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VERSLAGEN ZIJN HELAAS NIET COMPLEET 
 
Beste teef en Beste van het Ras 
Cara Mia Herbu Zadora – Nugteren 
RCAC/RCACIB teven 
Heart And Soul Road Of Princes – t Horst 
Beste pup 
Truth Or Dare of The Barking Voices - Boerhof 
Beste reu 
Alkhamhurst Rusell Square – Verhaag 
RCAC/RCACIB reuen 
Madabout Kissed The Girls - Kivimaki 
 
Puppyklas reuen 
Renzo vd Hoge Blieker – Postma-Boorsma 
Nog net geen 9 mnd. en al erg ver ontwikkeld. Is momenteel wat mollig. Goed type met krachtig 
reuenhoofd en goede oogkleur. Harmonisch gebouwd, mooie toplijn, prima staart en vacht. Toont bij 
het gaan in voorhand zijn leeftijd.  
1 Veelbelovend 
Lab Lodur’s Neverending Story – v Teeffelen 
Reu van 7 mnd. die voor leeftijd goed is ontwikkeld en in goede conditie wordt voorgebracht. 
Voorsnuit in verhouding tot schedel wat kort. Moet zich in voorhand nog verder ontwikkelen. 
Voldoende voorborst, prima bone en voeten en voldoende voorhandhoeking. Voor leeftijd al goed 
gangwerk.  
2 Veelbelovend 
General Joe Bella Mare – Bolmann 
Aantrekkelijke pup van 6 mnd. van een goed type. Is helaas veel te dik wat zich uit in voeten, rug en 
gangwerk dat niet optimaal is. Goede hoekingen, goede vacht en staart. Zal in fitte en afgeslankte 
conditie zeker hoger komen.  
3 Belovend 
 
Jeugdklas reuen 
Fair-Court Touched To Be Sweet – Vriezen 
Forse gele reu van 13 mnd. met een goed gevormd mannelijk hoofd en vriendelijke uitdrukking. 
Lichte frons op schedel. Prima bone en voeten maar zou wat beterere hoekingen in voorhand mogen 
hebben. Is wat kort in hals, goede ruglijn, prima vacht en staart. In gangen nog wat los.  
1 Zeer goed 
Labrador Garden’s Xen – v Tricht-v Leeuwen 
Forse choc. reu van 10 mnd. die goed is ontwikkeld voor leeftijd. Mannelijk hoofd met zware 
onderlip. Zwaar bone, goede voeten. Mist 4 premolaren. Goede hals, nog erg los in front en 
voldoende achterhandhoeking. Uitmuntende vacht en staart. Gaat voor breed en achter nauw. Goed 
type.  
2 Zeer goed 
 
Tussenklas reuen 
Labrador Garden’s Undercover Dog – v Tricht 
Harmonieus gebouwde zwarte reu van 22 mnd. met een goed hoofd. Wat zware onderlip en hij trekt 
nog wat lichte frons op schedel. Goede hoekingen voor en achter, mooie hals en goede 
bovenbelijning. Goede vacht en staart. Bij het gaan voor correct, achter wat nauw.  



1 Uitmuntend 
Porthos of The Noble Falcon – d Boer 
Reu van een aardig type met een aantrekkelijk hoofd. Goede hals, toont wat welving over de 
lendenen en iets hellend bekken. Goed bone maar zag graag sterkere middenvoet. Moet zich verder 
ontwikkelen in voorborst en ribben. Goede vacht en staart. Soepel gangwerk.  
2 Zeer goed 
 
