
De Kerstshow Venray, 23 december 2018 
Keurmeester: Mevr. D. Mensink 
 
Beste reu en Beste van het Ras 
Woefdram’s Abercrombie – Nugteren 
RCAC/RCACIB reuen 
Wahnahnish Simply Sensational - Candel 
Beste Veteraan 
Coco Loco’s Gimmick – v Teeffelen 
Beste teef 
Faya vd Hoogen Broek – Wisseloo 
RCAC/RCACIB teven 
Jive Talking from Service Paradise – Kuijt-vd Kerkhof 
Beste Pup 
Bloomwood’s Mrs Grey Bella Mare - Thexton 
Beste Baby  
Wahnahnish Solo - Candel 
 
Reuen Jeugdklas 
Woefdram’s Abercrombie – Nugteren 
Jonge gele reu met een mannelijk hoofd, prima pigment, mooie zachte expressie, correct oor, oog en gebit. 
Prima droge hals, topline en staartaanzet. Mooi gehoekt rondom, super tonvormige rib, krachtig bone en 
mooie voeten. Typische vacht. Gaat vlot met drive, achter een beetje nauw.  
1 Uitmuntend CAC/BOB 
Terralabriya Impressive Winner – Vosman 
Jonge bruine reu met een uitmuntend totaalbeeld. Hoofd met goede verhoudingen maar naar mijn smaak 
toont hij wel wat bakken. Mooie oogkleur, goede? hals, goede bovenbelijning en staartaanzet. Prima gehoekt 
rondom en super tonvormige rib. Super bone en prachtige ronde voeten. Correcte vacht. Gaat vlot met 
voldoende drive. Leuk temperament.  
2 Uitmuntend 
Windup Barberry Egoist – Burggraaf 
Mooie zwarte reu met een mannelijk totaalbeeld. Hoofd met prima verhoudingen, oog is tikje rond, prima oor 
en gebit. Correcte droge hals, prima toplijn en staartaanzet maar zag graag een betere otterstaart. Voldoende 
gehoekt rondom, ribben moeten nog breder worden en prima bone en voeten. Polsen moeten sterker worden. 
Super vacht. Goed vlot gangwerk met voldoende stuwkracht maar nog wat los in front. Prima temperament.  
3 Uitmuntend 
Woefdram’s Blackhawk – v Beersum 
Jonge reu nog volop in ontwikkeling. Mannelijk hoofd met goede verhoudingen, correct oog, oor en gebit en 
prima expressie. Sterke droge hals, prima toplijn en mooie otterstaart. Prima gehoekt rondom. Mooie ribben 
die met name onderin nog moeten uitzwaren en dan zal hij vaster in front worden. Prima bone en voeten, 
sterke billen en mooie vacht. Gaat vlot met super drive. Super temperament.  
4 Uitmuntend 
Labramarine Potomac – vd Kuip 
Kwaliteitsvolle reu met een mannelijk hoofd. Prima pigment, hoofd met goede verhoudingen maar iets 
keelhuid. Prima bovenbelijning en staartaanzet, voldoende gehoekt rondom. Super bone, goede voeten en 
mooie ribben. Correcte vacht. Gaat vlot maar als hij zich ook nog een tikje vrijer gaat voelen komt het type 
beter uit de verf. Om het type toch  
Uitmuntend 
Dark Power from Ambasadorius – Thexton 
11 mnd. jonge knul die volop in ontwikkeling is. Voldoende mannelijk hoofd met goede verhoudingen, correct 
oog, oor en gebit en zachte expressie. Prima hals, bovenbelijning moet sterker worden. Correcte staartaanzet 
en prima gehoekt rondom. Ribben moeten nog uitzwaren, prima bone en voeten en super vacht. Gaat met 
voldoende stuwkracht. Hoop dat hij het in de voorborst (onleesbaar) gaat vinden. Om het type 
Uitmuntend 
 
