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Beste reu en Beste van het Ras 
Madabouts Ride On To Handy Hill – Kivimaki/Nugteren 
RCAC/RCACIB reuen 
Remember The Lab’s Boterblom – Boonstra/Cools 
Beste teef 
Karamelle - Valentin 
RCAC teven 
Babetje v Budilium Hof – Leenen 
RCACIB teven 
Ramble Rose of Westbrook Castle – vd Westerloo 
Beste Pup 
Dream Touch of The Booming Bliss – Janssen-Bouwman 
Beste Baby 
Down To Earth Road Of Princes - Veldman 
 
Puppyklas reuen 
Euphemia A Day In May – vd Kooij 
Reu van bijna 9 mnd. van uitmuntend type en goede maat. Goede verhoudingen en met een 
al behoorlijk mannelijk hoofd. Prima gebit en mooi donker oog. Lichaam met mooie 
voorborst, goed geronde ribben en goede achterhandhoeking. Mooie otterstaart. Prima 
gedrag. Loopt goed.  
1 Veelbelovend 
Gideon v Budilium Hof – Roberts 
Reu van bijna 7 mnd. van een prima type. Goede hoogte-lengte verhouding en hij staat 
behoorlijk op zijn benen. Goed gevormd hoofd, schaargebit waarin enkele molaren 
ontbreken en mooie oortjes. Lichaam met voldoende voorborst en mooie harde vacht. Wat 
onstuimig in beweging, barstensvol temperament.  
2 Veelbelovend 
Bram – Brugge 
Stevige jonge reu van bijna 9 mnd. die wat onstuimig in gedrag is. Zeer goed rasbeeld met 
prachtig hoofd en goede donkere ogen. Staat goed op zijn benen en goede vacht. In 
beweging nog wat los in voorhand, met name in de polsen. Daarom nog een belovend. 
3 Belovend 
Euphemia May The Sunshine – Zomer 
Reu van 8 mnd., een prima verschijning en van goede maat. Prima verhoudingen in het 
hoofd met prima oortjes en goed gebit. Voldoende voorborst, goede ronde ribben, 
voldoende bone en bespiering en goede vacht. Gangwerk achter goed, voor wat veel 
beweging in de polsen. Hond heeft ringtraining nodig, mede hierdoor een belovend.  
4 Belovend 
 
Jeugdklas reuen 
Labrador Garden’s Undercover Dog – v Tricht-v Leeuwen 



Reu van 9 mnd. van een uitmuntend type. Hoofd in verhouding schedel-voorsnuit, prima 
expressie, goed gebit en donkere ogen. Lichaam met voldoende voorborst goede ribwelving 
maar wat smalletjes achter. Uitmuntende vacht. Vlot in beweging maar wat nauw in de 
achterhand.  
1 Uitmuntend 
Fairywood’s The Way We Were – v Elewoud 
Stevige jonge reu van 17 mnd. met een zeer goed rasbeeld. Krachtig hoofdje, tikje breed in 
bakken en een iets korte voorsnuit, prima gebit. Mooie bovenbelijning, goed geronde ribben 
en prima voorborst. Staat heel behoorlijk op zijn benen met mooie compacte voeten. 
Uitmuntende vacht. Loopt heel behoorlijk met voldoende stuwing.  
2 Uitmuntend 
Written In The Stars vh Lepkeshof – Vriezen 
Reu van 18 mnd. met een zeer goed rasbeeld en goede hoogte-lengte verhouding. Mannelijk 
hoofd met goed gebit en mooie oortjes. Voldoende sterke bovenbelijning, onvoldoende 
voorborst en een rechte opperarm. Welving voldoende, goede achterhand, prima bone en 
goede vacht. Gaat vlot met wat beweging in de pols.  
3 Zeer goed  
Devonshires The Real McCoy –Verbeek 
Prachtige reu van 15 mnd. met goede hoogte-lengte verhouding. Krachtig hoofd, goede 
verhouding schedel-voorsnuit, goed behang maar schaargebit mist enkele molaren. Stevig 
lichaam met goede ronde ribben, goede voorborst, prima achterhand, voldoende krachtig 
bone en uitmuntende vacht. Vlot en stuwend gangwerk maar erg onbesuisd in zijn gedag.  
4 Zeer goed 
Dirk vd Labraccobende – Punt 
Reu van bijna 11 mnd. met een zeer goed rasbeeld en barstensvol met temperament. 
Voldoende mannelijk hoofd met een iets korte voorsnuit, prima gebit en goede oortjes. Zou 
iets meer ribwelving mogen hebben en hij staat goed op de benen. In beweging erg 
ongecontroleerd en wat los in voorhand. Mooie vacht. 
Zeer goed 
 
