
Kampioenschapsclubmatch NLV 
Bennekom 18 juni 2017 
 
Beste teef en Beste van het ras 
One And Only from Service Paradise – Kuijt-vd Kerkhof 
RCAC teven 
Babet v Budilium Hof - Leenen 
Beste reu 
Piccadilly’s Roccin’The Shades – McCarthy/Nugteren  
RCAC reuen 
Wahnahnish Simply Sensational – Candel 
Beste Pup 
Dolbia Gadget - Franken 
Beste Baby  
Wahnahnish Silver Secret - Candel 
 
Jongste Puppyklas reuen 
Keurmeester: Mr. A. Allen 
 
Wahnahnish Silver Secret – Candel 
Heel mooi type puppy met een aantrekkelijk hoofd en uitdrukking. In totaalbeeld goed 
gebouwd en goed van verhoudingen en goede oogkleur. Goede halslengte en 
schouderligging. Voor leeftijd goede borstdiepte en goed bone. Super bovenlijn, goede 
ribben, goed ontwikkelde achterhand en goede kniehoeking. In profiel zuiver en vloeiend 
gangwerk maar moet voor vaster worden.  
1 Veelbelovend Beste Baby 
Nelson – Vogel 
Puppy met een heel mooie belijning. Goed ontwikkeld hoofd en goed gevormd oog. Goede 
halslengte en schouder en correcte opperarm hoeking. Goed bone en mooie voeten. Goed 
gebouwd lichaam met goede verhoudingen, iets lang in lendenen maar  niet 
ongebalanceerd. Goed ontwikkelde achterhand met goed gehoekte knie. Voor leeftijd goed 
totaalbeeld. Accurate paslengte tijdens het gaan met goede actie voor en in profiel.  
2 Veelbelovend 
My American Boy vh Lepkeshof – Vriezen 
Pup met een heel mooie belijning. Hoofd ontwikkelt zich goed en voor leeftijd goed gevormd 
oog en oogkleur. Droge hals, goede schouderligging en goede opperarm hoeking. Goed 
bone, super voeten en goede lichaamsproporties. Goed gebouwde achterhand en goede 
kniehoeking. Goed gangwerk in profiel maar moet voor nog iets vaster worden.  
3 Veelbelovend 
Greenwood Lodge Stealing Kisses – Casterop-Groen 
Pup met een goed totaalbeeld en goed formaat voor de leeftijd. Hoofd is in orde, oog is wat 
licht en moet nog herstellen van een operatie. Hals is in orde, wat brede schouder, goede 
borstdiepte en goed bone. Goede lichaamsproporties, goede ribben en lengte in lendenen. 
Goede vachtconditie voor de leeftijd. Goed ontwikkelde achterhand, kniehoeking en 
staartaanzet. In profiel goed gangwerk maar moet voor vaster worden.  
4 Veelbelovend 
Abayomi Suddenley of Sweet Ale – Bakker 



Pup met een aantrekkelijk hoofd en goed totaalbeeld. Mooi gevormd oog en mooie 
oogkleur. Goede halslengte en de schouderligging is in orde. Goede borstdiepte, goed bone, 
goede voeten en goede verhoudingen in lichaam. Goed ontwikkelde achterhand en goede 
kniehoeking. Zuiver gangwerk in profiel en voor en achter maar achter ietsje nauw. Gebit is 
helaas niet goed.  
Weinig belovend 
Anthony vd Everse Akkers – Bronkhorst 
Heel jonge baby van 17 weken die naar mijn smaak wat meer bone en massa kon hebben. 
Hoofd is in orde maar hij kon een bredere voorsnuit en schedel hebben. Goede hals en 
schouderligging, opperarm is in orde. In totaalbeeld goede lichaamsproporties maar 
staartaanzet iets laag. Super kniehoeking. Voor leeftijd heel goed gangwerk met goede actie 
in profiel. Ik zou graag van alles wat meer zien.  
Belovend. 
 
Puppyklas reuen 
Keurmeester: Mrs. H. Wiles-Fone 
 
Dolbia Gadget – Franken 
Zeer goed gebouwde zwarte reu van een super gebalanceerd en goed rastype. Goed 
gevormd hoofd met goede oogkleur. Droge hals overgaand in goede schouderligging, stevig 
bone, veel voorborst en diep lichaam. Dichte vacht en stevige brede achterhand.  Vlot 
gangwerk voor en achter. Beeldig type.  
1 Veelbelovend Beste pup 
King Fields Iggy – Brans 
Beeldige gele pup met vooral een aantrekkelijk hoofd en goed pigment. Mooie gehoekt voor 
en achter, goed bone en voeten en kort gebouwd lichaam. Dichte vacht. Zeer regelmatig 
gangwerk voor en achter. Voor een jonge hond showde hij goed. Heel aantrekkelijk 
totaalbeeld.  
2 Veelbelovend 
Bruneville’s Norman – v Montfort 
Goed gebouwde zwarte pup met een beeldig gevormd hoofd en vriendelijk oog. Staat 
vierkant op de benen, goed bone en voeten en correcte schouderligging. Compact lichaam 
en goed ontwikkelde achterhand. Mooi vrij gangwerk maar heeft net iets meer ringtraining 
nodig. Echter een heel mooi type labrador.  
3 Veelbelovend 
The Scientist Road Of Princes – Liefers 
Aantrekkelijke gele pup met een goed gevormd hoofd en goed pigment. Veel voorborst en 
uitmuntende schouderligging. Heel volwassen lichaam met veel diepte en stevige en brede 
achterhand. In goede vacht voorgebracht. Zuiver gangwerk.  
4 Veelbelovend 
Rex – vd Putten 
Choc. puppy die voor leeftijd goed is uitgegroeid. Goed gevormd hoofd, droge hals en 
correcte schouderligging. Goede donkere vachtkleur, mooie kniehoeking. Voor een jonge 
hond is het gangwerk heel regelmatig. De achterhand zou iets steviger mogen zijn en hij zou 
in totaal wat meer massa mogen hebben.  
Belovend 
Annelot’s Odin uit ’t Labradorium – vd Wiele-Dijkman 



Zwarte pup van net 6 mnd. die een droge belijning en een beeldig hoofd  met goed gevormd 
oog toont. Goed bone, mooie voeten, compact lichaam en correcte vacht. Zuiver gangwerk. 
Achterhand moet uitzwaren. Showde goed en is mooi in balans.  
Belovend 
 
Jeugdklas reuen 
Keurmeester: Hr. H. Stigt 
 
Creekwater Close To My Heart – d Looze 
Zwarte reu van 7 mnd. van een uitmuntend type. Mooie hond, eigenlijk alles wat ik zoek in 
een labrador. Innemend hoofd, mooi in balans en mooi belijnd, niets op aan te merken. 
Krachtige voorsnuit en scharend gebit . Geweldig mooi front, hals en voorborst en prima 
bovenbelijning. Goed gehoekt voor en achter en zeer passend bone en voeten. Typische 
vacht en goede otterstaart. Gangwerk zuiver en parallel. Maakt een perfect plaatje samen 
met de handler. Een dikke uitmuntend. 
1 Uitmuntend 
A Sense Of Pleasure Yule – Leenen 
1 jr. en paar maanden oude zwarte reu van een uitmuntend type. Zeer rastypisch, maakt een 
heel mooi plaatje. Mooie expressie, voldoende stop, krachtige voorsnuit en scharend gebit. 
Krachtige hals, mooie bovenbelijning, krachtig bone en fantastische ribkorf. Typische vacht 
en mooie otterstaart. Zeer evenredig gehoekt voor en achter, bone en voeten zoals het 
hoort. Gangen niets op aan te merken. Mooie bespiering, super hond. Mooi temperament. 
Een welverdiende U. 
2 Uitmuntend 
Greenwood Lodge Our Dream Boy – Nijkamp 
1 jr. choc. reu, een knappe jongen met een prachtig en krachtig innemend reuenhoofd, mooi 
in balans, krachtige voorsnuit, scharend gebit en super expressie. Krachtige hals zoals ik het 
graag zie. Super in balans, mooi bone en voeten en ribkorf typisch in ontwikkeling. Evenredig 
gehoekt voor en achter, mooie boven- en onderbelijning. Zeer mooie typische choc. vacht en 
otterstaart in ontwikkeling. Super gangen, recht en zuiver. Geweldige combi baas en hond. 
Een welverdiende uitmuntend.  
3 Uitmuntend 
Get Back In Black vd Duvekoater – Backers 
17 mnd. oude reu zwarte reu van uitmuntend type. Innemend hoofd met mooie voorsnuit, 
krachtig, scharend gebit en zeer mooie expressie. Mooie bovenbelijning, voldoende krachtig 
maar toont iets lang in lichaam. Ribkorf mag nog iets ronder. Mooi passend bone en prima 
voeten, evenredig gehoekt voor en achter. Super typische vacht en super otterstaart en 
kwispel. Typisch gangwerk, niets op aan te merken. Mooie connectie baas-hond. Een 
welverdiende uitmuntend. 
4 Uitmuntend 
Pasta La Vista of Storm’s Legacy – vd Putten 
Gele jongen van 1 jr. die mooi breed in schedel is, voldoende donker oog, goede expressie, 
mooi pigment en mooi oor. Lichaam goed in ontwikkeling, voldoende voorborst en bone, 
mooie voeten en goed ontwikkelde ribbenpartij. Typische vacht en mooie otterstaart. Vlotte 
gangen, goede stuwing en drive.  
Uitmuntend 
Prodhills Partitur Enjoys Soul – Stolzenberg 



Gele reu van 14 mnd. die zich mooi heeft ontwikkeld. Mooi breed in schedel, goede 
uitdrukking, prachtige ooraanzet, goed pigment en scharend gebit. Goede voorborst, mooi 
bone en voeten, goed gehoekt voor en achter. Goede vacht en mooie otterstaart. Heerlijk 
temperament. Voldoende uitgrijpend en stuwend gangwerk. Goed voorgebracht. 
Uitmuntend 
Google v’t Kieftendorp – Enzerink 
Zwarte jongen van 14 mnd. die nog niet goed uitgezwaard is voor leeftijd. Hij mist een aantal 
rastypische kenmerken zoals breedte en hij is iets rond in schedel. Lieve expressie, voorsnuit 
is net voldoende krachtig en scharend gebit. Evenredig gehoekt maar zou voor en achter 
meer moeten zijn en hij heeft voor een reu fijn bone. Ribkorf moet nog volledig uitzwaren, 
bekken is teveel hellend. Ik mis de otterstaart maar hij toont wel een fantastische kwispel en 
will to please. Lieve innemende jongen. Voldoende vrije gangen maar vanwege teveel verlies 
in type, vandaag een G. 
Goed 
Wahnahnish Loverman – Martens 
Gele reu van 10 mnd. oud die al heel ver af is. Erg breed in schedel, iets groot oog, expressie 
kan beter, duidelijke stop en krachtige voorsnuit. Voldoende sterke hals, mooi bone en 
voeten. Evenredig gehoekt voor en achter maar zou wat meer gehoekt kunnen zijn. Prima 
ribkorf, mooie vacht en super otterstaart. Nog wat los in gangen. Vrolijke stoute jongen met 
een innemend temperament. 
Zeer goed 
Black Knight of The Barking Voices – Salome 
Zwart reutje van 13 mnd. van innemend type en net voldoende mannelijk. Goed breed in 
schedel, donker oog, prima stop, voldoende krachtige voorsnuit en scharend gebit. 
Voldoende krachtige hals, prima voorborst en ribkorf en passend bone. Goede 
bovenbelijning, evenredig gehoekt voor en achter en vrolijke kwispel. Voldoende vlotte 
gangen maar mag iets ruimere pas hebben. Fijn temperament.  
Uitmuntend 
Cloud – Jansen 
Zwarte reu van 17 mnd. , breed in schedel met prima stop, mooi donker oog, goede 
expressie, scharend gebit en mooi oor. Evenredig gehoekt voor en achter, passend bone en 
prima voeten. Ribkorf al aardig ontwikkeld, mooie typische vacht en voldoende otterstaart. 
Trekt zijn lendenen soms wat op tijdens het gaan en mag iets meer paslengte hebben. 
Innemend temperament.  
Zeer goed 
Lab Lodur’s Neverending Story – v Teeffelen 
Zwarte reu van 11 mnd. waarvan het hoofd nog niet in balasn is. Breed in schedel, voorsnuit 
in verhouding fractie kort en hij moet nog in zijn oren groeien. Goed gevormd donker oog en 
prima expressie. Voldoende krachtige hals, mist nog voorborst, ribben goed in ontwikkeling 
en voor leeftijd passen bone. Goede voeten, ellebogen moeten beter aansluiten, bekken 
toont iets hellend en hij mist vandaag wat ondervacht. Compenseert tijdens het gaan zijn 
betere hoekingen achter dan voor. Prima otterstaart. Prima presentatie. 
Zeer goed 
Green Wood Lodge On Cloud Nine – Bontrop-vd Beek 
Choc. reu van 1 jr. met een innemend reuenhoofd, Mooi breed in schedel, duidelijke stop, 
oogkleur moet donkerder maar heeft daarvoor nog wat tijd nodig. Mooie krachtige 
voorsnuit en scharend gebit. Voorborst mag nog iets meer komen, prima ribkorf in 



