
Hazerswoude 18 maart 2017 
Keurmeester: Hr. H. Stigt 
 
Beste teef en Beste van het ras 
Sunrider Bella Swan – Candel/Reisinger/Lobl 
RCAC/RCACIB teven 
A Sense Of Pleasure’s Tea Fo Two -Korff 
Beste reu 
Nautical Joy Labrador Lewis Port – Groosman 
RCAC reuen 
Creekwater Close To My Heart – d Looze 
RCACIB reuen 
Riverflow Storm Of Stars – vd Breemen 
 
Puppyklas reuen 
Nautical Joy Labrador Dockyard – Hendriksen-d Klerk 
Gele jonge reu van 8 mnd., vol van kwaliteit en mooi type. Hoofd mooi in balans met lichaam, mooie 
lengte voorsnuit en scharend gebit. Donker oog, innemende expressie en rastypisch oor. Mooi 
belijnde hond, evenredig gehoekt, heerlijk bone en keurige vacht en otterstaart. Voor leeftijd keurige 
gangen, een welverdiende veelbelovend.  
1 Veelbelovend 
Thorny Heights Clever And Fast – vd Laar 
Jonge zwarte reu van 7,5 mnd. van een mooi type. Hoofd is mooi in balans voor leeftijd, mooi donker 
oog, innemende expressie, goed aangezet oor en scharend gebit. Keurige hals-rugbelijning, mooie 
ribbenpartij in ontwikkeling, passend bone, mooie voeten en evenredig gehoekt. Rastypisch 
gangwerk, nog los in front. Heerlijk innemend temperament, een vrolijke jongen. Otterstaart in 
aanleg goed.  
2 Veelbelovend 
De Pasmanhoeve Dexter – v Silfhout/Sinnige 
Zwarte reu van 9 mnd. met een zeer mooie rastypische vacht, mooi stug. Al breed in schedel maar ik 
zag graag een beetje meer lengte in voorsnuit zodat de verhouding in het hoofd wat beter wordt. 
Voldoende donker oog en scharend gebit. Prima bone en voeten, zeer mooie tonvormige ribben en 
evenredig gehoekt. Coördinatie in front moet tijdens het gaan nog veel verbeteren.  
3 Veelbelovend 
Viktor de Koperen Hond – Willemen-Boemaars 
Jonge choc. reu van bijna 7 mnd. van een zeer goed type en nog volledig in ontwikkeling. Goed 
gevormd hoofd met voldoende donker oog en prima gebit. Lichaam moet volledig uitbalanceren. In 
aanleg goede ribben, evenredig gehoekt voor en achter, prima bone en voeten en in aanleg goede 
vachtstructuur. Nog puppy gangwerk maar kan al mooi parallel gaan met voldoende paslengte. Moet 
wel op ringtraining.  
4 Veelbelovend 
 
Jeugdklas reuen 
Creekwater Close To My Heart – d Looze 
Zwarte reu van 15 mnd. van een uitmuntend type. Prachtig hoofd, heel mooi belijnd, typische 
labrador expressie en scharend gebit. Hond is volledig in balans, mooie hals-rugbelijning, prima 
ribben, mooi bone en voeten, typische vacht, voldoende otterstaart en prima ribkorf. Gangen niets 
op aan te merken, een welverdiende uitmuntend. 
1 Uitmuntend 
Fair-Court Touched To Be Sweet – Vriezen 
Forse gele reu van 14 mnd. van uitmuntend type. Krachtige voorsnuit, scharend gebit, duidelijke stop 
maar oog mag wat donkerder. Zeer krachtige hals, mooie bovenbelijning, prima bone en voeten en 



