
NLV Regionale Clubmatch  
Waalwijk 11 september 2016 
Keurmeester: Mevr. G. Ek 
 
Beste reu en Beste van het Ras 
Remember The Lab’s Boterbloem - Boonstra 
Beste Jongste Pup 
She’s Like The Wind Diamond & Pearl – Ellis 
Beste teef 
Rose - Banis 
Beste Puppy  
Bender-Senang Photogenic Karma - Hutten 
 
Jongste Puppyklas reuen 
She’s Like The Wind Diamond & Pearl – Ellis 
Beeldige puppy van 5 mnd. met een aantrekkelijk hoofd en uitdrukking. Uitmuntende 
schouderligging, zwaar bone en uitmuntende vachtstructuur. Prachtig stuwend gangwerk. Ik 
ben weg van hem.  
1 Veelbelovend, Beste jongste pup 
 
Puppyklas reuen 
Gert Back In Black vd Duvekater – Backers 
Uitmuntende jonge pup met een beeldig hoofd en uitdrukking. Stevige hals overgaand in 
uitmuntende schouderligging. Vlakke bovenlijn, beeldige tonvormige ribben en zwaar bone. 
Zeer goed gangwerk. Uitmuntende vachtkwaliteit. Beeldige jonge pup.  
1 Veelbelovend 
 
Jeugdklas reuen 
Labrador Garden’s Undercover Dog – v Tricht-v Leeuwen 
Reu met een beeldig mannelijk hoofd. Uitmuntende hals en schouder, vlakke bovenlijn en 
goede staartaanzet. Uitmuntend bone, tonvormige ribben en vachtstructuur van uitmuntend 
type. Goed en ruim gangwerk.  
1 Uitmuntend 
Our Beautiful Star of Storm’s Legacy – Boonstra 
1 jr. beeldige mannelijke jongen die precies goed is voor zijn leeftijd. Super hals en 
schouderligging overgaand in vlakke bovenlijn en staartaanzet. Goed gehoekt achter. Heel 
goed gangwerk. Vandaag niet in zijn beste feestpak.  
2 Uitmuntend 
Riverflow Just A Matter Of Time – vd Breemen 
Reu van 9 mnd. met een aantrekkelijk hoofd en uitdrukking. Stevige hals, goede 
schouderligging overgaand in vlakke bovenlijn en staartaanzet. Uitmuntende voorborst en 
goede vachtkwaliteit. Goed gangwerk.  
3 Uitmuntend 
Riverflow Just Like The First Time – vd Breemen 
Reu van 10 mnd. met een heel mooi hoofd en uitdrukking. Stevige hals overgaand in goede 
schouderligging. Vlakke bovenlijn, goed gehoekt voor en achter en uitmuntende tweede dij. 
Super vachtkwaliteit. Goed en ruim gangwerk.  



4 Uitmuntend 
Penny Royal’s Pumpkin Pie – vd Voorden 
10 mnd. oude reu met een attente uitdrukking. Stevige hals maar ik zag graag een vlakkere 
bovenlijn. Goede gehoekte voorhand en vachtstructuur van goede kwaliteit. Goed gangwerk.  
Zeer goed 
Porthos of The Noble Falcon – d Boer 
Reu van 15,5 mnd. met een wat fors hoofd. Goede schouderligging, goede voorhandhoeking 
en diepe borstkas. Gangwerk is in orde wanneer hij er zin in heeft.  
Zeer goed 
Foxeslake Bring Me Home – Kock 
Reu van 14 mnd. die naar mijn smaak wat aan de zware kant is. Stevige hals, goede 
voorhandhoeking, diepe tonvormige ribben en uitmuntende vachtstructuur. Vanwege zijn 
gewicht krijgt hij een zeer goed. 
Zeer goed 
 
