
De verslagen van Dogshow Goes 15 april 2017 (mevr. Renard) zijn helaas onleesbaar.  
 
Dogshow Goes 16 april 2017 
Keurmeester: Mrs. T. Hovilla 
 
Beste teef en Beste van het Ras 
Wahnahnish Look A Like – Candel 
RCAC/RCACIB teven 
Karamelle - Valentin 
Beste reu 
Reagis Kiss The Sky -Burger 
RCAC/RCACIB reuen 
Wahnahnish Simply Sensational - Candel 
Beste Puppy 
Wahnahnish Love Game – Candel 
Beste Jongste Puppy  
Femke vd Hoogen Broek – Vos-Snoek 
 
Puppyklas reuen 
Lab Lodur’s Neverending Story – v Teeffelen 
Mannelijke pup van uitmuntend type en met mooie proporties. Typisch hoofd en uitdrukking. Goede 
hals, wat korte opperarm maar mooi gehoekt achter. Goed ontwikkeld lichaam, goed ontwikkelde 
voorborst en normaal bone. Uitmuntende vachtkwaliteit en staart. Vrij gangwerk en leuk 
temperament.  
1 Veelbelovend 
 
Jeugdklas reuen 
Candystore Pimms – Valentin 
Mannelijke jonge reu van uitmuntend type en prachtig goed gevormd hoofd met vriendelijke 
uitdrukking. Heel mooie proporties, goede hals, sterke rug maar wat steile opperarm. Heel mooie 
achterhandhoeking en voor leeftijd  goed ontwikkeld lichaam. Voldoende voorborst, gemiddeld 
bone, uitmuntende vacht en goede staart. Vrij en soepel gangwerk en hij showt prachtig.  
1 Uitmuntend 
Fair-Court Touched To Be Sweet – Vriezen 
Mannelijke jonge reu van uitstekend type en met mooie proporties. Heel mooi mannelijk hoofd en 
vriendelijke uitdrukking maar gebit kon meer scharend zijn. Goede hals en bovenlijn, wat keelhuid, 
stevige rug en voor leeftijd uitmuntend lichaam en voorborst. Wat korte en rechte opperarm, achter 
goed gehoekt en uitmuntende vacht en staart. Vrij gangwerk, leuk temperament.  
2 Uitmuntend 
Pasta La Vista of Storm’sLegacy – vd Putten 
Heel stevige en mannelijke jonge reu van een zeer goed type en met goede proporties. Fors 
mannelijk hoofd met vriendelijke uitdrukking. Stevige maar wat korte hals en hij kon voor beter 
gehoekt zijn. Goed ontwikkeld lichaam en voorborst, goed gehoekt achter, zeer goede vachtkwaliteit 
en goede staart. Gangwerk voor wat los, achter in orde. Leuk temperament.  
3 Zeer goed 
 
Tussenklas reuen 
Wahnahnish Simply Sensational – Candel 
Mannelijke reu van een uitmuntend type en met mooie proporties. Goed gevormd mannelijk hoofd 
met vriendelijke uitdrukking. Goede hals, stevige rug maar wat korte en steile opperarm. Voor 
leeftijd uitmuntend lichaam en voorborst, achter gemiddeld gehoekt, uitmuntend bone en voeten, 
goede staart en zeer goede vacht. Vrij gangwerk en hij toont zich goed. Leuk temperament.  



1 Uitmuntend RCAC /RCACIB 
 
Openklas reuen 
Reagis Kiss The Sky –Burger 
Mannelijke reu van uitmuntend type en heel mooie proporties. Prachtig mannelijk hoofd met 
vriendelijke uitdrukking. Voldoende hals, wat korte opperarm, voldoende voorborst. Uitmuntend 
lichaam en bone, gemiddeld gehoekt achter, mooie staart en uitmuntende vachtkwaliteit. Vrij 
gangwerk en hij toont zich goed. Heel leuk temperament.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB 
Riverflow Storm Of Stars – vd Breemen 
Mannelijke reu van uitmuntend type met mooie proporties. Goed gevormd mannelijk hoofd met 
vriendelijke uitdrukking. Wat keelhuid, mooie hals en bovenlijn en wat korte opperarm. Uitmuntend 
lichaam, goede voorborst, gemiddeld gehoekt achter, uitmuntende vachtkwaliteit en mooie staart. 
Wat los in de ellebogen maar overigens goed gangwerk. Heel leuk temperament.  
2 Uitmuntend 
 