rastypische vacht en otterstaart. Prima vlotte gangen, goed gecoördineerd maar nog wel wat los in 
hak. Prima plaatje. 
2 Uitmuntend 
Brooks Valley’s Romeo – v Dommelen 
Choc. reu van 15 mnd. van een mooi type. Breed in schedel, mooie stop, krachtige voorsnuit net 
voldoende lang, heel mooie innemende expressie en prachtig oor. Goede hals-rugbelijning, mooie 
voorborst, evenredig gehoekt voor en achter. Prima bone en voeten, keurige vacht en otterstaart. 
Vlotte gangen, goed gecoördineerd.  
3 Uitmuntend 
Greenwood Lodge Our Dream Boy – Casterop-Groen 
Prachtige choc. reu van 9 mnd. van een zeer kwaliteitsvol type. Mooi hoofd, innemend en in balans, 
krachtige voorsnuit en scharend gebit. Mooie voorborst, passen bone en voeten, prima vacht en 
otterstaart en zeer evenredig gehoekt voor en achter. Voor 9 mnd. goed gecoördineerde gangen. 
Maakt een heel mooi plaatje in combinatie met de baas. Een welverdiende uitmuntend. 
4 Uitmuntend 
Dexter vd Hoogen Broek – Bos/v Klink 
Gele reu van 10 mnd. die zeer aan de maat is. Prachtig pigment, zeer breed in schedel, mooi donker 
oog, zag graag iets meer stop en mooi oor. Hals-rugbelijning mag wat vloeiender. Prima bone en 
voeten, fantastische otterstaart en goede ribkorf. Trekt tijdens het gaan zijn rug wat op en is zeer los 
in front. Lieve, stoute jongen die ringtraining nodig heeft.  
Zeer goed 
King Of Hearts of Tjibota Dreams – Haafs 
Gele reu van 11 mnd., een heel vrolijke jongen met innemend temperament. Hoofd en voorsnuit 
goed in verhouding, scharend gebit, mooi pigment en donker oog. Krachtige hals, evenredig in 
hoekingen, mooie tonvormige ribben en prima otterstaart. Voldoende vlotte gangen maar nog in 
front wat los.  
Uitmuntend 
Renzo vd Hoge Blieker – Postma-Boorsma 
Jonge choc. reu van 9 mnd. die mooi in balans is. Innemend hoofd, prima breed in schedel, iets rond 
oog, mooie voorsnuit en scharend gebit. Prima hals-rugbelijning, goede voorborst, evenredig gehoekt 
en mooi bone en voeten. Lichaam is zich mooi aan het ontwikkelen conform de leeftijd en prima 
vacht voor bruin. Keurige gangen, weinig op aan te merken. 
Uitmuntend 
Riverflow Just A Matter Of Time – vd Breemen 
Gele reu van 16 mnd. die iets droger in hoofd zou mogen zijn. Wel breed in schedel, krachtige 
voosnuit en scharend gebit. Mooie hals-rugbelijning, prima voorborst, mooi bone en voeten en goed 
gehoekt voor. Zag graag iets meer kniehoeking en breedte in borst. Prima vacht, kwispel en 
temperament. Gangen toch al netjes gecoördineerd.  
Uitmuntend 
Wizzy Wicked’s Jar Jar – Willekes 
Gele reu van 15 mnd. die voor mij te fors in hoofd is. Zeer breed in schedel, donker oog, zeer 
krachtige voorsnuit maar wat ruim in lip wat de belijning in hoofd stoort. Krachtige hals, mooie 
ribkorf, prima vacht en otterstaart. Ik zag graag wat meer donker pigment, bone is nog niet helemaal 
passend bij lichaam en voeten moeten vaster. Voldoende vlotte gangen. 
Zeer goed 
Pheasant Dreams of Storm’s Legacy – IJzendoorn-Gillissen 
1 jr. zwarte reu van prima type. Breed in schedel, krachtige voorsnuit, donker oog met alerte 
expressie en scharend gebit. Goede hals-rugbelijning, prima gewelfde ribben, passend bone en 
voeten. Ik zag graag iets meer hoeking in front. Gangen mogen wat meer uitgrijpend en zijn wat los. 
Vrolijk temperament.  
Zeer goed 
Suitable Companion Kenzo Impress – v Steenbergen 



Zwarte reu van 11 mnd. die zich nog volledig moet ontwikkelen. Veel lengte in hoofd maar mist wat 
breedte, erg klein oor en hoofd is nog niet in balans. Wel een heel alerte expressie en scharend gebit. 
Goede halslengte maar moet vloeiender in hals-rugbelijning. Wat recht in front, goed gehoekt achter 
en bone zou iets meer mogen. Erg los in front maar voldoende vlotte gangen. Vrolijk temperament. 
Zeer goed 
 
Tussenklas reuen 
 
Riverflow Storm Of Stars – vd Breemen 
Gele reu van 23 mnd. van een uitmuntend type en mooi in balans. Mooi innemend reuen hoofd, 
krachtige voorsnuit en scharend gebit. Mooie hals, goede bovenbelijning, prima bone en voeten. 
Mooie ribwelving, typische vacht en goede otterstaart en kwispel. Goed temperament. Vlotte 
gangen, iets los in front.  
1 Uitmuntend RCACIB 
Fenix Herbu Zadora – v Dieren-Springer 
Bijna 2 jr. zwarte reu die zeer breed in hoofd is. Krachtige, iets korte voorsnuit, scharend gebit en 
voldoende donker oog. Krachtige hals, goede hals-rugbelijning, prima evenredig gehoekt. Typische 
vacht, geweldige otterstaart en prima bone en voeten. Gecoördineerde gangen maar mogen met wat 
meer pit.  
2 Uitmuntend 
Name Of The Game v’t Chielewout – v Dijk/Godwaldt 
Groot formaat gele reu van 19 mnd. Hoofd is in verhouding met lichaam maar zag graag iets 
donkerder oog en pigment. Mooie hals-rugbelijning, evenredig gehoekt voor en achter, diep in 
ribben maar mag wat breder. Mooie vacht en otterstaart, passend bone en voeten, toont wat 
keelhuid. Voldoende vlotte gangen maar los in front.  
3 Zeer goed 
Fast Friend Fantase Blackflowers – Burggraaf 
Zwarte reu van 1,5 jr. met een innemend reuenhoofd. Voldoende donker oog, zeer krachtige 
voorsnuit, scharend gebit en mooi oor. Mooie ribwelving, passend bone en voeten, zeer mooie vacht 
en super otterstaart. Mag voor mij wel een keer in bad. Voldoende vlotte gangen. Ik zag toch graag 
een tikje meer beenlente.  
4 Zeer goed 
Foxeslake Bring Me Home – Kock/Niesen 
Zwarte reu van 20 mnd. die nog te breed in hoofd is en met een te korte voorsnuit. Hij verliest 
daardoor de typische labrador expressie en uitstraling. Scharend gebit, krachtige hals, goede ribkorf. 
Bone is niet in balans met de rest van het lichaam. Prima vacht en mooie otterstaart.  Gangen 
moeten vlotter. Om het type vandaag een  
Goed 
 
