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Beste reu en Beste van het Ras 
Leonardo of Angel’s Head – Onkelincx-d Smedt 
RCAC/RCACIB reuen 
Ashford Castle Xceptional White - Pöttinger 
Beste teef 
Wahnahnish Love On Top - Candel 
RCAC teven en Beste Jeugdhond 
Silver India Leminiscatus – Candel 
RCACIB teven 
Mona Lisa of Angel’s Head – Onkelinx-d Smedt 
Beste Veteraan 
Lady Aislinn Abegayle v Heeresteyn - Wijsbeek 
Beste jongste Pup 
Mayberry’s Dream Blonds Have Fun - Burger 
 
Puppyklas reuen 
Twinflames Curly-Wurly – Gralla 
Pup van 7 mnd. van een heel aantrekkelijk type. Goed gevormd hoofd maar wat rond oog. 
Stevige hals, goed gehoekte voor- en achterhand en voor leeftijd uitmuntend lichaam. 
Goede ribwelving, stevig bone en goede staartdracht. Ruim en stuwend gangwerk. 
Veelbelovende vacht. Typisch vrolijk temperament en zeer goed voorgebracht.  
1 Veelbelovend, Beste Pup 
Huntsville – Hoeben 
Gele reu die binnenkort 9 mnd. is en van een zeer aantrekkelijk type. Mooi hoofd met 
vriendelijke uitdrukking. Goed gehoekt voor en achter, voor leeftijd goede voorborst en 
ribben. Stevig bone en goede voeten. Mooi gangwerk van opzij gezien maar draait achter de 
voeten iets in. Uitmuntend temperament en zeer goed voorgebracht.   
2 Veelbelovend 
Twinflames Chocolatechip – Föllmer 
Zwarte reu van 7 mnd. van een aantrekkelijk type. Prachtig hoofd maar het oog is wat 
donker. Stevige hals, goed gehoekt voor en achter en voor leeftijd een zeer goed lichaam. 
Typische otterstaart, stevig bone. Zeer goed gangwerk. Zeer goede vacht. Typisch 
temperament en heel goed voorgebracht.  
3 Veelbelovend 
Lucky All My life de L’Etang Balancet – v Teeffelen 
Pup van 7 mnd. met uitmuntende lichaamsproporties. Beeldig hoofd en uitdrukking. Goede 
hals, goed gehoekt voor en achter maar moet in lichaam nog meer ontwikkelen. Stevig bone. 
Ruim en stuwend gangwerk maar kon voor meer parallel zijn. Staardracht is tijdens het gaan 
wat hoog en vacht is OK voor de leeftijd. Typisch vrolijk temperament en zeer goed 
voorgebracht.  
4 Veelbelovend 
Xxxx Postie Without Worry – Föllmer 
Reu van 7 mnd. met goede lichaamsproporties. Goed gevormd hoofd met een beeldig oog. 
Stevige hals, goed gehoekt voor en lichaam is voor leeftijd in orde. Stevig bone, goede 



voeten en veelbelovende vacht. Gangwerk met tamelijk korte pas en achter nauw. Leuk 
temperament en nette presentatie.  
Belovend 
Wilder Waschbär vom Biberwald – Föllmer  
Pup van 10 mnd. met mooie lichaamsproporties. Hoofd is in orde met mooi oog en oogkleur. 
Goede bovenlijn, gebalanceerde hoekingen maar moet in lichaam nog uitzwaren. Goed bone 
en voeten en typische staart die hij wat hoog draagt tijdens het gaan. Veelbelovende vacht. 
Typisch vrolijk temperament. Zuiver gangwerk.  
Veelbelovend 
 
