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Beste Reu en Beste van het Ras 
Tillithale Skyfall – Groeneweg- d Klerk 
RCAC/CACIB reuen 
Claychalk Filippo - Spriet 
RCACIB reuen 
Dutch Scooter vom Storkenbusch - Paans 
Beste Teef 
My Silver Hopeful Star vh Lepkeshof – Vriezen 
RCAC/RCACIB teven 
Hedda von den Riedwiesen – Weber 
Beste Baby 
Victor Victoria’s Rain On My Parade - Spriet 
 
Reuen Jongste Pupklas 
Victor Victoria’s Rise Again – Spriet 
Reu van uitmuntend type met een heel mooi hoofd en uitdrukking. Goede halsengte en uitmuntende brede borst voor de 
leeftijd. Goede bovenlijn en uitmuntend bone en voeten. Leuk en vrolijk temperament.  
1 Veelbelovend 
 
Reuen Jeugdklas 
Tillithale Skyfall – Groeneweg-d Klerk 
Reu van 11 mnd. met een mooie gebalanceerde belijning. Hoofd ontwikkeld zich goed met goede schedel breedte. 
Uitmuntende riblengte en korte brede lendenen. Mooi gehoekt voor en achter en goede staartaanzet. Eenmaal gewend 
was het gangwerk goed.  
1 Uitmuntend CAC/BOB 
Allegra’s Pleasure Best Of Sammy –Candel 
Reu van 9 mnd. van een heel mooi type. Heel mooi gebalanceerd hoofd, ooraanzet is wat laag. Uitmuntende voorhand, 
goede riblengte maar wat lang in lendenen. Uitmuntend bone. Voor leeftijd goed gangwerk. Moet in totaalbeeld vaster 
worden. Uitmuntend type.  
2 Uitmuntend 
Windup Barberry Cherish Me Always – Sprengers-Bertrand 
16 mnd. oude reu van mooi type en formaat. Fors mannelijk hoofd met goede voorsnuit lengte. Mooie halslengte, goede 
bovenlijn, mooie brede ribbenkast en brede, korte lendenen. Uitmuntend bone en voeten. Gangwerk achter wat nauw en 
kon meer stuwen. In totaalbeeld een uitmuntend type.  
3 Uitmuntend 
Endeavour Morse vom Storkenbusch – Paans 
Reu van 15 mnd. met een mooie belijning. Mooie uitdrukking, goede schedel breedte en heel geprononceerde stop. Goede 
halslengte, goede lengte en diepte ribbenkast. Sterke lendenen, uitmuntend bone. Goede vachtstructuur komt er aan en de 
staartdracht is heel hoog. Gangwerk moet wat rustiger worden.  
4 Uitmuntend 
Storm – Booij 
In totaalbeeld mooi type reu van 11 mnd. Goede borstdiepte en mooie uitdrukking. Op het moment is de bovenlijn niet 
correct maar dat kan verbeteren als hij ouder wordt. Helaas is hij kreupel vandaag dus het gangwerk kon niet worden 
beoordeeld.  
Zeer goed 
Hylimar Beauty In The Eye Of The Moon – Aussem/vd Tuin 
Grote mannelijke reu van 14 mnd. Heel aantrekkelijk hoofd en uitdrukking met mooie brede schedel en voorsnuit. Goede 
halslengte, mooie ribwelving maar lang in lendenen. Zag lichaam graag wat dieper en een steviger bovenlijn.  
Zeer goed 
 
Reuen Tussenklas 
Flash vd Hoogen Broek – Wisseloo 
Reu van 17 mnd. met een mooi totaalbeeld. Mooi hoofd en uitdrukking en goede schedel breedte. Mooie halslengte, goede 
bovenlijn en staartaanzet. Uitmuntende ribwelving, goede lengte in lendenen. Moet nog wat uitzwaren. Mooi bone.  
1 Uitmuntend 
 
