
Dogshow Bleiswijk, 5 november 2016 

Keurmeester: Mevr. G. Groeneweg-d Klerk 

 

Beste teef en Beste van het ras 

Fairywood’s You And Me – Aussem/vd Tuin 

RCAC/RCACIB teven 

My Silver Shining Star vh Lepkeshof - Vriezen 

Beste reu 

Creekwater Checkmate - Arets 

RCAC/RCACIB reuen 

Labs’spb You Tell’em – Cendi 

Beste Veteraan 

Eyphemia Luna Always On My Mind – Hofland-d Jonge 

 

Jongste Pupklasse 

Greenwood Lodge Our Dream Boy – Nijkamp 

Bijna 5 mnd. oud reutje met een goed gevormd hoofd, diepe stop en mooie lippartij. Oogkleur 

passend bij de choc. vacht. Goed gehoekte voor- en achterhand, goede voorborst en voor leeftijd al 

goed ontwikkelde ribben. Goede achterhandhoeking, goed bone en katvoeten. In aanleg goede 

vacht, vrolijke kwispel en otterstaart. Gaat vlot maar gangwerk moet vaster worden.  

1 Veelbelovend  

Greenwood Lodge On Cloud Nine – Bontrop-vd Beek 

Bijna 5 mnd. oud reutje van een leuk type en met een goed hoofd. Oogkleur is passend bij de choc. 

vacht. Goede stop en voldoende diepte in voorsnuit. Evenredig gehoekt in voor- en achterhand, 

prima bone en katvoet. In aanleg goede vacht en otterstaart. Gaat vlot maar nog wat los in front.  

2 Veelbelovend 

 

Puppyklas reuen 

Outrigger of The Pyramid Woodstack – de Rooij- Poppel 

Reu van 6 mnd. van een mooi type. Goed gevormd hoofd met vriendelijke expressie, goede stop en 

prima lippartij. Goed gevormde hals, mooie voorhandhoeking en prima voorborst. Voor leeftijd goed 

ontwikkeld tonvormig lichaam, rechte rugbelijning en prima achterhandhoeking. Mooi bone en 

katvoeten. Goede vacht, kwispel en otterstaart. Gaat goed door de ring, voor nog wat los in pols.  

1 Veelbelovend 

 

Jeugdklas reuen 

Our Beautiful Star of Storm’s Legacy – Gebruers/Cools 

Reu van 14 mnd. van een mooi type. Mannelijk hoofd met vriendelijke uitdrukking, goede stop en 

prima lippartij. Mooie hals goed overgaand in schuine schouder en rechte rugbelijning. Voldoende 

voorborst, tonvormige ribben en goed gehoekte achterhand. Prima staart en –aanzet. Goed bone en 

voeten. Gaat vlot en stuwend door de ring.  

1 Uitmuntend 

Creekwater Close To My Heart – d Looze 

Jonge reu van 10 mnd. van een mooi type. Goed gevormd mannelijk hoofd met goede stop en 

vriendelijke expressie. Goede halslengte mooi overgaand in schuine schouder. Rechte ruglijn, goede 

voorborst en voor leeftijd al goed ontwikkeld in lichaam. Prima achterhandhoeking en mooi bone en 

voeten. In aanleg goede vacht en vrolijke otterstaart. Gaat vlot met voldoende stuwing vanuit de 

achterhand.  

2 Uitmuntend 

Fair-Court Touched To Be Sweet – Vriezen 

Jongeman van 9 mnd. van een mooi type. Goed gevormd mannelijk hoofd met goede stop en 

vriendelijke expressie vanuit donker oog. Krachtige hals goed overgaand in een rechte rugbelijning en 



prima voorborst. Tonvormige ribben, goede achterhandhoeking, mooi bone en katvoeten. Goede 

vacht en prima otterstaart. Met het juiste tempo toont hij een goed gangwerk en hij gaat al redelijk 

vast.  

3 Uitmuntend 

Riverflow Just Like The First Time – vd Breemen 

12 mnd. oude reu van een mooi type. Mannelijk hoofd met innemende expressie, goede stop en 

prima oor en –aanzet. Krachtige hals, rugbelijning niet geheel strak en fractiekort in opperarm. 

