
Int. Rashondententoonstelling Rijnland 
Leiden 17 maart 2018. 
Keurmeester: Mr. M. Lepasaar 
 
Beste reu en Beste van het Ras 
Flash vd Hoogen Broek – Wisseloo 
RCAC/RCACIB reuen 
Wahnahnish Simply Sensational – Candel 
Beste teef 
Mayberry’s Dream Adorable Photo – Burger 
RCAC/RCACIB teven 
Mayberry’s Dream Favourite Star - Burger 
Beste Baby  
Candy Store Queen Nesquick - Valentin 
 
Reuen Puppyklas 
Abayomi Tibor of-Sweet-Ale – Zoetebier-Koopman 
Puppy van 8 mnd. van een uitmuntend type. Beeldig hoofd en uitdrukking en donker oog. Uitmuntend 
gedragen oor, goede bovenlijn maar staartaanzet is te hoog. Voldoende voorborst. Gangwerk voor wat nauw. 
Uitmuntend temperament.  
1 Veelbelovend, Beste Pup 
 
Reuen Jeugdklas 
Windup Barberry Cherish Me Always – Sprengers-Bertrand 
Reu van 14 mnd. van uitmuntend type. Goed hoofd en uitdrukking en correct gebit. Uitmuntende bovenlijn, 
wat hoge staartdracht. Uitmuntende voorborst, hoekingen en ribbenkast. Heerlijk temperament. Goed 
gangwerk.  
1 Uitmuntend 
Beige Seduction Claire’s Miracle – Burggraaf 
Reu van 11 mnd. met een compact lichaam en correct gebit. Hij is nog in ontwikkeling. Goede bovenlijn, wat 
hoge staartaanzet en wat steile voorhand. Voldoende achterhandhoeking. Correct temperament. Wat slappe 
polsen tijdens het gaan. 
2 Uitmuntend 
Pride And Love of Wundering Heights – v Teeffelen  
Reu met stevig bone en een compact lichaam. Correct gebit, mooi hoofd en uitdrukking. Mannelijke hals, 
uitmuntende bovenlijn en staartaanzet. Borst kon dieper, uitmuntende achterhandhoeking. Correct 
temperament en correct gangwerk.  
3 Uitmuntend 
Beechcroft Secret Scout – d Rooij-v Poppel 
Reu van 9,5 mnd. die nog steeds een puppy lijkt. Correct hoofd en uitdrukking. Uitmuntende bovenlijn, 
voldoende voorborst en iets steile opperarm. Voldoende gehoekt achter en goede vacht kwaliteit. Uitmuntend 
temperament. Gangwerk voor iets nauw.  
4 Uitmuntend 
Cead Mile Failte Slainte Cadman – Geerligs 
Reu met een wat tenger lichaam, correct gebit en donker oog. Wat keelhuid en de bovenlijn moet zich nog 
ontwikkelen. Wat lage staartaanzet en kon achter meer gehoekt zijn. Gangwerk achter iets nauw en hij heeft 
ringtraining nodig.  
Zeer goed 
Endeavour Morse Vom Storkenbusch – Paans 
Stevige reu van 13 mnd. met een iets lange voorsnuit. Vlakke bovenlijn, wat hoge staartdracht en wat slappe 
polsen. Correcte achterhandhoeking maar de vacht kwaliteit is niet zo goed. Leuk temperament. Gangwerk 
voor moet stabieler.  
Zeer goed 
You Know Me Fan ’t Detica – vd Kooij-Slootweg 
1 jr. reu met voldoende stevig bone. Beeldig hoofd en uitdrukking, voldoende donker oog en correct gebit. 
Bovenlijn is nog in ontwikkeling en de staart kon meer otterstaart zijn. Voldoende brede voorhand en correcte 
hoekingen. Gangwerk achter iets nauw. Voldoende temperament.  



