
Int. Dogshow Oss. 27-05-2017 
Keurmeester: Mevr. C. Lebret 
De verslagen van de teven zijn niet compleet. 
Beste teef en Beste van het ras 
Whispering Labs New Charm - Gosset 
RCAC, RCACIB teven 
Mayberry’s Dream Favourite Star - Burger 
Beste Baby 
Femke vd Hoogen Broek-Vos-Snoek 
Beste Puppy 
Klara Okeanas Elite – Boersma 
Beste reu 
Fair-Court Touched To Be Sweet – Vriezen 
RCAC/CACIB reuen 
Piccadilly’s Roccin’The Shades- McCartney 
RCACIB reuen 
Reagis Kiss The Sky – Burger 
 
Jeugdklas reuen 
Fair-Court Touched To Be Sweet – Vriezen 
Reu met uitmuntende lichaamsproporties, bovenlijn, staart, achter- en voorhand, schouder, hals en 
borst. Heel mooi mannelijk hoofd met uitmuntend oor, oog en gebit. Uitmuntend gangwerk.  
1 Uitmuntend CAC 
De Pasman Hoeve Basco – Lobeek-Schreurs 
Reu met goede proporties, wat groot. Goede bovenlijn, borst, staart, schouder, hals, achter- en 
voorhand. Uitmuntend hoofd, oog en gebit.  
2 Uitmuntend 
Renzo vd Hoge Blieker – Postma-Boorsma 
Reu met goede lichaamsproporties en met een mooie kleur. Goede staartaanzet, bovenlijn, 
achterhand, borst en hals. Correcte schouder en voorhand. Mooi mannelijk hoofd met uitmuntend 
gebit en goede oogkleur. Gangwerk voor wat nauw.  
3 Uitmuntend 
Branwen’s Coconut Ice v Meinweg –Verbeek 
Reu van klein formaat met goede bovenlijn, staartaanzet, voor- en achterhand en schouder. Correcte 
borst, goed fors hoofd met uitmuntend gebit en oog.   Uitmuntend gangwerk.  
4 Uitmuntend 
Pasta La Vista of Storm’s Legacy –vd Putten 
Reu van goed formaat en goede bovenlijn, staart, voor- en achterhand, borst, schouder en hals. De 
vacht is wat zacht. Mooi hoofd met correct oor, uitmuntend gebit en oog. Gangwerk is nu niet te 
beoordelen. 
Uitmuntend 
It’s A Moment Of Joy Magic Vince –  
Reu met goede lichaamsproporties en goede staartaanzet. Correcte voor- en achterhand, correcte 
schouder, uitmuntende borst en goede hals. Mooi gezicht en goed oor, uitmuntend oog en gebit. 
Goed gangwerk.  
Uitmuntend 
 
Tussenklas reuen 
Piccadilly’s Roccin’ The Shades – McCartney 
Mooie reu met uitmuntende proporties. Uitmuntende bovenlijn, voor- en achterhand, borst, 
schouder en hals. Zeer goed gangwerk. Uitmuntend hoofd, 
oog en gebit. 



1 Uitmuntend RCAC/CACIB 
Riverflow Just A Matter Of Time – vd Breemen 
Mooie reu met uitmuntende proporties. Goede bovenlijn, staart en oor. Uitmuntende achterhand, 
borst, schouder, hals voorhand en oog. Correct gebit.  
2 Uitmuntend 
Riverflow Just Like The First Time – vd Breemen 
Goede reu met goede proporties in bovenlijn, staart, voor- en achterhand. Correcte borst, vacht en 
gebit. Goede schouder, hals en goed oog.  
3 Uitmuntend 
Kidust Eagle Scout – Hartjes 
Reu met goede lichaamsproporties, goede staart, schouder en voorhand. Uitmuntende borst en 
achterhand. Mooi hoofd met uitmuntend oor, oog en gebit.  
4 Uitmuntend 
 
Openklas reuen 
Reagis Kiss The Sky – Burger 
Mooie reu met goede proporties. Uitmuntende bovenlijn, staart, voor- en achterhand, schouder hals, 
vacht en borst. Mooi hoofd met goed oor, oog en gebit. 
1 Uitmuntend RCACIB 
Riverflow Storm Of Stars – vd Breemen 
Reu van 22 mnd. met uitmuntende proporties. Goede bovenlijn en achterhand, uitmuntende borst, 
goede schouder en uitmuntende hals. Mooi hoofd met uitmuntend oor en oog. Gangwerk voor iets 
nauw.  
2 Uitmuntend 
Lab’SPB You Tell’em – Cendi 
3 jr. reu met goede proporties. Correcte vacht, goede bovenlijn en achterhand, uitmuntende borst, 
correcte schouder en goede hals. Correct oor, goed oog en gebit. Gangwerk voor iets nauw. Mist 
PM3. 
3 Uitmuntend 
 
