
Amsterdam Winner 
10 december 2017 
Keurmeesters: Mrs. L. Volárikóva (reuen) en D. Rutten (teven) 
 
Beste reu, BOB, Jeugdwinner 
Wahnahnish Silver Secret - Candel 
RCACIB reuen 
Ashford Castle X-Ceptional White – Pöttinger 
Veteranenwinner 
Dobbe-Harterink 
Beste teef en Jeugdwinster 
Meaghan of Wundering Heights – v Teeffelen 
RCAC/CACIB teven 
One And Only from Service Paradise – Kuijt-vd Kerkhof 
RCACIB teven 
Babetje v Budilium Hof - Leenen 
Beste Jongste Pup 
Saluta’s Lab Fola Gentle Soul – Kripak-Ridder 
Beste Pup 
Pride And Love of Wundering Heights – v Teeffelen 
Veteranenwinster 
Creekwater Crystal Clear - Kodde 
 
Puppyklas reuen 
Pride And Love of Wundering  Heights – v Teeffelen 
Reu van een heel mooi rastype met uitmuntend bone en massa. Prachtig ontwikkeld hoofd, uitmuntend 
gehoekt maar bovenlijn moet sterker worden. Correcte staart. Zeer goed gangwerk.  
1 Veelbelovend, Beste Pup 
 
Jeugdklas reuen 
Wahnahnish Silver Secret – Candel 
Reu die voor leeftijd heel goed in elkaar zit. Uitmuntend gevormd lichaam, correct bone. Heel goed ontwikkeld 
hoofd, goed gehoekt voor en achter en correcte ribbenkast. Utmuntende bovenlijn en staart. Prachtig 
gangwerk van opzij gezien.  
1 Uitmuntend CAC, BOB, Jeugdwinner 
Light Hearted vd Peppelenbosch – Thexton 
Heel volwassen reu met een goed geproportioneerd lichaam en uitmuntend bone. Uitmuntend gevormd hoofd 
maar kon meer oog pigment hebben. Correcte hals, zeer goed gehoekt, voldoende bovenlijn en uitmuntende 
staart. Gangwerk voor en achter goed.  
2 Uitmuntend 
Windup Barberry Cherish Me Always – Sprengers-Bertrand 
11 mnd. oude reu die meer massa moet gaan krijgen. Correcte proporties in hoofd en goede uitdrukking. Kon 
zowel voor als achter beter gehoekt zijn en de ribbenkast moet zich nog ontwikkelen. Correcte bovenlijn maar 
wat hoge staart. Gangwerk moet ruimer en met meer stuwing. Heerlijk temperament.  
3 Uitmuntend 
Lo And Behold vd Peppelenbosch – Thexton 
Reu met correct bone en massa en een uitmuntend gevormd hoofd, maar oog kon (onleesbaar). Correct 
gebouwde voorhand, ribbenkast kon beter gevormd zijn. Correcte bovenlijn en staart. Uitmuntend gangwerk 
van opzij gezien. Oog en ribbenkast zijn de redenen voor beoordeling. 
4 Zeer goed 
 
Tussenklas reuen 
A Sense Of Pleasure Yule – Leenen 
Reu met correct bone en massa. Iets smal hoofd met uitmuntende voorsnuit. Juiste hals, goed gehoekt, goede 
ribbenkast en correcte bovenlijn en staart. Gangwerk kon iets soepeler zijn.  
1 Uitmuntend 
 



