
De Kerstshow Gorinchem 
17-12-2016 
Keurmeesters: F.P.M. van der Linden en W.P. Horstenbach 
 
Beste teef en Beste van het Ras 
Hot Summer Night vd Ansjoros – Bugel-Jansen 
RCAC/CACIB teven 
Rumour Has It of The Barking Voices – Groeneweg-d Klerk/Verchoor-Groeneweg 
RCACIB teven 
Fairytale You’re The Inspiration - Kodde 
Beste reu 
Millmarsh’s Photogenic Star – Burger 
RCAC/RCACIB reuen 
Creekwater Checkmate - Arets 
Beste Pup 
Pasta La Vista of Storm’s Legacy – vd Putten 
Beste Jongste Pup 
Thorny Heights Clever And Fast – vd Laar 
Beste Veteraan 
Bram De Tweede Uit ’t Labradorium – Haspels-Mensink 
 
 
Jongste Pupklasse reuen 
Thorny Heights Clever And Fast – vd Laar 
20 weken oude en voldoende uitgezwaarde reu die zeer goed in balans is. Snuit-schedel 
lengte correct. Voldoende ontwikkeld, goede ribwelving en hoeking in balans. Goede vacht. 
Lekker speels gangwerk.  
1 Veelbelovend Beste Jongste Pup 
Nautical Joy Labrador Dockyard – Hendriksen 
Reu van 19 weken die goed is uitgebalanceerd. Mooi mannelijk hoofd en zeer goede 
verhouding voorsnuit-schedel. Voldoende gewelfde ribben, voldoende lang opgeribd en 
prima bone. Goede vacht. Goede gangen.  
2 Veelbelovend 
De Pasman Hoeve Basco – Lobeek-Schreurs 
Reu van bijna 6 mnd. met goede hoogte-lengte verhouding. Goed uitgebalanceerd met al 
goede tonvormige ribben. Mannelijk hoofd met vrijwel gelijke voorsnuit-schedel lengte. 
Hoekingen in balans. Voor leeftijd goede gangen.  
3 Veelbelovend 
Viktor de Koperen Hond – Willemen/Boemaars 
Reu van 18 weken die goed is uitgebalanceerd. Hoofd met voldoende adel. Hoekingen in 
balans, voldoende ribwelving en passend bot. Goede vacht. Voor leeftijd goede gangen. 
Uitmuntend gedrag.  
4 Veelbelovend 
Cardinall od Himalájského Cedru – Boersma 
Flinke kerel van bijna 6 mnd. met een mannelijk hoofd en goede verhouding schedel-
voorsnuit. Voldoende ribwelving maar zag het liever opgeribd. Voor voldoende gehoekt, 



achter goed gehoekt. Zeer donkere kleur in het geheel. Gangen met voldoende stuwing, 
stept voor.  
Belovend 
 
Puppyklas reuen 
Pasta La Vista of Storm’s Legacy – vd Putten 
Pup van 6 mnd. met correcte lengte- hoogte verhouding. Mooi mannelijk hoofd met goede 
verhoudingen. Hoekingen in balans, voldoende tonvormige ribben. Goed bot en mooie 
voeten. Gangen wat los in front. Voldoende vrij gedrag 
1 Veelbelovend Beste Pup 
King Of Hearts of Tjibota Dreams – Haafs 
Pup van bijna 9 mnd. met goed formaat en goede lengte. Mannelijk hoofd met goede 
verhouding voorsnuit-schedel. Uitgebalanceerde hoeking, goede boven- en onderbelijning. 
Mooie goede beenlengte en ronde ribbenkast. Goede vacht. correct temperament. Draait 
achter iets met hakken. Fijn temperament.  
2 Veelbelovend 
 
