
Echt, 2 juli 2017 
Keurmeester: H. Warendorf 
 
Beste reu en Beste van het ras 
A Sense Of Pleasure Yule - Leenen 
RCAC/CACIB reuen 
Riverflo Just Like The First Time – vd Breemen 
RCACIB reuen 
Reagis Kiss The Sky – Burger 
Beste Veteraan  
Eagertrieves Jack Finch – Boersma/v Nimwegen 
Beste teef 
Endagora Sweet Cherry – Nugteren 
RCAC/CACIB teven 
Reagis Sky Dancer – vd Heuvel 
RCACIB teven 
Blissfield Summer Song At Reagis – vd Heuvel 
Beste pup 
Peaceable Kingdom’s Glamour Girl – v Mierlo 
 
Jeugdklas reuen 
A Sense Of Pleasure Yule – Leenen 
12 mnd. oud reutje met mooie maat en proporties. Goed breed en mannelijk hoofd. Fraaie topline en 
onderlijn en harmonieuze hoekingen. Prima staartaanzet, mooie otterstaart, sterk bone en prima 
voeten en beharing. Gaat vlot en sterk voor zijn leeftijd.  
1 Uitmuntend CAC/BOB 
Yellow Edition vh Lepkeshof – Vriezen 
Compact gebouwde reu van 15 mnd. Zeer mannelijk hoofd met goed oog en oor dat hij goed kan 
dragen. Sterk lichaam, prima ribben, sterke lendenen maar ik zag liever een drogere conditie voor 
zo’n jonge hond. Nu lijkt zijn bone in verhouding tot zijn lichaam wat fijn. Prima hoekingen, 
staartaanzet kan vloeiender en prima beharing. Gangwerk erg los van voren.  
2 Zeer goed 
Like Minded vd Peppelenbosch – vd Berg 
Wat klein 1jr. reu, niet geheel harmonieus. Goede brede schedel maar zag voorsnuit graag een 
fractie langer en hij heeft iets bakken en keelhuid, mooie oogkleur. Hoekingen voor en achter in 
balans en passend bone. Moet in ribben en lichaam nog wat uitzwaren ten opzichte van zijn hoofd. 
Vacht mist onderwol en hij moet vaster worden in topline tijdens het gaan.  
3 Zeer goed 
 
Tussenklas reuen 
Riverflow Just Like The First Time – vd Breemen 
Zwarte reu van 18 mnd. van goede maat en verhoudingen. Mooi gevormd hoofd met goede 
verhoudingen, goed oog, oor en gebit. Prima hoekingen, prima ontwikkeld lichaam en in de juiste 
conditie voorgebracht. Mooie topline, staartaanzet en onderlijn. Prima bone en voeten. Gaat vlot en 
met functionele beharing. 
1 Uitmuntend RCAC/CACIB 
Piccadilly’s Roccin’ The Shades – McCartney 
Reu van 1,5 jr. van mooi type maar zag graag een fractie meer been. Mooi gevormd reuenhoofd met 
brede schedel en prachtig donker oog. Prima topline, voldoende en tonvormige ribben en goede 
lendenen. Iets minder gehoekt zou hem goed staan. Prima bone en voeten kunnen meer gesloten, 
prachtige beharing.  
2 Uitmuntend 



Riverflow Just A Matter Of Time – vd Breemen 
18 mnd. oude gele reu van goede proporties. Mannelijk hoofd met krap scharend gebit, goed oog en 
oor en iets keelhuid. Evenredige hoekingen die dieper zouden mogen en goede ribwelving voor 
leeftijd. Prima harde conditie, staartaanzet kon vloeiender en passend bone en voeten. Draait bij het 
gaan de voeten wat in. Vlot gangwerk.  
3 Zeer goed 
Fair-Court Touched To Be Sweet – Vriezen 
17 mnd. oude gele reu van goed type en met prima verhoudingen. Al fors mannelijk hoofd met 
goede verhouding schedel- voorsnuit. Gebit sluit niet goed omdat 2 haaktanden in de onderkaak in 
het tandvlees van de bovenkaak prikken. Evenredige hoekingen en goed ontwikkeld lichaam. Prima 
bone, mooie voeten, mooie staart en fraaie vacht. Jammer van het gebit.  
Goed 
 
Openklas reuen 
Reagis Kiss The Sky – Burger 
4 jr. oude gele reu van goed formaat en goede verhoudingen. Mooi gevormd hoofd met prima oog, 
oor en gebit. Goede bovenbelijning maar staartaanzet kan fractie vloeiender. Goede schouder maar 
wat steil in opperarm. Prima achterhandhoeking, goed ontwikkeld lichaam en krachtige lendenen. 
Passend bone en voeten en prima beharing. Gaat vlot met een super staartactie.  
1 Uitmuntend RCACIB 
Riverflow Storm Of Stars – vd Breemen 
2 jr. oude zeer actieve gele reu van zeer goed type. Hoofd met goede brede schedel maar hij kan 
meer opvulling onder de ogen hebben. Goed oog, oor en gebit. Iets keelhuid, mooie bovenbelijning, 
evenredige hoekingen. Goed bone maar voeten moeten compacter zijn en staartaanzet kan wat 
vloeiender. Prima lichaam en conditie en prima functionele vacht.  
2 Uitmuntend 
 
