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Beste reu en Clubmatchwinnaar 2016 
Mocny’s Knoxville- Nugteren 
RCAC reuen 
Blacksugar Luis - Praetzas 
Beste teef 
Cara Mia Herbu Zadora – Nugteren-Mulckhuijse 
RCAC teven 
Silver India Leminiscatus - Candel 
Beste Pup 
Wahnahnish Look A Like - Candel 
Beste Jongste Puppy 
Wahnahnish Simply Sensational – Candel  

Jongste Puppyklas reuen 
Keurmeester: Mrs. J. Hodge 
 
Wahnahnish Simply Sensational – Candel 
Heel mooie pup met een voor leeftijd correct hoofd, goed oog en pigment. Uitmuntend 
bone, voor leeftijd correct lichaam met al goede ribben. Achterhand ontwikkelt zich goed, 
vlakke bovenlijn en staartaanzet. Recht en soepel gangwerk.  
1 Veelbelovend, Beste Jongste Pup 
Gert Back In Black vd Duvekater – Backers 
Beeldig type puppy met een belovend hoofd, goede oogkleur en uitdrukking. Goed gehoekt 
voor en achter, goed bone en correcte vacht. Heel goed gangwerk voor leeftijd.  
2 Veelbelovend 
Fair-Court Touched To Be Sweet – Vriezen 
Puppy met voor leeftijd het correcte formaat. Flink hoofd met een lieve uitdrukking. 
Hoekingen zijn in ontwikkeling en diep lichaam. Moet niet zwaarder worden. Goed bone, 
nette voeten en correcte vacht. Voor leeftijd goed gangwerk.  
3 Veelbelovend 
Creekwater Close To My Heart – d Looze-Zazada 
Goed ontwikkelde puppy met een lief hoofd en uitdrukking en correcte oogkleur. Droge hals 
vanuit goed gehoekte voorhand, goed bone en mooi gehoekte achterhand. Voor leeftijd is 
lichaam in orde. Soepel gangwerk.  
4 Veelbelovend 
Sir Albert Klaterspeel – Verhagen 
Lieve baby met voor leeftijd een goed hoofd en mooie oogkleur. Zou iets meer bone mogen 
hebben en het lichaam is in orde voor de leeftijd. Achterhand zal zich nog ontwikkelen en de 
vacht is in orde. Vrij gangwerk.  
Belovend 
Stars And Tails Busy Being Fabulous – v Staden 
Pup die voor zijn 5 mnd. goed is uitgegroeid en met een voor zijn leeftijd, flink hoofd. 
Oogkleur is wat licht. Voldoende bone, redelijk gehoekt voor en achter en diep lichaam. 
Gangwerk niet helemaal zuiver.  
Belovend 



Wizzy Wicked’s Jar Jar – Willekes 
Goed uitgegroeide pup met voor leeftijd voldoende fors hoofd en leuke uitdrukking. 
Compact gebouwd, hoekingen moeten zich nog ontwikkelen. Gangwerk voor is wijd en 
achter nauw. Heeft ringtraining nodig en dat zal helpen.  
Belovend 
Dutchlab’s Cry Me A River – Dijkstra 
Puppy van correct formaat en goede oogkleur. Heeft heel veel stop die hopelijk niet met zijn 
hoofd zal meegroeien. Voor redelijk gehoekt, voldoende bone en redelijke achterhand. Wat 
losse ellebogen maar dat zal vaster worden. Bovenlijn is in orde. Vrij gangwerk.  
Veelbelovend 
Wizzy Wicked’s Luke Skywalker – Halfert 
Goed uitgegroeide puppy met een leuk hoofd en uitdrukking. Goed pigment en goede 
oogkleur. Redelijke voor- en achterhandhoeking, goede bovenlijn en staartaanzet. Voor 
leeftijd correct lichaam. Op het moment is het gangwerk los en wat onregelmatig.  
Veelbelovend 
Mayberry’s Dream Your King Of Night – Burger 
Mooi ontwikkelde puppy met voor leeftijd correct hoofd en goede oogkleur. Goed bone, wat 
hoge schouder, goede ribben en goed lichaam. Goed ontwikkelde achterhand, goede 
bovenlijn en staartaanzet. Zeer vrij gangwerk.  
Veelbelovend 
Dolbia BB Jaz – Dudkowiak 
Een echte baby met een goede expressie maar het hoofd moet nog uitzwaren. Goede hals 
en voorhandhoeking, voor formaat correct lichaam en goed gehoekt achter. Vlakke bovenlijn 
en staartaanzet, goede vacht. Zeer vrij gangwerk.  
Veelbelovend 
 
Puppyklas reuen 
Keurmeester: Mrs. L. McGilivray 
 
Bolle Jarre vd Jabolkeshut – v Dijk 
Gele reu van 8 mnd. met een mooi hoofd, goed pigment en goede oogkleur. Goed lichaam, 
goede vacht en staart, bone en voeten. Mooie bovenlijn. Goed gangwerk.  
1 Veelbelovend 
Riverflow Just Like The First Time – vd Breemen 
Zwarte reu van 6 mnd. met een goed hoofd, goed oog en uitdrukking. Compact gebouwd 
lichaam, goede grove vacht. Goede voor- en achterhand. Gangwerk kan beter maar hij is nog 
jong. Goede bovenlijn.  
2 Veelbelovend 
Riverflow Just A Matter Of Time – vd Breemen 
Gele reu van 6 mnd. met een goede halslengte. Mooi hoofd, mooie oogkleur en pigment. 
Goed lichaam, goed bone en nette voetjes. Dikke vacht en staart. Gangwerk in orde. Goede 
voorborst.  
3 Veelbelovend 
Dutchlab’s Can You Feel It – d Laat 
Zwarte reu, mooie compacte pup. Mooie voorsnuitlengte en uitdrukking, goede ooraanzet. 
Goede halslengte, kort gebouwd lichaam en mooie vacht en staart. Goede voor- en 
achterhand. Goed gangwerk.  



4 Veelbelovend 
Orion – Blees 
Zwarte reu van 7 mnd. met voor leeftijd mooi hoofd en goed gebit. Staat op het moment 
wat hoog op de benen. Eenmaal gewend was het gangwerk in orde. 
Belovend 
Rijan Rangers MacIntosh – Hansen-Visser 
Chocolate reu van 7 mnd. met een lief hoofd, goede ooraanzet maar wat licht oog. Goede 
vacht en staart en goed lichaam. Gangwerk achter iets nauw.  
Veelbelovend 
Black Knight Road Of Princes – v Zandvoort 
Krachtig gebouwde zwarte reu van 8.5 mnd. met een mannelijk hoofd. Mooie uitdrukking en 
oogkleur maar de voorsnuit is naar mijn smaak iets kort. Mooie belijning. Goed gangwerk.  
Veelbelovend 
 
 
Jeugdklas reuen 
Keurmeester: Mrs. B. Krumpak 
 
Alisia Beack’s Dublin Bay Du Kat – d Vries 
Reu van 17 mnd. met een mooi en lief hoofd en uitdrukking. Beeldige bovenlijn, voldoende 
diepe borst maar de voorhandhoeking is niet helemaal perfect. Uitmuntende 
achterhandhoeking. De vacht is al klaar voor de zomer maar er is nog voldoende. Gangwerk 
in orde.  
1 Uitmuntend 
Lucky All My Life de L’Etang Balancet – v Teeffelen 
Reu van 9 mnd. met een heel mooie belijning. Hij staat goed vierkant op de benen. Beeldig 
hoofd en uitdrukking. Voor leeftijd goede bovenlijn eindigend in een goed gebruikte staart. 
Voor correct gehoekt, achter uitmuntend gehoekt. Vloeiend en moeiteloos gangwerk met 
stuwing vanuit de achterhand. Helaas doet de hoge staartdracht afbreuk aan het plaatje.  
2 Uitmuntend 
Euphemia A Day In May –vd Kooij 
Reu van 12 mnd. van goed formaat en goede massa. In stand een mooie belijning. Goed 
uitziend mannelijk hoofd met een mooie uitdrukking. Goede schouderligging, uitmuntende 
bovenlijn met iets lage staartaanzet waardoor een hoge staartdracht tijdens het gaan. Goede 
vaste voeten, goede vachtconditie. Zag de hond graag wat rustiger tijdens het gaan, handler 
en hond moeten met elkaar praten.  
3 Uitmuntend 
Nautical Joy Labrador Lewis Port – Groosman 
Reu van 16 mnd. van goed formaat en met goede balans. Beeldig mannelijk hoofd en ik hoop 
dat het zo blijft. Stevige en diepe borst, goede bovenlijn, goed gebruikte staart en correcte 
hoekingen. Goed gangwerk. Goede vacht.  
4 Uitmuntend 
Yorath of The Music Forest – Bol 
Reu van 17 mnd. met een mannelijk hoofd, niet overdreven. Goede halslengte en 
schouderligging, voldoende diepe borst. Goede bovenlijn met iets aflopende croupe. Goed 
gangwerk. Vandaag niet in zijn beste vachtconditie. Iets lang in lendenen.  
Zeer goed 



Our Beautiful Star of Storm’s Legacy – Cools 
9 mnd. oude reu van goed formaat met een mooi mannelijk hoofd. Goede schouderligging, 
uitmuntende bovenlijn, goede staartaanzet maar staartdracht tijdens het gaan is wat hoog. 
Wat slappe polsen, opperarm kon iets langer waardoor verbetering van de 
voorhandhoeking. Gangwerk voor iets wijd.  
Zeer goed 
Dundoll’s Choice Anthony – Haan 
Een heel grote jongen die overenthousiast is. Goed gevormd hoofd dat mannelijker kon zijn. 
Goede halslengte, schouderligging kon beter, goede bovenlijn maar lage staartaanzet. 
Correcte hoekingen in voor- en achterhand en iets lange polsen. Hij vindt het niet leuk om 
betast te worden door de keurmeester. Gangwerk moet stabieler worden.  
Goed 
Morris Fan Twillens – vd Stadt 
Reu van 14 mnd. van goed formaat en met goed bone. Mooi mannelijk hoofd, niet 
overdreven. Zeer goede schouderligging, uitmuntende bovenlijn en vacht. Uitmuntend 
gangwerk.  
Uitmuntend 
Prestadet’s Mr Ben – d Booij 
Wat grotere reu van de field-trial lijn. Zag hoofd graag wat mannelijker. Goede halslengte, 
bovenlijn is net vlak genoeg met een aflopende croupe. Kon voor beter gehoekt zijn, achter 
correct. Zag graag in totaalbeeld meer massa en een dubbele vacht.  
Goed 
Only You vh Oosterhuis- Podt 
Reu van 14 mnd. van goed formaat en met veel temperament. Goed gevormd hoofd met iets 
licht oog dat afbreuk doet aan de uitdrukking. Goede schouderligging en bovenlijn, 
uitmuntende hoekingen voor en achter en goede voeten. Nog in goede vacht. Goed 
gangwerk. 
Uitmuntend 
Artemis Stables Maverick – Brouwer 
Reu van 14 mnd. met een mooie belijning en massa. Tanggebit, mooi hoofd en uitdrukking. 
Diepe borst, goede ribwelving en bovenlijn en correct gehoekt. Goed gangwerk. Vandaag 
niet in zijn beste vacht.  
Zeer goed 
Boggy Valley’s Milo – vd Berg 
1 jr. reu van goed formaat met een fors hoofd voor een eenjarige. Uitmuntend gebouwd 
lichaam met diepe borst, goede ribwelving en uitmuntende bovenlijn. Uitmuntende 
hoekingen, staartaanzet en gebruik van staart. Vacht is wat open maar ik geeft het voordeel 
van de twijfel omdat de hond niet in volle vacht is. Stuwend gangwerk.  
Zeer goed 
Bram de Kroosthappers – d Boer-Kerkum 
Reu van 15 mnd. van het werktype maar zonder twijfel met een reuenhoofd. Mooie lange 
hals, goede schouderligging, goede bovenlijn met iets aflopende croupe. Goed gehoekt voor 
en achter maar hij kon meer massa hebben en een dubbele vacht. Uitmuntende presentatie 
door de handler en de hond heeft een uitmuntend temperament.  
Zeer goed 
Barlow v’t Witte Noorderlicht – Muller 