Tussenklas reuen 
Laboriginals Positivo – v Vroenhoven 
Heel aantrekkelijke reu met een uitmuntende hals en schouderligging overgaand in vlakke 
bovenlijn en goede staartaanzet. Uitmuntende ribbenkast, uitmuntende vachtstructuur en 
dijen. Zeer goed gangwerk wanneer het hem uitkomt. Hij en zijn eigenaar hebben 
ringtraining nodig.  
1 Zeer goed 
Bram vd Kroosthappers – d Boer-Kerkum 
Reu van 19 mnd. met een mooi hoofd en stevige hals. Goede voorhandhoeking en goede 
kwaliteit vachtstructuur. Stuwend gangwerk.  
2 Zeer goed 
Dundoll’s Choice Anthony – Hahn 
Reu van 20 mnd. die aan de grote kant is. Hij is vandaag wat onzeker. Hij mist massa en heeft 
vandaag een enkele vacht.  
Goed 
 
Openklas reuen 
Remember The Lab’s Boterbloem – Boonstra 
3 jr. reu met een beeldig hoofd en uitdrukking. Uitmuntende hals, schouder, bovenlijn en 
staartaanzet. Uitmuntende gehoekt voor en achter, goede vacht en diepe tonvormige 
ribbenkast. Goed en ruim gangwerk.  
1 Uitmuntend Beste Reu en BOB 
Riverflow Impress With Stars – vd Breemen 
3 jr. beeldige reu van het ouderwetse type en van het juiste formaat. Stevige hals, vlakke 
bovenlijn en uitmuntende staartaanzet. Ik ben weg van zijn tweede dij. Uitmuntend bone en 
tonvormige ribben. Zeer goed gangwerk.  
2 Uitmuntend 
Jill’s Summer Splash of Sir Geof – Koster 
Bijna 3 jr. reu, een beeldige jongen met een aantrekkelijk hoofd. Uitmuntende hals en 
schouder, bovenlijn en staartaanzet. Mooi formaat, diepe tonvormige ribben en grove vacht. 
Uitmuntend gangwerk.  
3 Uitmuntend 



Kobus off The Heather Field – Verstraten 
Reu van 26 mnd. met een mannelijk hoofd en stevige hals. Vlakke bovenlijn met goede 
staartaanzet, uitmuntende ribbenkast en goed gehoekt voor en achter. Uitmuntende vacht. 
Stuwend gangwerk. 
4 Uitmuntend 
Noble Noam v Actreon – Schuitemaker-d Vreugd 
Deze 4 jr. jongen is naar mijn smaak te klein. Knap hoofd, goede schouderligging en vlakke 
bovenlijn. Goed gehoekt voor en achter. Tijdens het gaan iets wijd voor. Uitmuntende 
vachtkwaliteit.  
Zeer goed 
Gentle Goban from The Groove Of Joy – Smids-vd Heuvel 
4 jr. reu die wat aan de kleine kant is. Mooie uitdrukking en stevige hals. Vlakke bovenlijn en 
zeer goede voorhandhoeking. Goed gebalanceerde ribben en uitmuntend bone. Helaas is 
zijn gebit niet correct en daarom krijgt hij een zeer goed.  
Zeer goed 
Foxeslake Morning Bird – Harkema 
2,5 jr. reu met een heel mooi hoofd. Stevige hals, goede schouderligging en diepe 
tonvormige ribben. Uitmuntend formaat en goede vachtkwaliteit. Ruim gangwerk.  
Uitmuntend 
No Doubt of Zofie’s Choice – Hahn 
2,5 jr. reu met een wat tengerder formaat en in heel gespierde conditie. Vandaag draagt hij 
zijn zomerkostuum. Uitmunten gangwerk.  
Goed 
 
Fokkersklas reuen 
Riverflow Storm Of Stars – vd Breemen 
Gele reu van 16 mnd. van een uitmuntend rastype. Goede schouderligging overgaand in 
vlakke bovenlijn met goede staartaanzet. Uitmuntende voorborst en prachtige dijen. In 
goede vacht. Ruim gangwerk.  
1 Uitmuntend 
 
