
 
Maastricht 25 september 2016  
Keurmeester: Mr. I. Vyguzov  
Beste reu en Beste van het Ras  
Mocny’s Knoxville - Nugteren  
RCAC reuen  
Bolle Jarre vd Jabolkeshut – v Dijk  
Beste teef  
Rumour Has It of The Barking Voices – Groeneweg-d Klerk/Verschoor-Groeneweg  
RCAC teven  
Holterhook Message From A Drum – Nijhof  
RCACIB teven  
Mems Har Skotsje vd Jabolkeshut - Visser  
Jeugdklas reuen  
Bolle Jarre vd Jabolkeshut – v Dijk  
Reu van een mooi type en die voor de leeftijd voldoende is gebalanceerd. Uitmuntend hoofd met 
een heel typische uitdrukking. Wat slappe voorvoeten en de voorbenen zouden meer parallel mogen 
zijn. Zeer goede balans en zeer goed gangwerk. Goede ribwelving en typische staart. Goed 
temperament.  
1 Uitmuntend RCAC  
Our Beautiful Star of Storm’s Legacy – Cools  
Reu van een mooi type en goed gebouwd lichaam. Uitmuntende proporties in hoofd. Croupe kon 
beter en de staartdracht is te hoog tijdens het gaan. Voor leeftijd voldoende ontwikkelde borst. Goed 
temperament.  
2 Uitmuntend  
Riverflow Storm Of Stars – vd Breemen  
Goed gebalanceerde reu van een mooi type en met een heel mooi hoofd. Correcte bovenlijn en 
goede ribbenlast. Voorbenen staan te nauw, typische staart. Soepel gangwerk. Goed temperament.  
3 Uitmuntend  
Wizzy Wicked’s Luke Skywalker – Haffert  
Goed ontwikkelde reu van een mooi type. Correct geproportioneerd hoofd met uitmuntende 
uitdrukking. Wat zwakke voorvoeten en voorbenen moeten meer parallel staan. Perfecte ribbenkast 
en typische staart. Gangwerk achter iets nauw. Goed temperament.  
4 Uitmuntend  
Geronimo Road Of Princes- Horst/Companjen  
Reu van een mooi type maar zou ineen betere sportconditie mogen zijn. Typisch geproportioneerd 
hoofd met een mooie uitdrukking. Bovenlijn moet vlakker en de croupe is te kort. Correcte staart 
maar wordt wat te hoog gedragen. Goede ribbenkast. Typisch temperament.  
Uitmuntend  
Twinflames Curly-Wurly – Gralla  
Reu van een mooi type, correct formaat en typisch geproportioneerd hoofd. Voorbenen moeten 
rechter en meer parallel staan. Passen achter konden langer zijn. De vacht is te veel gekruld. Goed 
temperament.  
Zeer goed  



Openklas reuen  
Labs’SPB You Tell’em – Cendi  
Mooi type reu van correct formaat. Correct geproportioneerd hoofd en mooie uitdrukking. 
Voldoende stevig, goede borst, voldoende gehoekt en een heel typische staart. Zou wat droger 
mogen zijn.  
1 Uitmuntend  
Remember The Lab’s Boterbloem – Boonstra  
Reu van een mooi type maar iets lang in lichaam, te lang in lendenen. Gangwerk kon ruimer. Goede 
voorborst en uitmuntende staart. Typisch temperament.  
2 Uitmuntend  
Reagis Kiss The Sky – Burger  
Reu van een mooi type, correct formaat en met goede massa. Hoofd kon groter en is te smal in 
voorsnuit. Stevige achterhand, typische staart en goede ribbenkast. Goed temperament.  
3 Uitmuntend  
Foxrush Timeless Edition – Toren  
Reu van een mooi type maar hij is iets te zwaar. Typisch geproportioneerd hoofd maar oog kon 
donkerder. Voorbenen konden rechter en meer parallel zijn. Correcte staart. Goed temperament.  
4 Uitmuntend  
Kampioensklas reuen  
Mocny’s Knoxville – Nugteren  
Reu van een mooi type, uitmuntend lichaam en een heel mooi hoofd met correcte belijning en niets 
overdreven. Goede ribbenkast. Gaat achter iets nauw. Typische staart. Typisch temperament.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB/BOB  
Secret Way To My Heart of Labgold – Pastusiak  
Mooi type reu met goede massa. Uitmuntend hoofd met een heel mooie uitdrukking. Kon iets 
gespierder zijn. Goed gebalanceerde bovenlijn en goed gebalanceerd gangwerk. Uitmuntende 
ribbenkast. Draagt tijdens het gaan de staart iets te hoog. Typisch temperament.  
2 Uitmuntend  
Millmarsh’s Photogenic Star – Burger  
Reu van een mooi type en voldoende stevig goed lichaam. Hoofd kon beter geproportioneerd zijn en 
is wat klein ten opzichte van het lichaam. Staat voor wat nauw. Heel typische staart. Goed 
temperament.  
3 Uitmuntend  
Baileydale Parker - Groeneweg-d Klerk  
Reu van een mooi type die voor leeftijd in correcte conditie is. Hij staat te laag op de benen. Mooi 
hoofd. Goede korte croupe en goede ribbenkast. Gaat achter met wat korte pas. Uitmuntend 
temperament. Typische staart.  
4 Uitmuntend  
Veteranenklas reuen  
Ben Kenobi Da Real Corte – Pastusiak  