Tussenklas reuen 
Artemis Stables Doolittle – Boersma 
2 jr. reu met een zeer goed rasbeeld en mannelijk hoofd dat iets meer snuitlente mocht 
hebben. Goed gebit. Compact lichaam, voldoende ribwelving, mooi passend bone en 
vachtstructuur is OK. In beweging meer stuwing gewenst en hij toont wat beweging in de 
voorvoet.  
1 Zeer goed 
Easy To Keep vd Floretty Hof – Berkvens/Engelen 
Reu van 18 mnd. met een zeer goed rasbeeld. Prima gevormd hoofd, compleet schaargebit 
en mooi donker oog. Wat compact in lichaam en zou iets meer voorborst mogen hebben. 
Prima bone, mooie vachtstructuur en voldoende ribwelving. Bij het gaan niet helemaal recht 
in de achterhand en onvoldoende stuwing. Vandaar een zeer goed.  
2 Zeer goed 
 
Openklas reuen 
Remember The Lab’s Boterbloem – Boonstra/Cools 



2 jr. reu van uitmuntend type, goede maat en goede hoogte-lengte verhouding. Mooie 
voorsnuit-schedel verhouding, goede oortjes en mooi compleet schaargebit. Prima lichaam 
met mooie schoft, goed gewelfde ribben en staat goed op de benen. Mooie otterstaart en 
voldoende sterke voeten. Vlot in beweging met voldoende stuwing. Prima temperament.  
1 Uitmuntend RCAC/RCACIB 
Kowalski San Jose – Parreno 
2,5 jr. stevige reu die niet zwaarder mag worden. Al behoorlijk diep in lichaam, krachtig 
hoofd met goede oortjes maar gebit mist P3 links onder. Goede bovenbelijning, mooie 
voorborst, goede ronde ribben maar zag achter graag wat meer kniehoeking. Prima vacht. 
Vlot stuwend gangwerk maar achterbenen mochten iets rechter.  
2 Uitmuntend 
Brooks Valley’s Hendrik – Traa 
Stevige reu van bijna 3 jr. met een krachtig hoofd, goed oog, oor en gebit. Mooie schoft, 
goede voorborst, mooi geronde ribben, passend bone en mooie vacht. Ruim voldoende in 
beweging met een prima temperament.  
3 Uitmuntend 
Of Angelsfantasy Benvenuto – Kniest/Kronenberg 
3 jr. reu met een zeer goed rasbeeld en goede maat. Lichaam mag niet dieper. Krachtig 
hoofd, nat rechteroog en goed gebit. Prima bovenbelijning, stevig bone, goed geronde 
ribben maar opperarm mocht iets schuiner. Mooi gesloten voorvoetjes maar staat licht 
ondergeschoven in stand. Het gangwerk mocht in zijn geheel wat krachtiger stuwen vanuit 
de achterhand. Mooie vacht met goede kleur.  
4 Zeer goed 
Home Alone vh Lepkeshof – Veldman 
3 jr. stevige krachtige reu met een mannelijk hoofd met goed behang, tikje rond oog en goed 
gebit. Voorsnuit mocht wat langer en de schedel vlakker. 
Goed lichaam met voelbare voorborst, goed geronde ribben, prima bone, voldoende sterke 
voeten en uitmuntende vacht. Is bij het gaan niet geheel vast in de achterhand. Hij heeft 2 
zachte kleine testikels.  
Goed 
Coconut Grove vd Galathese – d Vos-vd Boogert 
3 jr. stevige reu van een wat zwaarder type. Krachtig reuenhoofd, moet in de hals wat droger 
en goed gebit. Lichaam met goed geronde ribben, iets meer kniehoeking gewenst en prima 
vacht. Moet sterker worden in de polsen. Onvoldoende stuwing bij het gaan en hij is ook niet 
geheel vrij bij het tandjes kijken.  
Goed  
Reagis Kiss The Sky –Burger 
Reu van net 3 jr. met een zeer goed rasbeeld. Prima gevormd hoofd, niet overdreven, met 
goed oog en gebit. Goede schoft, goed geronde ribben. Opperarm is recht en hij staat te 
recht op de voorvoet, achterhand is in orde. Mooie otterstaart. Ruim voldoende in 
beweging, jammer van de voorhand. Prima vacht.  
Zeer goed 
Moodyblues of The Barking Voices – v Ingen 
2,5 jr. reu van prima type. Mannelijk hoofd met donker oog, goed oor maar schaargebit mist 
2xP3. Mooie schoft, goed geronde ribben met goede voorborst. Is in achterhand beter dan in 
de voorhand. Prima bone, uitmuntende vacht met mooie structuur. In beweging niet 
helemaal regelmatig in voor- en achterhand, vandaar ook een zeer goed. 