Veteranenklas reuen 
Eagertrieves Jack Finch – Boersma/v Nimwegen 
Reu van 8,5 jr. van prima formaat. Mannelijk hoofd maar kon wat beter opgevuld onder de ogen zijn 
en mocht wat meer beenlengte hebben voor het totaalbeeld. Voor leeftijd goede toplijn maar erg 
zwaar in het front ten opzichte van de achterhand. Goede ribben maar lichaam is wat zwaar. Goed 
gehoekte achterhand met goede lage hak. Goed bone maar voetjes konden compacter. Loopt nog 
prima. Mooie vacht.  
1 Uitmuntend Beste Veteraan 
 
Puppyklas teven 
Peaceable Kingdom’s Glamour Girl – v Mierlo 
Zwart teefje van bijna 9 mnd. met een vrouwelijk totaalbeeld en goede verhoudingen. Goed gevormd 
hoofdje met goed oog, oor en gebit. Mooie bovenbelijning en staartaanzet bijna goed. Prima ribben 
voor leeftijd, korte sterke lendenen, evenredig in hoekingen en heeft al een mooi otterstaartje. Loopt 
vlot en vrolijk met al goede beharing. 
1 Veelbelovend Beste Pup 
 
Peaceable Kingdom’s Gillyflower – v Mierlo 
Zwart teefje van bijna 9 mnd. van een goed type en met goede verhoudingen. Vrouwelijk hoofdje, 
prima oog, oor en gebit. Goede topline maar staartaanzet kan fractie hoger. Evenredige hoekingen, 
goed ontwikkeld lichaam voor leeftijd. Prima staart, passend bone maar voeten moeten compacter. 
Loopt vlot en correct door de ring.  
2 Veelbelovend 
Princesse Proud Being of Angel’s Head – Onkelinx-d Smedt 



Al flinke dame van net 6 mnd. in een te zware conditie. Echt puppyhoofd met goed gebit, oog en oor. 
Goede topline, prima ribben maar ze zijn moeilijk te voelen. Prima bone en voeten en mooie 
beharing. Loopt al dapper mee. Wat gewichtsverlies zou haar goed staan. 
3 Belovend 
 
Jeugdklas teven 
Endagora Sweet Cherry – Nugteren 
Geel teefje van 1 jr., harmonieus gebouwde teef. Prachtig gevormd vrouwelijk hoofd met fraai 
donker oog en zachte expresse. Evenredig gehoekt en goed ontwikkeld lichaam voor leeftijd. Topline 
mag sterker worden. Mooi bone en voeten, functionele beharing en lekkere vrije kwispel. Gaat vlot. 
1 Uitmuntend CAC 
Mayberry’s Dream Adorable Photo – Burger 
Jonge gele teef van 13 mnd. die nog volop in ontwikkeling is. Mooi gevormd vrouwelijk hoofd met 
goede expressie. Evenredige hoekingen, zeer goede voorborst en goede topline en staartaanzet. 
Prima lichaam, passend bone en sterke voetjes. Loopt vlot en gedraagt zich al prima in de ring.  
2 Uitmuntend 
Boggy Valley’s Annie – vd Berg 
Choc. teefje van 14 mnd. met goede maat en verhoudingen. Hoofd met goede schedel maar ze trekt 
de oortjes wat te hoog op en ik zag liever een wat zachtere expressie. Prima topline, evenredige 
hoekingen die wat dieper zouden mogen. Goed bone en mooie vacht. Gaat nog jeugdig en moet 
meer ervaring krijgen in de ring.  
3 Zeer goed 
Let’s Be Betty’s Star of Dalwhinnie – Oortveld 
Choc. teefje van 12 mnd. van goede maat en zeer enthousiast. Goed gevormd vrouwelijk hoofd met 
goed oog, oor en gebit. Voor- en achterhand kunnen fractie dieper en lichaam is nog volop in 
ontwikkeling. Topline moet sterker worden en ze toont nog licht overbouwd. Vacht niet helemaal in 
conditie vandaag. Bij het gaan kon ze wat flexibeler in hakken zijn.  
4 Zeer goed 
Labramarine Java – v Nimwegen 
Zwarte teef van 13 mnd. met een vrouwelijk totaalbeeld maar ze toon zich wat onzeker in de ring. 
Goed vrouwelijk hoofd met goed oog, oor en gebit. Voorhandhoeking kon iets dieper en 
bovenbelijning loopt wat af. Goede staartaanzet maar staartactie ontbreekt. Vacht is nog niet in 
conditie. Loopt wat gedrukt en om haar onzekere gedag vandaag een Goed, het past niet bij het ras.  
Goed 
 
