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Beste teef en Beste van het ras 
My Silver Hopeful Star vh Lepkeshof 
CACIB teven 
Wahnahnish Look A Like - Candel 
RCAC teven 
Winter Willow Leminiscatus – Nugteren 
RCACIB teven 
Twinflames Disneys Ratatouille - Gralla 
Beste Veteraan 
Snow White vh Lepkeshof - Vriezen 
Beste reu 
Wahnahnish Simply Sensational – Candel 
RCAC reuen 
Flash vd Hoogen Broek – Wisseloo-Kooijman 
RCACIB reuen 
Riverflow Storm Of Stars – vd Breemen 
Beste Pup 
Ingeborga For Mary – Gralla 
 
Puppyklas reuen 
Maxx – Schaap-Kamst 
Pup van 8,5 mnd. met een compleet gebit en grote elementen. Wat veel lip en de oogleden moeten dichter op 
de ogen staan. Moet meer vertrouwen krijgen in de ring. Goed formaat en correct bone. Lichaam en gangwerk 
moeten meer in balans zijn. Hoge staartdracht.  
1 Belovend 
Jeugdklas reuen 
Flash vd Hoogen Broek – Wisseloo-Kooijman 
Reu met mannelijke, sterke trekken en uitdrukking. Stevige borst en gebalanceerde hoekingen. Typische vacht 
en staart. Parallel gangwerk met lange passen. Uitmuntende staart.  
1 Uitmuntend RCAC 
Windup Barberry Cherish Me Always – Sprengers-Bertrand 
Sterke gebalanceerde reu met typisch temperament. Uitmuntend geprofileerd hoofd, uitmuntende hals en 
schouder, stevig bone en stevige borst. Correcte croupe en staartaanzet maar wat hoge staartdracht. Gaat met 
gemiddelde pas en gangwerk moet meer stuwen.  
2 Uitmuntend 
Endeavour Morse vom Starkenbusch – Paans 
Mannelijke reu met scharend gebit en jeugdige uitdrukking. Goede halslengte. Kon meer bespiering hebben. 
Zeer goede proporties in lichaam. Gangwerk kon meer gebalanceerd zijn. Uitmuntend gevormde staart en 
uitmuntende vacht kwaliteit.  
3 Uitmuntend 
You Know Me Fan ’t Detica – vd Kooij-Slootweg 
Reu met een correct gebit, uitmuntend geprofileerd hoofd maar iets zwaar oor. Gemiddelde hals, 
gebalanceerde hoekingen, wat lage staartaanzet en ronde croupe. Gangwerk met gemiddelde passen. 
4 Uitmuntend 
Picturelabs Jij Bent De Liefde – Guichelaar 
Reu van 9 mnd. van zeer goed formaat maar moet wat meer zelfvertrouwen krijgen in de ring. Hij is vandaag 
niet zo gebalanceerd. Croupe is hoog en de polsen wat laag. Vlot gangwerk. Goed temperament. 
Zeer goed 
Tussenklas reuen 
Greenwood Lodge Our Dream Boy – Nijkamp 
Reu met scharend gebit en gemiddelde stop. Stevige hals, correcte (onleesbaar) en zeer goed gehoekte 
voorbenen. Correcte bovenlijn en vrolijke staart. Zeer goed temperament.  
1 Uitmuntend 



