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Beste teef en Beste van het ras 
Silver India Leminiscatus – Candel 
RCAC teven 
Moneypenny of The Barking Voices – Verschoor-Groeneweg 
RCACIB teven 
Fairytale You’re The Inspiration -Kodde 
Beste Pup 
Sea Rose from Paradise Residence – Liesveld-Barneveld 
Beste reu 
Nautical Joy Labrador Lewis Port - Groosman 
RCAC/CACIB reuen 
Mocnys Knoxville - Nugteren 
RCACIB reuen 
Gino vd Peppelenbosch - Burggraaf 
 
Puppyklas reuen 
Playfellow of Dalwhinnie – Frederiks 
Mooie mannelijke jonge reu met uitmuntende bovenlijn, proporties, achterhand, bone en borst. Correcte 
voorhand, zeer goede staart en uitmuntende vacht. Vloeiend gangwerk.  
1 Veelbelovend 
Lucky All My Life de l’Etang Balancet – v Teeffelen 
Mooie mannelijke jonge reu met een uitmuntend hoofd, uitmuntende bovenlijn, proporties, achterhand, borst 
en staart. Correcte voorhand, uitmuntende vacht. Heel los gangwerk, achter nauw en voor soms kruisend. Kon 
beter voorgebracht worden. 
2 Veelbelovend 
Black Knight Road Of Princes – v Zandvoort 
Mooie mannelijke jonge reu met een correct hoofd, zeer goede bovenlijn, voorhand en proporties en correcte 
borst. Uitmuntende achterhand, bone en staart en correcte vacht. Het gangwerk is achter nauw en voor los.  
3 Belovend 
 
Jeugdklas reuen 
Nautical Joy Labrador Lewis Port – Groosman 
Mooie mannelijke reu met veel substantie en uitmuntend hoofd. Uitmuntende bovenlijn, proporties, 
hoekingen, borst en staart. (onleesbaar) vacht. Vloeiend rastypisch gangwerk.  
1 Uitmuntend CAC 
Jealous Guy v Radigujo – Schellevis 
Mooie mannelijke jonge reu met een uitmuntend hoofd. Uitmuntende bovenlijn, proporties, hoekingen, bone, 
borst, staart en vacht. Vloeiend parallel gangwerk in een gelijkmatig tempo.  
2 Uitmuntend 
Labrador Garden’s Undercover Dog – v Tricht-v Leeuwen 
Mooie mannelijke jonge reu met een uitmuntend hoofd. Uitmuntende bovenbelijning, proporties, hoekingen, 
borst, staart, bone en vacht. Vloeiend en parallel gangwerk.  
3 Uitmuntend 
Grow Old With Me v Radigujo – Weerden 
Mooie mannelijke jonge reu met een uitmuntend hoofd, correcte bovenlijn en proporties. Zeer goede 
voorhand. Correcte borst en bone, uitmuntende achterhand, staart en vacht. Heel onharmonisch gangwerk, 
(onleesbaar) spronggewricht, voor met iets korte pas en soms kruisend.  
4 Zeer goed 
Wahnahnish Heads Up – Jansen 
Mooie mannelijke jonge reu met een uitmuntend hoofd maar hals met duidelijke keelhuid. Zeer goede 
bovenlijn en voorhand, correcte proporties, uitmuntende achterhand en borst, correcte staart en uitmuntende 
vacht.   (Onleesbaar)          tijdens het gaan. Gangwerk achter correct, voor los in ellebogen en polsen.  
Zeer goed 



Ferrero v Budilium Hof – Vermeulen 
Niet beoordeeld vanwege het gedrag van de handler en de hond.  
Family Home’s Show Time – vd Berg 
Mooie mannelijke jonge reu met een correct hoofd maar hals heeft zichtbare keelhuid. Zeer goede bovenlijn en 
voorhand, correcte achterhand en bone, uitmuntende staart en correcte vacht. Onharmonisch gangwerk, 
achter wat nauw, voor los in ellebogen en polsen en gespreide voorvoeten.  
Zeer goed 
 