ontwikkeling en mooi passend bone en voeten. Zeer typische choc. vacht, evenredig gehoekt 
voor en achter maar mag een tikkie meer en mooie otterstaart. Prima parallel  gangwerk, 
iets los in front . Heeft nog tijd nodig, maar om het type een U.  
Uitmuntend 
Black Pall The Dutchman’s Delight – Mathijsse 
Zwarte reu van 15 mnd. die door zijn lange krulvacht geen labrador uitstraling heeft. Zeer 
breed in schedel, flinke stop, voldoende donker oog, krachtige voorsnuit en scharend gebit. 
Voldoende voorborst, mooie ribkorf, passend bone en voeten. Voldoende gehoekt voor, 
flink gehoekt achter en bekken iets hellend. Zwarte vacht dat atypisch is door lange krul, 
enorme vacht en vlag aan staart. Onregelmatige gangen. Toont wel een enorm lief en 
innemend lab temperament. Door het ontbreken van type een G.  
Goed 
Nautival Joy Labrador Dockyard – Hendriksen-d Klerk 
Gele reu van 11 mnd. die volledig in ontwikkeling is. Mooi reuenhoofd, prima breed in 
schedel, mooie stop, krachtige voorsnuit, mooi belijnd en mooi oor en expressie. Lange 
krachtige hals, mooie voorborst, goede bovenbelijning en ribkorf in ontwikkeling. Passend 
bone en voeten, voldoende gehoekt voor achter goed gehoekt. Typische vacht, staart mag 
wat dikker. Prima vlotte gangen. Innemend temperament.  
Uitmuntend 
Viktor de Koperen Hond – Willemsen 
Choc. reu van 10 mnd. die nog volledig aan het ontwikkelen is en die nog in balans moet 
komen. Innemend hoofd, krachtige voorsnuit, mag iets meer stop hebben en nog wat breder 
in schedel. Oogkleur voldoende donker en scharend gebit. Voldoende halslengte maar mist 
nog voorborst. Ribkorf moet zich nog verder ontwikkelen, voldoende bone en nette voeten. 
Hoekingen voor en achter zouden meer moeten zijn. Kan met voldoende paslengte gaan 
maar nog erg onregelmatig en speels. Iets meer ringervaring zou hem goeddoen.  
Zeer goed 
Lo & Behold vd Peppelenbosch – Thexton 
Choc. reu van 12 mnd. van een mooi type. Zeer breed in schedel, mannelijk, goede stop, 
krachtige voorsnuit, prima expressie, mooi oor en scharend gebit. Goede bovenbelijning, 
prima voorborst maar iets keelhuid. Evenredig gehoekt voor en achter, passend bone en 
voeten. Ribkorf in ontwikkeling, goede vachtstructuur maar mist wat ondervacht. Zeer vlotte 
gangen met voldoende stuwing. Staat iets frans met voorvoeten.  
Uitmuntend 
Greenwood Lodge One And Only – vd Linden 
Forse choc. reu van 12 mnd. die nog volledig in ontwikkeling is. Innemend reuenhoofd, 
schedel voldoende breed maar mag nog iets meer stop krijgen, krachtige voorsnuit en 
scharend gebit. Mooie halslengte, voldoende voorborst, ribkorf nog in ontwikkeling. Passend 
bone en voeten, zeer mooie typische vacht al mist hij wat ondervacht en otterstaart mag 
wat dikker. Evenredig gehoekt voor en achter maar mag wat meer en de staart wordt iets 
vrolijk gedragen. Prima vlotte gangen, wat los in front. Om het type een U.  
Uitmuntend 
De Pasman Hoeve Basco – Lobeek-Schreurs 
Zwarte reu van 1 jr. die in wat rijkelijke conditie wordt voorgebracht. Zeer breed in schedel, 
zag graag een fractie meer snuitlengte, goed gebit en prima expressie. Voldoende halslengte, 
prima voorborst, ronde ribkorf, typische vacht maar otterstaart moet beter. Bone blijft iets 



achter bij rest van de hond. Staat op nette voeten. Zag graag iets meer paslengte, vandaag 
iets los in front.  
Zeer goed 
Yellow Edition vh Lepkeshof – Vriezen 
Gele robuuste jongen van 15 mnd. van een uitmuntend type. Al ver af, zeer breed in schedel, 
krachtige voorsnuit, scharend gebit, voldoende donker oog en goede expressie. Zeer 
krachtige hals, mooie bovenbelijning, goede onderbelijning, passend bone en mooie voeten. 
Prima ribkorf, evenredig gehoekt voor en achter, zeer mooie lab vacht en toont goede 
kwispel. Iets los in front en in hak. Mooi gepresenteerd.  
Uitmuntend 
 
Tussenklas reuen 
Keurmeester: Mrs. V. Malkmus 
 
Piccadilly’s Roccin’ the Shades- McCarthy/Nugteren 
1,5 jr. reu in perfecte conditie. Beeldig hoofd met een heel lieve uitdrukking. Goede 
halslengte, super bovenlijn en uitmuntende borstdiepte. Uitmuntend gehoekt voor en 
achter. Soepel en zwevend gangwerk. Een buitengewone reu met een typisch karakter.  
1 Uitmuntend CAC 
Wahnahnish Simply Sensational – Candel 
Reu van 19 mnd. met prachtige belijning. Mannelijk hoofd met een beeldige uitdrukking en 
super pigment. Goede halslengte overgaand in goede schouderlengte. Kort gebouwd, 
uitmuntende voor- en achterhand. Zeer stuwend gangwerk, een echte showman.  
2 Uitmuntend RCAC 
Brooks Valley’s Romeo – v Dommelen 
Beeldige choc. reu van 17 mnd. met een mannelijk hoofd en uitdrukking en oogkleur 
passend bij vacht. Goede halslengte, super bovenlijn, uitmuntende voorborst en achter mooi 
gehoekt. Zeer stuwend gangwerk.  
3 Uitmuntend 
Fair-Court Touched To Be Sweet – Vriezen 
Gebalanceerde reu van 16 mnd. met een klassiek hoofd en uitdrukking. Goede halslengte, 
super bovenlijn en uitmuntende voor- en achterhandhoeking. Zeer goed gangwerk.  
4 Uitmuntend 
Wizzy Wicked’s Luke Skywalker – Haffert 
Stevige reu van 17 mnd. met een mannelijk hoofd en uitdrukking. Goede halslengte, iets 
slordige bovenlijn en heel mooie voor- en achterhandhoeking. Gangwerk in orde, kon meer 
stuwen en hij heeft ringtraining nodig.  
Zeer goed 
Name Of The Game v’t Chielewout – v Dijk 
Stevige reu van 17 mnd. met een mannelijk hoofd en uitdrukking. Goede halslengte, mooie 
borstdiepte, uitmuntende voorborst en zeer goede bovenlijn. Stuwend en vrij gangwerk.  
Uitmuntend 
Riverflow Take Your Time – Voorn 
Beeldige reu van 19 mnd. met een mannelijk hoofd en beeldige uitdrukking. Goede 
halslengte en borstdiepte, zeer goede voor- en achterhandhoeking en wat lage staartaanzet. 
Mooie stuwend gangwerk.  
Zeer goed 



Mayberry’s Dream Your King Of Night – Burger  
Beeldige reu van 18 mnd. met een lief hoofd en uitdrukking. Goede halslengte, kort 
gebouwd, uitmuntende voor- en achterhand en super bovenlijn. Soepel gangwerk met veel 
stuwing. Een echt labrador karakter.  
Uitmuntend 
 
Openklas reuen 
Keurmeester: Hr. H. Stigt 
 
Nautical Joy Labrador Lewis Port – Groosman  
Zwarte reu van 2,5 jr. van een uitmuntend type, eyecatching! Mooi in balans op alle fronten. 
Reuenhoofd is prachtig, prima expresse, mooie voorsnuit, scharend gebit  en mooi super 
oor. Krachtige hals, boven- en onderbelijning mooi in balans, goede voorborst en typische 
ribkorf. Vormt een mooie ?, evenredig gehoekt voor en achter en zeer rastypische vacht. 
Otterstaart mag iets voller. Prima temperament. Prima gangen, een welverdiende 
uitmuntend.  
1 Uitmuntend 
Reagis Kiss The Sky – Burger  
4 jr. gele reu van uitmuntend type. Mannelijk, innemend hoofd met mooie expressie, mooi 
oor, krachtige voorsnuit, scharend gebit en mooi belijnd hoofd. Krachtige hals, vloeiende 
bovenbelijning, prima voorborst en goede ribkorf. Evenredig gehoekt voor en achter, 
passend bone en heerlijke voeten. Rastypisch vacht en prima otterstaart en kwispel. Mooie 
baas-hond connectie. Prima vlotte gangen. Een welverdiende U. 
2 Uitmuntend 
Morris Fan Twillens – vd Stadt 
2 jr. choc. reu die nog volledig in ontwikkeling is. Hoofd al ver af, wat diepe stop, oogkleur 
voldoende donker, voorsnuit krachtig maar zag graag tikje meer lengte en scharend gebit. 
Krachtige hals, prima voorborst, net voldoende bone, prima voeten en mooie ribkorf. 
Evenredig gehoekt voor en achter. Goede stugge vacht en prima otterstaart. Voldoende 
paslengte en stuwing. Prima temperament.  
3 Uitmuntend 
Only You vh Oosterhuis – Podt 
Zwarte reu van 2 jr. en 3 mnd. die breed in schedel is en met een krachtig reuenhoofd 
Oogkleur mag wat donkerder, duidelijke stop, krachtige voorsnuit en scharend gebit. Goede 
hals-rugbelijning, krachtige hals, passend bone en voeten. Goede ribkorf en evenredig 
gehoekt voor en achter. Prima vacht en mooie otterstaart. Voldoende vlotte gangen.  
4 Uitmuntend 
Noble Noam v Actreon – Schuitemaker-d Vreugd 
4 jr. zwarte innemende reu, breed in schedel, duidelijke stop, voldoende donker oog en 
scharend gebit. Krachtige hals, prima bovenbelijning en voldoende voorborst. Voldoende 
gehoekt voor, goed gehoekt achter, passend bone en voeten en mooie ribkorf. Typische 
vacht en mooie otterstaart. Innemend temperament. Ondanks de warmte toont hij prima 
gangwerk.  
Uitmuntend 
Alisia Beack’s Dublin Bay Du Kat – d Vries 
Zwarte forse reu van 2,5 jr., goed breed in schedel, duidelijke stop, krachtige voorsnuit, 
prima expressie en mooi oor. Krachtige hals maar mag wat meer voorborst. Passend bone en 