Jeugdklas reuen 
Fair-Court Touched To Be Sweet – Vriezen 
Complete gele reu van 11 mnd. van goed type en formaat. Innemend hoofd met zachte 
uitdrukking. Prima bone voor leeftijd. Scharend gebit. Goede hals-rugbelijning, typische 
staart en –dracht. Een fractie kort in opperarm, voor voldoende gehoekt en achter goed. 
Mooie voeten. Prima vlot en regelmatig gangwerk.  
1 Uitmuntend 
Our Beautiful Star of Storm’s Legacy – Cools 
Zwarte jongen van 15 mnd. Goed type, mooi formaat en compleet. Goed geprofileerd hoofd 
met prima uitdrukking. Sterke hals, strakke bovenbelijning en typische staart en –actie. 
Fractie kort in opperarm. Prima voeten. Vlot en regelmatig gangwerk maar draait 
voorvoetjes iets naar binnen.  
2 Uitmuntend 
Brooks Valley’s Romeo – Traa 
Reu van goed type en mooi formaat. Complete reu van 1 jr. oud met een goed geprofileerd 
hoofd maar zag graag de onderlip wat droger. Scharend gebit. Goede hals-rugbelijning, 
goede hoekingen voor en achter en goede kwaliteit vacht. Vlot en regelmatig gangwerk.  
3 Uitmuntend 
Fast Friend Fantase Blackflowers – Burggraaf 
Complete zwarte reu van 16 mnd. met een goed mannelijk hoofd. De hals toont wat 
keelhuid. Prima kwaliteit vacht en –structuur. Typische otterstaart. Mooi bone, fractie kort in 
opperarm en rug moet nog strakker worden.  
4 Zeer goed 
Kidust Eagle Scout – Hartjes 
Complete gele jongen van 14 mnd. Goed geprofileerd hoofd met goede zachte uitdrukking, 
mooi gepigmenteerd en scharend gebit. Bovenbelijning zou strakker mogen zijn en zag staart 
graag meer typisch. Staat voor een beetje frans. Fractie kort in opperarm en voldoende 
gehoekt voor en achter. Regelmatige gang maar draait ellebogen tijdens het gaan iets naar 
buiten.  
Zeer goed 



Riverflow Just Like The First Time – vd Breemen 
Complete compacte zwarte reu van 13 mnd. met een wat rond oog maar goede oogkleur. 
Zag graag wat drogere lippenpartij. Correcte hals-rugbelijning, typische staart en –dracht, op 
de juiste plaats aangezet. Fractie kort in opperarm en staat met geknepen ellebogen. Mooie 
onderbelijning en evenredig gehoekt. Regelmatig gangwerk.  
Zeer goed 
Busy Being Fabulous – v Staden 
Forse complete zwarte jongen van 1 jr. oud met een wat licht oog en hij toont iets bakken. 
Zag lippartij graag iets minder. Goede halsbelijning, prima ribwelving, goede voorborst en 
borstdiepte. Mooi bone en breedte en goede kwaliteit vacht. Zag de voeten graag wat 
vaster. Regelmatig gangwerk maar voor wat los in pols.  
Zeer goed 
Haggle-Hardwick “Mowin”vd Volle Vliet – Nobel 
Jonge zwarte reu van 11 mnd. met een innemend hoofd, zachte uitdrukking en scharend 
gebit. Goede kwaliteit vacht. Voldoende bone, goede hals-rugbelijning, goede stevige poten 
en voeten. Typische otterstaart. Deze hond heeft nog ringtraining nodig en nog tijd nodig.  
Zeer goed 
 
Tussenklas reuen 
Labrador Garden’s Undercover Dog – v Tricht-v Leeuwen 
Complete choc. reu van 20 mnd. Goed geprofileerd hoofd, mooi oog en oogkleur en 
compleet scharend gebit. Goede hals-rugbelijning, mooi passend bone en typische staart en 
–aanzet. Voor voldoende gehoekt, achter goed. Vlot regelmatig gangwerk.  
1 Uitmuntend 
Riverflow Storm Of Stars – vd Breemen 
Complete gele reu van 19 mnd. van goed type en formaat. Goed geprofileerd hoofd met 
goede zachte uitdrukking en mooi pigment. Staat voor frans. Goede kwaliteit vacht. Staat 
met naar binnen gedraaide ellebogen. Voldoende gehoekt voor en achter. Gangwerk is vlot 
maar erg los in de ellebogen.  
2 Zeer goed 
Nautical Joy Labrador Lewis Port – Groosman 
Complete compacte zwarte reu van 23 mnd. Goed geprofileerd hoofd met mooie 
uitdrukking en compleet scharend gebit. Goede halslengte, prima bovenbelijning maar 
ietwat beladen schouder. Goed bone, fractie kort in opperarm, voor voldoende gehoekt en 
achter goed. Regelmatig gangwerk maar moet meer stuwen.  
3 Zeer goed 
Oohk – Meeusen-Moons 
Flinke complete zwarte reu van 1,5 jr. oud met een mooi geprofileerd hoofd en goede 
uitdrukking. Goede halslengte, scharend gebit en goed geplaatst oog. Goede kwaliteit vacht, 
wat lang in lendenen, voldoende gehoekt voor en achter en passend bone. Regelmatig 
gangwerk dat meer zou mogen stuwen. Zet de voorvoeten wat naar binnen.  
4 Zeer goed 
Guus – vd Stadt 
Complete choc. reu van 19 mnd. met een goed geprofileerd hoofd, wat rond oog en 
scharend gebit. Goede halslengte, prima bovenbelijning en goede vachtstructuur. Voldoende 
bone, wat kort in opperarm en voldoende gehoekt voor en achter. Regelmatig gangwerk.  
Zeer goed 



