
Rotterdam, 29 juli 2017 
Keurmeesters: Mr. C. Mackay (GB) en Mr. K. Young (GB) 
 
Beste teef en Beste van het Ras 
New York of Angel’s Head – Onkelinx 
RCAC/RCACIB teven 
Hola de L’Etang Balancet - Dreyfus 
Beste reu 
Wahnahnish Simply Sensational – Candel 
RCAC/RCACIB reuen 
Helvet Can Kandinsky - Oriol 
Beste Veteraan 
Bram de Tweede uit ’t Labradorium – Haspels-Mensink 
Beste pup 
Keep In Love of Labgold – Pastusiak 
Beste Jeugdhond  
Endagora Sweet Cherry - Czajor 
Beste Jongste Pup 
Ashley vd Bosmoat – v Losser 
 
 
Puppyklas reuen 
Keep In Love of Labgold – Pastusiak 
Veelbelovende pup, een heel mooie zwarte labrador. Heel mooi hoofd, uitmuntende schouder en 
voor leeftijd voldoende diepte en sterkte in lichaam. Zeer zuiver gangwerk.  
1 Veelbelovend, Beste pup 
 
Jeugdklas reuen 
A Sense Of Pleasure’s Yule –Leenen 
Reu met een aantrekkelijke belijning die goed wordt voorgebracht. Aantrekkelijk hoofd met een 
vriendelijk oog. Goede voorhand en goed bone, stevige bovenlijn en correcte kniehoeking. Correct 
gangwerk.  
1 Uitmuntend 
Nautical Joy Labrador Dockyard – Hendriksen-d Klerk 
Reu met een aantrekkelijk profiel die goed wordt voorgebracht en in goede conditie. Mannelijk 
hoofd met een vriendelijk oog. Goede hals, bovenlijn en achterhand. Zuiver gangwerk.  
2 Uitmuntend 
Black Knight of The Barking Voices – Salome 
Reu met een goede vacht en conditie die goed wordt voorgebracht. Gebalanceerde belijning. 
Innemend hoofd en vriendelijke uitdrukking. Goede voorhand, gespierde hals overgaand in stevige 
bovenlijn en sterke achterhand. Goed gangwerk.  
3 Uitmuntend 
Candy Store Pimms – Valentin 
Reu met een gebalanceerde belijning die in goede conditie wordt voorgebracht. Mannelijk hoofd met 
een mooi oog. Goede voorhand, halslengte en bovenlijn en correcte kniehoeking. Zuiver gangwerk.  
4 Uitmuntend 
Like Minded vd Peppelenbosch – vd Berg 
Heel aantrekkelijke reu die in goede conditie wordt voorgebracht. Vriendelijk oog en gespierde hals. 
Zuiver gangwerk maar is naar mijn smaak wat te dik.  
Zeer goed 
Renzo vd Hoge Blieker – Postma-Boorsma 



Reu die in goede conditie wordt voorgebracht. Mannelijk hoofd, goede voorhand en goed bone, 
stevige bovenlijn en correcte kniehoeking. Enthousiast gangwerk.  
Uitmuntend 
Greenwood Lodge Our Dream Boy – Nijkamp 
Aantrekkelijke en goed gebalanceerde reu met een mannelijk hoofd en vriendelijke uitdrukking. 
Goede voorhand en goed bone, goede borstdiepte, bovenlijn en achterhand.  
Uitmuntend 
Cardinall od Himalajskeho Cedru –  
Reu in goede conditie die goed wordt voorgebracht. Hoofd is aantrekkelijk maar naar mijn smaak 
tamelijk fors. Goede voorhand maar mist hoekingen. Mist enthousiasme in gangwerk.  
Goed 
 
Tussenklas reuen 
Wahnahnish Simply Sensational – Candel 
Heel aantrekkelijke en goed gebalanceerde reu die in goede vacht en conditie wordt voorgebracht. 
Innemend hoofd met een aantrekkelijke uitdrukking. Goede voorhand en halslengte met een vlakke 
bovenlijn. Goed ontwikkelde achterhand en correcte staartaanzet. Stuwend gangwerk.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB 
Piccadilly’s Roccin’The Shades – McCartney/Nugteren 
Aantrekkelijke en goed gebalanceerde reu in goede conditie. Innemend hoofd met een vriendelijke 
uitdrukking. Goede voorhand, goed bone en stevige bovenlijn. Goede kniehoeking. Zuiver gangwerk.  
2 Uitmuntend 
Creekwater Close To My Heart –d Looze 
Aantrekkelijke en goed gebalanceerde reu in goede vacht en conditie. Mannelijk hoofd met een 
typische uitdrukking. Goede voorhand en goed bone, stevige hals overgaand in correcte bovenlijn. 
Stuwend gangwerk. 
3 Uitmuntend 
Gert Back In Black vd Duvekoater – Backers 
Aantrekkelijke en goed gebalanceerde reu die in goede vacht en conditie wordt voorgebracht. 
Innemend hoofd met een vriendelijk oog. Goede voorhand, hals, bovenlijn en achterhand. Zuiver 
gangwerk. 
4 Uitmuntend 
Our Beautiful Star Of Storm’s Legacy –Gebuers 
Aantrekkelijke reu met een mooie belijning en voorgebracht in goede conditie. Aantrekkelijk hoofd 
en vriendelijk oog. Goede voorhand en bovenlijn. Heel onregelmatig gangwerk.  
Zeer goed 
 
