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Beste teef en Beste van het Ras  
New York of Angel’s Head – Onkelinx 
RCAC/RCACIB teven 
Wahnahnish Love On Top – Candel 
Beste Baby 
Peaceable Kingdom’s Glamour Girl – v Mierlo 
Beste reu 
Riverflow Storm Of Stars – vd Breemen 
RCAC/RCACIB reuen 
Madabouts Kissed The Girls - Kivimaki 
Beste Puppy 
Candy Store Pimms – Valentin 
 
Puppyklas reuen 
Candy Store Pimms – Valentin 
Stevig gebouwde pup van 6 mnd. met pigmentverlies op de neus. Mooi hoofd. Correcte rugbelijning, 
zeer mooi gehoekt, diepe borst en goede staart. Nog een typisch puppy gangwerk.  
1 Veelbelovend Beste Pup 
Lab Lodur’s Neverending Story – v Teeffelen 
Pup van 6 mnd. die in hoofd nog steeds een baby is, heel alert en expressief. Goede nek, toplijn en 
staart. Diepe borst, goed geribd, stevig bone en goede voeten. Dansend in achterhand en valt op de 
voorhand.  
2 Veelbelovend 
Pasta La Vista of Storm’s Legacy – vd Putten 
Stevige puppy van 8 mnd., goed gepigmenteerd en met donker oog. Rechte ruglijn, goede 
staartaanzet, diepe borst, voldoende gehoekt en vrij lange beharing. Goed in beweging.  
3 Veelbelovend 
Dobromir Blondyn Samec Nova Paka –  
Vrolijke hond van 8 mnd. met veel energie. Gestrekt in hoofd met hoog aangezette oren. Wat zwak in 
rug, voldoende borstdiepte en weinig hoeking voor en achter. Gangwerk moeilijk te keuren, heeft 
ringtraining nodig.  
Belovend 
De Pasman Hoeve Basco – Lobeek-Schreurs 
Pup van 8 mnd. die ringtraining nodig heeft. Mooi hoofd maar te veel nekvel. (Konkaaf?) rug, staart 
goed gezet, diepe borst en goede ribben. Toont moeilijk tanden. Voldoende staartlengte en goede 
vacht. Kon beter stuwen in gangwerk.  
Belovend 
 
Jeugdklas reuen 
Fair-Court Touched To Be Sweet – Vriezen 
Goed gebouwde reu van 12 mnd. met een mooi hoofd en ogen goed uit elkaar. Goede toplijn, 
staartaanzet kan beter, diepe borst en goed geribd. Geheel is in harmonie. Rechte voorbenen en 
goede voeten. Goed gangwerk.  
1 Uitmuntend 
Our Beautiful Star of Storm’s Legacy – Cools 