Goede ribwelving en voor leeftijd goede achterhandhoeking. Mooi bone en mooie voetjes, prima 

vacht en otterstaart. Gaat vlot met voldoende stuwing vanuit de achterhand.  

4 Uitmuntend 

Euphemia A Day In May – vd Kooij 

Reu van 17 mnd. van een mooi type. Krachtig mannelijk hoofd dat niet zwaarder mag worden en 

mooi donker oog. Goede halslengte, voldoende voorborst en goed tonvormig lichaam. Goede 

achterhandhoeking, rechte ruglijn met prima otterstaart. Goed bone en voeten maar staat in front 

nog wat frans. In aanleg goede vacht. Tijdens het gaan is hij nog wat los in front. Erg trots op zijn 

staart.  

Uitmuntend 

Penny Royal’s Pumpkin Pie – vd Voorden 

1 jr. oude reu van een wat groter type. Goed gevormd hoofd, goede stop en vriendelijke expressie. 

Goede halslengte maar zag liever meer voorborst en opperarm kan wat schuiner. Voldoende 

ribwelving, goede achterhandhoeking, rechte ruglijn maar fractie lang in lendenen. Goed bone en 

goede voetjes, goede vacht en voldoende otterstaart. Tijdens het gaan zou hij wat meer mogen 

stuwen vanuit de achterhand. Netjes gepresenteerd.  

Zeer goed 

 

Tussenklas reuen 

Riverflow Storm Of Stars – vd Breemen 

Reu van een uitmuntend type. Mooi mannelijk hoofd met prima expressie, goed gedragen en 

geplaatst oor, goede stop en diepe vang.  (?) hals, goede voorhandhoeking en voldoende voorborst. 

Goed ontwikkeld tonvormig lichaam, rechte rugbelijning en prima achterhandhoeking. Vrolijke 

kwispel en otterstaart, goed bone en voeten. Gaat vlot met goede stuwing.  

1 Uitmuntend 

Jealous Guy v Radigujo – Schellevis 

Reu van een mooi type. Mooi gevormd mannelijk hoofd met goede stop, vriendelijke expressie en 

goede diepe lippenpartij. Krachtige hals, opperarm mag fractie schuiner en voldoende voorborst. 

Goed ontwikkeld tonvormig lichaam, prima achterhand. Goede otterstaart en –aanzet. Mooi bone en 

katvoetjes. Bij het juiste tempo kan hij goed gaan met voldoende stuwing vanuit de achterhand.  

2 Uitmuntend 

Grow Old With Me v Radigujo – Weerden 

Choc. reu van een goed type. Goed hoofd, toont wipneus, goede stop en oogkleur passend bij de 

vacht. Voldoende halslengte, evenredige goede hoeking voor en achter maar ellebogen kunnen beter 

aansluiten. Prima vacht en otterstaart. Is tijdens het gaan nog los en uit de ellebogen. Netjes 

gepresenteerd.  

3 Zeer goed 

 

Openklas reuen 

Lab’spb You Tell’em – Cendi 

Reu van een uitmuntend type. Mannelijk hoofd met mooie diepe vang, goede stop en vriendelijke 

expressie vanuit donker oog. Krachtige hals goed overgaand in schuine schouder en rechte toplijn. 

Voldoende voorborst, goed ontwikkeld lichaam. Mooi bone en krachtige voetjes Prima 

achterhandhoeking, goede vacht en otterstaart. Gaat temperamentvol door de ring.  

1 Uitmuntend RCAC/RCACIB 



Remember The Lab’s Boterbloem – Boonstra/Cools 

Reu van een mooi type. Innemen hoofd met prima expressie, goede stop, mooi pigment en goed 

geplaatst en gedragen oor. Krachtige hals, goed overgaand in een schuine schouder en rechte rug. 

Prima voorborst, goed ontwikkeld tonvormig lichaam en prima achterhandhoeking. Mooi bone en 

voeten, goede vacht, vrolijke kwispel en otterstaart. Gaat vlot en stuwend door de ring.  

