
Holland Cup Amsterdam 

9 december 2016 

Keurmeester: Mr. John Thirwell (GB) 

 

Beste reu en Beste van het ras 

Kowalsi Chesterfield – Parreno 

RCAC/RCACIB reuen 

Madabouts Kissed The Girls – Nugteren-Mulckhuijse 

Beste teef 

Whispering Labs New Charm – Gosset-Sermon 

RCAC/RCACIB teven 

Stole The Show Road Of Princes- t Horst-Companjen  

 

Jeugdklas reuen 

Twinflames Curly-Wurly – Gralla 

Reu van 16 mnd. met een goed totaalbeeld. Mannelijk hoofd maar oog kon beter gevormd 

en oor wat kleiner. Goede hals en schouder, gebalanceerd lichaam met goed bone. Goede 

ribben en zeer goed gehoekt achter. Goede belijning. Positief en zuiver gangwerk. Zag graag 

een betere vacht en staart.  

1 Uitmuntend 

Fair-Court Touched To Be Sweet – Vriezen 

Beeldig type reu van 10 mnd. Goed hoofd met ruime stop, donker oog met goede expressie 

en goed oor. Hals en schouder zijn in orde, Goed bone, benen en voeten. Moet nog wat 

volwassener worden. Diep gebalanceerd lichaam en achterhandhoeking is in orde. Goede 

vacht en staart. Zuiver gangwerk.  

2 Uitmuntend 

Maximus of Kawarimono – Chaiyot 

Reu van 11 mnd. van een goed type. Aantrekkelijk hoofd dat voor de leeftijd precies goed is 

en met een beeldig donker oog. Goede hals en schouder, voor een reu kon hij iets meer 

bone hebben en gebalanceerde belijning. Lichaam met goede ribben maar kon achter iets 

beter gehoekt zijn. Goede vacht. Zuiver gangwerk.  

3 Uitmuntend 

Our Beautiful Star of Storm’s Legacy –Korff  

Reu van 15 mnd. van een aantrekkelijk type. Mannelijk hoofd maar voorsnuit moet zich nog 

meer ontwikkelen. Wat (onleesbaar) schouder, goed bone en mooi hoofd. Wat slappe 

polsen, diep lichaam, aantrekkelijke belijning en goed gehoekte achterhand. Goede vacht 

maar staartdracht tijdens het gaan kon beter. Zuiver gangwerk.  

4 Uitmuntend 

Riverflow Just Like The First Time – vd Breemen 

Reu van 13 mnd. van een aardig type. Mannelijk hoofd, goed besneden maar met een wat 

rond oog. Goed bone benen en voeten maar zag graag voor een goede balans wat meer 

beenlengte. Diep en rond lichaam met goede ribben maar wat steile schouder. Voldoende 

gehoekt, goede vacht en de staart is in orde. Gangwerk achter kon wat meer stuwen.  

Uitmuntend 

Ohcumgache Amarok – Umbach 

Reu van 16 mnd. van een aardig type met een wat eenvoudig hoofd. Kon voor leeftijd 

mannelijker zijn. Goed bone, wat beladen schouder, diep lichaam en zeer goede vacht en 



staart. Achterhand kon meer gehoekt zijn. Staartdracht wat hoog tijdens het gaan en het 

gangwerk achter is wat nauw.  

Uitmuntend 

 

Tussenklas reuen 

Riverflow Storm Of Stars – vd Breemen 

Reu van 19 mnd. van een goed type. Aantrekkelijk hoofd en oog. Goede hals en schouder, 

bone is in orde en diep lichaam met goede bovenlijn. Stevige achterhand, goede vacht en 

staart. Zuiver gangwerk met goed uitgrijpend en stuwend gangwerk.  

1 Uitmuntend 

Kowalski Dorado – Parreno 

Reu van 22 mnd. van een goed type. Mannelijk hoofd met goed oog en oor. Goed bone maar 

voeten konden wat vaster. Hals en schouder in orde en  lichaam met goede ribben. Goede 

belijning, stevige achterhand. Gangwerk achter iets nauw. Goede vacht en staart. 

Staartdracht kon beter tijdens het gaan.  

2 Uitmuntend 

Just Got Lucky Optimus Canis – Reichmann 

Reu van 20 mnd. met een mannelijk hoofd dat iets meer stop kon hebben en oor is in orde. 

Hals en schouder in order, goed bone maar voeten konden kleiner en vaster. Lichaam met 

goede ribben en goede achterhand. Staartaanzet is wat hoog en de vacht wat zacht. 

Gangwerk in orde.  

3 Uitmuntend 

 

Openklas reuen 

Kowalski San Jose – Parreno 

3 jr. reu van een goed type. Mannelijk hoofd met goed oog en oor. In totaalbeeld 

gebalanceerde belijning. Goed bone, diep lichaam en mooie achterhandhoeking. Goede 

vacht en staart. Goed gangwerk van opzij gezien maar achter iets nauw.  