Wat grotere jongen van 14 mnd. met een mannelijk hoofd en mooie oogkleur. Goede 
halslengte en bovenlijn, correcte hoekingen en mooie vaste voeten. Goed gangwerk. Niet in 
zijn beste vacht vandaag en hij zou beter verzorgd kunnen zijn voor de show; dan zou hij 
beter beoordeeld kunnen worden.  
Zeer goed 
Summer Serenade of Cindy’s Rocks – Nomden 
Reu van 9 mnd. die al heel volwassen is. Goed hoofd en uitdrukking, voldoende halslengte 
en goede schouderligging. Wat slappe bovenlijn maar blinkt uit in voorhandhoeking. Diepe 
borst en goede ribwelving. Iets lang in lendenen. Kon achter iets meer stuwen tijdens het 
gaan.  
Uitmuntend 
Dundoll’s Choice Atreyu – Maassen 
Reu van 16 mnd. met een lief hoofd en uitdrukking, vooral voor een werkhond. Goede 
halslengte, correcte voorhandhoeking, goede bovenlijn, ietsje aflopend naar croupe. Hij kon 
in totaalbeeld wat meer massa hebben en een betere vacht.  
Zeer goed 
Diesel – Vreeswijk 
Reu van 13 mnd. van goed formaat. Heel breed hoofd met volle wangen en een te korte 
voorsnuit, hetgeen afbreuk doet aan de lieve uitdrukking die een labrador moet hebben. 
Stevige hals, diepe borst met goede ribwelving, goede bovenlijn en correct gehoekt. 
Gangwerk in orde.  
Zeer goed 
Vall Aragon of Faskally’s Fauve – Klijnsma 
Reu van 16 mnd. die zich als reu gedraagt en er ook zo uitziet. Mooi hoofd, goede lange hals 
en bovenlijn maar iets te hoog gedragen staart. Goede voorhandhoeking maar hoeking 
achter moet nog vaster worden. Goede vaste voeten. Niet in zijn beste vacht vandaag.  
Uitmuntend 
Wahnahnish  Heads Up – Jansen 
Reu van 12 mnd. met hoofd dat precies goed is. Aantrekkelijke belijning, goede hoogte, goed 
bone en goede vacht. Draagt de staart hoog en voelt zich heel wat. Goed voorgebracht.  
Uitmuntend 
Barnie – Meijer 
Reu van 15 mnd. van goed formaat. Goed hoofd en uitdrukking. Voldoende halslengte, 
goede schouder en bovenlijn, goede voor- en achterhandhoeking. Gaat voor goed maar iets 
minder achter. Is vandaag niet in zijn beste vacht maar dat zal in de winter beslist beter zijn.  
Uitmuntend 
 
Tussenklas reuen 
Keurmeester: Mevr. H. Warendorf 
 
Dolbia Casanova – Fosciak 
Reu van 22 mnd. met een prachtig totaalbeeld. Evenredig gebouwde reu van een fraai 
rastype. Fraai hoofd, goed oog, oor en gebit. Evenredige hoekingen, al goed ontwikkeld 
lichaam voor leeftijd, sterke lendenen, fraaie staartaanzet en staart. Prima bone en sterke 
voeten. Makkelijk en uitgrijpend gangwerk met goede stuwkracht. Perfect ringgedrag.  
1 Uitmuntend 
Alkhamhurst Russel Square – Verhaag 



Reu van 21 mnd. met mooi totaalbeeld en mooie verhoudingen. Prachtig hoofd maar fractie 
meer opvulling onder de ogen gewenst. Mooi oog en uitdrukking. Fraaie hals-ruglijn, 
staartaanzet kan tikje vloeiender. Evenredige hoekingen, goed ontwikkeld lichaam maar hij 
zou iets meer voorborst kunnen hebben. Mooie bone en voeten. Prima beharing en gangen.  
2 Uitmuntend 
Maurelly’s Stiff Standing – Hardy 
Reu van 18 mnd. van prima type en met een mooi totaalbeeld. Brede schedel die iets 
afloopt, prima oog, oor en gebit. Goede hoekingen voor en achter, prima voorborst en goed 
ontwikkelde ribben voor zijn leeftijd. Sterke lendenen, uitmuntende staartaanzet en actieve 
staart. Prima bone en voeten en functionele vacht die iets in verharing is. Vlot en krachtig 
gangwerk.  
3 Uitmuntend 
Artemis Stables Leander – Leenen 
Evenredig gebouwde reu van bijna 2 jr. met een prima maat en van mooi type. Goed 
gevormd mannelijk hoofd met goede verhoudingen, prima oor en gebit. Mooi gevormd oog 
met mooie kleur en uitdrukking. Evenredige hoekingen, uitmuntende voorborst, prima 
tonvormige ribben en korte lendenen. Prima staartaanzet en staart, krachtig bone en sterke 
voeten. Prima kleur en beharing. Prima gangwerk maar mocht iets meer actie laten zien.  
4 Uitmuntend 
 
Astor – t Doeschot 
1,5 jr. reu met een mooi totaalbeeld. Aantrekkelijk mannelijk hoofd, correcte breedte, mooie 
oogkleur, prima gebit en goed gedragen en gevormd oor. 
Evenredige hoekingen, prima ribwelving maar lichaamsconditie moet niet zwaarder. Sterke 
lendenen, fraaie otterstaart en mooie functionele beharing. Loopt correct maar zou iets 
meer actie kunnen tonen tijdens het gaan. Helaas zijn de testikels door een implantaat 
onvoldoende aanwezig.  
Diskwalificatie 
Rangers Wish I Had A Dream – Kossen 
Compacte reu van 22 mnd. die een wat grof totaalbeeld laat zien. Mannelijk breed hoofd 
met sterke voorsnuit, iets los in lippen en hij vertoont iets keelhuid. Prima oog, gebit en oor. 
Voorhandhoeking zou dieper moeten, prima achterhandhoeking. Zag lichaam graag 
ondieper. Korte lendenen, wat hellend bekken en laag aangezette maar mooie otterstaart. 
Prima bone en voeten en uitstekende functionele vacht. Gangwerk zou vaster mogen. 
Lichaamsconditie hoeft niet zwaarder. Om zijn zware totaalbeeld, kwalificatie een Goed. 
Goed 
Gino vd Peppelenbosch –Burggraaf 
Reu van 17 mnd. met prima maat en verhoudingen. Goed gevormd mannelijk hoofd met 
goed oog, oor en gebit. Kon iets dieper gehoekt in de voorhand. Prima ribben voor leeftijd 
en sterke lendenen en goede staartaanzet. Bovenbelijning kan wat strakker, voldoende 
achterhandhoeking. Staart kan wat beter behaard om meer in verhouding te zijn, verder 
prima vacht. Loopt vlot en nog wat jeugdig. 
Uitmuntend 
Labrador Garden Till There Was You – Top 
Jonge ondernemende reu van 18 mnd. die iets meer maat mocht hebben maar wel 
voldoende substantie heeft. Hoofd met goede verhoudingen, goed oog, oor en gebit. Prima 
hoekingen voor en achter, lichaam nog volop in ontwikkeling. Bovenbelijning kon strakker en 



hij laat nog iets lengte in de lendenen zien. Staartaanzet kan wat vloeiender, prima vacht. 
Goed bone en voeten. Gangwerk zou wat actiever kunnen, hij vindt showen wat zonde van 
zijn tijd. Prima interactie met zijn actieve eigenaar.  
Zeer goed 
Withara’s Back To Win – Hededam 
Reu van 20 mnd. van goede maat en verhouding. Aantrekkelijk hoofd, goed oog, oor en gebit 
en zachte expressie. Mooie hals en rugbelijning met prima staartaanzet en staart. Goed 
ontwikkeld lichaam voor leeftijd, evenredige hoekingen maar laat nog iets lengte in 
lendenen zien. Bone kon fractie sterker. Gangwerk zou iets meer power mogen vertonen 
maar is wel correct. Prima ringgedrag.  
Uitmuntend 
 
