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Keurmeester: Mevr. D. Mensink 

 
Beste reu en Beste van het Ras 
Mocnys Knoxville – Nugteren 
RCAC/RCACIB reuen 
Alkhamhurst Russel Square - Verhaag 
Beste teef 
Shiny Bryzgi Chernogo Morya - Egorova 
RCAC teven 
Wahnahnish Look A Like – Candel 
RCACIB teven 
Jive Talking from Service Paradise – Kuijt-vd Kerkhof 
Beste Jongste Pup  
Suitable Companion Kenzo Impress- v Steenbergen 
 
Jongste Puppyklas reuen 
Suitable Companion Kenzo Impress – v Steenbergen 
Jongeman van 5 mnd. van een leuk type. Mannelijk hoofd met goede verhoudingen, mooi 

donker oog en correct oor. Prima bovenbelijning die hij in gang nog vaster moet krijgen. 
Mooie voorborst met prima ribben. Voldoende achter, sterk bone, goede voeten en prima 

vacht. Gaat vlot, voldoende stuwend met nog veel beweging in zijn voeten. Prima 
temperament.  

1 Veelbelovend 
 
Puppyklas reuen 
Wizzy Wicked’s Luke Skywalker – Haffert 
Jongeman die al heel erg ver is in ontwikkeling. Mooi mannelijk hoofd met super pigment, 
mooie verhoudingen, correct oor, oog en gebit. Prima bovenbelijning en staartaanzet, hals 
vertoont iets keelhuid. Prima gehoekt rondom, super voorborst en mooie ribben. Stevige 
dijen, krachtig bone en goede voeten die hij in front wat naar buiten draait. Gaat vlot met 
voldoende stuwing. Prima temperament.  
1 Veelbelovend 
 

Jeugdklas reuen 
Wahnahnish Simply Sensational – Candel 

Jongeman van 9 mnd. die in sommige dingen nog echt een pup is maar en heel goed 
rasbeeld toont. Mooi hoofd met prima verhoudingen, prachtig pigment, een smiley face en 

een super expressie. Hals toont iets keelhuid. Prima bovenbelijning en een correct 
aangezette otterstaart. Prima gehoekt rondom, mooie voorborst en beste ribben. Krachtig 

bone, goede voeten en prima vacht. Gaat vlot en vrolijk met een prima temperament door 
de ring.  

1 Uitmuntend 
Riverflow Storm Of Stars – vd Breemen 

Reu met een uitmuntend totaalbeeld, een krachtige verschijning. Correcte gele vacht en een 
vrolijke otterstaart. Krachtig mannelijk hoofd met goede verhoudingen, super pigment en 

mooi donker oog. Prima bovenbelijning, hals toont wat keelhuid. Voldoende gehoekt 



rondom en super ribben. Sterk bone en goede voeten die hij in stand wat naar buiten draait. 
Gaat vlot met voldoende stuwing maar nog wat los in front. Prima temperament.  

2 Uitmuntend 
Our Beautiful Star of Storm’s Legacy –Cools  
Zwarte knul van net 1 jr. met een zeer goed totaalbeeld. Hoofd met goede verhoudingen, 
correct oor en gebit, goede oogkleur maar oog is wat prominent aanwezig. Krachtige droge 
hals, prima bovenbelijning en staartaanzet en mooie otterstaart. Zag voorhand graag sterker 
gehoekt, achter ruim voldoende. Licht geronde ribben, sterk bone, goede voeten maar de 
polsen veren te ver door. Gaat vlot, soms achter wat nauw. Heeft nog veel tijd nodig om 
volwassen te worden. Prima temperament.  
3 Zeer goed 
 
Tussenklas reuen 
Global Player Uber Den Wolken – vd Kuip-Meijberg 
Jonge knul van 20 mnd., mooi chocolaatje. Mannelijk hoofd met mooie verhoudingen en 
mooi donker oog, voor deze vachtkleur correct. Krachtige hals maar bovenbelijning moet 
nog iets sterker worden. Prima gehoekt rondom, super voorborst, mooie ribben. Krachtig 
bone, mooie compacte voetjes en goede vacht. Gaat vlot maar moet in alles nog wat vaster 
worden. Prima temperament.  