Openklas reuen 
Love Is The Power Fan ’t Detica –Bergen  
Zwarte reu van een goed type met een goed gevormd hoofd dat wat vlakker in wang mag zijn. Iets 
rond oog met mooie kleur. Prima hoekingen voor en achter en harmonisch totaalbeeld. Prima bone 
en voeten, mooie hals-ruglijn en goede staartaanzet. Wat zachte vacht (pas gewassen?) die wat veer 
toont aan broek en staart. Vlotte gangen, iets los in ellebogen.  
2 Uitmuntend 
Elerrina Carnil – Jongsma 
4 jr. zwarte reu van een mooi type. Hij gedraagt zich als een pup in de ring. Mooi hoofd maar 
schaargebit mist 2 premolaren. Mooie voorhandhoeking, prima ribben maar hij is wat te zwaar. Rug 
kan vaster. Prima vacht en staart. Diepe achterhandhoeking. Correcte gangen. In fitte, harde conditie 
verdient hij zeker meer.  
3 Zeer goed 
Alisia Beack’s Dublin Bay Du Kat – d Vries 
Zwarte reu van aardig type die zich niet optimaal toont. Aardig hoofd met lieve uitdrukking. Zag 
graag meer hoeking in voorhand, mooie achterhandhoeking, mooie toplijn en staartaanzet. Goed 
bone en voeten maar mag wel wat kilo’s afvallen. Gangwerk rechtlijnig met korte paslengte.  
4 Zeer goed 
Foxeslake Morning Bird – Smits-Deurvorst 
Zwarte reu van aardig type maar zag graag wat meer lengte in voorsnuit, goed oog. Goede 
schouderligging, opperarm kon schuiner en goed bone. Toont franse stand en wat zwakke 
middenvoet. Goede ribben, harde vachtstructuur maar teveel golf over de rug. Toont bij gangwerk 
lichte afwijking(?)in knie.  
Zeer goed 
John Rocha Gorska Fantazia – Kripak-Ridder 
Forse gele reu van goed type maar die in veel te zware conditie word voorgebracht. Hoofd met lieve 
expressie maar mocht wat vlakker in wangen zijn. Goede hals-ruglijn en schouderligging, voldoende 
opperarm, mooie achterhand en goede vacht en staart. Bij het gaan achter correct, voor zeer breed 
met uitdraaiende voeten.  
Zeer goed  
Igor v’t Bovenveen –  v Egmond 
Zwarte reu van aardig type maar de schedel is wat breed voor deze voorsnuit en hij toont wat 
bakken. Goede schouderligging, opperarm kan schuiner en wat smal tussen voorbenen. Voldoende 
bone en goede voeten. Goede achterhandhoeking, goede vacht en staart en mooie toplijn. Gaat 
achter correct en voor breed.  
Zeer goed 
 
Jongste Puppyklas teven 
Klara Okeanas Elite – Boersma 
Geel teefje van 6 mnd.van een goedtype maar dat wel nog moet gaan groeien. In juiste conditie 
voorgebracht. Goed bone en voeten maar moet nog wat sterker in middenvoet worden. Voldoende 
voor- en achterhandhoeking. Toont al goede vachtstructuur en mooie staart. Bij het gaan nog erg los 
in front.  
2 Veelbelovend 
It’s Cloudy Wing vd Ansjoros – Bugel-Jansen 



6 mnd. oud geel teefje dat in te zware conditie wordt voorgebracht. Vrouwelijk hoofd met goede 
expressie en mooi pigment. Goede voor- en 
achterhandhoeking, goed bone. Staat met uitgedraaide voorvoeten die sterker moeten zijn. Goede 
ribben maar staat achter sterk koehakkig. Goed voorgebracht. Bij het gaan voor wijd en achter 
koehakkig.  
Belovend 
 
Puppyklas teven 
Truth Or Dare of The Barking Voices – Boerhof 
Fraai geel teefje van 6 mnd. die al heel harmonieus is. Mooi hoofd, prima hoekingen voor en achter 
en mooie toplijn. Mooi bone en voeten, goede voorborst, mooie staartaanzet en goede ribben. Prima 
vacht en staart voor leeftijd. Moet niet zwaarder worden. Vlotte gangen, iets los in ellebogen. Een 
hondje met toekomst. 
1 Veelbelovend, Beste Pup 
English Heritage Waverley Abbey – Verwoerd 
Zwart teefje van 6 mnd. van een goed type. Vrouwelijk hoofd met wat rond oog. Goed bone en 
voeten, goede hoekingen voor en achter en momenteel een tikje overbouwd. Iets lage staartaanzet. 
Bevedering aan de broek waaraan getrimd is. Loopt al heel goed voor leeftijd. Harmonieus 
totaalbeeld.  
2 Veelbelovend 
English Heritage Easby Abbey – Engels 
Zwart teefje van 6 mnd. van een mooi type maar wordt helaas in te zware conditie voorgebracht wat 
zich vertaalt in niet strakke ruglijn en weke middenvoeten voor. Goede hoekingen, goede hals, mooie 
harde vachtstructuur en goede staart. Gaat vlot en recht maar nog los in front.  
3 Veelbelovend 
Picturelabs Paradise – Boerhof 
Gele teef van 8 mnd. die momenteel te zwaar is. Mooi vrouwelijk hoofd met goede expressie en 
mooi pigment. Toont ovale voeten die sterker moeten worden. Goede voorborst, zag graag 
schuinere opperarm. Goede achterhandhoeking en goede vachtstructuur. Iets lage staartaanzet. 
Gaat vlot maar erg los in front.  
4 Belovend 
 