Kampioensklas reuen 
Madabout’s Kissed The Girls –Kivimaki/Nugteren                                    Mannelijke reu van een 
uitmuntend type met een goed gevormd mannelijk hoofd en leuke uitdrukking. Prachtige hals, 
voldoende voorborst, goed gebalanceerde hoekingen maar zag graag meer bone. Uitmuntend diep 
lichaam, goed gehoekt achter maar wat lang in lendenen. Mooie staart, goede vachtkwaliteit maar 
niet in zijn beste vacht vandaag. Vrij en soepel gangwerk en vrolijk temperament.  
1 Uitmuntend 
 
Veteranenklas reuen 
Eagertrieves Jack Finch – Boersma/v Nimwegen 
Mannelijke veteraan van een heel mooi type. Staat wat laag op de benen en is lang in proporties. 
Goed gevormd mannelijk hoofd met vriendelijke uitdrukking. Goede stevige hals, uitmuntend diep 
lichaam maar rug kon sterker en lendenen korter. Mooi bone en voorborst en goede staart en vacht. 
Gangwerk met wat open ellebogen en achter in orde. Leuk en vrolijk temperament.  
1 Zeer goed 
 
Jongste Puppyklas teven 
Femke vd Hoogen Broek – Vos-Snoek 
Vrouwelijke teef van uitmuntend type en met heel mooie proporties. Prachtig hoofd en uitdrukking. 
Goede hals en bovenlijn, goed gebalanceerde hoekingen en voor leeftijd goed ontwikkelde voorborst 
en lichaam. Mooi bone, uitmuntende vachtkwaliteit en mooie staart. Vrij gangwerk en vrolijk 
temperament.  
1 Veelbelovend, Beste Baby 
Wahnahnish Lady Luck – Bakker 
Heel lief vrouwelijk puppy van een uitmuntend type. Prachtig hoofd met vriendelijke uitdrukking. 
Goede hals, wat steile schouder en voor leeftijd goed ontwikkelde voorborst en lichaam. Uitmuntend 
bone, goed gehoekt achter maar iets lang in lendenen. Uitmuntende vacht en staart. Vrij gangwerk 
en heerlijk temperament.  
2 Veelbelovend 
 
Puppyklas teven 
Wahnahnish Love Game – Candel 
Prachtig vrouwelijk puppy teefje van een uitmuntend type en met heel mooie proporties. Prachtig 
hoofd met vriendelijke uitdrukking. Goede hals en schouder en voor leeftijd goed ontwikkelde 
voorborst en lichaam. Uitmuntend bone en voeten. Wat lang in lendenen, goed gehoekt achter, 
mooie staart en goede vachtkwaliteit. Vrij en soepel gangwerk en vrolijk temperament.  



1 Veelbelovend, Beste Puppy 
Grace Abundance of Storm’s Legacy – Boonstra 
Vrouwelijke puppy teef van uitmuntend type en met mooie proporties. Mooi gevormd hoofd met 
goede uitdrukking. Kon voor meer gehoekt zijn, stevige rug en voor leeftijd goed ontwikkeld lichaam 
en voorborst. Gemiddelde achterhand hoeking, mooie staart en vacht kwaliteit. Gangwerk in orde, 
vrolijk temperament.  
2 Veelbelovend 
 