 
Openklas reuen 
Moody Blues of The Barking Voices – v Ingen 
Complete gele reu van een mooi type en harmonisch gebouwd. Goed geprofileerd hoofd 
met goed geplaatst oor en scharend gebit. Mooie hals-rugbelijning, prima staart en –actie en 
mooi passend bone. Goede kwaliteit vacht en vachtstructuur. Prima borstdiepte en 
evenredig gehoekt voor en achter. Vlot uitgrijpend gangwerk.  
1 Uitmuntend 
Reagis KissThe Sky – Burger 
Harmonisch gebouwde complete reu van 3 jr. met een mooie oogkleur en zachte 
uitdrukking. De schedel zou voor mij wat breder mogen zijn, scharend gebit. Goede hals-
rugbelijning, goede staart en –aanzet en passen bone. Goede vacht en –structuur, fractie 
kort in opperarm. Vlot en regelmatig gangwerk, voor iets wijd.  
2 Uitmuntend 
Artemis Stables Leander – Leenen 
Complete bruine reu van ruim 2 jr. met een goed reuenhoofd, compleet scharend gebit en 
voldoende donker oog. Goede hals-rugbelijning, typische otterstaart die op de juiste plaats is 
aangezet. Mooi bone, voldoende evenredig gehoekt en prima kwaliteit vacht en –structuur. 
Vlot en regelmatig gangwerk.  
3 Uitmuntend 
Gino vd Peppelenbosch – Burggraaf 
Complete choc. reu van 2 jr. van een goed type en mooi formaat. Goed geprofileerd hoofd 
maar het oog zou iets donkerder mogen zijn, scharend gebit. Mooie hals-rugbelijning, goede 
staart en –aanzet en mooi passend bone. Goede kwaliteit vacht en evenredig gehoekt voor 
en achter. Vlot, regelmatig en uitgrijpend gangwerk.  
4 Uitmuntend 
Rosy’s Dirk Uit ’t Labradorium – Huisman 
Zwarte complete jongen van 3,5 jr. oud met een goed geprofileerd hoofd en zachte 
uitdrukking. Goede kwaliteit vacht, sterke hals maar rugbelijnng zou vaster mogen zijn. 
Voldoende typische staart en –actie, fractie lang in lendenen en passend bone. Vlot, 
regelmatig en recht gangwerk.  
Zeer goed 
Riverflow Impress With Stars – vd Breemen 
Ferme complete gele jongen van 3 jr. oud die harmonisch is gebouwd en van een goed type, 
leuk karakter. Mooi reuenhoofd met voldoende neuslengte. Goede hals-rugbelijning, 
voldoende voorborst, goede borstdiepte en mooi bone. Prima kwaliteit vacht, typische 
staart en –dracht. Vlot gangwerk, loopt voor wat wijd.  
Zeer goed 
Norrylabs Quick Turnover – Bonet 
Complete choc. jongen van 3 jr. met een goed geprofileerd hoofd en zoete uitdrukking, mooi 
geplaatst oor en scharend gebit. Prima hals-rugbelijning, passend bone en goed geplaatste 
typische otterstaart. Zou wat meer gehoekt moeten zijn. Regelmatig gangwerk. Goed 
voorgebracht.  
Uitmuntend 
Dual Try vd Hooydamhoeve – Damme 



Compleet klein reutje van 3 jr. met een goed geprofileerd hoofd, scharend gebit en mooi 
donker oog. Goede hals-rugbelijning, licht aflopende croupe met laag aangezette staart. Wat 
steil in de schouder, achter goed gehoekt en goede kwaliteit vacht. Vlot gangwerk.  
Goed 
 
Kampioensklas reuen 
Millmarsh’s Photogenic Star – Burger 
Complete gele reu van een mooi type en harmonisch gebouwd. Goed geprofileerd hoofd 
met goed geplaatst oog en oor en scharend gebit. Mooie hals van goede lengte, prima 
borstpartij, goede voorborst en borstdiepte. Rug zou iets vaster mogen zijn. Prima staart en 
–aanzet en mooi bone. Uitmuntende kwaliteit vacht. Vlot gangwerk.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB 
Creekwater Checkmate – Arets 
Complete zwarte reu van mooi type en formaat. Innemend hoofd met zachte uitdrukking en 
goed geplaatst oog en oor. Sterke hals, goede rugbelijnng en typische staart, goed aangezet. 
Mooie voorborst en goede borstdiepte, mooi bone en goede voeten. Leuk karakter. Vlot, 
recht en regelmatig gangwerk.  
2 Uitmuntend RCAC/RCACIB 
 