Reuen Tussenklas 
Beige Seduction Claire’s Miracle – Burggraaf 



Reu met mannelijk totaalbeeld. Hoofd met goede verhoudingen, zachte expressie, super pigment  en prima 
oog, oor en gebit. Sterke hals met wat keelhuid. Goede bovenbelijning en staartaanzet, voldoende gehoekt 
rondom en prima ribben. Sterk bone en goede voeten. Prima vacht. Gaat vlot, achter tikje nauw en met 
voldoende drive. Leuk temperament.  
1 Uitmuntend 
Endeavour Morse vom Storkenbusch - Paans 
Reu met een mannelijk totaalbeeld. Hoofd met goede verhoudingen, prima pigment en zachte expressie. 
Sterke hals, goede bovenbelijning maar zag graag een betere otterstaart. Goed gehoekt rondom, prima ribben 
en sterk bone. Mooie voeten die in stand voor wat uitdraaien. Ouderwetse vachtstructuur. Gaat met 
voldoende stuwkracht maar mag voor nog vaster. Prima temperament.  
2 Uitmuntend 
Waterline’s Lecco –  
Reu met mannelijk totaalbeeld en hoofd met goede verhoudingen. Tikje zwaar in lip, prima oogkleur, correct 
oog, oor en gebit. Sterke hals, goede bovenbelijning maar zag graag betere otterstaart. Prima gehoekt, 
voldoende gewelfde ribben maar achter graag breder in dij. Voldoende (onleesbaar). Voldoende bone, ronde 
voeten zouden wat sterker kunnen zijn. Correcte vacht. Gaat met weinig stuwkracht en korte pas. Prima 
voorgebracht.  
3 Uitmuntend 
Huntmore Knight Of Fortune – 
Jonge gele reu met een mannelijk hoofd. Prima expressie, correcte verhoudingen, prima oog, oor en gebit. 
Prima droge hals, correcte bovenbelijning, staartaanzet tikje laag en ik zag graag een betere otterstaart. Prima 
gehoekt, (onleesbaar), voldoende ribwelving. Prima bone, goede voeten en correcte vacht. Graag meer power 
bij het gaan. Prima temperament.  
4 Uitmuntend 
Rijan Rangers Reddy For Anything – v Koten-Horst 
Vossenrode reu met een zeer goed totaalbeeld. Mannelijk maar wat gestrekt hoofd met goede verhoudingen 
en donker oog. Hals met wat keelhuid, bovenbelijning moet wat sterker worden en zag graag een betere 
otterstaart. Mooi gevormde ribben, prima (onleesbaar), voldoende passend bone en correcte vachtstructuur. 
Gaat met voldoende drive en correcte pas. Prima temperament. Staart tikje hoog gedragen.  
Zeer goed 
 
Reuen Openklas 
Reu met een mannelijk totaalbeeld. Krachtig mannelijk hoofd met zachte expressie en prima verhoudingen, 
Correct oog, oor en gebit maar lippen kunnen voor mij wat droger. Sterke hals met wat keelhuid. Prima 
bovenbelijning en staartaanzet, prima gehoekt rondom en super ribben. Prima bone en voeten en super vacht. 
Gaat vlot met voldoende stuwkracht. Leuk temperament.  
1 Uitmuntend 
Laboriginals Positivo – Vroenhoven/v Buul 
4 jr. reu met een mannelijk hoofd en goede verhoudingen. Prima expressie, correct oor, oog en gebit. Sterke 
hals, goede bovenbelijning en evenredig gehoekt rondom. Voldoende gewelfde ribben, passend bone, goede 
voeten en prima vacht. Gaat licht koehakkig met korte pas. Prima temperament.  
2 Uitmuntend 
Play Mor Raisin The Bar – Scholl 
Nog jonge bruine reu met een wat zwaar hoofd. Goede verhoudingen, mooie oogkleur, correct oog, oor en 
gebit en prima expressie. Sterke hals met wat keelhuid, toplijn kan beter, voldoende gehoekt rondom. Mooie 
billen en super ribben maar heeft voor mij vandaag te veel gewicht. Sterk bone en prachtige voeten die hij voor 
wat uitdraait. Prima vacht. Gaat vlot maar met wat weinig drive en korte pasjes. Prima temperament.  
3 Uitmuntend 
Riverflow Just Like The First Time – vd Breemen 
Zwarte reu, nog jonge knul die een mooi plaatje laat zien. Mannelijk hoofd met prima expressie maar zag 
voorsnuit graag wat langer. Correct oog, oor en gebit. Sterke hals met iets keelhuid, prima bovenbelijning en 
staartaanzet. Voldoende gehoekt rondom, super tonvormige ribben en passend bone. Goede voeten die in 
stand voor iets naar buiten gedraaid worden. Super vacht. Gaat vlak maar drukt achterhand wat naar beneden. 
Prima temperament.  
Pasta La Vista of Storm’s Legacy – vd Putten 
Gele mannelijke verschijning. Wat direct opvalt is de lange vacht op rug, staart en broek. Mooi mannelijk hoofd 
met goede verhoudingen en heel mooie zachte expressie. Sterke hals met wat keelhuid, correcte toplijn maar 