Jeugdklas teven 
Mayberry’s Dream Adorable Photo –Burger  
Vrouwelijke teef van een uitmuntend type en met uitmuntende proporties. Prachtig vrouwelijk hoofd 
met vriendelijke uitdrukking. Wat korte opperarm, gemiddeld gehoekt achter en voor leeftijd goed 
ontwikkeld lichaam en voorborst. Gemiddeld bone en mooie voeten, uitmuntende vacht kwaliteit en 
mooie staart. Vrij en soepel gangwerk en ze toont zich mooi. Leuk temperament.  
1 Uitmuntend 
Labramarine Java – Voloshyna/v Nimwegen 
Vrouwelijke teef van uitmuntend type en met mooie proporties. Goed gevormd vrouwelijk hoofd 
met vriendelijke uitdrukking. Prachtige hals en voor leeftijd goed ontwikkeld lichaam en voorborst. 
Wat korte opperarm, goed gehoekt achter, gemiddeld bone, mooie staart en vachtkwaliteit. Gaat 
achter wat nauw maar overigens is het gangwerk in orde. Leuk temperament.  
2 Uitmuntend 
Mayberry’s Dream You Are So Pretty – Burger 
Goed ontwikkelde vrouwelijke jonge teef van een uitmunten type en met mooie proporties. Goed 
gevormd vrouwelijk hoofd met vriendelijke uitdrukking. Voldoende hals. Wat steile schouder, voor 
leeftijd goed ontwikkeld lichaam en voldoende voorborst. Gemiddeld bone, voldoende gehoekt 
achter, uitmuntende vacht en mooie staart. Gangwerk voor wat los maar overigens is het gangwerk 
in orde. Leuk temperament.  
3 Uitmuntend 
Black Family Shield Aurora – d Hoog  
Vrouwelijke jonge teef van zeer goed type en met mooie proporties. Goed gevormd vrouwelijk hoofd 
met vriendelijke uitdrukking maar voorsnuit zou forser mogen. Stevige rug, kon voor beter gehoekt 
zijn, voor leeftijd goed ontwikkelde voorborst en lichaam en gemiddelde achterhandhoeking. Zeer 
goede vachtkwaliteit en staart. Gangwerk kon vrijer, vrolijk temperament.  
4 Zeer goed 
Kejuja The Sound Of Silence – 
Vrouwelijke jonge teef van een zeer goed type en met mooie proporties. Vrouwelijk hoofd maar de 
uitdrukking kon beter. Wat korte hals en steile schouder. Stevige rug, voor leeftijd goed lichaam, 
gemiddeld bone en achterhandhoeking. Goede vachtkwaliteit. Eenmaal gewend was het gangwerk in 
orde. Bovenlijn kon beter tijdens het gaan. Vrolijk temperament.  
Zeer goed 
Bender-Senang Photogenic Karma –Hutten/Roebers 
Vrouwelijke jonge teef van een zeer goed type. Goed gevormd vrouwelijk hoofd met vriendelijke 
uitdrukking. Goede hals maar rug kon steviger en de lendenen korter. Kon voor beter gehoekt zijn, 
voor leeftijd goed ontwikkeld lichaam en gemiddelde achterhandhoeking. Mooie staart en 
vachtkwaliteit. Nog wat los in gangwerk voor, achter in orde. Vrolijk temperament.  
Zeer goed 
For Ever Our Joy Fabulous Kiara –Boers-Uitenbroek 
Vrouwelijke teef van een goed type maar wat lang in proporties. Aardig vrouwelijk hoofd maar “een 
wat te strakke hoektand aan de linkerkant”? 
Goede hals maar kon voor meer gehoekt zijn en voor leeftijd voldoende lichaam en voorborst. Kon 
iets meer bone hebben, stevige rug, lendenen konden korter en gemiddeld gehoekt achter. Goede 



vachtkwaliteit maar vandaag niet in haar beste vacht en goede staart. Gangwerk kon vrijer, leuk 
temperament.  
Goed 
 
Tussenklas teven 
Wahnahnish Look A Like – Candel 
Beeldige vrouwelijke teef van uitmuntend type. Prachtig hoofd met vriendelijke uitdrukking. Beeldige 
hals, wat korte opperarm en voor leeftijd uitmuntend lichaam en voorborst. Zeer goed bone en 
voeten, gemiddelde achterhandhoeking, uitmuntende vachtkwaliteit en mooie staart. Heel vrij en 
soepel gangwerk, heerlijk temperament.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB/BOB 
Mayberry’s Dream Blonds Have Fun – Burger 
Vrouwelijke jonge teef van uitmuntend type en met heel mooie proporties. Goed gevormd hoofd 
met prachtige uitdrukking. Prachtige hals, wat steile en korte opperarm en voor leeftijd goed 
ontwikkeld lichaam en voorborst. 
Mooie voeten, gemiddeld bone en achterhandhoeking. Uitmuntende vachtkwaliteit en staart. 
Gangwerk met wat open ellebogen maar wel uitgrijpend en stuwend. Heerlijk temperament. 
2 Uitmuntend  
Odylle v’t Maneschijnhof – v Teeffelen 
Stevige maar wel vrouwelijke jonge teef van uitmuntend type en met mooie proporties. Voor een 
teef is het hoofd wat fors maar het is goed gevormd met een vriendelijke uitdrukking. Mooie hals, 
stevige rug en lendenen maar ze kon voor wat beter gehoekt zijn. Stevige en goed gehoekte 
achterhand, uitmuntend lichaam, voorborst en bone en goede staart. Goed gangwerk, leuk 
temperament.  
3 Uitmuntend 
Amy Angel vd Hooydamhoeve –  
Vrouwelijke jonge teef van een goed type met een goed vrouwelijk hoofd. Goede hals, rug kon 
sterker en korte steile opperarm. Voor leeftijd voldoende lichaam maar kon meer voorborst hebben 
en de croupe is te steil. Gemiddeld bone, achterhand kon steviger en goede vachtkwaliteit. Bovenlijn 
kon beter in gangwerk en stand. Gangwerk achter nauw. Vrolijk temperament.  
Goed 
 
