
Holland Cup Amsterdam, 8 december 2017 
Keurmeester: Chris Eelman 
 
Beste van het Ras en Beste Jeugdhond 
Wahnahnish Lucky You – Candel 
RCAC/CACIB teven 
Jive Talking from Service Paradise – Kuijt-vd Kerkhof 
RCACIB teven 
Mems Har Skotsje vd Jabolkeshut – Visser 
Beste Veteraan 
Riverflow Star Surprise – vd Breemen 
Beste reu 
Wahnahnish Silver Secret – Candel 
RCAC/CACIB reuen 
Bolle Tuke vd Jabolkeshut – Visser 
RCACIB reuen 
Nero v’t Greeshof – Vandersteene 
Beste Pup 
Dutchlab’s Memory Lane – v Nimwegen 
 
Jeugdklas reuen 
Wahnahnish Silver Secret – Candel 
Gele reu van 11 mnd. met een mooi mannelijk hoofd, goed oor, oog en gebit. Krachtige hals, rechte rug en mooie 
otterstaart. Sterke voorborst, ribben zijn nog ietsje vlak. Voldoende goede hoeking voor en achter. Zag graag iets meer 
vering in de polsen, mooi voetje. Voor leeftijd prima gangwerk.  
1 Uitmuntend CAC Beste reu 
Lo And Behold vd Peppelenbosch – Thexton 
18 mnd. oude reu met een mannelijk hoofd. Fractie te veel lip, goed oog, oor en gebit. Voldoende krachtige nek, goede rug 
maar zag bij otterstaart graag iets meer bevedering. Voldoende voorborst en ontwikkeld lichaam. Staat voor iets 
uitgedraaid en iets te lang in lendenen. Voorhandhoeking is voldoende, achterhandhoeking kon beter. Goede vacht. 
Prettige hond in de ring.  
2 Uitmuntend 
Light Hearted vd Peppelenbosch – Thexton 
Bijna 18 mnd. oude reu met een mannelijk hoofd. Fractie te korte voorsnuit en iets te veel lip. Goed oog, oor en gebit. 
Krachtige nek, rechte rug en voldoende otterstaart. Mooie voorborst en goed ontwikkeld lijf met mooie onderbelijning. 
Goede hoekingen voor en achter maar zag graag iets meer vering in de polsen. Goede vacht. Voldoende gangwerk.  
3 Uitmuntend 
Rijan Rangers Reddy For Anything – v Kooten-Horst 
10 mnd. oude reu, rood van kleur met een mannelijk hoofd. Zag graag een fractie meer opvulling onder de ogen en de rug 
zag ik graag wat strakker. Net voldoende otterstaart, voldoende voorborst en voldoende ontwikkeld lijf. Mooie 
voorhandhoeking, in achterhand zag ik graag meer kniehoeking. Gangwerk voldoende.  
4 Zeer goed 
 
Tussenklas reuen 
Bolle Tuke vd Jabolkeshut – Visser 
21 mnd. oude reu met een prachtig mannelijk voorkomen en mooi mannelijk hoofd met goed oog, oor en gebit. Krachtige 
nek, rechte rug en mooie otterstaart. Mooie voorborst, mooie hoekingen voor en achter. In gang voor nog wat los. Goede 
vacht. Prettige hond in de ring.  
1 Uitmuntend RCAC/CACIB 
Greenwood Lodge Our Dream Boy – Nijkamp 
17 mnd. oude reu met een mannelijk voorkomen. Fractie te veel lip, mannelijk hoofd en goed oor, oog en gebit. Krachtige 
nek, goede rug en iets te hoge staartaanzet. Voldoende voorborst, voor leeftijd goed ontwikkeld lijf, mooie rechte 
voorbenen en goede vacht. Jammer genoeg bij het gaan iets te vrolijk waardoor het gangwerk niet echt goed te beoordelen 
was. In de herkansing beter, maar mag krachtiger.  
2 Zeer goed 
 
Openklas reuen 
Nero v’t Greeshof - Vandersteene 
3,5 jr. oude reu van een kleiner type. Krachtige nek, zag rug graag iets strakker. Goed oog, oor en gebit, mannelijk hoofd 
met iets te veel lip. Voldoende voorborst, fractie te dik. Iets te lang in lendenen, goede hoekingen voor en achter. Mooie 
rechte voorbenen, goede vering in de polsen en goede voeten. Zag gangwerk graag iets krachtiger. 
1 Uitmuntend RCACIB  
Fenix Herbu Zadora – v Dieren-Springer 