Stevig gebouwde reu van 17 mnd. met een goed hoofd. Mooie achterhandhoeking, zeer sterke 
ruglijn en staart goed gezet met ferme actie. Polsen zakken iets door. Diepe borst, goede ribbing en 
goede vacht. Goed gangwerk maar staart te hoog gedragen.  
2 Uitmuntend 
Riverflow Just Like The First Time – vd Breemen 
Reu van 15 mnd. met een stevige rug (eerder corbie?). Harmonisch gebouwd. Tanden niet geheel 
scharend, is heel nipt. Stevige ruglijn, goede staartactie, diepe borst, goede ribbing en goede vacht. 
In beweging rollend.  
3 Zeer goed 
A Sense Of Pleasure Yule – Leenen 
Reu van 10 mnd. met wat lang gestrekt hoofd. Goede nek, ruglijn en staartaanzet. Diepe borst, goed 
geribd, voldoende hoeking en goede otterstaart. Te zwak in rug tijdens het lopen.  
4 Zeer goed 
Riverflow Just A Matter Of Time – vd Breemen 
Reu van 15 mnd. van een goed type. Vrij gestrekt in hoofd, oren goed gezet en scharend gebit. Te 
veel keelhuid, stevige ruglijn, staart correct gezet, diepe borst en goed geribd. Mag meer hoeking 
tonen achter. Goede beweging.  
Zeer goed 
Creekwater Close To My Heart – Kodde 
Stevige reu van 15 mnd. die harmonisch in hoofd is. Goede staartaanzet en toplijn. Staart mag dikker 
zijn en hoeking kan overal beter. Diepe borst en redelijk geribd. Goede vacht.  
Zeer goed 
Brooks Valley’s Romeo – Traa 
Mooi gebouwde reu van 15 mnd. die uitstekend is gehoekt. Mooi hoofd met open lippen. Goede 
neklijn en staartaanzet, diepe borst, goede ribbing, uitmuntende vacht en goede otterstaart. Sound 
in beweging maar te hoog gedragen staart.  
Zeer goed 
Bolle Tuke vd Jabolkeshut – Visser 
Reu van 10 mnd. die niet in beste vacht conditie is maar hij heeft een harde vacht. Goed hoofd, 
goede nek-toplijn en staartaanzet maar niet echt een otterstaart. Voldoende borstdiepte en goede 
hoekingen. Vrij veel rimpels op hoofd. Goed in beweging.  
Zeer goed 
Labrador Garden’s Xen – v Tricht- v Leeuwen 
Reu van 9 mnd. die nog niet af is. Zwaar in hoofd en goede expressie. Rug nog zwak maar dikke staart 
is goed gezet. Mist achterhandhoeking. Diepe borst, goede ribben en zachte vacht. Licht koehakkig, 
te zwaar in lip.  
Zeer goed  
 
Tussenklas reuen 
Riverflow Storm Of Stars – vd Breemen 
Vrolijke reu van 20 mnd. met een mooi hoofd maar wat open lippen. Goede toplijn, rug en 
staartaanzet. Diepe borst, goede ribben, goede hoeking maar staart mag dichter behaard zijn. Stevig 
stuwende hond.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB 
Dee-Fair Hopeful American – Larsen 
Zeer actieve reu van 21 mnd. met extreme pigmentatie bij de ogen. Goede neklijn en staartaanzet 
maar staart mag dikker zijn. Diepe borst, goed geribd, rechte voorbenen en goede voeten. Goede 
beweging.  
2 Uitmuntend 
 
Openklas reuen 
Artemis Stables Leander – Leenen 



Stevig gebouwde reu van 28 mnd. met hoofd dat in harmonie is. Iets zwak in rug, diepe borst, stevige 
achterhand. Voldoende hoeking, stevig bone, goede ribben. Staart kan dikker zijn. 
1 Uitmuntend 
Remember The Labs’s Boterbloem – Boonstra/Cools 
4 jr. reu van mooi type en zeer alert. Toont veel wit aan ogen. Mooi lichaam, rechte toplijn, diepe 
borst en duidelijke lendenen. Vrij veel nekhuid. Sound in beweging.  
2 Uitmuntend 
 
Kampioensklas reuen 
Madabouts Kissed The Girls – Kivimaki 
3 jr. alerte reu die harmonieus is gebouwd. Parallel in hoofd. Goede nek, toplijn en staartaanzet, 
diepe borst en goede ribben. Dikke staart, harde vacht en voldoende hoeking. Sound in beweging.  
1 Uitmuntend RCAC/RCACIB 
 
Jongste Puppyklasse teven 
Peaceable Kingdom’s Glamour Girl – v Mierlo 
Teefje van 4 mnd. van een mooi type, attent en actief. Rug moet steviger worden, staart goed gezet 
en voldoende hoeking. Harmonieus geheel. Goed gangwerk.  
1 Veelbelovend, Beste Baby 
Late Summer Rose of Cageman Pride – Kooyman 
Vrolijk hondje van 5 mnd. van een mooi type en met een aantrekkelijk hoofd. Goede nek, stevige 
toplijn, staart wat laag aangezet, voldoende diepe borst en weinig hoeking in achterhand.  
2 Veelbelovend 
Grace Abundance of Storm’s Legacy – Boonstra 
Pup van 5,5 mnd die vrij lang in lichaam is. Mooi hoofdje, vrolijk en attent. Rechte stevige 
rugbelijning, zacht in vacht en voldoende hoeking. Baby gangwerk.  
3 Veelbelovend 
Charming Chilli of Campell’s Lair – vd Kooij 
Pup van 4,5 mnd. van een mooi type, expressief en actief. Diepe borst, goede ribbing, stevig bone en 
goede hoeking. Heeft ringtraining nodig. Reeds goed gangwerk. Is overbouwd.  
4 Veelbelovend 
 
