
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Dogshow Goes, 1 april 2018  
Keurmeester: Mevr. G. Halff-v Boven 
 
Beste reu en Beste van het ras 
Mocny’s Knoxville - Nugteren 
RCAC Reuen 
Beechcroft Secret Scout – d Rooij-v Poppel 
RCACIB Reuen 
Candy Store Pimms - Valentin 
Beste teef en Beste Jeugdhond 
Winter Willow Leminiscatus - Nugteren 
RCAC teven 
Faya vd Hoogen Broek – Wisseloo 
CACIB teven 
Nosey Black Pearl of Storm’s Legacy – Boonstra 
Beste Veteraan 
Creekwater Crystal Clear – Kalee-Gieskens 
Beste Baby  
Woefdam’s Abercrombie – Nugteren  
 
Reuen Jongste Pupklasse 
Woefdram’s Abercrombie – Nugteren 
Ster in wording! Kan nu al de hele showring aan. Aangenaam reuenhoofd met uitmuntend pigment en oogkleur en mooi geplaatst oortje. 
Mooie hals-rug belijning, goede ribbenpartij, uitmuntend bone, benen en voeten en uitmuntende vacht. Superblije pup die met veel allure 
door de ring gaat.  
1 Veelbelovend, Beste Baby 
Joyful Miracle of Storm’s Legacy- Boonstra/Westdijk 
Lichte pup met super temperament, de blijdschap spat er van af. Super aantrekkelijk hoofd met zachte expressie. Uitmuntende expressie, 
oogkleur en pigmentatie. Goede breedte in schedel, correcte hals die droger moet worden. Goede toplijn en onderbelijning en voor leeftijd 
flinke ribwelving. Uitmuntend bone, benen en voeten, harmonisch gehoekt en rastypische otterstaart en vacht. Gangwerk past bij leeftijd.  
2 Veelbelovend 
 
Reuen Puppyklas 
Special One Black & Chocolate – Kuyf/vd Steenoven 
Jonge reu die nog niet in balans is. Aangenaam reuenhoofd, prima gebit en mooie expressie. Goede hals-rug belijning maar iets te hellend 
bekken. Evenredige hoekingen voor en achter, correct bone, maar middenvoet kan sterker. Al goede ribwelving, stevige lendenpartij, leuke 
kwispel en voldoende otterstaart. Jammer dat de vacht op het lichaam te veel openstaat. Door het hellend bekken heeft hij nog geen 
balans in de achterhand, wat zichtbaar is in het gangwerk (ondergeschoven). 
Belovend 
 
