwerk. Zeer goed voorgebracht.  
Uitmuntend 
Snow White vh Lepkeshof – Vriezen 
Zeer gebalanceerde en compacte teef van 8,5 jr. met een vrouwelijk hoofd en alerte uitdrukking. Korte stevige 
hals, uitmuntende schouderligging, diepe borst en korte lendenen. Uitmuntende staartaanzet en –dracht en 
correcte achterhandhoeking. Heel stuwend gangwerk. Vandaag niet in haar beste vacht. Zeer goed 
voorgebracht.  
Uitmuntend 



 
Teven Fokkersklas 
Keurmeester: S. Letterdal (N) 
 
Mems Har Skôtsje vd Jabolkeshut – Visser 
Vrouwelijke teef van 3,5 jr. van een prachtig type. Zag haar graag iets hoger op de benen. Zeer gebalanceerd, 
prachtige bovenlijn en super vacht. Goed gangwerk. Uitmuntend temperament.  
1 Uitmuntend CAC, BOB Clubmatchwinnaar 2018  
My Silver Hopeful Star vh Lepkeshof – Visser 
Vrouwelijke teef van 18 mnd., heel gebalanceerd en met mooie proporties. Prachtig hoofd en uitdrukking. 
Goede hals en goed gehoekte voorborst maar kon achter iets meer gehoekt zijn. Uitmuntende vacht. Zeer goed 
gangwerk maar iets laag bij de grond. Uitmuntend temperament.  
2 Uitmuntend 
Woefdram’s Summer Breeze – Nugteren 
2 jr. vrouwelijke teef van een heel mooi type. Mooie massa, goed gevuld lichaam (volwassen), beeldig hoofd en 
mooie uitdrukking. Goed gehoekt voor en achter maar croupe kon iets beter. Zeer goed gangwerk. Leuk 
temperament.  
3 Uitmuntend 
Amber Dream of Campbell’s Lair – vd Kooij-Slootweg 
3,5 jr. teef met veel massa, mooi formaat en van een heel mooi type. Mooi hoofd en uitdrukking. Goed 
gehoekt, mooie bovenlijn en correcte vacht. Goed gangwerk. Leuk temperament.  
4 Uitmuntend 
To Linely’s Highlake Four Seasons – Hetterscheidt-Blom 
Vrouwelijke teef van 11 mnd. van goed formaat. Ze kon wat meer gebalanceerd zijn, meer massa hebben en 
wat enthousiaster zijn. Correct hoofd, goed gehoekt, croupe kon beter en de vacht is in orde. Gangwerk kon 
enthousiaster. Temperament is in orde.  
Zeer goed 
Fairywood’s That’s Amore – v Elewoud 
Vrouwelijke teef van 18 mnd. met mooie proporties maar vandaag wat te dik. Zag haar graag meer 
gebalanceerd, vooral tijdens het gaan. Vrouwelijk hoofd, correcte hals en goed gehoekt. Gangwerk kon met 
meer stuwing en meer energie. Correcte vacht. Ik hou van het type.  
Uitmuntend 
Roos Capains Second Division – Kapitein 
Vrouwelijke teef van 13 mnd. die meer gebalanceerd kon zijn, meer massa kon hebben en een betere vacht. 
Vrouwelijk hoofd en iets licht oog. Goede hals, voldoende gehoekt. Gangwerk kon met meer enthousiasme en 
meer stuwing. Temperament is in orde.  
Zeer goed 
Hot Summer Night vd Ansjoros – Bugel-Jansen 
Bijna 3 jr. vrouwelijke teef met zeer goede proporties en mooi gehoekt. Heel mooi hoofd, prachtige hals maar 
croupe kon beter. Vandaag niet in haar beste vacht. Goed gangwerk. Uitmuntend temperament. Hou van het 
type. 
Uitmuntend 
Rangers Wish Dreams Do Come True – Jalving 
4 jr. teef die ik graag gebalanceerder en met meer massa zag. Goed hoofd met lieve uitdrukking. Goed gehoekt 
voor maar bovenlijn en croupe konden beter. Achter kon ze meer gehoekt zijn en de tweede dij kon beter. Zag 
graag gangwerk energieker en krachtiger.  Heerlijk temperament.  
Zeer goed 
Mayberry’s Dream Blonds Have Fun – Burger 
2 jr. vrouwelijk teef van goed formaat maarze kon meer gebalanceerd zijn. Hoofd kon meer opgevuld zijn en 
steile opperarm. Correcte bovenlijn, iets aflopend kruis. Zag gangwerk graag enthousiaster en krachtiger. Ze 
moet meer zelfvertrouwen krijgen.  
Zeer goed 
Mayberry’s Dream Adorable Photo – Burger 
Vrouwelijke teef van 2,5 jr. met mooie proporties. Ze kon in stand wat meer gebalanceerd zijn. Hoofd kon 
beter, meer opgevuld en parallel. Mooie bovenlijn, hoekingen zijn in orde maar croupe kon beter. Gangwerk 
kon enthousiaster en krachtiger. Leuk temperament. Hou van het type.  
Uitmuntend 



Riverflow Calm After The Storm – vd Breemen 
Vrouwelijke teef van 3 jr. die meer gebalanceerd kon zijn. Mooie proporties. Beeldig hoofd en uitdrukking. Wat 
steile opperarm, achter goed gehoekt, aflopende croupe en niet in haar beste vacht. Zeer goed gangwerk. Ze 
kon meer zelfvertrouwen hebben. Ik hou van het type.  
Uitmuntend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


