
Rotterdam. 8 september 2018  
Keurmeester: Mrs. B. Scheel (DK) 
 
Beste reu en Beste van het ras 
Riverflow Storm Of Stars – vd Breemen 
RCAC reuen 
Woefdram’s American McDreamy - Nugteren 
RCACIB reuen 
Candy Store Pimms – Valentin 
Beste teef 
Riverflow Dreaming About The River – vd Breemen 
RCAC teven 
Candy Store Queen Nesquick – Valentin 
RCACIB teven 
Mayberry’s Dream Adorable Photo - Burger 
 
Reuen Jeugdklas 
Woefdram’s American McDreamy – Nugteren 
Goed ontwikkelde jonge reu van 10 mnd. met een mooi mannelijk hoofd en uitdrukking. Correcte halslengte, 
goed gehoekte voorhand en stevige bovenlijn. Voor leeftijd goed ontwikkeld lichaam en achter goed gehoekt. 
Vrij gangwerk. Correcte harde vacht. 
1 Uitmuntend RCAC 
Tillithale Skyfall – Groeneweg-d Klerk 
Reu van 14 mnd. met een mooi fors mannelijk hoofd en uitdrukking. Redelijk goede voorhand, stevige hals en 
correcte bovenlijn en staartaanzet. Compact lichaam en achter goed gehoekt. Gangwerk moet vandaag 
harmonieuzer en hij heeft meer ringtraining nodig. Correcte harde vacht.  
2 Zeer goed 
Highflyer of The Barking Voices – Koolen 
1 jr. reu met een mooi fors mannelijk hoofd en uitdrukking. Donker oog en goed aangezet oor. Correcte 
halslengte, compact lichaam,  redelijke achterhandhoeking en correcte otterstaart. Gangwerk kan meer 
stuwen, vooral achter waar hij met te korte passen gaat. Correcte harde vacht.  
3 Zeer goed 
 
Reuen Tussenklas 
Cead Mile Failte Slainte Cadman – Geerligs 
1,5 jr. reu met een mannelijk hoofd en uitdrukking. Donker oog en goed aangezet oor. Stevige hals, redelijk 
goede voorhand, compact lichaam maar de staart kon iets hoger aangezet zijn. Redelijk gehoekt achter. 
Gangwerk kon meer stuwen vandaag. Correcte harde vacht. Leuk temperament. 
1 Zeer goed 
 
Reuen Openklas 
Riverflow Storm Of Stars – vd Breemen 
3 jr. mooie mannelijke reu met een correct fors hoofd en donker oog. Goede voorhandhoeking, stevig bone en 
goede halslengte. Compact lichaam, stevige bovenlijn, goede staartaanzet en goede achterhandhoeking. Vrij 
gangwerk maar kon voor wat meer parallel. Leuk vriendelijk temperament. Correcte harde vacht.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB/BOB 
Greenwood Lodge Our  Dream Boy – Nijkamp 
2 jr. reu met een fors mannelijk hoofd en uitdrukking. Donker oog en goed geplaatst oor. Goede halslengte en 
redelijke voorhand. Stevig bone, rechte bovenlijn en goede staartaanzet. Achter redelijk gehoekt. Vrij 
gangwerk, voor wat wijd. Correcte harde vacht. Leuk temperament.  
2 Uitmuntend 
A Sense Of Pleasure’s Yule – Leenen 
Reu van 27 mnd. met een mooi mannelijk hoofd en uitdrukking. Stevige hals, redelijke voorhand, compact 
lichaam maar de bovenlijn kon rechter. Achter goed gehoekt en stevig bone. Vrij en parallel gangwerk. Correcte 
harde vacht.  
3 Uitmuntend 
 



