
Int. Dogshow Eindhoven 3 februari 2018 
Keurmeester: W. Wellens 
 
Beste teef en Beste van het ras 
Winter Willow Leminiscatus- Nugteren 
RCAC/CACIB teven 
Cotton Candy v Budilium Hof - Leenen 
RCACIB teven 
Woefdram’s Summer Breeze - Nugteren 
Beste reu 
Flash vd Hoogen Broek – Wisseloo 
RCAC/CACIB reuen 
Riverflow Just Like The First Time – vd Breemen 
RCACIB reuen 
Candy Store Pimms - Valentin 
Beste Pup 
Pride And Love of Wundering Heights – v Teeffelen 
Beste Baby  
Izzy - Scholts 
 
Puppyklas reuen 
Pride And Love of Wundering Heights – v Teeffelen 
Knappe jonge reu van 8 mnd. die voor zijn leeftijd al een mooi rasbeeld laat zien. Fraai reuenhoofd met mooie 
zachte expressie en goed schaargebit. Goede boven- en onderbelijning en goede substantie. Prima gangwerk 
en voorbeeldig ringgedrag.  
1 Veelbelovend, Beste Pup 
 
Jeugdklas reuen 
Flash vd Hoogen Broek – Wisseloo 
14 mnd. oude fraaie jonge reu met prima balans. Zeer fraai hoofd met zachte expressie en schaargebit met 
grote elementen. Zeer fraaie bovenbelijning met goede hoekingen. Goed ribvolume, staat goed op de benen en 
mooie dikke otterstaart. Goed gangwerk. Prima ringgedrag.  
1 Uitmuntend CAC 
Windup Barberry Cherish Me Always – Sprengers-Bertrand 
12 mnd. jonge blonde reu, rastype- vol en hoofd met mooie zachte expressie en correct schaargebit. 
Kwadratisch gebouwd  met goede boven- en onderbelijning. Iets hoge staartaanzet en –dracht, sterke benen 
en voeten. Gaat behoorlijk, prima temperament.  
2 Uitmuntend 
Endeavour Morse vom Storkenbusch – Paans 
Rastypische reu van 12 mnd. met goede verhouding hoofd-lichaam. Rastypisch reuenhoofd met prima 
schaargebit. Goede boven- en onderbelijning, bekken iets hellend, sterke benen en voeten. Draagt de staart 
hoog tijdens het gaan. 
3 Uitmuntend 
You Know Me Fan’t Detica – vd Kooij 
Zwarte reu van 10 mnd. de voor leeftijd al goed ontwikkeld is. Mooi hoofd met mooie zachte expressie en 
schaargebit. Goede halslengte, goede hoekingen voor, te sterk hellend bekken achter. Mooie onderbelijning, 
goede benen en voeten. Moet meer stuwing ontwikkelen. Prima ringgedrag.  
4 Zeer goed 
Parcival of Kingsdeep – vd Teems 
Typische jonge zwarte reu met een aantrekkelijk hoofd, zeer vriendelijke expresse en correct schaargebit. 
Voldoende halslengte, graag iets meer hoeking in de voorhand en goede achterhandhoeking. Goed ribvolume 
en licht aflopende bovenbelijning. Wat onregelmatig in gangwerk. Zeer vriendelijk gedrag.  
Zeer goed 
Nelson – Vogel 
Mooie zwarte reu van 12 mnd.. Mist ringervaring en ik kan vandaag het gebit niet zien. Daarom niet te 
beoordelen. Vriendelijk gedrag. Advies is meer ringtraining volgen.  
Geen beoordeling 



 
Tussenklas reuen 
Candy Store Pimms – Valentin 
Substantievolle reu van 18 mnd. met rastypisch reuenhoofd en uitdrukking en prima schaargebit. Goede 
boven- en onderbelijning, correcte hoekingen maar staart hoog gedragen. Gangwerk OK. Prima ringgedrag.  
1 Uitmuntend RCACIB 
Greenwood Lodge Our Dream Boy – Nijkamp 
Aantrekkelijke sociale reu van 19 mnd., mooi contact. Correct reuenhoofd met zachte expressie en correct 
schaargebit. Goed ribvolume en goede boven- en onderbelijning. Voldoende gehoekt voor en achter, sterk 
hellend bekken, goede otterstaart en goed bone. Gangwerk moet sterker. Prima ringgedrag.  
2 Uitmuntend 
Thorny Heights Clever And Fast – vd Laar 
Jonge zwarte reu van 18 mnd. met een aantrekkelijk hoofd en vriendelijke expressie maar met iets ronde diep 
liggende ogen. Moet in lichaam nog verder ontwikkelen, is nog wat smal. Voldoende gehoekt met sterk hellend 
bekken. Zeer leuk gangwerk. Vriendelijk ringgedrag.  
3 Zeer goed 
 