Puppyklas teven 
Pumpkin Pie of Storm’s Legacy – Boonstra 
Pup van 8 mnd. die harmonie mist. Vrij korte nek met keelhuid. Alert en Vrolijk. Stevige ruglijn, goede 
staartaanzet, diepe borst met goede ribben maar weinig hoeking in achterhand. Puppy gangwerk.  
1 Veelbelovend 
Dusana Blondynka Samicka Nova Paka – v Mulken-Dassen 
Pup van 8 mnd. die ringtraining nodig heeft. Vrij hoog op de benen en spits in hoofd. Goede ruglijn 
en staartaanzet. Mist hoeking. Voldoende borstdiepte. Moeilijk te beoordelen in gangwerk.  
2 Belovend 
 
Jeugdklas teven 
Wahnahnish Look A Like – Candel 
Zeer mooie maar wat lange teef van 15 mnd. Mooi gevormd hoofd, uitstekend gehoekt maar te lang 
in lendenen. Rechte voorbenen, goede voeten en lage hakken. Goed gangwerk.  
1 Uitmuntend 
Mustifi – Mosegaard 
Teef van 14 mnd. van een mooi type, vrouwelijk in hoofd en alert. Goede nek-ruglijn, diepe borst en 
goed geribd. Voldoende gehoekt, rechte voorbenen en goede voeten. Krabbend in beweging.  
2 Uitmuntend 
Charisma Girl of Wundering Heights – v Teeffelen 



Zeer mooi type teef van 17 mnd. met een mooi vrouwelijk hoofd. Goede nek-toplijn en staartaanzet, 
diepe borst en goed geribd. Zeer goed gehoekt in achterhand. Dichte vacht met goede kleur. Goed 
gangwerk.  
3 Uitmuntend 
Mountain Oak’s Magic Basha – Traa 
Teef van 14 mnd. van een zeer mooi type en harmonisch gebouwd. Aantrekkelijk hoofd, zeer mooie 
nekbelijning, alert en goede toplijn. Knijpt in voorhand, goede hoeking en diepe borst. Kon beter 
stuwen.  
4 Uitmuntend 
Holterhook Message From A Drum – Nijhof 
Vrij lange teef van 17 mnd. met een goed hoofd. Goede nek- en bovenlijn, breed in schedel. Staart is 
goed aangezet, diepe borst, goed geribd, goed bone en lage hakken. Sound in beweging.  
Zeer goed 
Black Magic Woman of Witton Le Wear – Reuling-Keurentjes 
In geheel zeer vrouwelijke teef van 15 mnd. met een aantrekkelijk hoofd. Goede nek-toplijn en 
staartaanzet, goed gehoekt, voldoende diepe borst. Kon beter geribd zijn, mist substantie.  
Zeer goed 
Boots –  
Heel vrouwelijke en alerte teef van bijna 10 mnd. Goede nek-toplijn en staartaanzet, voldoende 
borstdiepte, voldoende gehoekt goed in vacht. Mag actiever zijn, mist stuwing.  
Zeer goed 
 