Veteranenklas reuen 
Bram De Tweede Uit ’t Labradorium – Haspels-Mensink 
Super fitte veteraan van 11 jr. in prima conditie en met mooie kwaliteit vacht. Goed hoofd 
met mooie donkere en nog steeds heldere ogen. Goede hals-rugbelijning, voor leeftijd zeer 
goed bespierd en goed gehoekt voor en achter. Voor leeftijd nog zeer vlot en regelmatig 
gangwerk.  
1 Uitmuntend Beste Veteraan 
Coco Loco’s X Rated – v Nimwegen 
Complete choc. reu van 8 jr. die nog in goede conditie is. Goed geprofileerd hoofd met 
zachte uitdrukking. Goede kwaliteit vacht, mooi bone en evenredig gehoekt voor en achter. 
Mooie typische otterstaart. Vlot en regelmatig gangwerk dat zeker een compliment is voor 
de leeftijd.  
2 Uitmuntend  
 
Jongste Pupklasse 
Let’s Be Betty’s Star of Dalwinnie – Oortveld-Hetterscheidt 
Vrouwelijk teefje van bijna 6 mnd. die voldoende is uitgebalanceerd. Schedel is voldoende 
ontwikkeld en goede verhouding schedel-voorsnuitlengte. Goede schouder, iets steil in 
opperarm en achter goed gehoekt. Voldoende tonvormige ribben maar mag nog wat 
opgeribd. Staat op dit moment iets overbouwd waardoor nu  
1 Belovend 
Mountain Oak’s Illegal Cyana – Sebregts 
Vrouwelijk teefje van 17 weken met goede lengte-hoogte verhouding. Schedel-voorsnuit 
goed in verhouding en goede stop. Hoekingen in balans maar in bovenbelijning klein (dipje?). 
Goed bot en mooie voeten. Goed gedrag. Dribbelend gangwerk.  
2 Belovend  
 
Puppyklas teven 



Mayberry’s Dream Adorable Photo – Burger 
Teefje van 8 mnd. die correct is gebalanceerd. Vrouwelijk hoofd met mooie goede stop en 
correcte verhouding voorsnuit-schedel. Goede tonvomige ribben. Uitmuntende gangen en 
uitmuntend gedrag. Mooie otterstaart.  
1 Veelbelovend  
Labramarine Java – v Nimwegen 
Pup van 7 mnd. die goed is uitgebalanceerd en met goede lengte-hoogte verhoudingen. 
Vrouwelijk hoofd met mooie stop, goede bovenbelijning en onderbelijning, correct bot. 
Goed gedrag. Goede gangen. Mooie otterstaart.  
2 Veelbelovend 
Foxeslake Yellow Creek – Smits-Deurvorst 
Pup van 6.5 mnd. van een uitmuntend type met goede lengte-hoogte verhouding. Mooi 
vrouwelijk hoofd, goede expresse en kan oortjes goed dragen. Uitgebalanceerde hoekingen. 
Goede gangen.  
3 Veelbelovend 
De Pasman Hoeve Kiki – Liesveld-Barneveld 
Zeer mooi uitgebalanceerd teefje van 6 mnd. Mooi vrouwelijk hoofd dat goed is in 
verhoudingen. Hoekingen in balans, uitmuntende tonvormige ribben en goede vacht. Goede 
gangen. Goede staart en rug.  
4 Veelbelovend 
Bux of Royal Pleasure- Willems 
Teef van 8 mnd. die uitmuntend is bespierd en goed in verhouding is. Vrouwelijk in hoofd. 
Uitgebalanceerde hoekingen, zeer donker blond van kleur en goed gedrag. Munt uit in 
gangen.  
Veelbelovend 
Black Pearl of The Barking Voices – Ament/Coenen 
Mooi type teef van 7,5 mnd. die op het moment niet bij het lichaam past omdat ze te dik is. 
Uitmuntende uitdrukking. Uitgebalanceerde hoekingen, goed bot maar zag graag wat meer 
bespiering. Schommelend gangwerk. Goede vacht en otterstaart.  
Belovend 
Black Family Shield Aurora – d Hoog 
Teefje van 7 mnd. van goede hoogte maar wat gestrekt in type. Wat vlak in ribben. Mooi 
vrouwelijk hoofd met goede expressie. Goede bovenbelijning, hoekingen voldoende in 
balans. Goede vacht met licht bevederde staart. Goed gedrag. Gangen voldoende. 
Belovend 
For Ever Our Joy Fabulous Kiara – Boers-Uitenbroek 
Teefje van 6,5 mnd. van een zeer mooi type en met goede lengte-hoogte verhouding. 
Vrouwelijk hoofd met goede verhoudingen. Goede bovenbelijning, al goede tonvormige 
ribben, otterstaart en goed gespierd. Zeer sociaal rustig gedrag en goede gangen.  
Veelbelovend 
Juna – v Mulken Dassen 
Teefje van 6 mnd. en 1 week dat voldoende is uitgebalanceerd. Mooi vrouwelijk hoofd met 
goede verhoudingen en zachte uitdrukking. Staat op dit moment wat overbouwd. Hoeking 
voldoende, lang genoeg geribd maar zag graag wat tonvormig. Vrolijk gedrag. Gangwerk 
conform de leeftijd.  
Belovend 
 