Uitmuntend 
 
Reuen Tussenklas 
Flash vd Hoogen Broek – Wisseloo 
Reu van 15 mnd. van een uitmuntend type en met stevig bone. Correct hoofd en uitdrukking. Iets keelhuid, 
correcte bovenlijn en staartaanzet en goede voorborst en hoekingen. Uitmuntend gangwerk. Leuk 
temperament.  
1 Uitmuntend CAC, CACIB, BOB 
Candystore Pimms – Valentin 
Reu van 20 mnd. met wat lang lichaam. Correct gebit en voldoende donker oog. Uitmuntende bovenlijn, kon 
iets meer voorborst hebben en de ribbenkast kon iets meer parallel zijn. Uitmuntende achterhandhoeking. 
Uitmuntend temperament. Correct gangwerk.  
2 Uitmuntend 
Crowning Cres of Campbell’s Lair – Brands-Slinger 
Reu van 18 mnd. met correct bone. Correct gebit maar oog kon wat donkerder. Voldoende vaste bovenlijn en 
correcte staart. Wat smalle voorborst, compacte voeten maar wat steile opperarm. Leuk temperament. 
Gangwerk kon meer stuwen.  
3 Uitmuntend 
Kingston-Brown Ruby’s Ranch – Teisman 
Stevige reu met een wat zwaar hoofd. Wat te geprononceerde( onleesbaar) , wat keelhuid. Correcte bovenlijn 
en staartaanzet, voldoende voorborst en hoekingen. Heeft meer ringtraining nodig. Wat koehakkig. Correct 
temperament.  
4 Zeer goed 
 
Reuen Openklas 
Wahnahnish Simply Sensational – Candel 
2,5 jr. reu met voldoende stevig bone en compact lichaam. Wat vrouwelijk hoofd, voldoende correct gebit. 
Uitmuntende bovenlijn en staartaanzet, goede voorborst en hoekingen en uitmuntende vacht kwaliteit. 
Uitmuntend temperament. Uitmuntend gangwerk.  
1 Uitmuntend RCAC/RCACIB 
Fair-Court Touched To Be Sweet – Vriezen 
3 jr. reu van uitmuntend type. Voldoende correct gebit maar iets klein oog. Voldoende voorborst, correct 
gehoekt en goede vachtkwaliteit. Goed gangwerk.  
2 Uitmuntend 
Reagis Kiss The Sky – Burger 
4 jr. reu met een stevig lichaam. Wat smal hoofd en correct gebit. Goede bovenlijn, wat hoge staartaanzet en 
wat steile opperarm. Kon achter meer gehoekt zijn. Uitmuntend temperament. Uitmuntend gangwerk.  
3 Uitmuntend 
Riverflow Storm Of Stars – vd Breemen 
Reu van 2,5 jr. met voldoende stevig bone. Wat ronde schedel en correct gebit. Mannelijke hals, correcte 
bovenlijn, wat smalle voorborst en voldoende gehoekt. Voldoende correcte vacht kwaliteit. Gangwerk voor 
moet meer parallel.  
4 Uitmuntend 
Family Home’s Flash Back – Broekhof 
3 jr. reu die te tenger in lichaam is, moet in totaalbeeld meer massa hebben. Correct gebit, te rond oog. 
Correcte bovenlijn, wat korte staart en ribbenkast moet meer parallel zijn. Wat lang in lendenen. Uitmuntend 
temperament. Gangwerk kan meer stuwen.  
Goed 
Claychalk Filippo – ? 
Reu van 26 mnd. met wat overgewicht. Correct gebit maar oog kon wat donkerder. Stevige hals, correcte 
staartaanzet en brede voorborst. Voldoende gehoekt. Kon meer temperament hebben. Gangwerk wat nauw en 
polsen zijn wat slap. Gangwerk kon meer stuwen.  
Zeer goed 
Happy – Zijderlaan 
4 jr. stevige reu met donker oog. Keelhuid , wat slappe bovenlijn, te lange croupe en slappe polsen. Correct 
gehoekt. Heeft meer ringtraining nodig. Gangwerk kon meer stuwen.  
Zeer goed 



Newton Joe of Upperclaws – vd Water 
4 jr. reu die steviger bone kon hebben . Staat wat hoog op de benen en kon meer massa hebben. Correct gebit 
en donker oog maar schedel kon forser. Goede halslengte, correcte bovenlijn,  wat lage staartaanzet en de 
staart kon meer otterstaart zijn. Ribbenkast kon meer parallel zijn en de borst dieper. Gangwerk in orde.  
Matig 
 
Reuen Kampioensklas 
Dutch Scooter Vom Storkenbusch -  Paans 
Bijna 3 jr. reu van uitmuntend type en met een compact lichaam. Correct gebit en wat geprononceerde 
(onleesbaar). Mannelijke hals, goede bovenlijn en correcte staartaanzet. Wat steile opperarm en correcte 
achterhandhoeking. Uitmuntend temperament. Gangwerk achter wat nauw en kon meer stuwen.  
1 Uitmuntend 
 