2,5 jr. oude reu met een mannelijk hoofd met iets te geprononceerde stop en iets te korte voorsnuit. Te veel keelhuid, rug 
is recht, goed ontwikkeld lijf en voldoende voorborst en hoekingen. Mooie rechte benen en voeten. In gangwerk zag ik 
graag iets meer drive. Goede vacht. Prettig karakter.  
2 Zeer goed 
 
Jongste Puppyklas teven 
Saluta’s Lab Fola Gentle Soul – Kripak-Ridder 
5 mnd. oud teefje met vrouwelijk hoofd en goed oog, oor en gebit (er zit nog 1 melktandje). Voor leeftijd mooi ontwikkeld. 
Krachtige nek, goede rug en in aanleg goede otterstaart. Voldoende voorborst en hoekingen, mooie rechte voorbenen, 
goede vering in polsen en goede voeten. Heeft nog jeugdig gangwerk. Mooie vacht.  
1 Veelbelovend 
Ingeborga for Mary – Gralla 
4 mnd. jonge pup met lief vrouwelijk hoofd en goed oog, oor en gebit. Staat helaas iets te kort op de benen. Voor leeftijd al 
uitstekend ontwikkeld lijf met goede hoekingen en goede vacht. Bij leeftijd passend gangwerk.  
2 Belovend 
 
Puppyklas teven 
Dutchlab’s Memory Lane – v Nimwegen 
6,5 mnd. oude teef die zich nog verder moet ontwikkelen maar al wel veel moois laat zien. Vrouwelijk hoofd met fractie te 
korte voorsnuit, uitstekend oog, oor en gebit. Rug mag strakker worden, voor leeftijd goed ontwikkelde voorborst, lijf en 
hoekingen. Mooie rechte voorbenen en mooie kattenvoet. In gangwerk laat ze haar leeftijd zien, er zit nog veel los. 
1 Veelbelovend Beste Pup 
 
Jeugdklas Teven 
Wahnahnish Lucky You – Candel 
Prachtig teefje van 12 mnd. met een mooi vrouwelijk hoofd en goed oog, oor en gebit. Voor leeftijd uitstekend ontwikkeld 
lichaam, mooie tonvormige ribben, achterhandhoeking uitstekend en voorhand goed. Voorbenen staan fractie uitgedraaid. 
Uitstekend gangwerk. Prima vacht.  
1 Uitmuntend CAC/BOB Beste Jeugdhond 
Surprise from Service Paradise – Kuijt-vd Kerkhof 
9.5 mnd oud rastypisch teefje met een uitermate lief vrouwelijk hoofd en goed oog, oor en gebit. Goede nek en goed 
ontwikkeld lijf voor leeftijd. Goede hoekingen voor en achter, fractie lang in lendenen en voorbenen staan een fractie 
uitgedraaid. Voor leeftijd prachtig gangwerk. Goede vacht. Prettig karakter.  
2 Uitmuntend 
Holterhouk Sound Of Silence – Nijhof 
1 jr. teef met een vrouwelijk hoofd maar stop is fractie te geprononceerd. Goed oog, oor en gebit. Sterke nek, goed 
ontwikkeld lichaam, voldoende voorborst. Voldoende hoekingen voor en achter en mooie rechte voorbenen. Loopt bij het 
gaan mooi singlesporig maar mag nog wel met iets meer drive.  
3 Uitmuntend 
Windup Barberry She is My Twinflame – Gralla 
9 mnd. oud teefje met een vrouwelijk hoofd en goed oog, oor en gebit. Goede nek, rechte rug en in aanleg mooie 
otterstaart. Voldoende voorborst en moet in lichaam nog verder ontwikkelen. Voorhand fractie te steil, achterhand is mooi. 
Heeft mooie rechte voorbenen, voldoende vering in de polsen maar iets te lange tenen. Voldoende krachtig gangwerk, 
vrolijke kwispel en prettig gedrag in de ring.  
4 Uitmuntend 
Let’s Be Betty’s Star of Dalwhinnie – Oortveld-Hetterscheidt 
Bijna 18 mnd. oude teef die bij het gaan haar oren naar achteren trekt. Vrouwelijk hoofd met goed oog, oor en gebit. Zag 
graag in het geheel meer kracht in haar, met name wat meer bone. Mooi kwispelend staartje, goede hoekingen voor en 
achter. Net voldoende voorborst, mooie rechte benen, goede vering in de polsen en goede voeten. Zag graag wat 
krachtiger gangwerk.  
Zeer goed 
Magic Moment vd Peppelenbosch – Thexton 
15 mnd. oude teef met een vrouwelijk hoofd maar ik zag graag iets meer voorsnuit. Krachtige nek, rechte rug, goede 
voorborst maar ze mag echt niet dikker worden. Otterstaart is erg kort. Matig gehoekt voor en achter. Zit voor nog wat los, 
achter mag het iets krachtiger.  
Zeer goed 
Maggie May vd Peppelenbosch – Thexton 
15 mnd. oude teef met een vrouwelijk hoofd en krap scharend gebit. Draagt oren erg open, heeft een lief vrouwelijk hoofd. 
Krachtige nek, mooie rechte rug en goede otterstaart. Zag graag iets meer voorhandhoeking, mooie achterhandhoeking. 
Mooie rechte benen, goede voetjes en goede vering in de polsen. Gangwerk voldoende goed en krachtig.  
Zeer goed 
Faithful from Paradise Residence – Nijhof 