Openklas reuen 
Nero v’t Greeshof – Vandersteene 
Reu die iets hoger gesteld mocht zijn. Beeldig gevormd hoofd en uitdrukking en correcte hals. Goed gehoekt, 
goede ribbenkast maar iets lang in lendenen. Voldoende bovenlijn en staart. Goed gangwerk en heerlijk 
temperament.  
1 Uitmuntend 
Lucky All My Life de L’Etang Balancet – v Teeffelen 
Reu met correct bone en massa. Oog en neus konden donkerder. Uitmuntende schouderligging maar opperarm 
kon beter. Voldoende ribbenkast, correcte bovenlijn maar hoog gedragen staart. Prachtig gangwerk van opzij 
gezien maar moet voor en achter veel beter. Heel goed voorgebracht. Heerlijk temperament.  
2 Uitmuntend  
Fenix Herbu Zadora – v Dieren-Springer 
Wat zwaarder type reu met een te geprononceerde stop. Stevige hals met wat keelhuid en wat diep in 
ribbenkast. Correcte bovenlijn en staart. Gangwerk werd gehinderd door gewicht. Correct temperament.  
3 Zeer goed 
 
Kampioensklas reuen 
Ashford Castle X-Ceptional White – Pöttinger 
Reu van een correct rastype met goed bone en massa. Uitmuntend gevormd hoofd maar kon beter pigment 
hebben bij neus en ogen. Goed gehoekt, correcte ribbenkast, bovenlijn en staart. Gangwerk achter kon meer 
stuwen. Prachtig plaatje in stand.  
1 Uitmuntend RCACIB 
 
Veteranenklas reuen 
Dobbe – Harterink 
Reu van 11 jr. die nog in goede conditie is. Uitmuntende proporties in hoofd, correcte lichaamsproporties. 
Toont wat losse huid zoals dat met de leeftijd komt. Vol energie.  
1 Uitmuntend, Veteranenwinner 
 
Jongste Puppyklas teven 
Saluta’s Lab Fola Gentle Soul – Kripak-Ridder 
Puppy van 5 mnd. van een uitmuntend type en met prima totaalbeeld. Goede hoogte-lengte verhouding. Prima 
hoofd met goede expressie, Mooie toplijn maar moet in lichaam niet veel dieper worden. Prima voorborst en 
staat voor prima op de benen, nog wat jeugdig in achterhand. Mooie voorborst, draait voorvoeten iets uit. 
Mooie vacht. Voor deze leeftijd voldoende (onleesbaar) en prima gangwerk.  
1 Veelbelovend Beste Jongste pup 
Ingeborga for Mary – Gralla 
Stevige jonge teef die niet zwaarder mag worden. Vrouwelijk hoofd met wat korte voorsnuit en prima ogen. 
Correcte bovenlijn, voldoende voorborst, correcte ronde ribben. Staat achter heel licht ondergeschoven. 
Passend en stevig bone en prima vacht. In beweging iets meer stuwing gewenst.  
2 Veelbelovend 
 
Puppyklas teven 
Dutchlab’s Memory Lane – v Nimwegen 
Teefje van prima type en silhouet. Voldoende belijning in hoofd en correcte oren. (onleesbaar) onderbelijning , 
mooie voorborst, correcte ronde ribben. Mooi passend bone met goede voeten. Correcte (onleesbaar) Jammer 
dat gangwerk niet te beoordelen is, hinkt een beetje.  
Geen beoordeling 
 
Jeugdklas teven 
Meaghan of Wundering Heights – v Teeffelen 
Teef van 10 mnd. van uitmuntend type en met mooi silhouet. Goede hoogte-lengte verhouding. Vrouwelijk 
hoofd met mooie ogen. Mooie topline, goede voorborst en correcte geronde ribben. Staat mooi op goede 
voeten. Prima vacht, goed hard. In beweging (onleesbaar) 
1 Uitmuntend, Beste teef, Jeugdwinster 
Wahnahnish Silver Sensation – Candel 