voeten, ribkorf voldoende ontwikkeld, evenredig gehoekt maar mag voor en achter een tikje 
meer. Typische vacht, voldoende otterstaart en toont zijn kwispel. Zag graag wat meer 
paslengte.  
Uitmuntend 
Laboriginals Positivo – v Vroenhoven 
2 jr. zwarte reu met een goed reuenhoofd, goede stop, krachtige voorsnuit, scharend gebit 
en mooi oor. Prima halslengte, mag iets meer voorborst hebben, goede hals-rugbelijning en 
voldoende bone. Voorvoeten iets uitgedraaid. Voldoende gehoekt voor, goed gehoekt 
achter. Vlotte gangen, wat breed in front. Voldoende stuwing. Stugge vacht en prima 
otterstaart. 
Uitmuntend 
Riverflow Storm Breaker – Hendriks/v Kol 
2 jr. gele reu, zeer breed in schedel, voldoende donker oog, lieve innemende expressie, 
prachtige voorsnuit en scharend gebit. Krachtige hals, mist wat voorborst en draait voeten 
wat uit. Ribkorf moet zich nog wat verder ontwikkelen en hij mag voor en achter wat beter 
gehoekt zijn, wat hellend bekken. Goede vacht, mooie otterstaart en kwispel. Erg los in 
front, draait wat met rechtervoorvoet tijdens het gaan. Hij vindt het vandaag een spannende 
dag. Innemend temperament.  
Zeer goed 
One American Angel of Storm’s Legacy – Borsboom 
2,5 jr. gele reu van een mannelijk type. Zeer innemend en mooi reuenhoofd, breed in 
schedel, mooie ooraanzet, mooi donker oog, innemende expressie, mag iets meer opvulling 
onder de ogen, en krachtige voorsnuit. Krachtige hals, voldoende voorborst en voldoende 
hals-rugbelijning. Passend bone en voeten, mooie ribkorf. Vacht is wat zacht maar super 
otterstaart. Voldoende vlotte gangen, wat los in front en wat nauw achter. Prima 
temperament.  
Uitmuntend 
Dual Xavier vd Hooydam Hoeve – Kersten 
2,5 jr. innemende mannelijke reu met een heel lieve expressie. Mooie krachtige voorsnuit, 
scharend gebit maar oren wat open gedragen. Prima hals-ruglijn, voldoende voorborst maar 
ribkorf mag wat verder uitzwaren. Evenredig gehoekt voor en achter maar mag een tikje 
meer. Voldoende passend bone en voeten, mooie vachtkleur en –structuur, goede 
otterstaart maar ik mis een beetje de kwispel. Voldoende vlotte gangen. Zeer innemend 
lieve reu.  
Zeer goed 
Yorath of The Music Forest – Bol 
2,5 jr. choc. reu die in hoofd-lichaam verhouding nog niet volledig in balans is. Zeer breed in 
schedel en daardoor toont voorsnuit een tikkeltje kort, wel krachtig. Scharend gebit maar 
oogkleur mag donkerder. Lichaam nog niet uitgezwaard, ellebogen moeten meer aansluiten 
en ribkorf nog verder ontwikkelen. Hoekingen voor en achter zouden wat meer mogen zijn. 
Net voldoende bone, rastypische harde vacht. Voldoende paslengte maar wat los in front. 
Staart wat vrolijk gedragen.  
Zeer goed 
Bram de Kroosthappers – d Boer-Kerkum 
Zwarte reu van 2 jr. en 4 mnd. van een zeer goed type. Innemend reuenhoofd, goede stop, 
goede voorsnuit, scharend gebit en donker oog. Voldoende krachtige hals maar zag graag 
iets meer voorborst en iets meer hoeking in voor- en achterhand. Lichaam en bone moeten 



nog wat uitzwaren. Goede vacht, otterstaart zou wat dikker mogen zijn. Innemend 
temperament. Gaat lichtvoetig door de ring met voldoende paslengte en nog erg los in front. 
Netjes voorgebracht.  
Zeer goed 
Withara’s Back To Win – Hededam 
2,5 jr. zwarte reu, breed in schedel, goed reuenhoofd, duidelijke stop, mooi donker oog, 
goede expresse, krachtige voorsnuit en scharend gebit. Prima halslengte, mooie 
bovenbelijning, voldoende bone, goede voeten en prima ribkorf. Rastypische vacht en 
voldoende otterstaart met prima kwispel. Prima vlotte gangen. Mooie sportieve hond.  
Uitmuntend 
Best Kept Secret of Power Pleasure – Vermeulen 
3,5 jr. zwarte mannelijke reu met een mooi innemend hoofd, prima stop, mooie, krachtige 
snuitlengte, innemende mooie expressie en scharend gebit. Goede halslengte, hals-
rugbelijning mag iets vloeiender, passend bone en voeten. Goede ribkorf, voldoende 
gehoekt voor en achter al zag ik graag wat meer kniehoeking. Mooie vacht, otterstaart mag 
iets voller. Voldoende paslengte maar staart wordt wat vrolijk gedagen en is wat laag 
aangezet. Innemend temperament.  
Uitmuntend 
Tidebrook Arthur’s Gardens – v Suchtelen 
Ruim 2 jr. zwarte reu, voldoende breed in schedel maar oogkleur mag wat donkerder 
hetgeen de expressie wat schaadt. Lange voorsnuit maar gebit helaas niet correct. Goede 
halslengte maar mag wat uitzwaren in lichaam. Bone mag wat forser en ellebogen 
krachtiger. Evenredig gehoekt voor en achter maar mag tikkie meer. Prima vacht, otterstaart 
mag dikker en ik mis een beetje de kwispel. Gangwerk mag wat regelmatiger en met wat 
meer kracht en drive. Om gebit vandaag een goed. 
Goed 
Fenix Herbu Zadora – v Dieren-Springer 
Ruim 2 jr. forse zwarte reu met een zeer mannelijk hoofd. Breed in schedel, zeer duidelijke 
stop, voldoende donker oog en krachtige voorsnuit. Zag graag iets meer opvulling onder de 
ogen. Zeer zware hals, enorme voorborst hetgeen hem een beetje uit balans brengt. Goed 
gehoekt voor, voldoende gehoekt achter, fors bone en zeer zware ribkorf. Zag graag in front 
toch meer beenlengte. Prima vacht en fantastische otterstaart, Voldoende vlotte gangen. 
Voldoende temperament.  
Zeer goed 
Epos Aus Luhlsbusch – vd Burg 
Bijna 3 jr. reu met een innemend reuenhoofd. Oren worden wat open gedagen, voldoende 
stop, voldoende krachtige voorsnuit en scharend gebit. Goede halslengte, goede 
bovenbelijning, prima voorborst, net voldoende bone en prima voeten. Voldoende 
ontwikkelde ribkorf, voldoende gehoekt voor en goed gehoekt achter. Toont zijn kwispel 
maar is ook wat gedrukt. Otterstaart kan beter en goede bespiering. Neiging tot telgang, 
gaat met voldoende stuwing. Netjes gepresenteerd.  
Zeer goed 
Foxeslake Morning Bird – Harkema 
3 jr. zwarte reu met een mannelijk hoofd. Breed in schedel, oogkleur mag tikkie donkerder, 
scharend gebit en mooi oor. Voldoende halslengte, prima voorborst, mooi bone en voeten 
die in front wel wat frans staan. Mooie ribkorf, prima vacht, evenredig gehoekt voor en 
achter en voldoende otterstaart. Voldoende vlotte gangen. Netjes gepresenteerd.  



Uitmuntend 
John Rocha Gorska Fantazja – Kripak-Ridder 
Zeer forse gele reu van 4,5 jr. Door zoveel breedte begint hij bijna wat rastype te missen. 
Zeer fors in schedel, duidelijke stop, krachtige voorsnuit en scharend gebit. Forse hals, zeer 
breed in front en goede hals-rugbelijning. Goed bone en voeten, zeer breed in rug-lende, 
evenredig gehoekt voor en achter. Conditie wordt beperkt door overgewicht en dat is te zien 
in zijn brede gangen. Netjes gepresenteerd.  
Zeer goed 
Grollemns Giving Happiness Corne – Nieuwkoop 
Bijna 5 jr. zwarte reu met een innemend reuenhoofd van goede breedte, goede stop, 
krachtig mooie voorsnuit, scharend gebit en mooi aangezet oor. Voldoende halslengte en 
voorborst, voldoende gehoekt voor, goed gehoekt achter. Goede zwarte vacht en –
structuur, prima otterstaart. Passend bone en voeten. Evenredige gangen met voldoende 
stuwing. Prima temperament.  
Uitmuntend 
Withara’s Black Camelot – Scheffer 
3,5 jr. zwarte reu met een innemend hoofd, oogkleur mag wat donkerder, mooie krachtige 
voorsnuit en scharend gebit. Krachtige hals, goede bovenbelijning, mooie ribkorf, voldoende 
voorborst. Voor voldoende gehoekt, achter goed gehoekt, typische vacht en otterstaart. 
Voldoende paslengte en stuwing. Prima kwispel. Innemende hond.  
Uitmuntend 
 
Gebruikshondenklas reuen 
Keurmeester: Mr. A. Allen 
 
Proudhills Partitur And Salty Dogs Twist – Stolzenberg 
Hij heeft een allerliefst hoofd en uitdrukking, mannelijk met een vriendelijk oog en goede 
voorsnuit diepte. Goed gebouwde hals, goede voorborst en borstdiepte. Goed bone, super 
voeten en goede ribwelving. Stevige lendenen, vlakke bovenlijn, goed ontwikkelde 
achterhand en goede kniehoeking. Goed gespierd en goede haklengte. Vloeiend gangwerk 
met goede actie, goed gangwerk voor. Vacht is vandaag niet op zijn best.  
1 Uitmuntend 
Jill’s Summer Splash of Sir Geof – Koster 
Reu met een goed totaalbeeld en goede belijning. Iets fors in schedel en het oog kon beter 
gevormd. Stevige hals, schouder staat wat naar voren. Moet in voorborst dieper worden , 
goed bone en voeten, goed lichaam en goede staart. Goed gebouwde achterhand en goede 
kniehoeking, goede bespiering en conditie. Kon meer ondervacht hebben. Vloeiend 
gangwerk, goede actie van opzij gezien maar voor een beetje slordig.  
2 Uitmuntend 
Go Back Brothers In Arms – Jeske 
Reu met een goed totaalbeeld en type. Aantrekkelijk hoofd, stevige hals en goede 
schouderligging. Wat breed in front en hij kon meer borstdiepte hebben. Goede 
lichaamsproporties maar wat aflopende bovenlijn. Goede kniehoeking en goede bespiering. 
Vloeiend gangwerk, iets slordig voor en achter.  
Goed 
 