Openklas reuen 
Wahnahnish Simply Sensational – Candel 
Reu van gemiddeld formaat, gemiddeld bone en correct gebit. Iets rond oog. Stevige hals. Uitmuntend 
temperament. Opperarm kon langer. Correcte bovenlijn, correcte staart. Uitmuntende vacht, borst en 
gespierde conditie. Heel parallel gangwerk, krachtig stuwend en met lange passen.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB 
Riverflow Storm Of Stars – vd Breemen 
Mannelijke, compacte reu met een vrolijk temperament. Wat keelhuid?. Stevige hals, gemiddeld formaat, 
correct bone en gemiddelde borst. Uitmuntende vacht kwaliteit en staartdracht. Iets nar binnen gedraaide 
ellebogen. In zeer goed gespierde conditie. Gangwerk met lange passen.  
2 Uitmuntend RCACIB 
Kampioensklas Reuen 
Dutch Scooter Vom Storkenbusch – Paans 
Forse reu met weinig belangstelling voor de ring. Gemiddeld bone, ronde ribben? Klein oog en correct gebit. 
Correcte croupe en staart. Gangwerk met korte pas en hoofd naar beneden. Gemiddeld temperament.  
1 Zeer goed 
Veteranenklas reuen 
A Dream Of Life vd Ansjoros - Bugel-Jansen 
Reu van 8,5 jr., compact en gebalanceerd. Stevig bone en mannelijk hoofd. Utmuntende hals en borst en lange 
croupe. Gemiddelde gespierde conditie, uitmuntende staart en uitmuntend temperament. Correct gebit.  
1 Uitmuntend 
Puppyklas teven 
Ingeborga For Mary – Gralla 
Vrouwelijk teef met een correct gebit en lange beharing. Zeer goed bone en goede borst. Vrolijk temperament. 
Vrij gangwerk met iets rollende rug. 
1 Veelbelovend Beste Pup 
Saluta’s Lab Fola Gentle Soul – Kripas-Ridder 
Teefje met een zachte vacht. Correct geprofileerd vrouwelijk hoofd. Kon meer beenlengte hebben en een 
steviger bovenlijn. Goed temperament. Gangwerk met gemiddeldepas.  
2 Veelbelovend 
Jeugdklas teven 
My Silver Hopeful Star vh Lepkeshof – Vriezen 
Gebalanceerde vrouwelijk teef van 14 mnd. Uitmuntende vacht kwaliteit, voeten, croupe en staart. Vrij 
gangwerk. Borst moet uitzwaren.  Mist 2 premolaren. 
1 Uitmuntend CAC/BOB 
Winter Willow Leminiscatus –Nugteren 
Teef die meer beenlengte en een donkerder oog kon hebben. Zeer vrouwelijk, uitmuntende hals, schoft, 
croupe en staart. Uitmuntend temperament. Heel brede croupe. Vlot gangwerk.  
2 Uitmuntend RCAC 
Faya vd Hoogen Broek – Wisseloo 
Teef van 15 mnd. met een jeugdige uitdrukking. Uitmuntend geprofileerd hoofd en correcte hals. Kon meer 
gespierd zijn en meer borst hebben. Gemiddeld temperament. Gangwerk met lange passen. Uitmuntende 
vacht kwaliteit.  
3 Uitmuntend 
Xarileta Beautiful Black Star - Hartjes 
Vrouwelijke teef die meer (onleesbaar) kon hebben. Gemiddelde hals, correcte lichaamslengte. Gemiddeld 
temperament. Vrij gangwerk.  
4 Uitmuntend 
Thorny Heights Delightful Sky – Hoogendoorn 
Vrouwelijke teef van 16 mnd. met een goed temperament. Bovenlijn kon vaster. Zeer goede uitdrukking. 
Correcte voeten  en staart. Iets keelhuid(?) en wat rollende rug.  
Zeer goed 
Riverflow Whispering Beauty – vd Breemen 
Teef van 9 mnd. met een puppyvacht en ze kon meer opvulling onder de ogen hebben. Correct gebit, slappe 
bovenlijn, correcte croupe, staart en voeten. Vrolijk gangwerk en correcte staartdracht. Zeer goed contact met 
de handler. Heeft tijd nodig voor een steviger bovenlijn.  
Zeer goed 