Reuen Gebruikshondenklas 
Candy Store Pimms – Valentin 
2 jr. reu met een mooi fors mannelijk hoofd en uitdrukking en donker oog. Voldoende halslengte, redelijk 
goede voorhand en stevig compact lichaam. Rechte bovenlijn, goed aangezette otterstaart en achter goed 
gehoekt. Vrij en parallel gangwerk. Correcte harde vacht.  
1 Uitmuntend RCACIB 
 
Teven Jeugdklas  
Candy Store Queen Nesquick – Valentin 
Teef van 10 mnd. die voor haar leeftijd goed is ontwikkeld. Mooi vrouwelijk hoofd en uitdrukking. Voldoende 
halslengte, goede voorhandhoeking en correcte bovenlijn. Voor leeftijd goed ontwikkeld lichaam, goede 
staartaanzet en achter goed gehoekt. Mooi en vrij gangwerk. Correcte harde vacht.  
1 Uitmuntend RCAC 
Bling Bling Bella Mare – Meier 
Teef van 16 mnd. die voor leeftijd goed is ontwikkeld. Mooi vrouwelijk hoofd en utdrukking, forse voorsnuit en 
donker oog. Voldoende halslengte, redelijk goede voorhand en stevig compact lichaam. Correcte bovenlijn en 
staartaanzet en goed gehoekt achter. Vrij gangwerk maar kon meer parallel. Correcte harde vacht. Leuk 
temperament.  
2 Uitmuntend 
Cead Mile Failte Slaine Divone – de Veer 
Teefje van 5 mnd. met een vrouwelijk hoofd en uitdrukking maar de voorsnuit kon wat steviger, donker oog. 
Stevige hals, redelijk goede voorhand en goed ontwikkeld en compact lichaam. Goede achterhandhoeking. Vrij 
gangwerk. Correcte harde vacht. Leuk temperament.  
3 Uitmuntend 
Llanstinan Demelza – Stuurman-Jansen 
Teef van 14 mnd. met een mooi vrouwelijk hoofd en uitdrukking. Donker oog en goede ooraanzet. Voldoende 
halslente, redelijk goede voorhand en compact lichaam. Goede staartaanzet en achter redelijk gehoekt. Vrij 
gangwerk. Correcte harde vacht.  
4 Uitmuntend 
Wizzy Wicked’s Proud To Be A Nixie – v Leeuwen/Donck 
Teef van 13 mnd. met een heel vrouwelijk hoofd en uitdrukking maar de voorsnuit kon wat forser. Hals moet 
niet langer worden, rechte voorbenen en redelijk gehoekt in voorhand. Rechte bovenbelijning, lichaam kon iets 
compacter zijn en goed gehoekt achter. Gangwerk vandaag zou beter kunnen, wat nauw achter en voor wat 
wijd. Correcte harde vacht. Leuk temperament.  
Zeer goed 
Reed’s Fowling Blue Crocus – Kooij 
Teef van 14 mnd. met een heel vrouwelijk hoofd en uitdrukking. Voorsnuit kon wat steviger, donker oog en 
goede ooraanzet. Redelijk goede voorhand maar bovenlijn kon rechter. Voldoende massa voor leeftijd en 
redelijk gehoekt achter. Vrij gangwerk. Vachtstructuur kon harder. Leuk temperament.  
Zeer goed 
Millmarsh’s  Vintage Chic – Burger 
Teef van 13 mnd. met een mooi vrouwelijk hoofd en uitdrukking. Donker oog en goede ooraanzet. Voldoende 
halslengte en goed gehoekte voorhand. Lichaam zou wat korter mogen in verhouding tot de hoogte. Redelijke 
bovenlijn en goed gehoekt achter. Gangwerk kon meer stuwen. Correcte harde vacht. Leuk temperament.  
Zeer goed 
 