Jeugdklas teven 
Hot Summer Night vd Ansjoros – Bugel-Jansen 
Choc. teef van 17 mnd. van een goed type en mooi formaat. Mooi geprofileerd hoofd met 
goede uitdrukking en scharend gebit. Goede borstdiepte. Vlot en regelmatig gangwerk.  
1 Uitmuntend CAC/BOB 
Cotton Candy v Budilium Hof – Leenen 
Zwarte teef van 13 mnd. van een mooi type en harmonisch gebouwd. Hoofd goed in 
verhoudingen, goed geplaatst oog, mooie oogkleur en scharend gebit. Prima hals-
rugbelijning, voorborst en borstdiepte. Evenredig gehoekt voor en achter. Goed en 
regelmatig gangwerk met royale pasverhouding.  
2 Uitmuntend 
Holterhook Message From A Drum – Nijhof 
Mooi type gele teef van 13 mnd. die harmonisch is gebouwd. Innemend hoofd met zachte 
uitdrukking. Mooi bone, goed gehoekt voor en achter. Scharend gebit. Vlot en regelmatig 
gangwerk.  
3 Uitmuntend 
Heart And Soul Road Of Princes – t Horst/Companjen 
Mooi type zwarte teef van 15 mnd. die harmonisch is gebouwd. Mooi hoofd met prima 
uitdrukking en scharend gebit. Prima vacht, mooie schouderpartij en goed gehoekt zowel 
voor als achter. Vlot en regelmatig gangwerk.  
4 Uitmuntend 
Down To Earth Road of Princes – Veldman-Veenstra 
Zwarte teef van 15 mnd. van een goed type en harmonisch gebouwd. Goed geprofileerd 
hoofd met goed oog en oor en scharend gebit. Goede kwaliteit vacht, goede voorborst en 
borstdiepte. Staat mooi recht op de benen. Vlot en regelmatig gangwerk.  
Uitmuntend 
Mayberry’s Dream Blonds Have Fun – Burger 
Goed type gele teef van 15 mnd. met goede oogkleur en scharend gebit. Goede halslengte, 
fractie kort in opperarm. Typische staart en –dracht. Mooi bone en prima kwaliteit vacht. 
Regelmatig gangwerk maar draait voorvoeten iets naar binnen.  
Uitmuntend  
Black Magic Woman of Witton Le Wear – Reuling-Keurentjes 
Zwart teefje van 13 mnd. met hoofd met goede verhoudingen, scharend gebit, goed oog en 
prima uitdrukking. Fractie kort in opperarm, (van binnen?) gehoekt voor en achter. Goede 
kwaliteit vacht. Vlot gangwerk.  
Uitmuntend 
Mountain Oak’s Magic Basha – Traa 
Choc. teef van 13 mnd. van een goed type. Goed geprofileerd hoofd met prima uitdrukking 
en scharend gebit. Bovenbelijning moet nog wat vaster worden. Mooi bone, goede voeten 
en goede kwaliteit vacht. Recht en regelmatig gangwerk dat wel wat actiever zou mogen 
zijn.  
Uitmuntend 
Merlin v Twillens –Boersma 
Choc. teef van 13 mnd. van een goed type. Hoofd is goed in verhouding, goed oog en 
uitdrukking en scharend gebit dat 2 premolaren mist. Goede hals-rugbelijning, prima 
kwaliteit vacht en goed bone. Regelmatig gangwerk.  
Uitmuntend 