Openklas reuen 
Riverflow Just Like The First Time – vd Breemen 
2 jr. compacte zwarte reu met fraai hoofd, zachte uitdrukking en schaargebit. Substantieel lichaam, voldoende 
gehoekt. Zag graag bone iets sterker, goede otterstaart. Gaat met goede stuwing. Goed ringgedrag.  
1 Uitmuntend RCAC/CACIB 
Dutch Scooter vom Storkenbusch – Paans 
Compacte zwarte reu met veel substantie, vriendelijke expressie en correct schaargebit. Correcte hoekingen, 
goede substantie en goede otterstaart. Draagt staart hoog tijdens het gaan. Vriendelijk ringgedrag.  
2 Uitmuntend 
Riverflow Storm Of Stars – vd Breemen 
2 jr. typische reu die nog aan breedte moet winnen. Aantrekkelijk hoofd met vriendelijke uitdrukking en correct 
schaargebit. Correcte hoekingen, zag benen graag iets sterker, goede otterstaart. Zeer vriendelijk ringgedrag.  
3 Uitmuntend 
Piccadilly’s Roccin’the Shades – Nugteren 
2 jr. rastypische zwarte reu die ik graag wat hoger zag. Fraai hoofdtype met mooie zachte expressie. 
Substantievol lichaam, correcte hoeking en goede otterstaart. Rugbelijning mag tijdens het gaan sterker. Prima 
temperament.  
4 Uitmuntend 
Creekwater Close To My Heart – d Looze 
2 jr. nog zeer jeugdig ogende zwarte reu. Lichaam moet verder uitzwaren, de balans ontbreekt op dit moment. 
Krachtig reuenhoofd, ietwat teveel stop en prima schaargebit met goede elementen. Correcte hoekingen en 
otterstaart. In beweging nog jeugdig. Prima ringgedrag.  
Zeer goed 
 
Jongste puppyklas teven 
Izzy – Scholts  
Aantrekkelijke jonge zwarte pup van 4 mnd. Zeer vrouwelijk en met goede expressie. Goede substantie en ze 
staat goed op de benen. Zeer vriendelijk ringgedrag.  
1 Veelbelovend, Beste Baby 
 
Puppyklas teven 
Wizzy Wicked’s Proud To Be A Nixie – v Leeuwen 
Aantrekkelijke jonge blonde teef van 6 mnd. die voor leeftijd goed is ontwikkeld. Fraai hoofd met zachte 
expressie en prima schaargebit. Voor leeftijd goede substantie en ze staat voor leeftijd goed op de benen. 
Gangwerk OK. Prima ringgedrag.  
1 Veelbelovend 
To Linely’s Highlake Four Seasons – Blom 
Aantrekkelijke jonge zwarte teef van 7 mnd. die iets rijkelijk is gevoerd. Zoet hoofd, zachte expressie en 
schaargebit. Goede substantie voor leeftijd en goede hoekingen. Mooi otterstaartje. Gaat voor leeftijd zeer 
mooi. Prima ringgedrag 



2 Veelbelovend 
Saluta’s Lab Fola Gentle Soul – Kripak-d Ridder 
Aantrekkelijke jonge blonde teef van 7,5 mnd. die in de belijning wat strakker mag worden. Fraai hoofdje, zeer 
vrouwelijk, mooie zachte uitdrukking en schaargebit. Voor leeftijd goede substantie en goede hoekingen. 
Draagt de staart erg vrolijk tijdens het gaan.  
3 Veelbelovend 
 