Teven Tussenklas 
Riverflow Dreaming About The River – vd Breemen 
Teef van 18 mnd. met een mooi vrouwelijk hoofd en uitdrukking. Donker oog en goede ooraanzet. Voldoende 
halslengte, goede voorhandhoeking, compact lichaam. Redelijke bovenlijn, goede staartaanzet en goede 
achterhandhoeking. Zuiver en vrij gangwerk. Correcte harde vacht. Leuk temperament.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB 
 Cead Mile Failte Slainte Carey – d Veer 
Teef van 1,5 jr. met een vrouwelijk hoofd en uitdrukking. Donker oog en goede ooraanzet. Voldoende 
halslengte, rechte voorborst, stevig bone en rechte ruglijn. Compact lichaam en voldoende achterhandhoeking. 
Vrij gangwerk. Correcte harde vacht. Leuk temperament.  
2 Uitmuntend 



My Silver Hopeful Star vh Lepkeshof – Vriezen/Heebing 
Teef van 20 mnd. oud met een mooi vrouwelijk hoofd en uitdrukking en goede ooraanzet. Voldoende 
halslengte, redelijk goede voorhand maar bovenlijn kon wat rechter. Compact lichaam, goed aangezette 
otterstaart en redelijk gehoekt achter. Vrij gangwerk maar kon voor meer parallel. Correcte vacht. Leuk 
temperament.  
3 Uitmuntend 
Butterfly Kiss Road Of Princes – Bijl 
Teef van 20 mnd. met een fors vrouwelijk hoofd en uitdrukking. Donker oog en goede ooraanzet. Staat voor 
wat nauw. Voldoende halslengte, compact lichaam, goede achterhandhoeking en correcte otterstaart. Vrij 
gangwerk. Correcte harde vacht. Leuk temperament.  
4 Uitmuntend 
Cead Mile Failte Slainte Birte – d Veer 
2 jr. teef met een mooi en stevig vrouwelijk hoofd en uitdrukking. Donker oog en goede ooraanzet. Stevige 
hals, redelijke voorhand  en compact lichaam. Redelijke bovenlijn, goede staartaanzet en goede 
achterhandhoeking. Redelijk stuwend gangwerk maar kon voor meer parallel zijn. Correcte harde vacht. Leuk 
temperament. 
Uitmuntend 
 
Teven Openklas 
Mayberry’s Dream Adorable Photo – Burger 
2 jr. teef met een mooi vrouwelijk hoofd en uitdrukking. Donker oog en goede ooraanzet. Voldoende 
halslengte, goed gehoekte voorhand en compact lichaam. Rechte bovenlijn en goede achterhandhoeking. 
Zuiver en vrij gangwerk. Correcte harde vacht. Leuk temperament.  
1 Uitmuntend RCACIB 
Wahnahnish Alaska – d Veer 
Bijna 3 jr. teef met een fors en vrouwelijk hoofd en uitdrukking. Goede ooraanzet en donker oog. Voldoende 
halslengte, stevig bone en goede voorhandhoeking. Compact lichaam, rechte bovenlijn en goed aangezette 
otterstaart. Goede achterhandhoeking. Zuiver en vrij gangwerk. Correcte harde vacht. Leuk temperament.  
2 Uitmuntend 
Reagis Star Kisses – Toonssen 
3 jr. teef met een mooi vrouwelijk hoofd en uitdrukking. Donker oog en goede ooraanzet. Redelijke goede 
voorborst, voldoende halslengte en correct lichaam. Goede staartaanzet, redelijk gehoekt achter. Zuiver en vrij 
gangwerk. Correcte harde vacht. Leuk temperament.  
3 Uitmuntend 
Riverflow Calm After The Storm – vd Breemen 
3 jr. teef met een mooi vrouwelijk hoofd en uitdrukking. Donker oog en goede ooraanzet en voldoende 
halslengte. Redelijke goede voorhand, rechte bovenlijn, goede staartaanzet en goede achterhandhoeking. Vrij 
gangwerk maar kon voor iets meer parallel zijn. Correcte harde vacht. Leuk temperament.  
4 Uitmuntend 