Openklas reuen 
Nautical Joy Labrador Lewis Port – Groosman 
2 jr. zwarte reu van uitmuntend type, kwaliteitsvol, een mooi plaatje. Mooi innemend hoofd, volledig 
in balans, krachtige voorsnuit en scharend gebit. Mooie hals-rugbelijning, evenredig gehoekt voor en 
achter, zeer mooie ribkorf, passend bone en voeten. Bruisend van type. Gangen parallel en zuiver. 
Een welverdiende uitmuntend. 
1 Uitmuntend CAC/CACIB 
Lab’spb You Tell’em – Cendi 
3,5 jr. gele reu van uitmuntend type. Breed in schedel, ietsje groot oor, innemende blik en scharend 
gebit. Krachtige hals, goede bovenbelijning, evenredig gehoekt voor en achter. Mooi bone en voeten, 
rastypische vacht en mooie otterstaart. Super kwispel. Vlotte gangen, niets op aan te merken.  
2 Uitmuntend 
Artemis Stables Doolittle – Boersma/v Nimwegen 



3 jr. zwarte reu van uitmuntend type. Innemend reuenhoofd, breed in schedel, krachtige voorsnuit, 
mooie expressie, oor wat open gedragen en scharend gebit. Goede hals-ruglijn, evenredig gehoekt 
voor en achter, passend bone, mooie voeten en mooie ribkorf. Vrolijk temperament, dat zie ik graag. 
Prima vlotte gangen. 
3 Uitmuntend 
Gino vd Peppelenbosch – Burggraaf 
Ruim 2 jr. choc. reu van uitmuntend type. Zeer breed in schedel maar toont wat bakken en verliest 
daarom de innemende blik die ik graag zie. Goede hals-rugbelijning, evenredig gehoekt voor en 
achter, passend bone en voeten, prima ribkorf, goede vacht, otterstaart en kwispel. Vlotte gangen 
met prima stuwing.  
4 Uitmuntend 
Noble Noam v Actreon – Schuitemaker-d Vreugd 
Zwarte reu van 4,5 jr. van een zeer goed type. Innemend reuenhoofd, krachtig in voorsnuit, scharend 
gebit en mooi donker oog. Voldoende krachtige hals, evenredig gehoekt voor en achter, bekken 
ligging kan beter en goed gewelfde ribbenpartij. Net voldoende bone, goede voeten en prima vacht. 
Wat los in front, verder voldoende vlotte gangen. 
Zeer goed 
 
Veteranenklas reuen 
Coco Loco X-Rated – v Nimwegen 
8 jr. choc, veteraan van mooi type maar die een beetje onder de indruk is van alles. Zeer innemend 
reuenhoofd, mooie krachtige voorsnuit en goed gebit. Prachtig bone en voeten, mooie vacht en 
super otterstaart. Prima vlotte gangen. Een ontzettende lieve hond maar omdat hij er vandaag 
weinig zin in heeft, wat eigenlijk wel zou moeten, een zeer goed. 
Zeer goed 
 
Jongste Pupklas teven 
Wahnhnish Lady Luck – Bakker 
Prachtig baby teefje van 4 mnd. van zeer mooie kwaliteit. Mooi innemend hoofdje, prachtig belijnd, 
mooie voorsnuit en scharend gebit. Prima hals-rug belijning, super bone en voetjes, prima vacht en 
mooi staartje. Prima vlotte gangen, heel mooi type.  
1 Veelbelovend 
Keizerin Sissi v’t Bakkersveld – Bakker-Meijer 
Zwart baby teefje van 5 mnd. van uitmuntend type. Vrouwelijk tevenhoofd, mooi in balans, prima 
gebit en innemende blik. Mooie hals-rug belijning, prima vacht, zeer rastypisch. Mooi evenredig 
gehoekt voor en achter, passend bone en voetjes. Kwaliteitsvol teefje die goede gangen laat zien. 
2 Veelbelovend 
Thorny Height Delightful Sky – Hoogendoorn 
Geel teefje van 4 mnd. van mooie kwaliteit. Mooi zwart pigment, goed gebit, aan het wisselen en 
mooie labrador blik. Krachtige hals, goede bovenbelijning, evenredig gehoekt voor en achter, mooi 
bone en voeten en prima vacht en staart. Vrolijke puppy gangen. Pas op met haar gewicht.  
3 Veelbelovend 
 