1 Uitmuntend 

A Sense Of Pleasure’s Travel Devil – Praetzas 

2,5 jr. reu met fors mannelijk hoofd en goed oog en oor. Hals en schouder in orde, 

uitmuntende voeten en lichaam met goede ribben. Kon iets korter in lendenen zijn. Goede 

achterhandhoeking en zeer goede vacht en staart. Zuiver en positief gangwerk.  

2 Uitmuntend 

John Rocha Gorska Fantazja – Kripak-Ridder 

3 jr. reu met een fors hoofd en goed oog en oor. Schouderhoeking kon beter. Goed bone, 

diep lichaam en achterhanhoeking is in orde. Gebalanceerde belijning maar staartaanzet en 

–dracht kon beter. Mooie vacht. Gangwerk voor wat los.  

3 Uitmuntend 

Reagis Kiss The Sky – Burger 

3 jr. reu waarvan het type in orde is maar het hoofd kon mannelijker en de voorsnuit forser. 

Goed oog en oor. Kon beter gehoekt zijn en hij zou voor de leeftijd meer voorborst kunnen 

hebben. Goed bone, wat steile polsen. Diep lichaam met goede ribben en mooie 

achterhandhoeking. Staartaanzet kon beter. Goede vacht. Gangwerk achter iets nauw.  

4 Zeer goed 

 

Gebruikshondenklas reuen 



Blue Bayo Strong Wind of Kawarimono – Chalyot 

3 jr. reu van een zeer goed type. Mannelijk hoofd met goede stop, donker oog en goed oor. 

Goede hals en schouder maar voor een goede balans kon hij iets meer beenlengte hebben. 

Goede ribben, stevige bovenlijn en achter goed gehoekt. Vacht niet optimaal. Zuiver 

gangwerk.  

1 Uitmuntend 

 

Kampioensklas reuen 

Kowalski Chesterfield – Parreno 

3 jr. reu van een goed type. Beeldig hoofd met goed oog en uitdrukking en goede ooraanzet. 

Goed bone maar voeten konden vaster. Goed gehoekte schouder met goede voorborst en 

lichaam met goede ribben. Goede belijning, stevige achterhand en mooie vacht en staart. 

Zeer goed gangwerk achter.  

1 Uitmuntend CAC/CACIB/BOB 

Madabouts Kissed The Girls – Nugteren-Mulckhuijse 

3 jr. reu van een goed type. Mannelijk hoofd met goede oogkleur en goed oor. Mooie hals en 

schouder, goed bone maar voeten konden vaster. Diep lichaam met goede ribben, goed 

gehoekt achter. Zeer goede vacht, staart en kleur. Zuiver gangwerk.  

2 Uitmuntend RCAC/RCACIB 

Yahoo Asti Mondoro – Yermilova 

3 jr. reu met een wat grove schedel. Goed oog maar oor kon kleiner. Goed bone, wat steile 

schouder en lichaam met goede ribben. Staartdracht kon beter, goede vacht en staart. 

Gangwerk achter in orde.  

3 Uitmuntend 

Millmarsh’s Photogenic Star – Burger 

2 jr. reu die een wat forser hoofd kon hebben. Hij is wat vlak tussen de ogen, oren zijn goed. 

Hals en schouder in orde maar voor wat smal. Gebalanceerde belijning en achterhand is in 

orde. Goede vacht en staart. Gangwerk kon meer stuwen.  

4 Uitmuntend 

Ashford Castle X-Ceptional White – Pottinger 

4 jr. reu met een OK gevormd hoofd maar de voorsnuit kon forser. Goed bone, wat beladen 

schouder, diep lichaam. Achterhand kon steviger en de staartdracht is wat hoog. Vacht is in 

orde.  

Uitmuntend 

 

Puppyklas teven 

Anterra Era California – Kripak-Ridder 

Teefje van 8 mnd. met een vrouwelijk hoofd, donker oog en goed oor. Moet alleen nog 

volwassen worden. Hals en schouder in orde, goede benen en voeten, diep lichaam en stevig 

gehoekte achterhand. Voor een goede balans moet ze nog in haar voorbenen groeien. 

Goede vacht en staart. Goed gangwerk achter, nog wat los voor.  

1 Veelbelovend 

Hylimar Amelin – Aussem/vd Tuin 

Teefje van 6 mnd. die nog erg onvolwassen is en in lichaam en geest zich moet ontwikkelen. 

Moet meer zelfvertrouwen krijgen als ze betast wordt. Voor leeftijd goed gevormd hoofd. 

Goede voeten maar ze moet zwaarder worden. Mooie belijning, goede achterhand, goede 

vacht en staart. Gangwerk in orde.  



2 Belovend 

 

Jeugdklas teven 

Black Magic Woman of Witton Le Wear – Reuling-Keurentjes 

Teef van 13 mnd. van een goed type. Vrouwelijk hoofd dat nog volwassen moet worden. 

Goed bone, mooi gebouwde schouder, diep lichaam. Zeer goede achterhandhoeking, 

gebalanceerde belijning en goede vacht en staart. Goed gangwerk.  

