
Martinidogshow Groningen 
3 maart 2018  
Keurmeester: Mevr. S. Rathenau 
 
Beste teef en Beste van het Ras 
Riverflow Calm After The Storm – vd Breemen 
RCAC/RCACIB teven 
Mayberry’s Dream Blonds Have Fun - Burger 
Beste Jongste Pup 
Assassin Killing Me Softly – Jalving 
Beste Veteraan 
Creekwater-Crystal Clear – Kalee-Gieskens 
Beste reu 
Fair-Court Touched To Be Sweet – Vriezen 
RCAC/RCACIB reuen 
Riverflow Storm Of Stars – vd Breemen 
 
Puppyklas reuen 
Maxx – Schaap-Kamst 
Choc. puppy van 8.5 mnd., zeer onstuimig en heeft nog wat ringtraining nodig. Lief hoofd, goed oog, oor en 
gebit. Lichaam en bone OK en goede beharing. Jeugdig gangwerk op goede voeten. Staart wat vrolijk gedragen.  
1 Veelbelovend 
Jeugdklas reuen 
Flash vd Hoogen Broek – Wisseloo-Kooijman 
Flinke jongen van 16 mnd. die al heel volwassen toont. Mannelijk hoofd met attente expressie en goed gebit. 
Prima hals, lichaam en bone. Correcte haarstructuur. Blije staartactie en dito gangwerk.  
1 Uitmuntend 
Windup Barberry Cherish Me Always – Sprengers-Bertrand 
Aantrekkelijke reu met een heerlijk temperament en prima voorgebracht. Mannelijk hoofd maar zag graag wat 
betere voorsnuit. Prima hoekingen, lichaam en bone. Jeugdig gangwerk met iets vrolijke staart.  
2 Uitmuntend 
Endeavour Morse Vom Storkenbusch – Paans 
Goede jonge reu met een vriendelijk temperament. Typisch hoofd, goede hals, goed lichaam en bone. Ietwat 
aan het verharen. Jeugdig gangwerk op prima bone en voeten.  
3 Uitmuntend 
Picturelabs Jij Bent De Liefde – Guichelaar 
9 mnd. oude vocale reu met een mooi hoofd en goed gebit. Goede hoekingen maar is wel een pondje te zwaar 
en vandaar een niet geheel correcte rugbelijning. Correcte haarstructuur, wat platte voeten. Vrolijke 
staartdracht en nog los gangwerk.  
4 Zeer goed 
Rijan Rangers Reddy For Anything – v Kooten-Horst 
Zeer onstuimige jonge reu, ringtraining noodzakelijk. Het geheel doet wat “workman like”aan. Mannelijk hoofd, 
voldoende hals en hoekingen. Correcte beharing voor de leeftijd maar staart is wat hoog aangezet. Gangwerk 
nog zeer los.  
Zeer goed 
Tussenklas reuen 
Greenwood Lodge Our Dream Boy – Nijkamp  
Stevige choc. reu van 20 mnd. vol temperament. Heel mooi mannelijk hoofd met oogkleur passend bij de vacht. 
Prima hals, hoekingen en lichaam. Goede beharing, bone en voeten. Ietwat hoge staartaanzet. Nog wat 
onstuimig in gangen. 
1 Uitmuntend 
Openklas reuen 
Fair-Court Touched To Be Sweet – Vriezen 
Aantrekkelijk reu van 2 jr., prima handling. Mannelijk hoofd met vriendelijke expressie. Prima hals, hoekingen 
en lichaam. Correcte vachtstructuur. Vlotte gangen.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB 
Riverflow Storm Of Stars – vd Breemen 



