
Dogshow Maastricht. 1 oktober 2017 
Keurmeester: Hr. F. Simons 
 
Beste reu en Beste van het ras 
Madabouts Kissed The Girls – Kivimaki/Nugteren 
 
RCAC/RCACIB en Beste Gebruikshond 
Balinor Band Han Viktor Inkredible - Tretaykova 
 
Beste teef 
Cotton Candy v Budilium Hof - Leenen 
 
RCAC teven en Beste Jeugdhond 
Enagora Sweet Cherry - Czajor 
 
RCACIB teven 
Wahnahnish Look At Me – Meijs 
 
Beste Veteraan 
Riverflow Star Surprise – vd Breemen 
 
Jeugdklas reuen 
My American Boy vh Lepkeshof – Vriezen 
Gele reu van 9 md. Met een prima rasbeeld en mooie hals-rug belijning. Mannelijk hoofd met mooie 
stop, mooi donker oog, prima expressie , scharend gebit en mooi aangezet en gedragen oor. Sterke 
hals, prima voorborst en goed gehoekt voor en achter. Reeds mooie tonvormige ribben en goede 
staartaanzet. Prima gangwerk met ruime passen. Goede vacht. Prima voorgebracht.  
1 Uitmuntend 
 
Kingfields Iggy – Brans 
Gele reu van 9 mnd. met een goed rasbeeld en goede hals-rug belijning. Mooi hoofd met goede stop, 
goed gebit, prima expressie en prima oor. Graag meer voorborst en opperarm wat schuiner. Staat 
voor erg frans. Voor leeftijd voldoende ribwelving, achter voldoende gehoekt en goede staartaanzet. 
In beweging voldoende stuwing achter, voor erg los. Goede vacht. Prima temperament.  
2 Zeer goed 
 
Greenwood Lodge Our Dream Boy – Nijkamp 
Choc. reu van 15 mnd. met een goed rasbeeld en goede hals-rug belijning. Mannelijk hoofd met 
goede stop, goede expressie, goed gebit en goed aangezet en gedragen oor. Hals mag droger, graag 
wat meer voorborst en opperarm wat schuiner. Prima ronde ribben, goede achterhandhoeking maar 
staart wordt wat hoog gedragen zowel in stand als in beweging. Beweegt met voldoende stuwing 
achter, mag voor meer uitgrijpen. Goede vacht. Prima voorgebracht.  
3 Zeer goed 
 
Tussenklas reuen 
Wahnahnish Simply Sensational – Candel 
Gele reu van 25 mnd. met een prima rasbeeld en prima hals-rug belijning. Mooi mannelijk hoofd met 
prima stop, mooi oog en goed aangezet en gedragen oor. Iets zware nek, goede voorborst en goed 
gehoekt voor en achter. Mooie ronde ribben, prima staartaanzet en –actie. Goed stuwend gangwerk 
vanuit de achterhand. Goede vacht. Prima temperament.  
1 Uitmuntend 
 



Openklas reuen 
Riverflow Storm Of Stars – vd Breemen 
Gele reu van 2,5 jr. met een prima rasbeeld. Goed mannelijk hoofd met prima stop, mooie expressie, 
gebit OK en goed aangezet en gedragen oor. Hals mocht droger, goede hoekingen voor en achter, 
prima ronde ribben en goede staartaanzet en –actie. Beweegt met voldoende stuwing vanuit de 
achterhand en voldoende paslengte. Goede vacht. Prima temperament.  
1 Uitmuntend 
 
Reagis Kiss The Sky – Burger 
Gele reu van 4 jr. met prima rasbeeld en mooie vloeiende hals-ruglijn. Prima mannelijk hoofd met 
goede stop, prima expressie, goed gebit en goed aangezet en gedragen oor. Hals mocht droger zijn, 
voldoende voorborst maar opperarm kon iets schuiner. Prima ronde ribben, goede 
achterhandhoeking, prima staartaanzet en –actie. Beweging met goede stuwing. Goede vacht. Prima 
temperament.  
2 Uitmuntend 
 
Gebruikshondenklas reuen 
Balinor Band Han Viktor Inkredible – Tretaykova  
3 jr. choc. reu met een fraai rasbeeld en mooie hals-rug belijning. Mooi mannelijk hoofd met goede 
stop, prima expressie, goed gebit en goed aangezet en gedragen oor. Prima hals, goede hoekingen 
voor en achter, prima ronde ribben, sterk lichaam en prima staart en –actie. Beweging met veel 
power vanuit de achterhand. Goede vacht. Prima temperament.  
1 Uitmuntend RCAC, RCACIB, Beste Gebruikshond 
 
Kampioensklas reuen 
Madabouts Kissed The Girls – Kivimaki/Nugteren 
Choc. reu van 3 jr. met een zeer goed rasbeeld en mooie hals-rug belijning. Goed mannelijk hoofd 
met prima expressie, goed gebit en goed aangezet en gedragen oor. Krachtige hals, prima hoekingen 
voor en achter en mooie voeten. Mooie sterke ronde ribben, krachtig lichaam, prima staart en  -
actie. Gaat met veel temperament en stuwing door de ring. Prima vacht. Prima temperament.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB/BOB 
 