Teven Jongste Puppyklas 
Candy Store Queen Nesquick – Valentin 
Puppy van 4 mnd. van een uitmuntend type. Uitmuntend hoofd en uitdrukking en uitmuntend gedragen oor. 
Goede bovenlijn, wat hoge staartaanzet, uitmuntende voorborst en correct gehoekt. Uitmuntende 
vachtconditie. Heerlijk gangwerk.  
1 Veelbelovend, Beste Baby 
No Nonsense of Wundering Heights – v Teeffelen 
Mooi type puppy van 4 mnd. met correct gebit en heel donker oog. Goede bovenlijn en staartaanzet en goed 
ontwikkelde voorborst. Correcte achterhandhoeking en goede vacht kwaliteit.  
2 Veelbelovend 
 
Teven Jeugdklas  
Faya vd Hoogen Broek – Wisseloo 
Teef van 15 mnd. van een uitmuntend type. Prachtig hoofd en uitdrukking en correct gebit. Uitmuntende 
halslengte en bovenlijn maar wat hoge staartdracht. Correcte voorborst en goede vacht kwaliteit. Uitmuntend 
gangwerk. Temperament kon wat spontaner.  
1 Uitmuntend 
Labrador Garden’s Yellow Pearl – Hartjes 
Teef van 12 mnd. van een uitmuntend type. Beeldig hoofd en uitdrukking en goede halslengte.  Vlakke 
bovenlijn en uitmuntende staartaanzet maar de voorborst is nog in ontwikkeling. Wat rechte polsen. 
Uitmuntende vacht kwaliteit. Voldoende temperament. Uitmuntend gangwerk.  
2 Uitmuntend 
Creekwater Caffe Crema – Kodde 
Teef met een uitmuntend type hoofd en correcte halslengte. Goede bovenlijn, wat hoge staartdracht. Goede 
voorborst en goed gehoekt. Parallel gangwerk achter.  
3 Uitmuntend 
Meaghan of Wundering Heights – v Teeffelen 
Teef van 10 mnd. van een uitmuntend vrouwelijk type met donker oog en correct gebit. Goede bovenlijn, 
uitmuntende otterstaart, goede voorborst en correct gehoekt. Gangwerk met wat hoge staartdracht. Correct 
gangwerk van opzij gezien.  
4 Uitmuntend 
Riverflow Dreaming About The River – vd Breemen 
Teef van 13 mnd. met een lang lichaam. Correct gebit , donker oog en wat lage ooraanzet. Bovenlijn nog in 
ontwikkeling, wat steile opperarm en te lang in lendenen. Correct gehoekt. Uitmuntend temperament. Wat 
slappe bovenlijn tijdens het gaan.  
Uitmuntend 
Tinkelbel – vd Meulen 
Teef van 9 mnd. die meer massa kon hebben. Correct gebit en voldoende donker oog. Wat slappe bovenlijn en 
wat lage staartaanzet. Wat steile opperarm, correcte achterhandhoeking en goede vacht kwaliteit. Heeft meer 
ringtraining nodig. Gangwerk achter iets nauw.  
Zeer goed 
Labrador Garden’s Yoko Ono – v Tricht-v Leeuwen 