Jongste Puppyklas teven 
Bux of Royal Pleasure – Willems 
Puppy van 5 mnd. met een vrouwelijk hoofd en stevige hals. Is nu in de groei en ik zag haar 
graag wat zwaarder teneinde haar op haar best te zien. Toch een heel mooie pup met ruim 
gangwerk.  
1 Veelbelovend 
 
Puppyklas teven 
Bender-Senang Photogenic Karma – Hutten 
Pup van 9 mnd. van super kwaliteit een in gespierde conditie. Heel aantrekkelijk hoofd en 
uitdrukking. Uitmuntende stevige hals en uitmuntende schouderligging. Prachtige 
tonvormige ribben en uitmuntende dijen. Mooie voorhand en goed bone. Super gangwerk.  
1 Veelbelovend, Beste Pup 
Ashantie – d Ruijter 
Pup van 8 mnd. met een vrouwelijk hoofd en stevige hals. Uitmuntende vachtkwaliteit, 
goede voorhandhoeking en goede tweede dij. Goed gangwerk.  



2 Veelbelovend 
Dolly Jane v Jojamaco’s Hof – Vos-Snoek 
Chocolate pup van 7 mnd. met een vrouwelijk hoofd. Goede hals overgaand in goede 
schouderligging. Diepe ribbenkast. Goed gangwerk.  
3 Veelbelovend 
 
Jeugdklas teven  
Yeva Yadee v Actreon – Ammerlaan/v Loe 
In totaalbeeld beeldige teef van 11 mnd. met een aantrekkelijke uitdrukking. Uitmuntende 
hals, schouderligging, bovenlijn en staartaanzet. Prachtige voorborst, diepe tonvormige 
ribben en uitmuntende vacht. Ruim gangwerk.  
1 Uitmuntend 
Fern  v’t Witte Noorderlicht – Noordermeer 
Vrouwelijk meisje van 17 mnd. dat nog tijd nodig heeft. Uitmuntende vacht en goede 
tonvormige ribben. Gangwerk in orde. 
2 Zeer goed 
Black Pearl of Campells Lear – Kamps 
Teef van 10 mnd. met een vrouwelijk hoofd en stevige hals. Grove vacht en  goede borstkast. 
Stuwend gangwerk. Ze heeft wat ringtraining nodig om zich op haar best te kunnen tonen.  
3 Zeer goed 
Skadi Isa of Asgard’s Hope – Vergossen 
Vrouwelijk meisje van 9 mnd. met een lieve uitdrukking. Helaas is haar gebit niet correct. 
Goede vacht en goede dijen. Gangwerk in orde. Vanwege het gebit een zeer goed. 
4 Zeer goed 
Dushi Right Valuta – Schoenmakers 
Dit meisje van 9 mnd. is in totaalbeeld veel te tenger. Lieve uitdrukking. Vlakke bovenlijn. Ze 
heeft haar zomerjurk aan vandaag. Uitmuntend gangwerk.  
Goed 
Freyja Fehu of Asgard’s Hope – vd Berg 
Vrouwelijk meisje van 9 mnd. die naar mijn smaak te klein is. Vrouwelijk hoofd, vlakke 
bovenlijn, goede staartaanzet en goede vachtkwaliteit. Zeer goed gangwerk.  
Goed 
Irislav Brown Edetion – Ellis 
Teef van 15 mnd. die de keurmeester haat. Met training kan dat goedkomen. Vrouwelijk 
hoofd, uitmuntende schouderligging met vlakke bovenlijn en goede staartaanzet. Goede 
vacht. Zeer goed gangwerk.  
Zeer goed 
 
Tussenklas teven 
Foxeslake Bohemian Rhapsody – Smits-Deurvorst 
Beeldige vrouwelijke meid van 23 mnd. met een uitmuntende hals, schouder, vlakke 
bovenlijn en staartaanzet. Uitmuntende tonvormige ribben, prachtig bone en massa en 
correcte dubbele vacht. Stuwend gangwerk.  
1 Uitmuntend 
Laboriginals Primadonna – Jansma-Brehm 