Puppyklas teven 
English Heritage Easy Abbey – Engels 
Zwart teefje van 6,5 mnd. van een mooi type, netjes in balans, fijn belijnd hoofd, alerte expressie en 
scharend gebit. Voldoende vloeiende hals-rug belijning, prima voorborst, passend bone en voeten en 
evenredig gehoekt voor en achter. Prima vlotte gangen, vrolijk maar nog wat los in front.  
1 Veelbelovend 
Charming Chili of Campbell’s Lair – vd Kooij-Slootweg 
Choc. teefje van 6 mnd. met een iets licht oog en het hoofdje zou voor mij wat vrouwelijker mogen. 
Voldoende krachtige voorsnuit, scharend gebit en flinke stop. Voldoende vloeiende hals-rug 



belijning, evenredig gehoekt voor en achter, passend bone en voeten en prima vacht. Heel mooie 
vlotte gangen. 
2 Veelbelovend 
 
Jeugdklas teven 
Double Trouble Road Of Princes – t Horst/Companjen 
Zwarte vrouwelijke teef van 17 mnd. van uitmuntend type, zeer kwaliteitsvol. Mooi innemend 
vrouwelijk hoofd met krachtige voorsnuit van mooie lengte zoals ik het graag zie. Scharend gebit en 
super expressie. Krachtige hals, mooie bovenbelijning, goed gehoekt voor en achter. Mooi bone, 
prima voeten en super otterstaart. Voldoende vlotte gangen. Zeer mooie teef. 
1 Uitmuntend 
Mayberry’s Dream You Are So Pretty – Burger 
Gele teef van 13 mnd. van een uitmuntend type. Mooi vrouwelijk hoofd, goed in balans en scharend 
gebit. Mooie hals-rug belijning, evenredig gehoekt voor en achter, mooi passend bone en voeten. 
Zeer rastypische vacht en otterstaart en prima kwispel. Mooie kwaliteitsvolle teef. Vlotte, vrije 
gangen, iets breed in front. Een wel verdiende uitmuntend. 
2 Uitmuntend 
Mayberry’s Dream Adorable Photo – Burger 
Uitmuntende gele teef van 11 mnd. met een vrouwelijk hoofd. Voorsnuit mag nog wat krachtiger, 
scharend gebit, voldoende donker oog en prima expressie. Krachtige hals, prima rastypische vacht, 
super kwispel, mooie otterstaart, passend bone en voeten en super mooi gevormde ribkorf. Prima 
gangen. Kwaliteitsvolle teef, een welverdiende uitmuntend. 
3 Uitmuntend 
Brooks Valley’s Bonnie – Traa 
Vrouwelijke choc. teef van 15 mnd. van uitmuntende kwaliteit. Mooi hoofd, in balans, mooi oor, 
typische labrador expressie, krachtige voorsnuit en scharend gebit. Prachtige hals, mooie hals-
rugbelijning en passend bone en voeten. Vandaag helaas een beetje uit vacht maar in aanleg mooie 
structuur en mist daarom ook de wat dikkere otterstaart. Evenredig gehoekt voor en achter. Prima 
vlotte gangen. 
4 Uitmuntend 
Aschanti – d Ruijter 
Gele teef van 14 mnd. met een zeer innemend vrouwelijk tevenhoofd, goed in balans en mooi 
pigment. Voldoende krachtige hals-rug belijning, goed gehoekt voor en achter, passend bone en 
voeten voldoende vast. Mooie warme gele kleur, prima rastypische vacht en otterstaart. Prima vlotte 
gangen. 
Uitmuntend 
Bender-Senang Photogenic Karma – Hutten/Roebers 
Gele vrouwelijke teef van 15 mnd. van groot formaat. Hoofd is in balans met lichaam maar ook aan 
de forse kant. Mooie innemende expresse. Goede hals-rug belijning, passend bone en voeten. 
Evenredig gehoekt voor en achter maar zou beiden wat meer mogen zijn. Rastypische vacht, goede 
staart en kwispel. Paslengte voor moet uitgrijpender en mag wat krachtiger.  
Zeer goed 
Wizzy Wicked’s Leia Organa – Derksen 
Gele teef van 15 mnd. van groot formaat maar wel in balans. Voldoende vrouwelijk hoofd met 
innemende expressie. Krachtige hals, rechte bovenbelijning, voldoende gehoekt voor en goed 
gehoekt achter. Voeten mogen wat vaster, voldoende gewelfde ribkorf en prima vacht. Erg los in 
front en hoge staart stoort de belijning tijdens het gaan. 
Zeer goed 
Dolly Jane v Jojamaco’s Hof – Vos-Snoek 
Vrouwelijk choc. teefje van 13 mnd. van een wat fijn type. Vrouwelijk hoofd met voldoende donker 
oog, voorsnuit moet wat krachtiger maar is wel passend bij het lichaam. Goede hals, ribkorf goed in 