1 Uitmuntend 

Mayberry’s Dream Blonds Have Fun – Burger 

Teef van 13 mnd. Type is in orde maar wat eenvoudig in hoofd, de voorsnuit kon forser. Hals 

en schouder in orde, goede benen en voeten en lichaam met goede ribben. Goede belijning, 

mooie achterhandhoeking en goede vacht en staart. Gangwerk in orde.  

2 Uitmuntend 

Twinflames Cupcake – Gralla 

Teef van 13 mnd. van een aantrekkelijk type. Goed gevormd hoofd ,maar ze kon de oren 

beter gebruiken. Hals en schouder in orde, goede benen en voeten, diep lichaam. Mooie 

belijning en goede achterhandhoeking. Vacht kon iets beter. Goed gangwerk.  

3 Uitmuntend 

Hot Summer Night vd Ansjoros – Bugel-Jansen 

Teef van 17 mnd. met een vrouwelijk hoofd. Vrouwelijk hoofd, oogkleur is in orde en goede 

ooraanzet. Wat steile schouder, diep lichaam en goede achterhand. Voor een goede balans 

kon ze iets meer beenlengte hebben. Zeer goede vacht en staart. Zuiver gangwerk.  

4 Uitmuntend 

Holterhook Message From A Drum – Nijhof-Hietbrink 

Teef van 15 mnd. met een mooi gevormd hoofd. Iets vlak tussen de ogen, goede uitdrukking 

en goed oor. Mooie benen en voeten en lichaam met goede ribben. Iets beladen schouder 

en voor een goede balans kon ze iets meer beenlengte hebben. Goede achterhand, goede 

vacht en staart. Gangwerk voor iets los.  

Uitmuntend 

Laughing Ladylike vd Weeward –  

Teef van 17 mnd. Type is in orde maar wat eenvoudig hoofd, wat vlak tussen de ogen. Goed 

oog en uitdrukking. Wat steile schouder. Ze is te zwaar en dat heeft invloed op de balans. 

Mooi bone, zwaar lichaam en achterhandhoeking  is in orde. Hoge staartaanzet, goede 

vacht. Gangwerk in orde.  

Zeer goed 

 

Tussenklas teven 

Stole The Show Road Of Princes – t Horst/Companjen 

Teef van 18 mnd. van een beeldig type en met een goede belijning. Hoofd kon iets meer stop 

hebben, goed oog en oor. Mooie hals en schouder, diep gebalanceerd lichaam en goede 

belijning. Stevige en goed gehoekte achterhand, goede vacht en staart. Gangwerk voor iets 

los.  

1 Uitmuntend RCAC/RCACIB 

Riverflow Calm After The Storm – vd Breemen 

Teef van 19 mnd. van een aantrekkelijk type maar met een wat eenvoudig hoofd. Diep 

lichaam, goede ribben maar staartaanzet kon beter. Goede achterhand en vacht en staart in 

orde. Goed gangwerk voor.  



2 Uitmuntend 

 

Openklas teven 

Cara Mia Herbu Zadora – Nugteren- Mulckhuijse 

3 jr. teef van een goed type. Aantrekkelijk hoofd met goed oog en oor. Lichaam met goede 

ribben maar zag graag iets meer beenlengte. Goede achterhandhoeking en stevige 

achterhand. Goede vacht.  

1 Uitmuntend 

A Sense Of Pleasure’s Valerie – Korff 

2 jr. teef van een goed type en met een mooi oog en oor. Wat steile schouder en ze kon wat 

minder gewicht hebben. Gebalanceerde belijning, mooi gehoekt en goede staart. Gangwerk 

achter kon sterker.  

2 Uitmuntend 

Reagis Star Kisses – Toonsen 

2 jr. teef van een goed type. Vrouwelijk hoofd dat meer stop kon hebben, goed oog en oor. 

Gebalanceerd lichaam, goede ribben maar achterhand kon steviger. Gangwerk achter kon 

positiever. Goede vacht.  

3 Uitmuntend 

Fairywood’s You And Me – Aussem 

2,5 jr. teef. Type is in orde maar wat vlak tussen de ogen. Goed oog met juiste kleur. Hals en 

schouder in orde, gebalanceerd lichaam maar kon achter beter gehoekt zijn. Staartdracht is 

hoog en de vacht is niet optimaal. Gangwerk achter iets nauw.  

4 Zeer goed 

 

Gebruikshondenklas teven 

Whispering Labs New Charm – Gosset-Sermon 

Teef van 2 jr. van een goed type. Aantrekkelijk hoofd en oog. Goede hals en schouder, 

lichaam met goede ribben maar kon in lendenen iets korter zijn. Goede achterhandhoeking. 

Vacht kon beter.  

1 Uitmuntend CAC/CACIB 

Kampioensklas teven 

Libra d’Or Blonde Ambition –Bondar 

7 jr. teef van een goed type. Aantrekkelijk hoofd, oog en oor. Prachtige benen en voeten. 

Iets zware schouder en lichaam. Voldoende achterhandhoeking, uitmuntende vacht en 

staart. Gangwerk achter iets nauw. 

1 Uitmuntend 

 

  


