
Leiden, 19 maart 2016 
Keurmeester: J.G.A. Boelaars 
 
Beste teef en Beste van het ras 
Silver India Leminiscatus - Candel 
RCAC/CACIB teven 
Halley’s Comet of Brodie Clann - Candel 
RCACIB teven 
Wahnahnish Love On Top - Candel 
Beste reu 
Artemis Stables Leander – Leenen 
RCAC/RCACIB reuen 
Ashford Castle Xceptional White – Pottinger 
Beste Pup 
One Precious Girl of Storm’s Legacy - Borsboom 
 
Jeugdklas reuen 
Wahnahnish Heads Up – Jansen 
Jonge gele reu van 10 mnd. van prima formaat en met goede substantie en ronde ribben. 
Tamelijk zwaar hoofd met goede details. Hoeking voor en achter in orde, sterke benen en 
voeten. Nog wat los in gangwerk maar wel al flink krachtig in achterhand.  
1 Uitmuntend 
Artemis Stables Maverick – Mulder 
Fraaie bruine reu van 10 mnd. die harmonieus is gebouwd. Substantie in lichaam, ronde 
ribben en sterke vacht. Fraai hoofd met goede details. Sterke benen en voeten. Toont nog 
jeugdig gangwerk maar ziet er veelbelovend uit.  
2 Uitmuntend 
Gino vd Peppelenbosch – Burggraaf-vd Lee 
Bruine reu van 15 mnd., echt diep donkerbruin waardoor de ogen lichter lijken. Krachtig 
hoofd met veel expressie en goede details. Prima gehoekt voor en achter, sterke benen en 
voeten, ronde rib, actieve otterstaart. Toont voor leeftijd keurig gangwerk.  
3 Uitmuntend 
Morris Fan Twillens – vd Stadt 
Bruine reu van 10 mnd. die wat slank en elegant van bouw is. Actieve expressie in hoofd met 
goede details maar moet nog reu worden. Evenredig gehoekt, ovale rib en uitmuntende 
otterstaart. Toont wat onrustig gangwerk en hoog gedragen staart.  
4 Zeer goed 
One American Angel of Storm’s Legacy – Boonstra/Borsboom 
Jonge gele reu met veel substantie en met een uitbundig karakter. Prima hoofd en compleet 
gebit. Hoeking voor en achter OK maar zet voorvoeten naar buiten. Goede ribwelving. Toont 
nog weinig krachtig gangwerk, moet achter sterker worden.  
Zeer goed 
Riverflow Storm Of Stars – vd Breemen 
Vrolijke jonge reu, actief kwispelend en met een korte gedrongen bouw. Erg mooi hoofd met 
prima expressie en compleet gebit. Voorhand nog niet helemaal af, heeft meer (onleesbaar) 
in de achterhand. Zet rechter voorbeen naar buiten toe weg. Substantie moet nog komen in 
lichaam. Toont speels gangwerk en loopt voor nog wat rommelig.  



Zeer goed 
 
Tussenklas reuen 
Artemis Stables Leander – Leenen 
Fraaie bruine reu van prima formaat en substantie in lichaam en goede ronde rib. Markant 
reuenhoofd met goede details. Sterke vacht, sterke benen en voeten. Uitmuntende 
hoekingen voor en achter en dikke otterstaart. Toont fraai en ruim gangwerk.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB 
Oliver Queens Joy – Burggraaf-vd Lee 
Gele reu van bijna 2 jr. die niet in super showconditie is. Toont ook enkele doorligplekken 
volgens de exposant. Vriendelijk hoofd, mist 1 of enkele premolaren. Hoeking voor en achter 
OK maar onvoldoende krachtig gespierd. Ook geen ronde rib. Toont gangwerk met te weinig 
energie.  
Goed 
 