2 Uitmuntend 

Reagis Kiss The Sky – Burger 

Reu van een mooi type. Innemend mannelijk hoofd met prima expressie en mooi donker pigment. 

Krachtige hals, zeer goed gehoekt voor en achter en voldoende voorborst. Goed ontwikkeld lichaam, 

rechte toplijn en prima staart en –aanzet. Mooi bone en voeten. Gaat vlot met goede stuwing. Prima 

presentatie.  

3 Uitmuntend 

Hoffman de L’Etang Balancet – Philippe 

Reu van een zeer goed type met mannelijk hoofd en vriendelijke expressie. Gebit is wat rommelig, 

wel krap scharend, goed oor en diepe vang. Krachtige hals, zeer goed gehoekt voor en achter, rechte 

toplijn met goede staart en –aanzet. Mooi bone, voeten mogen wat compacter en hij heeft zijn beste 

jas thuis gelaten. Gaat vlot met voldoende stuwing vanuit de achterhand.  

4 Uitmuntend 

Teun Twinkle from Rhona’s Home – Klaris 

Reu van een zeer goed type met een mannelijk hoofd en zachte expressie. Wat korte nek overgaand 

in een beladen schouder waardoor hij wat zwaar in de voorhand is. Staat met geknepen ellebogen. 

Goed ontwikkeld lichaam, goede achterhand en goed bone en voeten. Rechte rug en iets ronde 

croupe waardoor fractie lage staartaanzet. Gaat met korte pas. 

Zeer goed 

Norrylab Quick Turnover – Bonet 

Choc. reu van een zeer goed type. Voldoende mannelijk hoofd met oogkleur passend bij vacht maar 

ik zag liever de vang wat voller. Goede halslengte, opperarm mag wat schuiner en goede ribwelving. 

Voldoende achterhandhoeking, rechte rugbelijning, fractie ronde croupe en goed bone en voetjes. 

Gaat goed maar trekt de rug iets op tijdens het gaan. Heeft zijn beste jas thuis gelaten.  

Zeer goed 

Kaz v’t UIilennest – v Heck/Bolssens 

Choc. reu van een zeer goed type. Mannelijk hoofd met goede stop, prima vang en oogkleur passend 

bij vacht. Krachtige hals, goede hoeking in voor- en achterhand en voldoende voorborst. Tonvormig 

lichaam, rechte ruglijn en ronde croupe waardoor lage staartaanzet. Goed bone en voeten. Mist wat 

ondervacht op dit moment. Met het juiste tempo kan hij goed gaan. 

Uitmuntend 

 

Kampioensklas reuen 

Creekwater Checkmate – Arets 

Reu van een mooi type met een innemend mannelijk hoofd. Iets licht oog, mooie diepe stop en vang, 

goed geplaatst en gedragen oor. Prima hals-rugbelijning, prima voorborst, tonvormige ribben. Rechte 

ruglijn, prima otterstaart, goede achterhandhoeking, mooie vacht en goed bone en voeten. Prima 

presentatie.  

1 Uitmuntend CAC/CACIB 

Cover My Eyes Glen Fiddich – Aussem/vd Tuin 

Reu van een mooi type. Innemend hoofd met vriendelijke expressie, goede stop en diepe vang. 

Krachtige hals overgaand in een goed liggende schuine schouder. Prima voorborst, goed ontwikkeld 

tonvormig lichaam, rechte rug. Prima achterhandhoeking, mooi bone en voetjes, goede vacht en 

otterstaart. Prima presentatie.  

2 Uitmuntend 

Millmarsh’s Photogenic Star – Burger 



Reu van een mooi type. Mannelijk hoofd met innemende expressie, goede stop, prima pigment, 

diepe vang en goed geplaatst en gedragen oor. Krachtige hals overgaand in een goede schuine 

schouder. Mooie voorborst, goed tonvormig lichaam, prima achterhandhoeking, rechte rug en prima 

otterstaart. Mooi bone en voeten. Gaat met prima stuwende gangen.  