Openklas reuen 
Devonshires The Real McCoy – Verbeek 
Aantrekkelijke reu met een gebalanceerde belijning en in goede conditie voorgebracht. Innemend 
hoofd met een vriendelijk donker oog. Goede voorhand en goed bone, correcte bovenlijn en 
kniehoeking. Heel enthousiast gangwerk.  
1 Uitmuntend 
Riverflow Storm Of Stars – vd Breemen 
Reu die in goede vacht en conditie wordt voorgebracht. Aantrekkelijk hoofd met een innemende 
uitdrukking. Goede voorhand en goed bone, stevige hals, stevige bovenlijn en correcte kniehoeking. 
Zuiver gangwerk.  
2 Uitmuntend 
Remember The Lab’s Boterbloem –Boonstra 
Aantrekkelijke reu met een innemend profiel en voorgebracht in goede conditie. Aantrekkelijk hoofd 
met een vriendelijk oog. Stevige hals, stevige bovenlijn en goede achterhand breedte. Goed 
gangwerk.  



3 Uitmuntend 
Nautical Joy Labrador Lewis Port – Groosman 
Aantrekkelijke reu met een mooie belijning en voorgebracht in goede conditie. Goede voorhand en 
goed bone. Aantrekkelijk hoofd met alerte uitdrukking. Stevige hals, correcte bovenlijn en goed 
ontwikkelde achterhand. Zuiver gangwerk. 
4 Uitmuntend 
John Rocha Gorska Fantazja –Kripak-Ridder 
Hooggestelde mannelijke reu in goede conditie. Goede voorhand en goed bone. Aantrekkelijk hoofd 
met een vriendelijk oog. Vlakke bovenlijn en correcte kniehoeking. Gangwerk mist enthousiasme.  
Uitmuntend 
 
Gebruikshondenklas reuen 
Jill’s Summer Splash of Sir Geof – Koster 
Aantrekkelijke reu met een mooie belijning en voorgebracht in goede conditie. Mannelijk hoofd met 
een vriendelijke uitdrukking. Goede voorhand en goed bone, stevige hals, een stevige bovenlijn en 
goed ontwikkelde achterhand. Correct gangwerk.  
1 Uitmuntend 
Hanrebor Sir Patrick – Companjen 
Innemende reu die in goede conditie wordt voorgebracht. Aantrekkelijke belijning en mooi hoofd. 
Goede voorhand, goed bone en correcte kniehoeking. Zuiver gangwerk.  
2 Uitmuntend 
 
Kampioensklas reuen 
Helvet Can Kandinsky –Oriol 
Heel innemende mannelijke reu met een gebalanceerde belijning. Aantrekkelijk hoofd met typische 
uitdrukking. Goede voorhand, goed bone, stevige hals en bovenlijn en goed ontwikkelde achterhand. 
Goed en stuwend gangwerk.  
1 Uitmuntend RCAC/RCACIB 
Creekwater Cheerio – vd Langenberg 
Aantrekkelijke reu met een mooi profiel en voorgebracht in goede conditie. Mannelijk hoofd met een 
vriendelijk oog. Goede voorhand, goed bone, correcte bovenlijn en stevige goed ontwikkelde 
achterhand. Zuiver gangwerk.  
2 Uitmuntend 
 
Veteranenklas reuen 
Bram de Tweede uit ’t Labradorium – Haspels-Mensink 
Goed voorgebrachte 12 jr. reu die voor leeftijd in goede conditie is. Aantrekkelijk hoofd met alerte 
uitdrukking. Zuiver gangwerk. 
1 Uitmuntend, Beste Veteraan 
 
Jongste Puppyklas teven 
Ashley vd Bosmoat –v Losser 
Heel veelbelovende pup, beeldige vriendelijke hond met mooi oog. Voor leeftijd voldoende 
ontwikkeld. Zeer goed gangwerk en zeer goed voorgebracht.  
1 Veelbelovend, Beste Jongste Pup 
 