aanleg, fijn passend bone en mooie voetjes. Gaat rustig en gecoördineerd door de ring maar 
paslengte voor en achter zou meer moeten zijn.  
Zeer goed 
Black Family Shield Aurora – d Hoog 
Gele teef van 9 mnd. met een mooi donker oog, vrouwelijk hoofd, voorsnuit voldoende krachtig, 
scharend gebit en prima pigment. Ik zag graag iets meer opvulling onder de ogen. Goede hals-rug 
belijning, mooie voorborst, prima ribkorf en passend bone en voeten. Typische mooie vacht, goede 
staart en mooie kwispel. Gangwerk nog erg los in front, moet beter gecoördineerd van achter naar 
voren. Lief temperament.  
Zeer goed 
Black Magic Woman of Witton Le Wear – Reuling-Keurentjes 
Zwarte teef van 16 mnd. met een vrouwelijke belijning. Vrouwelijk hoofd, goed in balans, innemende 
expressie en scharend gebit. Prima hals-rug belijning, passend bone en voeten. Goede tonvormige 
ribben, evenredig gehoekt voor en achter en in aanleg glanzende vacht maar mist wat ondervacht. 
Evenredige gangen. Rustig temperament.  
Uitmuntend 
Noa Fan Twillens – Boersma 
Kwaliteitsvolle choc. teef van 15 mnd. Hoofd voldoende vrouwelijk, voldoende krachtige voorsnuit, 
scharend gebit en zeer mooi oor. Mooie hals-rugbelijning, prima voorborst en mooie tonvormige 
ribben. Voor een choc. prima vacht, goede otterstaart en evenredig gehoekt voor en achter. Zeer 
vlotte gangen maar trekt lendenen iets op tijdens het gaan.  
Uitmuntend 
Wahnahnish Indianapolis – Jansen 
Zwart teefje van 15 mnd. van uitmuntend type. Goed belijnd hoofd, vrouwelijk, prachtige voorsnuit, 
prima gebit en mooie expressie. Goede hals-rug belijning, prima ribwelving, evenredig gehoekt voor 
en achter. Passend bone, mooie voetjes, prima vachtstructuur en vrolijke kwispel. Mooie vlotte 
gangen. Maakt een mooi plaatje. 
Uitmuntend 
Suitable Companion Shadow Impress – v Beek 
Zwart teefje van 11 mnd., vrouwelijk maar erg fijn van bouw. Innemend vrouwelijk hoofd met mooie 
snuitlengte, scharend gebit, innemende uitdrukking. Halslengte is goed maar belijning moet 
vloeiender en ik zag graag meer hoekingen in front en in achterhand. Fijn bone, mooie voeten en 
vrolijke kwispel. Gangwerk nog niet in balans en trekt rug op tijdens het gaan. Heeft nog veel tijd 
nodig. Super temperament en netjes voorgebracht.  
Goed 
Black Pearl of Campbell – Kamps 
Zwarte teef van 16 mnd. die nog niet helemaal in balans is, wat mannelijk in hoofd en vrouwelijk in 
lichaam. Krachtige voorsnuit, scharend gebit, mooi oor en mooie expressie. Hals-rug belijning kan 
vloeiender, goede halslengte, passend bone, mooie voeten en prima otterstaart. Gangwerk kan met 
ruimere pas. Vrolijk en lief temperament.  
Zeer goed 
Greenwood Lodge One In A Million – v Casterop-Groen 
Choc. bruine teef van 9 mnd. van super kwaliteit. Mooi vrouwelijk hoofd, breed in schedel, super 
voorsnuit, scharend gebit, oog kan fractie donkerder en mooi oor. Krachtige hals, super tonvormige 
ribben, mooi bone en voeten. Keurige vacht, stug en rastypisch, mooie otterstaart, zoals ik het graag 
zie. Evenredig gehoekt voor en achter. Vandaag in iets rijkelijke conditie. Gangwerk zou met wat 
meer pit mogen. Om type een dikke uitmuntend. 
Uitmuntend 
Labramarine Java – Voloshyna/v Nimwegen 
Zwart teefje van 10 mnd. van prima kwaliteit. Mooi vrouwelijk hoofd met innemende expressie, 
krachtige voorsnuit, scharend gebit en mooi oor. Krachtige hals, mooie stugge vacht maar mist wat 



ondervacht. Voldoende gehoekt voor, goed gehoekt achter, passend bone en voeten die iets vaster 
mogen. Voldoende vlotte gangen. 
Uitmuntend 
Yeva Yadee van Actreon – v Loe-Ammerlaan 
Zeer kwaliteitsvolle zwarte teef van 17 mnd. Zeer mooi besneden, vrouwelijk hoofd met expressie 
zoals ik graag zie. Mooie voorsnuit en scharend gebit. Mooie krachtige hals, goede bovenbelijning, 
tonvormige ribben en passend bone en voeten. Evenredig gehoekt voor en achter, mooie vacht, 
otterstaart en kwispel. Vlotte gangen, nog wat los in front. Mooi plaatje en een wel verdiende 
uitmuntend. 
Uitmuntend 
 