Openklas reuen 
Keurmeester: Mevr. H. Warendorf 
 
Mocny’s Knoxville – Nugteren 
2 jr. reu met een mooi totaalbeeld, prima hoogte en verhouding. Aantrekkelijk mannelijk 
hoofd maar zou iets meer opvulling onder de ogen mogen hebben. Goed oog, oor en gebit. 
Schitterende hals-rugbelijning, al prima ontwikkeld lichaam en evenredige hoekingen. 
Uitmuntende voorborst, prima staartaanzet en mooie staart. Staat op sterke benen en 
voeten. Laat een mooi krachtig en parallel gangwerk zien.  
1 Uitmuntend, CAC. Clubmatchwinnaar 2016 
Remember The Lab’s Boterbloem – Boontra 
3 jr. reu van goede maat en prima verhoudingen. Goed breed mannelijk hoofd met goed 
oog, oor en gebit. Evenredige hoekingen, prima ribben, sterke lendenen en prima 
lichaamsconditie. Goede bovenbelijning. Loopt prima op sterke benen en voeten. Prima 
beharing. Enthousiaste kwispel.  
2 Uitmuntend 
A Sense Of Pleasure’s Travel Devil – Praetzas 
2 jr. flinke reu met een goed totaalbeeld. Goed gevormd mannelijk hoofd met goed oog, oor 
en gebit. Evenredig gehoekt, diep lichaam maar iets te zwaar in conditie. Prima 
bovenbelijning en staartaanzet. Goed bone en voeten, prima vacht. Loopt met goede 
paslengte. Prima ringgedag.  
3 Uitmuntend 
Kiss Me Silver Mist z Choce – v Teeffelen 
2,5 jr. reu van goede maat en mooie compacte bouw. Goed gevormd mannelijk hoofd met 
goed hazelnootkleurig oog, goed oor en gebit. Evenredig gehoekt, prachtige bovenbelijning 
met goede staartaanzet. Prima ribben, korte sterke lendenen, prima staart en goede 
beharing. Krachtig soepel en uitgrijpend gangwerk.  
4 Uitmuntend 
Lab’spb You Tell’em –Cendi 
Bijna 3 jr. reu met prima maat en verhoudingen. Goed breed mannelijk hoofd met prima 
oog, oor en gebit. Goede hoekingen voor en achter, prima ribben en sterke brede lendenen. 
Prima staat en –actie, uitmuntende droge lichaamsconditie, goede vacht en sterke 
bespiering. Fraai parallel gangwerk.  
Uitmuntend 
Mighty Moos of Road Of Princes – Huigen 



Bijna 3 jr. ondernemende reu. Zou tikje meer breedte kunnen laten zien in hoofd en lichaam 
maar vertoont wel de juiste proporties. Voorhand kan wat sterker gehoekt en lichaam wat 
sterker ontwikkeld. Prima staartaanzet en staart. Goede achterhandoeking, bone passend bij 
totaalbeeld. Prima vacht maar wat in verharing vandaag. Loopt goed. Uitmuntende 
bespiering en droge conditie. Prima ringgedrag en perfecte interactie met de handler die 
hem keurig voorbrengt.  
Zeer goed 
Flying Ferdi The Second Off April – Brink 
Bijna 4 jr. reu die voor leeftijd meer breedte zou moeten hebben in lichaam. Mannelijk 
hoofd met wat diepe stop, ogen zijn wat schuin geplaatst maar prima oogkleur. In voorhand 
goede schouder maar erg steil in opperarm en ribben zouden meer ontwikkeld moeten zijn. 
Prima bovenbelijning, staartaanzet kon iets vloeiender. Gehele beharing zou wat voller 
moeten met meer ondervacht, is enorm verhaard. Gaat vlot door de ring met een stuwend 
gangwerk. Zou meer rastype moeten vertonen.  
Goed 
Norrylabs Quick Turnover – Bonet 
Reu van 27 mnd. met een fraai totaalbeeld, prima maat en verhoudingen mooi mannelijk 
hoofd. Evenredige hoekingen, goede voorborst, prima ontwikkelde ribben en lendenen. 
Goede staartaanzet met mooie otterstaart. Functionele volle beharing en prima bone en 
voeten. Krachtig en vloeiend gangwerk. Helaas zijn door het geven van een implantaat de 
testikels niet voldoende ontwikkeld op dit moment, daarom diskwalificatie. 
Diskwalificatie 
Galahad Od Himaljskeho Cedru – Hardy 
Forse reu van 29 mnd. met een mannelijk hoofd maar zou wat droger mogen. Prima 
voorhandhoeking, mooie voorborst en goede tonvormige ribben. Sterke lendenen, prima 
achterhand, goede staartaanzet met vrolijke staart. Goede vacht, wat in verharing. 
Gangwerk is niet te beoordelen omdat hij kreupel loopt door een wondje aan de voet.  
Zeer goed 
Noble Noam v Actreon – Schuitemaker 
3,5 jr. bijzonder actieve en vrolijke reu. Goed gevormd hoofd met goed oog, oor en gebit. 
Zou iets meer schofthoogte mogen hebben. Prima voorhandhoeking en goede neklijn. 
Bovenbelijning loopt na de lendenen af naar de staart, dit zou rechter kunnen zijn. Prima 
ribben, goede achterhandoeking en functionele beharing. Gangwerk zou vaster kunnen.  
Zeer goed 
Dancha’s Amra Bailey – Tempelaar 
7 jr. reu met een prachtig totaalbeeld. Goed gevormd aantrekkelijk hoofd, oog met mooie 
zachte uitdrukking en goed gebit met prachtig pigment in de mond. Evenredige hoekingen, 
prima voorborst, fraaie bovenbelijning, goede staartaanzet en mooie otterstaart. Sterk 
lichaam en prima bone en voeten. Loopt voor niet helemaal regelmatig. Om zijn type toch 
een uitmuntend. 
Uitmuntend 
Coconut Grove vd Galathese – d Vos-vd Boogert 
3 jr. wat zware reu die iets meer stokmaat zou mogen hebben. Goede brede schedel maar 
voorsnuit zou fractie langer mogen zijn. Lippen en hals kunnen droger waardoor het 
totaalbeeld wat minder grof zou tonen. Goede schouder, opperarm zou langer mogen. Prima 
achterhandhoeking maar hij schuift de achterhand wat onder. Prima bone en voeten en 



goede beharing die in verharing is. Loopt wat los in front. Vanwege het grove voorkomen de 
kwalificatie Goed. 
Goed 
Artemis Stable Doolittle – Boersma 
2 jr. reu met een goed totaalbeeld maar zou fractie hoger kunnen zijn. Hij heeft echter 
uitmuntende verhoudingen. Goed gevormd mannelijk hoofd met goed oog, oor en gebit. 
Evenredige hoekingen, goed ontwikkeld lichaam met sterke lendenen. Staartaanzet kan 
fractie vloeiender, prima staartactie. Bone passend bij zijn maat en prima dichte vacht. Loopt 
vlot. Prima ringgedrag.  
Uitmuntend 
John Legend vh Chielewout – Sprenger-d Roover 
2,5 jr. reu van goede maat en verhoudingen. Breed hoofd, voorsnuit zou iets langer mogen 
zijn en lippen wat droger. Laat wat rimpel zien op het hoofd. Prima oog en oor. Voldoende 
breed lichaam, prima lendenen maar bovenbelijning kan wat strakker en staartaanzet is wat 
laag. Prima bone en voeten. Gangwerk zou wat vaster mogen.  
Zeer goed 
Monwodelea Domdaniel – Scheurleer 
Wat verlegen jongeman van 24 mnd. die wat meer rastype kon laten zien in hoofd en bouw. 
Prima oog, oor en gebit. Voorhand kon sterker gehoekt, goed lichaam maar heeft een sterk 
hellend bekken en zeer lage staartaanzet. Zag liever vollere beharing op lichaam en staart. 
Gangwerk met goede stuwkracht maar los in front. Om het gebrek aan rastype helaas 
kwalificatie Matig. 
Matig 
Withara’s Black Camelot – Scheffer 
2,5 jr. flinke reu met een mannelijk hoofd maar hoofd en keel zouden iets droger mogen zijn. 
Hoofd met goede proporties, wat groot oog, hazelnootkleurig. Goede schouder, tikje steile 
opperarm. Goede ribben en lendenen, goede achterhandhoeking, staartaanzet en staart. 
Beharing is wat warrelig op achterhand en staart. Prima bone. Loopt wat los. Prima 
ringgedrag.  
Zeer goed 
Jill’s Simmer Splash of Sir Geof – Koster 
2 jr. reu met goede maat en verhoudingen. Goed gevormd mannelijk hoofd met mooi oog en 
uitdrukking, prima oor en gebit. Voorhand kan tikje dieper gehoekt, prima 
achterhandhoeking. Goede ribben maar lendenen kunnen fractie korter, staartaanzet kan 
iets vloeiender en bone kan fractie sterker. Loopt vlot, mooi parallel maar tikje los in polsen.  
Uitmuntend 
Best Kept Secret of Power Pleasure – Vermeulen 
2 jr. reu van goede maat en nog volop in ontwikkeling. Goed gevormd mannelijk hoofd met 
goed oog, oor en gebit. Voorhandhoeking kan wat dieper, idem achterhand en ribben 
moeten nog wat uitzwaren. Sterke lendenen, staartaanzet kan vloeiender en vacht is erg in 
verharing. Vlot en parallel gangwerk. Heeft al prima ringgedrag en fijn contact met zijn baas. 
Heeft nog tijd nodig om te ontwikkelen. 
Zeer goed 
Smallville’s Empress Into The Blue – v Teeffelen 
6 jr. reu met goede maat en verhoudingen. Goed gevormd mannelijk hoofd met goed oog, 
oor en gebit. Goede hoekingen voor en achter maar ribben mogen iets tonvormiger. Sterke 



lendenen, prima staartaanzet met goede staart. Sterke bespiering, vacht wat in verharing. 
Beweegt gemakkelijk met goede stuwkracht. Prima ringgedrag.  
Uitmuntend 
Coco Loco’s Gimmick – v Teeffelen 
Bijna 6 jr. reu met een goed totaalbeeld. Mooi mannelijk hoofd met prachtige oogkleur en 
uitdrukking en prima oor en gebit. Goede schouder, opperarm een tikje steil, goede 
achterhand, prima gewelfde ribben en sterke lendenen. Goede bovenbelijning, staartaanzet 
en staart maar door het verhaarproces wat vertekend. Prima kleur. Loopt vlot.  
Uitmuntend   
 
Gebruikshondenklas reuen 
Keurmeester: Mrs. J. Hodge 
 
Dane of The Spring Cottage – Gouweloos 
Grote werkhond in gespierde en fitte conditie. Goede uitdrukking en voorsnuitlengte maar 
pigment ontbreekt. Diepe ribben, weinig bone en wat lang lichaam. Staartaanzet wat laag en 
hij kon achter beter gehoekt zijn. Gangwerk voor wat wijd maar met ruime pas. Hij kan wel 
een hele dag werken aan.  
1 Zeer goed 
 