1 Uitmuntend  
 

Openklas reuen 
Mocnys Knoxville – Nugteren 

Beschrijving ontbreekt 
1 Uitmuntend CAC/CACIB/BOB 
Alkhamhurst Russel Square – Verhaag 
Prachtige gele reu van 24 mnd. met een innemend hoofd en smiley uitdrukking door zijn 
prachtige pigment. Prima topline en staartaanzet, prima gehoekt rondom en mooie 
voorborst met super ribben. Sterke dijen, prachtig bone en prima voeten. Goede vacht. Gaat 
vlot met veel drive en temperament door de ring.  
2 Uitmuntend RCAC/RCACIB 
Love Is The Power fan’t Detica – v Bergen-Kamphuis 
Zwarte reu van 2 jr. met een mannelijk totaalbeeld. Hoofd met goede verhoudingen, goede 
oogkleur maar wat prominent aanwezig en correct oor. Prachtige hals die wat droger kon, 

prima bovenbelijning en vrolijke staart die wat meer de vorm van otterstaart kon hebben. 
Prima ribben, mooie voorborst, krachtig bone en goede voeten. Gaat vlot met voldoende 

drive. Prima temperament.  
3 Uitmuntend 

Rangers Wish I had A Dream – Jalving 
Zwarte jongeman van 2 jr. de voor mij van alles een beetje veel heeft. Krachtig hoofd 

waarvan de voorsnuit wat langer zou mogen, diepe stop en hij toont wat bakken. Goede 
bovenbelijning, voldoende gehoekt rondom. Hals toont wat keelhuid. Prima ribben die wat 

diep zijn, correct bone en goede voeten. Gaat vlot maar is achter wat nauw. Prima 
temperament.  

4 Zeer goed 
John Legend v’t Chielewout – Sprenger-d Roover 



Reu met een mannelijk totaalbeeld de voor mij van alles te veel heeft en mij in hoofd aan 
een ander ras doet denken. Dit komt door de te korte voorsnuit en te diepe stop. Goede 

bovenbelijning, mooie voorborst maar hals toont veel keelhuid. Goede ribben die te diep 
zijn. Mooie vachtstructuur, correct bone, goede voeten maar steile polsen. Gaat vlot en 
vrolijk door de ring. Goed temperament.  
Goed 
 
Kampioensklas reuen 
LAB’Spb Yu-Piter – Kravchenko 
Gele kampioen met een mooi hoofd, super pigment en een innemende expressie. Correcte 
bovenbelijning, voldoende gehoekt rondom, prachtige voorborst en super ribben. Krachtige 
hals met wat keelhuid, sterk bone, goede voeten die hij soms wat naar buiten draait in front. 
Sterke dijen. Gaat vlot, voldoende stuwend maar staat minder sterk in zijn achterhand. 
Prima temperament.  
1 Uitmuntend 
Eliminator Danger of Bohemia Bras – Slemr/Janku 
Donker gele reu met een compact totaalbeeld. Mooi hoofd met prima expressie. Mooie 
bovenbelijning, goed gehoekt rondom, super ribben en prachtige voorborst. Sterk bone en 
goede voeten. Zag hem graag een fractie hoger op de benen. Prima vacht. Gaat vlot met 

voldoende drive. Vrolijk temperament.  
2 Uitmuntend 

 
Jongste Puppyklas teven 

Suitable companion Shadow Impress – v Beek-v Leeuwen 
Zwarte jonge baby (5 mnd) met een blij temperament. Vrouwelijk hoofd met correct oog, 
oor en gebit. Hoofd toont een tikje wigvormig. Prima bovenbelijning en voldoende gehoekt 
rondom. Goede ribben, passend bone, ovale voetjes en mooie klassieke vacht. Gaat vlot en 
blij door de ring.  
Belovend 
 
Puppyklas teven 
Wizzy Wicked’s Leia Organa – Derksen-d Vries 
Gele jongedame van 8 mnd. met een vrouwelijk hoofd, mooi pigment, goede verhoudingen 
en mooi donker oog. Goede bovenbelijning en staartaanzet, goed gehoekt rondom en prima 

ribben. Sterk bone, goede voeten die ze in front wat uitdraait. Correcte vachtstructuur. Gaat 
vlot met voldoende drive. Prima temperament.  

1 Veelbelovend 
Rangers Wish Passion For Speed – Meutstege  

Blonde jongedame met een vrouwelijk totaalbeeld. Hoofd is nog wat smal, vol pigment en 
zoete expressie. Krachtige hals maar bovenbelijning moet wat sterker worden. Voldoende 

gehoekt rondom, mooie voorborst, goede ribben, sterk bone, goede voeten en goede 
vachtstructuur. Gaat vrolijk en blij door de ring.  

2 Veelbelovend 
Dolly Jane v Jojamaco’s Hof – Vos-Snoek 

Bruin chocolaatje van 7 mnd. Vrouwelijk hoofd met goede verhoudingen en correcte 
oogkleur bij de vacht. Goede bovenbelijning, evenredig gehoekt rondom en gewelfde 



ribbenpartij. Passend bone en goede voeten die ze voor wat naar buiten draait. Gaat voor 
haar leeftijd goed door de ring.  