3 Uitmuntend 

 

Veteranenklas reuen 

Euphemia Luna Always On My Mind – Hofland-d Jonge 

9.5 jr. jonge veteraan van een mooi type. Goed gevormd hoofd met goede stop en  mooie diepe 

vang. Krachtige hals, prima schouderhoeking en voldoende voorborst. Goed diep lichaam, goede 

hoeking in de achterhand, goed bone maar voetjes worden wat slap. Prima vacht en otterstaart. 

Goede presentatie en gaat voor leeftijd met drive door de ring. 

1 Uitmuntend Beste Veteraan 

 

Jongste Puppyklas teven 

For Ever Our Joy Fabulous Kiara – Boers-Uitenbroek 

Pup van 5 mnd. met prima hoofd en vriendelijke expressie en oogkleur passend bij de choc. vacht. 

Goede verhouding schedel-voorsnuit en voldoende stop. Goede halslengte, evenredige goede 

hoeking in voor- en achterhand, goede voorborst. Staat een fractie overbouwd. Goed bone, voeten 

mogen wat compacter en in aanleg goede vacht. Loopt al netjes mee, in front iets uit de ellebogen. 

Goed gepresenteerd.  

1 Veelbelovend 

Hylimar Amelin – Aussem/vd Tuin 

Teefje van 5 mnd. van een mooi type die helaas vandaag wat verlegen over komt. Mooi gevormd 

hoofd, prima lip partij, goede diepe stop en mooi donker oog. Goede hoeking in voor- en achterhand, 

goede voorborst en voor leeftijd al mooie ribben. Rechte rugbelijning, goed bone en katvoetjes. In 

aanleg goede vacht en otterstaart en de laatste zag ik liever wat vrolijker. Gaat voor met ietwat losse 

pols.  

2 Veelbelovend 

 

Jeugdklas teven 

Mayberry’s Dream Blonds Have Fun – Burger 

1 jr. teef van een mooi type. Vrouwelijk hoofd met zoete expressie, voldoende diepe stop en prima 

pigment. Goede halslengte overgaand in een schuine schouder en rechte rug. Goede voorborst, voor 

leeftijd al goed ontwikkeld lichaam en zeer goed gehoekte achterhand. Goed bone, voetjes mogen 

iets vaster. Goede vacht en otterstaart. Gaat vlot en met allure. Prima presentatie.  

1 Uitmuntend 

Odylle v’t Maneschijnhof – v Teeffelen 

Teef van een uitmuntend type. Mooi gevormd hoofd met prima expressie, diepe stop, mooie vang en 

goed geplaatst en gedragen oor. Krachtige hals goed overgaand in een schuine schouder en zeer 

goede hoeking in voor- en achterhand. Diep tonvormig lichaam, mooi bone en voeten en prima 

otterstaart. Vrolijke jongedame. Prima presentatie.  

2 Uitmuntend 

Queijeiro Just Different – Havermann 

Teefje van een mooi type met een innemen hoofd, goede stop en diepe vang. Krachtige hals goed 

overgaand in schuin liggende schouder. Goede voorborst en mooi diep lichaam. Rechte rugbelijning, 

zeer goede achterhandhoeking. Prima bone en voeten, prima vacht en otterstaart. Gaat vlot met 

voldoende stuwing vanuit de achterhand.  

3 Uitmuntend 

Aschanti – d Ruijter 

Aantrekkelijk teefje van 10 mnd. met een mooie donkere vachtkleur. Vrouwelijk hoofd met zachte 

expressie en prima pigment. Goede halslengte, evenredige goede hoekingen in voor- en achterhand. 



Tonvormige ribben, goed bone maar voetjes mogen wat vaster. Rug moet nog iets strakker worden. 

Prima otterstaart. Gaat vlot maar is nog iets los in front.  

4 Uitmuntend 

Black Magic Woman of Witton Le Wear – Reuling-Keurentjes 

Teefje van 12 mnd. van een zeer goed type en formaat. Innemend vrouwelijk hoofd met prima 

expressie. Fraaie halslengte, goede schouder overgaand in een rechte rugbelijning. Goede voorborst, 

voor leeftijd goed ontwikkeld lichaam en goede achterhandhoeking. Goed bone en voetjes, in aanleg 

goede vacht en otterstaart. Tijden het gaan zag ik haar liever temperamentvoller. Gangwerk OK.  