Tussenklas teven 
Heart And Soul Road Of Princes – t Horst/Companjen 
Uitmuntende zwarte teef van 18 mnd., bruisend van type. Heel mooi vrouwelijk hoofd met donker 
oog, innemende expressie en krachtige voorsnuit. Heel mooie hals-rug belijning, prima voorborst en 
super gehoekt. Rastypische tonvormige ribben, mooie otterstaart en super kwispel. Heerlijk bone, 
kwispel en bespiering. Vlotte gangen met reach en drive (stuwend en uitgrijpend). Prachtige teef, 
een dikke uitmuntend. 
1 Uitmuntend 
Wahnahnish Look A Like – Candel 
Gele teef van een super mooi type. Vrouwelijk hoofd in balans met lichaam, mooi donker oog, 
voldoende pigment, mooie lange krachtige voorsnuit en scharend gebit. Krachtige hals, super 
voorborst, mooi passend bone en prima voeten. Tonvormige ribbenpartij, super mooie vacht en 
dikke staart met vrolijke kwispel. Vlotte gangen, niets op aan te merken. Kwaliteitsvolle teef en een 
welverdiende uitmuntend 
2 Uitmuntend 
Hot Summer Night vd Ansjoros – Bugel-Jansen 
Super choc. teef van 21 mnd., een zeer kwaliteitsvolle uitmuntende teef. Prachtig hoofd, niets op aan 
te merken, bruisend van type. Krachtige voorsnuit en scharend gebit. Mooie hals, super tonvormige 
ribbenpartij, mooi bone en eerlijke voeten. Goed gehoekt voor en achter, super alert en attent, 
mooie kwispel. Heel mooie bespiering. Een dikke uitmuntend 
3 Uitmuntend 
Dream Touch of The Booming Bliss – Janssen-Bouwman 
Zwarte teef van 21 mnd. van uitmuntend type. Super mooi hoofd, mooi belijnd, vrouwelijke 
krachtige voorsnuit, scharend gebit en alerte expressie. Mooie hals-ruglijn, voldoende voorborst, 
passend bone en mooie voeten. Prima ribkorf, goede vacht en otterstaart en vrolijke kwispel zoals ik 
het graag zie. Evenredig gehoekt voor en achter wat terug te zien is in gangwerk, vol reach en drive 
(uitgrijpen en stuwend). Een welverdiende uitmuntend. 
4 Uitmuntend 
Ingka – Berendsen 
Zwarte teef van 19 mnd. van een zeer goed type maar moet nog volledig uitzwaren. Vrouwelijk 
hoofd, mooi donker oog, prima voorsnuit maar gebit is helaas niet conform standaard. Oog is net 
voldoende donker. Goede halslengte, prima voorborst, bone passend bij lichaam, goede vacht maar 
bespiering kan beter. Voldoende paslengte. Vanwege gebit en temperament, helaas vandaag een 
goed. 
Goed 
Selene of Coopers Hill – vd Kuip-Meijberg 
Bijna 2 jr. teef van uitmuntend type. Mooi vrouwelijk hoofd, oog voldoende donker, hoofd mooi in 
balans, krachtige voorsnuit en scharend gebit. Mooie hals-rug belijning, typische ribkorf, evenredig 
gehoekt voor en achter en passend bone en voeten. Gaat met prima vlotte gangen. Uitmuntend type 
maar vanwege gedrukt temperament vandaag toch een zeer goed 
Zeer goed 



Riverflow Calm After The Storm – vd Breemen 
Vrouwelijke teef van 23 mnd. van uitmuntend type. Prima vrouwelijk hoofd met innemende 
expressie, voldoende krachtige voorsnuit en scharend gebit. Krachtige hals, goede bovenbelijning, 
evenredig gehoekt voor en achter. Passend bone, voetjes voldoende vast, heel mooie tonvormige 
ribben. Typische vacht, otterstaart en kwispel. Gangwerk breed en iets los in front maar gaat met 
goede stuwing. Een welverdiende uitmuntend. 
Uitmuntend 
Precious Sweet Rose v Meinweg – Sanders 
Bijna 2jr. zwarte teef met een prima vrouwelijk hoofd. Oog voldoende donker, scharend gebit en 
prima voorsnuit. Krachtige hals, voldoende voorborst en mooie ribbenpartij. Mooie voetjes, passend 
bone maar polsen mogen iets krachtiger en ze staat achter iets ondergeschoven. Otterstaart kan 
beter maar wel een prima vacht. Gangwerk wat ongecoördineerd. Heeft ringtraining nodig en ze mag 
niet dikker worden. 
Zeer goed 
Mayberry’s Dream Blonds Have Fun – Burger 
Uitmuntende kwaliteitsvolle gele teef van 17 mnd. Vrouwelijk hoofd, mooi belijnd, krachtige 
voorsnuit, scharend gebit en alerte expressie. Mooie hals-rugbelijning, passend bone en voeten en 
evenredig gehoekt voor en achter zoals het hoort te zijn. Teef is mooi in harmonie, typische vacht, 
super otterstaart en heerlijke kwispel. Voldoende vlotte gangen, mooi gecoördineerd. Een dikke 
uitmuntend. 
Uitmuntend 
Abayomi Pacha of Sweet Ale – Zoetebier Koopman 
Gele teef van 20 mnd. van uitmuntend type. Vrouwelijk hoofd met krachtige voorsnuit, breed in 
schedel, mooi donker oog en typische expressie. Krachtige hals, rechte rug, mooie ribkorf en 
voldoende gehoekt voor, goed gehoekt achter. Staat voor iets frans. Passend bone en mooie voeten. 
Zou voor wat meer kunnen uitgrijpen, wel voldoende stuwing. Netjes gepresenteerd. 
Uitmuntend 
 