Reuen Jeugdklas  
Beechcroft Secret Scout – d Rooij-v Poppel 
Reu van een mooi type en met mooi totaalbeeld. Goed reuenhoofd met voldoende breedte in schedel, krachtige voorsnuit, prima expressie 
en mooi oortje. Mooie toplijn en onderbelijning maar moet zich in front nog verbreden en ik zag graag een schuinere opperarm. Goed 
lichaam voor leeftijd en staat goed in de achterhand. Passend bone en sterke otterstaart. Gangwerk achter OK, voor erg los. Prima 
temperament.  
1 Uitmuntend RCAC 
Tillithale Skyfall – Groeneweg-d Klerk                                                                                                                                                                                      
Rastypische reu, over enthousiast en hij heeft tijd nodig om te settelen. Mooi reuenhoofd,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
schaargebit, prima pigment, oogkleur en oor. Goede hals-rug belijning, al voldoende ribwelving, goede voorborst maar staat nog wat frans. 
Voldoende otterstaart. Gangwerk past bij leeftijd. Prima vacht.  
2 Uitmuntend 
I Am Noxx from The Groove Of Joy – Smids-vd Heuvel 
Rastypische reu, voldoende compact, prima type, prima oogkleur en expressie. Mooie hals-rug belijning, correct bone, benen en voeten. 
Voorhandhoeking kon beter, staat goed in de achterhand. Enthousiast temperament. Prima vacht. Gangwerk past bij leeftijd.  
3 Uitmuntend 
Windup Barberry Cherish Me Always – Sprengers-Bertrand 
Rastypische reu die in stand nog niet helemaal in balans is. Mooi reuenhoofd met goede breedte in schedel, uitmuntend pigment en mooi 
donker oog. Goede halslengte maar mocht droger. Evenredig gehoekt, goede borstdiepte en ribben. Iets oplopende rugbelijning in stand. 
Mooie otterstaart, tikje vrolijk. Vlot gangwerk achter, voor nog wat los. Prima staart.  
4 Uitmuntend 
Endeavour Morse vom Storkenbusch - Paans 
Forse reu van 14 mnd. die voldoende compact is. Mooi reuenhoofd, al flink ontwikkeld, prima pigmentatie en oogkleur en al flinke 
voorsnuit. Krachtig bone, prima beenwerk. Mist rechtsonder premolaar. Goede ribbenpartij, sterk bone, sterke benen en voeten. Staat wat 
frans. Goede hoekingen achter, staart toont wat veer en tikje wollige vacht. Gaat vlot achter, voor los. Prima ringgedrag.  
Zeer goed 
Pride And Love of Wundering Heights – v Teeffelen 
Reu van prima type die nog erg verlegen is en zich nog slecht laat betasten. Goed contact met handler. Goed gevormd reuenhoofd met 
uitmuntende expressie en pigment. Goede hals-rug belijning, prima bone, benen en voeten. Vacht wat zacht en wollig en uitmuntende 
otterstaart. Vlot gangwerk. Hij moet nog wat vrijer worden bij het betasten.  



Zeer goed 
Abayomi Tibor of Sweet-Ale – Zoetebier-Koopman 
Gele reu van mooi type en super enthousiast. Goed reuenhoofd, al voldoende breed maar voorsnuit kon tikje langer. Mist voor links en 
rechtsboven premolaar. Goede hals-rug belijning, evenredig gehoekt. Hals moet droger worden en hij staat graag frans. Is trots op zijn 
staart. Gaat achter vlot, voor nog speels.  
Zeer goed 
 
Reuen tussenklas 
Candy Store Pimms – Valentin 
Reu van mooi type en totaalbeeld. Prima reuenhoofd met goede verhouding, neuspigmentatie kon beter en goede oogkleur en expressie. 
Goede hals, sterke schouder, prima lichaam en lendenpartij. Evenredige hoekingen en prima vacht. Goed gepresenteerd. Gaat vlot.  
1 Uitmuntend RCACIB 
Flash vd Hoogen Broek – Wisseloo-Kooijman 
16 mnd. oude reu van goed formaat maar in totaliteit mocht hij droger zijn. Goed reuenhoofd, goede breedte in schedel maar zag graag 
langere voorsnuit. Voldoende halslengte maar veel vel. Uitmuntend bone en benen maar staat graag frans. Krachtige ribbenpartij, 
voldoende hoeking achter en staat graag ondergeschoven. Goede vachtstructuur. Gaat met voldoende stuwkracht, staat voor los.  
2 Zeer goed 
 
Reuen Openklas 
Raf Chase vd Grote Moor – d Moree 
Elegante reu die zich niet prettig voelt in de ring en zich daarom niet laat betasten. Te elegant, mist breedte in hoofd en lichaam. 
Uitmuntende bespiering, evenredig gehoekt en passend bone. Toont zich beter tijdens het gaan. Vanwege getoond gedag een goed. 
Goed 
 
Reuen Kampioensklas 
Mocny’s Knoxville – Nugteren 
Krachtige reu van prima type en totaalbeeld. Mooi reuenhoofd met aangename expressie maar neusspiegel mist wat pigment. Sterke hals, 
mooie toplijn en goede tonvormige ribben. Prima voorborst en voor- en achterhandhoekingen. Prima vacht. Gaat met royale, krachtige pas 
door de ring. Showt zich prima.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB/BOB 
Dutch Scooter vom Storkenbusch – Paans 
Reu van goed type, compact gebouwd maar een tikje aan de zware kant. Goed gevormd reuenhoofd met prima pigment. Voldoende 
halslengte maar mocht droger. Goede voorborst en ribwelving, voldoende bone, mooie otterstaart en prima vacht. Goed temperament. 
Loopt vlot.  
2 Uitmuntend 
 