Jeugdklas teven 
Winter Willow Leminiscatus – Nugteren 
Substantievolle teef van 14 mnd. met een vrouwelijk hoofd en zachte uitdrukking en schaargebit. Correcte 
hoekingen, staat goed op de benen en dikke otterstaart. Goed gangwerk.  
1 Uitmuntend CAC/ BOB 
Faya vd Hoogen Broek – Wisseloo 
Fraaie compacte rastypische teef van 14 mnd. die in stand een mooie balans toont. Fraai hoofd met mooie 
zachte uitdrukking. Zeer fraaie belijning en ze staat voor leeftijd goed op de benen. Mooie dikke otterstaart. 
Gaat heel behoorlijk voor haar leeftijd maar draagt staart iets te hoog.  
2 Uitmuntend 
Holterhook Sound Of Silence – Nijhof 
Compacte rastypische teef met een zoet hoofd, zachte expressie en schaargebit. Goede hoekingen met sterk 
hellend bekken. Voor leeftijd voldoende substantie en goede otterstaart. Gaat voor leeftijd goed. Prima 
ringgedrag.  
3 Uitmuntend 
Del Prado X&E Pausse Cafe – Spieringhs 
In stand fraaie teef van 14 mnd. Zeer rastypisch belijning en met correcte verhouding. Fraai hoofd met zachte 
uitdrukking en schaargebit. Goede voorhand, voldoende voorborst en goede hoekingen. Prima ringgedrag.  
4 Uitmuntend 
Jace Rising Star of Chamebe Dreams – Pepels 
Mooie blonde, jeugdig ogende en erg verlegen teef van 16 mnd. Tevenhoofd dat ik graag wat krachtiger zou 
zien. Correcte hoekingen maar moet nog aan substantie winnen. Gangwerk OK.  
Goed 
Late Summer Rose of Cageman Pride –Kooijman 
Rastypische choc. bruine teef met een zeer vriendelijke en zachte expressie en correct schaargebit. Voor 
leeftijd voldoende substantie en voldoende gehoekt met sterk hellend bekken. Staat goed op de benen. 
Gangwerk OK. Vriendelijk ringgedrag. 
Maurelly’s Little April Shower –Hardy 
Blonde teef van 15 mnd. die aan de maat is. Aantrekkelijk hoofd met vriendelijke expressie en schaargebit. 
Voor leeftijd goede substantie maar zag graag iets meer voorborst. Hellend bekken. Draagt de staart te hoog 
tijdens het gaan. 
Zeer goed 
Femke vd Hoogen Broek – Vos-Snoek 
Voor leeftijd al flinke dame van 16 mnd. die voor haar leeftijd al goed in het vel zit dat wat strakker op de 
voetjes mag. Aantrekkelijk hoofd met zachte expressie en schaargebit. Goede substantie, correcte hoekingen 
en sterk hellend bekken. Staart wat hoog gedragen tijdens het gaan.  
Zeer goed 
My Silver Hopeful Star vh Lepkeshof – Vriezen 
Substantievolle teef van 13 mnd. waarvan de voorhand wat verder onder het lichaam mag staan. Aantrekkelijk 
hoofd met zachte uitdrukking en schaargebit. Sterk hellend bekken waar vandaan de staart vrolijk wordt 
gedragen.  
Uitmuntend 
Briyanna –v Leeuwen 
Jonge zwarte teef van 12 mnd. met goede substantie. Aantrekkelijk hoofd met iets diep liggende ogen en 
correct schaargebit. Correcte voorhandhoeking, achter sterk hellend bekken waardoor de staart te hoog wordt 
gedragen.  
Zeer goed 
Meghan of Wundering Heights – v Teeffelen 