zag graag een betere otterstaart. Voldoende gehoekt rondom, prima ribben, sterk bone en mooie voeten. Gaat 
met voldoende stuwkracht en ruime passen. Prima temperament. Vanwege ontypische vacht een 
Zeer goed 
Elvis vom Zerberushof - Lentz 
3 jr. reu die nog wat meer tijd nodig heeft. Mannelijk hoofd met goede expressie, correct oog, oor en gebit. 
Sterke hals, bovenbelijning moet wat strakker worden. Graag beter gehoekt voor, achter voldoende. Prima 
ribben, passend bone en goede voeten. Loopt vandaag wat voorzichtig en zag graag wat meer drive. Heeft nog 
veel tijd nodig om uit te zwaren, daarom vandaag nog een 
Zeer goed 
 
Reuen Kampioensklas 
Wahnahnish Simply Sernsational – Candel 
Mooie gele reu, terecht in deze klas. Prima hoofd met goede verhouding, goede expressie, super pigment, 
correct oog, oor en gebit. Sterke hals en bovenbelijning en correcte staartaanzet. Prima gehoekt rondom, super 
ribben, bone en voeten. Prima vacht. Gaat vlot, met allure. Prima temperament.  
1 Uitmuntend RCAC/RCACIB 
Dutch Scooter Vom Storkenbusch – Paans 
Wat zware, zwarte reu maar alles past bij elkaar. Mannelijk hoofd maar voor mij wat korte voorsnuit en wat 
veel lip. Prima expressie en donker oog. Goede hals met veel keelhuid. Prima bovenbelijning en staartaanzet en 
voldoende gehoekt rondom. Prima ribben, correct vacht en goed bone en voeten. Gangen zouden meer power 
kunnen hebben, dit komt mede door zijn overgewicht. Prima temperament.  
2 Zeer goed 
 
Reuen Veteranenklas 
Coco Loco’s Gimmick – v Teeffelen 
Vitale, wijze vent met een mannelijk hoofd en prima verhoudingen. Zachte expressie. Stevige droge hals, prima 
bovenbelijning en staartaanzet. Goed gehoekt rondom, super ribben en prima bone en voeten. Correcte vacht. 
Gaat nog vlot en heeft er zin in vandaag. Stralend temperament.  
1 Uitmuntend, Beste Veteraan 
Merel’s Victor Uit ’t Labradorium – Haspels-Mensink 
Zwarte wijze man van 9 jr. met een mannelijk hoofd en goede verhoudingen. Prima expressie, correct oog, oor 
en gebit. Sterke hals, goede bovenbelijning, tikje lage staartaanzet. Prima gehoekt rondom, prima ribben, 
passend bone en goede voeten. Correcte vachtstructuur. Gaat nog vlot met voldoende drive. Prima 
temperament.  
2 Uitmuntend 
 
Teven Jongste Pupklas 
Wahnahnish Solo – Candel 
Jong meisje met een vrouwelijk totaalbeeld en prima pigment. Hoofd met goede verhoudingen, zachte 
expressie, mooi donker oog en correct gebit. Prima hals, bovenbelijning en staartaanzet. Voldoende gehoekt 
rondom, al mooi ontwikkelde ribben en goede vacht. Loopt al keurig mee met ruime pas. Heeft er lol in. Prima 
temperament.  
1 Veelbelovend, Beste Baby 
 
Teven Puppyklas 
Bloomwood’s Mrs Grey Bella Mare – Thexton 
Zwarte jongedame van 7 mnd. met hoofd in goede verhoudingen. Tikje rond oog en prima expressie. Sterke 
hals, goede bovenbelijning en staartaanzet en ruim voldoende gehoekt rondom. Super ribben, prima bone en 
goede voeten. Ik zag haar graag iets hoger op de benen. Prima vacht. Gaat vlot maar is nog wat onder de 
indruk. Prima temperament.  
1 Veelbelovend, Beste Pup 
 