Tussenklas reuen 
Gino vd Peppelenbosch – Burggraaf 
Mooi mannelijke reu met een uitmuntend hoofd. Uitmuntende bovenlijn, proporties, hoekingen, bone en 
staart. Correcte borst en uitmuntende vacht. Vloeiend en parallel gangwerk.  
1 Uitmuntend RCACIB 
Rangers Wish I Had A Dream – Kossen 
Mooie, substantievolle mannelijke reu die zich zeer ongedisciplineerd toont. Uitmuntend hoofd en in stand 
uitmuntende bovenlijn en tijdens gangwerk zeer goed. Zeer goede voorhand, correcte achterhand, 
uitmuntende borst en staart. Zeer goede achterbenen, voorbenen staan frans en correcte vacht. Wat nauw 
gangwerk, voor los in ellebogen en polsen.  
2 Zeer goed 
 
Openklas reuen 
Mocnys Knoxville - Nugteren 
Mooie, harmonisch gebouwde mannelijke reu met een uitmuntend hoofd en uitdrukking. Uitmuntende 
bovenlijn, proporties, hoekingen, stevig bone als ook een uitmuntende staart. Uitmuntende vacht, sterk 
pigment. Vloeiend en parallel gangwerk, gelijkmatig (onleesbaar). 
1 Uitmuntend, RCAC/CACIB 
Love Is The Power Fan’t Detica – v Bergen-Kamphuis 
Mooie mannelijke reu met een uitmuntend hoofd. Uitmuntende bovenlijn, proporties, hoekingen, borst en 
staart. Correct bone en uitmuntende vacht. Vloeiend en rastypisch gangwerk.  
2 Uitmuntend 
Expecto Patronum Herbu Zadora – v Tricht-v Leeuwen 
Mooie substantievolle mannelijke reu met een uitmuntend totaalbeeld maar de voorsnuit zou ietsje langer 
mogen zijn. Uitmuntende bovenlijn, proporties, achterhand, borst en staart, correcte voorhand en bone en 
uitmuntende vacht. Vloeiend en parallel gangwerk.  
3 Uitmuntend 
Moody Blues of The Barking Voices -  v Ingen 
Mooie mannelijke reu met een uitmuntend hoofd, uitmuntende bovenlijn, proporties, hoekingen, borst en 
staart, zeer goede schouder, typische vacht. Vloeiend en parallel gangwerk wanneer hij in gelijkmatig tempo 
wordt voorgebracht.  
4 Uitmuntend 
Dancha’s Borjana Dilano – Teeuw 
Mooie mannelijke reu van iets kleiner formaat. Uitmunten hoofd maar 2xP3 ontbreken. Zeer goede bovenlijn 
en voorhand, correcte proporties, achterhand, bone, borst en staart en uitmuntende vacht. Vloeiend en 
parallel gangwerk.  
Zeer goed 
Dancha’s Amra Chubby – Teeuw 
Mooie en substantievolle mannelijke reu met een uitmuntend hoofd. Zeer goede bovenlijn en voorhand, 
correcte borst, uitmuntende achterhand en staart, zeer goed bone en uitmuntende vacht. Gangwerk achter 
correct, voor iets korte pas.  
Zeer goed 
Greis Merilen Diamonds Are Forever – d Koning 
Mooie mannelijke reu met een uitmuntend hoofd. Zeer goede bovenlijn, voorhand en bone, correcte borst, 
uitmuntende achterhand, staart en vacht. Gangwerk achter correct, voor met iets korte pas en iets kruisend.  
Zeer goed 
Norrylabs Quick Turnover – Bonet 



Mooie mannelijke reu met een uitmuntend hoofd. Uitmuntende bovenlijn, proporties, borst en staart, correcte 
hoekingen, zeer goed bone en uitmuntende vacht. Heel vloeiend en parallel gangwerk, gelijkmatig en duidelijk 
(onleesbaar). 
Uitmuntend 
 
Puppyklas teven 
Sea Rose from Paradise Residence – Liesveld-Barneveld 
Mooie vrouwelijke jonge teef met uitmuntende bovenlijn, proporties, hoekingen, borst en –diepte, zeer goed 
bone en uitmuntende vacht. Vloeiend parallel gangwerk, nog wat jeugdig los.  
1 Veelbelovend, Beste Pup 
Yeva Yadee v Actreon – v Loe 
Mooie vrouwelijke jonge teef met een uitmuntend hoofd, zeer goede bovenlijn en voorhand, correcte 
proporties, achterhand, bone en borst en uitmuntende vacht. Gangwerk voor met korte pas en los met 
beweging in de onderarm.  
2 Belovend 
 