Jeugdklas teven 
Endagora Sweet Cherry – Czajor 
Innemende jonge teef met een aantrekkelijke belijning en voorgebracht in goede conditie. Vrouwelijk 
hoofd met typische uitdrukking. Goede voorhand, halslengte, bovenlijn en knie. Goed gangwerk.  
1 Uitmuntend, Beste Jeugdhond 
Mayberry’s Dream Adorable Photo – Burger  



Heel vrouwelijke jonge teef met een gebalanceerde belijning en voorgebracht in goede conditie. 
Aantrekkelijk hoofd met vriendelijk oog. Goede voorhand, hals en bovenlijn. Goed ontwikkelde 
achterhand met correcte staartaanzet. Goed gangwerk.  
2 Uitmuntend 
Grace Abundance of Storm’s Legacy – Boonstra 
Teef met een gebalanceerde belijning die goed wordt voorgebracht. Vrouwelijk hoofd met een 
innemend donker oog. Goede voorhand, goed bone, goede hals, stevige bovenlijn en correcte 
kniehoeking. Eenmaal gewend was het gangwerk correct.  
3 Uitmuntend 
Your Place Or Mine Road Of Princes – t Host 
Heel aantrekkelijke jonge teef met een gebalanceerde belijning die in goede conditie wordt 
voorgebracht. Vrouwelijk hoofd met lieve uitdrukking. Goede voorhand, hals en bovenlijn, correcte 
kniehoeking. Zuiver gangwerk.  
4 Uitmuntend 
Truth Or Dare of The Barking Voices – Boerhof 
Heel aantrekkelijke jonge teef die in goede conditie wordt voorgebracht. Heel vrouwelijk hoofd met 
een vriendelijk oog. Goede voorhand, goed bone, hals, bovenlijn en hak. Eenmaal gewend was het 
gangwerk zuiver.  
Uitmuntend 
Fendawood Jubilee –   
Een heel echte werkhond die in een goede conditie wordt voorgebracht. Aantrekkelijk oog en 
uitdrukking. Goede achterhand en knie. Gangwerk mist enthousiasme. 
Goed 
For Ever Our Joy Fabulous Kiara – Boers-Uitenbroek 
Aantrekkelijke, goed gebalanceerde jonge dame met een innemend hoofd en oog. Goede voorhand, 
goed bone, correcte bovenlijn en goede kniehoeking. Eenmaal gewend was het gangwerk correct.  
Uitmuntend 
Bo of the Chocolate Bourg – Karssen 
Mooie teef die in een goede conditie wordt voorgebracht. Stevige hals, bovenlijn en achterhand. 
Eenmaal gewend was het gangwerk correct. Ze kon meer pigment en een betere uitdrukking hebben. 
Zeer goed 
Anterra Era California –Kareva 
Aantrekkelijke teef met een gebalanceerde belijning. Vrouwelijk hoofd met vriendelijke uitdrukking. 
Goede voorhand en goed bone, goede halslengte overgaand in correcte bovenlijn en goede 
achterhand breedte. Correct gangwerk. 
Uitmuntend 
Labramarine Java – v Nimwegen 
Mooie jonge teef die in goede conditie wordt voorgebracht. Aantrekkelijk hoofd met vriendelijke 
uitdrukking. Goede hals, bovenlijn en knie. Correct gangwerk.  
Uitmuntend 
Klara Okeannas Elite – Boersma 
Goed voorgebrachte vrouwelijke teef met een mooie belijning en aantrekkelijk hoofd met vriendelijk 
en donker oog. Goede voorhand en bovenlijn en correcte kniehoeking. Zuiver gangwerk.  
Uitmuntend 
 
Tussenklas teven 
Everlabs Alison – Oriol 
Aantrekkelijke en goed gebalanceerde jonge teef die in goede vacht en conditie wordt voorgebracht. 
Vrouwelijk hoofd met zachte uitdrukking. Goede voorhand, goed bone en halslengte en correcte 
bovenlijn en knie. Zuiver gangwerk.  
1 Uitmuntend 
Lutti de l’Etang Balancet – Dreyfus 