Tussenklas teven 
Lutti de L’Etang Balancet – Dreyfus 
Zeer mooi type teef van 18 mnd. die harmonieus is gebouwd. Aantrekkelijk in hoofd, alert en oren 
goed aangesloten. Goede toplijn en staartaanzet, staart mag wat dikker zijn, diepe borst, goed 
geribd. Uitstekend gehoekt en rechte voorbenen.  
1 Uitmuntend 
Abayomi Pacha of Sweet Ale – Zoetebier-Koopman 
Harmonisch gebouwde teef van 20 mnd. maar hoofd kan vrouwelijker. Zeer alert. Goede nek en 
staartaanzet, staart mag dikker, diepe borst, stevige achterhand en zeer goed gehoekt. Zacht in 
vacht. Goed stuwend en uitgrijpend gangwerk.  
2 Uitmuntend 
De Pasman Hoeve Kayla – Loeek-Schreurs 
Stevige teef van 20 mnd. die harmonieus is gebouwd. Gespierde nek, toplijn kan steviger en rechter, 
diepe borst en goede ribben. Lendenen kunnen steviger. Zeer goed in beweging.  
3 Uitmuntend 
Peaceable Kingdom’s Free Spirit – v Mierlo 
Harmonieus teefje van 18 mnd. met een aantrekkelijk hoofd. Goede toplijn en staartaanzet, diepe 
borst, goede ribben, mooi gehoekt, goede vacht en rechte hakken. Goed stuwend gangwerk.  
4 Uitmuntend 
Destiny vd Buutendiekers – Hetterscheidt-Blom 
Een laag teefje van 22 mnd. met een goed hoofd. Goede hals-rug en staartaanzet, staart mag dikker 
zijn, diepe borst en goed gehoekt. Valt op de voorhand.  
Zeer goed 
Gwenny – Scholts 
Teefje van 22 mnd. van een goed type, expressief. Goede nek-toplijn en staartaanzet maar diepe 
borst mag beter geribd zijn. Net voldoende gehoekt en goede vacht. Goed stuwend gangwerk.  
Zeer goed 
All I Want Is You of Westbrook Castle – v Westerloo 



Teef van 21 mnd. die niet geheel zelfzeker is. Goed hoofd, toplijn mag steviger en de staart is laag 
aangezet, Borst kan dieper en ze kan beter geribd zijn. Voldoende gehoekt. Gangwerk kan beter 
stuwen.  
Zeer goed 
Zoey Fan ’t Detica – Venema-Hoekstra 
Zeer vrouwelijke teef van 18 mnd. met goede nekbelijning en toplijn en goede staartaanzet, Mist 
hoeking in voorhand, diepe borst en goede ribbing. Goede vachtconditie. Ze valt op de voorhand.  
Zeer goed 
Sep v’t Hoogeind – vd Weert-Scheepers 
Teef van 19 mnd. van een goed type. Vrij breed in oren. Stevig in nek, wat zwakke toplijn, goede 
staartaanzet, diepe borst maar wat zwak in lendenen. Vacht met intense vlekken. Goede hoeking. 
Goed gangwerk.  
Zeer goed 
 