Zeer goed 
 
Gebruikshondenklas reuen 
Cerbel Ambassador – Schmidt 
5 jr. reu met een zeer goed rasbeeld en een echte werkhond. Mocht in alles wat breder en 
dieper zijn. Prima gebit en ogen en goede oortjes. Uitmuntende vacht. Zeer stabiel gedrag 
maar zou bij het gaan wat beter mogen stuwen.  
1 Zeer goed 
 
Kampioensklas reuen 
Madabouts Ride On To Handy Hill – Kivimaki/Nugteren 
3 jr. reu van uitmuntend type. Mooie verhouding in het hoofd met goede schedel, donker 
oog en goed gebit. Mooie bovenbelijning, prima voorborst, correcte borstdiepte, mooi bone. 
Heel fijn temperament. Goede vachtstructuur. Vlot en stuwend gangwerk.  
1 Uitmunten CAC/CACIB en Beste van het Ras 
 
Jongste Puppyklas teven 
Down To Earth Road Of Princes – Veldman 
Jonge teef van 4 mnd. met mooie verhouding in het hoofd en prima behang. Goed geronde 
ribben, mooie voorborst voor deze leeftijd. Staat al heel behoorlijk op de benen en mooie 
vacht. Gangwerk al vlot en al regelmatig stuwend.  
1 Veelbelovend, Beste Baby 
 
Puppyklas teven 
Dream Touch of The Booming Bliss – Janssen-Bouwman 
Teefje van 8 mnd. van uitmuntend type en met heerlijk temperament. Vrouwelijk hoofd met 
goede belijning en goed gebit. Lichaam met voldoende voorborst, opperarm mocht wat 
schuiner en goed geronde ribben. Voorvoetjes moeten nog krachtig worden, achterhand is 
goed en mooie vacht. Zeer veel stuwing bij het gaan.  
1 Veelbelovend. Beste Pup 
Abayomi Pacha of Sweet Ale – Zoetebier-Koopman 
Teefje van 7 mnd. van uitmuntend type en met vrouwelijk totaalbeeld. Correct belijnd hoofd 
maar voorsnuit mag iets langer. Prima lichaam met voldoende voorborst. Ze knijpt een 
beetje met de ellebogen. Prima achterhand, mooi bone en uitmuntende vacht. Prima 
beweging, iets beweging in de voorvoetjes. Jammer dat ze 2x P3 mist. 
2 Veelbelovend 
 
Jeugdklas teven 
Babetje v Budilium Hof – Leenen 
Teefje van net 1 jr. van een fraai type en met mooi silhouet. Vrouwelijk hoofd met mooie 
schedel en voorsnuit, goed gevormd donker oog en schaargebit. Prima lichaam met mooie 
bovenbelijning, goed geronde ribben en ze staat goed op de benen. Uitmuntende vacht en 
goede otterstaart. Fijn temperament. In beweging tikje nauw achter en een klein beetje 
polsbeweging.  
1 Uitmuntend RCAC 
Rumour Has It of The Barking Voices – Verschoor-Groeneweg 