Kampioensklas reuen 
Keurmeester: Mevr. H. Warendorf 
 
Blacksugar Luis – Praetzas 
3 jr. levendige kampioensreu met een fraaie compacte bouw. Mooi breed mannelijk hoofd 
met goede verhoudingen en heel mooie expressie. Goede hoeking voor en achter, compact 
en breed lichaam. Mooie bovenbelijning, staartaanzet en –actie. Prima droge 
lichaamsconditie en uitmuntende vacht. Vlot en krachtig gangwerk.  
1 Uitmuntend RCAC 
Creekwater Captain Corelli – Hendriksen-d Klerk 
4,5 jr. kampioen van een mooi type en goede maat. Mooi gevormd hoofd met goed oog, oor 
en gebit. Evenredige hoekingen, goede voorborst, mooie tonvormige ribben en sterke 
lendenen. Fraaie bovenbelijning en staartaanzet. Mooi bone en voeten, prima vacht en 
mooie droge lichaamsconditie. Loopt vlot en correct.  
2 Uitmuntend 
Ashford Castle Xceptional White – Pöttinger 
3 jr. kampioen van goede maat, type en verhoudingen. Goed gevormd hoofd maar kon 
fractie meer opgevuld onder de ogen zijn. Evenredige hoekingen, fraaie bovenbelijning, 
prima staartaanzet, prima staart en vacht. Vlot gangwerk. Levendig gedrag in de ring.  
3 Uitmuntend 
Millmarsh’s Photogenic Star – Burger 
3 jr. kampioen van goede maat en type. Mooi breed en mannelijk hoofd, fraai oog en 
expressie, goed oor en gebit. Evenredige hoekingen, fraaie bovenbelijning en staartaanzet 
en mooie tonvormige ribben. Goed bone en voeten en functionele vacht. Prima gangwerk.  
4 Uitmuntend 
 
Veteranenklas reuen 



Keurmeester: Mrs. J. Hodge 
 
Euphemia Luna Always On My Mind – Holland-d Jonge 
Reu met een mannelijk hoofd en goede oogkleur. Droge hals, redelijke voorhandhoeking, 
goede ribben en goed lichaam. Vlakke bovenlijn, goede staartaanzet en goede achterhand. 
Gangwerk is nog steeds goed. Goede vacht.  
1 Uitmuntend 
Freon Boris vd Jabolkeshut – Visser 
Beeldige oude veteraan die voor leeftijd in goede conditie is. Mannelijk hoofd met iets korte 
voorsnuit en brede schedel. Stevige hals en diep lichaam. Heeft nog steeds een goede 
bovenlijn en staartaanzet. Goede achterhand en correcte vachtstructuur. Vrij gangwerk.  
2 Uitmuntend 
Withara’s Twinkies Touch Gold – v Dieren-Springer 
Kort gebouwde en grote reu met een gebalanceerd mannelijk hoofd. Oog kon donkerder. 
Steile voorhandhoeking, diepe ribben, goede bovenlijn en staartaanzet. Goede achterhand 
en goede vacht. Soepel en recht gangwerk.  
3 Uitmuntend 
 
Fokkersklas reuen 
Keurmeester: Mrs. B. Krumpak 
 
Moon Beam v Budilium Hof – Leenen 
Een advertentie voor een driejarige labrador reu. Mannelijk hoofd met een smeltende 
uitdrukking. Uitmuntend gebouwde voorhand, goede bovenlijn en uitmuntende hoekingen. 
Zeer goed gangwerk.  
1 Uitmuntend 
Maurellys Go Your Own Way – Hardy 
2 jr. energieke reu met een mannelijk hoofd. Goed gebouwde voorhand, goede bovenlijn, 
uitmuntende staartaanzet en –dracht. Staat mooi vierkant op de benen. Goed gangwerk. Zag 
hem graag in volle vacht. 
2 Uitmuntend 
Fairywood’s The Way We Were – v Elewoud 
Bijna 2 jr. reu met een aantrekkelijke belijning en goede hoogte. Uitmuntende 
voorhandhoeking, goede bovenlijn, uitmuntende voor- en achterhandhoeking, Goede vacht. 
Hij draagt de staart wat hoog in de ring.  
3 Uitmuntend 
A Dream Of Life vd Ansjoros – Bugel-Jansen 
6 jr. reu die niet de grootste in de ring is. Groot hoofd maar wel een lieve uitdrukking. 
Uitmuntend gebouwde voorhand, uitmuntende bovenlijn, voeten en vacht. Ik zag hem graag 
een kilo lichter voor een beter gangwerk. Aantrekkelijke belijning.  
4 Uitmuntend 
Indy vd Bosmoat – v Losser 
4 jr. volwassen reu van goede kwaliteit. Mooi hoofd en uitdrukking en goede ooraanzet. 
Stevige hals, goede schouderligging, uitmuntend gehoekt voor en achter. Iets lang in 
lichaam. Goede vacht. Goed gangwerk. 
Uitmuntend 
Xanthor vd Romi’s Hoeve – Wormgoor-Faber 



3 jr. reu waarvan het hoofd niet helemaal mijn type is maar het is wel een labrador. Hals lijkt 
korter door het overgewicht en vandaar dat de hond voor te zwaar lijkt. Correcte hoekingen 
en voorgebracht in een zeer goede vachtconditie. Zeer goed gangwerk. 
Uitmuntend 
Labrador Garden’s Undercover Dog – v Tricht-v Leeuwen 
Een belovende reu van 13 mnd. met een voor leeftijd goed hoofd. Goede schouderligging en 
bovenlijn en voor leeftijd voldoende borst. Correcte hoekingen. Goed gangwerk. 
Uitmuntend 
Odiepals Black Arrow – Spaan 
2 jr. reu, een laatbloeier maar voor de leeftijd is er al genoeg. Mannelijk hoofd,  voldoende 
halslengte, goede bovenlijn iets aflopend naar croupe en correcte voor- en 
achterhandhoeking. Zijn zomervacht conditie doet afbreuk aan zijn verschijning in de ring, 
maar in totaalbeeld een mooie reu.  
Uitmuntend 
Go On Grumpy The Second Off April – Winkels-Hessing 
3 jr. jachtmaatje die in totaalbeeld meer massa kon hebben. Het hoofd is qua formaat in 
verhouding met het lichaam. Goede schouderligging en bovenlijn, lage staartaanzet. Een 
langere opperarm zou bijdragen aan een betere voorhandhoeking, hoeking achter is in orde. 
Ik vind vooral zijn temperament leuk, niet hysterisch of hectisch. 
Zeer goed 
Starmaker of Cabot Strait – Brouwer 
2 jr. reu met een prachtig hoofd en uitdrukking. Goede schouderligging, uitmuntende 
bovenlijn en goed gehoekt voor en achter. Moet regelmatiger leren lopen en zijn vacht moet 
groeien maar overigens een aantrekkelijk exemplaar.  
Uitmuntend 
 
Jongste Puppyklas teven  
Keurmeester: Mrs. B. Krumpak 
 
Noa fan Twillens – Boersma 
Pup van 5,5 mnd. met een beeldige belijning. Uitmuntende voorborst en hoekingen. In 
goede vachtconditie. Heerlijke presentatie ten gunste van de kleine jongen.  
1 Veelbelovend 
Merlin fan Twillens – Boersma 
Pup van 5 mnd. van goed formaat en met goed bone. Staat mooi vierkant op de benen. 
Mooie voorborst met goede borstdiepte en uitmuntend gehoekt. Goed gangwerk.  
2 Veelbelovend 
Old Changed Way’s Pretty Brown Rose – Nijkamp 
Pup van 5 mnd. met een beeldige belijning en lief hoofd. Goede voorborst, nog steeds een 
wat slappe bovenlijn. Voor leeftijd goede vacht en uitmuntend gehoekt. Goed gangwerk.  
3 Veelbelovend 
Mayberry’s Dream You Are So Pretty – Burger 
Beeldige gele teef van 5 mnd. van goede kwaliteit. Mooi gebalanceerd, goede bovenlijn, 
goed gehoekt en goede vacht. Goed gangwerk.  
4 Veelbelovend 
Coco –Hoogveld-Derickx 



Pup van 4 mnd. die er ook als 4 maand oude uitziet. Mooi vrouwelijk hoofd, goede 
schouderligging en uitmuntend gehoekt. Bovenlijn is nog slap, wat aflopend naar de croupe. 
Goed gangwerk. Zou haar graag terug zien als ze een paar uur showtraining heeft gedaan.  
Belovend 
Celine – Rupert 
Pup van 4,5 mnd. met een beeldig hoofd. Goede halslengte en schouderligging, iets lang in 
lendenen op dit moment en uitmuntend gehoekt achter. Is wat onzeker in de ring.  
Belovend 
Ziya Zocha Noëlle v Actreon – vd Prijt 
Pup van 5 mnd. met een mooi hoofd en uitdrukking. Goede halslengte en schouderligging, 
goede bovenlijn. Niet de beste hoeking voor maar uitmuntend gehoekt achter. Goede vacht. 
Met veel inspanning door de handler voorgebracht.  
Belovend 
Narrow Brooks On Christmas Day – Haitsma 
Beeldige chocolate teef met een beeldig hoofd. Goed gebouwde voorhand, goede ribwelving 
en uitmuntend gehoekt. Goede vachtconditie. Ik kan het gangwerk niet beoordelen omdat 
ze rechtsachter mank loopt.  
Geen kwalificatie 
Dolbia Back To Black – Dudkowiak 
Pup van 4,5 mnd. met een iets lange belijning. Lief hoofd, uitmuntende schouderligging en 
goed gehoekt. Niet in de beste vachtconditie vandaag. Voor leeftijd goed gangwerk. 
Veelbelovend 
Indy – d Oude 
Pup van 4,5 mnd. die precies het goede formaat voor de leeftijd heeft. Mooi vrouwelijk 
hoofd, goede bovenlijn, uitmuntend gehoekt en iets lang in lendenen op dit moment. Is 
vandaag niet erg blij in de ring.  
Veelbelovend 
Wizzy Wicked’s Aayla Secura – vd Kleij 
Pup van 5,5 mnd. met een vrouwelijk hoofd. Goede hals en schouderligging en voor leeftijd 
goede bovenlijn. Correct gehoekt en iets slappe polsen voor. Gangwerk voor wat wijd en 
achter met voldoende stuwing.  
Belovend 
Rangers Wish Passion For Speed – Meutstege 
Ondeugende meid van 4,5 mnd. met een beeldig hoofd en uitdrukking. Goed gebouwde 
voorhand en goed gehoekt. Handler heeft de handen er aan vol om haar in gangwerk te 
showen.  
Veelbelovend   
Bender –Senang Photogenic Karma – Hutten 
Pup van 5 mnd. van goed formaat en met een mooi vrouwelijk en goed gebalanceerd hoofd. 
Correcte hoekingen voor en achter, de vacht maakt zich klaar voor de zomer maar er is nog 
voldoende. Frank en vrij gangwerk. 
Veelbelovend 
Wizzy Wicked’s Leia Organa – Derksen 
Pup van 5,5 mnd. met een lief hoofd en uitdrukking. Goede schouderligging en voor leeftijd 
goede bovenlijn. Correct gehoekt. Vrij gangwerk met voldoende stuwing vanuit de 
achterhand.  
Veelbelovend 



Aschanti – d Ruijter 
Pup van 5 mnd. van goed formaat maar iets zwaar in lichaam en bone. Goede 
schouderligging, correcte bovenlijn, uitmuntende hoekingen. Met 1 kilo minder en wat meer 
beweging zou ze heel mooi kunnen gaan lopen.  
Veelbelovend 
 