Teven Jeugdklas 
Riverflow Piccadilly’s Future – vd Breemen 
Teef met een vrouwelijk totaalbeeld. Mooi hoofd en expressie, mooi donker oog, beetje stoute uitdrukking, 
goed oog, oor en gebit. Sterke droge hals, prima toplijn en staartaanzet en voldoende gehoekt rondom. Goede 



ribben, goed bone en voeten en prima vacht. Gaat vlot met voldoende stuwing maar mag vaster worden. Prima 
temperament.  
1 Uitmuntend 
Clear Soul Road Of Princes – t Horst/Companjen 
Teef van 12 mnd., nog echt met een puppyachtig hoofd. Super pigment en zachte expressie. Prima hals, 
bovenlijn en staartaanzet. Prima ribben, sterk bone en mooie voeten. Correcte vacht. Gaat vlot met voldoende 
drive. Prima temperament.  
2 Uitmuntend 
Woefdram’s Apple Of The Eye – Nugteren-Mulckhuijse 
Jongedame van 13 mnd. die nog volop in ontwikkeling is. Vrouwelijk hoofd met super pigment, correcte 
verhoudingen. Mooie toplijn, halslijn mooi vloeiend en goed aanzet. Voldoende gehoekt rondom, super ribben, 
prima bone en voeten. Correcte vacht. Gaat vlot met voldoende drive. Prima temperament. Geef haar de tijd. 
3 Uitmuntend 
De Pasman Hoeve Millie – Lobeek-Schreurs  
Zwarte jongedame van 9 mnd. met een vrouwelijk hoofd, prima expressie en correct oog, oor en gebit. Prima 
hals, toplijn en staartaanzet. Voldoende gehoekt, super ribben, passend bone en voeten. Prachtige vacht. Gaat 
met korte pas. Prima temperament.  
4 Uitmuntend 
Reed’s Fowling Hidden Pearl – Kooij 
Gele jongedame van 13 mnd. met een zeer goed totaalbeeld. Vrouwelijk hoofd met donker pigment en correct 
oog, oor en gebit. Hoofd toont nog wat gestrekt. Prima hals, de bovenbelijning loopt voor wat op. Voldoende 
gehoekt rondom, prima ribben, passend bone en goede voeten. Moet nog meer opvullen in de voorborst. 
Correcte vacht. Gaat met wat korte pas, zoekt nog balans. Prima temperament.  
Zeer goed 
No Nonsense of Wundering Heights – v Teeffelen 
Blonde jongedame met vrouwelijk hoofd maar ik zag graag wat donkerder pigment. Hoofd met goede 
verhoudingen maar mist de zachte expresse vanwege een wat klein oog. Prima hals-rug belijning en 
staartaanzet, voldoende gehoekt rondom en mooie ribben. Mooi bone en voeten. Wat zachte vacht. Gaat vlot, 
heeft tijd nodig om vaster te worden. Prima temperament.  
Zeer goed 
Jaffiethre’s Day Charly – Kuis 
Jongedame die voor mij op veel punten wat te kort komt, alles past wel. Vrouwelijk hoofd met lieve uitdrukking 
maar wat wigvormig hoofd. Prima hals- en bovenbelijning maar wat laag aangezette staart. Voldoende gehoekt 
rondom en voldoende rib bij dit type. (onleesbaar) bone en dito voeten en mooie glanzende vacht. Gaat met 
korte pas, achter enigszins ondergeschoven. 
Goed 
Quinsey Jayden v. Jojomaco’s Hof – Vonk 
Bruine jongedame met een vrouwelijk totaalbeeld. Hoofd beetje (onleesbaar). Mooi donker oog, correct oor, 
oog en gebit. Prima hals, bovenbelijning en staartaanzet, voldoende gehoekt rondom, voldoende ribben, 
passend bone en goede voeten. Gaat met weinig stuwing achter en korte pas. Leuk temperament.  
Zeer goed  
Luna – v Zuijlen 
Bruine jongedame met een vrouwelijk hoofd, zachte expressie, goede verhoudingen en prima oog, oor en 
gebit. Sterke hals, bovenbelijning in stand nog wat oplopend. Voldoende gehoekt, mooie ribben, prima bone en 
voeten. Voor mij mocht ze iets meer beenlengte hebben en ze heeft niet de beste jas aan vandaag. Loopt vlot 
mee. Prima temperament.  
Zeer goed 
Rising Sun Road Of Princes – Banach 
Teef van 13 mnd. met een vrouwelijk totaalbeeld. Hoofd met goede verhoudingen, mooi donker oog maar wat 
groot en rond, prima oor en gebit. Vloeiende bovenbelijning maar zag graag een betere otterstaart. Voldoende 
gehoekt rondom, super ribben, passend bone en voeten. Correcte vacht. Gaat vlot maar voorzichtig met korte 
passen. Prima temperament.  
Zeer goed 
Art In Ice of The Pyramid Woodstack – d Rooij-v Poppel 
Enthousiaste jongedame die ik graag in totaalbeeld wat vrouwelijker zag. Hoofd met goede verhoudingen maar 
graag wat beter pigment, prima oor en gebit. Goede hals en ruglijn maar staartaanzet wat laag. Prima gehoekt 