Reuen Openklas 
Claychalk Filippo – Spriet 



2 jr. heel stevige mannelijke reu. Mooie balans tussen schedel en voorsnuit, schedel is wat breed. Goede voorhand, 
uitmuntende ribwelving, mooie brede en stevige lendenen. Mooi gehoekt voor en achter. Stuwend gangwerk. Prachtige 
vachtstructuur.  
1 Uitmuntend RCAC/RCACIB 
Riverflow Storm Of Stars – vd Breemen 
3 jr. reu met een mooie belijning en een goed stevig lichaam. Mooi gebalanceerd hoofd, ooraanzet is wat laag. 
Uitmuntende ribwelving en breedte in lendenen. Goed gehoekt voor en achter maar voeten konden vaster. Goed 
gangwerk.  
2 Uitmuntend 
Riverflow Just Like The First Time – vd Breemen 
2,5 jr. reu van uitmuntend type met een heel mooi gebalanceerd hoofd en zachte uitdrukking. Goede halslengte en 
riblengte, wat lang in lendenen. Staartaanzet is wat laag maar staartdracht is goed. Goede vachtstructuur. Positief 
gangwerk.  
3 Uitmuntend 
Fair-Court Touched To Be Sweet – Vriezen 
2,5 jr. reu met een mooi totaalbeeld. Heel mooi hoofd en uitdrukking. Goede ribwelving en korte lendenen maar 
staartaanzet is heel hoog. Goed gehoekt achter maar schouderligging voor kon beter.  
4 Uitmuntend 
Reagis Kiss The Sky – Burger 
5 jr. reu met een mooi totaalbeeld en goed formaat. Heel zachte aantrekkelijke uitdrukking maar het hoofd kon forser. 
Uitmuntende borstdiepte en riblengte. Stevige lendenen maar staartaanzet is heel hoog en hij kon meer voorhandhoeking 
hebben.  
Zeer goed 
Rockies v Budiliumhof – Lennards/Leenen 
4 jr. reu van een mooi type. Stevig mannelijk hoofd, mooie halslengte en goede bovenlijn. Wat lang in lendenen. Helaas is 
hij vandaag kreupel. In goede gespierde conditie.  
Zeer goed 
 
Reuen Kampioensklas 
Dutch Scooter vom Storkenbusch – Paans 
3,5 jr. reu met een mooie vierkante belijning. Goede schedelbreedte en lengte in voorsnuit maar de wangen zijn wat te vol. 
Mooie halslengte en goed gehoekt voor. Mooie riblengte en breedte in lendenen en goede staartaanzet. Iets beladen 
schouders. In totaalbeeld een uitmuntend type.   
1 Uitmuntend RCACIB 
 
Teven Jongste Pupklas 
Victor Victoria’s Rain On My Parade – Spriet 
Teefje van 4 mnd. van een prachtig type en met een heel zachte vrouwelijke uitdrukking. Beeldige hals en bovenlijn, 
uitmuntende voorhand en ribbenkast en goed bone en voeten. Zeer goed gangwerk.  
1 Veelbelovend Beste Baby 
Teven Jeugdklas 
Faya vd Hoogen Broek – Wisseloo 
Teefje van 17 mnd. van een uitmuntend type. Prachtig hoofd en uitdrukking, zacht en vrouwelijk. Mooie hals, bovenlijn en 
staartaanzet. Goede ribwelving, brede lendenen en mooi gehoekt. Mooie vachtstructuur komt er aan.  
1 Uitmuntend 
Bellina of Magical Passion – Weber 
Teef van 15 mnd. met een heel mooie belijning. Goed ontwikkelde schedel maar voorsnuit kon breder. Goede halslengte, 
mooie bovenlijn en staartaanzet. Goede voorborst, ribbenkast en lendenen. Gangwerk achter iets nauw. In totaalbeeld een 
uitmuntend type.  
2 Uitmuntend 
Victor Victoria’s Quite An English Touch – Spriet 
Teefje van 10 mnd. van uitmuntend type. Hoofd ontwikkelt zich goed. Goede halslengte, uitmuntende bovenlijn en 
staartaanzet. Uitmuntende ribwelving, breedte in lendenen en achterhand. Gemiddeld gehoekt en goed bone en voeten. 
Goed gangwerk. 
3 Uitmuntend 
Riverflow Dreaming About The River – vd Breemen 
Teef met een mooi totaalbeeld. Heel aantrekkelijke vrouwelijk uitdrukking maar de ooraanzet is wat laag. Goede 
ribwelving, mooie brede lendenen en goede staartaanzet. Stevig en positief gangwerk maar verliest wat sterkte in bovenlijn 
tijdens het gaan. Uitmuntend totaalbeeld. 
4 Uitmuntend 
Wahnahnish Silver Sensation – Candel 