Puppyklas teven 
Keurmeester: Mrs. J. Woodall 
 
Wahnahnish Look A Like – Candel 
Heel aantrekkelijke lichtgele teef met een knap hoofd en mooi donker oog. Ze gebruikt haar 
oren goed. In totaalbeeld goed gebalanceerd, goed bone, mooie staartaanzet en staart en 
stevige achterhand. Showt en gaat goed.  
1 Veelbelovend, Beste Pup 
Black Magic Woman of Witton Le Wear – Reuling-Keurentjes 
Pup die mooi in elkaar zit en goed gehoekt is voor en achter. Goed bone, droge hals, stevige 
bovenlijn en mooie staartaanzet. Knap hoofd.  
2 Veelbelovend 
Odylle v’t Maneschijnhof – v Teeffelen 
Lichtgele pup die mooi in elkaar zit. Vrouwelijk hoofd met goede verhoudingen. Ze showt 
goed voor haar baas. Veel bone, mooie halslengte en goede bovenlijn. Gangwerk in orde.  
3 Veelbelovend 
Olivia v’t Wolmker – Verhaag 
Chocolate teef met een droge belijning en mooi hoofd met goede verhoudingen en goede 
oogkleur. Goed gehoekt voor en achter, mooi bone en voeten en mooie bovenlijn. Vrolijk 
gangwerk.  
4 Veelbelovend 
Beechdale’s Isibeal – Alberti 
Gele pup van een mooi formaat en met veel bone. Hoofd kon geprononceerder, droge hals, 
diepe borst en goede bovenlijn. Goed gangwerk.  
Belovend 
Bright As Yellow of Witton Le Wear – Ferreira Marques 
Mooie lichtgele teef met een mooi donker oog. Goed gangwerk. Goed bone, compact 
gebouwd, mooie bovenlijn en stevige achterhand.  
Veelbelovend 
Penny Royal’s Twinkledeal – d Braven-v Woerkom 
Vrouwelijke zwarte teef met een aantrekkelijk hoofd en mooie verhoudingen. Droge hals, 
goed gehoekt voor en achter en veel bone. Mooi voorgebracht en goed gangwerk.  
Belovend 
Magic Star of Hanging Rock – Vogt 
Knappe gele teef met een mooi donker oog en goede voorsnuitlengte. Goed bone, stevige 
bovenlijn, mooie staartaanzet en diepe borst. Mooi voorgebracht.  
Belovend 
Zimyis This Is The Moment – Lammers 
Wat donkerder gele teef met veel bone. Onrustig gangwerk. Behoorlijke bovenlijn, vrolijk 
karakter en diepe borst. 
Veelbelovend 



Black Pearl of Campbell’s Lair – Kamps 
Vrouwelijke zwarte teef met een mooi hoofd, goede oogkleur en ze gebruikt haar oren goed. 
Mooi gebalanceerd met goede bovenlijn en staartaanzet. Goed bone. Gangwerk in orde toen 
ze rustiger werd.  
Veelbelovend 
King Fields Ginger Ale – Zoetebier-Koopman 
Chocolate teef die mooi in balans is. Aantrekkelijk hoofd maar het oog kon donkerder. Veel 
bone, vaste voeten, kort gebouwd en goede kniehoeking. Gangwerk in orde toen ze rustiger 
werd.  
Veelbelovend 
Mayberry’s Dream Blonds Have Fun – Burger 
Mooie lichtgele teef met een droge belijning. Vrouwelijk hoofd met goede oogkleur. Droge 
hals en ze staat op goede stevige benen. Goede bovenlijn. Mooi voorgebracht en goed 
gangwerk.  
Veelbelovend 
Family Home’s Odds And Sods – Donkers 
Zwarte teef van een mooi formaat met een heerlijk karakter. Veel bone, behoorlijke 
bovenlijn en knap hoofd. Gangwerk in orde.  
Belovend 
Onixia v’t  Wolmker – Stegeman 
Heel mooie zwarte teef met een mooi hoofd en uitdrukking. Veel bone, correcte voeten en 
goed gebalanceerd. Goed gehoekt voor en achter maar is iets te zwaar. Gangwerk in orde.  
Veelbelovend 
Anemona Adorable Oxalis – Foquet 
Mooi type zwarte teef van goed formaat en goed gebalanceerd. Droge hals, hoofd kon 
geprononceerder, dikke vacht, goed oog en correcte voeten. Goed gangwerk.  
Veelbelovend 
Anemona Adorable Ophrys – Foquet 
Chocolate teef van goed formaat met een aantrekkelijk hoofd maar oog kon donkerder. 
Dikke vacht, diepe borst en veel bone. Mooi gangwerk.  
Veelbelovend 
 
Jeugdklas teven 
Keurmeester: Mrs. L. McGilivray 
 
As Long As You Love v’t Chielewout – v Leeuwen 
Gele teef van 12 mnd. van een heel goed type. Beeldig hoofd , oog en uitdrukking. Goede 
hals en schouders, mooi gebouwd, goede voor- en achterhand. Goede vacht, bone en 
voeten. Beeldige bovenlijn. Goed gangwerk.  
1 Uitmuntend 
De Pasman Hoeve Kayla – Lobeek-Schreurs 
Gele teef van 12 mnd. met een beeldig hoofd, vriendelijke uitdrukking en goede oogkleur. 
Diep lichaam, goede voorhand, stevige achterhand, goede vacht en staart. Goed bone en 
voeten. In stand beeldige belijning. Goed gangwerk.  
2 Uitmuntend 
Singing In The Rain of Cindy’s Rocks – Nomden 



Chocolate teef van 9 mnd. met een mooie belijning. Beeldig hoofd en uitdrukking. Goede 
vacht, staart en vachtkleur. Goede voor- en achterhand, goed rastype. Goed gangwerk. 
3 Uitmuntend 
Norrylabs Say Please – Verbraaken-Zegger 
Zwarte teef van 16 mnd. met een beeldig hoofd en uitdrukking. Aantrekkelijke belijning, diep 
lichaam, goede vacht en staart. Goede voorhand en ruime achterhand. Goed gangwerk.  
4 Uitmuntend 
Live For The Glory vd Floretty Hof – Duiverman 
Zwarte teef van 11 mnd. met een mooi hoofd, goede uitdrukking, oogkleur en ooraanzet. 
Goede vacht en staart en veel bone. Gangwerk in orde. 
Zeer goed 
One Precious Girl of Storm’s Legacy – Borsboom 
Zwarte teef van 9 mn. met een beeldig hoofd, oog en ooraanzet. Goede halslengte, goed 
lichaam, goede vacht en staart. Eenmaal gewend was het gangwerk goed.  
Uitmuntend 
Ingka – Berendsen 
Zwarte teef van 9 mnd. met een vrouwelijk hoofd en goede voorsnuitlengte. Gespierd 
lichaam, goede halslengte en ruime voor- en achterhand. Gangwerk in orde.  
Goed 
Expect Precious Road Of Princes – Morsink 
Gele teef van 15 mnd. met een vrouwelijk hoofd met goede proporties, mooie uitdrukking 
en pigment. Kort gebouwd, goede voorhand en stevige achterhand. Goede vacht en staart. 
Goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Babet v Budiliumhof – Leenen 
Zwarte teef van 15 mnd. met een mooie belijning, zowel in stand als tijdens het gaan. Goed 
hoofd en uitdrukking en goede voorsnuitlengte. Veel bone, goede vacht en staart en mooie 
halslengte. Goed gangwerk maar iets nauw achter.  
Uitmuntend 
Butterfly Kisses v Sophie’s Home – Vermeulen 
Chocolate teef van 14 mnd. met een mooi hoofd en uitdrukking en goede oogkleur. Goed 
lichaam en bone, mooie vacht en –kleur en mooie staart. Goed bone en voeten. Goed 
gangwerk.  
Uitmuntend 
Door vd Labraccobende – Punt 
Gele teef van 15 mnd. waarvan de tanden niet helemaal recht staan. Aantrekkelijk hoofd 
met keurige proporties, dikke vacht en staart. Gangwerk in orde.  
Zeer goed 
Dichonexa’s Dream In The Night – Paans 
Chocolate teef van 16 mnd. met een goed hoofd en mooie oogkleur. Diepe borst, goede 
voor- en achterhand, goede vacht, staart en vachtkleur. Goed gangwerk. Staartaanzet is wat 
laag.  
Uitmuntend 
Destiny vd Buutendiekers – Hetterscheid-Blom 
Wat kleiner gebouwde teef van 14 mnd. die wat gestrekt is. Veel bone en vacht en staart zijn 
in orde. Goed gangwerk.  
Zeer goed 



Kejuja’s Brown Eyed Girl – v Es 
Mooi gebouwde chocolate teef van 15 mnd. met een aantrekkelijk hoofd en uitdrukking. 
Goede hals en schouder, goede voor- en achterhand. Goede vacht, -kleur en staart. Mooie 
belijning in stand. Goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Lyts Mearke vd Jabolkeshut – Rupert 
Mooi gebouwd puppy van 11 mnd. met een lief hoofd, vriendelijke uitdrukking, goede 
oogkleur en pigment. Goede vacht en staart en goed bone. Goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Gwendoline Gracia vd Volle Vliet – Kuipers 
Tenger gebouwde gele teef van 17 mnd. met goede voorsnuitlengte. Hoofd is in orde, goed 
pigment. Smalle voorhand en borst. Gangwerk in orde.  
Goed 
Dream Touch of The Booming Bliss – Jansen-Bouwman 
Zwarte teef van 12 mnd. van mooi formaat en goed type met goede proporties. 
Aantrekkelijk hoofd en uitdrukking en goede oogkleur. Goede halslengte, goede voor- en 
achterhand, diep lichaam. Goede vacht en staart, bone en voeten. Goed gangwerk. 
Uitmuntend 
Xafiera of Wundering Heights – Gast 
Tenger gebouwde gele teef van 12 mnd. die meer massa kon hebben. Lief hoofd en 
uitdrukking en goede vacht. Goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Old Changed Way’s Oops I Did It Again – v Gaans 
Zwarte teef van 15 mnd. met een aantrekkelijk hoofd en uitdrukking. Goede halslengte, 
goed lichaam, bone en voeten en goede vacht. Staartaanzet is wat laag. Gangwerk in orde. 
Zeer goed 
De Pasman Hoeve Suus – Ybema 
Gele teef van 12 mnd. met een beeldig hoofd en uitdrukking. Goede halslengte, goede voor- 
en achterhand en dikke vacht. Gangwerk in orde. 
Zeer goed 
Fleur – v Weert 
Zwarte teef van 14 mnd. van een goed rastype. Goed hoofd en uitdrukking, goede oogkleur 
maar naar mijn smaak wat korte voorsnuitlengte. Goede halslengte, goede vacht en staart 
en diep lichaam. Goede voor- en achterhand. Goed gangwerk. 
Uitmuntend 
Miss Royal Red Diamond v Foreburgh – Morsink 
Donkergele teef van 15 mnd. die wat aan de grote kant is maar wel goed in verhouding. 
Vriendelijk hoofd en uitdrukking en goede oogkleur. Goede voor- en achterhand en goede 
vacht conditie. Vrij gangwerk.  
Uitmuntend 
Artemis Stables Meredith – Brouwer 
Stevig gebouwde chocolate teef van 12 mnd. met een heel beladen schouder, hetgeen van 
invloed is op het gangwerk voor. Goede stevige achterhand, goede vacht en –kleur. 
Gangwerk in orde.  
Uitmuntend 
Riverflow Star After The Storm – vd Breemen 