Openklas teven 
Sunrider Bella Swan – Candel/Reisinger-Lobl 
Eyecatching (opvallende) uitmuntende zwarte teef van 4 jr. Mooi vriendelijk hoofd, zeer goed in 
balans, krachtige voorsnuit en innemende expressie. Krachtige hals, mooie voorborst, gehoekt zoals 
ik het graag zie. Super ribben, prachtige stugge zwarte vacht typischer kan niet, mooie otterstaart en 
kwispel. Mooi bone en eerlijke voeten. Super gangwerk met reach en drive (uitgrijpend en stuwend), 
Fantastische teef, een welverdiende uitmuntend 
1 Uitmuntend CAC/CACIB/BOB 
Miss Poppins of The Barking Voices – Groeneweg-d Klerk/Verschoor-Groeneweg 
3 jr. uitmuntende prachtige teef vol kwaliteit en met een super mooie belijning. Hoofd passend bij 
lichaam, krachtige voorsnuit, scharend gebit en innemende expressie. Voor en achterhanhoeking 
volledig in balans, super ribben, passend bone en voeten en mooie otterstaart en kwispel. Prima 
paslengte, voldoende stuwing. Maakt een heel mooi plaatje. Prachtige teef, een dikke uitmuntend. 
2 Uitmuntend 
Reagis Star Kisses – Toonssen 
2 jr. gele teef vol kwaliteit. Mooi hoofd, prima belijnd en in balans, donker oog, alerte expressie, 
scharend gebit en mooi gedragen oor. Sterke hals, mooie bovenbelijning, krachtige rug en goed 
gehoekt voor en achter. Zeer mooie ribbenpartij, rastypische vacht en otterstaart, passend bone en 
voeten. Lekker gespierde billen en gaat met prima stuwing.  
3 Uitmuntend 
Creekwater Chardonay Kisses – Engels 
Gele teef van 3,5 jr., uitmuntende teef, mooi in balans. Vrouwelijk hoofd met donker oog en alerte 
expressie, krachtige voorsnuit en scharend gebit. Super nek, prima voorborst, mooi bone en voeten 



en rastypische ribbenpartij. Evenredig gehoekt voor en achter, super vacht, otterstaart en kwispel. 
Gangwerk is breed, parallel en zuiver. Mooi type. 
4 Uitmuntend 
Fern v’t Witte Noorderlicht – Noordermeer 
2 jr. zwarte teef van zeer goed type. Vrouwelijk hoofd is iets rond in schedel, oor iets laag en open, 
voldoende krachtige voorsnuit en scharend gebit. Ik zag graag iets meer halslengte en hoeking voor 
en bekken is iets te hellend. Prima vacht en zeer mooie otterstaart, passend bone en voeten. Wikkelt 
achter de pas niet mooi af en mist daarom wat drive. Lief temperament.  
Zeer goed 
Sweet Candy Corn of Coopers Hill – vd Kuip-Meijberg 
3 jr. zwarte teef van uitmuntend type. Mooi vrouwelijk hoofd met krachtige voorsnuit, innemende 
expressie en mooi oor. Voldoende halslengte, mooie ribbenpartij en goed gehoekt voor en achter. 
Mooie staart maar een beetje kort en ik mis de kwispel. Voldoende vlotte gangen. Innemend 
temperament.  
Uitmuntend 
Layla v’t Abbertbos- Wildeboer 
5 jr. choc. bruine teef van uitmuntend type maar ze mag niet zwaarder worden. Mooi innemend 
hoofd met alerte en attente expressie, scharend gebit, mooie voorsnuit en mooi oor. Tonvormige 
ribben, evenredig gehoekt voor en achter, passend bone en voeten. Mooie vacht met prima kwispel 
maar mag wat meer otterstaart. Gangwerk voldoende krachtig. Prima type.  
Uitmuntend 
Suitable Companion Angel Honey – v Beek 
Gele teef van 2,5 jr. die nog volledig moet uitzwaren. Mooi vrouwelijk hoofd maar voorsnuit moet 
nog krachtiger, scharend gebit. Goede halslengte, rechte rug, wat steil in front en goed gehoekt 
achter. Bone zo beter kunnen net zoals de voeten. Ribbenpartij moet uitzwaren. Gangwerk nog 
ongecontroleerd, wel voldoende stuwing. Moet zich vrijer tonen. Mooi gepresenteerd. 
Zeer goed 
Old Changed Way’s Oops I Did It Again – v Gaans/Doornbos 
2 jr. zwart teefje van vrouwelijk type maar moet nog verder uitzwaren. Vrouwelijk hoofd met 
voldoende donker oog, voldoende krachtige voorsnuit en mooi oor. Hals-rug belijning moet 
vloeiender, passend bone en voeten, voldoende gewelfde ribbenpartij maar otterstaart en kwispel 
mogen wat met meer pit. Mag met meer pit door de ring en ik zag graag wat meer paslengte.  
Zeer goed 
Lovely Leonore of Cape Makkovik – Valentin 
2,5 jr. gele teef met een vrouwelijk hoofd en brede schedel. Duidelijke stop, krachtige voorsnuit en 
scharend gebit. Krachtige hals, vlakke bovenlijn, goede voorborst en ribbenkast. Mooi bone en 
polsen maar voeten staan wat naar buiten gedraaid. Goede vacht conditie, prachtige otterstaart en 
goed gehoekt voor en achter. Krachtig gangwerk, voldoende uitgrijpend en stuwend. Leuk 
temperament.  
Uitmuntend 
Dear Beau vd Bernerberg – vd Berg 
Choc. teef van 15 mnd. met een wat mannelijk maar toch innemend hoofd en helaas net geen 
scharend gebit. Hoofd mooi belijnd, zeer innemend en attent met krachtige voorsnuit. Prima hals, 
voor voldoende gehoekt, achter goed gehoekt. Mooie ribbenpartij, passend bone en voeten, zeer 
mooie vachtstructuur maar chocolat kleur moet verbeteren. Gangwerk met prima pas. Wegens gebit 
een goed. 
Goed 
Coolmen’sChiff Chaff – Koeleman-Blessing 
Gele innemende teef van bjna 3 jr. van een uitmuntend type. Voldoende krachtige voorsnuit, 
scharend gebit maar mag iets meer opvulling onder de ogen. Krachtige hals, zeer mooie 
belijning/hals-rug belijning, goed gehoekt voor en achter. Voldoende bone, prima voeten, prachtige 
staart en kwispel. Nog wat los in front, voldoende stuwing achter. Maakt een mooi plaatje.  