Jeugdklas reuen 
Devonshires The Real Mccoy – Verbeek 
Gele reu van 15 mnd. van een heel aantrekkelijk type. Mannelijk hoofd met wat ronde 
schedel en beeldig oog. Goede hals, goed gehoekt voor en achter en goede ribwelving. Goed 
bone en voeten. Ruime en stuwend gangwerk. Vacht is in orde en typische staart. Heel 
vrolijke jongen.  
1 Uitmuntend 
Wahnahnish Heads Up – Jansen 
Gele reu van een aantrekkelijk type. Fors mannelijk hoofd met zachte uitdrukking. Goede 
hals, zowel voor als achter zeer goed gehoekt, goede ribwelving en uitmuntend bone. Zuiver 
en typisch gangwerk. Goede vacht. Leuk temperament.  
2 Uitmuntend 
Waterline’s Pineapple Express – Korff 
Stevig gebouwde jongen van 13 mnd. met een mannelijk hoofd en zachte uitdrukking. Goede 
hals, goed gehoekt voor en achter en voor leeftijd zeer goed ontwikkeld lichaam. Stevig bone 
en vaste voeten. Typisch gangwerk, ruim en stuwend. Mooie staart en correcte dubbele 
vacht. Leuk temperament en nette presentatie.  
3 Uitmuntend 
Riverflow Storm Of Stars – vd Breemen 
Gele reu met uitmuntende lichaamsproporties. Mannelijk hoofd met een vriendelijke 
uitdrukking. Goede hals, goed gehoekt voor en achter en ribwelving is voor leeftijd in orde. 
Goed bone en voeten, typische staart, niet in zijn beste vacht vandaag maar toch wel in 
orde. Zuiver en typisch gangwerk. Uitmuntend temperament. Zeer goed voorgebracht.  
4 Uitmuntend 
Artemis Stables Maverick – Mulder  
Bruine reu van 10 mnd. van een aantrekkelijk type. Goed gevormd hoofd met een 
vriendelijke uitdrukking. Uitmuntende bovenlijn, gebalanceerd gehoekt en stevig bone. 
Goede ribwelving, wat steile croupe. Ruim en stuwend gangwerk. Voor leeftijd goede vacht. 
Heeft nog veel ringtraining nodig want hij is gauw overenthousiast.  
Uitmuntend 
Labrador Garden’s Undercover Dog – v Tricht-v Leeuwen 
Bruine jongen van 10 mnd. met goede lichaamsproporties. Goed gevormd hoofd maar oog is 
wat rond. Goede hals en bovenlijn, voor voldoende gehoekt en voor leeftijd goed lichaam 
met goede ribwelving. Stevig bone. Gangwerk is in orde maar ik zag graag meer stuwing. 
Vandaag niet in zijn beste jas. Uitmuntend temperament en zeer goed voorgebracht.  
Uitmuntend 
Family Home’s Show Time – vd Berg 



Gele reu van 1 jr. die te dik wordt voorgebracht. Mannelijk hoofd met korte voorsnuit. Wat 
korte hals, gemiddeld gehoekt voor en heel steil achter. Goede ribwelving en stevig bone. 
Gangwerk met korte pas. Heel dikke vacht. Leuk temperament maar moet heel veel afvallen. 
Goed 
Ginostra’s Patriot – Föllmer 
Zwarte junior die te kort aan massa heeft. Goed gevormd hoofd maar oog wat donker. 
Goede hals, stevige rug en goede voorhandhoeking. Achter wat teveel gehoekt. Voor leeftijd 
is lichaam in orde, goed bone en voeten. Van opzij gezien is het gangwerk in orde maar voor 
wat nauw. Typische vacht. Zeer goed voorgebracht. 
Zeer goed 
Global Player über Den Wolken – vd Kuip-Meijberg 
Bruine reu van 14 mnd. met een goed hoofd en uitdrukking. Stevige hals, gemiddeld gehoekt 
en moet zich in lichaam nog meer ontwikkelen. Stevig bone, vaste voeten. Gangwerk in orde 
maar kon ruimer en met meer stuwing. Staart wat hoog gedragen tijden het gaan. Correcte 
vacht. Uitmuntend typisch temperament.  
Zeer goed 
 
Tussenklas reuen 
Rangers Wish I Had A Dream – Kossen 
Zwarte reu van 19 mnd. met een mannelijk hoofd en wat zware schedel. Stevige hals van 
voldoende lengte, typische hoekingen, goede ribwelving en stevig bone. Wat steile croupe. 
Gangwerk in orde maar kon achter meer stuwen. Correcte vacht. Leuk temperament.  
1 Zeer goed 
 