Teef van 15 mnd. van een wat kleiner type met een goede totaal balans. Goed ontwikkelde schedel maar voorsnuit is wat 
smal. Goede halslengte en boven lijn, mooie borstdiepte en goed gehoekt voor en achter. Goed gangwerk. Is heel erg in de 
rui. Zag in totaalbeeld graag wat meer bone. 
Zeer goed 
Reed’s Fowling Blue Crocus – Kooij 
Teef van 13 mnd. met een mooie belijning. Heel aantrekkelijk vrouwelijk hoofd met een zachte lieve uitdrukking. Goede 
bovenlijn en correcte vacht komt er aan. Mooie gehoekt voor, kon achter wat beter. Mooi bone en voeten en correcte 
staart. Zeer goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Riverflow Whispering Beauty – vd Breemen 
Teef van 11 mnd. van uitmuntend type. Heel mooi hoofd en uitdrukking. Goede halslengte en borstdiepte, goede riblengte 
en staartaanzet. Mooie brede lendenen en achterhand. Op het moment behoudt ze haar bovenlijn niet maar dat kan 
verbeteren als ze ouder wordt.  
Zeer goed 
Millmarsh’s Vintage Chic – Burger 
Teef van 10 mnd. met een mooi totaalbeeld. Hoofd ontwikkelt zich goed maar ooraanzet is wat laag. Uitmuntende 
halslengte, goede voorborst en mooi gehoekt voor en achter. Uitmuntende ribwelving. Ze is op het moment  te zwaar 
hetgeen haar bovenlijn en gangwerk voor schaadt. 
Zeer goed 
 
Teven Tussenklas 
My Silver Hopeful Star vh Lepkeshof – Vriezen 
Teef van 17 mn. van uitmuntend type met een beeldige belijning en balans. Goed gebalanceerd hoofd, goede hals, 
bovenlijn en staartaanzet. Goede ribwelving, brede voorborst en lendenen en gemiddeld gehoekt. Gangwerk achter wat 
nauw. Uitmuntend type.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB 
Butterfly Kiss Road Of Princes – Bijl 
Teef van 18 mnd. met een mooi hoofd en uitdrukking. Goede ribwelving, wat lang in lendenen en mooie staartaanzet. Kon 
voor iets beter gehoekt zijn en de voorborst kon breder. Mooi gangwerk. Goed temperament.  
2 Zeer goed 
 
Teven Openklas 
Hedda von den Riedwiesen – Weber 
3 jr. teef van uitmuntend type en met een heel mooi hoofd en uitdrukking. Stevig en breed lichaam, mooi gehoekt voor en 
achter en correcte staartaanzet. Positief gangwerk.  
1 Uitmuntend RCAC/RCACIB 
Mayberry’s Dream Adorable Photo – Burger 
Teef van 2 jr. van een heel mooi type. Gebalanceerd vrouwelijk hoofd en uitdrukking. Goede halslengte, uitmuntende 
lichaamsdiepte, stevige lendenen en mooi gehoekt. Goed gangwerk.  
2 Uitmuntend 
Mayberry’s Dream Favourite Star – Burger 
4 jr. teef van uitmunten type met een mooi kort en compact lichaam. Goed hoofd en uitdrukking, mooie hals en bovenlijn, 
goede voorborst ribwelving. Gemiddeld gehoekt. 
3 Uitmuntend 
Mems Har Skotsje vd Jabolkeshut – Visser 
3,5 jr. teef van een heel mooi type. Prachtig hoofd en uitdrukking. Mooie halslengte, goede bovenlijn en staartaanzet en 
mooi breed totaalbeeld. Is wat te zwaar. Gangwerk achter nauw vandaag. In totaalbeeld uitmuntend type.  
4 Uitmuntend 
Fairywood’s You And Me – Aussem/vd Tuin 
3,5 jr. teef van uitmuntend type. Mooi ontwikkeld en zeer vrouwelijk hoofd. Goede halslengte, uitmuntende riblengte maar 
wat lang in lendenen. Mooi gehoekt voor en achter maar de staartdracht is wat hoog. Correcte vachtstructuur. 
Uitmuntend 
Riverflow Calm After The Storm – vd Breemen 
3 jr. teef met een mooie compacte belijning. Prachtig hoofd en uitdrukking. Mooie ribdiepte, stevige lendenen en mooi 
gehoekt. Staartaanzet is wat laag maar goed gedragen staart. Goed stuwend gangwerk.  
Uitmuntend 
Reed’s Fowling Goldilocks – Kooij 
Teef met een heel vrouwelijk hoofd en mooie uitdrukking. Goede riblengte, wat lang in lendenen en  goed bone. Ze 
behoudt haar bovenlijn niet en is in gangwerk heel nauw achter. Goed voorgebracht. Leuk temperament.  
Zeer goed 
 
Teven Kampioensklas 
Vala Okeanas Elite – Juhl 



3 jr. teef van een heel mooi type, goed ontwikkelde schedel en met vrouwelijke uitdrukking. Mooie voorhandhoeking en 
goede lichaamsdiepte. Goede bovenlijn en staartaanzet en achter mooi gehoekt.  
1 Uitmuntend 
 
 
 
 