Teven Jongste Pupklas 
Candy Store Nesquick – Valentin 
Leuke pup van 4,5 mnd. met super temperament. Vrouwelijk hoofd met zachte uitdrukking, prima oogkleur en mooi oortje. Goede hals-rug 
belijning, mooi bone, benen en voeten. Al goede staartaanzet en –dracht. Mooie vacht. Gaat goed door de ring. Geeft al een aangenaam 
plaatje.  
1 Veelbelovend  
No Nonsense of Wundering Heights – v Teeffelen 
Super leuke jonge gele teef. Goed contact met de handler die haar op deze leeftijd al het beste showt. Vrouwelijk totaalbeeld met mooi 
donker oog en goed pigment. Goede toplijn, evenredig gehoekt en passend bone. Nog wat zachte vacht, voldoende otterstaart. Gaat heel  
goed door de ring.  
2 Veelbelovend 
Abayomi Ugenia of Sweet-Ale – Zoetebier-Koopman 
Teefje van 4 mnd. dat erg geïnteresseerd is in voer en geurtjes in de ring. Vrouwelijk totaalbeeld met mooie oogkleur en expressie. 
Voldoende halslengte, goede ruglijn en lichaam in volle ontwikkeling. Passend bone, al voelbare voorborst en uitmuntende vacht. 
Gangwerk nog slecht te beoordelen. Lief temperament.  
3 Veelbelovend 
 
Teven Puppyklas 
Soul Shine Black & Chocolate – Kuyf/vd Steenoven 
Zwart teefje van 8 mnd. die zich nog niet prettig voelt in de ring. Vrouwelijk hoofd toont nog de jachtknobbel. Voldoende lengte in 
voorsnuit en correct gebit. Goede hals, rug moet strakker. Passend bone, middenvoet  moet sterker en lichaam is in volle ontwikkeling. 
Goed gehoekte achterhand. Wat open beharing op de flanken. Mooie otterstaart die tijdens het gaan onvoldoende geshowd wordt. Heef 
tijd nodig, nu nog een belovend. 
Belovend 
 
Teven Jeugdklas 
Winter Willow Leminiscatus – Nugteren 
Teef van 16 mnd. van een mooi type. Super mooi hoofd met uitmuntende expressie, pigmentatie en oogkleur. Mooie hals-rug belijning, 
uitmuntend bone, benen en voeten. Harmonisch gehoekt en uitmuntende vacht. Fraai totaalbeeld. Uitmuntend geshowd.  
1 Uitmuntend CAC, Beste jeugdhond 
Faya vd Hoogen Broek – Wisseloo  
Mooie gele jonge teef van een uitmuntend type. Mooi hoofd, prima pigmentatie, oogkleur en expressie. Al goede  front, bone, benen en 
voeten. Ribben in volle ontwikkeling en prima lendenpartij. Staat goed in de achterhand en mooie vacht. Mooie presentatie. Goed 
gangwerk maar voor nog wat los.  
2 Uitmuntend RCAC 



Meaghan of Wundering Heights – v Teeffelen 
Zwart teefje dat nog niet in balans is. Vrouwelijk hoofd mist nog breedte in schedel en kracht in voorsnuit. Voldoende halslengte en stoplijn 
maar zag graag betere voorhandhoeking en iets meer bone. Ribben in volle ontwikkeling, achter voldoende gehoekt en mooie otterstaart. 
Gangwerk erg onregelmatig voor en achter. Goede vachtstructuur. Heeft tijd nodig.  
3 Zeer goed 
Tamar of Zofie’s Choice – Vincenten 
Actief klein  teefje met uitmuntende bespiering maar die in alles onvoldoende aan de rasstandaard voldoet. Vrouwelijk hoofd maar mist 
breedte, mooi donker oog en correct gebit. Voldoende halslente maar rug mocht rechter en passend bone. Mist in hoofd en lichaam de 
breedte die we wensen te zien bij een labrador. Gangwerk niet te beoordelen. Wat fijne vacht. Super enthousiast temperament.  
Goed 
 
