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Beste reu 
A Dream Of Life vd Ansjoros – Bugel-Jansen 
RCAC reuen 
Fairywood’s The Way We Were – v Elewoud 
Beste Puppy 
Black Magic Woman of Witton Le Wear – Reuling-Keurentjes 
Beste Baby 
Bender-Senang Photogenic Karma – Hutten/Roebers 
 
Jeugdklas reuen 
Euphemia A Day In May – vd Kooij 
Beeldige jonge reu van een uitmuntend type en met goede proporties. Beeldig mannelijk 
hoofd met vriendelijke uitdrukking. Uitmuntende hals, stevige achterhand, iets aflopende 
croupe en goede ribwelving. Uitmuntende hoekingen en goed bone. Zuiver gangwerk maar 
kan achter wat sterker. Vrolijke staart tijdens het gangwerk. Uitmuntend temperament. 
Goede vachtkwaliteit.  
1 Uitmuntend 
Gorgeous George vd Ansjoros – vd Linden 
Mannelijke, stevige en compact gebouwde junior van een heel goed type en met goede 
proporties. Mannelijk hoofd maar oog kon groter. Goede hals, stevige achterhand en 
belovende ribbenkast. Uitmuntende hoekingen, goed bone en mooie voeten. Zuiver 
gangwerk maar kon meer stuwen. Uitmuntend gangwerk voor en achter. Vandaag niet in zijn 
beste vacht.  
2 Zeer goed 
 
Tussenklas reuen 
Fairywood’s The Way We Were – v Elewoud 
Prachtige stevige reu van een uitmuntend type, met uitmuntende proporties en massa. 
Beeldig fors hoofd met een vriendelijke uitdrukking. Stevige hals, uitmuntende bovenlijn en 
prachtige tonvormige ribbenkast. Goede borstdiepte, uitmuntend bone en hoekingen. Vrij 
en krachtig gangwerk. Uitmuntende vacht en prachtige otterstaart. Beeldige jongen.  
1 Uitmuntend  RCAC 
Witch Hazels A Juna’s Pure Star – Goetheer-Nieuwenhave 
Mannelijke reu van gemiddeld formaat die in uitmuntende conditie wordt voorgebracht. 
Uitmuntende proporties, beeldig mannelijk hoofd met een vriendelijke uitdrukking. Droge 
hals, stevige achterhand, uitmuntende staartaanzet en goede ribbenkast. Correcte 
borstdiepte, uitmuntende hoekingen en goed bone. Vrij en zuiver gangwerk. Helaas vandaag 
uit vacht. Heerlijk temperament.  
2 Uitmuntend  
Nothing But Charming of Storm’s Legacy – Garretsen 



Jonge gebalanceerde jongen van een zeer goed type. Heeft tijd nodig om uit te zwaren. 
Goede proporties, uitmuntend hoofd met een vriendelijke uitdrukking. Goede hals, stevige 
achterhand met wat kleine dip in de rug. Ribbenkast moet zich nog ontwikkelen, goede 
hoekingen en voldoende bone. Zuiver gangwerk. Niet in zijn beste vacht vandaag. Heerlijk 
speels temperament.  
3 Zeer goed 
 
Openklas reuen 
A Dream Of Life vd Ansjoros – Bugel-Jansen 
Stevige, krachtige reu van een uitmuntend type en met uitmuntende proporties. Prachtig, 
fors hoofd met een vriendelijke uitdrukking. Stevige hals en beeldige bovenlijn. Uitmuntende 
tonvormige ribbenkast, uitmuntende hoekingen en bone en beeldige otterstaart. Zuiver 
gangwerk. Uitmuntende dichte vacht. Heerlijk temperament.  
1 Uitmuntend, CAC 
Humorous Hooligan vd Weeward – Nijhof 
Stevige mannelijke reu van een uitmuntend type maar hij kon iets meer beenlengte hebben. 
Prachtig fors hoofd met een vriendelijke uitdrukking. Stevige hals, beeldige bovenlijn en 
uitmuntende tonvormige ribben. Uitmuntende hoekingen, stevig bone en mooie voeten. Vrij 
en krachtig gangwerk. Uitmuntende dichte vacht. Heerlijk temperament.  
2 Uitmuntend  
Jill’s Summer Splash of Sr Geof – Koster 
2 jr. beeldige jongen van een uitmuntend type en met goede proporties. Prachtig mannelijk 
hoofd met een vriendelijke uitdrukking. Uitmuntende hals en bovenlijn, prachtige 
staartaanzet en voor leeftijd goede ribbenkast. Goede voorborst, uitmuntend bone en 
hoekingen. Vrij en soepel gangwerk. Goede vachtkwaliteit maar is wat in de rui vandaag. 
Heel goed voorgebracht.  
Uitmuntend 
Love Is The Power v’t Detica – Kamphuis/v Bergen 
Beeldige krachtige reu van een uitmuntend type en met goede proporties. Prachtig fors 
hoofd met een vriendelijke uitdrukking. Beeldige hals en stevige achterhand. Gangwerk met 
hoog gedragen staart. Uitmuntende ribben, hoekingen en bone. Zuiver gangwerk. 
Uitmuntende dichte vacht. Heerlijk temperament.  
4 Uitmuntend 
Old Changed Way’s Globetrotter – d Jager 
Vrolijke speelse reu die in een uitmuntende conditie wordt voorgebracht en van een heel 
goed type is. Hij kon wat compacter zijn. Mannelijk uitmuntend hoofd met een lieve 
uitdrukking. Stevige hals en achterhand. Goed bone maar staartaanzet is wat laag. 
Ribbenkast kon ronder en voorborst kon breder. Gemiddeld gehoekt voor en achter en 
uitmuntende vachtkwaliteit. Zuiver gangwerk maar handler moet sneller lopen.  
Zeer goed 
Buck vom Mitteldeich – Zimmermann 
Mannelijke reu van gemiddeld formaat en tengerder type met goede proporties. Mannelijk 
hoofd dat meer dat meer stop kon hebben. Goede hals en achterhand, ribbenkast moet nog 
meer ontwikkelen en gemiddelde hoekingen. Voldoende bone. Gangwerk kon stuwender. 
Vandaag niet in zijn beste vacht. Heerlijk temperament.  
Zeer goed 
Go On Grumpy The Second Off April – Winkels 