Openklas reuen 
Ashford Castle Xceptional White – Pöttinger 
Gele reu van een aantrekkelijk type. Uitmuntend hoofd met een zachte uitdrukking. 
Prachtige bovenlijn, gebalanceerde hoekingen en typische ribben met goede diepte. Stevig 
bone en vaste voeten. Ruim en stuwend gangwerk, maar voor iets wijd en met wat hoge 
staartdracht. Vandaag niet in zijn beste jas. Typisch temperament en zeer goed 
voorgebracht.  
1 Uitmuntend RCAC/RCACIB 
Kowalski San Jose – Parreno 
Heel mooi type reu van 2,5 jr. wiens hoofd niet helemaal in balans is. Heel fors hoofd met 
een tamelijk korte voorsnuit en wat smalle onderkaak. Uitmuntende bovenlijn, heel goed 
gehoekt voor en achter, goed bone en voeten en voor leeftijd goed lichaam. Zuiver en ruim 
gangwerk met veel stuwing. Correcte vacht. Typisch temperament en zeer goed 
voorgebracht.  
2 Uitmuntend 
Elerrin Carnil – Jongsma 
3,5 jr. zwarte reu van een aantrekkelijk type. Goed gevormd hoofd met een mooie en zachte 
uitdrukking. Typische bovenlijn, gebalanceerd gehoekt en goede ribwelving. Stevig bone en 
goede otterstaart. Zuiver en typisch gangwerk. Correcte vacht. Leuk temperament.  
3 Uitmuntend 
John Rocha Gorska Fantazja – Kripak-Ridder 
3 jr. reu van een heel aantrekkelijk type. Goed gevormd mannelijk hoofd met een beeldige 
lieve uitdrukking. Stevige hals, gebalanceerde hoekingen, goed ontwikkelde borst en goede 



ribwelving. Stevig bone en goede voeten, typische staart. Gangwerk in orde. Correcte vacht. 
Goed temperament en netjes voorgebracht.  
4 Uitmuntend 
Love Is The Power fan’t Detica – v Bergen-Kamphuis 
Zwarte reu van 2,5 jr. met een mannelijk hoofd dat iets zwaar in schedel is. Goede bovenlijn 
met stevige hals, gebalanceerde hoekingen, diep lichaam met goede ribwelving. Stevig bone 
en goede voeten maar iets steile croupe. Correcte otterstaart die hij hoog draagt tijdens het 
gaan. Gangwerk in orde. Correcte vacht. Vrolijk temperament.  
Uitmuntend 
Lobuff’s Hurricane Stormborn – d Braven-v Woerkom  
Gele reu met goede lichaamsproporties. Mannelijk, maar met een heel zwaar hoofd. Stevige 
hals, gebalanceerde hoekingen en voldoende ribwelving. Stevig bone en vaste voeten, goede 
croupe en staartaanzet. Vacht in orde. Zuiver gangwerk.  
Uitmuntend 
Bambino Di Sole Garcia – Schmidt 
3 jr. zwarte reu van een aantrekkelijk type. Hoofd is wat kort en de schedel wat smal. 
Voldoende hals, gebalanceerde hoekingen, stevig bone en goede ribwelving. Correcte 
otterstaart. Zuiver gangwerk. Correcte dubbele vacht. Helaas moet ik de hond 
diskwalificeren omdat tanden verkeerd staan.  
Diskwalificatie 
Riverflow Impress With Stars – vd Breemen 
2,5 jr. gele reu met goede lichaamsverhoudingen. Iets smalle voorsnuit en iets smalle 
onderkaak, typische zachte uitdrukking. Goede hals, gebalanceerde hoekingen en voor 
leeftijd is het lichaam in orde. Goed bone en voeten. Ruim en stuwend gangwerk maar staart 
iets hoog gedragen. Typisch vrolijk temperament en uitmuntende presentatie.  
Uitmuntend 
Remember The Lab’s Boterbloem – Boontra 
Gele reu die iets lang in lichaam is. Mannelijk hoofd maar iets zwaar in schedel. Goede hals, 
goed gehoekt voor en achter, stevig bone en goede ribwelving. Correcte vacht. Zuiver 
gangwerk. Typisch temperament.  
Uitmuntend 
Sallyjo’s Solitary Man – Stienstra 
Zwarte reu van 6 jr. met een goed gevormd hoofd maar iets rond oog geeft een ongewone 
uitdrukking. Stevige hals, typische hoekingen, zeer goede ribwelving en goed bone en 
voeten. Zuiver gangwerk. Niet in zijn beste vacht vandaag. Aardig temperament en 
presentatie.  
Uitmuntend 
 