Jeugdklas teven 
Greenwood Lodge Naughty Girl – Kinwel 
Teefje van aardig type maar zag graag meer beenlengte. Aardig hoofd met lieve uitdrukking maar 
stop is wat vloeiend. Prima bone en voeten, zeer goede vacht en staart en goede ribben. Gaat vlot 
maar moet nog wat meer stuwkracht krijgen.  
4 Uitmuntend 
Reed’s Fowling Goldilocks –  
Geel teefje van 12 mnd. van een wat fijner type. Vacht is in de rui. Vrouwelijk hoofd mag iets voller in 
voorsnuit zijn, mooi oog. Goed bone maar ovale voeten die vaster moeten zijn. Mooie hals-ruglijn, 
voldoende voorborst, opperarm iets laag. Goede achterhandhoeking en goede ribben. Gaat vlot, wat 
los in front.  
Zeer goed 
Black Pearl of Campbell – Kamps 
Zwarte teef die momenteel niet in balans is. Mooi hoofd met goed oog. Zou voor en achter iets meer 
hoeking kunnen tonen. Goed bone, staat frans, voldoende voorborst en mooie hals-ruglijn. Goede 
staart maar vacht mist op dit moment onderwol. Gaat achter goed, voor los in ellebogen. 
Zeer goed 
Bender-Senng Photogenic Karma – Roebers 



Flinke teef van mooi type met een mooi hoofd en uitdrukking. Goed bone, goede voeten, voldoende 
voorborst maar opperarm kan iets langer. Goede ribben, prima vacht en staart. Toont al goed 
gangwerk maar moet nog vaster in rug worden.  
Uitmuntend 
 
Tussenklas teven 
Benthe vh Lofarveld – de la Porte 
Teef van mooi type met een mooi vrouwelijk hoofd en goede expressie. In juiste conditie 
voorgebracht. Goede schouderligging, opperarm kan iets langer. Goede voorborst, prima bone en 
voeten. Niet in volle vacht vandaag. Mooie achterhand en sterke ruglijn. Soepel en correct gangwerk.  
2 Uitmuntend 
Down To Earth Road Of Prines – Veldman 
Teefje van goed type. Vrouwelijk hoofd met vriendelijke uitdrukking. Goed bone en voeten, goede 
halsruglijn en goede hoekingen voor en achter. Prima vacht en staart. In goede conditie 
voorgebracht. Vlotte gangen maar nog wat los in voorhand. Harmonisch totaalbeeld.  
3 Uitmuntend 
Odylle v’t Maneschijnhof – v Teeffelen 
Forse gele teef van goed type. Goed belijnd hoofd dat wat vrouwelijker mag zijn. Goede hoekingen 
voor en achter, prima voorborst en fors bone en prima voeten. In goede gespierde conditie 
voorgebracht. Mooie staart en goede ribben. Prima gangen.  
4 Uitmuntend 
Dream Touch o The Booming Bliss – Janssen-Bouwman 
Teef van aardig type die in te zware conditie wordt voorgebracht. Vrouwelijk hoofd maar stop mag 
wat markanter en schaargebit mist 2 premolaren. Goede schouderligging, opperarm kan schuiner en 
goed bone. Draait voorvoeten uit en middenvoet kan sterker. Bij het gaan los en ze trekt de lendenen 
wat op. In juiste conditie kan het verbeteren.  
Zeer goed 
Hot Summer Night vd Ansjoros – Bugel-Jansen 
Forse choc. teef met een mooi hoofd en uitdrukking. Goede voorhandhoeking en voorborst en goede 
hals-ruglijn. In goede conditie voorgebracht. Prima bone en voeten en goede ribben. Prima vacht en 
staart maar wat diepe achterhandhoeking. Vlot gangwerk, wat los in voorhand.  
Uitmuntend 
Singing In The Rain of Cindys Rocks – Nomden 
Teefje van aardig type maar de oogplaatsing is een tikje schuin. Goed gebit mist 1 premolaar. 
Voldoende bone maar middenvoeten kunnen sterker en draait in stand de voorvoeten uit. Goede 
schouderligging maar in te zware conditie voorgebracht. Voldoende achterhandhoeking. Toont vlot 
gangwerk, wijd in front.  
Zeer goed  
Openklas teven 
Cara Mia Herbu Zadora – Nugteren-Mulckhuysen 
Vrouwelijke teef van mooi type. Mooi hoofd met lieve expressie. Mooie hals, rug mag wat strakker, 
goede staartaanzet. Prima hoekingen voor en achter, prima voorborst, goed bone maar 
middenvoeten kunnen sterker. In juiste conditie voorgebracht. Vlot en correct gangwerk. 
1 Uitmuntend CAC/CACIB/BOB 
Layla v’t Abbertbos – Wildeboer 
Teefje van goed type maar ze draagt te veel kilo’s vandaag. Mooi hoofd en oogkleur. Goed bone, 
zwakke middenvoet, goede voorhandhoeking en prima voorborst. Goede achterhandhoeking, mooie 
bovenbelijning en goede vacht en staart. Toont wat laaggesteld. Energiek gangwerk maar draait 
voorvoeten sterk naar binnen. Zal in juiste conditie zeker hoger komen.  
3 Zeer goed 

 



 
 
 
 
 
 
 
 