Kampioensklas reuen 



Keurmeester: Mrs. H. Wiles-Fone 
 
Ashford Castle X-Ceptional White – Pottinger 
Prachtig gebouwde gele reu die een super balans en een geweldig rastype toont. Goed 
gevormd hoofd met goed pigment. Uitmuntende halslengte overgaand in goede 
schouderligging. Stevig bone, geweldige lichaamsverhoudingen en vlakke bovenlijn, staart 
komt recht uit de rug. Voorgebracht in goede vacht en conditie. Mooi vrij gangwerk.  
1 Uitmuntend 
 
Veteranenklas reuen 
Keurmeester: Mr. A. Allen 
 
Vince – Burger 
Reu van 11,5 jr. die prachtig is gebouwd en ik ben weg van zijn hoofd en uitdrukking. Droge 
hals en goede schouderligging, goede borstdiepte en hoeking van opperarm en goed bone. 
Super ribben, goede lendenen, goed ontwikkelde achterhand en kniehoeking. Vacht in super 
conditie en de staart  
blijft kwispelen als van een jonge hond. Gangwerk toont een beetje zijn leeftijd.  
1 Uitmuntend 
Cragganmore of The Barking Voices – Kenters 
9 jr. reu met een goed totaalbeeld. Hoofd met goede proporties maar met iets rond oog. 
Stevige hals en goede schouderligging. Goede voorhandhoeking en borstdiepte, goed bone 
maar iets slappe polsen. Goede ribwelving en stevige lendenen. Achterhand is goed 
ontwikkeld, goede kniehoeking en goede staartaanzet. Vandaag niet in zijn beste vacht. 
Vloeiend gangwerk met goede rechte voorhand,  
2 Uitmuntend 
Hansl v Budiliumhof – Zoetebier-Koopman 
Reu van 10,5 jr. die er voor zijn leeftijd erg goed uitziet. Mannelijk hoofd met goed gevormd 
oog. Stevige hals, goede schouderligging en hoeking van opperarm en goede borstdiepte. 
Goed bone, goede ribwelving en stevige lendenen. Goed gebouwde achterhand, goede 
kniehoeking en dijbreedte. Vacht is in orde maar gaat in de rui. Deed zijn best tijdens het 
gaan maar wordt met de leeftijd langzaam.  
3 Uitmuntend 
 
Fokkersklas reuen 
Keurmeester: Dhr. H. Stigt 
 
Riverflow Storm Of Stars – vd Breemen 
2 jr. gele reu van mannelijk type. Innemend hoofd, breed in schedel, duidelijke stop, 
krachtige voorsnuit, correct gebit en mooi oor. Prima voorborst, goede ribkorf, evenredig 
gehoekt voor en achter en passend bone en voeten. Prima vachtstructuur, goede otterstaart 
en kwispel. Prima gangen, niets op aan te merken. Vrolijk temperament.  
1 Uitmuntend 
Bolle Tuke vd Jabolkeshut – Visser 
Innemende gele reu van 15 mnd. met een mooi mannelijk reuenhoofd en prachtige 
expressie. Mooi oor, mooie schedelbreedte, duidelijke stop, prima pigment en goed gebit. 
Iets ruim in vel, mooie hals-rugbelijning en prima voorborst. Goede ribkorf in ontwikkeling, 



passend bone en voeten. Redelijk gehoekt voor en achter, goede otterstaart en mooi breed 
in lichaam. Prima gangen, nog iets los in front en hak. Innemend temperament.  
2 Uitmuntend 
Chasse Captains Second Division – Kapitein 
4 jr. zwarte reu van een zeer goed type. Schedel is voldoende breed, mooi donker oog en 
expressie, voorsnuit is voldoende krachtig, scharend gebit en mooi oor. Voldoende hals maar 
voorborst moet meer en ribkorf zou wat beter uitgezwaard kunnen zijn.  Moet beter 
gehoekt in voor- en achterhand. Prima vacht en otterstaart met prima kwispel. Voldoende 
stuwing. Vrolijk temperament.  
3 Zeer goed 
 
Jongste Puppyklas teven 
Keurmeester: Mrs. V. Malkmus 
 
Wahnahnish Silver Sensation – Candel 
Heel veelbelovende baby van 4 mnd. met een beeldig hoofd en uitdrukking. Goede 
halslengte overgaand in goede schouder, super bovenlijn en goede borstdiepte. Typische 
vacht en otterstaart. Zeer goed gangwerk. Een echte showgirl. 
1 Veelbelovend 
Briyanna – v Leeuwen 
Heel beeldige baby van 5 mnd. met een prachtig hoofd en uitdrukking. Veel massa, daar hou 
ik van en al goede borstdiepte. Goed bone, kort gebouwd, typische labrador en otterstaart. 
Soepel gangwerk, een typische showgirl. 
2 Veelbelovend 
My Silver Hopeful Star vh Lepkeshof – Vriezen 
Heel beeldige baby van 5 mnd. met een klassiek hoofd en beeldige uitdrukking. Goede 
halslengte overgaand in goede schouderligging, super bovenlijn en al goede borstdiepte. 
Ware labradorvacht en otterstaart. Zeer goed en soepel gangwerk. Een echte showgirl.  
3 Uitmuntend 
Marshmellow v Budiliumhof – Leenen 
Beeldige baby van 5 mnd. met een heel mooi hoofd en uitdrukking. Goede halslengte, mooie 
bovenlijn en zeer goed gehoekt voor en achter. Kort gebouwd, mooi bone en voeten. Zeer 
goed gangwerk.  
4 Veelbelovend 
Boggy Valley’s Jacky – v Dijke 
Pup met een prachtig hoofd en uitdrukking en mooie belijning. Al een heel goede voorborst 
en een ware labradorvacht en otterstaart. Mooi bone en voeten. Zeer goed gangwerk, ietsje 
nauw achter.  
Veelbelovend 
Moushorn You Should Be Dancing – Leeuwma-Hoekzema 
Beeldige baby met een prachtig hoofd. Goede halslengte, al uitmuntend gehoekt en mooi 
bone en voeten. Typische labradorvacht en otterstaart. Zeer soepel gangwerk met veel 
stuwing.  
Veelbelovend 
Retriever Resorts Amber – Venema-Hoekstra 
Beeldige baby van 5 mnd. met een mooi hoofd en goede voorsnuitlengte. Goede halslengte, 
voor leeftijd super bovenlijn en al goede borstdiepte. Zeer goed gangwerk.  



Veelbelovend 
Chiquita – Zumbrink 
Baby van 5,5 mnd. met een beeldig “babyface”. Goede halslengte, mooie voor- en 
achterhandhoeking, mooi bone en voeten en goede haklengte. Zeer goed gangwerk.  
Veelbelovend 
Retriever Resorts Anya Sophie – Stoveken 
Baby van 4,5 mnd. met een heerlijk temperament. Mooi hoofd en uitdrukking en goede 
voorsnuitlengte. Goede halslengte, mooie bovenlijn en zeer goed gehoekt. Mooi en soepel 
gangwerk.  
Veelbelovend 
Moushorn More Than A Woman – Leeuwma-Hoeksema 
Baby van 4,5 mnd. met een beeldig hoofd en uitdrukking. Goede halslengte, al goede 
borstdiepte en kort gebouwd. Typische labradorvacht en otterstaart. Zeer stuwend 
gangwerk.  
Veelbelovend 
Greenwood Lodge Sea Of Love – Casterop-Groen 
Beeldige choc. baby van 4,5 mnd. met een mooi hoofd en uitdrukking, maar met iets licht 
oog. Goede halslengte, mooie bovenlijn en zeer goed gehoekt voor en achter. Typische 
labradorvacht en otterstaart. Gangwerk nog steeds als van een baby en moet vaster worden.  
Veelbelovend 
Meaghan of Wundering Heights – v Teeffelen 
Baby van 4,5 mnd. met een beeldige belijning. Mooi hoofd en uitdrukking. Uitmuntende 
bovenlijn, al mooi gehoekt voor en achter en voldoende borstdiepte. Zeer stuwend 
gangwerk. 
Veelbelovend 
Riverflow Dreaming About The River – vd Breemen 
Veelbelovende baby van 4,5 mnd. met een beeldig hoofd en uitdrukking. Uitmuntende 
bovenlijn, zeer goed gehoekt voor en achter en met veel massa waar ik van hou. Ware 
labradorvacht en otterstaart. Zeer goed gangwerk. Een echte showgirl.  
Veelbelovend 
 
Puppyklas teven 
Keurmeester: Mrs. V.Malkmus 
 
Wahnahnish Lady Luck – Bakker  
Prachtige pup van 7 mnd. met een heel mooie belijning. Vrouwelijk hoofd en uitdrukking, 
goede halslengte en super bovenlijn. Uitmuntende voor- en achterhandhoeking. Heel 
stuwend en soepel gangwerk. Een echte showgirl.  
1 Veelbelovend  
Wahnahnish Lucky You – Candel  
Beeldige pup van 7 mnd. met prachtige belijning. Mooi hoofd en uitdrukking, goede 
halslengte en beeldige bovenlijn. Kort gebouwd en zeer goed gehoekt voor en achter. Zeer 
goed gangwerk. Ze was wat verlegen vandaag.  
2 Veelbelovend 
Thorny Heights Delightful Sky – Hoogendoorn 



Beeldige teef van bijna 8 mnd . met prachtige belijning. Klassiek hoofd en vrouwelijke 
uitdrukking. Goede halslengte, super bovenlijn en uitmuntend gehoekt voor en achter. Mooi 
bone en voeten. Heel stuwend en heel soepel gangwerk. 
3 Veelbelovend 
Maurelly’s Little April Shower – Hardy 
Veelbelovend teefje van 7 mnd. met een klassiek hoofd en vrouwelijke uitdrukking. Goede 
halslengte, prachtige bovenlijn en al goede borstdiepte. Goed gangwerk met veel stuwing. 
Typische showgirl. 
4 Veelbelovend 
Annelot’s Wokkel uit ’t Labradorium – Krebbekx 
Beeldige teef van 6 mnd. met een mooi hoofd en uitdrukking. Voldoende halslengte, mooie 
bovenlijn en zeer goed gehoekt voor en achter. Mooi en soepel gangwerk.  
Veelbelovend 
Femke vd Hoogen Broek – Vos-Snoek 
Heel gebalanceerde teef met een beeldig hoofd en uitdrukking. Goede halslengte overgaand 
in goede schouderligging. Al goede borstdiepte, goed bone en uitmuntend gehoekt voor en 
achter. Heel stuwend gangwerk. Een ware showgirl. 
Veelbelovend 
Xarileta Beautiful Black Star – Hartjes 
Teefje van bijna 8 mnd. met een mooi hoofd en uitdrukking. Goede halslengte, super 
bovenlijn en zeer goed gehoekt voor en achter. Voldoende borstdiepte. Mooi stuwend 
gangwerk.  
Veelbelovend 
Keizerin Sissi v’t Bakkersveld – Bakker-Meijer 
Teefje van 7 mnd. met een prachtige belijning. Beeldig hoofd en uitdrukking, goede 
halslengte, uitmuntende borstdiepte en ruime voorborst. Typische labradorvacht. Mooi 
stuwend gangwerk.  
Veelbelovend 
Thorny Heights Dancing Queen – Kerkdijk-Hop 
Teef van 7,5 mnd. met mooie belijning. Mooi hoofd met goede voorsnuitlengte. Voldoende 
halslengte, zeer goed gehoekt voor en achter en goed bone en voeten. Zeer goed gangwerk. 
Veelbelovend 
Rachel of The Noble Falcon – Willigenburg 
Beeldige choc. teef van 8 mnd. met een beeldig hoofd en uitdrukking en mooie oogkleur. 
Goede halslengte, super bovenlijn en zeer goed gehoekt voor en achter. Gangwerk iets 
langzaam. 
Veelbelovend 
 