Kampioensklas reuen 
Leonardo of Angel’s Head – Onkelincx-d Smedt 
Gele kampioensreu van een uitmuntend type. Prachtig hoofd met zachte uitdrukking. Goede 
stevige hals, zeer goed gehoekte voor- en achterhand, goede lengte, diepte en breedte in 
ribben. Stevig bone en correcte voeten, correcte croupe en staartdracht en dikke dubbele 
vacht. Heel ruim en heel stuwend gangwerk. Vrolijk karakter, heel goed voorgebracht. 
1 Uitmuntend CAC/CACIB/BOB 
Madabout’s Ride On To Handy Hill – Nugteren 



Bruine kampioensreu van een aantrekkelijk type. Mannelijk hoofd met een zachte 
uitdrukking. Uitmuntende bovenlijn, gebalanceerde hoekingen en goed ontwikkelde borst. 
Goede ribwelving. Heel ruim en heel stuwend gangwerk. Goede vacht. Typisch 
temperament. Zeer goed voorgebracht.  
2 Uitmuntend 
Millmarsh’s Photogenic Star – Burger 
3 jr. gele kampioensreu met goede lichaamsverhoudingen. Hoofd is in orde, goede hals, 
voldoende ribwelving en gebalanceerde hoekingen. Stevig bone en typische otterstaart. 
Gangwerk in orde maar kon achter meer stuwing hebben. Correcte dubbele vacht. Typisch 
vrolijk temperament en zeer goed voorgebracht.  
3 Uitmuntend 
 
Veteranenklas reuen 
Abbotsross Taxus – vd Berg 
9 jr. zwarte reu met een wat fijn hoofd en ik zou hem graag wat mannelijker willen zien. 
Goede hals, voor gemiddeld gehoekt en hij mist diepte en massa in lichaam. Wat tenger 
bone. Zuiver gangwerk. Niet in zijn beste vacht vandaag. Heel vrolijke jongen met een goede 
voorsnuit conditie.  
Zeer goed 
 
Jongste Puppyklas teven 
Mayberry’s Dream Blonds Have Fun – Burger 
5 mnd. oude aantrekkelijke vrouwelijke pup met een lief hoofd en uitdrukking. Uitmuntende 
bovenlijn, heel goed gehoekt, uitmuntend lichaam voor zo’n jonge hond en stevig bone. Zeer 
goed gangwerk als ze zich concentreert. Heel vrolijke meid, zeer goed voorgebracht.  
1 Veelbelovend, Beste Jongste Pup 
Mount Terra Nova fan ’t Detica – Aardema-Poede 
Pup van 5 mnd. van een aantrekkelijk type. Beeldig hoofd en uitdrukking. Goede hals, goed 
gehoekt voor en achter, voor leeftijd uitmuntend lichaam en uitmuntende voorborst. Goed 
bone maar iets steile croupe. Zuiver gangwerk, veelbelovende vacht. Uitmuntend 
temperament. 
2 Veelbelovend 
Down To Earth Road Of Princes – Veldman 
Pup van 5 mnd. met goede lichaamsverhoudingen. Zeer vrouwelijk hoofd dat zich nog veel 
moet ontwikkelen. Zeer goede bovenlijn, goed gehoekt voor en achter, voor leeftijd goede 
ribwelving en stevig bone. Zeer zuiver gangwerk. Veelbelovende vacht. Typisch vrolijk 
temperament en zeer goed voorgebracht.  
3 Veelbelovend 
Black Magic Woman of Witton Le Wear – Reuling-Keurentjes 
Pup van 4 mnd. met goede lichaamsverhoudingen. Vrouwelijk hoofd met een lieve 
uitdrukking. Gebalanceerde hoekingen, voor leeftijd lichaam OK, veelbelovende vacht. Heel 
goed gangwerk als ze geconcentreerd is. Uitmuntend temperament en zeer goed 
voorgebracht.  
4 Veelbelovend 
 