Zeer levendige reu van 2,5 jr., een super kwispelaar. Goed hoofd, neuspigment kon beter. Goede hals, 
hoekingen en lichaam. Passen bone en goede voeten. Gangwerk als een speer.  
2 Uitmuntend, RCAC/RCACIB 
Kampioensklas reuen 
Dutch Scooter vom Storkenbusch – Paans 
Zwarte reu van 2,5 jr. Het geheel oogt voor mij iets te zwaar, zowel in hoofd als in lichaam. Goede hoeking voor 
en achter. Prachtige vacht, goede topline en staartaanzet. Prima bone en voeten. Gangwerk kon iets meer 
drive hebben.  
1 Zeer goed 
Jongste Pupklas teven 
Assassin Killing Me Softly – Jalving 
Super blije pup van 5 mnd. oud met een vrouwelijk totaalbeeld. Mooi pigment maar voorsnuit aan de fijne 
kant, scharend gebit. Mooie hals, goed lichaam, hoekingen en bone. Correcte vachtstructuur. Gaat al behoorlijk 
door de ring. 
1 Veelbelovend, Beste Jongste Pup 
Puppyklas teven 
Saluta’s Lab Fola Gentle Soul – Kripas-Ridder 
Beeldig pupje van 8 mnd. die het showen al helemaal in de vingers heeft. Mooi hoofd, prima hoekingen en 
lichaam. Vacht goed in aanleg. Rechte bovenbelijning en dito staartaanzet. Super gangwerk voor een puppy op 
passend bone en goede voeten.  
1 Veelbelovend, Beste Pup 
Moushorn Can’t Stop Loving You – Leeuwma-Hoekzema 
7 mnd. oude pup.  Vrouwelijk hoofd, maar erg fijntjes, zeker ten opzichte van het wat zware lichaam. 
Voldoende hoekingen, passend bone en goede voeten. Staartaanzet wat laag. Gangwerk onzeker. Het geheel 
heeft tijd nodig.  
2 Belovend 
Ingeborga For Mary – Gralla 
7 mnd. oude puppy met een lief hoofd en goed gebit. Prima hals en voorhand, erg lang in lichaam hetgeen de 
bovenbelijning beïnvloed. Is voor mij te laag op de benen op dit moment. Prima vacht, wat hoge staartaanzet 
en wat fijn van bone. Jeugdig gangwerk.  
3 Belovend 
Jeugdklas teven 
Winter Willow Leminiscatus – Nugteren 
15 mnd. oude blonde jongedame met allure, super handling. Uitmuntend hoofd met attente expressie en 
scharend gebit. Correcte hals, hoekingen en lichaam. Vlotte gangen met super otterstaart. 
1 Uitmuntend 
Mayberry’s Dream Breaking News – Burger 
11 mnd. oud blond teefje. Super handling. Innemend hoofd en expressie en scharend gebit. Prima hals, lichaam 
en hoekingen en goede beharing. Vlot gangwerk op passend bone.  
2 Uitmuntend 
Riverflow Dreaming About The River – vd Breemen 
Vrolijke, enthousiaste teef van 12 mnd. Vrouwelijk hoofd met prachtig pigment en scharend gebit. Hals mag 
droger, goede hoekingen, lichaam en staartaanzet. Correcte vachtstructuur. Nog jeugdig gangwerk.  
3 Uitmuntend 
Sweetest Touch vd Chadamehof – Hazeleger 
10 mnd. oude jeugd teef die een mooi plaatje laat zien maar het betasten moet nog even goed geoefend 
worden. Uitmuntend hoofd, goede hals, lichaam en hoekingen. Mooie vacht en dito otterstaart. Gaat vlot op 
goede benen.  
4 Uitmuntend 
Faithful Paw’s Nike – Milfs 
15 mnd. oude wildebras met een vrouwelijk totaalbeeld. Typisch hoofd met mooi pigment en scharend gebit. 
Goede hals en hoekingen, lichaam OK. Mooie topline en staartaanzet. Jeugdig maar vlot gangwerk.  
Uitmuntend 
Windup Barberry She Is My Twinflame- Gralla 
1 jr. oude levenslustige teef van een flink formaat. Naar mijn smaak in alle onderdelen wat te gestrekt, zowel in 
hoofd, lichaam en in voeten. Lange hals, goede hoekingen en rechte bovenbelijning. Goede staartaanzet en 
krachtig bone. Jeugdig gangwerk.  