Teef van 10 mnd. met een mooi totaalbeeld. Vrouwelijk hoofd, goede stop en mooie donkere ogen. Mooie 
topline, voldoende voorborst maar opperarm mag iets schuiner. Prima achterhand, sterk bone en goede 
voeten. Mooie typisch ronde ribbenkast, correcte vacht (onleesbaar) 
2 Uitmuntend 
Maggie May vd Peppelenbosch – Thexton 
Teef van 13 mnd. met een zeer goed rasbeeld en prima silhouet. Vrouwelijke hoofd met voldoende lengte 
voorsnuit en mooie donkere ogen. Goede topline, voldoende voorborst maar opperarm mocht wat schuiner. 
Achter redelijk gehoekt, uitmuntende vacht. In beweging voor tikje breed en iets meer stuwing gewenst.  
3 Uitmuntend 
Wahnahnish Lucky You – Candel 
Teef van 12 mnd. met een uitmuntend rasbeeld en mooi silhouet. Prima belijning in hoofd, zeer typisch en met 
vriendelijke expressie. Topline moet wat strakker, mooie voorborst, behoorlijk geronde ribben. Krachtig bone, 
goede voeten. Prima vacht en otterstaart. In beweging wat lagere hoofdhouding, ook hierbij is rugbelijning niet 
strak. 
4 Uitmuntend 
Magic Moment vd Peppelenbosch – Thexton 
Teef van 15 mnd. met een zeer goed rasbeeld en goede hoogte-lengte verhouding. Wat diep in lichaam. 
Vrouwelijk hoofd, tikje kort in voorsnuit en met iets te veel bakken. Nog wat jeugdige topline, heel mooie 
voorborst en evenredige hoekingen voor en achter. Prima bone en voeten en uitmuntende vacht. Ik zag graag 
meer temperament, vandaar lagere kwalificatie.  
Zeer goed 
Faithful from Paradise Residence – Nijhof 
Teef van 11 mnd. van uitmuntend type. Lichaamsdiepte is iets voorbij de ellebogen. Vrouwelijk hoofd met 
vriendelijke expressie en mooi donker oog. Voldoende sterke topline, correcte hoeking in voorhand en 
schouderligging. Achterhand redelijk gehoekt. Mooi passend bone, voorvoetjes tikje Frans. Correcte vacht.  In 
beweging graag meer temperament, net voldoende stuwing.  
Uitmuntend 
Thorny Heights Dancing Queen – Kerkdijk 
Teef van 13 mnd. met een zeer goed rasbeeld. Goede belijning in hoofd, correcte oren en mooie donkere ogen. 
Voldoende topline maar zou iets meer ribwelving mogen hebben. Staat achter een beetje ondergeschoven in 
stand. Uitmuntende vacht, voldoende hard. Zag graag iets meer temperament in stand, meer staartactie 
gewenst en meer stuwing bij het gaan.  
Zeer goed 
Riverflow Dreaming About The River – vd Breemen 
Teef van 10 mnd. met een zeer goed rasbeeld maar moet in gedrag iets vrijer worden. Goede belijning in 
hoofd, mooi donker oog en goede stop. Voor deze leeftijd behoorlijk zwaar, borst komt voorbij de ellebogen. In 
achterhand meer kniehoeking gewenst. Prima vacht, voldoende hard. In beweging te veel beweging in topline.  
Zeer goed 
Surprise from Service Paradise – Kuijt-vd Kerkhof 
Teef van 10 mnd. met een uitmuntend rasbeeld maar iets meer beenlengte gewenst. Vrouwelijk hoofd met 
donker oog. Toplijn correct, sterke hals maar opperarm mag iets schuiner. Achter voldoende gehoekt, 
voldoende (verder alles onleesbaar) 
Zeer goed 
Irislav First Lady – Scholz 
Teef van 13 mnd. met een zeer goed rasbeeld. Vrouwelijk hoofd met vriendelijke expressie en goede oortjes. 
Topline correct, schouder voldoende schuin, opperarm is wat recht. Achterhand voldoende goed, prima bone, 
goede kattenvoeten en correcte vacht. Bij het gaan voldoende temperament, meer drive gewenst.  
Zeer goed 
Windup Barberry She Is My Twinflame – Gralla 
Teef van 9 mnd. met een prima silhouet. Typisch hoofd met mooi donker oog. Correcte borstdiepte, mooie 
voorborst, opperarm mag schuiner voor betere aansluiting. Prima achterhand, mooie vacht met goede 
structuur. Staat mooi op de benen met goed bone. In beweging graag meer temperament en drive (jeugdig).  
Zeer goed 
 