Puppyklas teven 
Laughing Ladylike vd Weeward –Leeuwma-Hoekzema  



Gele puppy met goede lichaamsverhoudingen. Vrouwelijk hoofd met lieve uitdrukking maar 
onderkaak is iets smal. Uitmuntende bovenlijn, gebalanceerde hoekingen, goed ontwikkelde 
voorborst en lichaam en veelbelovende vacht. Zuiver en typisch gangwerk. Zeer goed 
voorgebracht.  
1 Veelbelovend 
xxxxYummie Booze vom Biberwald – Föllmer 
Pup van 7 mnd. van een aantrekkelijk type. Zeer vrouwelijk hoofd met een lieve uitdrukking. 
Goede bovenlijn, gebalanceerde hoekingen, voor deze leeftijd lichaam in orde en stevig 
bone. Zuiver gangwerk maar voor iets nauw. Uitmuntende vacht. Typisch temperament en 
zeer goed voorgebracht. 
2 Veelbelovend 
A Sense Of Pleasure’s Xyla – Korff 
Pup van 7 mnd. met goede lichaamsverhoudingen. Hoofd moet zich nog meer ontwikkelen, 
onderkaak is wat smal en het gebit ietsje krap. Uitmuntende hals, gebalanceerde hoekingen 
en voor leeftijd goed lichaam. Stevig bone maar voeten konden strakker. Zuiver gangwerk 
maar ze draagt de staart wat hoog. Correcte vacht. Uitmuntend temperament en zeer goed 
voorgebracht.  
3 Belovend 
Woodruff – Hoeben 
Pup van bijna 9 mnd. die zich in hoofd nog veel meer moet ontwikkelen. Rond oog toont 
ongewone uitdrukking en de onderkaak is wat smal. Goede hals, gebalanceerde hoekingen, 
goede ribwelving. Iets lang in lichaam en de croupe is wat steil. Zuiver gangwerk. Niet in haar 
beste vacht vandaag. Heel vrolijke hond. 
4 Belovend 
 
Jeugdklas teven 
Silver India Leminiscatus – Candel 
Gele vrouwelijke junior van 17 mnd. van een heel aantrekkelijk type. Beeldig hoofd en 
uitdrukking. Uitmuntende bovenlijn, zeer goed gehoekt voor en achter, goed ontwikkelde 
voorborst en uitmuntende ribwelving. Goed bone en voeten en correcte dubbele vacht. 
Zuiver en typisch gangwerk. Uitmuntend temperament. Zeer goed voorgebracht.  
1 Uitmuntend RCAC, Beste jeugdhond 
A Sense Of Pleasure’s Viivi – t Horst 
Gele teef van een heel aantrekkelijk type. Vrouwelijk hoofd met een lieve uitdrukking. 
Goede stevige hals, goed gehoekt voor en achter, stevig bone en goede ribwelving. Correcte 
staartaanzet en –dracht en goede vacht. Ruim en stuwend gangwerk. Typisch temperament. 
Zeer goed voorgebracht.  
2 Uitmuntend 
Mems Har Skotsje vd Jabolkeshut – Visser 
Zwarte junior van een aantrekkelijk type. Lief hoofd en uitdrukking maar onderkaak iets 
smal. Uitmuntende bovenlijn, gebalanceerde hoekingen, goede ribwelving maar iets steile 
croupe. Ruim en stuwend gangwerk. Goede vacht. Typisch temperament en zeer goed 
voorgebracht.  
3 Uitmuntend 
Dutchlab’s Akiak – Boersma 
Gele teef met goede lichaamsverhoudingen. Lief hoofd en uitdrukking maar wat smalle 
onderkaak. Stevige hals, typische hoekingen voor en achter, goed bone en goed ontwikkelde 