Openklas reuen 
Moody Blues of The Barking Voices – v Ingen 
Gele reu van 2 jr., fit en actief showend, hij heeft er echt zin in. Fraai hoofd met donker oog, 
goed gebit maar niet alle premolaren. Keurige hoekingen voor en achter, voldoende ronde 
rib en dikke otterstaart. Toont keurig ruim gangwerk. Zag liever meer compacte kattenvoet.  
1 Uitmuntend 
Coconut Grove vd Galathese – d Vos-vd Boogert 
Zwarte reu van 3 jr., voortdurend alert en heerlijk showend. Markant hoofd met fijne 
expressie en goed gebit, maar niet alle premolaren. Hoeking voor en achter in orde, ronde 
rib en otterstaart. Toont voldoende gangwerk maar moet achter krachtiger worden. Mooi 
type.  
2 Uitmuntend 
Riverflow Impress With Stars – vd Breemen 
Gele reu van 2,5 jr. van flink formaat. Kort van rug, lichaam niet echt substantievol en ook 
geen echte ronde rib. Mooi hoofd en goed gebit. Wat stijf in voorhand en ook niet 
voldoende gehoekt, achterhand krachtig. Toont vlot gangwerk maar voor niet correct.  
3 Zeer goed 
A Sense Of Pleasure’s Jim Beam – Roelands 
Vrolijke en enthousiaste reu van 6 jr. van prima formaat, ronde rib en behoorlijk veel 
gewicht. Eigenlijk aan de zware kant en daardoor lijken zijn benen minder zwaar. Markant 
reuenhoofd met slim donker oog , goed gebit maar niet alle premolaren. Niet echt soepel 
meer in voorhand, voldoende sterke achterhand. Super fijn karakter. Zijn gewicht heeft 
nadelige invloed op zijn gangwerk. 
4 Zeer goed 
 
Kampioensklas reuen 
Ashford Castle Xceptional White – Pottinger 
Gele reu van 3,5 jr. van prima formaat en substantie en ronde rib. Markant reuenhoofd, 
prima gebit maar niet alle premolaren. Wat stijf in voorhand, erg steile polsen, prima voeten, 
sterk gespierde achterhand en dikke otterstaart. Toont energiek gangwerk met veel drive.  
1 Uitmuntend RCAC/RCACIB 
 



Puppyklas teven 
One Precious Girl of Storm’s Legacy – Borsboom 
Jonge teef van 8 mnd. met een prettig karakter, rustig en actief. Nog wat klein maar wel 
vrouwelijk hoofd met prima details en compleet gebit. Keurig gehoekt voor en achter, achter 
verder ontwikkeld dan voor. Toont prima gangwerk voor leeftijd.  
1 Veelbelovend, Beste pup 
 
Jeugdklas teven 
Silver India Leminiscatus – Candel 
Jonge teef van 17 mnd., een adembenemend mooie teef en labrador in alle onderdelen. Top 
hoofd met alle essenties, gaaf lichaam en super gehoekt. Klokgaaf gangwerk.  
1 Uitmuntend CAC/BOB 
Rumour Has It of The Barking Voices – Groeneweg/Verschoor 
Super mooi teefje met keurige maat, mooie benen en voeten en otterstaart. Sprekend hoofd 
met goed gebit maar niet alle premolaren. Fraaie hoekingen en ronde rib. Keurig gangwerk.  
2 Uitmuntend 
Mems Har Skotsje vd Jabolkeshut – Visser 
Fraaie zwarte jeugdteef van uitmuntend type, actie en stabiel. Substantievol lichaam, ronde 
rib. Aantrekkelijk hoofd met prima gebit maar niet alle premolaren. Hoeking voor en achter 
prima. Toont vlot gangwerk maar voor nog niet correct. Heeft tijd nodig om zich te 
ontwikkelen.  
3 Uitmuntend 
Riverflow Angel Of The Sky – vd Breemen 
Vrolijk showende jonge teef van 17 mnd. van prima formaat en in stand fraaie harmonie. 
Mooi hoofd met donker oog en compleet gebit. Wat stijfjes in voorhand met steile polsen, 
fraaie ronde rib. Prima achterhand en dikke otterstaart. Is nog jong en los maar is te goed 
voor een ZG. Heeft tijd nodig om zich te ontwikkelen. 
4 Uitmuntend 
Door vd Labraccobende –Punt 
Slank, lichtvoetig teefje, licht gestrekt van bouw en geen ronde rib. Alert tevenhoofdje met 
correcte details. Voorhand is goed gehoekt. Geen ideale voet voor, de nagels aan de 
binnenste tenen slijten niet af. Opgetrokken onderbelijning, matig gehoekte achterhand. 
Toont met veel gemak vlot gangwerk waarbij de voorhand niet correct meewerkt.  
Goed 
Babet v Budilium Hof –Leenen 
Zwart teefje van 12 mnd., een fraai type, keurig showend, actief en rustig en stabiel. Mooi 
hoofd met correcte details maar niet alle premolaren aanwezig. Hoeking voor en achter OK, 
prima benen en voeten. Toont voldoende vlot gangwerk maar moet achter krachtiger 
worden. Zie wel toekomst in deze jonge teef.  
Zeer goed 
Wahnahnish Drunk In Loe – d Veer 
Gele teef van 17 mnd. keurig showend, staat in balans. Vriendelijk tevenhoofd, andersom 
scharend gebit en niet alle premolaren Wat stijf in voorhand, erg steile pols en geen ronde 
rib, meer ovaal. Matig gehoekt in achterhand. Toont met weinig moeite vlot gangwerk.  
Goed 
Britta vd Dodden – Bos 