Openklas teven 
New York of Angel’s Head – Onkelinx 
Goed gebouwde teef van 2 jr., goed harmonisch. Mooi hoofd en expressie. Goede nek-toplijn en 
staartaanzet maar staart mag dikker zijn. Diepe borst, goede ribbing en goede hoekingen. Goed 
stuwend en uitgrijpend gangwerk.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB/BOB 
Wahnahnish Love On Top – Candel 
Harmonisch gebouwde teef van 23 mnd. met een zeer mooi hoofd. Goede nek-toplijn en 
staartaanzet, diepe borst, rond in ribben. Rechte voorbenen, goede voeten en goede hoeking in 
achterhand. Sound in beweging.  
2 Uitmuntend RCAC/RCACIB 
Reagis Star Sound – vd Heuvel 
Harmonisch gebouwde teef van 2jr., vrouwelijk in hoofd. Goede nek-toplijn en staartaanzet, 
voldoende gehoekt, diepe borst en goede ribbing. Alert en actief. Goed stuwend gangwerk.  
3 Uitmuntend 
Riverflow Angel Of The Sky – vd Breemen 
2 jr. harmonisch gebouwde teef waarvan het hoofd typischer kon zijn. Goede nek-toplijn en 
staartaanzet, diepe borst, goede ribbing, voldoende hoeking en goede vachtconditie. Voldoende 
drive in gangwerk.  
4 Uitmuntend 
Reagis Sky Dancer – vd Heuvel 
Teef van 4 jr. van een goed type en zacht in expressie. Goede nek-toplijn en staartaanzet, diepe 
borst, goede ribben en voldoende gehoekt. Kleurverschil in vacht. Goede voeten. Kon meer stuwen 
maar staart blijft beneden.  
Zeer goed 
Creekwater Chardonnay Kisses – Engels 
Teef van 3,5 jr. van een mooi type. In stand mooi gehoekt. Aantrekkelijk hoofd in geheel zeer 
vrouwelijk. Diepe borst, goed geribd en rechte voorbenen. Niet in beste vachtconditie. Goed 
gangwerk.  
Uitmuntend 
Brooke Donalds Home –  
3,5 jr. teef van goed type, stevig en actief. Wat veel keelhuid, rug moet rechter en staart is wat laag 
aangezet. Voldoende diepe borst, goed geribd, vrij rechte voorbenen en goede voeten. Dansend 
gangwerk.  
Zeer goed 
Coolmen’s Chiff Chaff – Koleman-Blessing 
Goed type teef van bijna 2 jr. Smal in hoofd en wat veel keelhuid. Goede toplijn en staartaanzet, 
diepe borst, redelijk geribd maar mist hoeking in achterhand. Actieve staart. Goed gangwerk.  



Zeer goed 
Fairywood’s You And Me – Aussem 
Vrij compacte teef van 2,5 jr. Staart is permanent in hoogte. Mooi hoofd, stevige ruglijn en diepe 
borst. Hoog opgetrokken in lendenen en vrij veel golven in vacht. Voldoende hoeking en rechte 
voorbenen. Sound in beweging.  
Zeer goed 
Reagis Star Kisses – Toonssen 
2 jr. teef van mooi type en vrouwelijk in hoofd. Rechte rugbelijning, goede staartaanzet en diepe 
borst. Te steil in voorhand, voldoende in achterhand. Kan meer uitgrijpen in gangwerk.  
Zeer goed 
Princess Maya vd Rooise Heikant – vd Linden 
Teefje van 25 mnd. dat iel is gebouwd en smal in hoofd is. Goede toplijn en staartaanzet, knijpt in 
voorhand, mist ribbing en mist hoeking. Te dun in staart en te weinig bone.  
Zeer goed 
Bruneville’s Funny Lady – Groenen 
2 jr. teef van een vrolijk type maar totaal uit vachtconditie. Geen pigmentatie op snuit, heel actief. 
Diepe borst, redelijke ribbing, goede lendenen, redelijk in hoeking en rechte voorbenen. Loopt nauw 
in achterhand.  
Zeer goed 
 
Gebruikshondenklas teven 
Blissfield Summer Song At Reagis – vd Heuvel 
3 jr. stevige teef, zwaar maar toch vrouwelijk in hoofd. Te veel keelhuid, goede toplijn en 
staartaanzet, rechte voorbenen maar mist wat hoekingen. Vrolijk en goed in beweging.  
1 Uitmuntend 
 
Kampioensklas teven 
Aalflasker Carla - Larsen 
7 jr. teef in zeer goede conditie en met een correct hoofd. Veel keelhuid, goede nek-toplijn, goed 
gezette staart, diepe borst, goede ribbing, zeer goed gehoekt, rechte voorbenen en platte voeten. 
Goede harde vacht.  
1 Uitmuntend 
Karamelle – Valentin 
6 jr. harmonisch gebouwde hond met een aantrekkelijk hoofd. Wat veel keelhuid, goede toplijn en 
staartaanzet, diepe borst, goed geribd, goede front en –breedte en voldoende gehoekt.  
2 Uitmuntend 
 
 
 

 