Reu van uitmuntend type in voor leeftijd perfecte conditie. Typisch geproportioneerd hoofd. 
Gangwerk achter met iets korte pas. Uitmuntende ribbenkast en typische staart. Uitmuntend 
temperament.  
1 Uitmuntend  
Puppyklas teven  
Spring Silver vh Haskerland – Veldman  
Mooi type teefje die voor leeftijd goed is ontwikkeld en een mooi hoofd. Wat kort gebouwd en 
aflopende croupe. Draagt de staart wat hoog tijdens het gaan. Goede borst en goed temperament.  
1 Veelbelovend  
Lovely Spring vh Haskerland – Veldman  
Mooi type teefje dat nog tijd nodig heeft. Wat slappe bespiering. Hoofd met typische proporties. 
Puppy gangwerk. Goed temperament.  
2 Veelbelovend  
Jeugdklas teven  
Holterhook Message From A Drum – Nijhof  
Mooi type teef die wat laag op de benen staat. Heel mooi hoofd met correcte uitdrukking. Goede 
bovenlijn, wat slappe voorvoeten. Voldoende krachtig gangwerk. Goed temperament.  
1 Uitmuntend RCAC  
Riverflow Calm After The Storm – vd Breemen  
Teef van een heel mooi type die zich goed heeft ontwikkeld en goed gebouwd is. Hoofd met correcte 
proporties. Goede borst, voldoende achterhandhoeking en heel mooie staart. Uitmuntend 
temperament. Zou beter voorgebracht moeten worden.  
2 Uitmuntend  
As Long As You Love Me v’t Chielewout – v Leeuwen/Koppenol-Klawer  
Mooi type teef met typische proporties en mooie uitdrukking. Lendenen konden rechter zijn en ze 
kon voor breder zijn. Uitmuntende ribbenkast en typische staart. Goed temperament.  
3 Uitmuntend  
Bender-Senang Photogenic Karma – Hutten/Roebers  
Goed ontwikkelde teef van mooi type met typische proporties in hoofd. Iets aflopende croupe, 
goede voorhand en iets slappe voorvoeten. Correcte achterhandhoeking en typische staart. Goed 
temperament.  
4 Uitmuntend  
Down To Earth Road Of Princes – Veldman  
Mooi type teef die meer massa kon hebben. Correct geproportioneerd hoofd. Te korte croupe en de 
staartdracht is te hoog. Goed temperament.  
Uitmuntend  
Tussenklas teven  
Rumour Has It of The Barking Voices – Groeneweg-d Klerk/Verschoor-Groeneweg  
Mooi type teef van een uitmunten formaat en met een goed ontwikkeld lichaam. Mooi hoofd met 
een lieve uitdrukking. Uitmuntende bovenlijn, goede ribbenkast en een zeer goede staart. Voldoende 
temperament.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB  



Mems Har Skotsje vd Jabolkeshut – Visser  
Teef van een heel mooi type met een prima lichaam. Beeldig hoofd met goede proporties. Iets korte 
croupe en hoog gedragen staart. Gangwerk achter met wat korte pas. Goed temperament.  
2 Uitmuntend RCACIB  
A Sense Of Pleasure Vivi – Horst/Companjen  
Mooi type teef met een goed ontwikkeld lichaam, typisch geproportioneerd hoofd en mooie 
uitdrukking. Iets lang in lendenen, goede ribbenkast, uitmuntend gehoekt en perfecte staart. Goed 
temperament.  
3 Uitmuntend  
My Silver Shining Star vh Lepkeshof – Vriezen  
Mooi type teef met een uitmuntend hoofd en mooie uitdrukking. Goede ribbenkast en heel correcte 
voorhand. Gangwerk achter kon meer parallel zijn en is te los. Uitmuntend temperament.  
4 Uitmuntend  
Mayberry’s Dream Fabulous Photo –Burger  
Klein formaat teefje met correct geproportioneerd hoofd. Iets te korte benen, goede ribbenkast en 
correcte staart. Gangwerk kon meer stuwen.  
Uitmuntend  
Reagis Star Kisses – Toonssen  
Mooi type teef met een goed ontwikkeld lichaam. Correct hoofd met mooie uitdrukking. Goede 
ribbenkast, iets slappe voorvoeten en typische staart. Gangwerk achter met korte passen. Goed 
temperament.  
Uitmuntend  
King Fields Elo State Of Mind – Meijs  
Teef van een mooi type maar iets te lang in lendenen. Correct geproportioneerd hoofd. Te lang in 
lendenen en ze konden rechter. Staat voor wat nauw. Uitmuntende staart. Goed temperament.  
Uitmuntend  
Reagis Star Sound – vd Heuvel  
Mooi type teef met een goed ontwikkeld lichaam maar wat zwaar. Uitmuntend hoofd, correcte 
bovenlijn en goede ribbenkast. Te korte staart en voldoende gehoekt. Goed temperament.  
Uitmuntend  
Openklas teven  
Reagis Sky Dancer – vd Heuvel  
Goed ontwikkelde teef van een mooi type en met een correct geproportioneerd hoofd. Wat korte 
hals en het hoofd kon groter ten opzichte van het lichaam. Correcte bovenlijn, goede ribbenkast 
maar de staart is iets kort. Goed temperament.  
1 Uitmuntend  
Kampioensklas teven  
Riverflow A Dream To Believe – vd Breemen  
Mooi type teef met een correcte bovenlijn, goede ribbenkast en typische staart. Voorbenen staan 
wat nauw en konden meer parallel zijn. Goed temperament.  
1 Uitmuntend  



Veteranenklas teven  
Mayberry’s Dream Innocence – Burger  
Mooi type teef die voor leeftijd in goede conditie is. Lendenen konden rechter, goede ribbenkast, 
voldoende hoeking en goede staart. Uitmuntend temperament.  
1 Uitmuntend  
Coolmen’s Celebration – Koeleman-Blessing  
Mooi type teef die voor leeftijd in goede conditie is. Mooi hoofd met correcte uitdrukking. Te korte 
croupe en typische staart. Goed temperament.  

2 Uitmuntend 