11 mnd. oude teef met vrouwelijk hoofd en goed oog, oor en gebit. Stevige hals, voldoende rechte rug, voldoende 
voorborst maar voorhandhoeking had iets beter gekund. Achterhandhoeking is voldoende, voldoende ontwikkeld lichaam. 
Toont krachtig gangwerk. Goede vacht. Prettig gedrag in de ring.  
Uitmuntend 
My Silver Hopeful Star vh Lepkeshof – Vriezen 
11 mnd. oud teefje met een vrouwelijk hoofd en goed oog, oor en gebit. Sterke hals, mooie rug en voldoende otterstaart. 
Goede voorborst, voorhand staat iets naar voren waardoor de ellebogen niet helemaal aansluiten. Goede 
achterhandhoeking en mooie vacht. Bij het gaan voldoende drive van achteren, voor nog wat los.  
Uitmuntend 
My American Cutie Pie vh Lepkeshof – Vriezen 
11 mnd. oude teef met een mooi vrouwelijk hoofd, goed oog en oor maar mist elementen in het gebit. Mooie droge hals, 
mooie rechte rug en in aanleg goede otterstaart. Voldoende voorborst maar zag graag iets meer hoeking in voorhand. 
Voldoende achterhandhoeking en iets te slap in polsen. Gangwerk mag iets krachtiger.  
Uitmuntend 
Riverflow Dreaming About The River – vd Breemen 
10 mnd. oude teef van een groot en stevig type. Vrouwelijk hoofd met goed oog, oor en gebit. Stevige nek, rug mag nog 
strakker worden. Voldoende voorborst, evenredig gehoekt voor en achter maar zag graag iets meer vering in de polsen, 
mooie voeten. Voldoende krachtig gangwerk. Goede vacht. Vrolijke kwispel. 
Uitmuntend 
Rijan Rangers Red Bell Pepper – Janssen  
10 mnd. oude teef die nog wat meer mag ontwikkelen. Lief hoofd met goed oog, oor en gebit. Rug mag nog wat strakker en 
staart iets langer. Borst mag nog wat sterker en breder en hoekingen nog iets beter gehoekt. Dit hondje heeft tijd nodig om 
zich te ontwikkelen. Gangwerk past bij leeftijd. Goede vacht. Prettig karakter.  
Zeer goed 
Irislav First Lady – Scholz 
13 mnd. oud teefje dat helaas bij het gaan niet vooruit te branden is. Vrouwelijk hoofd met goed oog, oor en gebit maar 
neuslijn zag ik graag rechter. Sterke hals, rechte rug en prachtige otterstaart. Voldoende voorborst, voorhandhoeking kon 
iets beter, achter is voldoende. Mooie rechte benen maar zag graag meer vering in de polsen. Gangwerk helaas zonder 
kracht en drive.  
Zeer goed 
 