Jeugdklas teven 
Keurmeester: Mrs. H. Wiles-Fone 
 
Woefdram’s Summer Breeze – Nugteren-Mulckhuijse 
Opvallende zwarte teef van top kwaliteit die een super balans en een geweldig rastype 
toont. Goed gevormd hoofd en geweldige lichaamsproporties. Ruime voorborst, stevig bone 
en goede ribwelving. Uitmuntende achterhandhoeking. Ruim en soepel gangwerk. 
Voorgebracht in uitmuntende vacht en conditie. Ze was een eenheid met de handler.  
1 Uitmuntend 



Anterra Era California – Kripak-Ridder 
Knappe gele teef die uitmuntend gebouwd is. Goed gevormd hoofd met intelligente 
uitdrukking. Droge hals overgaand in goede schouderligging, diepe borst en diep lichaam. 
Stevig bone en voorgebracht in uitmuntende vacht en conditie. Vlakke bovenlijn met een 
recht uit de rug komende staart. Showt en gaat met verve en presenteert een plaatje van 
kwaliteit en goed rastype.  
2 Uitmuntend 
Mayberry’s Dream Adorable Photo – Burger  
Cremekleurige teef met een elegante belijning. Ze blinkt uit in voor- en achterhandhoeking. 
Prachtig hoofd en uitdrukking en pigment. Staat vierkant op de benen, goed bone en voeten. 
Stevige bovenlijn en staart komt recht uit de rug. Uitmuntend en vrij gangwerk en ze vormt 
een eenheid met de handler. Opvallende teef.  
3 Uitmuntend 
Rangers Wish Passion For Speed – Meutstege 
Heel aantrekkelijke cremekleurige teef met een beeldig hoofd, vriendelijk oog en donker 
pigment. Goede halslengte overgaand in goede schouderligging, goede ribwelving en vlakke 
bovenlijn. Stevige lendenen, uitmuntende kniehoeking en ze toont een beeldige belijning. 
Zeer zuiver gangwerk. Showt goed. 
4 Uitmuntend 
Let’s Be Betty Star of Dalwhinnie – Oortveld-Hetterscheidt  
Goed gebalanceerde choc. teef met een lief hoofd en uitdrukking. Correcte schouderligging 
en ruime voorborst, compact lichaam. Showt goed maar ze kon achter wat meer stuwend 
gangwerk tonen. Mooie donkere vachtkleur.  
Zeer goed 
Aphrodite – Nuijten 
Mooi gebouwde gele teef met een lief vrouwelijk hoofd en vriendelijk oog. Goede 
schouderligging, heel compact lichaam, goede kniehoeking en mooi bone. Vlot gangwerk 
voor en achter. Staart heeft wat bevedering. Mooi gebalanceerd totaalbeeld.  
Zeer goed 
Labramarine Java – v Nimwegen 
Prachtig gebouwde zwarte teef die uitblinkt in voor- en achterhandhoeking. Beeldig hoofd 
en uitdrukking. Staat vierkant op de benen, goed bone en voeten en ruime voorborst. Diepe 
ribben, vlakke bovenlijn. Vlot gangwerk voor en achter en ze showt goed voor haar baas. 
Niet in haar beste vacht maar in totaalbeeld een beeldig type.  
Uitmuntend 
Kiss Of Heaven of Storm’s Legacy – Pieterse 
Heel aantrekkelijke gele teef met een beeldig gevormd hoofd en goed pigment. Droge hals 
overgaand in goede schouderligging, goed bone en voeten en kort gebouwd lichaam. 
Voorgebracht in goede vacht en conditie. Goede staartaanzet. Prachtig vrij gangwerk. Showt 
met aandacht.  
Uitmuntend 
Bentje aus dem Haus Der Sterne – Zorn 
Gele teef met een zeer goede balans. Lief vrouwelijk hoofd met vriendelijk oog. Droge hals 
overgaand in goede schouderligging, zeer compact lichaam en stevige lendenen. Mooi vrij 
gangwerk. Voorgebracht in goede vacht. Showt goed.  
Uitmuntend 
Holterhook Sound Of Silence – Nijhof-Hietbrink 



Heel lieve gele teef met een goed gevormd hoofd, beeldige uitdrukking en donker pigment. 
Correcte schouderligging, mooi bone, compact lichaam, stevige lendenen en goede 
staartaanzet. Showt mooi maar vandaag gaat ze achter wat nauw.  
Zeer goed 
Olivia of Kingsdeep – Visser-Schrijver 
Heel lieve jonge zwarte teef die uitblinkt in voor- en achterhandhoeking. Vrouwelijk hoofd, 
diep lichaam en heel kort gebouwd. Mooie ronde achterhand en goed gebruik van de 
hakken tijdens het gaan. Ruim en soepel gangwerk. In totaalbeeld goed gebalanceerd. Showt 
goed.  
Uitmuntend 
Bo Captains Second Devision – Konings 
Mooi gebouwde choc. teef met een lief vrouwelijk hoofd. Droge hals overgaand in goede 
schouderligging. Goede donkere vachtkleur, lichaam met goede ribben, goed bone en 
aantrekkelijke staartdracht. Ze kon achter wat steviger zijn en het gangwerk achter was 
nogal nauw vandaag. Lief temperament.  
Zeer goed 
Your Place Or Mine Road Of Princes – t Horst 
Heel knappe gele teef met kwaliteitsvolle belijning en alles op de juiste plaats. Allerliefst 
hoofd met zachte uitdrukking. Super halslengte overgaand in goede schouderligging. Goed 
bone en voeten, goede lichaamsverhoudingen, vlakke bovenlijn en de staart komt recht uit 
de rug. Heel aantrekkelijke staartdracht. Uitmuntend positief gangwerk. Showt met 
aandacht. Heeft veel goede eigenschappen.  
Uitmuntend 
Magical Maggie – Boom 
Mooi gebouwde zwarte teef met een lief vrouwelijk hoofd en goede oogkleur. Kort gebouwd 
lichaam, zeer goede vacht en conditie. Heel vrolijk temperament. Gangwerk was vandaag 
wat moeilijk te beoordelen omdat ze nog wat ringtraining nodig heeft. Echter in totaalbeeld 
een leuk type.  
Zeer goed 
Greenwood Lodge One In A Million – Casterop-Groen 
Choc. teef met een beeldige donkere kleur. Uitmuntende voor- en achterhandhoeking, 
stevig bone, goede voorborst en aantrekkelijk hoofd. Diep lichaam, stevige lendenen, goed 
gehoekte hak en correcte dichte vacht. Positief gangwerk en ze showt met aandacht. In 
totaalbeeld goed gebalanceerd.  
Uitmuntend 
Bubbles Roots Pearl Of Wisdom – Sprengers-Bertrand 
Gele teef die goed in elkaar zit en een super balans toont. Charmant vrouwelijk hoofd met 
goed pigment. Uitmuntende schouderligging met ruime voorborst en ze staat vierkant op 
goede benen en voeten. Super lichaamsverhoudingen, stevige brede achterhand waardoor 
een efficiënt en stuwend gangwerk. Showt heel attent. In totaalbeeld een goed rastype.  
Uitmuntend 
For Ever Our Joy Fabulous Kiara – Boers-Uitenbroek 
Aantrekkelijke choc. teef met een vrouwelijk hoofd en alerte uitdrukking. Droge hals, goed 
bone en goede ribwelving. Stevige lendenen, dichte vacht en mooi gehoekte hak. Showt met 
aandacht en gaat moeiteloos door de ring. Mooi type.  
Uitmuntend 
Ronya vd Oevergast – v Leeuwen 



Charmante zwarte teef met een goed gevormd hoofd en vriendelijke uitdrukking. 
Uitmuntende schouderligging, stevig bone en mooie ribwelving. Goede vachtstructuur, 
stevige achterhand waardoor het gangwerk stuwend was. Showt efficiënt en totaalbeeld is 
mooi in balans. Ze zou iets meer massa kunnen hebben, echter ze is van een goed type.  
Uitmuntend 
Suitable Companion Shadow Impress – v Beek-v Leeuwen 
Mooi gebouwde zwarte teef met en lief vrouwelijk hoofd en vriendelijke uitdrukking. 
Correcte schouderligging, goede voorborst en heel kort gebouwd lichaam. Voorgebracht in 
uitmuntende vacht. Mooie ronde achterhand. Gaat en showt positief. In totaalbeeld een 
aantrekkelijk type.  
Uitmuntend 
Boggy Valley’s Amey – vd Berg 
Beeldige zwarte teef die uitblinkt in voor- en achterhandhoeking. Vriendelijk, vrouwelijk 
hoofd met alerte uitdrukking. Goede voorborst, veel bone, goede ribwelving, stevige 
lendenen en correcte vachtstructuur. Gaat moeiteloos door de ring en toont het plaatje van 
super balans en goed rastype. Attente shower.  
Uitmuntend 
Belladonna of The Barking Voices – Heemskerk 
Aantrekkelijke zwarte teef die goed is gebouwd en met een goed gevormd hoofd en 
vriendelijke uitdrukking. Correcte schouderligging, goed bone, compact lichaam en goede 
ronde achterhand. Voorgebracht in goede vacht. Zuiver gangwerk. Moet nog iets vaster in 
bovenlijn worden, echter een goed type dat gelijkmatig showt.  
Uitmuntend 
Pinky Promise – Berkhout 
Uitmuntend en (onleesbaar) gebouwde zwarte teef met een geweldige balans. Heel 
aantrekkelijk hoofd met alerte uitdrukking. Correcte schouderligging, ruime voorborst, 
geweldige lichaamsverhoudingen. Voorgebracht in een uitmuntende vacht. Stevige, brede 
achterhand waardoor een stuwend gangwerk. Een plaatje van een goed rastype met super 
balans. Attente shower.  
Uitmuntend 
Dear Queen Surprise of Dutch Print – v Noord-Klomp 
Knappe zwarte teef die een uitmuntende balans toont en van een goed rastype is. Beeldig 
gevormd hoofd met alerte uitdrukking. Uitmuntende schouderligging, staat vierkant op 
goede benen en voeten, goede proporties in achterhand en stevige lendenen. Stuwend en 
uitgrijpend gangwerk. In totaalbeeld een kwaliteitstype. Vandaag niet in haar beste vacht 
maar andere kwaliteiten wegen zwaarder.  
Uitmuntend 
Ashantie – d Ruijter 
Goed gebouwde gele teef met een goed gevormd hoofd en intelligente uitdrukking. 
Uitmuntend gehoekt voor en achter, stevig bone en goede voeten, diep compact lichaam en 
vlakke bovenlijn. Soepel gangwerk voor en achter. Heel aantrekkelijk type dat gelijkmatig 
showt.  
Uitmuntend 
Woodrush Dutch Puppy – Kommers 
Zwarte teef van goed formaat en voorgebracht in mooie vacht. Uitmuntende droge hals 
overgaand in correct geplaatste schouder. Lichaam met goede ribben. Heel vrolijk 