Aschanti – d Ruijter 
Goed type teef van 11 mnd. Goed hoofd met mooi oog, goede uitdrukking en goed geplaatst 
oor. Prima hals-rugbelijning, mooi bone en goed gehoekt zowel voor als achter. Vlot 
gangwerk.  
Uitmuntend 
Dolly Jane v Jojamaco’s Hof – Vos 
Bruin teefje van 11 mnd. met een wat fijn tevenhoofdje. Goed geplaatst oog en compleet 
scharend gebit. De rug moet nog vaster worden, passend bone, wat steile schouder. Ze zou 
wat meer gehoekt mogen zijn. Goede vacht. Regelmatig gangwerk maar achter wat nauw.  
Zeer goed 
Spring Silver vh Haskerland – Veldman-Veenstra 
Gele teef van 9 mnd. van een goed type. Goed in verhouding gebouwd. Innemend hoofd met 
zoete zachte uitdrukking, scharend gebit en mooi pigment. Uitmuntende vacht, prima bone 
en mooie voeten. Vlot en regelmatig gangwerk.  
Uitmuntend 
One Precious Girl of Storm’s Legacy – Bosboom-vd Ven 
Typisch zwart teefje van 15,5 mnd. Mooi geprofileerd hoofd met goed geplaatst oog en 
goede uitdrukking. Prima hals-rugbelijning, typische otterstaart, uitmuntende vacht en 
evenredig gehoekt voor en achter. Vlot en regelmatig gangwerk.  
Uitmuntend 
 
Tussenklas teven 
Rumour Has It of The Barking Voices – Groeneweg-d Klerk/Verschoor-Groeneweg 
Geel teefje van 22 mnd. van een mooi type en harmonisch gebouwd. Innemend hoofd met 
prima uitdrukking en mooi pigment. Uitmuntend bone, goede borst en borstdiepte en goed 
gehoekt voor en achter. Mooi regelmatig en uitgrijpend gangwerk.  
1 Uitmuntend RCAC/CACIB 
Stole The Show Road Of Princes – t Horst/Companjen 
Gele teef van 18 mnd. van goed type en mooi formaat. Goed geprofileerd hoofd, scharend 
gebit, mooie oogkleur en goede uitdrukking. Goede schouderpartij, uitmuntend bone, prima 
staart en –dracht en evenredig gehoekt voor en achter. Regelmatig en voldoende uitgrijpend 
gangwerk maar zet de voorvoeten iets naar binnen. 
2 Uitmuntend 
Hedda von den Riedwiesen – Weber 
Choc. teef van 18 mnd. van goed type en formaat. Prima hoofd met goed geplaatst oog en 
oor en goede uitdrukking. Fractie kort in opperarm, goede hals-rugbelijning, passend bone 
en evenredig gehoekt. Regelmatig gangwerk dat iets meer stuwend mocht zijn. 
3 Uitmuntend 
Gwenny – Scholts 
Flinke teef van 20 mnd. die harmonisch is gebouwd. Goed geprofileerd hoofd met goed 
geplaatst oor en scharend gebit. Goede vacht, evenredig gehoekt en goede voeten. Vlot 
gangwerk met voldoende verruiming. 
4 Uitmuntend 
Fern v’t Witte Noorderlicht – Noordermeer 
Zwarte teef van 21 mnd. met een mooi hoofd en zachte uitdrukking. Goede kwaliteit vacht, 
goede hals-rugbelijning en typische staart die een fractie laag is aangezet. Wat steile 