Jeugdklas teven 
Moneypenny of The Barking Voices – Verschoor –Groeneweg 
Mooie substantievolle vrouwelijke jonge teef met uitmuntend hoofd en uitdrukking. Uitmuntende bovenlijn, 
proporties, hoekingen, bone, borst, staart en voorbenen, zeer goede achterbenen en uitmuntende vacht. 
Vloeiend en parallel gangwerk.  
1 Uitmuntend RCAC 
Mems Har Skotsje vd Jabolkeshut –Visser 
Mooie vrouwelijke jonge teef met een uitmuntend hoofd. In stand uitmuntende bovenlijn, correcte proporties, 
bone en staart, correcte voorhand en borst, uitmuntende vacht. Gangwerk achter erg nauw, voor wijd en slap 
in voorvoet en pols.  
2 Uitmuntend 
De Pasman Hoeve Kayla – Lobeek-Schreurs 
Mooie substantievolle vrouwelijke jonge teef met een uitmuntend hoofd en uitdrukking. Uitmuntende 
bovenlijn, proporties, hoekingen, bone, staart, (onleesbaar), uitmuntende borst en correcte vacht. Vloeiend en 
parallel gangwerk, in vlot tempo voorgebracht.  
3 Uitmuntend 
Kejuja’s Brown Eyed Girl – v Es 
Mooie substantievolle vrouwelijke jonge teef met een uitmuntend hoofd. 2xP3 ontbreken. Correcte bovenlijn 
en voorhand, uitmuntende proporties, achterhand, (onleesbaar), staart, correcte borst, bone en uitmuntende 
vacht. Parallel gangwerk, uitmuntend voorgebracht.  
4 Uitmuntend 
Remember Me of The Barking Voices – Boonzaaijer 
Mooie vrouwelijke jonge teef die zich vanwege het voeren niet wil tonen. Zeer goed hoofd, bovenlijn, borst, 
correcte achterhand en bone en uitmuntende staart en vacht. Zeer onharmonisch gangwerk, wat nauw in de 
achterhand, voor met wat korte pas en los.  
Zeer goed  
Destiny vd Buutendiekers – Hetterscheid-Blom 
Mooie vrouwelijke jonge teef met een uitmuntend hoofd. Uitmuntende bovenlijn, correcte proporties, 
uitmuntende hoekingen, bone en staart, uitmuntende borst en vacht. Vloeiend gangwerk voor, correct achter, 
iets nauw.  
Uitmuntend 
Chickenflower Krystals Heart – Vroone-Hoos 
Mooie teef met een correct hoofd, 2xP3 ontbreken. Zeer goede bovenlijn, voorhand en borst, correcte 
achterhand, zeer goed bone, uitmuntende staart en correcte vacht. Gangwerk achter iets nauw, voor met korte 
pas en duidelijk los en nauw. De teef toont zich heel ongedisciplineerd, zodat de handler (onleesbaar) 
Zeer goed 
Door vd Labraccobende – Punt 
Mooie, vrouwelijke jonge teef met een zeer goede bovenlijn, voorhand, correcte proporties, uitmuntende 
achterhand, zeer goede borst, correcte staart en uitmuntend bone. Voorbenen staan iets frans. Uitmuntende 
vacht. Gangwerk achter iets nauw, voor met iets kleine pas en los.  
Wahnahnish Drunk In Love – d Veer 



Vrouwelijke jonge teef met overbeet. Uitmuntend hoofd, bovenlijn, proporties, hoekingen, correcte borst, 
bone en staart en uitmuntende vacht. Vloeiend gangwerk, achter nauw. Vanwege het gebit  krijgt deze teef een 
goed. 
Goed 
 