temperament en secuur gangwerk met stijl. Hoofd zou wat meer kunnen uitzwaren en in 
totaalbeeld zou ze iets meer massa kunnen hebben. 
Zeer goed 
Knappe Meid vd Jabolkeshut – v Iersel 
Mooi gebalanceerde zwarte teef die goed in elkaar zit. Correcte schouderligging, heel kort 
gebouwd lichaam en goede vacht. Soepel gangwerk voor en achter. Heel lief temperament. 
Hoofd zou iets meer mogen uitzwaren maar dat komt misschien nog. 
Zeer goed 
Bender-Senang Photogenic Karma – Hutten 
Heel knappe gele teef met een kwaliteitsbelijning. Beeldig hoofd met een vriendelijke 
uitdrukking. Ze munt uit in haar prachtige droge hals en goede schouderligging. Stevig bone, 
uitmuntende ribwelving en voorgebracht in goede vacht en conditie. Heel stijlvol en zuiver 
gangwerk. Showt met verve.  
Uitmuntend 
Faya – Strijk 
Lieve zwarte jonge teef met een goed gevormd hoofd en goed oog. Correcte 
schouderligging, stevig bone en kort gebouwd lichaam. Correcte vacht, goede kniehoeking. 
Vlot gangwerk voor en achter. Het lichaam zou wat meer uitgezwaard kunnen zijn en de 
achterhand meer ontwikkeld. 
Zeer goed 
Boggy Valley’s Amalia – vd Berg 
Goed gebouwde choc. teef met een super balans. Goed gevormd hoofd met vriendelijke 
uitdrukking. Compact lichaam en ze staat vierkant op de goede benen en voeten. Correcte 
dichte vacht en goed ontwikkelde achterhand. Vlot gangwerk voor en achter. In totaalbeeld 
een zeer aantrekkelijk type.  
Uitmuntend 
English Heritage Easy Abbey – Engels 
Goed gebouwde zwarte teef met een goed hoofd en vriendelijke uitdrukking. Mooie 
halslengte overgaand in goede schouderligging, goede voorborst en uitmuntend lichaam. 
Goed bone en goede voeten, stevige bovenlijn en voorgebracht in goede vacht en conditie. 
In totaalbeeld zeer goed in balans en van een goed rastype. Zuiver gangwerk en ze showt 
goed.  
Uitmuntend 
Maggy May vd Peppelenbosch – Thexton 
Heel knap zwart teefje met een super balans en van een goed rastype. Beeldig goed 
gevormd hoofd met vriendelijke uitdrukking. Diepe borst en diep lichaam, staat vierkant op 
goede benen en voeten. Compact lichaam. Gaat moeiteloos rond door de ring en showt 
attent. Heel aantrekkelijk type.  
Uitmuntend 
Magic Moment vd Peppelenbosch – Thexton 
Super gebalanceerde choc. teef van een beeldig rastype. Goed gevorm hoofd met alerte 
uitdrukking. Uitmuntende schouderligging, ruime voorborst en sterke benen en voeten. 
Compact lichaam en stevige lendenen. Gebruikt haar hakken tijden het gaan en vlot en ruim 
gangwerk. Heeft veel punten waar ik weg van ben.  
Uitmuntend 
 
Tussenklas teven 



Keurmeester: Mrs. V. Malkmus 
 
One Precious Girl of Storm’s Legacy – Borsboom 
Teef van bijna 2 jr. met een beeldig hoofd en uitdrukking. Goede halslengte en 
schouderligging, kort lichaam en uitmuntende voor- en achterhandhoeking. Zeer goed 
gangwerk met veel stuwing.  
1 Uitmuntend 
Double Trouble Road Of Princes – t Horst 
Zeer gebalanceerde teef van 20 mnd. met een mooi hoofd en uitdrukking, maar ze kon iets 
meer stop hebben. Goede halslengte, super bovenlijn en uitmuntende voor- en 
achterhandhoeking. Zeer goed gangwerk en perfect voorgebracht.  
2 Uitmuntend 
Bubbles Roots On Cloud Nine – Sprengers-Bertrand 
Teef van 23 mnd. met een prachtige belijning. Prachtig hoofd en uitdrukking en goede 
voorsnuitlengte. Goede halslengte en schouderligging. Uitmuntende voor- en 
achterhandhoeking. Zeer goed gangwerk.  
3 Uitmuntend 
Dolly Jane v Jojamaco’s Hof – Vos-Snoek 
Beeldige choc. teef van 16 mnd. met een vrouwelijk hoofd en uitdrukking. Goede 
borstdiepte, uitmuntend gehoekt voor en achter en super bovenlijn. Zeer stuwend 
gangwerk.  
4 Uitmuntend 
Rinske v le Jeanjardin – d Zwaan 
Prachtig choc. teef van 1,5 jr. met een vrouwelijk hoofd en uitdrukking. Goede halslengte en 
bovenlijn maar de staartaanzet is iets laag. Zeer goed gehoekt voor en achter. Zeer stuwend 
gangwerk maar heeft ringtraining nodig.  
Uitmuntend 
Zimyis This Is The Moment – Lammers 
Zeer vrouwelijke teef van 1,5 jr. met een heel mooi hoofd en uitdrukking en goed pigment. 
Goede halslengte, heel mooie bovenlijn en goed gehoekt voor en achter. Kon iets meer bone 
hebben. Gangwerk in orde.  
Zeer goed 
Yeva Yadee v Sctreon – Ammerlaan/v Loe 
Beeldige teef van 18 mnd. met een mooie belijning. Vrouwelijk hoofd en uitdrukking. Goede 
halslengte en schouderligging en uitmunten gehoekt voor en achter. Staartaanzet kon wat 
beter zijn. Gangwerk in orde.  
Uitmuntend 
Wizzy Wicked’s Leia Organa – Derksen 
Teef van 18 mnd. met een mooie belijning. Beeldig hoofd en uitdrukking. Voldoende 
halslengte, wat slappe bovenlijn en uitstekend gehoekt voor en achter. Zeer goed gangwerk. 
Zeer goed 
Opal of The Noble Falcon – Wijker-Clots 
Beeldige teef van 21 mnd. met een prachtig hoofd en uitdrukking en de oogkleur passend bij 
de vacht. Goede halslengte en goed gehoekt voor en achter. Ze is wat lang in lendenen. 
Goed gangwerk.  
Zeer goed 
Black Pearl of Campbell’s Lair – Kamps-Kuypers 



Beeldige teef van 20 mnd. met een beeldig hoofd en uitdrukking. Goede halslengte en 
schouderligging, kort gebouwd en zeer goed gehoekt voor en achter. Heel stuwend 
gangwerk.  
Uitmuntend 
Canyon Pretty Woman – vd Eijk-Bijvank 
Beeldige teef van 15 mnd. met een mooie belijning. Beeldig hoofd en uitdrukking. Goede 
halslengte, super bovenlijn en zeer goed gehoekt voor en achter. Zeer goed gangwerk met 
veel stuwing.  
Uitmuntend 
Je t’aime v Bransjesland – vd Ham-Smith 
Vrouwelijke teef van 20 mnd. met een beeldig hoofd en uitdrukking. Goede borstdiepte, 
uitmuntende voorborst en zeer goede achterhandhoeking. Staartaanzet zou iets beter 
kunnen zijn. Gangwerk in orde maar heeft nog meer ringtraining nodig.  
Uitmuntend 
 
Openklas teven 
Keurmeester: Mr. A. Allen 
 
Babet v Budilium Hof – Leenen 
Heel knappe zwarte teef die een beeldig plaatje laat zien. Aantrekkelijk hoofd en uitdrukking, 
goede proporties en goed gevormd oog en goede oogkleur. Droge hals, goede 
schouderligging en opperarm, goede borstdiepte en ribwelving. Stevige lendenen, goed 
ontwikkelde achterhand, goede kniehoeking en dijbreedte en goede staartaanzet. Goed 
stuwend gangwerk. Goede rechte voorhand, tikje nauw achter.  
1 Uitmuntend RCAC 
Cara Mia Herbu Zadora – Nugteren-Mulckhuijse 
Aantrekkelijke teef met een goede belijning en beeldig hoofd en uitdrukking. Droge hals, 
goede schouderligging en borstdiepte maar wat breed in schouderblad en opperarm kon iets 
meer gehoekt zijn. Goed bone en voeten, goede ribwelving, stevige lendenen en goed 
ontwikkelde achterhand. Goede kniehoeking, dijbreedte en haklengte. Super gangwerk in 
profiel met goede actie maar iets slordig voor.  
2 Uitmuntend 
Sunrider Bella Swan – Candel/Reisinger-Lobi 
Zeer vrouwelijke teef met een aantrekkelijk hoofd en uitdrukking en goed gevormd oog en –
kleur. Droge hals, goede schouderligging maar opperarm kon iets beter gehoekt zijn. Goede 
borstdiepte en ze staat op goede benen en mooie voeten. Goede ribwelving, stevige 
lendenen, goed ontwikkelde achterhand, goede kniehoeking en dijbreedte. Goede 
vachtconditie. Vloeiend gangwerk, achter iets nauw. Ze heeft wat last van de hitte.  
3 Uitmuntend 
Creekwater Chardonnay Kisses – Engels 
Goed gebouwde teef met een goede belijning. Vrouwelijk hoofd en uitdrukking. Goede hals 
en schouderligging maar opperarm kon meer gehoekt. Goede borstdiepte en ribwelving, 
stevige lendenen en goed ontwikkelde achterhand. Goede kniehoeking en dijbreedte en 
vlakke bovenlijn. Op het moment iets uit vacht, zichtbaar op de schouders. Stuwend 
gangwerk achter maar moet voor meer uitgrijpen. 
4 Uitmuntend 
One Little Bubble of Storm’s Legacy – d Graaf 



Teef met een goed totaalbeeld en van goed formaat. Goed gevormd hoofd, oog in orde maar 
achter wat breed  in schedel. Goed gevormde hals en schouder maar wat korte opperarm. 
Goede borstdiepte en ribwelving en vlakke bovenlijn. Vacht in goede conditie. Goede 
kniehoeking en haklengte. Heel speels gangwerk met in profiel goede actie, maar voor wat 
los.  
Uitmuntend 
Nunca Noreen v Jojamaco’s Hof – Vos-Snoek 
4 jr. teef waarvan het hoofd in orde is maar ik zag graag een donkerder oog. Goede 
schouderligging en opperarmhoeking maar moet voor wat dieper worden. Goed lichaam 
met goede proporties maar ribben kunnen meer gewelfd. Stevige lendenen, gemiddelde 
achterhand en goede staartaanzet. Goed gangwerk in profiel maar is wat trots op haar staart 
en ze moet voor vaster worden.  
Zeer goed 
Ziva – Wildeboer-Smit 
Teef met een aantrekkelijk hoofd en uitdrukking, goed gevormd oog en goede oogkleur. 
Prachtige droge hals, goede schouderligging en opperarm hoeking. Moet in voorborst dieper 
worden maar ze is nog jong (2 jr.). Goed bone en super voeten, ribben moeten meer gewelfd 
en goede schouder. Goede kniehoeking maar de croupe kon beter en wat slappe bovenlijn. 
Vloeiend gangwerk met goede actie in profiel maar iets nauw achter en moet voor vaster 
worden.  
Uitmuntend 
Skotsje Fan My vd Jabolkeshut – Visser 
Teef met een mooi totaalbeeld en een vriendelijk oog met aantrekkelijke uitdrukking. Goed 
gebouwde schouder en borstdiepte, goede benen en ribwelving maar ze is naar mijn smaak 
te dik. Uitmuntende achterhand, goede kniehoeking en goede tweede dij. Helaas was het 
gangwerk niet zuiver.  
Geen beoordeling vanwege letsel.  
Lab Lodur’s Little Star Lily – Burghard 
Teef met een goede belijning. Vrouwelijk hoofd en uitdrukking en goede oogkleur. Goede 
hals, schouderligging in orde maar wat breed en opperarm kon meer gehoekt. Moet nog 
dieper in voorborst worden maar dat kan nog komen. Vlakke bovenlijn, achterhand 
ontwikkelt zich aardig maar ze kon wat meer massa hebben. Is vandaag uit vacht. Eenmaal 
gewend was het gangwerk in profiel vloeiend, alleen voor nog wat slordig.  
Uitmuntend 
Sweet Surprise of Kingsdeep – Visser-Schrijver 
Teef met veel karakter en energie. Hoofd is in orde maar oog is wat rond. Goede hals, 
tamelijk rechte front maar moet in borst nog dieper worden. Ribwelving kon beter en ze is 
wat stijl achter. Vlakke bovenlijn en de staart komt recht uit de rug. Kwam niet erg tot rust 
tijdens het gaan en was voor nogal slordig. Ze was heel vrolijk en genoot van een dagje uit.  
Zeer goed 
Maurellys Scarborough Fair – Hardy 
Heel mooi type teef met een goed totaalbeeld en goede belijning. Beeldig vrouwelijk hoofd 
en uitdrukking en aantrekkelijk gevormd oog en oogkleur. Goede schouderligging en 
voorborstdiepte, rechte front, goed bone en goede ribwelving. Goede lendenen, goed 
gebouwde achterhand, goede kniehoeking en tweede dij. Vacht in goede conditie. Super 
staartaanzet. Goed stuwend gangwerk achter en in profiel toen ze eenmaal gewend was. 
Uitmuntend 