Gele teef van 13 mnd. met een beeldig hoofd en uitdrukking, goede oogkleur en pigment. 
Goede halslengte, correcte schouder, goed lichaam en stevige achterhand. Vandaag niet in 
volle vacht maar vacht van geweldige structuur. Beeldige belijning in stand. Goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Of Angelsfantasy Gentle Touch – d Laat 
Gele teef van 14 mnd. met een vrouwelijk hoofd, goede uitdrukking en goede oogkleur. 
Goede voorhand, ruime achterhand, goede vacht en staart. Eenmaal rustig was het 
gangwerk goed. 
Uitmuntend 
Riverflow Calm After The Storm – vd Breemen 
Gele teef van 13 mnd. met een lief hoofd en uitdrukking en goede oogkleur en pigment. 
Goed lichaam, bone en voeten, goede vacht en staart. In stand een mooie belijning. Iets wijd 
voor in gangwerk maar wel zuiver.  
Uitmuntend 
Yalena of The Music Forest – Aerts 
Chocolate teef van 16 mnd. met een aantrekkelijk hoofd en goede ooraanzet maar oog is 
wat licht gekleurd. Ruime voor- en achterhand, wat lang in lichaam en vacht van goede kleur 
en structuur.  
Zeer goed 
Pride – Prakken 
Zwarte teef van 17 mnd. met een goed hoofd en goede voorsnuitlengte. Goede vacht en -
structuur en staart, veel bone en voor- en achterhand zijn in orde. Goed gangwerk. 
Zeer goed 
Night Calls of Hunters Pleasure – Monster 
Gele teef van 15 mnd. met een mooi hoofd en uitdrukking, goede oogkleur en 
voorsnuitlengte. Mooie voorhand, goede achterhand, goede vacht maar wat zacht.  Goed 
gangwerk. Leuk type. 
Uitmuntend 
Fern v’t Witte Noorderlicht – Noordermeer 
Zwarte teef van 14 mnd. met een lief hoofd en vriendelijke uitdrukking. Mooi op gewicht, 
goede vacht, veel bone en voor- en achterhand zijn in orde. Goed gangwerk.  
Zeer goed 
Gjira – d Leeuw 
Zwarte teef van 14 mnd. met een vrouwelijk hoofd en leuke uitdrukking. Goede voor- en 
achterhand, wat lang in lichaam, veel bone en goede vacht en conditie. Goed gangwerk. 
Zeer goed 
Obke vd Lage Bijssel – Harmsma 
Chocolate teef van 14 mnd. met een mooi hoofd maar oogkleur is wat licht. Vacht van goede 
kleur evenals de staart. Voorhand is in orde, achter wat steile knie. Goed formaat. Goed 
gangwerk.  
Zeer goed 
Britta vd Dodden – Bos 
Chocolate teef van 14 mnd. van een mooi type. Goed hoofd maar oogkleur is wat licht. 
Mooie halslengte, goed lichaam en bone. Goede vacht en staart van mooie kleur. Goed 
formaat. Goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Sugar Babe of The Barking Voices – v Grafhorst 



Gele teef van 16 mnd. met een aantrekkelijk hoofd en uitdrukking en goede voorsnuitlengte. 
Goede halslengte en voor- en achterhand in orde. Goede vacht en staart. Goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Sea Rose from Paradise Residence – Liesveld-Barneveld 
Zwarte teef van 10 mnd. van een mooi rastype. Mooi hoofd met beeldige uitdrukking. Goede 
voor- en achterhand, goed lichaam en goede vacht en staart. Goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Myn Mearke vd Jabolkeshut – Rouwenhorst 
Gele teef van 10 mnd. met een mooi hoofd, goede oogkleur en goede voorsnuitlengte. 
Goede voorhand, stevige achterhand, goed lichaam en goede conditie en staart. Goed 
gangwerk. 
Uitmuntend 
Odiepals Bella Ragazza – Spaan 
Wat groter gebouwde zwarte teef van 13 mnd. met tenger bone, ziet er wat slungelig uit. Ze 
heeft een goede bovenlijn, voor- en achterhand zijn in orde. Het hoofd is wat smal. 
Zeer goed 
Dundoll’s Choice Avalyn – Scheurleer 
Zwarte teef van 14 mnd. met een vriendelijk hoofd en uitdrukking. Een wat grotere 
werkhond type labrador met een steile schouder, lange hak en tenger bone. Gangwerk in 
orde.  
Goed 
Abayomi Pacha of Sweet Ale – Zoetebier-Koopman 
Gele teef van 11 mnd. met een beeldig hoofd en uitdrukking en goed pigment. Mooie 
halslengte, goede voor- en achterhand, goed lichaam, vacht en staart. Goed bone en voeten. 
Een mooi type. Goed gangwerk. 
Uitmuntend 
Moaiste Mearke vd Jabolkeshut – Visser 
Gele teef van 11 mnd. met een mooi hoofd en goede voorsnuitlengte. Iets steile schouder, 
stevige achterhand, vlakke bovenlijn en goede vacht en staart. Goed gangwerk. 
Zeer goed 
Euphemia Ruby’s May This Be Love – Hofland-d Jonge 
Zwarte teef van 12 mnd. met een beeldig hoofd en uitdrukking en goede oogkleur. Goede 
halslengte en voor- en achterhand, aantrekkelijke belijning en goede vacht en staart. Goed 
gangwerk. 
Uitmuntend 
Boggy Valley’s Molly – vd Berg 
Zwarte teef van 12 mnd. met een beeldig hoofd en uitdrukking. Goede halslengte, diep 
lichaam, vacht en staart in goede conditie en veel bone. Goed gangwerk. 
Uitmuntend 
Ziva – Woldeboer-Smit 
Zwarte teef van 11 mnd. met een aantrekkelijk hoofd en uitdrukking. Mooi type met goede 
voor- en achterhand. Goede vacht en staart en veel bone. Goed gangwerk. 
Uitmuntend 
 
Tussenklas teven 
Keurmeester: Mrs. J. Woodall 
 



 Silver India Leminiscatus – Candel 
Beeldige gele teef in totaalbeeld van goed formaat en goed gebalanceerd. Knap hoofd en 
uitdrukking. Goed gehoekt voor en achter, goede bovenlijn en staartaanzet en stevige 
achterhand. Zeer goed voorgebracht en goed gangwerk. Voldoende in gewicht.  
1 Uitmuntend RCAC 
Mems Har Poppe vd Jabolkeshut – Straub 
Mooie zwarte teef met een goed gebalanceerde belijning en vrouwelijk hoofd. Goed bone 
en gangwerk is in orde. Als ze goed stond, had ze een vloeiende belijning. Goede bovenlijn 
en staartaanzet. 
2 Uitmuntend 
Dunsje Yn De Wyn vd Jabolkeshut – Borsboom-Metselaar 
Gele teef van mooi formaat. Goed bone en correcte voeten. Knap hoofd en uitdrukking. Kort 
gebouwd, goede bovenlijn en staartaanzet en goed gespierde achterhand. Vrolijke showgirl. 
3 Uitmuntend 
Dutchlab’s Rumor Has It – v Vliet 
Goed gehoekte chocolate teef die goed showt en beweegt. Aantrekkelijk hoofd. Beeldige 
droge belijning met goede bovenlijn en kniehoeking. Correcte grove vacht. Benen met goed 
bone. Vrolijke showgirl.  
4 Uitmuntend 
Withara’s Waltzin Proud – v Haersma d With 
Vrouwelijke zwarte teef met een knap hoofd, goede oogkleur en goed gebruik van de oren. 
Droge hals, voldoende bone. Zeer goed gangwerk. Diepe borst en goede vacht. Heerlijk 
temperament.  
Zeer goed 
Lobke Warlok v Rhona’s Home – Koppenol-Klawer 
Zwarte teef van een effectief type en met goed, ruim gangwerk. Goed gehoekt voor en 
achter, diepe borst. Beeldig hoofd en uitdrukking. Goede bovenlijn en staartaanzet en goede 
kniehoeking. Zeer goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Artemis Stables Lorraine – Mulder 
Zwarte teef van goed formaat met een goed gebalanceerde belijning. Goed bone, correcte 
voeten. Vriendelijk hoofd en uitdrukking. Droge hals, goede bovenlijn en staartaanzet en 
heel ruime borstkas. Goed gangwerk.  
Uitmuntend 
The Princess Bride of Coopers Hill – Wijnholts 
Zwarte teef van een mooi formaat en met een aantrekkelijk hoofd en uitdrukking. Benen 
met goed bone, goede voor- en achterhandhoekingen, droge hals en correcte grove vacht. 
Showt en gaat mooi.  
Uitmuntend 
Jive Talking from Service Paradise – Kuijt-vd Kerkhof 
Lichtgele teef van een mooi type met een aantrekkelijk hoofd en uitdrukking en goede 
ooraanzet en –dracht. Goed bone, ruim gangwerk en het gewicht is voldoende. Diepe borst. 
Goed gangwerk.  
Uitmuntend  
Maurelly’s My Heart Is True – Schoof 
Wat donkerder gele teef met een beeldig hoofd en uitdrukking. Laat in stand een mooie 
belijning zien. Diepe borst en veel bone. Mooi gangwerk. Goede vacht en bovenlijn.  