Jeugdklas teven 
Endagora Sweet Cherry – Czajor 
Gele teef van 15 mnd. met een fraai rasbeeld en mooie hals-rug belijning. Mooi vrouwelijk hoofd met 
mooie stop, prima expressie, donker oog, prima gebit en goed aangezet en gedragen oor. Prima hals, 
goed gehoekt voor en achter en mooie ronde ribben voor leeftijd. Prima staart en –actie. Beweegt 
met veel temperament en stuwing uit de achterhand. Goede vacht. Prima karakter.  
1 Uitmuntend RCAC, Beste Jeugdhond 
 
My Silver Hopeful Star vh Lepkeshof – Vriezen 
Gele teef van 9 mnd. met een fraai rasbeeld en mooie hals-rug belijning. Mooi vrouwelijk hoofd met 
goede stop, zachte en mooie expressie, schaargebit en goed aangezet en gedragen oor. Sterke hals, 
goede voorborst, goed gehoekt voor en achter. Voor leeftijd reeds goede ronde ribben, prima 
staartaanzet en –actie. Beweegt met goede stuwende achterhand en paslengte. Goede vacht. Prima 
temperament.  
2 Uitmuntend 
 
Wahnahnish Lady Luck – Bakker 
Gele teef van 9 mnd. met prima rasbeeld en hals-rug belijning. Mooi vrouwelijk hoofd met goede 
verhoudingen, prima stop, mooie expressie, goed gebit en prima ooraanzet en gedragen oor. Mooie 
hals, voldoende voorborst en goede hoekingen voor en achter. Voor leeftijd reeds mooie ronde 



ribben. Prima staart en –actie. Beweegt met goede stuwende achterhand en ruime passen. Goede 
vacht. Prima temperament.  
3 Uitmuntend 
 
Peaceable Kingdom’s Gillyflower – Vangeneugten 
Zwarte teef van 1 jr. met een goed rasbeeld en mooie hals-rug belijning. Mooi vrouwelijk hoofd met 
zachte expressie, schaargebit en prima aangezet en gedragen oor. Goede hals, graag meer voorborst 
en opperarm mag schuiner. Voor leeftijd goede ronde ribben maar bovenbelijning kon strakker. 
Prima staartaanzet en –dracht. Beweegt met voldoende stuwing vanuit de achterhand maar mag 
voor meer uitgrijpen. Goede vacht, Prima temperament.  
4 Uitmuntend 
 
Your Place Or Mine Road Of Princes – t Horst 
1 jr. gele teef met een fraai rasbeeld en mooie hals-rugbelijning. Mooi vrouwelijk hoofd met goede 
stop, mooie zachte expressie, goed gebit en goed aangezet en gedragen oor. Krachtige hals, goede 
voorborst en goede hoekingen voor en achter. Voor leeftijd reeds goede ronde ribben en prima 
staartaanzet en –actie. Beweging kan meer kracht uitstralen, paslengte is voldoende. Goede vacht. 
Voldoende temperament.  
Uitmuntend 
 
The Faith Legacy Road Of Princes – v Hoek 
Gele teef van 1 jr. met een goed rasbeeld en goede hals-rug belijning. Vrouwelijk hoofd met goede 
stop, goede expressie, goed gebit en prima oor. Goede hoeking voor en achter, voor leeftijd goede 
ribwelving. Staart kon fractie hoger aangezet zijn en bovenlijn kon strakker. Zag graag meer 
temperament in gangen. Goede vacht. Zag graag meer temperament.  
Zeer goed 
 
Liz – v Hoek 
Zwarte teef van 13 mnd. met een goed rasbeeld. Vrouwelijk hoofd met goede stop, zachte expressie, 
goed gebit en prima aangezet en gedagen oor. Goede hals maar ik zag graag meer voorborst en een 
schuinere opperarm. Voor leeftijd goede ronde ribben en goede staartaanzet. Beweegt met 
voldoende paslengte maar graag meer kracht uit achterhand. Goede vacht. Goed karakter.  
Zeer goed 
 
Thorny Heights Delightful Sky – Hoogendoorn 
Gele teef van 11 mnd. met een goed rasbeeld en goede hals-rugbelijning. Vrouwelijk hoofd met 
goede stop, mooie expressie, goed gebit en prima oor. Zag graag meer voorborst en opperarm kon 
schuiner. Voor leeftijd reeds goede ribwelving, goede staartaanzet en –actie. Zag in beweging graag 
meer paslengte. Goede vacht. Voldoende temperament.  
Zeer goed 
 
Faithful from Paradise Residence – Nijhof 
Gele teef van 9 mnd. met een goed rasbeeld en goede hals-rug belijning. Goed vrouwelijk hoofd met 
zachte expressie, voldoende stop en goed gebit. Prima hals, voldoende voorborst, goede hoekingen 
voor en achter. Voor leeftijd reeds goede ronde ribben, goede staartaanzet maar mag meer actie 
tonen. Voldoende stuwing in achterhand. Iets te lang in beharing en ze moet vrijer worden.  
Zeer goed 
 