Teven Tussenklas 
Late Summer Rose of Cageman Pride – Kooijman 
Bruine teef met een goed gevormd tevenhoofd. Voldoende breedte, prima oortje en correct gebit. Bone toont wat fijn door overgewicht. 
Voldoende voorborst, correcte tonvormige ribben maar zag graag wat meer hoeking achter. Goede otterstaart en prima vacht. Gangwerk 
in onbalans door overgewicht. Prima temperament.  
1 Zeer goed 
 
Teven Openklas 
Reagis Sun Dance – Verbrugge-Groot 
Geel teefje dat iets gedrongen is gebouwd maar totaalbeeld verbetert tijdens het gaan. Mooi tevenhoofd met prima expressie. Goede hals, 
voldoende hoeking voor maar mist voorborst. Uitmuntend bone maar staat graag Frans. Voldoende ribwelving met oplopende rugbelijning 
en te sterk hellend bekken, waardoor ze ondergeschoven staat. Hond met verschillende gezichten in presentatie, maar is vandaag niet in 
balans.  
1 Zeer goed 
Berolee Princess Anne – Visel 
Rastypisch teefje met voldoende substantie. Vrouwelijk hoofd met goede expressie, mooi oortje en correct gebit. Goede hals-rug belijning, 
iets lang in lendenpartij en ik zag graag krachtiger bone. Evenredig gehoekt en prima vacht. Prima temperament. Gaat vlot.  
2 Zeer goed 
King Fields Ginger Ale – Zoetebier-Koopman 
Teef die links- en rechtsboven premolaar mist. Rastypisch bruin teefje dat voldoende compact is. Goed gevormd hoofd, voldoende lengte 
in voorsnuit en goede oogkleur voor liver. Prima schouder, opperarm is te recht en ze knijpt met de ellebogen. Voldoende ribwelving, 
mooie otterstaart. Achterhandhoeking kon beter, ze staat graag ondergeschoven. Gangwerk voor erg los, achter voldoende stuwkracht. 
Goede vachtstructuur. 
3 Zeer goed 
Aschanti – d Ruijter 
Teef die ik graag wat hoger op de benen zag. Goed gevormd hoofd met correct gebit en mooi oortje. Goede hals, prima schouder, correct 
bone maar wat zwak in de voeten. Zware ribbenpartij komt onder de elleboog waardoor ze optisch zwaarbenig lijkt. Sterke lendenpartij, 
prima bone, goede staart en –dracht. Gaat met voldoende stuwkracht maar voor erg los. Goede vacht.  
4 Zeer goed 
 
Teven Gebruikshondenklas 
Nosey Black Pearl of Storm’s Legacy – Boonstra 
3 jr. werklustig type met een mooi donker oog maar zag graag iets meer lengte in voorsnuit. Krachtige hals met goede rug, goede voorborst 
en ribbenpartij. Voldoende bone, korte lendenpartij en evenredige hoekingen die iets royaler mochten zijn. Gaat vlot met voldoende 
stuwkracht. Mooie otterstaart en olieachtige vacht.  
1 Uitmuntend CACIB 
 
Teven Veteranenklas 
Creekwater Crystal Clear – Kalee-Gieskens 
Aantrekkelijke gele teef van 8 jr. die niet in volle vacht is vandaag. Mooi vrouwelijk hoofd met zachte expressie en voldoende pigment. 
Goede hals, iets royaal in de huid. Evenredig gehoekt, tikje lang in lendenen en prima bone, benen en voeten. Rug laat leeftijd zien, prima 
ribbenpartij. Gaat nog vlot door de ring. Aangenaam temperament.  
1 Uitmuntend, Beste Veteraan 

 
 
 