Tussenklas teven 
Holterhook The Prettiest Star – Nijhof 
18 mnd. oud teefje met een mooi vrouwelijk hoofd en goed oog, oor en gebit. Voldoende krachtige hals, voldoende rechte 
rug en in aanleg mooie otterstaart. Voldoende voorborst maar zag graag iets meer voorhandhoeking. Achter is voldoende 
maar iets te lang in lendenen. Gangwerk met voldoende drive. Goede vacht en erg prettig gedag in de ring.  
1 Uitmuntend 
Twinflames Disneys Ratatouille – Gralla 
19 mnd. oud teefje met een vrouwelijk hoofd en goed oog, oor en gebit. Voldoende krachtige hals, voldoende voorborst en 
voor leeftijd goed ontwikkeld lichaam. Zag graag iets meer voorhandhoeking, achterhandhoeking is goed. Loopt met drive. 
Goede vacht en prettig karakter in de ring.  
2 Uitmuntend 
Labramarine Java – v Nimwegen 
19 mnd. oud teefje met vrouwelijk hoofd en goed oog, oor en gebit. Nek zag ik graag iets krachtiger, voldoende rechte rug 
maar wat iel otterstaartje. Voldoende ontwikkeld in lichaam, fractie lang in lendenen en de ribben zijn nog wat vlak. Zag 
graag wat meer bone in verhouding met lichaam, voldoende goede hoekingen voor en achter. Loopt achter wat nauw.  
3 Uitmuntend 
Narrow Brooks On Christmas Day – Haitsma 
23 mnd. oud teefje met voldoende vrouwelijk hoofd maar voorsnuit is iets kort. Goed oor en gebit maar onderste oogleden 
konden beter aansluiten. Voldoende krachtige nek, rug voldoende recht en staartaanzet fractie laag. Mist nog wat 
voorborst en ribben zijn nog wat vlak. Zag graag voor iets meer hoeking, achterhand is goed. Prachtige otterstaart en vacht. 
Zag graag iets meer drive vanuit de achterhand.  
4 Zeer goed 
Reed’s Fowling Goldilocks – Kooij  
21 mnd. oud teefje die bij het zwaardere type hoort. Voldoende vrouwelijk hoofd met goed oog, oor en gebit. Heeft wel 
veel keelhuid, krachtige nek en rug zag ik graag steviger. Voldoende voorborst, goed ontwikkeld lichaam en fractie lang in 
lendenen. Evenredig gehoekt voor en achter. Heeft voldoende drive bij het gaan. Haar ruglijn loopt op. Goede vacht. Prettig 
karakter in de ring.  
Zeer goed 
 
Openklas teven 
Jive Talking from Service Paradise – Kuijt-vd Kerkhof 



3 jr. teef met een vrouwelijk hoofd, goed oog, oor en gebit. Fractie keelhuid, goede sterke nek en voldoende rechte rug. 
Fractie lage staartaanzet en otterstaart mocht iets geprononceerder. Voldoende voorborst, ruim voldoende hoekingen voor 
en achter en mooie rechte voorbenen met goede polsen. Gangwerk voldoende krachtig. Goede vacht.  
1 Uitmuntend RCAC/CACIB 
Mems Har Skotsje vd Jabolkeshut – Visser 
3 jr. teef met een lief vrouwelijk hoofd en goed oog, oor en gebit. Krachtige hals, rechte rug en goede otterstaart. Zag graag 
fractie meer voorborst. Goed ontwikkelde ribpartij en goede hoekingen voor en achter.  
2 Uitmuntend RCACIB 
Silver India Leminiscatus – Candel  
3 jr. teef die een fractie te breed in schedel is. Goed oog, oor en gebit. Fractie keelhuid en iets te veel lip. Krachtige hals, 
rechte rug, voldoende hoekingen voor en achter. Krachtig gangwerk. Goede vacht.  
3 Uitmuntend 
Hot Summer Night vd Ansjoros – Bugel-Jansen 
2,5 jr. teef met een mooi vrouwelijk hoofd maar neuslijn mocht iets rechter. Goed oog, oor en gebit. Mooie nek, voldoende 
rechte rug en voldoende voorborst. Goed ontwikkeld lijf, voldoende goed gehoekt. Zag graag iets meer vering in de polsen. 
Mooie kleine voeten. Bij het gaan helaas onregelmatig achter, vandaar vandaag een  
4 Zeer goed 
 
Veteranenklas teven 
Riverflow Star Surprise –vd Breemen 
8 jr. teefje dat nog vol enthousiasme voor haar leeftijd prachtig gangwerk laat zien. Lief vrouwelijk hoofd, goed oog en oor. 
Gebit laat de leeftijd zien. Voor leeftijd goede rug en otterstaart. Voldoende goede hoekingen en voor leeftijd goed 
ontwikkeld lichaam met goede rechte benen. Heel gezellige kwispel.  
1 Uitmuntend Beste Veteraan 
Bling’s Pearl vd Buutendiekers – Reuling 
8 jr. dame met een lief vrouwelijk hoofd en goed oog, oor en gebit. Glanst prachtig voor de leeftijd, goede sterke nek, 
goede rug en goed ontwikkeld lichaam. Goede hoekingen. Gangwerk passend bij leeftijd. Prachtige veteraan. 
2 Uitmuntend 
 
 
 