rondom, goed ontwikkelde ribben, prima bone en voeten en in aanleg goede vacht. Gangen door haar 
blijdschap wat onregelmatig. Prima temperament. Gun haar de tijd.  
Zeer goed 
 
Teven Tussenklas 
Riverflow Dreaming About The River – vd Breemen 
Knappe gele jongedame met een vrouwelijk hoofd dat nog wat gestrekt toont. Super pigment, correct oog, oor 
en gebit. Mooie hals, toplijn en staartaanzet. Prima gehoekt, super ribben, sterk bone en voeten. Goede 
vachtstructuur. Gaat met voldoende stuwing en ruime pas. Prima temperament.  
1 Uitmuntend 
Surprise from Service Paradise – Kuijt-vd Kerkhof 
Gele jongedame met een vrouwelijk hoofd, super pigment, mooi donker oog en zachte expressie. Prima hals-
rug en staartaanzet, prima gehoekt rondom en super ribben, flink diep. Prima bone en voeten en goede 
vachtstructuur. Gaat vlot, met drive en allure door de ring. Prima temperament.  
2 Uitmuntend 
Sweet Girl Best Of Discovery – 
Bruine jongedame die wat aan de zware kant is vandaag. Vrouwelijk totaalbeeld. Hoofd met goede 
verhoudingen, mooi donker oog, prima oor en gebit. Krachtige hals, goede toplijn en staartaanzet en 
volkdoende gehoekt. Prima ribben, goed bone en voeten en goede vachtstructuur. Gaat vlot maar met wat veel 
beweging in rug door conditie. Prima temperament.  
3 Uitmuntend 
Peter’s Gang Pinacolada Herbu Zadora – Thexton/Pellenberg 
Teef met een vrouwelijk totaalbeeld. Wat gestrekt hoofd, oog net voldoende donker, correct oor en gebit. Hals 
met wat keelhuid, toplijn moet sterker en prima staartaanzet. Super gehoekt, prachtige ribben, sterk bone en 
goede voeten. Zag haar graag  hoger op de benen. Prima vacht. Voorzichtig gangwerk. Nog wat verlegen 
temperament.  
Zeer goed 
 