Aantrekkelijke compacte teef van 1 jr. met een zeer fraai hoofd en boterzachte expressie. Prima 
voorhandhoeking, staat goed onder het lichaam. Goede boven- en onderbelijning. Zeer sterk hellend bekken 
levert een zeer hooggedragen otterstaart op. Vriendelijk ringgedrag.  
Uitmuntend 
Joyhearts Dream Devotion – d Heijer 
Zwart teefje van 11 mnd., echt meisje in een rijke conditie. Fraai hoofdje met zachte expressie en correct 
schaargebit. Voor leeftijd goede substantie, wat smal in bekken maar staat goed op de beentjes. Nog zeer 
jeugdig gangwerk. Vriendelijk ringgedrag.  
Zeer goed 
Joyhearts Destiny Devotion –d Heijer 
Aantrekkelijke jonge blonde teef van 11 mnd. met een rastypisch vrouwelijk hoofd, zachte uitdrukking en 
schaargebit. Voor leeftijd goed ontwikkelde ribben, goede hoekingen en met sterk hellend bekken. Staat goed 
op de benen. Gaat voor leeftijd heel behoorlijk. Goed ringgedrag.  
Uitmuntend 
Creekwater Cafe Crema – Teeuw-Versluijs 
Voor leeftijd een flinke teef van 10 mnd. met een rastypisch hoofd, zachte expressie en scharend gebit. 
Voldoende gehoekt voor, sterk hellend bekken en staart wordt daardoor hoog gedragen. Nog jeugdig gangwerk 
dat nog krachtiger moet worden. Prima ringgedrag.  
Zeer goed 
Darbytrails Ville Degli Ulivi – Dols 
Flinke teef van 10 mnd. die ik in totaalbeeld graag iets vrouwelijker zag. Passend hoofd met een vriendelijke 
uitdrukking en scharend gebit. Moet nog een beetje in haar vel groeien en ze staat lichtelijk ondergeschoven. 
Gaat voor leeftijd behoorlijk. Vriendelijk ringgedrag.  
Zeer goed 
Riverflow Whisperin Beauty – vd Breemen 
Aantrekkelijke jonge teef van 9 mnd. die volop in ontwikkeling is en in rijke conditie. Tevenhoofd met een 
zachte uitdrukking, wat sterk gewelfde schedel en scharend gebit. Voor leeftijd goede substantie, goede 
hoekingen en mooie dikke otterstaart. Gaat voor leeftijd zeer behoorlijk.  
Zeer goed 
Llanstinan Demelza – Stuurman-Jansen 
Jeugdige teef met veel substanie en waarbij alles nog vaster en strakker mag worden. Aantrekkelijk hoofd met 
zachte uitdrukking. Sterk hellend bekken. Gaat behoorlijk. Prima ringgedrag.  
Zeer goed 
 
Tussenklas teven 
Cotton Candy v Budilium Hof – Leenen 
2 jr. zeer fraaie teef met goede substantie en goed gehoekt. Mag zich wat vrijer tonen. Fraai hoofd, zachte 
uitdrukking en scharend gebit. Mooie dikke otterstaart. Prima ringgedrag.  
1 Uitmunten RCAC/CACIB 
Holterhook The Prettiest Star – Nijhof 
Zeer jeugdig ogende teef van 22 mnd. met een fraai hoofd, mooie zachte uitdrukking en schaargebit. Correcte 
hoekingen en in stand goede balans. Wat sterk hellend bekken hetgeen in het gangwerk is terug te zien. Prima 
ringgedrag.  
2 Uitmuntend 
Brooks Valley’s Black Magic – d Jong 
Aantrekkelijk teefje van 21 mnd. met fraai hoofd, zachte uitdrukking en schaargebit. Correcte voorhandhoeking 
en sterk hellend bekken. Zag graag meer bone passend bij de bouw. Zou in gangwerk meer mogen stuwen. 
Vriendelijk ringgedrag.  
3 Zeer goed 
A Dream For Your First Princess – Versteegen 
Expressievolle teef van 23 mnd. die nog in haar vel moet groeien, keelhuid. Tevenhoofd met vriendelijke 
uitdrukking en scharend gebit. Substantievol lichaam en correcte hoekingen. Gangwerk OK. Prima ringgedrag.  
4 Zeer goed 
Reed’s Fowling Goldilocks – Kooij 
Substantievolle teef van bijna 2 jr. Mooi hoofd met zachte uitdrukking en schaargebit. In wat zware conditie en 
(onleesbaar), bovenbelijning mag strakker en voetjes moeten meer gewelfd en compacter zijn. Ook de 
beweging heeft te lijden onder het overgewicht.  



Zeer goed 
Duwke’s Suske vd Jabolkeshut – Visser 
Jeugdig ogende teef van 22 mnd. waarvan ik de hoekingen iets markanter zou willen zien (waardoor de 
onderbelijning?) Vrouwelijk hoofd met zachte uitdrukking en scharend gebit. Markante otterstaart. Gaat voor 
leeftijd heel behoorlijk. Prima ringgedrag.  
Zeer goed 
Annual’s  Double Chocolate –  
Zeer zware teef  van 1,5 jr. die wat rijkelijk aan het voer en aan de maat is. Rastypisch hoofd en schaargebit. 
Correcte voorhandhoeking, iets sterk hellend bekken en goede otterstaart. Gaat vlot maar iets 
ondergeschoven. Vriendelijk temperament.  
Zeer goed 
 
