
Rotterdam, 9 september 2018  
Keurmeester: Mevr. L. Helling-vd Elzen 
 
Beste reu en Beste van het Ras 
Greenwood Lodge Our Dream Boy – Nijkamp 
RCAC reuen 
Tillithale Skyfall – Groeneweg-d Klerk 
RCACIB reuen 
Riverflow Storm Of Stars – vd Breemen 
Beste Puppy 
Olivier du Taillis Madame - Bugel 
Beste teef 
Riverflow Calm After The Storm – vd Breemen 
RCAC/RCACIB teven 
Reagis Star Kisses – Toonssen 
 
Reuen Puppyklas 
Olivier du Taillis Madame – Bugel 
Onstuimige pup van 8 mnd. met een al goed reuenhoofd. Mooie vacht en vrolijke otterstaart. Goed oog, oor en 
gebit. Prima halslengte, breed en diep lichaam maar rug kon iets sterker zijn. Goede hoekingen en goede 
voeten.  
1 Veelbelovend, Beste Puppy 
 
Reuen Jeugdklas 
Tillithale Skyfall – Groeneweg-d Klerk 
Onstuimige jonge reu vol leven met een prima rasbeeld. Goed oog, oor en gebit. Prima hals-rugbelijning en 
goede voorborst. Prima ribwelving, goede hoekingen, rechte benen en goede voeten. Vlot gangwerk. 
Ondeugend.  
1 Uitmuntend RCAC 
 
Reuen Openklas 
Greenwood Lodge  Our Dream Boy – Nijkamp 
Aantrekkelijke reu van 3 jr. met een prima rasbeeld. Mooie vacht en otterstaart. Prima hoofd met goed oog, 
oor en gebit. Prima toplijn, voelbare voorborst en goede hoekingen. Prima ribwelving, voldoende bone en 
goede voeten. Gaat netjes maar kon meer stuwen.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB/BOB 
Riverflow Storm Of Stars – vd Breemen 
Aantrekkelijke reu van 3 jr. met een prima rasbeeld. Goed hoofd met goed oog, oor en gebit. Goede toplijn, 
goed voelbare voorborst, prima hoekingen en ribwelving. Voldoende bone en goede voeten. Vlot in de 
beweging, toont bij het komen zijn polsen.  
2 Uitmuntend RCACIB 
 
Teven Jeugdklas 
Bling Bling Bella Mare – Meier 
Aantrekkelijke teef van 16 mnd. met een lief hoofd en goed oog, oor en gebit. Achter beter gehoekt dan voor, 
goede halslengte, sterke rug en goede staart. Brede en diepe borst met mooie welving, voldoende 
(voor?)borst. Harmonieus. Goede voeten en goede vacht. Gaat vlot.  
1 Uitmuntend 
Millmarsh Vintage Chic – Burger 
Aantrekkelijke teef met een prachtige vacht en lief hoofd met goed oog, oor en gebit. Goede halslengte en 
voorborst en voldoende bone. Prima ribwelving en borstdiepte, voldoende hoekingen en goede voeten. Gaat 
vlot.  
2 Uitmuntend 
Reed’s Fowling Blue Crocus – Kooij 
Aantrekkelijke teef, harmonieus gebouwd en met een oplettende en zachte expressie. Goed hoofd, oog, oor en 
gebit. Fraaie hals-rug belijning, voelbare voorborst, goede hoekingen. Mooie ribwelving, voldoende bone en 
goede voeten. Vlot gangwerk.  



3 Uitmuntend 
Wizzy Wicked’s Proud To Be A Nixie – v Leeuwen/Donck 
Aantrekkelijke teef van 13 mnd. met een lief hoofd, goed oog, oor en gebit. Fraaie toplijn, goede staartaanzet 
en goed voelbare voorborst. Opperarm kan iets schuiner liggen, verder goede hoek. Mooie ribwelving, tikje 
lang in lendenen, voldoende bone, vacht kon beter en goede voeten. Gaat soepel maar kon iets meer 
uitgrijpen.  
4 Zeer goed 
 
Reuen Tussenklas 
Riverflow Dreaming About The River – vd Breemen 
Harmonieus gebouwde teef met een lief vrouwelijk hoofd en goed oog, oor en gebit. Fraaie toplijn, goed 
voelbare voorborst en brede en diepe borst. Goede welving, goede hoekingen maar opperarm kon iets langer 
zijn. Goed bone en goede voeten. Vlot gangwerk met stuwing. Goede staartdracht en prima vacht.  
1 Uitmuntend 
 
Teven Openklas 
Riverflow Calm After The Storm – vd Breemen 
Harmonieus gebouwde teef van 3 jr. met een lief vrouwelijk hoofd en goed oog, oor en gebit. Goede 
halslengte, prima toplijn en goede staartaanzet. Voelbare voorborst, goede brede borstdiepte, mooie 
ribwelving, voldoende bone en goede voeten. Vlot gangwerk.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB 
Reagis Star Kisses – Toonssen 
Aantrekkelijke teef van 3 jr. met een lief vrouwelijk hoofd en goed oog, oor en gebit. Goede halslengte, toplijn 
en staartaanzet. Voelbare voorborst, goede hoekingen, goede ribwelving, fraai bone en goede voeten. Gaat 
vlot, iets nauw van achteren.  
2 Uitmuntend RCAC/RCACIB 
Mayberry’s Dream Adorable Photo – Burger 
Aantrekkelijke teef van 2 jr. met een aantrekkelijk hoofd en goed oog, oor en gebit. Mooie toplijn, goede 
staartaanzet maar klemt bij het staan haar staart tussen de benen. Goede hoekingen, goed voelbare voorborst 
en brede borst met diepte. Goede ribwelving, achter beter gehoekt dan voor en opperarm kon langer. Goede 
voeten en vacht. Vlotte gangen. Jammer van de staartdracht.  
3 Uitmuntend 
 
 