Dolbia Olala – Thexton 
5 jr. teef met een goed totaalbeeld en goed formaat. Hoofd en uitdrukking zijn in orde. 
Schouders en borstdiepte zijn in orde. Goed bone, iets slappe bovenlijn en de achterhand is 
goed ontwikkeld. Goede kniehoeking. Heeft wat last van de hitte vandaag en was niet in 
vorm tijdens het gaan. Gangwerk voor kon netter.  
Zeer goed 
Creekwater Coral Dawn – Engels 
Heel mooi type teef met een vrouwelijk hoofd en zachte uitdrukking maar het pigment kon 
wat donkerder. Goede hals en schouderligging maar opperarm kon meer gehoekt. Goede 
borstdiepte maar zag graag iets meer beenlengte. Goede ribwelving, stevige lendenen, goed 
gebouwde achterhand, goede kniehoeking en dijbreedte. Vacht in goede conditie met goede 
ondervacht. Goed gangwerk in profiel en ze behoudt haar belijning goed, alleen wat 
rommelig voor.  
Uitmuntend 
Canyon Prima Donna – Brouwer 
Heel onvolwassen teefje van 15 mnd. dat meer bone en massa moet hebben. In totaalbeeld 
goed gebouwd en goed gehoekt voor en achter. Prachtige donkere lever kleur maar het oog 
kon wat donkerder. Vandaag niet in haar beste vacht. Zuiver gangwerk. Leuk en vrolijk 
temperament en genoot van haar dagje uit.  
Goed  
Jill’s Summer Breeze of Sir Geof – Pepels 
Teef die in totaalbeeld goed is gebouwd en met goede belijning. Het hoofd is in orde maar 
het oog is wat rond. Goede schouderligging en opperarm hoeking en goed ontwikkelde 
borst. Goede benen en voeten, iets lang gebouwd en kan iets meer ribwelving hebben, dat 
kan nog komen. Goed ontwikkelde achterhand en goede kniehoeking. Goede vacht maar is 
vandaag wat zacht. Interessant om de Bolo pads en Bolo ? te zien. Goed gangwerk en in 
profiel met goede actie, maar voor nogal rommelig.  
Uitmuntend 
Artemis Stables Meredith – Brouwer 
Mooi gebouwde teef die niet blij is in de ring vandaag. Hoofd met goede proporties maar 
iets breed in schedel en het oog kon wat donkerder. Schouder is in orde maar wat breed, 
borst goed ontwikkeld, goed bone maar kon in totaalbeeld iets meer beenlengte hebben en 
iets meer formaat. Goede ribwelving, goed ontwikkelde achterhand, kniehoeking en tweede 
dij. Wat terughoudend tijdens het gaan maar eenmaal gewend goede actie in profiel.  
Zeer goed 
Tidebrook Guinevere’s Gardens – d Hartog 
Teef met een goed totaalbeeld en goed gehoekt voor en achter. Goede schouder en 
kniehoeking. Is niet erg blij vandaag maar is goed voorgebracht. Genoot van het rondgaan in 
de ring en ze is duidelijk heel fit.  
Goed 
Enter The Lab Cee Is For Cookie – Op den Dries 
2 jr. choc. teef die niet in haar beste jas is vandaag. Hoofd kon iets breder en het oog iets 
donkerder. Stevige hals, goede schouderligging en borstdiepte. Kon iets meer bone hebben, 
vlakke bovenlijn die iets afloopt over de croupe. Achterhand is in orde, goede kniehoeking. 
Gangwerk kon wat enthousiaster maar is zuiver.  
Zeer goed 
Reed’s Fowling Acapulco Beach – Steen 



Kleine teef met een goed totaalbeeld maar zou meer massa mogen hebben en van alles een 
beetje meer. Goed gehoekt voor en achter en goede lichaamslengte. Hoofd is in orde met 
een aantrekkelijk uitdrukking maar oog kon beter gevormd zijn. Achterhand is goed 
ontwikkeld met goede kniehoeking. Gangwerk in orde in profiel, is wat trots op haar staart 
en is voor wat rommelig. Goed stuwend en efficiënt gangwerk.  
Zeer goed 
Night Calls of Hunters Pleasure – Monster 
Teef met een goede belijning. Bouw van het hoofd is in orde en de oogkleur is goed. Goede 
hals, schouderligging is in orde maar opperarm kon beter gehoekt. Moet in voorborst nog 
dieper worden en ribben konden meer gewelfd. Vlakke bovenlijn, goed ontwikkelde 
achterhand, goede kniehoeking en goede staart. Moet tijdens het gaan voor vaster worden 
en is achter nogal nauw.  
Zeer goed 
De Pasman Hoeve Mila – Lobeek-Schreurs 
Teef met in totaalbeeld goede bouw en belijning. Aantrekkelijk hoofd maar wat breed in 
schedel. Droge hals en schouder en goed gebouwde front. Diepe borst, goed bone en goede 
ribwelving. Goede bovenlijn, goed ontwikkelde achterhand en 2e dijbreedte. Zag graag een 
beter gebit, wat jammer is omdat ze een mooi type teef is. Goede actie in profiel, maar moet 
voor beter zijn.  
Zeer goed 
Abayomi Noxy of Sweet Ale – Zoetebier-Koopman 
2 jr. teef met een goed hoofd en uitdrukking , goed gevormd oog en goede oogkleur. 
Prachtige droge hals overgaand in goede schouderligging. Moet nog dieper worden in 
voorborst, goede lichaamslengte, achterhand ontwikkelt zich goed, goede kniehoeking, 
goede benen en voeten. Vloeiend gangwerk in profiel maar wat slordig voor. Vandaag niet in 
haar beste vacht.  
Uitmuntend 
Quiara of the Labs-Dynasty –Wolters-vd Kolk 
“Petite” teefje waarvan hoofd en uitdrukking in orde zijn. Droge hals, goede schouderligging 
en voor leeftijd goede diepe borst. Kon meer opperarm hoeking hebben, goed bone maar 
kon iets meer beenlengte hebben. Wat slappe bovenlijn, goed ontwikkelde achterhand en 
goede kniehoeking. Achterhand kon breder en de croupe kon beter. Iets slordig gangwerk en 
kon meer stuwen.  
Zeer goed 
Branwen’s Skylark v Meinweg – Strijk 
2.5 jr. teef met een goed gevormd hoofd en goede proporties maar het oog is wat rond. 
Goede hals, schouderligging in orde en goede voorhandhoeking. Staat op goede benen en 
voeten maar wat slappe polsen. Voorborst moet nog dieper worden en ribben meer 
gewelfd. Achter goed gehoekt en goede kniehoeking maar dij moet breder. Niet in haar 
beste jas vandaag. Wat slordig gangwerk.  
Zeer goed 
Rumour Has It of The Barking Voices – Groeneweg-d Klerk 
Mooi gebouwde teef met een zeer goed gangwerk in profiel. Vrouwelijk hoofd en 
uitdrukking. Super droge hals overgaand in goede schouderligging en goede borstdiepte. 
Goede benen en voeten, vlakke bovenlijn en goede ribwelving. Goed gebouwde achterhand 
en kniehoeking, goede dijbreedte en haklente. Beeldige belijning in stand. Niet in haar beste 
jas vandaag maar vacht is van goede kwaliteit.  



Uitmuntend 
Sophie v’t Hoogeind – Poulisse 
Jonge zwarte teef die nog in ontwikkeling is. Aantrekkelijk hoofd maar oog kon iets 
donkerder. Goede hals overgaand in goede schouder en goed gehoekt voor en achter. Borst 
moet zich nog ontwikkelen en ze kon wat meer bone en massa hebben. Achterhand 
ontwikkelt zich goed en goede kniehoeking. Handler moet nog wat meer oefenen in het 
lopen.  
Zeer goed 
Thorny Heights All For love – Hoogendoorn 
Volwassen teef van 3,5 jr. met een vrouwelijk hoofd en uitdrukking, goede schedelbreedte 
en goed gevormd oog. Goede hals, zeer diepe borst, goed bone en voeten. Goede 
ribwelving, goede lendenen maar is net wat te zwaar vandaag. Goed ontwikkelde 
achterhand, goede kniehoeking en goede tweede dij. Goed in stand maar nogal suffig in 
gangwerk door de hitte. Kon meer stuwen.  
Uitmuntend 
Tidebrook Forest Foxtail – vd Zouwen-Velthuijsen 
3 jr. teef met een lief hoofd en uitdrukking maar hoofd kon breder en de oogkleur kon 
donkerder. Goed gehoekt voor en achter. Vloeiende actie tijdens het gaan. Vacht in goede 
conditie. Ze zou alleen wat meer massa in totaalbeeld moeten hebben om het plaatje 
compleet te maken.  
Goed 
Una Damiana of Roxy’s Tale – Hoogenboom 
Compacte teef met een vrouwelijk hoofd en expressie maar met een wat brede schedel. 
Droge hals, goede schouderligging maar wat korte opperarm,. Goede benen en voeten, 
voorborst moet dieper worden en de ellebogen staan wat naar buiten. Stevige lendenen, 
goed ontwikkelde achterhand maar kon achter wat breder zijn. Handler moet oefenen met 
lopen en het gangwerk kon wat meer stuwen.  
Zeer goed 
Wonder Of The Wood – Vreeling 
Gele teef die helaas niet in haar beste vacht is vandaag. Vrouwelijk hoofd, goede hals, wat 
brede schouder en goed gehoekte voorhand. Borstdiepte is in orde, mooie ribwelving, goede 
lendenen en achterhand. Goede kniehoeking maar dij kon breder, goede benen en voeten. 
Gangwerk in orde maar de actie voor kon beter, in profiel in orde maar kon voor meer 
uitgrijpen.  
Uitmuntend 
Fern v’t Witte Noorderlicht – Noordermeer 
Zwarte teef met een knap hoofd en uitdrukking en goed gevormd oog en goede oogkleur. 
Droge hals, schouderligging in orde en goede borstdiepte. Goed bone, goede ribwelving, 
stevige lendenen. Goed ontwikkelde achterhand met goede kniehoeking en dijbreedte. 
Goede vacht en staart maar croupe kon iets beter. Gangwerk in orde maar kon wat meer 
stuwen en meer uitgrijpend.  
Uitmuntend 
Let The Sun Shine of Dalwhinnie – Oortveld-Hetterscheidt 
Mooi type teef de zich op haar best toont. Vrouwelijk hoofd en uitdrukking, goed gevormd 
oog en proporties in totaalbeeld. Goede schouderligging, iets korte opperarm en borst moet 
dieper worden. Goede benen en voeten, ribben moeten meer gewelfd. Achterhand goed 