Tussenklas teven 
Cotton Candy v Budilium Hof – Leenen 
Zwarte teef van 16 mnd. met een fraai rasbeeld en mooie hals-rug lijn. Mooi vrouwelijk hoofd met 
goede stop, zachte expressie, schaargebit en goed aangezet en gedragen oor. Krachtige hals, prima 



voorborst, goed gehoekt voor en achter. Mooie ronde ribben en prima staartaanzet en –actie. 
Beweegt met goed stuwende achterhand en ruime paslengte. Mooie gesloten voeten en goede 
vacht. Prima temperament.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB 
 
Wahnahnish Look At Me – Meys 
Gele teef van 2 jr. met prima rasbeeld en goede hals-rug belijning. Mooi vrouwelijk hoofd met goede 
stop, mooi donker oog, goed gebit en goed aangezet en gedragen oor. Voldoende voorborst, goed 
gehoekt voor en achter, goed ontwikkelde ronde ribben en prima staartaanzet en –actie. Beweegt 
met goede stuwende achterhand en paslengte. Goede vacht. Goed temperament.  
2 Uitmuntend RCACIB 
 
Mayberry’s Dream You Are So Pretty – Burger 
Gele teef van 21 mnd. met een goed rasbeeld en prima hals-rug belijning. Mooi vrouwelijk hoofd met 
zachte expressie, goede stop, tanden OK en goede ooraanzet en –dracht. Goede voorborst, goede 
hoekingen voor en achter en mooie ronde ribbenpartij. Goede staartaanzet en –actie. Beweegt met 
stuwende achterhand en goede paslengte. Goede vacht, Goed temperament.  
3 Uitmuntend 
 
Openklas teven 
Silver India Leminiscatus – Candel 
2 jr. gele teef met prima rasbeeld en goede hals-rug belijning. Vrouwelijk hoofd met goede stop, 
prima expressie, goed gebit en goed aangezet en gedragen oor. Prima voorborst, goede hoekingen 
voor en achter, mooie ronde ribbenpartij. Prima staart en –actie. Gaat met goed stuwende 
achterhand en ruime paslengte. Goede vacht. Prima temperament.  
1 Uitmuntend 
 
Hot Summer Night vd Ansjoros – Bugel-Jansen 
Choc. teef van ruim 2 jr. met een fraai rasbeeld en mooie hals-rug belijning. Mooi vrouwelijk hoofd 
met goede stop, passende oogkleur, goede expressie, goed gebit en goed aangezet en gedragen oor. 
Krachtige hals, goede voorborst, goed gehoekt voor en achter, mooie ronde ribwelving en prima 
staartaanzet en –actie. Beweegt met goed stuwende achterhand en ruime passen. Goede vacht. 
Prima temperament.  
2 Uitmuntend 
 
Heart And Soul Road Of Princes – t Horst/Companjen 
2 jr. zwarte teef met een prima rasbeeld en hals-rug belijning. Goed vrouwelijk hoofd met goede 
stop, donker oog, goed gebit en prima aangezet en gedragen oor. Goede voorborst, goed gehoekt 
voor en achter, prima ronde ribwelving en goede staartaanzet en –actie. Beweegt met voldoende 
stuwing en paslengte. Goede vacht. Goed temperament.  
3 Uitmuntend 
 
Reagis Star Sound – vd Heuvel 
Gele teef van 3 jr. met een prima rasbeeld en goede hals-rug belijning. Goed vrouwelijk hoofd met 
duidelijke stop, zachte expressie, goed gebit en prima ooraanzet. Goede voorborst, goed gehoekt 
voor en achter, mooie ronde ribben en prima staartaanzet en –actie. Beweegt met voldoende 
paslengte. Goede vacht. Voldoende temperament.  
4 Uitmuntend 
 
 
 
 



Mayberry’s Dream Favourite Star – Burger 
Gele teef van 4 jr. met een goed rasbeeld en goede hals-rug belijning. Vrouwelijk hoofd met goede 
stop, zachte expressie, goed gebit en prima oor. Zag graag meer voorborst en opperarm schuiner. 
Mooie ronde ribbenpartij, goede achterhandhoeking en staart met actie. Beweegt met stuwende 
achterhand maar graag meer paslengte. Goede vacht. Prima temperament.  
Uitmuntend 
 
Veteranenklas teven 
Riverflow Star Surprise – vd Breemen 
Gele teef van 8,5 jr met een prima rasbeeld en goede hals-rug belijning. Vrouwelijk hoofd met goede 
stop, zachte expressie, goed gebit en goed aangezet en gedragen oor. Flinke voorborst, goede 
hoekingen voor en achter, flinke ronde ribben en goede staartaanzet en –actie. Beweegt met goede 
stuwende achterhand en ruime passen. Goede vacht. Prima temperament.  
1 Uitmuntend, Beste Veteraan 

 
 
 
 