Teef van 11 mnd. van een uitmuntend type, prima belijnd hoofd, vrouwelijk en goed behang. 
Schaargebit mist 2 premolaren. Prima lichaam met goed geronde ribben, heel mooi gehoekt 
voor en achter, mooi bone maar voorvoetjes mochten iets sterker. Uitmuntende vacht en 
mooie otterstaart. Loopt prima met in de achterhand voldoende stuwing.  
2 Uitmuntend 
Reagis Star Sound- vd Heuvel 
Teef van 15 mnd. van een uitmuntend type. Goed belijnd vrouwelijk hoofd, mooie schedel, 
donker oog en prima gebit. Sterke hals, mooie bovenbelijning en uitmuntend gehoekt. Staat 
mooi op de benen en prima vacht. Stuwt voldoende bij het gaan, tilt een klein beetje de 
voorvoetjes op.  
3 Uitmuntend 
Kingfields Elo State Of Mind – Meijs 
Teef van 13 mnd. van prima type. Goed gevormd vrouwelijk hoofd maar schaargebit mist 
4xP3. Goede schoft en bovenbelijning, voldoende voorborst en goed geronde ribben. Staat 
achter prima op de benen. Mooie otterstaart en goede vacht. Loopt goed met voldoende 
stuwing maar met wat beweging in de voorvoet.  
4 Uitmuntend 
Of Angelsfantasy Gentle Touch – d Laat-Melkert 
Teef van 10 mnd. met een zeer goed rasbeeld. Vrouwelijk hoofd met goede schedel en prima 
gebit. Mooie schoft maar ribben mochten iets meer welving hebben. Prima gehoekte 
achterhand, voorhand voldoende gehoekt maar voorvoetjes mochten sterker. Goede vacht 
en prima staart. Prima temperament. Gangwerk mocht wat krachtiger vanuit de achterhand.  
Zeer goed 
Silver India Leminiscatus – Candel 
Stevige teef van 16 mnd. die niet dieper mag worden. Krachtig hoofd met prima schaargebit. 
Lichaam met goed geronde ribben, sterk bone, voldoende hoeking voor en achter en prima 
vacht. Prima temperament. Loopt goed met ruim voldoende stuwing.  
Zeer goed 
Nosey Black Pearl of Storm’s Legacy – Boonstra 
Prima jonge teef van 12 mnd. met een mooi hoofd. Prima schedel-voorsnuit, gebit mist 
onder en boven enkele premolaren. Goede schoft, opperarm mocht wat schuiner en goed 
geronde ribben. Prima achterhand met goede otterstaart, goede vacht. Gangwerk niet 
helemaal vast in de voorhand. Vanwege het gebit een 
Zeer goed 
Riverdance of The Barking Voices – Kenters 
Teef van 11 mnd. van prima type en met behoorlijk wat temperament. Mist enkele 
premolaren, vrouwelijk hoofd, goed belijnd en goede schedel. Lichaam met goed geronde 
ribben, passend bone en goede vacht. Mocht bij het gaan wat krachtiger stuwen.  
Zeer goed 
Mems Har Skotsje vd Jabolkeshut – Visser 
Stevige teef van 15 mnd. van een prima type maar ze mag niet dieper worden in lichaam. 
Prima schedel maar schaargebit mist enkele premolaren. Lichaam met goed geronde ribben, 
evenredig gehoekt voor en achter, prima benen en voeten en prima vacht. In beweging ook 
evenredig maar moet voor en achter nog vaster.  
Zeer goed 
Wahnahnish Drunk In Love –d Veer 



Teef van 14 mnd. met een zeer goed rasbeeld en goede hoogte-lengte verhouding. 
Vrouwelijk hoofd met goede schedel maar tanggebit mist P3 linksonder. Goed lichaam met 
goed geronde ribben, opperarm zou wat schuiner mogen en prima vacht. Heel behoorlijk in 
beweging met voldoende stuwing.  
Zeer goed 
 
Tussenklas teven 
Lovely Leonore of Cape Makkovik – Valentin 
Teef van 18 mnd. van een uitmuntend type. Fraai belijnd hoofd met goede schedel, 
compleet schaargebit en mooi donker oog. Lichaam met voldoende ribwelving, voldoende 
hoeking in de achterhand, redelijk gehoekt voor. Uitmuntende vacht met mooie otterstaart. 
Staat heel mooi op de benen en goed bone. Loopt goed, beetje polsbeweging.  
1 Uitmuntend 
 Wahnahnish Hide And Seek – d Veer 
Stevige teef van 15 mnd. met een zeer goed rasbeeld. Prima belijning in het hoofd en goed 
gebit. Sterke hals, goede bovenbelijning, opperarm mocht wat schuiner, goed geronde 
ribben, mooi passend bone en uitmuntende vacht. Heel fijn temperament. In beweging ruim 
voldoende stuwing maar in de voorhand licht toontredend.  
2 Uitmuntend 
Grace – Vermeer 
Zeer vriendelijke teef van 21 mnd. met een heel rustig gedrag. Vrouwelijk hoofd met prima 
oog en gebit. Zou in lichaam wat meer ribwelving mogen hebben en de voorhand is beter 
gehoekt dan de achterhand. Prima bone, passend bij lichaam en goede vacht. Zou bij het 
gaan iets meer stuwing kunnen hebben vanuit de achterhand.  
3 Zeer goed 
 