Teven Openklas 
Faya vd Hoogen Broek – Wisseloo 
Mooie kwaliteitsvolle gele teef met een vrouwelijk hoofd. Super pigment en zachte expressie. Sterke hals met 
tikje keelhuid, mooie vloeiende toplijn en correcte staartaanzet. Prima gehoekt. Prima gangwerk. Super ribben, 
sterk bone en goede voeten. Correcte vacht. Prima temperament.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB 
Sunrider Bella Swan – Candel/Reisinger-Hobl 
5 jr. kwaliteitsvolle zwarte teef, vrouwelijk all over. Mooi hoofd met goede verhoudingen, donker oog, zachte 
expressie, prima oor, oog en gebit. Sterke hals, toplijn, staartaanzet en otterstaart. Voldoende gehoekt 
rondom. Super ribben, prima bone en voeten. Klassieke typische vacht. Gaat vlot met voldoende drive. Super 
temperament.  
2 Uitmuntend 
Femke vd Hoogen Broek – Vos-Snoek 
Gele jongedame van 2 jr. met een vrouwelijk totaalbeeld en mooi donker pigment. Hoofd met goede 
verhoudingen, correct oor, oog en gebit. Prima hals, rug en staartaanzet, voldoende gehoekt en mooie ribben. 
Sterk bone maar voeten graag sterker en ze staat ook graag ondergeschoven?. Correcte vacht. Gaat vlot met 
tikje hoge staartdracht en wat losse pols.  
3 Uitmuntend 
Hedda vd Riedwiesen – Weber 
3,5 jr. teef met een vrouwelijk totaalbeeld maar vandaag wat te goed gevoerd. Hoofd met goede 
verhoudingen. Goede hals, toplijn en staartaanzet en prima gehoekt. Super ribben, prima bone en voeten. 
Gangwerk mag met iets meer drive. Prima temperament.  
4 Uitmuntend 
Nunca Noreen v Jojamaco’s Hof – Vos-Snoek 
6 jr. teef met hoofd met goede verhoudingen, maar ze mag voor mij vrouwelijker zijn. Mooi donker oog, 
correct oor en gebit. Sterke hals met wat keelhuid. Vloeiende ruglijn, correcte staartaanzet en prima gehoekt. 
Ribben zijn wel erg diep. Passend bone en goede voeten. Gaat met weinig stuwkracht en hoog gedragen staart. 
Prima temperament.  
Zeer goed 



Wahnahnish Indianapolis- Candel 
Zwarte dame van 3 jr. die vandaag voor mij in te zwaar gevoerde conditie is. Vrouwelijk hoofd met goede 
verhoudingen, oog wat aan de ronde kant, correct oor en gebit. Sterke hals, ruglijn mag vaster en voldoende 
gehoekt. Prima ribben, passend bone en goede voeten. Correcte vacht. Gangen voldoende maar voor met losse 
pols. Prima temperament.  
Zeer goed 
Cato’s Eefje Uit ’t Labradorium – Haspels-Mensink 
2 jr. teef die het vandaag allemaal een beetje spannend vindt. Hoofd met goede verhoudingen maar wat 
wigvormig. Correct oog, oor en gebit. Prima hals en toplijn maar tikje lage staartaanzet en voldoende gehoekt. 
Goed geronde ribben, passend bone, goede voeten en prima vacht. Tijdens het gaan graag meer power. Prima 
temperament.  
Zeer goed 
A Sense Of Pleasure’s Afra –  
3,5 jr. vrouwelijke teef met prima oog, oor en gebit en zachte expressie. Sterke hals, ruglijn soms wat oplopend, 
zowel in stand als in gangen. Prima staartaanzet en otterstaart. Voldoende gehoekt, super ribben maar 
(onleesbaar) goed gerond. Passend bone en goede voeten. In gangen graag vaster worden. Prima 
temperament.  
Zeer goed 
A Bubbling Soul of Magical Passion – 
Gele jongedame met een vrouwelijk totaalbeeld. Hoofd met goede verhoudingen, prima pigment, zachte 
uitdrukking en correct oog, oor en gebit. Prima hals, bovenbelijning kan vaster en voldoende gehoekt rondom. 
Passend bone, super ribben en compacte voeten die nog wat (onleesbaar) zijn. Correcte vacht. Gaat vlot maar 
mag nog vaster. Prima temperament.  
Uitmuntend 
 
Teven Kampioensklas 
Jive Talking from Service Paradise – Kuijt-vd Kerkhof 
Kwaliteitsvolle teef met een mooi vrouwelijk hoofd. Prima pigment, zachte expressie, prima oor en gebit. 
Sterke hals en bovenbelijning en goed gehoekt rondom. Mooie ribben, prima bone en voeten en correcte 
vacht. Gaat vlot, met allure en ruime pas. Prima temperament.  
1 Uitmuntend RCAC/RCACIB 
 
Teven Veteranenklas 
Rosij’s Jasmijn  Uit ’t Labradorium – Haspels-Mensink 
Wijze dame met een zeer goed totaalbeeld. Vrouwelijk hoofd met goede verhoudingen. Sterke hals, 
bovenbelijning is wat aan de zachte kant. Prima gehoekt rondom, voldoende gewelfde ribben, passend bone, 
goede voeten en correcte vacht. Gangwerk nog vlot maar mist vandaag klein beetje de power. Prima 
temperament.  
1 Zeer goed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