Lief vrouwelijk meisje van 17 mnd. met een uitmuntende hals overgaand in goede 
schouderligging. Vlakke bovenbelijning en goede staartaanzet. Uitmuntende tonvormige 
ribben maar zag graag meer dijen. Uitmuntende vacht. Goed gangwerk.  
2 Uitmuntend 
Dutchlabd Rumor Has It – v Vliet-d Jong 
Aantrekkelijk meisje van 23 mnd. met een lieve uitdrukking. Goede schouderligging, 
uitmuntende tonvormige ribben, uitmuntende vacht en –structuur en mooie achterhand. 
Goed gangwerk.  
3 Uitmuntend 
Maurelly’s My Heart Is True – Schoof 
Bijna 2 jr. vrouwelijke meid met een mooie uitdrukking. Uitmuntende hals overgaand in 
goede schouderligging. Uitmuntende tonvormige ribben, goede voorhand en zeer goede 
dijen. Gaat goed. Goede vacht.  
4 Uitmuntend 
 
Openklas teven 
Rose – Banis 
3 jr. vrouwelijke meid met de allerliefste uitdrukking. Uitmuntende hals, schouder, bovenlijn 
en staartaanzet. Uitmuntende voorhand en diepe tonvormige ribbenkast. Super formaat. 
Goede vachtkwaliteit. Ruim gangwerk.  
1 Uitmuntend, Beste teef 
Mid Summer Dream of Storm’s Legacy – Vos-Snoek 
3 jr. lieve vrouwelijke teef met een beeldige uitdrukking. Uitmuntende hals, schouders, 
bovenlijn en staartaanzet. Uitmuntende dijen, goede vachtkwaliteit. Soepel en ruim 
gangwerk. Zeer goed bone.  
2 Uitmuntend 
Labrador Garden’s Take A Chance On Me – v Tricht-v Leeuwen 
Teef van 24 mnd. van een heel mooi rastype, hoewel ze meer beenlengte kon hebben. 
Vrouwelijke uitdrukking. Stevige hals overgaand in goede schouderligging, vlakke bovenlijn 
en goede staartaanzet. Uitmuntende dijen. Zeer diepe ribbenkast, mooie voorborst en 
uitmuntende vacht. Goed gangwerk.  
3 Uitmuntend 
Nunca Noreen v Jojamaco’s Hof – Vos-Snoek 
4 jr. teef met een stevige hals en vlakke bovenlijn. Goede dijen, goede voorborst en goede 
vachtkwaliteit. Zeer goed gangwerk.  
4 Uitmuntend 
Whispering Bell Heather’s Shiraz – Meys 
3 jr. teef van een beeldig rastype en met lieve uitdrukking. Uitmuntende voorborst, diepe 
ribbenkast en goede vachtstructuur. 
Uitmuntend 
The Narrow Fields Sense Of Love – Albers-Geertsen 
2 jr. vrouwelijke meid die naar mijn smaak in totaalbeeld te klein is. Mooie uitdrukking. 
Vlakke bovenlijn, goede voorhandhoeking. Soepel gangwerk. Is vandaag in haar zomerjurk.  
Zeer goed 
Crystal Spirit Limited Edition – Kirindongo 



2 jr. heel vrouwelijke teef maar naar mijn smaak in totaalbeeld te klein. Lieve uitdrukking. 
Vlakke bovenlijn, diepe tonvormige ribben. Te steile voorhand. Goede tweede dij en goede 
vachtstructuur. Goed gangwerk.  
Zeer goed 
Marsieyenna Karli Lust For Life – Barten 
Lief klein ding van 29 mnd. maar in totaalbeeld veel te klein. Heeft formaat, massa en bone 
nodig. Uitmuntende bovenlijn met goede staartaanzet. Vacht is van goede kwaliteit maar 
vandaag heeft ze haar zomerjas aan. Goed gangwerk.  
Goed 
Laboriginals Oopsy Daisy – Jansma-Brehm/Miltenburg-Jansma 
Beeldig vrouwelijk meisje van 2,5 jr. met goede schouderligging en vlakke bovenlijn. Goede 
voor- en achterhandhoeking, uitmuntende vachtkwaliteit. Gangwerk achter is in orde maar 
voor is slecht.  
Zeer goed 
 