Tussenklas teven 
Mayberry’s Dream Blonds Have Fun – Burger 
Geel teefje van 20 mnd. met goede maat en verhoudingen. Mooi gevormd vrouwelijk hoofd met 
goede expressie. Fraaie topline en staartaanzet, mooie otterstaart. Evenredige hoekingen, goede 
ribben en sterke lendenen. Mooi bone en voeten. Loopt vlot en in super conditie voorgebracht.  
1 Uitmuntend 
Dear Beau vd Bernerberg – vd Berg 
Choc. teef die niet geheel in balans is. Zag liever meer geslachtstype in het hoofd en ze heeft een 
tanggebit. Voorhand moet beter gehoekt en topline kan sterker. Goed ontwikkeld lichaam, goede 
lendenen en prima staart. Achterhand is voldoende gehoekt maar bone is wat licht ten opzichte van 
het lichaam. Is bij het gaan wat scheef.  
2 Zeer goed 
 
Openklas teven 
Reagis Sky Dancer – vd Heuvel 
Gele teef van 4,5 jr. van goede maat en verhoudingen en van een mooi type. Mooi gevormd 
vrouwelijk hoofd met goed oog, oor en gebit. Goede topline maar staartaanzet kon beter. Evenredige 



hoekingen, goede tonvormige ribben en passend bone. Goede voeten maar draait voor iets uit en ze 
konden achter iets compacter. Gaat vlot.  
1 Uitmuntend RCAC/CACIB 
Babet v Budiliumhof – Leenen 
3 jr. zwarte teef van fraai type en goede maat en verhoudingen. Mooi gevormd vrouwelijk hoofd met 
goed oog, oor en gebit. Evenredige hoekingen, mooie bovenbelijning, goede staartaanzet en mooie 
staart. Goed ontwikkelde ribben, iets te zwaar in conditie en fraaie vacht. Gaat achter een tikje nauw. 
2 Uitmuntend 
Hot Summer Night vd Ansjoros – Bugel-Jansen 
2 jr. choc. teef met een mooi totaalbeeld. Een prachtige teef. Goed gevormd hoofd en al volledig 
ontwikkeld. Evenredige hoekingen, bovenbelijning mag wat strakker, goed ontwikkeld lichaam en in 
goede conditie voorgebracht. Goed bone en voeten, voorvoeten draaien ietsje uit. Loopt vlot. Mooie 
beharing.  
3 Uitmuntend 
Riverflow Calm After The Storm – vd Breemen 
2 jr. compact gebouwde gele teef. Vrouwelijk en goed gevormd hoofd met goed oog, oor en gebit. 
Zag liever een betere oordracht. Goede hoekingen voor en achter, goede bovenbelijning en 
staartaanzet. Goed ontwikkeld lichaam, ribben net voelbaar, goed bone en voeten en goede vacht. 
Gaat vlot met goede staartactie. 
4 Uitmuntend 
Mayberry’s Dream Favourite Star – Burger 
4 jr. gele teef met goed formaat en verhoudingen. Hoofd met goede verhoudingen, heeft iets groef in 
de schedel. Evenredige hoekingen, goed ontwikkeld lichaam, goede topline maar staartaanzet kan 
vloeiender. Passend bone en voeten. Loopt zeer vlot met vrolijke kwispel.  
Uitmuntend 
Let The Sun Shine of Dalwhinnie – Oortveld-Hetterscheidt 
3 jr. zwarte teef van goed type, goede maat en verhoudingen. Goed gevormd hoofd met goed oog, 
oor en gebit. Hoekingen voor en achter kunnen een fractie dieper. Goede topline, mooi otterstaart, 
prima conditie, bone en voeten en functionele vacht. Prima gangwerk. 
Uitmuntend 
Peaceble Kingdom’s Free Spirit – v Mierlo 
Zeer actieve choc. teef met een goed gevormd vrouwelijk hoofd en goede expressie. Goed oog, oor 
en gebit. Voorhandhoeking kon iets dieper, goede achterhandhoeking. Goede bovenbelijning met 
goede staartaanzet en goede staart. Goed ontwikkelde ribben voor leeftijd en prima bone en voeten. 
Zag in gangwerk voor graag iets meer paslengte. In goede conditie voorgebracht.  
Uitmuntend 
 
Gebruiksondenklas teven 
Blissfield Summer Song At Reagis – vd Heuvel 
3 jr. zwarte teef van goede maat en verhoudingen. Goed gevormd hoofd met goed oog, oor en gebit. 
Evenredige hoekingen, goed ontwikkeld lichaam, mooie topline en staartaanzet en prima bone en 
voeten. Loopt vlot en correct.  
1 Uitmuntend RCACIB 
Whispering Labs New Charm – Gosset 
Gele teef van 2,5 jr. van goede maat en voldoende compacte bouw. Mooi vrouwelijk hoofd met goed 
oog, oor en gebit. Goede hoekingen voor en achter, sterke topline, goede staartaanzet en goed 
ontwikkelde ribben de net zijn te voelen. Loopt vlot.  
2 Uitmuntend 
  
 
 



 
 
 