Uitmuntend 

Laughing Ladylike vd Weeward – Leeuwman-Hoekzema 

Teefje van 15 mnd. van een zeer goed type en dat momenteel in welgedane conditie wordt 

voorgebracht. Innemend hoofd met prima expressie, mooi pigment, diepe stop en vang. Krachtige 

hals, goede voorborst en tonvormige ribben. Goede achterhandhoeking, goed bone en voeten. Prima 

vacht en otterstaart. Door haar gewicht rolt ze iets in haar rug maar bij het juiste tempo kan ze wel 

goed gaan.  

Uitmuntend 

Yeva Yadee v Actreon – v Loe/Ammerlaan 

Teefje van zeer goed type. Innemend vrouwelijk hoofd met vriendelijke expressie, goede stop en 

diepe vang. Prima halslengte, goede voorborst, voor leeftijd al goed ontwikkeld tonvormig lichaam. 

Ruglijn mag wat strakker worden, goede achterhandhoeking, goed bone en voeten en vrolijke 

kwispel. Gaat goed, nog iets los in front.  

Uitmuntend 

 

 

Tussenklas teven 

As Long As You Love Me v’t Chielewout – v Leeuwen/Koppenol-Klawer 

Teefje van zeer goed type. Goedgevormd hoofd met prima expressie, goede stop en mooi pigment. 

Prima hals-rugbelijning, goede voorborst en tonvormige ribben. Zeer goede achterhandhoeking. 

Goed bone maar voetjes mogen wat vaster. Goede vacht en vrolijke kwispel. Voldoende ruim 

gangwerk. Prima presentatie.  

1 Uitmuntend 

Britta vd Dodden – Bos 

Choc. teefje van een goed type en met goed hoofd. Oogkleur passend bij de vacht, goede stop, vang 

kan nog wat voller. Goede halslengte, voldoende voorborst en goed ontwikkeld tonvormig lichaam. 

Goede achterhandhoeking maar ruglijn mag wat strakker. Voldoende bone, voetjes mogen wat 

compacter. Heeft haar beste jas thuis gelaten. Gaat met een wat korte pas.  

2 Zeer goed 

Fern v’t Witte Noorderlicht – Noordermeer 

Teefje van zeer goed type. Hoofd met goede stop en vriendelijke expressie. Voldoende halslengte, 

evenredige goede hoeking in voor- en achterhand. Ellebogen kunnen beter aansluiten aan lichaam en 

ik zag liever een strakkere rug. Goede vacht, mooie dikke otterstaart, voldoende bone en goede 

voetjes. Gaat met wat gebonden gangen.  

3 Zeer goed 

Nora’s Kato vd Rashoeve – v Rosendaal 

Teefje van 18 mnd. dat nog tijd nodig heeft om uit te zwaren. Vrouwelijk hoofd met goede expressie 

en goede stop. Voldoende halslengte, opperarm mag schuiner en goede rugbelijning. Wat slank 

lichaam, voldoende achterhandhoeking maar zag liever meer bone. Mooie katvoetjes en in aanleg 

goede vacht. Omdat ze nog veel tijd nodig heeft, krijgt ze vandaag een Goed. 

Goed  

 

Openklas teven 

Fairywood’s You And Me – Aussem/vd Tuin 



Teef van uitmuntend type. Mooi gevormd hoofd met goede stop en diepe vang. Fraaie halsbelijning, 

prima voorborst en mooi tonvormig lichaam. Zeer goede achterhandhoeking, mooi bone en voeten, 

prima vacht en otterstaart. Gaat vlot en goed stuwend door de ring.  

1 Uitmuntend CAC/CACIB/BOB 

My Silver Shining Star vh Lepkeshof – Vriezen 

Teefje van een uitmuntend type. Mooi hoofd, goede stop, vriendelijke expressie en mooi pigment. 