Tussenklas teven 
Twinflames Disneys Ratatouille – Gralla 



Teef van uitmuntend type, vrouwelijk totaalbeeld en prima hoofd. Topline mag iets sterker, voldoende 
voorborst maar zeer steil in opperarm. Achterhand correct gehoekt, prima vacht en wat slap in de voorvoeten. 
Toont zich niet geheel vrij. In beweging voldoende stuwing maar losse pootjes.  
1 Zeer goed 
Labramarine Java – v Nimwegen 
Teef van 19 mnd. met een goed rasbeeld en mooie harde beharing. Iets aflopende rugbelijning. Vrouwelijk 
hoofd en sterke hals. Staat voor en achter niet geheel in balans. Voldoende harde beharing. In beweging ook 
niet geheel in balans en toont zich niet geheel vrij.  
2 Zeer goed 
Pitou v’t Greeshof – Benden 
Teef van 19 mnd. met voldoende rasbeeld maar ze toont een beetje angstig. Vrouwelijk hoofd maar voorsnuit 
mag beter opgevuld. Redelijke voorhandhoeking, slappe polsjes. Goed gehoekt in achterhand, voldoende 
geronde ribben en goede vachtstructuur. Tijdens het gaan onvoldoende krachtig gangwerk met zeer veel 
polsbeweging.  
Goed 
 
Openklas teven 
Babetje v Budilium Hof – Leenen 
3 jr. teef van uitmuntend type en met prima totaalbeeld. Vrouwelijk hoofd, goed belijnd en mooi donker oog. 
Sterke hals en topline en mooie geronde typische ribbenpartij. Prima hoekingen voor en achter, typische 
voetjes en uitmuntende geharde vacht. In beweging voldoende stuwing, iets polsbeweging.  
1 Uitmuntend RCACIB 
Reagis Star Kisses – Toonssen 
3 jr. teef met een prima rasbeeld en vrouwelijk totaalbeeld. Goede belijning in hoofd met mooi donker oog. 
Sterke hond. Voldoende topline, goed geronde ribben, prima bone en voeten en correcte vacht. Gangwerk mag 
in totaliteit wat krachtiger.  
2 Uitmuntend 
 
Kampioensklas teven 
One And Only from Service Paradise – Kuijt-vd Kerkhof  
6 jr. fraaie teef met een uitmuntend totaalbeeld. Vrouwelijk hoofd, goed belijnd maar onder de ogen wat meer 
vulling gewenst. Goede topline, mooie voorborst en goed geronde ribben. Uitmuntende harde bespiering, 
prima bone en voeten, uitmuntende vacht, voldoende hard. Correct temperament. In beweging voldoende 
stuwing, mooi in balans.  
1 Uitmuntend RCAC/CACIB 
 
Veteranenklas teven 
Creekwater Crystal Clear – Kodde 
9 jr. teef van uitmuntend type en met prima temperament. Correct hoofd met vriendelijke expressie, mooi 
donker oog en goede oortjes. Sterke hals, prima topline, goede voorborst maar opperarm mag schuiner. 
Correcte geronde ribben, staat op goede benen en voeten. Loopt beslist wel evenredig maar iets meer 
temperament gewenst, terug ging beter dan heen.  
1 Uitmuntend, Veteranenwinner 
Riverflow Star Surprise – vd Breemen 
Teef van 8,5 jr. met een zeer goed rasbeeld. In wat steviger conditie voorgebracht. Vrouwelijk hoofd met mooi 
donker oog en goed gebit. Topline mag wat strakker, voldoende voorborst maar opperarm mag wat schuiner. 
Achterhand goed gehoekt, prima bone en goede voeten. Toont wat diep lichaam. Tijdens het gaan 
bovenbelijning iets schuin aflopend. 
2 Zeer goed 
 
 
 
 
 



 
 
            
    