Openklas reuen 
Ramble Rose of Westbrook Castle – vd Westerloo 
2 jr. teef van uitmuntend type en mooi silhouet. Prima vrouwelijk hoofd met voldoende 
lengte in voorsnuit, correcte schedel en schaargebit. Prima lichaam met voldoende 
ribwelving maar opperarm zou iets schuiner mogen. Prima achterhand, mooie voorhand en 
prima otterstaart. Bij het gaan een fractie meer stuwing gewenst.  
1 Uitmuntend RCACIB 
Miss Poppins of The Barking Voices – Groeneweg/Verschoor 
Teef van 2,5 jr. met een uitmuntend rasbeeld. Vrouwelijk hoofd met zachte expressie en 
prima gebit. Sterke hals, goed geronde ribben en prima hoekingen voor en achter. Mooi 
passend bone, uitmuntende vacht en een mooie staart. Prima temperament. Voldoende in 
beweging, iets meer stuwing gewenst.  
2 Uitmuntend 
Blue Berry Rope v Budilium Hof – Leenen 
2,5 jr. teef met prima totaalbeeld en mooie massa. Goed belijnd hoofd, correct oog, prima 
gebit maar schedel mocht wat vlakker. Sterke hals, prima lichaam met goed geronde ribben. 
Staat heel behoorlijk op de benen. Mooie harde vacht en prima otterstaart. Vlot in 
beweging, voldoende stuwend. 
3 Uitmuntend 
Cara Mia Herbu Zadora – Nugteren-Mulckhuyse 



Fraaie teef van 2 jr. met een mooi silhouet. Goed belijnd vrouwelijk hoofd met vriendelijke 
expressie. Sterke hals, goede ribwelving en prima gehoekt. Ze mocht in voorvoetjes wat 
sterker zijn. Uitmuntende vacht en mooie rastypische staart. Prima in beweging. 
4 Uitmuntend 
Mercy And Grace of Storm’s Legacy – Boonstra 
2 jr. stevige teef waarvan ik in hoofd graag een wat vriendelijker expressie zag. Prima gebit. 
Lichaam met voldoende ribwelving, goede bovenbelijning maar achtervoetjes licht 
ondergeschoven. Prima bone en goede vacht. Gangwerk zou in totaal wat krachtiger mogen.  
Zeer goed 
Mid Summer Dream of Storm’s Legacy – Vos 
2,5 jr. teef met een zeer goed rasbeeld en barstensvol temperament. Zag graag in hoofd een 
wat vriendelijker expressie. Prima lichaam met goed geronde ribben, voorvoetjes mochten 
sterker, achter goed gehoekt en uitmuntende vacht. Vlot in beweging maar erg veel 
temperament.  
Zeer goed 
Mayberry’s Dream Favourite Star – Burger 
Stevig gebouwde teef van 2,5 jr. met een prima rasbeeld. De expressie wordt een beetje 
gestoord door een geprononceerd oog. Sterke hals, lichaam met goed geronde ribben, prima 
achterhand, goede vacht, prima staart en mooi passend bone. Gangwerk ruim voldoende. 
Vanwege het ontypische oog een zeer goed.  
Zeer goed 
Amy – vd Ven 
Teef van 2 jr. en 1 mnd. met een zeer goed rasbeeld. Vrouwelijk hoofd met vriendelijke 
expressie, compleet schaargebit maar oogkleur mocht iets donkerder. Prima hals maar 
lichaam zou iets meer ribwelving mogen hebben. Staat behoorlijk op de benen met voor en 
achter evenredige hoekingen. Zeer goede vacht maar staart is rondom niet even lang 
behaard. Redelijk in beweging.  
Zeer goed 
Norrylabs Queen Of Hearts – Verbraaken-Zegger 
Teef van net 2 jr. met een zeer goed rasbeeld. Vrouwelijk hoofd, voorsnuit mag een fractie 
langer en goed oor. Sterke hals, prima lichaam met mooie ribwelving en zeer goede 
hoekingen. Passend bone en mooie harde vacht. Vlot in beweging maar iets meer stuwing 
gewenst vanuit de achterhand, voorhand wat losse polsen.  
Zeer goed 
 
Gebruikshondenklas teven 
Karamelle – Valentin  
5 jr. teef van een uitmuntend type. Vrouwelijk hoofd met prima expressie en super 
temperament. Mooie schoft, prima lichaam met prima ribwelving. Staat heel mooi op de 
benen met goed bone. Uitmuntende vacht. Uitmuntend in beweging met correcte stuwing. 
1 Uitmuntend, CAC/CACIB 

 
 
  
 
 