Jeugdige teef, actief en nog niet erg stabiel. Gaat uit verzet liggen als gebit getoond moet 
worden. Prima gebit, vriendelijk tevenhoofd met gele ogen. Licht gestrekt lichaam en vrolijke 
staart. Slanke benen en voeten, geen ronde rib. Toont speels en vlot gangwerk, heeft veel 
tijd nodig in de ontwikkeling.  
Goed 
Riverdance of The Barking Voices – Kenters 
Keurig showend zwart teefje van 12 mnd. met een aantrekkelijk hoofd, donker oog en prima 
gebit. Hoeking voor OK, voorvoeten onevenredig, de binnenste nagels slijten niet af. Ronde 
rib, dikke otterstaart, moet achter sterker worden. Toont voldoende vlot gangwerk maar 
achter niet sterk genoeg, te weinig drive.  
Zeer goed 
 
Tussenklas teven 
Wahnahnish Love On Top – Candel 
Super mooie teef van 17 mnd., super in hoofd en lichaam. Stevige benen, compacte voeten, 
uitmuntend gehoekt en fraaie otterstaart. Voor en achter goed gangwerk.  
1 Uitmuntend RCACIB 
Secret Love of Wundering Heights – v Teeffelen 
Zeer fraaie bruine teef, rustig showend en stabiel. Mooi gevormd hoofd met geel oog en 
prima gebit maar niet alle premolaren. Solide voor- en achterhand, mooi zwaar bone en 
compacte voeten. Toont vlot en behoorlijk correct gangwerk. 
2 Uitmuntend 
I Am Us Dreamer v Bransjesland – v Teeffelen 
Uitmuntend type teef van correct formaat en in stand keurig in balans. Mooi zwaar bone en 
compacte voeten. Fraai hoofd, correct gebit maar niet alle premolaren. Keurig gehoekt voor 
en achter. Toont vlot gangwerk maar zag liever meer drive. Heeft ze meer tempo nodig? 
3 Uitmuntend 
Amber Dream of Campbell’s Lair – vd Kooij-Slootweg 
Fraaie zwarte teef van keurig formaat. Prima hoofd met correcte details. Hoeking voor en 
achter in orde. Ze lijkt wat slank maar toont voldoende ronde rib, rug mag best wat strakker 
worden. Relaxed type, voor en achter keurig gangwerk.  
4 Uitmuntend 
Lovely Leonore of Cape Makkovik – Valentin 
Fraaie alerte teef die subliem wordt geshowd, in stand mooi in balans. Mooi hoofd, weinig 
opvulling onder de ogen, goed gebit. Draait voorvoeten naar buiten, mooie ronde rib en 
keurige achterhand. Toon vlot gangwerk maar voor niet correct.  
Zeer goed 
Jane vd Grote Moor – d Morree 
Lieve zwarte teef met een prettig karakter en dikke otterstaart. Prima hoofd met correcte 
details. In stand goed gehoekt, maar het geheel is te los, te soepel. Bone mag wat zwaarder, 
voeten niet echt compact, goede ronde rib. Toont voor keurig gangwerk. Voor en achter 
onvoldoende (rest van de zin onleesbaar) 
Zeer goed 
Anima Black v Budiliumhof – Uittenbogaard-Bronsgeest 
Vriendelijke zwarte teef van goed formaat. Prima hoofd, gebit is een worsteling, scharend 
maar niet alle premolaren. Voor en achter netjes gehoekt, geen ronde rib maar ovaal. Toont 
redelijk gangwerk waarbij de lendenen wat opgetrokken worden.  