Uitmuntend 
Jill’s Blue Moon of Sir Geof – vd Pijl-Kock 
Zwarte teef van een mooi formaat en mooi gebalanceerd. Beeldig hoofd en uitdrukking, 
goed gehoekt, kort gebouwd en veel bone. Zeer ruim gangwerk.  
Uitmuntend 
Rangers Wish Dreams Do Come True – Jalving 
Zwarte teef van goed formaat. Aantrekkelijk hoofd met mooie oogkleur. Goede halslengte, 
goed gehoekt voor en achter en een prachtige grove vacht. Goede ribwelving, voldoende 
bone en correcte voeten. Goed gangwerk en showt leuk.  
Uitmuntend 
Bebbe’s Dunsje vd Jabolkeshut – Visser 
Wat donkerder gele teef met een beeldige droge belijning en uitmuntende halslengte. Heel 
knap hoofd en uitdrukking. Goed bone, kort gebouwd, stevige bovenlijn met goede 
staartaanzet. Toont een mooie belijning en zeer goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Valentijns Roos v’t Bakkersveld – Meijer 
Zwarte teef van een wat groter formaat die zeer goed in balans is en met een beeldig profiel. 
Mooi hoofd en uitdrukking, correcte grove vacht, ruime borstkas en stevige achterhand. 
Goed gangwerk. Veel bone. Goed voorgebracht. 
Uitmuntend 
Amber Dream of Campbell’s Lair – vd Kooij 
Zwarte teef van een mooi formaat en effectief type. Aantrekkelijk hoofd en uitdrukking. Is in 
de rui. Goed gehoekt voor en achter en goede kniehoeking. Gangwerk in orde. Voldoende 
bone. 
Uitmuntend 
Branwen’s Skylark v Meinweg – Strijk 
Zwarte teef van goed formaat en met een aantrekkelijk hoofd. Droge hals, behoolijke vacht, 
iets lang in lichaam. Gangwerk in orde. Veel bone. Zou in alles wat meer van haar willen zien.  
Zeer goed 
My Sparkling Star vh Lepkeshof – Hazeleger 
Aantrekkelijke lichtgele teef. Beeldige belijning wanneer ze correct in stand wordt 
voorgebracht. Goed gebalanceerd en vrouwelijk hoofd met goede proporties. Ik vind haar 
bovenlijn en staartaanzet mooi. Heel ruime borstkas.  Zeer goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Wonder Of The Wood of Dutch Print – Vreeling 
Gele teef van goed formaat maar waarvan ik het hoofd graag geprononceerder zag. Veel 
bone, heel erg in de rui, droge hals. Eenmaal gewend was het gangwerk in orde. Staartdracht 
kon beter, behoorlijke achterhand en diepe borst.  
Zeer goed 
Labrador Garden’s Take A Chance On Me – v Tricht-v Leeuwen 
Chocolate teef van mooi formaat. Vrouwelijk hoofd maar oog kon donkerder. Goede vacht, 
goed gebalanceerd, veel bone en correcte voeten . Goede kniehoeking en stevige bovenlijn 
met correcte staartaanzet. Gangwerk in orde.  
Uitmuntend 
Dutchlab’s Akiak – Boersma 



Wat donkerder gele teef met een iets korte vacht. Aamtrekkelijk hoofd met goede oogkleur 
en voorsnuitlengte. Diepe borst, veel bone en behoolijke bovenlijn. Eenmaal gewend was 
het gangwerk goed.  
Uitmuntend 
 
Openklas teven 
Keurmeester: Mrs. J. Hodge 
 
Cara Mia Herbu Zadora – Nugteren-Mulckhuijse 
Klassieke zwarte teef met een gebalanceerd vrouwelijk hoofd en correcte oogkleur. Goed 
gehoekt voor en achter, goede ribben en –kast, compact gebouwd en beeldige bovenlijn. 
Goede staartaanzet en vacht, goed bone en voeten. Zeer soepel gangwerk.  
1 Uitmuntend CAC 
Dolbia Black Caviar – Dudkowiak 
Teef met een beeldig hoofd en uitdrukking. Redelijke voorhand met goede ribbenkast en 
goed lichaam. Goede bovenlijn en staartaanzet, goede achterhand, goed bone maar ik zag 
graag iets meer beenlengte. Zeer goed gangwerk.  
2 Uitmuntend 
Creekwater Coral Dawn – Engels 
Beeldig type teef met een vrouwelijk en gebalanceerd hoofd en correcte oogkleur. Droge 
hals overgaand in goede voorborst, goed diep lichaam en uitmuntende achterhand. Goede 
bovenlijn en staart. Vrij en ruim gangwerk. Goede vacht. 
3 Uitmuntend 
Creekwater Charity – Kodde 
Teef met een knap vrouwelijk en gebalanceerd hoofd en goede oogkleur. Redelijke 
voorhandhoeking, zeer goede ribbenkast, goede bovenlijn en staartaanzet en achter goed 
gehoekt. Is uit vacht maar voldoende goed. Vrij gangwerk.  
4 Uitmuntend 
Layla v’t Abbertbos- Wildeboer 
Teef van een beeldig type met een vrouwelijk gebalanceerd hoofd en correcte oogkleur. 
Goed gebalanceerd lichaam, goede ribben, kort gebouwd. Vlakke bovenlijn en staartaanzet, 
goede achterhand maar is wat uit vacht. Voldoende bone en goede voeten. Vrij gangwerk.  
Uitmuntend 
Pretty Woman vd Bosoat – v Losser 
Teef met een lief hoofd en uitdrukking en goede oogkleur. Droge hals, goede 
schouderligging en iets lang in lichaam. Achterhand kon beter en bone kon zwaarder. Is in de 
rui. Vrij gangwerk. 
Zeer goed 
Irresisible Irish Coffee vd Weeward – Bijhold 
Teef met een vrouwelijk hoofd, goede oogkleur en redelijk pigment. Schouder kon beter, 
wat lang in lichaam en vlakke bovenlijn. Staart kon meer een otterstaart zijn. Goede 
achterhand en voldoende bone. Onregelmatig gangwerk.  
Zeer goed 
Moon Of Rising Sun v’t Piramidehuis – Groot 
Volwassen teef met een vrouwelijk hoofd dat iets meer voorsnuit kon hebben. Diep, kort 
lichaam, redelijk bone en goede voeten. Kon iets beter gehoekt zijn voor en achter. Goede 
vacht en goede staartaanzet. Goed gangwerk.  



Uitmuntend 
Crumble of Biscuits Pride – Splinter 
Ik ben weg van haar hoofd en uitdrukking. Correcte oogkleur. Goede hals, redelijke 
voorhand, goed en fit lichaam dat iets lang is. Goede achterhand en vacht, iets aflopende 
croupe, voldoende bone en goede voeten. 
Vrij gangwerk.  
Uitmuntend 
Thorny Heights All For Love – Hoogendoorn 
Teef met een gebalanceerd hoofd en goede oogkleur. Droge hals, redelijke voorhand en 
goede ribbenkast en lichaam. Voldoende bone en redelijke achterhand. Vrij gangwerk.  
Zeer goed 
Finn – Flantua 
Teef met een knap vrouwelijk hoofd en goede oogkleur. Droge hals, enkele vacht en ze kon 
meer bone hebben. Redelijke achterhand. Vrij gangwerk. Staartaanzet is wat laag.  
Zeer goed 
Cody – Raaijman-Smulders 
Teef met een goed gebalanceerd hoofd en goede uitdrukking. Schouders konden beter en ze 
komt tekort in vacht. Goede ribbenkast, wat lage staartaanzet maar komt tekort in bone en 
achterhand. Vrij gangwerk.  
Zeer goed 
Lady Green of Biscuits Pride – Feninga 
Teef met een goede voorsnuitlengte maar die kon iets breder zijn. Droge hals, redelijke 
voorhand en komt te kort in vacht. Kon meer bone hebben en betere achterhandhoekingen. 
Redelijke ribbenkast. Zeer vrij gangwerk.  
Zeer goed 
Once Again Fan ’t Detica – Venema 
Teef die wat meer stop kon hebben maar goede uitdrukking. Stevige hals, redelijke 
voorhand, goede ribbenkast en diep lichaam. Goede achterhand en staartaanzet en 
voldoende bone. Goede vachtstructuur. 
Uitmuntend 
Jezebel’s Jewel v Heeresteijn – vd Linden 
Teef die een iets zachtere uitdrukking kon hebben, de oogkleur is in orde. Steile 
voorhandhoeking, goede ribbenkast en goed lichaam. Achterhand kon beter gehoekt zijn en 
de staart is wat kort. Goede vacht, kon meer bone hebben. Gangwerk in orde. 
Zeer goed 
Midsummer Dream of Storm’s Legacy – Vos 
Knappe teef die een wat langere voorsnuit mocht hebben en het hoofd is iets driehoekig. 
Mooi gebouwd, goed lichaam en goed bone. Goede achterhand, bovenlijn en staartaanzet. 
Goed gangwerk maar heeft ringtraining nodig.  
Uitmuntend 
Fairywood’s Liberty Luna – v Elewoud 
Stevige grote teef die een beter gevormd oog kon hebben. Stevige hals, redelijke schouder, 
diep lichaam dat iets lang is. Stevige achterhand, korte staart. Gangwerk achter iets nauw 
maar van opzij gezien vrij gangwerk. Goed bone en in volle vacht. 
Uitmuntend 
Creekwater Chardonnay Kisses – Engels 



Teef met een knap vrouwelijk hoofd, goed pigment en goede oogkleur. Kon betere 
voorhandhoeking hebben, redelijk lichaam, goede achterhand en goede staartaanzet. 
Gangwerk niet helemaal zuiver.  
Zeer goed 
Hazel – Noordermeer 
Teef met een vrouwelijk hoofd en een behoorlijke uitdrukking maar kon iets meer stop 
hebben. Kon voor beter gehoekt zijn, ribbenkast en lichaam zijn in orde en goede 
staartaanzet. Redelijke achterhand maar ze zou iets meer bone moeten hebben. Vrij 
gangwerk.  
Zeer goed 
Nunca Noreen v Jojamaco’s Hof – Vos 
Teef die een iets zachtere uitdrukking mocht hebben, de ooraanzet is wat hoog maar de 
oogkleur is in orde. Droge hals, redelijke voorhand en goed lichaam. Kon achter beter 
gehoekt zijn en kon meer bespiering hebben. Goede staart en –aanzet maar draagt de staart 
wat hoog tijdens het gaan. Vrij gangwerk wanneer het wordt toegestaan.  
Uitmuntend 
Franceska vd Peppelenbosch – v Elewoud 
Krachtige teef maar de uitdrukking kon zachter en oog kon beter gevormd zijn. Tanggebit. 
Goed bone, redelijk gehoekt voor, goed lichaam en goede achterhand en staartaanzet. 
Gangwerk achter niet helemaal zuiver.  
Zeer goed 
Bebbe’s Doaiterke vd Jabolkeshut – Visser 
Teef met een vrouwelijk en gebalanceerd hoofd en zeer goed donker pigment. Redelijke 
voorhand, diepe ribben en goed lichaam. Stevige achterhand maar kon iets beter gehoekt 
zijn. Voldoende bone. Vrij gangwerk maar iets wijd voor.  
Uitmuntend 
 