schouder, spaarzaam gehoekt zowel voor als achter. Regelmatig gangwerk maar zou wat 
meer stuwend mogen zijn. 
Zeer goed 
Destiny vd Buutendiekers – Hetterscheidt-Blom 
Gele teef van 21 mnd. van een mooi type. Innemend hoofd met zoete zachte uitdrukking en 
compleet scharend gebit. Een fractie lang in lendenen, goed gehoekt voor en achter, mooi 
bone en prima schouderpartij. Vlot, goed verruimend gangwerk maar zet de voorvoeten iets 
naar binnen.  
Uitmuntend 
Gjira – d Leeuw 
Zwarte teef van 20 mnd. met hoofd dat goed in verhouding is. Goed oog en oor en compleet 
scharend gebit. Rug moet nog vaster worden, voldoende typische staart, fractie lang in 
lendenen en uitmuntende vacht. Regelmatig gangwerk.  
Uitmuntend 
Nora’s Kato vd Rashoeve – Rosendaal 
Zwarte teef van 19 mnd. met een leuk tevenhoofdje en zachte uitdrukking. Scharend gebit, 
goed oog en goede oogkleur. Prima vacht, wat steile schouder en ze zou wat meer gehoekt 
mogen zijn. Regelmatig gangwerk.  
Zeer goed 
Nina off The Heather Field – Rooseboom-d Vries 
Choc. teefje van 19 mnd. met hoofd dat goed in verhouding is en scharend gebit. Prima 
bone, goede kwaliteit vacht maar voeten zouden vaster mogen zijn. Regelmatig gangwerk. 
Leuk karakter.  
Zeer goed 
De Pasman Hoeve Kayla – Lobeek-Schreurs 
Gele teef van 19 mnd. met hoofd dat goed in verhouding is. Goed oor en oog en prima 
uitdrukking. In aanleg goede kwaliteit vacht, mooi bone en goed gehoekt voor en achter. 
Vlot, regelmatig gangwerk.  
Uitmuntend 
Amy Angel vd Hooydamhoeve – Damme 
Zwarte teef van 18 mnd. van goed formaat. Mooi tevenhoofdje met goed geplaatst oog en 
goede oogkleur en scharend gebit. Draagt de oren iets open. Prima kwaliteit vacht, 
voldoende gehoekt voor en achter maar voeten zouden vaster mogen zijn. Vlot gangwerk. 
Leuk karakter.  
Zeer goed 
Lola One Bubbe of Storm’s Legacy – d Graaf 
Gele teef van 21 mnd. met hoofd dat goed in verhouding is, mooi donker oog en scharend 
gebit. Uitmuntende vacht, passend bone en voldoende gehoekt voor en achter. Ruim, 
regelmatig gangwerk. Heeft nog ringtraining nodig.  
Uitmuntend 
 
Openklas teven 
Reagis Star Kisses – Toonssen 
Harmonisch gebouwde teef van het juiste type met een goed geprofileerd hoofd. Goed 
geplaatst oor en oog, zachte uitdrukking en scharend gebit. Krachtige hals, mooie 
schouderpartij, evenredig goed gehoekt en passend bone. Vlot, uitgrijpend en regelmatig 
gangwerk.  



1 Uitmuntend 
Coolmen’s Chiff Chaff – Koeleman-Blessing 
Typische gele teef van 2 jr. oud die harmonisch is gebouwd. Innemend hoofd met zachte 
uitdrukking, uitmuntende hals-rugbelijning en zeer typische staart en –dracht. Mooi passend 
bone, prima voorborst en borstdiepte en uitmuntend gehoekt voor en achter. Vlot, goed en 
verruimend gangwerk.  
2 Uitmuntend 
My Sparkling Star vh Lepkeshof – Hazeleger 
Gele labrador teef van 2 jr. van een goed type en formaat en harmonisch gebouwd. Prima 
geprofileerd tevenhoofd met mooi donker oog en zachte uitdrukking, mooi pigment en 
scharend gebit. Uitmuntende hals-rugbelijning overgaand naar een goed aangezette 
typische staart. Sterke lendenen, evenredig gehoekt, goede kwaliteit vacht en mooi bone. 
Prima gangwerk.  
3 Uitmuntend 
Promise – Veldboer 
Zeer typische gele teef van 2,5 jr. die goed in verhouding is gebouwd. Mooi tevenhoofd dat 
goed in verhouding is met goed geplaatst oog, goede kleur en uitdrukking. Scharend gebit. 
Uitmuntende schouderpartij, prima hoeking zowel voor als achter, bovenbelijning mag 
strakker, typische staartactie en uitmuntend bone. Goed verruimend en regelmatig 
gangwerk.  
4 Uitmuntend 
BamBam – d Rijk 
Gele teef van 3 jr. van een goed type en mooi formaat. Goed geprofileerd tevenhoofdje met 
goed geplaatst oog, mooie oogkleur en goede uitdrukking. Ik zag graag de bovenbelijning 
wat vaster. Goede vacht, typische staartdracht, passend bone en evenredig gehoekt voor en 
achter. Prima vlot en regelmatig gangwerk.  
Uitmuntend 
Beautiful Hunter Bente – d Hoog 
Zwarte teef van 4 jr. met een onvoldoende typische labradorvacht. Leuk tevenhoofd met 
goed geplaatst oog, prima uitdrukking en scharend gebit. Voldoende bone en evenredig 
gehoekt voor en achter. Regelmatig gangwerk.  
Zeer goed 
Baruska Cerná Semicka Nová Paka – Beckers-d Graaf 
Zwarte teef van 4 jr. oud met een typisch totaalbeeld en harmonisch gebouwd. Goed 
geprofileerd tevenhoofd, mooi donker oog, prima uitdrukking en scharend gebit. 
Uitmuntende voorborst en borstdiepte, typische staart en –dracht en goed gehoekt voor en 
achter. Regelmatig gangwerk maar achter wat nauw.  
Uitmuntend 
Amazing Grace vd Upgangh – Maathuis 
Zwarte teef van 4 jr. oud die absoluut te zwaar is. Mooi tevenhoofd met zoete en zachte 
uitdrukking. Prima kwaliteit vacht, typische staart en –dracht. Door het overgewicht heeft ze 
een beladen schouder. Goed evenredig gehoekt voor en achter. Regelmatig gangwerk. 
Vanwege het overgewicht een 
Zeer Goed 
Nunca Noreen v Jojamaco’s Hof – Vos 
Choc. teef van 4 jr. met hoofd dat goed in verhouding is. Goed oog en goede oogkleur, 
zachte uitdrukking en scharend gebit. Bovenbelijning zou strakker mogen en ze draagt haar 