Zeer goed 
Suitable Companion Angel Homey – Beek 
Onrustig showende jonge teef, zakt prompt in elkaar bij betasting, wil graag onderdanig 
spelen. Gestrekt hoofd met compleet gebit. Flinke hoeking voor en achter, ovale rib, 
(onleesbaar) benen en voeten. Toont gangwerk zonder storende onderdelen.  
Goed 
 
Openklas teven 
Halley’s Comet of Brodie Clann – Candel 
Super mooie gele teef in hoofd, lichaam en gangwerk. Mooie ronde rib en dikke otterstaart. 
Actief, stabiel karakter. Super sound gangwerk.  
1 Uitmuntend RCAC/CACIB 
Miss Poppins of The Barking Voices- Groeneweg/Verschoor 
Fraaie gele teef van uitmuntend type. Prima lichaamsverhoudingen en keurig gehoekt. Mooi 
sprekend hoofd met compleet gebit. Goed bone maar wat slanke voet. Stabiel karakter. 
Prima gangwerk.  
2 Uitmuntend 
Creekwater Charity – Kodde 
Zwarte teef van uitmuntend type met ronde rib en veel substantie. Prima hoofd met 
correcte details. Voor en achter netjes gehoekt, goede benen en voeten. Toont prima 
gangwerk maar zag liever iets meer energie.  
3 Uitmuntend 
Creekwater Chardonnay Kisses – Engels 
Mooi showende teef met kort compact lichaam. Voldoende ronde rib, evenredig gehoekt 
voor en achter, weinig goede benen en voeten. Expressievol hoofd met goed gebit, niet alle 
premolaren. Wat dunne staart. Toont geolied(?) gangwerk. 
4 Uitmuntend 
Bacan – Habets 
Een beetje zwaar zwart teefje met slanke benen en voeten. Slank gestrekt hoofd met 
compleet gebit. Geen ronde rib, meer ovaal, met te veel gewicht. Rug niet strak genoeg, 
staartaanzet wat laag en geen dikke otterstaart. Toont wat ingehouden gangwerk.  
Matig 
Venus v’t Meijelicht – v Beest/v Vliet 
3 jr. bruine teef, sterk gespierd, vrolijk en stabiel. Mooi hoofd met prima oog en correct 
gebit. Hoeking voor en achter in orde, geen ronde rib, stevige benen en voeten. Wat dunne 
staart die vrolijk kwispelt. Toont keurig gangwerk met onervaren exposant.  
Uitmuntend 
Cara Mia Herbu Zadora – Nugteren-Mulckhuijse 
Solide zwarte teef met veel substantie, ronde rib en korte dikke otterstaart. Sprekend hoofd 
met correcte details, niet alle premolaren. Prima gehoekt voor en achter. Toont relaxed 
gangwerk maar ik zag liever meer drive.  
Uitmuntend 
Let Her Go of Wundering Heights – v Teeffelen 
Rustig showende bruine teef. Kort van lichaam, goede schouder maar steile operarm en 
voorvoeten niet vast genoeg. Fraai hoofd met goede details. Matig gehoekte achterhand, 
niet echt ronde rib. Voldoende gangwerk met weinig energie.  
Zeer goed 



 
Gebruikshondenklas teven 
Karamelle – Valentin 
Uitmuntend type teef van keurig formaat, actief en stabiel. Prima hoofd met compleet gebit 
en lichtbruin oog. Goede hoeking voor, iets lage staartaanzet en rug mag iets strakker. Voor 
en achter keurig gangwerk. 
1 Uitmuntend 

 
 
 
 
 
 