Kampioensklas reuen 
Creekwater Checkmate – Arets 
Reu met goede proporties. Gangwerk voor is nauw. Correcte voeten, compleet gebit en mooi hoofd 
met uitmuntend oor, uitmuntende uitdrukking, oog en hals. Goede schouder. 
1 Uitmuntend 
 
Veteranenklas reuen 
Eagertrieves Jack Finch – Boersma  
Reu van 8,5 jr. met goede proporties. Uitmuntende borst en hals, goede schouder, correcte vacht en 
mooi hoofd. Goede voorhand, uitmuntende achterhand en kleur, Goed scharend gebit.  
1 Uitmuntend 
 
Jongste puppyklas teven 
Femke vd Hoogen Broek – Vos-Snoek 
Mooie elegante baby van 6 mnd. met uitmuntende proporties. Goed gangwerk. Goede vacht, 
bovenlijn, borst, schouder en hals. Mooi hoofd met goed oor en oog.  
1 Veelbelovend Beste baby 
 
Puppyklas teven 
Klara Okeanas Elite – Boersma 
Mooie pup met voor een teefje goede proporties. Goede voor- en achterhand, goed oor en oog maar 
het gebit is nog niet af.  



1 Veelbelovend 
Late Summer Rose of Cageman Pride – Kooyman 
Mooie pup met compleet gebit. Mooi hoofd, mooie kleur en oogkleur. Goede schouder en hals en 
uitmuntende borst.  
Veelbelovend 
Vanwege te laat in de ring, wel een beoordeling maar geen plaatsing.  
 
Jeugdklas teven 
Mayberry’s Dream Adorable Photo – Burger 
Mooie teef met een goede vacht. In gangwerk voor wat nauw. Goede staartaanzet, goed oor, oog en 
compleet gebit.  
1 Uitmuntend 
Reagis Sun Dance – Verbrugge-Groot 
Mooie teef met uitmuntende proporties. Goede vacht, correct gebit, correcte voor- en achterhand. 
Mooi hoofd, oog en oor maar mist PM3 boven.  
2 Uitmuntend 
Mayberry’s Dream You Are So Pretty – Burger 
Teef met mooie proporties maar de vacht is wat lang. Goed gangwerk en goed karakter. Goede 
bovenlijn, borst, schouder en hals. Goed oog. Mooi hoofd. 
3 Uitmuntend 
Black Family Shield Aurora – d Hoog 
Reu met goede lichaamsproporties en bespiering. Goede borst, correcte schouder maar voor wat 
nauw. Goede hals, goed oor en oog maar gebit mist 1 kies.  
4 Uitmuntend 
Labramarine Java – Voloshyn/v Nimwegen 
Mooie teef met uitmuntende proporties en een goed lichaam. Voor wat nauw en achter koehakkig. 
Mooi hoofd met goed oor en oog maar gebit mist onder 1 kies.  
Zeer goed 
Let’s Be Star Edition of Dalwhinnie – Oortveld 
Mooie teef met goede proporties. Goede kleur en achterhand maar wat nauw voor. Goede borst en 
schouder maar de schedel kon forser. Goed gebit. 
Uitmuntend 
 
Tussenklas teven 
Double Trouble Road Of Princes – t Horst 
Mooie proporties voor een teef. Goede voor- en achterhand, bovenlijn en staart. Goed gangwerk. 
Correct hoofd met goed oor, oog en compleet gebit. Uitmuntend hoofd en borst.  
1 Uitmuntend 
Mayberry’s Dream Blonds Have Fun – Burger 
Teef met goede voor- en achterhand en elegant gangwerk. Goede staart, bovenlijn, borst, schouder 
en uitmuntende hals. Uitmuntend  oor en oog, goed hoofd en gebit maar onderkaak is niet recht en 
mist 2 molaren. 
2 Uitmuntend 
 
Openklas teven 
Mayberry’s Dream Favourite Star – Burger 
Uitmuntende teef van 4 jr. met uitmuntende proporties, bovenlijn, borst, schouder en voor- en 
achterhand. Heel mooi hoofd, uitmuntend oor en oog en compleet gebit.  
1 Uitmuntend RCAC/RCACIB 
 

Verslagen Openklas, Gebruikshondenklas en Veteranenklas ontbreken.  



 
 
 