ontwikkeld en goede kniehoeking. Heeft last van de hitte tijdens het gaan en mist wat 
stuwing.  
Uitmuntend 
Proudhills Partitur Heart Chloris – Stolzenberg 
Heel knappe teef met een goed gezicht en uitdrukking en goed oog. Goede hals en 
schouderligging maar opperarm kan meer gehoekt zijn. Goed bone en voeten, goede 
ribwelving en lendenen en goed ontwikkelde achterhand. Goede kniehoeking en dijbreedte 
en goede haklengte en staartaanzet. Positief gangwerk met goede actie.  
Uitmuntend 
Coco Chanel of The Barking Voices – Kenters 
4 jr. zwarte teef die goed gebouwd is maar vandaag wat te zwaar is. Goed hoofd en 
uitdrukking en goed gevormd oog. Gebalanceerde proporties, schouderligging in orde maar 
wat wijd tussen de schouderbladen. Goede borstdiepte en ribwelving, goede achterhand en 
kniehoeking en goede dijbreedte. Voldoende gangwerk maar niet zo stuwend als ik gehoopt 
had 
Zeer goed 
Lady Gaga v’t Chielewout – v Leeuwen 
Teef met een goede belijning, vrouwelijk hoofd en uitdrukking en goed gevormd oog met 
goede oogkleur. Droge hals, goede schouderligging en iets te diepe voorborst. Kon iets meer 
beenlengte hebben. Goed bone en voeten, goede ribwelving, stevige lendenen en 
achterhand goed ontwikkeld. Heel korte haklengte. Gangwerk mist stuwing vandaag en was 
niet voldoende uitgrijpend. 
Uitmuntend 
Mayberry’s Dream Favourite Star –Burger 
Knappe gele teef met een goed totaalbeeld en goed formaat. Aantrekkelijk hoofd met een 
vrouwelijke uitdrukking. Stevige hals, schouderligging kon iets beter en opperarm kon iets 
meer gehoekt zijn. Goede ribwelving, goede lendenen, vlakke bovenlijn en goed gebouwde 
achterhand met goede kniehoeking. Niet in haar beste vacht vandaag. Zuiver gangwerk met 
goede vloeiende actie, goed gangwerk voor.  
Uitmuntend 
Riverdance of The Barkin Voices – Kenters 
Teef van goed totaalbeeld en goed formaat maar oog kon ietsje beter gevormd zijn. Goede 
hals, goede schouderligging maar iets wijd tussen de schouderbladen. Goede borstdiepte, 
kon iets meer beenlengte hebben, goede ribwelving en stevige lendenen. Vlakke bovenlijn, 
goed ontwikkelde achterhand, goede kniehoeking maar is wat koehakkig. Gangwerk achter 
heel nauw en moet voor  meer uitgrijpen.  
Zeer goed 
Silver India Lemniscatus – Candel 
Heel opvallende teef met een vrouwelijk hoofd maar met een wat korte voorsnuit, goed 
gevormd oog en goede oogkleur. Droge hals, schouderligging in orde maar opperarm kon 
meer gehoekt zijn. Goede borstdiepte, goed bone en voeten zijn in orde. Goede ribwelving, 
stevige lendenen en goed ontwikkelde achterhand. Goede vlakke bovenlijn, goede 
kniehoeking en toont een goede belijning. Actie in gangwerk is in profiel in orde, met goede 
stuwing maar moet voor meer uitgrijpen. Gangwerk voor iets slordig.  
Uitmuntend 
Mayberry’s Dream Blonds Have Fun – Burger 



Gele teef met een droge belijning, 20 mnd. oud maar nog onvolwassen. Vrouwelijk hoofd en 
uitdrukking, goed gevormd oog en goede oogkleur. Goede halslengte en schouderligging 
maar iets korte opperarm. Voorborst moet dieper worden en ribben meer gewelfd. Goede 
achterhand en kniehoeking en goede haklengte. Niet in haar beste vacht vandaag. Gangwerk 
met goede actie maar kon meer uitgrijpen.  
Uitmuntend 
Anima Black v Budiliumhof – Uittenbogaard 
Compacte teef met een heel lief hoofd en uitdrukking. Stevige hals, goede schouderligging 
maar opperarm kon meer gehoekt. Staat op goede benen en voeten, voor leeftijd goede 
borstdiepte, goede ribwelving en stevige lendenen. Goed ontwikkelde achterhand en 
kniehoeking. Wat aflopende ruglijn. Vacht in goede conditie. Gangwerk mag wat 
enthousiaster.  
Uitmuntend 
My Silver Shining Star vd Lepkeshof – Vriezen 
Mooie gele teef met een droge belijning en vrouwelijk hoofd en uitdrukking. Goede hals, 
goede schouderligging maar korte opperarm. Goede borstdiepte maar wat “untidy”? in 
elleboog. Goede ribwelving, stevige lendenen, vlakke bovenlijn, goed ontwikkelde 
achterhand en goede 2e dijbreedte. Goede vachtconditie. Goed stuwend gangwerk maar wat 
slordig voor.  
Uitmuntend 
 
Gebruikshondenklas teven 
Keurmeester: Mrs. H. Wiles-Fone 
 
Jills Blue Moon of Sir Geof – vd Pijl-Kock 
Heel goed gebouwde zwarte teef die een perfecte balans laat zien. Beeldig en goed gevormd 
hoofd met een alerte uitdrukking. Ze munt uit in voor- en achterhandhoeking. Staat vierkant 
op goede benen en voeten. Heel kort gebouwd lichaam met vacht van goede structuur. Gaat 
keurig en stijlvol door de ring en showt attent. Een plaatje van een goed rastype.  
1 Uitmuntend 
 
Kampioensklas teven 
Keurmeester: Dhr. H. Stigt 
 
One And Only from Service Paradise – Kuijt-vd Kerkhof 
Zeer kwaliteitsvolle teef van 5,5 jr. van een uitmuntend type die nog steeds de extra sparkle 
vertoont. Mooi vrouwelijk hoofd, volledig in balans, mooi belijnd, uitmuntende expressie, 
mooie voorsnuit en scharend gebit. Prima hals, zeer rastypische ribkorf en vacht, prima 
kwispel en evenredig gehoekt voor en achter. Gangen niets op aan te merken. Deze top teef 
heeft het nog steeds. Een welverdiende uitmuntend. 
1 Uitmuntend CAC/BOB 
 
Veteranenklas teven 
Keurmeester: Mrs. H. Wiles-Fone 
 
Euphemia Nicky’s April Blossom – vd Pijl-Kock 



Prachtig gebouwde zwarte teef met alles op de juiste plaats. Allerliefst hoofd met zachte 
uitdrukking. Uitmuntende droge hals overgaand in goede schouderligging, goed 
geproportioneerd lichaam. Voorgebracht in super vacht en conditie. Stevige bovenlijn, staat 
vierkant op goede benen en voeten. Gaat met vloeiend gangwerk door de ring. Uitmuntend 
rastype.  
1 Uitmuntend 
Elvis Return To Sender from Georingme – Candel 
Heel aantrekkelijke gele teef die uitmunt in voor- en achterhandhoeking. Lief vrouwelijk 
hoofd met goed pigment. Uitmuntende ribwelving en stevige bovenlijn. Heerlijk vrij 
gangwerk met ruime stappen. Showt heel blij, heeft veel eigenschappen waar ik weg van 
ben. 
2 Uitmuntend 
Nir Omme Catherina Bise – Engelbert 
Voortreffelijke gele teef die geniet van haar dagje uit. Beeldig en goed gevormd hoofd met 
vriendelijk oog. Uitmuntende schouderligging, stevig diep lichaam, vlakke bovenlijn. 
Voorgebracht in goede vacht. Soepel en ruim gangwerk. In totaalbeeld een beeldige 
labrador.  
3 Uitmuntend 
Senna – Hiep 
Goed gebouwde zwarte teef van 11 jr. met beeldig hoofd en uitdrukking. Correcte schouder, 
diepe borst en diep lichaam, stevige lendenen, goed bone en stevige brede achterhand. Gaat 
nog steeds als een jonge hond. In totaalbeeld beeldig type.  
4 Uitmuntend 
 
Fokkersklas teven 
Keurmeester : Mrs. V. Malkmus 
 
Hot Summer Night vd Anjoros – Bugel-Jansen 
2 jr. teef met een zeer gebalanceerd totaalbeeld. Vrouwelijk hoofd en uitdrukking en 
beeldige donkere vachtkleur. Super halslengte en goede schouderligging, rechte bovenlijn en 
uitmuntend gehoekt voor en achter. Heel stuwend en soepel gangwerk. Een echte showgirl.  
1 Uitmuntend 
Goldmund – Leeuwma-Hoekzema 
5 jr. prachtige teef met veel massa en een vrouwelijk hoofd. Goede borstdiepte, super 
bovenlijn en uitmuntend gehoekt voor en achter. Heel stuwend en soepel gangwerk. Een 
ware showgirl. 
2 Uitmuntend 
Miss Poppins of The Barking Voices – Groeneweg-d Klerk 
4 jr. teef met een prachtige belijning. Klassiek gevormd hoofd en vrouwelijke uitdrukking. 
Goede halslengte en schouderligging, super voorborst en uitmuntende borstdiepte. Heel 
stuwend en soepel gangwerk. Een ware showgirl. 
3 Uitmuntend 
Moonlight May of Marcail Highlands – Mackaay 
6 jr. teef met een prachtige belijning. Vrouwelijk hoofd en uitdrukking. Goede halslengte, 
kort gebouwd en uitmuntend gehoekt voor en achter. Typische labrador vacht en 
otterstaart. Zeer goed gangwerk.  
4 Uitmuntend 



Valentijns Roos v’t Bakkersveld – Bakker-Meijer 
Beeldige teef van 28 mnd. met een prachtig hoofd en uitdrukking. Kort gebouwd, goede 
halslengte en uitmuntend gehoekt voor en achter. Zeer goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Laboriginals Primadonna – Jansma-Brehm 
2,5 jr. zeer gebalanceerde teef met een vrouwelijk hoofd en uitdrukking. Goede halslengte 
en schouderligging en kort gebouwd. Uitmuntend gehoekt voor en achter. Zeer goed 
gangwerk met veel stuwing. 
Uitmuntend 
Riverflow Somewhere In Time – vd Breemen 
5 jr. teef met een gebalanceerd totaalbeeld. Prachtig hoofd en uitdrukking. Goede 
halslengte, super bovenlijn en uitmuntend gehoekt voor en achter. Zeer goed gangwerk met 
veel stuwing.  
Uitmuntend 
Cotton Candy v Budilium Hof – Leenen 
Prachtige teef van bijna 2 jr. met een droge belijning. Vrouwelijk hoofd en uitdrukking. 
Goede halslengte, super bovenlijn en uitmuntend gehoekt voor en achter. Kort gebouwd. 
Soepel en heel stuwend gangwerk.  
Uitmuntend 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