Zeer goed 
Ashley vd Bosmoat – Postma-Boorsma 
Bijna 13 mnd. oud, zeer onstuimig choc. teefje. Vrouwelijk hoofd en scharend gebit. Is helaas niet in verhouding 
op dit moment. In stand overbouwd waardoor diep in de rug. Mist voorborst, staat te laag op de benen. Prima 
vachtstructuur. Hoge staartaanzet. Gangwerk zeer nauw, voor en achter.  
Goed 
Moushorn You Should Be Dancing – Leeuwma-Hoekzema 
13 mnd. oude zwarte teef die voor mij de breedte en substantie mist die het ras hoort te hebben. Wat erg 
fijntjes in hoofd en bone. Scharend gebit. Voldoende hals en hoekingen, vacht goed in aanleg. Ook de 
otterstaart is wat aan de fijne kant. Gangwerk nauw.  
Zeer goed 
Moushorn More Than A Woman – Leeuwma-Hoekzema 
14 mnd. oude jeugdige teef waarvan het voorbrengen nog geoefend moet worden. Het geheel oogt nog als een 
pup en heeft nog veel tijd nodig. Lief hoofd maar helaas laag op de benen. Gangwerk O-benig.  
Goed 
Twinflames Disneys Ratatouille – Gralla 
3 jr. oude zwarte teef, zeer onstuimig met super kwispel. Ridge tussen de ogen stoort een tikje de expressie. 
Laat van opzij een goed totaalbeeld zien. Prima hals, hoekingen en lichaam en mooie glanzende vacht. Gaat 
vlot. Zag graag iets meer substantie in het bone. Om het totaalbeeld een Uitmuntend.  
1 Uitmuntend 
Annual’s Double Chocolate – Zetterdahl-Hellman 
Forse choc. tante van 19 mnd. Zag het geheel graag iets vrouwelijker en een pietsje minder in (onderdelen?). 
Prima handling. Mooie hals, hoekingen en lichaam en blije otterstaart. Gangwerk nog wat onvast.  
2 Zeer goed 
My Bravehearts You Can’t Hurry Love – Bruikman 
Choc. teef van 21 mnd. Het geheel kan vrouwelijker en het lichaam kan een pondje missen. Lief hoofd met 
scharend gebit. Voldoende hals en hoekingen. Rug dipt en bone wat fijn ten opzichte van lichaam. Gangwerk 
kan beter.  
3 Zeer goed 
Late Summer Rose of Cageman Pride – Kooijman 
Jonge choc. dame van 17 mnd. die het showen vandaag niet zo ziet zitten. Aardig hoofd met scharend gebit en 
lieve expressie. Goede hoekingen, goed bone en wat fijn otterstaartje. Voldoende vacht. Gangwerk kan meer 
drive hebben.  
4 Zeer goed 
Openklas teven 
Riverflow Calm After The Storm – vd Breemen 
Heel blije en vrolijke teef van 2,5 jr. van correct formaat. Uitmuntend hoofd en expressie, correcte hals, 
hoekingen en lichaam. Super kwispelende otterstaart en correcte vacht. Vlotte gangen.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB/BOB 
Mayberry’s Dream Blonds Have Fun – Burger 
Heel aantrekkelijke vrolijke teef van 2,5 jr. Prima handling. Vrolijk hoofd met attente expressie en goed 
pigment. Hals goed qua lengte maar mag droger. Prima hoekingen, lichaam en topline. Gaat als een speer op 
prima bone en voeten.  
2 Uitmuntend 
Woefdram’s Summer Breeze – Nugteren 
2 jr. oude zwarte onstuimige tante. Hoofd met attente expressie, scharend gebit en goede ooraanzet. Mooie 
hals, goed lichaam en hoekingen. Blije otterstaart en prima vacht. Gaat vlot op passend bone maar iets platte 
voeten.  
3 Uitmuntend 
My Sparkling Star vh Lepkeshof – Hazeleger 
Blonde dame van 3,5 jr. met een vrouwelijk hoofd, goed oortje en gebit. Goede hals, voldoende voor- en 
achterhandhoeking en prima ribben. Goede topline en staartaanzet. Momenteel aan het verharen. Gangwerk 
OK.  
4 Uitmuntend 
Bo of The Chocolate Bourg – Karsen 



Wat bedeesde choc. teef van 21 mnd. Hoofd heeft wat bakken en hals kon droger. Rustig temperament. 
Scharend gebit. Voldoende hals en hoekingen en correcte vachtstructuur. Toont zich vandaag niet op haar best. 
Gangwerk wat rommelig.  
Zeer goed 
Goldmund – Leeuwma-Hoekzema 
6 jr. blonde teef met een aardig hoofd en scharend gebit. Hoofd met wat bakken. Voldoende hals en 
hoekingen, brede ribben, blije kwispel en correcte vacht. Kon wat vrijer gaan.  
Zeer goed 
Veteranenklas teven 
Creekwater Crystal Clear – Kalee-Gieskens  
9 jr. oude veteraan die geniet van haar dagje uit. Is haar leeftijd niet aan te zien, complimenten aan de 
eigenaar. Vrouwelijk hoofd met scharend gebit. Prima hals, hoekingen en bone. Correcte vacht. Gaat super 
door de ring. 
1 Uitmuntend, Beste Veteraan 
Snow White vh Lepkeshof – Vriezen 
8 jr. oude blonde dame in een geweldige conditie en met vrouwelijk totaalbeeld. Hoofd met zachte expressie 
en prima in verhouding. Met een enorm dikke beharing, echte wintervacht. Gaat met zeer vlotte gangen door 
de ring, complimenten. Blije otterstaart.  
2 Uitmuntend 
 
 
 