borst. Goede ribwelving en goede vacht. Mooi gangwerk wanneer ze zich concentreert. 
Typisch temperament.  
4 Uitmuntend 
Odille v’t Bovenveen – Winter 
Junior teef die massa en rastype mist. Vrouwelijk hoofd dat zich nog heel veel moet 
ontwikkelen, rond oog dat een ongewone uitdrukking toont. Goede hals, gemiddelde 
hoekingen en tenger bone. Goede riblengte, wat steile croupe, dunne staart en niet in haar 
beste vacht vandaag. Gangwerk in orde. Vrolijk temperament.  
Matig 
Moushorn Let Me In Your Heart Again – Leeuwma-Hoekzema 
Zwarte junior teef met goede lichaamsverhoudingen. Korte voorsnuit en goed gevormd oog. 
In het gebit toont 1 element “into the roof of mouth”??? Goede hals, gebalanceerde 
hoekingen en voor leeftijd goed lichaam. Ruim en stuwend gangwerk. Niet in haar beste 
vacht vandaag. Leuk voorgebracht. Vanwege het incorrecte gebit  
Gediskwalificeerd 
Wahnahnish Drunk In Love – d Veer 
Junior teef met goede lichaamsverhoudingen. Heel vrouwelijk hoofd met een zachte 
uitdrukking. Stevige hals, gemiddelde hoekingen en voor leeftijd goed lichaam. Gangwerk is 
in orde maar kon achter meer stuwen en de staartdracht is wat hoog. Veelbelovende vacht. 
Leuk temperament en netjes voorgebracht.  
Uitmuntend 
Norrylabs Say Please – Verbraaken-Zegger 
Zwarte teef met een lief hoofd en uitdrukking. Goede hals, gemiddeld gehoekt voor en 
achter goed gehoekt. Voor leeftijd is lichaam in orde en voldoende bone. Gangwerk in orde. 
Dunne staart en ze mist vandaag ondervacht. Leuk temperament.  
Zeer goed 
Riverflow Calm After The Storm – vd Breemen 
Teef van 10 mnd. met goede lichaamsverhoudingen. Heel vrouwelijk hoofd met beeldig oog. 
Goede hals en bovenlijn, typische hoekingen en voor leeftijd is het lichaam in orde. Zuiver 
gangwerk maar voor iets nauw. Veelbelovende vacht. Zeer goed voorgebracht.  
Uitmuntend 
Riverflow Star After The Storm – vd Breemen 
Teef van 10 mnd. van een aantrekkelijk type. Vrouwelijk hoofd met lieve uitdrukking maar 
iets smal in onderkaak. Uitmuntende bovenlijn, typische hoekingen. Voor leeftijd goed 
lichaam maar voor nog wat smal, goed bone. Zuiver en typisch gangwerk. Correcte dubbele 
vacht. Uitmunten temperament en zeer goed voorgebracht.  
Uitmuntend 
Riverflow Angel Of The Sky – vd Breemen 
Junior teef met goede lichaamsverhoudingen. Vrouwelijk hoofd waarvan ik de voorsnuit 
graag gevulder zag. Uitmuntende bovenlijn, goed gehoekt voor en achter, goede ribwelving 
en stevig bone. Gangwerk in orde maar kon achter meer stuwen. Correcte vacht. Typisch 
temperament en zeer goed voorgebracht.  
Uitmuntend 
Mayberry’s Dream Fabulous Photo – Burger 
Zwarte junior teef die iets lang in lichaam is. Heel vrouwelijk hoofd maar het oog is wat rond. 
Zeer goede hals, gebalanceerde hoekingen, goed ontwikkelde voorborst, goede ribwelving 



en stevig bone. Correcte vacht. Kon iets meer typisch vrolijk temperament tonen. Zeer goed 
voorgebracht.  
Uitmuntend 
Twinflames Big Bang Theory Penny – Gralla 
Bruine teef van een aantrekkelijk type. Vrouwelijk hoofd met een lieve uitdrukking en oog 
passend bij vachtkleur. Goede hals en bovenlijn, goed gehoekt voor en achter, voor leeftijd 
OK in lichaam en stevig bone. Niet in haar beste vacht vandaag. Vrolijk temperament en zeer 
goed voorgebracht.  
Uitmuntend 
Dessatou – Sterken 
Teef van 12 mnd. die massa en rastype mist. Zeer vrouwelijk hoofd met groot rond oog. 
Goede hals, lange ribbenkast en gemiddeld gehoekt. Gangwerk in orde van opzij gezien maar 
voor los. Mist ondervacht. Leuk temperament.  
Matig 
 