Openklas reuen 
Woefdram’s Summer Breeze – Nugteren 
2 jr. flinke teef met veel substantie en diep gesteld. Rastypisch hoofd met zachte uitdrukking en schaargebit. 
Fraaie hals, rechte bovenbelijning, prima hoekingen en dikke otterstaart. Prima ringgedag.  
1 Uitmuntend RCACIB 
Mayberry’s Dream Blonds Have Fun – Burger 
2,5 jr. substantievolle blonde teef, rijkelijk aan het voer. Aantrekkelijk hoofd met zachte uitdrukking en 
schaargebit. Correcte hoekingen, goed ribvolume, sterke benen en mooie dikke otterstaart. Gangwerk OK. 
Vriendelijk ringgedrag.  
2 Uitmuntend 
Riverflow Calm After The Storm – vd Breemen 
2 jr. aantrekkelijke blonde teef met rijkelijke conditie. Aantrekkelijk hoofd, mooie zachte expressie en 
schaargebit. Mooie otterstaart, goede boven- en onderbelijning maar voeten mogen strakker. Gaat vlot. 
Vriendelijk ringgedrag.  
3 Uitmuntend 
Creekwater Charity – Kodde 
Bijna 4 jr. oude zwarte teef, zeer vrouwelijk. Fraai hoofd met zachte uitdrukking en schaargebit. Rastypisch 
belijnd en prima hoekingen. Gaat vlot maar zou iets meer mogen stuwen. Prima ringgedrag.  
4 Uitmuntend 
Reagis Star Sound – vd Heuvel 
3 jr. substantievolle rastypisch belijnde teef. Aantrekkelijk hoofd met zachte uitdrukking en scharend gebit. 
Correcte hoekingen, zag de beharing graag wat strakker aanliggen. Gaat vlot. Vriendelijk ringgedrag.  
Uitmuntend 
All I Want Is You of Westbrook Castle – vd Westerloo 
Bijna 3 jr. typisch teefje met een aantrekkelijk hoofd, zachte uitdrukking en scharend gebit. Sterk hellend 
bekken, onderbelijning zou verder moeten doorlopen. Mag in lichaam nog in breedte winnen. Gaat met hoge 
staartdracht. Vriendelijk ringgedrag.  
Zeer goed 
As Long As You Love Me v’t Chielewout – v Leeuwen 
Substantievolle teef, aan de maat, met goede verhoudingen. Zag graag het hoofd iets vrouwelijker en met een 
zachtere expressie, schaargebit. Correcte hoekingen, goede boven- en onderbelijning en goed ribvolume. Zou  
achter iets meer mogen stuwen. Vriendelijk ringgedrag.  
Zeer goed 
Night Single Name Game – Spieringhs 
Bijna 3 jr. flinke teef die wat strakker in het vel moet zitten en die niet in optimale conditie wordt uitgebracht. 
Aantrekkelijk hoofd, zachte expressie en scharend gebit. Correct opgebouwde voorhand, sterk hellend bekken.  
Zeer goed 
Aconcagua – Rozeboom-Bos 
Bijna 2 jr. zeer jeugdig ogende bruine teef. Zeer aantrekkelijk hoofd, mooie zachte expressie en correct 
schaargebit. Sterk hellend bekken zorgt voor een ondergeschoven gangwerk. Vriendelijk ringgedrag.  
Zeer goed 
Lisa’s Anne Uit ’t Brieltje’s – v Gils 
Rastypisch zwart teefje van 22 mnd., nog zeer jeugdig ogend. Aantrekkelijk vrouwelijk hoofd met zachte 
expressie en schaargebit. Correcte hoekingen voor maar sterk hellend bekken. Nog jeugdig en onregelmatig 
gangwerk. Rustig ringgedrag.  



Zeer goed 
 
Gebruikshondenklas teven 
Jill’s Blue Moon of Sir Geof – vd Pijl  
3 jr. fraaie zwarte teef met goede balans en harmonieus gebouwd. Fraai hoofd met zachte expressie en 
scharend gebit. Functioneel gebouwd en mooie dikke otterstaart met vlotte beweging.  
1 Uitmuntend 
 
Veteranenklas teven 
Euphemia Nicky’s April Flower – Hofland 
9 jr. in goede conditie verkerende, functioneel gebouwde rastypische teef. Fraai belijnd en met mooie dikke 
otterstaart. Toont in gangen haar jaren. Prima temperament.  
1 Uitmuntend 
 
 
 
 
 
 
 