Fokkersklas teven 
Abayomi Pacha of Sweet Ale – Zoetebier-Koopman 
Prachtige meid van 15 mnd. met een lieve uitdrukking. Uitmuntend in totaalbeeld. Ik ben 
weg van haar dijen. Zeer goed gangwerk.  
1 Uitmuntend 
Madiba Diamond of Dutch Print – v Noord-Klomp 
Beeldige ouderwetse meid van 27 mnd. Veel moderne teven van vandaag zouden hun 
voordeel kunnen doen met haar “looks”. Beeldige uitdrukking. Uitmuntende tonvormige 
ribben, uitmuntende schouder, bovenlijn en staartaanzet. Goede vacht. Goed gangwerk.  
2 Uitmuntend 
Happy Pippa from The Groove Of Joy – Zwartbol-d Bie 
3 jr. teef, een heel mooi meisje met een aantrekkelijke uitdrukking. Uitmuntende hals, 
schouders, bovenlijn en staartaanzet. Uitmuntende tonvormige ribben en dijen. Goed 
gangwerk op goede benen. 
3 Uitmuntend 
Sep v.’t Hoogeind – v Weert-Scheepers 
Vrouwelijke meid van 14 mnd. met een lieve uitdrukking. Stevige hals overgaand in goede 
schouderligging, vlakke bovenlijn en uitmuntende staartaanzet. Vandaag heeft ze geen 
ondergoed aan. Uitmuntend gangwerk.  
4 Uitmuntend 
Hailey – d Ruijter 
5 jr. meisje die aan de kleine kan is maar goed in elkaar zit. Zeer goede voorborst. Helaas is 
haar gebit niet correct en daarom krijgt ze een zeer goed. 
Zeer goed 
 
Veteranenklas teven 
Boyd Girls Autumn vd Rooise Heikant – Walhout-Ritmeijer 
12 jr. super meid in keiharde conditie. Wat een schat om dit prachtige meisje te bezitten. 
1 Uitmuntend 
Brittney vd Hoogen Broek – Vos-Snoek 
Beeldig oudje van 12 jr. maar wel een lekker ding. Ze toont nog steeds al haar mooie 
eigenschappen. 



2 Uitmuntend 
Nir Omme Catharina Bise – Engelbert 
Geweldige veteraan van 9,5 jr. met een uitmuntende hals, schouder, bovenlijn en 
staartaanzet. Uitmuntende voorborst, zeer goed formaat, uitmuntende tonvormige ribben 
en goede vacht. Gaat als een jonkie. 
3 Uitmuntend 
Luna v ’t Klaphek – Hokken 
10 jr. beeldige teef van uitmuntende kwaliteit en met lieve uitdrukking. Uitmuntende hals, 
schouders en ze heeft nog steeds haar uitmuntende bovenlijn. Goede staartaanzet, 
uitmuntend formaat en uitmuntende vachtstructuur. Voor leeftijd goed gangwerk.  
4 Uitmuntend 
 
Gecastreerde reuen 
Omar Kyndalyn – v Voorbergen 
Mannelijke jongen van 6,5 jr. met een heel mooie uitdrukking. Uitmuntende ribbenkast, 
goede dijen en goede vachtstructuur. Goed gangwerk.  
1 Uitmuntend 
Kyndalyn Duke – v Voorbergen 
Bijna 3 jr. reu met een heel mooi hoofd en uitdrukking. Bovenlijn kon vlakker, mooie 
ribbenkast, goed formaat en goede vachtstructuur. Zeer goed gangwerk.  
2 Uitmuntend 
  