staart wat trots. Goede kwaliteit vacht, wat steile schouder en voldoende bone. Regelmatig 
gangwerk. 
Zeer goed 
Roos – v Rosendaal 
Gele teef van 3 jr. die zich niet zo goed op haar gemak voelt in de ring. Met enige moeite heb 
ik haar toch nog kunnen beoordelen. Ze heeft een prima tevenhoofdje met mooi donker oog 
en scharend gebit. Prima vacht, passend bone en evenredig gehoekt voor en achter. 
Gangwerk is in orde.  
Zeer goed 
Noorderster v’t Bakkersveld – Bakker-Meijer 
Zwarte teef van 2,5 jr. die een aantal kilo’s te zwaar is. Goed geprofileerd tevenhoofd met 
goed geplaatst oog en oor en scharend gebit. Prima hals-rugbelijning. Helaas is ze behoorlijk 
verlegen. Voldoende gehoekt, zowel voor als achter. Gangwerk in aanleg OK, maar vanwege 
haar angstige gedrag ben ik verplicht tot de maximale kwalificatie van 
Goed 
Cato’s Katrien Uit ’t Labradorium – Haspels-Mensink 
Zwarte teef van 2,5 jr. met hoofd dat goed in verhouding is. Goed geplaatst oog en oor, 
prima uitdrukking en scharend gebit. Prima hals-rugbelijning, voldoende typische staart die 
een fractie laag is aangezet, goed gehoekt voor en achter en passend bone. Uitstekend 
verruimend en regelmatig gangwerk.  
Zeer goed 
Dutchlab’s Rumour Has It – v Vliet 
Choc. teef van 2 jr. oud van een goed type en mooi formaat. Prima tevenhoofdje met 
scharend gebit. Goede hals-rugbelijning, typische staart en – 
evenredig gehoekt en passend bone. Voldoende regelmatig en uitgrijpend gangwerk.  
Uitmuntend 
 
Gebruikshondenklas teven 
Fairytale You’re The Inspiration – Kodde 
Zwarte teef van 3 jr. die zeer typisch en harmonisch is gebouwd. Innemend hoofd met goed 
geplaatst oog, goede kleur, zachte uitdrukking en scharend gebit. Uitmuntende 
vachtstructuur, prima staart en –dracht, uitmuntende schouderpartij, goed gehoekt voor en 
achter en prima bone. Vlot en regelmatig gangwerk, draait voorvoeten iets naar binnen.  
1 Uitmuntend RCACIB 
 
Veteranenklas teven 
Fairywood’s Postcard From Heaven – Haspels 
Zwarte teef van 9 jr. die nog steeds in prima conditie is. Goed geprofileerd en aansprekend 
hoofd met goed geplaatst oog, goede oogkleur en uitdrukking. Uitmuntende hals-
rugbelijning, mooie schouderpartij, uitmuntend gehoekt voor en achter en prima kwaliteit 
vacht. Vlot, regelmatig en uitgrijpend gangwerk.  
1 Uitmuntend 
Brittney vd Hoogen Broek – Vos 
Veteranenteef van 12 jr. die er nog zeer solide uitziet en het gangwerk is nog soepel. Mooi 
tevenhoofd met lieve uitdrukking. Nog steeds een goede strakke bovenbelijning. Goede 
kwaliteit vacht, goed gehoekt voor en achter en prima voeten. Voor leeftijd nog zeer soepel 
en regelmatig gangwerk.  



2 Uitmuntend  
  
 