Teef met een correct lichaam. Correct gebit en donker oog. Goede halslengte, uitmuntende bovenlijn en 
correcte staartaanzet. Zeer goed gehoekt en uitmuntende vacht kwaliteit. Uitmuntend temperament. 
Uitmuntend parallel gangwerk.  
Uitmuntend 
Lenova Harbour Be Mine At Midnight – Banis-vd Ham 
Teef van 12 mnd. met correct bone en donker oog. Goede halslengte, stevige bovenlijn en voldoende correcte 
staart. Correcte voorborst en hoekingen. Ribbenkast kon meer parallel gevormd zijn. Kon meer temperament 
hebben. Gangwerk in orde. 
Uitmuntend 
Surprise from Service Paradise – Kuijt-vd Kerkhof 
Teef van 12 mnd. die wat laag op de benen staat. Beeldig hoofd en uitdrukking. Uitmuntende halslengte, 
correcte bovenlijn en staartaanzet. Uitmuntende voorborst, voldoende hoekingen en uitmuntende vacht 
kwaliteit. Heerlijk temperament. Gangwerk achter iets nauw.  
Uitmuntend 
Hopeful Ayla v Arka’s Lot – ? 
Teef van correct formaat en met voldoende stevig bone. Correct hoofd met donker oog. Op het moment wat 
slappe bovenlijn. Goede voorborst, wat steile opperarm en uitmuntende vacht kwaliteit. Kon meer 
temperament hebben. Gangwerk in orde.  
Uitmuntend 
Wahnahnish Lucky You – Candel 
Teef van een uitmuntend type die een forsere onderkaak kon hebben. Wat lange hals, uitmuntende bovenlijn 
en staart en uitmuntende voorborst. Correct gehoekt en uitmuntende vacht kwaliteit. Zou veel meer 
temperament mogen hebben. Uitmuntend gangwerk. Vanwege het temperament, vandaag een  
Zeer goed 
Xarileta Beautiful Black Star – Hartjes 
Teef van correct type met een heel donker oog en correct gebit. Goede bovenlijn en staartaanzet en correct 
gehoekt. Heerlijk temperament. Uitmuntende vacht kwaliteit. Parallel gangwerk achter. 
Uitmuntend 
Bryanna – v Leeuwen 
Teef van 14 mnd. van correct type. Goed bone, correct gebit en beeldige bovenlijn. Wat korte croupe en wat 
steile opperarm. Correcte vacht kwaliteit. Leuk temperament. Gangwerk voor te nauw.  
Zeer goed 
Riverflow Whispering Beauty – vd Breemen 
Teef van correct type met correct gebit. Wat slappe bovenlijn, goede staartaanzet en uitmuntend gehoekt. Is in 
de rui. Uitmuntend temperament. Goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Mayberry’s Dream Breaking News – Burger 
Teef van 11 mnd. met voldoende compact lichaam en donker oog. Stevige hals, wat slappe bovenlijn en 
voldoende correcte staartaanzet. Wat steile opperarm en voldoende gehoekt achter. Gangwerk in orde. Kon 
meer temperament hebben.  
Uitmuntend 
 
Teven Tussenklas 
Mayberry’s Dream Adorable Photo – Burger 
Bijna 3 jr. teef van een mooi type. Beeldig vrouwelijk hoofd met voldoende correct gebit. Uitmuntende 
bovenlijn en staartaanzet, correcte voorborst en hoekingen. Kon meer temperament hebben. Correct 
gangwerk.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB 
Femke vd Hoogen Broek – Vos-Snoek 
Teef van 15 mnd. met een compact lichaam. Correct hoofd en uitdrukking. Uitmuntende staartdracht. Goede 
halslengte, correcte bovenlijn, wat hoge staartaanzet en zeer goed gehoekt. Correcte vacht kwaliteit maar wat 
slappe polsen.  
2 Uitmuntend 
For Ever Our Joy Fabulous Kiara – Boers-Uitdenbroek 
Bijna 3 jr. teef met een correct hoofd, voldoende donker oog en correct gedragen oor. Correcte bovenlijn, wat 
hoge staartaanzet en wat smalle voorborst. Wat lang in lendenen. Correct temperament. Gangwerk achter wat 
los.  



3 Uitmuntend 
Irislav First Lady – Scholz-Jager 
Stevige teef van 16 mnd. met een wat mannelijk hoofd. Correcte boven lijn, te hoge staartaanzet en wat steile 
opperarm. Zeer goed gehoekt achter. Uitmuntend temperament. Goed gangwerk.  
4 Uitmuntend 
Suitable Companion Shadow Impress – v Beek-v Leeuwen 
Bijna 2 jr. teef die wat te zwaar is en ze kon meer bone hebben. Correct hoofd met donker oog. Opperarm is te 
steil en kon achter beter gehoekt zijn. Voldoende temperament. Gangwerk moet meer stuwen.  
Zeer goed 
 