Uitmuntend 
 
Gebruikshondenklas teven 
A Sense Of Pleasure’s Tea For Two – Korff 
3 jr. prachtige kwaliteitsvolle teef met een prachtig belijnd hoofd. Innemende expressie, krachtige 
voorsnuit en prachtig donker oog. Krachtige hals, gebalanceerd totaalbeeld en prachtige ribbenkast. 
Beeldig bone en voeten, precies goed gehoekt, geweldige vacht van super kwaliteit en beeldige 
staart. Fantastisch uitgrijpend en stuwend gangwerk. Perfect plaatje. 
1 Uitmuntend RCAC/RCACIB 
Whispering Labs New Charm – Gosset-Sermon 
2 jr. gele teef van uitmuntende kwaliteit. Mooi vrouwelijk hoofd met krachtige voorsnuit, donker oog 
en goede ooraanzet. Krachtige hals, goede bovenlijn en goed gehoekt voor en achter. Mooi bone en 
voeten, goede typische vacht en mooie otterstaart. Goed gangwerk, breed en parallel en met 
uitstekende stuwing.  
2 Uitmuntend  
Jill’s Blue Moon of Sir Geof – vd Pijl-Kock 
2 jr. zwarte vrouwelijke teef van prima kwaliteit. Mooi vrouwelijk innemend hoofd, mooi belijnd, 
krachtige voorsnuit, scharend gebit en mooi donker oog. Goede hals, voldoende gehoekt voor, goed 
gehoekt achter. Polsen mogen iets krachtiger en ze moet zich nog verder ontwikkelen. Nog los in 
front, voldoende stuwing. 
3 Uitmuntend 
Euphemia Ruby’s May This Be Love – Hofland-d Jonge 
Zwarte vrouwelijke teef van 22 mnd. met een vrouwelijk hoofd. Iets rond in schedel, prachtige 
voorsnuit, mooi oog en expressie. Goede halslengte maar ik zag graag iets meer hoeking voor. Goed 
gehoekt achter, passend bone, mooie voeten, prima vacht, ribben mogen wat uitzwaren en super 
otterstaart. Zou met iets meer pit door de ring mogen gaan. Maakt wel een mooi plaatje.  
4 Uitmuntend 
 
Kampioensklas teven 
Karamelle – Valentin 
6 jr. gele kwaliteitsvolle teef. Beeldig vrouwelijk hoofd met goede proporties, krachtige voorsnuit en 
scharend gebit. Mooie belijning, stevige hals, goed gehoekt voor en achter en mooie ribbenkast. 
Prachtig bone, krachtige polsen en voeten, goede vacht en otterstaart en heerlijk temperament. 
Goed uitgrijpend gangwerk en goed gecoördineerd. Beeldig type. 
1 Uitmuntend 
 
Veteranenklas teven 
Coolmen’s Celebration – Koeleman-Blessing 
Bijna 9jr. zwarte uitmuntende teef van een fantastisch type. Prachtig vrouwelijk hoofd, heel mooi 
besneden, attent en alert, goed gebit en prachtige expressie. Mooie hals, super toplijn, heel 
evenredig gehoekt voor en achter. Fantastische vacht, super otterstaart en kwispel. Nog steeds 
bruisend in type. Voor leeftijd nog een geweldig gangwerk. Een welverdiende dikke uitmuntend. 
1 Uitmuntend 

 
 
 