Tussenklas teven 
Wahnahnish Love On Top – Candel 
Teef van 17 mnd. van een heel aantrekkelijk type. Fors, maar nog steeds vrouwelijk hoofd 
met een beeldige zachte uitdrukking. Stevige hals, uitmuntende ribwelving, goed bone en 
voeten. Correcte otterstaart en dubbele vacht. Zuiver en typisch gangwerk. Typisch 
temperament. Zeer goed voorgebracht.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB 
Wahnahnish Hide And Seek – d Veer 
Teef van 19 mnd. met goede lichaamsverhoudingen. Wat zware schedel maar mooi gevormd 
oog. Goede hals, gebalanceerde hoekingen maar ribwelving kon beter. Stevig bone en wat 
steile croupe. Zuiver, ruim en stuwend gangwerk. Heel vrolijke hond. 
2 Uitmuntend 
We Like To Party Fan’t Detica – Hofstede 
Teef van 19 mnd. met goede lichaamsverhoudingen. Fors gebouwd hoofd met wat rond oog. 
Gemiddelde hals, gebalanceerde hoekingen, zeer goede ribwelving en goed bone. Gangwerk 
in orde als ze geconcentreerd is. Correcte dubbele vacht. Typisch temperament.  
3 Uitmuntend 
Amber Dream of Campbell’s Lair – vd Kooij-Slootweg 
Teef van 19 mnd. met een vrouwelijk hoofd en wat rond oog. Goede hals, gemiddelde 
hoekingen, stevig bone, goede ribwelving maar wat steile croupe. Gangwerk in orde maar 
kon achter meer stuwen. Niet in haar beste vacht vandaag. Leuk temperament en netjes 
voorgebracht.  
4 Uitmuntend 
Say Goodbye Fan’t Detica – Aardema-Poede 
Bruine teef van 23 mnd. die iets lang in lichaam is. Vrouwelijk hoofd waarvan de voorsnuit 
iets meer gevuld mocht zijn en wat rond oog waardoor een wat ongewone uitdrukking. 
Gemiddelde hals, voor voldoende gehoekt, goede ribwelving en goed bone. Niet in haar 
beste vacht vandaag. Ze kon wat meer het typische vrolijke temperament tonen.  
Zeer goed 
Rangers Wish Dreams Do Come True – Jalving 



Teef van 19 mnd. met een goed gevormd hoofd maar wat donker oog. Goede hals, 
gemiddelde hoekingen. Ribwelving kon beter, wat tenger bone en de croupe is wat steil. 
Gangwerk in orde maar mist stuwing. Leuk temperament.  
Zeer goed 
Skotsje Fan Mem vd Jabolkeshut – vd Berg 
Fors gebouwde gele teef met goede lichaamsverhoudingen maar de voorsnuit kon iets 
langer. Wat korte hals, gebalanceerde hoekingen, goede ribwelving en stevig bone. Ze is 
naar mijn smaak te dik hetgeen van negatieve invloed is op het gangwerk en op haar 
totaalbeeld. Goed temperament en goed  voorgebracht. 
Zeer goed 
Picturelabs Pictures Of Moments – Boerhof 
Teef van 20 mnd. met goede lichaamsproporties. Vrouwelijk hoofd met een lieve 
uitdrukking. Stevige hals, voor goed gehoekt, goed ontwikkelde voorborst en goede 
ribwelving. Zag graag een strakkere bovenlijn. Gangwerk in orde maar kon meer stuwen. 
Niet in haar beste vacht vandaag.  
Zeer goed 
 