Teven Openklas 
Mayberry’s Dream Favourite Star – Burger 
4 jr. teef met een compact lichaam maar hoofd kon meer stop hebben. Wat korte stevige hals, uitmuntende 
boenlijn, correcte staartaanzet en voldoende gehoekt. Uitmuntend gangwerk.  
1 Uitmuntend RCAC/RCACIB 
Jive Talking from Service Paradise – Kuijt-vd Kerkhof 
Stevige 3 jr. teef van uitmuntend type met een prachtig hoofd en uitdrukking. Uitmuntende hals en bovenlijn 
maar staart kon meer otterstaart zijn. Uitmuntende voorborst en hoekingen maar onderbelijning kon beter. 
Uitmuntend temperament. Uitmuntend parallel gangwerk.  
2 Uitmuntend 
Wahnahnish Look A Like – Candel 
3 jr. teef die wat te zwaar is. Hoofd is wat fijn ten opzichte van het lichaam, vrouwelijke uitdrukking. Correcte 
bovenlijn en staartaanzet en uitmuntende voorborst. Onderbelijning kon beter. Uitmuntend temperament. 
Uitmuntend gangwerk.  
3 Uitmuntend 
Reagis Star Sound – vd Heuvel 
3 jr. vrouwelijke teef met een correct gebit. Wat korte hals, voldoende stevige bovenlijn maar wat korte staart. 
Correcte voorborst en voldoende gehoekt. Gangwerk voor wat nauw.  
4 Uitmuntend 
Duwke’s Suske vd Jabolkeshut – Visser 
2 jr. teef die meer massa kon hebben. Correcte uitdrukking. Uitmuntende bovenlijn, correcte staartaanzet en 
staart en voldoende voorborst. Ribbenkast kon meer parallel gevormd zijn, uitmuntend gehoekt en 
uitmuntende vacht kwaliteit. Wat smal in voorborst.  
Zeer goed 
Aschanti – d Ruijter 
2 jr. teef met een compact lichaam. Beeldig hoofd en uitdrukking. Goede bovenlijn, uitmuntende voorborst 
maar staart kon meer otterstaart zijn. Uitmuntend temperament. Gangwerk voor moet stabieler. Vachtkleur 
moet veel beter. Heerlijk temperament.  
Zeer goed 
Bente Rosa v Rosa’s Tienmorgen – Blokland 
3 jr. teef die wat hoog op de benen staat en met voldoende stevig bone. Correct gebit, kon meer stop hebben 
en een bredere schedel. Voldoende halslengte maar wat slappe bovenlijn en staart kon meer otterstaart zijn. 
Goede voorborst, ribbenkast kon meer tonvormig en de achterbenen konden sterker. Correct temperament. 
Gangwerk achter moet meer stuwen. Vachtkleur kon beter.  
Goed 
 
Teven Gebruikshondenklas 
Lovely Leonore of Cape Makkovik – ? 
3,5 jr. teef van correct type en met een mooi hoofd en uitdrukking. Goede halsengte, uitmuntende bovenlijn, 
correcte staartaanzet en uitmuntende voorborst. Slappe polsen en voorvoeten draaien naar buiten. Sterke 
kleine voeten. Gangwerk voor kon stabieler.  
1 Uitmuntend 
Sunnytails First Gin –v Doorne 
6 jr. teef die wat te zwaar is. Voldoende correct hoofd maar ze kon meer stop hebben. Correcte bovenlijn en 
staartaanzet, uitmuntende voorborst maar onderbelijning kon beter. Correct temperament. Gangwerk voor 
wat nauw.  
2 Uitmuntend 



 
Teven Kampioensklas  
Reagis Sky Dancer – vd Heuvel 
5 jr. teef met een compact lichaam. Correct gebit, wat rond oog. Correcte bovenlijn, wat korte staart, 
uitmuntende voorborst en voldoende gehoekt. Onderbelijning kon beter. Voldoende temperament. Gangwerk 
in orde. 
1 Uitmuntend 
 
Teven Veteranenklas 
Euphemia Nicky’s April Flower – Hofland 
Stevige, bijna 9 jr. teef met een correct gebit en uitmuntend gedragen oor. Uitmuntende bovenlijn en 
staartaanzet, goede voorborst en uitmuntend gehoekt. Leuk temperament. Voldoende correct gangwerk.  
1 Uitmuntend 
Snow White vh Lepkeshof – Vriezen 
8 jr. teef met een stevig lichaam. Correct gebit, wat rond oog en ze kon meer stop hebben. Correcte bovenlijn 
en staartaanzet en goede voorborst en hoekingen. Vachtkwaliteit kon beter. Leuk temperament. Uitmuntend 
gangwerk.  
2 Uitmuntend 
Raiza v’t Witte Noorderlicht – d Ruijter 
10 jr. teef die wat te zwaar is. Kon meer stop hebben en een betere uitdrukking. Stevige hals, correcte 
staartaanzet en brede voorborst. Kon meer temperament hebben. Voor leeftijd correct gangwerk.  
3 Uitmuntend 
 