Openklas teven 
Riverflow Calm After The Storm – vd Breemen 
Stevige maar wel vrouwelijke teef van uitmuntend type en met heel mooie proporties. Goed 
gevormd hoofd met vriendelijke uitdrukking. Prachtige hals, korte steile opperarm, sterke rug, 
uitmuntend lichaam en mooie voorborst. Uitmuntend bone en voeten, gemiddelde gehoekt achter, 
uitmuntende vacht en goede staart. Goed gangwerk van opzij gezien maar voor wijd. Kon wat meer 
zelfvertrouwen hebben.  
1 Uitmuntend 
My Silver Shining Star vh Lepkeshof – Vriezen 
Vrouwelijke teef van uitmuntend type en met mooie proporties. Aardig gevormd hoofd met goede 
uitdrukking. Mooie hals, wat steile en korte opperarm, uitmuntend lichaam en bone. Goede 
voorborst, gemiddelde achterhandhoeking, uitmuntende vacht en staart. Draait achtervoeten iets 
naar binnen. Goed en stuwend gangwerk achter en leuk temperament. Showt goed.  
2 Uitmuntend 
Creekwater Charity – Kodde 
Vrouwelijke teef van uitmuntend type met een mooi vrouwelijk hoofd en uitdrukking. Heel mooie 
hals, goed gebalanceerde hoekingen, mooi lichaam en goede voorborst. Gemiddeld bone, rug kon 
sterker en de lendenen iets korter. Uitmuntende vachtkwaliteit en staart. Vrij gangwerk, leuk 
temperament.  
3 Uitmuntend 



Reagis Star Kisses – Toonssen 
Vrouwelijke teef van uitmuntend type en met mooie proporties. Goed gevormd vrouwelijk hoofd 
met vriendelijke uitdrukking. Heeft wat keelhuid en ze kon voor wat beter gehoekt zijn. Gemiddeld 
gehoekt achter, uitmuntend lichaam, goed bone en goede voorborst. Goede staart en uitmuntende 
vachtkwaliteit. Vrij gangwerk en leuk temperament.  
4 Uitmuntend 
Precious Sweet Rose v Meinweg – Sanders 
Vrouwelijke teef van een goed type en een goed hoofd maar de uitdrukking kon beter. Goede hals, 
wat korte opperarm en rug en (?)konden steviger. Heel mooi lichaam en goede voorborst. Gemiddeld 
bone en hoeking achter maar vachtkwaliteit kon beter. (onleesbaar) Bovenlijn kon beter tijdens het 
gaan. Leuk temperament.  
Zeer goed 
Destiny vd Buutendiekers – Hetterscheidt-Blom 
Vrouwelijke teef van een heel mooi type maar zou iets hoger op de benen mogen staan. Goed hoofd 
met vriendelijke uitdrukking, mooie hals maar kon steviger, korte en steile opperarm, goedlichaam 
en goede voorborst. Gemiddelde achterhandhoeking, uitmuntende vachtkwaliteit en mooie staart. 
Gangwerk achter kon meer stuwen maar overigens goed gangwerk.  
Zeer goed 
Lovely Leonore of Cape Makkovik – Valentin 
Vrouwelijk teef van een heel mooi type en met mooie proporties. Aardig gevormd hoofd met 
vriendelijke uitdrukking. Hoeking in de voorhand kon beter, stevige rug, goed bone maar croupe kon 
langer. Goede vachtkwaliteit maar niet in haar beste vacht vandaag. Gangwerk in orde, leuk 
temperament.  
Zeer goed 
 
Kampioensklas teven 
Karamelle – Valentin  
Vrouwelijke teef van uitmuntend type met een vrouwelijk hoofd en vriendelijke uitdrukking. 
Prachtige hals, rug kon steviger en goed gebalanceerde hoekingen. Uitmuntend lichaam, mooie 
voorborst, uitmuntende vachtkwaliteit en mooie staart. Vrij gangwerk maar kon zich iets beter tonen 
tijdens het gaan. Heerlijk temperament.  
1 Uitmuntend RCAC/RCACIB 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