Fraaie hals-rugbelijning, goede voorborst en mooi diep lichaam. Goed achterhandhoeking, goed bone 

en voetjes en prima otterstaart. Gaat vlot, achter fractie o-benig. 

2 Uitmuntend RCAC/RCACIB 

Reagis Star Kisses – Toonssen 

Teef van uitmuntend type. Goed gevormd hoofd met goede stop, vriendelijke expressie en prima 

pigment. Goede halslengte overgaand in goede schuine schouder en rechte rugbelijning. Voldoende 

voorborst, mooi bone en voeten, vrolijke kwispel en otterstaart. Gaat met voldoende stuwing door 

de ring.  

3 Uitmuntend 

Foxeslake Bohemian Rhapsody – Smits-Deurvorst 

Teefje van een zeer goed type. Innemend hoofd met vriendelijke expressie en goede stop. Mooie 

hals-rugbelijning, opperarm mag fractie schuiner. Goed tonvormig lichaam en goede 

achterhandhoeking. Mooi bone en voeten, vrolijke kwispel en otterstaart. Gaat vlot met voldoende 

stuwing door de ring.  

4 Uitmuntend 

Reagis Sky Dancer – vd Heuvel 

Teef van zeer goed type. Goed gevormd vrouwelijk hoofd met prima expressie, goede stop en mooi 

pigment. Krachtige hals, zeer goede hoekingen in voor- en achterhand en goede tonvormige ribben. 

Mooi bone en voetjes en goede otterstaart. In goede conditie voorgebracht. Gaat goed met 

voldoende stuwing vanuit de achterhand. 

Uitmuntend 

Roos – v Rosendaal 

Teefje van zeer goed type. Goede verhouding schedel-voorsnuit maar voorsnuit zag ik liever wat 

voller. Iets licht oog en voldoende pigment. Goede halslengte, voldoende voorborst, goed lichaam en 

rechte rugbelijning. Voldoende achterhandhoeking, goede otterstaart, goed bone maar voetjes 

mogen wat vaster. Gangwerk OK.  

Uitmuntend 

Zita de Kroosthappers – v Elleswijk 

Teefje van zeer goed type. Vrouwelijk hoofd met vriendelijke expressie maar voorsnuit mag wat 

voller. Voldoende halslengte en voorborst, goede rugbelijning, voldoende gehoekt voor en achter en 

bone passend bij type hond. Fractie ronde croupe waardor lage staartaanzet. Gaat met een wat korte 

pas door de ring.  

Zeer goed 

For Ever Our Joy A Star Is Born Yentl –Boers-Uitenbroek 

Teef van zeer goed type. Vrouwelijk hoofd met vriendelijke expressie en mooi pigment. Goede hals-

rugbelijning, goede hoeking voor en achter en tonvormige ribben. Goed bone maar voeten mogen 

compacter. Goede vacht en otterstaart. Gaat vlot en voldoende stuwend.  

Uitmuntend 

Miss Dior de Kroosthappers – v Elleswijk 

Teefje van goed type. Vrouwelijk hoofd waarvan ik de voorsnuit liever wat voller zag. Vriendelijke 

expressie maar ze draagt het oor graag open. Voldoende halslengte maar het lichaam zag ik liever 

wat dieper, ze trekt haar rug wat op. Een fractie ronde croupe, voldoende bone voor dit type hond. 

Heeft haar beste jas thuis gelaten. Vriendelijk karakter. Gaat met een wat korte pas.  

Goed 

Bruneville’s Dreamcatcher – Groenen 



Teef van zeer goed type. Goed gevormd hoofd maar zag voorsnuit liever wat voller. Goed oog met 

vriendelijke expressie en prima pigment. Goede halslengte en voorborst, prima ribwelving en zeer 

goede achterhand. Mooi bone en voetjes, prima vacht en vrolijke otterstaart. In het juiste tempo en 

zonder attributen kan ze goed lopen. Goed voorgebracht.  

Uitmuntend 

 

 

De verslagen van de show op 6 november (keurmeester mevr. Toeters-Riethoff) zijn helaas totaal 

onleesbaar.  

 

 

 

 