Ashley vd Bosmoat – Postma-Boorsma 
Vrouwelijke teef van zeer goed formaat en met een compleet schaargebit. Hoge ooraanzet.  Stevige lange hals, 
correcte bovenlijn, correcte croupe, staart, vacht en voeten. Goed gebalanceerde achterhand. Krachtig 
gangwerk.  
Zeer goed 
Wahnahnish Lucky You – Candel 
Teef van 15 mnd. de niet zo veel belangstelling heeft voor de ring. Kon meer (onleesbaar) hebben. Stevige hals, 
gebalanceerde hoekingen. Kon actiever zijn. Uitmuntende croupe en correcte type staart, correcte voeten. 
Parallel gangwerk met rollende rug en hoofd en staart zijn naar beneden.   
Zeer goed 
Faithful Paw’s Nike – Milfs 
Actieve vrouwelijke teef van 15 mnd. die wat lang in lichaam is. Rond oog en correct oor. Gemiddelde hals. 
Achtervoeten konden beter, gemiddelde staart kwaliteit. Gangwerk met gemiddelde pas.   
Uitmuntend 
Moushorn You Should Be Dancing –Leeuwma-Hoekzema 
Vrouwelijke teef die premolaar mist. Correct geprofileerd hoofd. Niet in haar beste vachtconditie, maar vacht 
van goede kwaliteit. Kon voor beter gehoekt zijn, correcte croupe en staartdracht. Kon meer bone hebben. 
Gangwerk voor nauw en met korte passen.  
Zeer goed 
Moushorn More Than A Woman – Leeuwma-Hoekzema 
Teef met een correct gebit. Klein formaat en kort op de benen. Ronde schedel, donker oog. Kon meer 
temperament hebben. Correcte voeten, croupe en staart. Draagt hoofd naar beneden.  
Matig 
Tussenklas teven 
Twinflames Disneys Ratatouille – Gralla 
Teef met een scharend gebit dat premolaar mist en uitmuntende uitdrukking. Vrouwelijk en gebalanceerd. 
Correcte croupe en gemiddeld bone. Actieve teef met een vrolijk temperament.  
1 Uitmuntend RCACIB 
My Bravehearts You Can’t Hurry Love – Bruikman 
Teef die vandaag wat zwaar is. Uitmuntend geprofileerd hoofd, heerlijk temperament, correct gebit maar iets 
lage ooraanzet. Stevige hals, correcte borst en lendenen en korte staart. Correcte voeten en croupe. In 
gangwerk correcte bovenlijn.  
2 Uitmuntend 
Dûwke’s Suske vd Jabolkeshut – Visser 
Teefje dat meer zelfvertrouwen moet krijgen in de ring en bij de keurmeester. Correct geprofileerd hoofd. 
Weinig temperament. Correcte vacht kwaliteit. Borstkas kon ronder. Gangwerk met korte passen.  
Goed 
Openklas teven 
Wahnahnish Look A Like – Candel 
Vrouwelijke en stevige teef met een uitmuntend temperament. Korte voorbenen, stevig bone en stevige borst. 
Bovenlijn kon sterker. Uitmuntende croupe en staart. Uitmuntend voorgebracht. Zeer goede vacht kwaliteit.  
1 Uitmuntend CACIB 
Goldmund – Leeuwma-Hoekzema 
6 jr. vrolijke teef die een goede klik met de handler heeft. Vierkante  voorsnuit en forse schedel. Zeer goed 
gehoekt en gebalanceerd. Uitmuntende croupe en staart. Voor de leeftijd uitmuntend parallel gangwerk.  
2 Uitmuntend 
Woefdram’s Summer Breeze – Nugteren 
Actieve vrouwelijke teef die wat lang in lichaam is. Uitmuntend geprofileerd hoofd en uitmuntend oor. Droge 
hals, iets ronde croupe en correct gevormde staart. Zeer goed gehoekt voor en achter. Uitmuntend gespierde 
conditie en uitmuntende vacht. Vrij gangwerk iets rollende rug.  
3 Uitmuntend 
Hot Summer Night vd Ansjoros – Bugel-Jansen 
Vrouwelijke, compacte en stevige teef met een uitmunten hoofd en uitdrukking en correct gebit. Stevige hals, 
correcte borst en voorborst en zeer goed gebalanceerd. Uitmuntende croupe en staart. Bovenlijn kon steviger.  
4 Uitmuntend 
Reagis Star Sound – vd Heuvel 



Vrouwelijke teef van gemiddeld formaat en bone. Compact lichaam maar kon meer borst en gespierde conditie 
hebben. Heeft het vandaag niet erg naar de zin. Gemiddeld temperament. Gangwerk kon krachtiger stuwen. 
Uitmuntend 
Bo of The Chocolate Bourg – Karsen 
Teef met een gemiddeld temperament.  Zeer goed geprofileerd hoofd met correct gebit. Lang in lichaam en de 
bovenlijn kon steviger. Gemiddelde staart. Gangwerk met korte passen.  
Zeer goed 
Reed’s Fowling Goldilocks – Kooij 
2 jr. teef met een zachte vacht, kort op de benen en met een gemiddeld temperament. Bovenlijn en voeten 
konden steviger. Brede croupe en correcte staartaanzet. In gangwerk hoge croupe. Uitmuntend voorgebracht.  
Zeer goed 
Riverflow Calm After The Storm – vd Breemen 
Teef van gemiddeld formaat en bone. Uitmuntend hoofd, stevige hals en goed gebalanceerd lichaam. Correcte 
borst, iets wijde ellebogen en de (onleesbaar) kon beter. Gemiddeld gehoekt achter. Typisch gangwerk. 
Uitmuntend 
Celine – Rupert 
2jr. teef met weinig temperament. Correct geprofileerd hoofd met rond oog. Correcte hals, zeer goede 
proporties in lichaam maar de bovenlijn is niet recht. Gemiddelde vacht kwaliteit. Draagt het hoofd naar 
beneden. 
Zeer goed 
Gebruikshondenklas teven 
Sunnytails First Gin – v Doorne 
Vrouwelijk teef van 6 jr. die een paar premolaren mist. Stevige hals, gebalanceerd lichaam, brede croupe, 
correcte staart en voeten. Actieve teef. Ze loopt iets mank. 
1 Zeer goed 
Veteranenklas teven 
Snow White vh Lepkeshof – Vriezen 
8 jr. teef met een zachte vacht en uitmuntend hoofd en uitdrukking. Stevige hals en zeer gebalanceerd lichaam. 
Uitmuntende band met eigenaar. Vrij gangwerk met zeer lange passen. 
1 Uitmuntend Beste Veteraan 
Sunnytails Breezer – v Doorne 
Teef van 9,5 jr. in uitmuntende algemene conditie. Sterke, actieve teef. Donker oog en uitmuntend oor. 
Correcte bovenlijn en iets lang in lendenen. Gesloten voorvoeten en gangwerk met lange pas.  
2 Uitmuntend 
 
  