Goed voorgebrachte teef met een gebalanceerde belijning. Vrouwelijk hoofd met een vriendelijk 
donker oog. Goede voorhand en goed bone, stevige bovenlijn, goed ontwikkelde achterhand en 
goede staartaanzet. Correct gangwerk.  
2 Uitmuntend 
Picturelabs Twinklin Star – Boerhof 
Teef die in goede vacht en conditie wordt voorgebracht. Mooie belijning en aantrekkelijk hoofd en 
oog. Goed bone, bovenlijn en knie. Eenmaal gewend was het gangwerk zuiver.  
3 Uitmuntend 
Wahnahnish Alaska – d Veer 
Aantrekkelijke teef die in goede vacht wordt voorgebracht. Innemend hoofd en uitdrukking. Stevige 
bovenlijn en sterke achterhand. Zuiver gangwerk.  
4 Uitmuntend 
Picturelabs I Will Find You – Boerhof 
Mooie teef in goede conditie met een aantrekkelijk hoofd en vriendelijk oog. Stevige hals en 
bovenlijn en goede knie. Helaas liet ze vandaag geen positief gangwerk zien.  
Zeer goed 
 
Openklas teven 
Riverflow Calm After The Storm – vd Breemen 
Goed gebalanceerde jonge teef in goede vacht en conditie. Vrouwelijk hoofd met een vriendelijk oog. 
Goede hals, bovenlijn en knie. Zuiver gangwerk.  
1 Uitmuntend 
Silver India Leminiscatus – Candel 
Heel mooie en goed voorgebrachte teef met een gebalanceerde belijning. Vrouwelijk hoofd met een 
vriendelijk oog. Goede voorhand, hals, bovenlijn en achterhand. Goed gangwerk.  
2 Uitmuntend 
A Sense Of Pleasure’s Vivi – t Horst 
Aantrekkelijke en goed gebalanceerde dame met een vrouwelijk hoofd en vriendelijke uitdrukking. 
Goede voorhand, goed bone, bovenlijn en goed ontwikkelde achterhand. Correct gangwerk.  
‘Konsul Lab Wiktoria’s Secret – Verbeek 
Aantrekkelijke en goed gebalanceerde jonge dame met een innemen hoofd en vriendelijk oog. 
Stevige hals, bovenlijn en achterhand. Zuiver gangwerk.  
4 Uitmuntend 
Babetje v Budiliumhof – Leenen 
Aantrekkelijke, goed gebalanceerde jonge teef met een vrouwelijk hoofd en vriendelijk oog. Goede 
voorhand, goed bone, bovenlijn en knie. Zuiver gangwerk.  
Uitmuntend 
Destiny vd Buutendiekers – Hetterscheidt-Blom 
Goed gebalanceerde, aantrekkelijke teef met een vrouwelijk hoofd en donker oog. Goede voorhand, 
goed bone, correcte bovenlijn en goede knie. Eenmaal gewend was het gangwerk correct.  
Uitmuntend 
Nora’s Kato vd Rashoeve – v Rosendaal 
Teef die in goede conditie wordt voorgebracht. Aantrekkelijk hoofd en uitdrukking. Mist bone en 
achterhand breedte. Enthousiast gangwerk.  
Zeer goed 
 
Gebruikshondenklas teven 
A Sense Of Pleasure’s Valerie – Korff 
Teef die goed gepresenteerd wordt in goed gespierde conditie en met een gebalanceerde belijning. 
Vrouwelijk hoofd en uitdrukking. Goede hals, bovenlijn en goed ontwikkelde achterhand. Correct 
gangwerk.  
1 Uitmuntend, Beste Gebruikshond.  



 
Kampioensklas teven 
New York of Angel’s Head – Onkelinx 
Goed voorgebrachte gebalanceerde teef met een vrouwelijk hoofd en vriendelijke uitdrukking. 
Goede voorhand, halslengte, bovenlijn en stevige achterhand. Zuiver gangwerk.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB/BOB 
Hola de L’Etang Balancet – Dreyfus 
Zeer aantrekkelijke en goed gebalanceerde teef met een vrouwelijk hoofd en typische uitdrukking. 
Goede voorhand , goed bone, stevige hals en bovenlijn en goed ontwikkelde achterhand. Goed 
gangwerk.  
2 Uitmuntend RCAC/RCACIB 
Karamelle – Valentin 
Goed voorgebrachte gebalanceerde teef in goede vacht en conditie. Aantrekkelijk hoofd met donker 
oog. Stevige hals en bovenlijn en goed ontwikkelde achterhand. Correct gangwerk maar mist 
enthousiasme. 
3 Uitmuntend 
A Sense Of Pleasure’s Tea For Two – Korff 
Aantrekkelijke teef met een mooie belijning. Vrouwelijk hoofd met vriendelijk oog. Goede voorhand, 
goed bone, stevige bovenlijn en goede kniehoeking. Zuiver gangwerk.  
4 Uitmuntend 

 
 
 
 