Vossenrode reu van een fijner type, racey. Goede schedel maar een smalle voorsnuit en stop 
ontbreekt. Goede hals, stevige achterhand, voldoende ribben (rond) die zich nog moeten 
ontwikkelen. Steile opperarm, voldoende gehoekt achter. Zou meer bone mogen hebben en 
een betere staart. Goede vachtkwaliteit. Zuiver gangwerk.  
Goed 
 
Jongste Pupklasse teven 
Bender-Senang Photogenic Karma – Hutten/Roebers 
Lieve beeldige pup van een uitmuntend type en met uitmuntende proporties. Belovend 
hoofd. Donker oog en beeldig pigment. Uitmuntende hals en bovenlijn en belovende 
ribbenkast. Uitmuntende hoekingen en bone. Uitmuntend gangwerk. Uitmuntende 
vachtkwaliteit. Wat een beeldige kleine shower! 
1 Veelbelovend Beste Baby 
 
Puppyklas teven 
Black Magic Woman of Witton Le Wear – Reuling-Keurentjes 
Beeldige puppy van een uitmuntend type en met goede proporties. Prachtig vrouwelijk 
hoofd met vriendelijke uitdrukking. Goede hals en in stand een uitmuntende bovenlijn. 
Belovende ribbenkast, goede hoekingen en bone. Zuiver gangwerk. Goede vachtkwaliteit. 
Heerlijk vrolijk temperament.  
1 Veelbelovend Beste pup 
 
Jeugdklas teven 
De Pasman Hoeve Kayla – Lobeek-Schreurs 
Stevige vrouwelijke teef van een uitmuntend type en met goede proporties. Fors maar 
vrouwelijk hoofd met een vriendelijke uitdrukking. Beeldige hals, in stand goede bovenlijn en 
uitmuntende staart en –aanzet. Voor leeftijd goed uitgezwaard lichaam en uitmuntende 
hoekingen. Goed gangwerk. Uitmuntende vachtkwaliteit. Heerlijk temperament.  
2 Uitmuntend 
Night Calls of Hunters Pleasure – Monster 
Lieve vrouwelijke teef van een uitmuntend type en met goede proporties. Uitmuntend 
vrouwelijke hoofd met vriendelijke uitdrukking. Droge hals, goede bovenlijn en uitmuntende 
sterke staart. Goed gehoekt, belovende ribbenkast en goed bone. Zeer goed gangwerk van 
opzij gezien en in voor- en achterhand. Uitmuntende vachtkwaliteit. Heerlijk temperament. 
3 Uitmuntend 
Riverflow Calm After The Storm – vd Breemen 
Compact gebouwde teef van een uitmuntend type en met goede proporties. Vrouwelijk 
hoofd met goede parallelle lijnen maar ze kon meer stop hebben. Beeldige hals en bovenlijn 
en uitmuntende ribbenkast. Voor leeftijd goede borstdiepte. Vrij en effectief gangwerk maar 
het gangwerk voor is op dit moment wat los. Goede vachtkwaliteit maar niet in haar beste 
jas vandaag.  
Heerlijk temperament. 
4 Uitmuntend 
Moaiste Mearke vd Jabolkeshut – Visser 
Vrouwelijke teef die voor leeftijd goed is ontwikkeld en van een uitmuntend type is. 
Vrouwelijk hoofd dat nog moet uitzwaren en meer stop kon hebben.  



Prachtige stevige hals, uitmuntende staart en belovende ribbenkast en borst. Uitmuntende 
hoekingen en goed bone. Uitmuntend gangwerk. Goede vachtkwaliteit. Heerlijk 
temperament.  
Uitmuntend 
Hot Summer Night vd Ansjoros – Bugel-Jansen 
Stevige teef van een uitmuntend type maar ze is wat te zwaar vandaag. Uitmuntende 
proporties. Uitmuntend fors hoofd met een vriendelijke uitdrukking. Stevige hals en 
achterhand. Uitmuntende staart, voor 10 mnd. een heel goed ontwikkeld lichaam en stevig 
bone. Uitmuntende hoekingen. Zuiver gangwerk maar kon achter ruimer en steviger zijn. 
Beeldige gelijkmatige kleur, pigment en vachtkwaliteit. Heerlijk temperament.  
UItmuntend 

 
 
 
 
 
 