Openklas teven 
Mona Lisa of Angel’s Head – Onkelinx-d Smedt 
Gele teef van een uitmuntend type met een beeldig hoofd en uitdrukking. Uitmuntende 
bovenlijn, zeer goed gehoekt voor en achter, uitmuntende ribwelving en stevig bone. Heel 
ruim en heel stuwend gangwerk met iets hoge staartdracht. Correcte dubbele vacht. Typisch 
temperament en zeer goed voorgebracht. 
1 Uitmuntend RCACIB 
Cara Mia Herbu Zadora – Nugteren 
2 jr. teef van een heel aantrekkelijk type. Vrouwelijk hoofd met een zachte uitdrukking. 
Uitmuntende bovenlijn, zeer goed gehoekt, uitmuntende ribwelving en goed bone en 
voeten. Heel ruim en stuwend gangwerk. Correcte dubbele vacht. Heerlijk temperament en 
zeer goed voorgebracht.  
2 Uitmuntend 
Hailey’s Comet of Brodie Clann – Candel 
Teef van 2,5 jr. van een aantrekkelijk type. Vrouwelijk hoofd met een zachte uitdrukking. 
Stevige hals, zeer goed gehoekt, goed ontwikkelde voorborst en uitmuntende ribwelving. 
Stevig bone, sterke lendenen en vacht is in orde. Zeer goed gangwerk. Ze toont het typische 
labrador temperament. Zeer goed voorgebracht. 
3 Uitmuntend 
Mayberry’s Dream Daily Hugs – Burger 
Zwarte teef met goede lichaamsverhoudingen. Wat korte voorsnuit. Goede stevige hals, 
voor goed gehoekt met een heel goede voorborst en zeer goede ribwelving. Croupe is wat 
steil en de bovenlijn kon steviger. Gangwerk in orde. Zeer goede vachtstructuur. Leuk 
temperament en zeer goed voorgebracht.  
4 Uitmuntend 
Norrylabs Queen Of Hearts – Verbraaken-Zegger 
2 jr. bruine teef met goede lichaamsproporties. Vrouwelijk hoofd maar onderkaak is iets 
smal. Goede hals, gemiddelde hoekingen, goede ribwelving en stevig bone. Steile croupe en 
niet in haar beste vacht vandaag. Gangwerk in orde maar kon meer stuwen. Leuk 
temperament.  



Zeer goed 
Burberry of Dalwhinnie – Oortveld-Hetterscheidt 
3 jr. teef met goede lichaamsverhoudingen maar de voorsnuit is wat lang en smal. Goede 
bovenlijn, voor gemiddeld gehoekt, achter goed gehoekt. Lichaam is in orde maar de 
voorborst mocht meer opgevuld. Gangwerk in orde maar voor wat los. Een vrolijke hond die 
zeer goed is voorgebracht.  
Uitmuntend 
Let Her Go of Wundering Heights – v Teeffelen 
Bruine teef van een aantrekkelijk type met een vrouwelijk hoofd en lieve uitdrukking. 
Voldoende hals, gebalanceerde hoekingen, goede ribwelving en stevig bone. Wat steile 
croupe en correcte dubbele vacht. Typisch gangwerk. Heel vrolijk, netjes gepresenteerd.  
Uitmuntend 
 
Gebruikshondenklas teven 
Tessa – d Vries 
1,5 jr. zwarte teef met goede lichaamsverhoudingen. Zeer vrouwelijk hoofd maar schedel 
kon forser. Hals is in orde, gemiddelde hoekingen en voldoende bone. Ribwelving in orde, 
heel steile croupe en opgetrokken onderbelijning. Bovenlijn kon steviger en beter. Stuwend 
gangwerk. Niet in haar beste vacht vandaag. Heel vrolijke meid. 
Goed 
 
Veteranenklas teven 
Lady Aislin Abegayle v Heeresteyn – Wijsbeek 
8,5 jr. teef van een aantrekkelijk type en met een lief hoofd en uitdrukking. Uitmuntende 
bovenlijn, goed gehoekt voor en achter, uitmuntende ribwelving. Typisch gangwerk. 
Correcte dubbele vacht. Uitmuntend temperament. Naar mijn smaak is ze iets te dik.  
1 Uitmuntend, Beste Veteraan 
Kiss Me I Am Bridget vd Ansjoros – Wijsbeek 
10 jr. teef met correcte lichaamsverhoudingen. Heel mooi hoofd en uitdrukking. Goede hals, 
gemiddelde hoekingen, zeer goede ribwelving en stevig bone. Gangwerk in orde. 
Uitmuntende vacht. Typisch temperament.  
2 Uitmuntend 
Lilo’s Tribute To Me – v Nimwegen 
9,5 jr. teef die in goede conditie wordt voorgebracht. Beeldig hoofd en uitdrukking. Stevige 
hals, gebalanceerde hoekingen, uitmuntende ribwelving en stevig bone. Wat steile croupe 
waardoor het gangwerk stuwing mist. Uitmuntende vacht. Typisch temperament en zeer 
goed voorgebracht.  
3 Uitmuntend 

 
 
 
 
 
 