Tussenklas teven 
Lovely Leonore of Cape Makkovik – Valentin 
Mooie vrouwelijke teef met een uitmuntend hoofd en uitdrukking. Uitmuntende bovenlijn, proporties, 
hoekingen en borst, correcte staart en achterbenen, voorbenen staan iets frans. Uitmuntende vacht. Vloeiend 
en parallel gangwerk.  
1 Uitmuntend 
Wahnahnish Love On Top – Candel 
Mooie, zeer substantievolle vrouwelijke teef met een uitmuntend hoofd. Uitmuntende bovenlijn, hoekingen, 
borst en staart, correcte proporties, uitmuntend bone en vacht. Uitgrijpend gangwerk, achter ietsje nauw. 
2 Uitmuntend 
Amber Dream of Campbell’s Lair – vd Kooij-Slootweg 
Mooie substantievolle vrouwelijke teef met een uitmuntend hoofd. Uitmuntende bovenlijn, correcte 
proporties, uitmuntende achterhand, bone en staart, correcte borst en uitmuntende vacht. Vloeiend en 
parallel gangwerk. Gelijkmatig (onleesbaar). 
3 Uitmuntend 
Jane vd Grote Moor – d Morree 
Mooie substantievolle vrouwelijke teef met een uitmuntend hoofd. Uitmuntende bovenlijn, proporties, 
hoekingen en staart, correcte borst en voorbenen, goede achterbenen en uitmuntende vacht. Vloeiend 
gangwerk, voor iets breed.  
4 Uitmuntend 
A Sense Of Pleasure’s Vivi – t Horst 
Mooie substantievolle vrouwelijke teef met een uitmuntend hoofd. Correcte bovenlijn, voorhand, uitmuntende 
achterhand, borst en staart en bone, staat in stand correct op de benen (spreidvoeten) en uitmuntende vacht. 
Vloeiend gangwerk, iets zwak in de voorhand.  
Uitmuntend 
Emma – Vermeer 
Mooie vrouwelijke teef met een correct hoofd. Zeer goede bovenlijn, voorhand, borst, achterbenen, correcte 
proporties, uitmuntende achterhand, staart en vacht. Correct gangwerk achter, voor met korte pas, los in 
elleboog en nauw.  
Zeer goed 
 
Openklas teven 
Silver India Leminiscatus – Candel 
Mooie, substantievolle vrouwelijke teef met een uitmuntend hoofd. Uitmuntende bovenlijn, proporties, 
hoekingen, borst en staart, correct bone en uitmuntende vacht. Vloeiend gangwerk, voor correct en achter iets 
nauw.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB/BOB 
Miss Poppins of The Barking Voices – Groeneweg-d Klerk 
Mooie substantievolle vrouwelijke teef met een uitmuntend hoofd en uitdrukking. Uitmuntende proporties, 
hoekingen, borst en staart, correct bone en uitmuntende vacht. Vloeiend parallel gangwerk met rastypische 
staartactie.  
2 Uitmuntend 
Creekwater Charity – Kodde  
Mooie substantievolle vrouwelijke teef met een uitmuntend hoofd. Uitmuntende bovenlijn, correcte 
proporties, uitmuntende hoekingen, borst, voorbenen en staart, correcte achterbenen en uitmuntende vacht. 
Vloeiend parallel gangwerk.  
3 Uitmuntend 
Totally Odd of Wundering Heights – v Teeffelen 
Mooie vrouwelijke teef die wat meer zelfvertrouwen mocht hebben. Uitmuntend hoofd, correcte bovenlijn en 
proporties, zeer goede voorhand, correcte borst, uitmuntende achterhand, correcte hoekingen en 
achterbenen. De voorbenen staan iets frans. Gangwerk achter iets nauw, (onleesbaar), als ze wilde showen.  
4 Zeer goed 



Lady Green of Biscuites Pride – Feringa 
Mooie vrouwelijke teef met een correct hoofd dat in verhouding tot het lichaam niet kleiner moet zijn. Zeer 
goede bovenlijn, voorhand, correcte proporties, achterhand en borst, uitmuntende staart, bone en vacht. 
Gangwerk achter nauw, voor met wat korte pas en los in ellebogen.  
Zeer goed 
Creekwater Chardonnay Kisses – Engels 
Mooie vrouwelijke teef van (wat kleiner formaat?). Uitmuntend hoofd, correcte bovenlijn en proporties, zeer 
goede voorhand, uitmuntende borst en achterhand, zeer goede hoekingen en uitmuntende bone en vacht. 
Gangwerk achter nauw, voor iets slap in ellebogen. 
Zeer goed 
 
Gebruikshondenklas teven 
Karamelle – Valentin 
Mooie vrouwelijke teef met een uitmuntend hoofd. Uitmuntende bovenlijn, proporties, hoekingen, borst en –
diepte, uitmuntende voor – en achterbenen en vacht. Vloeiend parallel gangwerk.  
1 Uitmuntend 
 
Kampioensklas teven 
Fairytale You’re The Inspiration – Kodde 
Mooie substantievolle teef met een uitmuntend hoofd. Uitmuntende bovenlijn, correcte proporties, 
uitmuntende hoekingen, borst, staart en vacht. Vloeiend parallel gangwerk.  
1 Uitmuntend RCACIB 

 
 
 
 
 
   