Gebruikshonden teven 
Keurmeester: Mevr. H. Warendorf 
 
Fairytale You’re The Inspiration – Kodde 
2,5 jr. teefje van goede maat en van uitmuntend rastype. Mooi gevormd vrouwelijk hoofd, 
mooi gevormd oog met prachtige expressie en goed oor en gebit. Evenredige hoekingen, 
goede toplijn en staartaanzet. Mooie tonvomrige ribben, prima bone en voeten en 
functionele vacht. Makkelijk uitgrijpend gangwerk met goede stuwing.  
1 Uitmuntend 
 
Kampioensklas teven 
Keurmeester: Mrs. B. Krumpak 
 
Riverflow A Dream To Believe – vd Breemen 
3 jr. beeldige teef van grote kwaliteit met een lief hoofd en uitdrukking. Uitmuntende 
halslengte, goede schouderligging en uitmuntende bovenlijn. Uitmuntende staartaanzet, het 
gebruik van de staart en hoekingen. Uitmuntend gangwerk.  
1 Uitmuntend 
Chloë from Service Paradise – Kuijt-vd Kerkhof 



3 jr. teef van goede hoogte en met een aantrekkelijk hoofd. Goede schouderligging, 
uitmuntende bovenlijn en correct gehoekt. Niet in haar beste vacht vandaag. Vrij en soepel 
gangwerk.  
2 Uitmuntend 
Sallyjo’s Wicked – v Leeuwen 
3 jr. teef met een lief hoofd en uitdrukking en ze staat goed vierkant op de benen. 
Uitmuntende bovenlijn, staartaanzet en gebruik van de staart. Gebalanceerde hoekingen. 
Goed gangwerk. Vacht bereid zich voor op de zomer.  
3 Uitmuntend 
My Silver Starshine vh Lepkeshof – Vriezen 
5 jr. teef van goed formaat met een beeldig hoofd. Goede schouderligging en bovenlijn, 
uitmuntend gehoekt. Goede vachtconditie en mooie vaste voeten. Goed gangwerk.  
4 Uitmuntend 
 
Veteranenklas teven 
Keurmeester: Mrs. L. McGilivray 
 
Dolbia Smooth Operator – Dudkowiak 
Gele teef van 8 jr. met een beeldig hoofd en uitdrukking, goede oogkleur en pigment. Goede 
schouder, achterhand en lichaam. Goede vacht, staart en bovenlijn. Zeer goed gangwerk.  
1 Uitmuntend 
Dunsje Mei Dei vd Jabolkeshut – Visser 
9 jr. gele teef met goede uitdrukking, mooi type en met een goed hoofd , oog en pigment. 
Uitmuntende vacht en staart, goede voor- en achterhand en diep lichaam. Goed gangwerk. 
In stand een goede belijning.  
2 Uitmuntend 
Lovely Marcail v’t Chielewout – Mackaay 
8 jr. gele, goed gebouwde teef met een beeldig hoofd en uitdrukking. Goede halslengte, 
goede voor- en achterhand. In stand beeldige belijning. Gangwerk in orde. 
3 Uitmuntend 
Brittney vd Hoogen Broek – Vos 
12 jr. zwarte teef van een mooi rastype. Mooi hoofd en uitdrukking. Goede vacht en staart 
en compact gebouwd. Goed gangwerk.  
4 Uitmuntend 
Senna – Hiep 
10 jr. zwarte teef met een goed hoofd en uitdrukking en van een goed rastype. Goede vacht 
en staart. Goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Raiza v’t Witte Noorderlicht – d Ruijter 
8 jr. gele teef met een aantrekkelijk hoofd en uitdrukking. Goed lichaam, bone en voeten, 
goede voor- en achterhand. Het gangwerk is goed maar ze is iets mank aan een voorbeen.  
Uitmuntend 
Fokkersklas teven 
Keurmeester: Mrs. J. Woodall 
 
Mems Har Skôtsje vd Jabolkeshut – Visser 



Heel mooie zwarte teef met een vriendelijk hoofd en uitdrukking. Stevige bovenlijn, goede 
staartaanzet en diepe borst. Goed bone, goede voeten en goed gehoekt voor en achter. 
Goed voorgebracht. Zeer goed gebalanceerd en goede beenlengte.  
1 Uitmuntend 
Wahnahnish Love On Top – Candel 
Lichtgele teef van een goed rastype en met een aantrekkelijk hoofd en uitdrukking. Droge 
hals, goed gebalanceerd en goede hoekingen. Goed bone overgaand in goede voeten, diepe 
borst en stevige achterhand. Goed voorgebracht.  
2 Uitmuntend 
My Silver Shining Star vh Lepkeshof – Vriezen 
Lichtgele teef met een heel knap hoofd en uitdrukking. Ze is heel attent naar de handler. 
Geen grote teef maar goed in balans en met goed bone en correcte voeten. Kort gebouwd, 
mooie bovenlijn en staartaanzet en goede haklengte. Zeer ruim gangwerk.  
3 Uitmuntend 
Hot Summer Night vd Anjoros – Bugel-Jansen 
Goed type chocolate teef, ik ben weg van haar droge belijning. Aantrekkelijk hoofd met 
goede proporties en ze is voldoende op gewicht. Diepe borst met goede ribwelving en goede 
grove vacht. Goed gangwerk. Mooi voorgebracht.  
4 Uitmuntend 
One And Only from Service Paradise – Kuijt-vd Kerkhof 
Gele teef van een mooi rastype. Knap hoofd met een beeldige uitdrukking. Droge hals, 
compact gebouwd en prachtig bone. Stevige bovenlijn, goede staartaanzet en ruime 
borstkas. Goed gespierde achterhand. Het gangwerk was echt goed.  
Uitmuntend 
Holterhook Message From A Drum – Nijhof 
Gele teef met een wat korte vacht. Redelijk hoofd met een mooi donker oog. Ze toont een 
droge belijning en ze ziet er goed uit wanneer ze correct staat. Behoorlijke achterhand. Zeer 
goed gangwerk. Goede ruime borstkas.  
Uitmuntend 
Starfull of Cabot Strait – Brouwer 
Zwarte teef die wat uit vacht is en graag showt. Hoofd kon iets geprononceerder. Veel bone, 
strakke bovenlijn maar achterhand kon steviger. Gangwerk in orde. Droge hals.  
Uitmuntend 
Riverflow Somewere In Time – vd Breemen 
Zwarte teef van een beeldig type. Goed gebalanceerde belijning en ik ben weg van haar 
hoofd en uitdrukking. Mooi gangwerk en ze wordt in haar voordeel voorgebracht. Goed 
gehoekt voor en achter, goede vacht en kort gebouwd.  
Uitmuntend 
To Linely’s Highlake Black Pearl – Hetterscheidt-Blom 
Zwarte teef van een effectief type, ze is niet groot maar wel in balans. Ze heeft wat keelhuid 
en een behoorlijk hoofd. Gangwerk achter is iets nauw. Veel bone en de staartaanzet is wat 
laag.  
Uitmuntend 
Stars And Tails Miss Universe – v Staden 
Chocolate teef van goede maat. Aantrekkelijk hoofd maar oogkleur kon iets donkerder. 
Goed gebalanceerd, correcte grove vacht, veel bone en correcte voeten. Goed gehoekt voor 
en achter. Gaat en showt mooi.  



Uitmuntend 
Of Angelsfantasy A Dream Came True – d Laat 
Wat donkerder gele teef die haar vacht aan het verliezen is. Zag graag een wat zachtere 
uitdrukking. Veel bone, droge hals, compact gebouwd, goede bovenlijn en goed gehoekt 
voor en achter. Mooi voorgebracht. 
Uitmuntend 
Yentle vd Romi’s Hoeve – Wormgoor-Faber 
Zwarte teef die wat aan de grote kant is en met een aantrekkelijk hoofd. Veel bone, zeer 
diepe borst en stevige achterhand. Gangwerk in orde. Goede vacht en gebalanceerde 
belijning.  
Uitmuntend 
Happy Pippa from The Groove Of Joy – Zwartbol-d Bie 
Chocolate teef die in totaalbeeld goed is geproportioneerd. Droge belijning, goede 
halslengte en stevige bovenlijn. Draagt tijdens het gaan de staart wat hoog. Goed bone, 
stevige achterhand en goede ribwelving. Zag hoofd graag wat geprononceerder.  
Uitmuntend 
Moonlight May of Marcail Highlands- Mackaay 
Zwarte teef met een mooie belijning en een aantrekkelijk hoofd maar oog kon donkerder. 
Kort gebouwd met een mooie halslengte, stevige bovenlijn en goede staartaanzet. Dikke, 
grove vacht en goed bone. Mooi gangwerk.  
Uitmuntend 
Willow – Lammers 
Zwarte teef van mooi formaat, correcte grove vacht en aantrekkelijk hoofd. Kort gebouwd 
maar ze kon wat meer bone hebben. Eenmaal rustig was het gangwerk goed. Redelijke 
hoekingen en de staartaanzet is wat laag.  
Uitmuntend 
Abayomi Noxy of Sweet Ale – Zoetebier-Koopman 
Droge zwarte teef met goede beenlengte en een aantrekkelijk hoofd. Veel bone, wat korte 
vacht en droge hals. Gangwerk in orde. Kon in totaalbeeld wat meer massa hebben. 
Zeer goed 
Bender-Senang Anna Contessa – Roebers 
Zwarte teef van goed formaat met een iets lang lichaam. Zeer ruim gangwerk. Aantrekkelijk 
hoofd, veel bone, mooie grove vacht, ruime borstkas en droge hals. Goed gehoekt.  
Uitmuntend 
Madiba Diamond of Dutch Print – v Noord-Klomp 
Wat donkerder gele teef die helaas uit vacht is. Zag het hoofd graag wat geprononceerder. 
Wanneer ze correct staat heeft ze een droge belijning. Wat tenger bone, ruime borstkas, 
stevige bovenlijn en goede staartaanzet. Gangwerk in orde.  
Uitmuntend 
Mayberry’s Dream Favourite Star – Burger 
Mooi type gele teef die helaas in vacht te kort schiet. Heel aantrekkelijk hoofd met goede 
oogkleur en mooie uitdrukking. Droge hals, rechte voorborst, goed bone en goede bovenlijn. 
Gangwerk in orde. Goede kniehoeking.  
Uitmuntend 
Creekwater Classic Touch – Kodde 



Donkergele teef met een lief karakter en van een goed rastype. Aantrekkelijk hoofd en 
uitdrukking. Geen grote meid maar wel in balans. Compact gebouwd, correcte grove vacht, 
mooi bone en correcte voeten. Gangwerk in orde.  
Uitmuntend 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