Belovend 
 
Jeugdklas teven 
Wahnahnish Look A Like – Candel 
Gele eyecatcher die ik voor de perfectie een fractie hoger op de benen had willen zien. Mooi 
vrouwelijk hoofd met super pigment en een happy face. Mooie droge hals, prima 
bovenbelijning en staartaanzet. Prima gehoekt rondom, mooie voorborst en super ribben en 
stevige brede gespierde dijen. Goede voeten en correcte vacht. Gangwerk met voldoende 
drive. Leuk temperament.  
1 Uitmuntend RCAC 
As Long As You Love Me v’t Chielewout – v Leeuwen/Koppenol-Klaver 
Mooie gele jongedame met een uitmuntend totaalbeeld. Vrouwelijk hoofd met goede 
verhoudingen, prachtig pigment en daardoor een happy face. Krachtige droge hals, prima 
bovenbelijning en staartaanzet. Goed gehoekt rondom, mooie voorborst en prima ribben. 
Sterk bone, goede voeten en goede vachtstructuur. Gaat vlot met veel drive en allure door 
de ring.  
2 Uitmuntend 

Riverflow Calm After The Storm – vd Breemen 
Gele jongedame met een uitmuntend totaalbeeld, echt meisje. Hoofd met goede 

verhoudingen en super pigment. Hoofd toont nog wat smal. Prima bovenbelijning, voorhand 
zou wat beter gehoekt mogen zijn, achter voldoende. Mooie ribben, prima bone en voeten 

en goede vachtstructuur. Gaat vlot met voldoende drive en blij temperament door de ring.  
3 Uitmuntend 
One Precious Girl of Storm’s Legacy – d Graaf 
Zwarte jongedame met een vrouwelijk totaalbeeld. Mooi hoofd met zachte uitdrukking en 
mooi donker oog. Prima hals, bovenbelijning en staartaanzet. Voldoende gehoekt rondom 
en licht gewelfde ribben. Passend bone, goede voeten en prima vacht. Gaat vlot met 
voldoende stuwing. Heeft nog veel tijd nodig om volwassener te worden.  
4 Zeer goed 
Mount Terra Nova fan ’t Detica – v Bergen-Kamphuis 
Zwarte krachtige jongedame met een vrouwelijk hoofd. Wat korte voorsnuit, goed oog, oor 
en gebit. Krachtige droge hals, bovenbelijning loopt nog wat op en mooie ribben. Goed 

gehoekt rondom en mooie voorborst. Zou voor mij een fractie meer beenlengte mogen 
hebben. Sterk bone, goede voeten en prima vacht. Gaat vlot, maar duikt wat in haar 

voorhand waardoor de bovenbelijning wat oploopt. Leuk temperament.  
Zeer goed 

Reed’s Fowling Black Salsa – Kooij 
Nog heel jeugdig teefje van 1 jr. Vrouwelijk hoofd, mooi donker oog, kleine ridge, correct 

oog, oor en gebit. Krachtige droge hals, prima bovenbelijning maar ik zag graag een betere 
otterstaart. Evenredig gehoekt rondom, licht gewelfde ribbenpartij, passend bone en goede 

voeten. Gaat vlot met voldoende drive door de ring. 
Zeer goed 

 
Tussenklas teven 

Shiny Bryzgi Chernogo Morya – Egorova 



Verslag ontbreekt 
1 Uitmuntend CAC/CACIB 

Jive Talking from Service Paradise – Kuijt-vd Kerkhof 
Mooie gele jongedame met een innemend hoofd, smiley face en super pigment. Correct 
oog, oor en gebit. Mooie droge hals, prima bovenbelijning en staartaanzet. Prima gehoekt 
rondom, mooie ribben en lekkere brede stevige dijen. Sterk bone, mooie voeten. Loopt vlot 
met voldoende drive en blij temperament. Heeft haar beste jas vandaag thuis gelaten.  
2 Uitmuntend RCACIB  
Riverdance of The Barking Voices – Kenters 
Zwarte jongedame van 18 mnd. met een vrouwelijk hoofd en een uitmuntende expressie. 
Correct oog, oor en gebit. Krachtige hals, bovenbelijning loopt nog wat op, mooie voorborst 
en super ribben. Stevige gespierde dij. Gaat vlot, voldoende stuwend en blij door de ring.  
3 Uitmuntend 
One Little Bubble of Storm’s Legacy – d Graaf 
Gele jongedame met een vrouwelijk hoofd met wat korte voorsnuit, een wat prominent 
aanwezig oog en super pigment. Mooie droge hals, correcte bovenbelijning, voldoende 
gehoekt rondom en prima ribben. In een iets te goed gevoerde conditie vandaag. Mooie 
voorborst, goed bone, goede voeten en prima vacht. Leuk temperament.  
4 Zeer goed 

Suitable Companion Angel Homey – v Beek-v Leeuwen 
Gele jongedame, wat fijn gebouwd type. Vrouwelijk totaalbeeld met mooi pigment en wat 

smal gestrekt hoofd. Droge hals, prima bovenbelijning en staartaanzet. Zag voorhand graag 
beter gehoekt en meer opgevuld. Lichtgewelfde ribben, passend bone en correcte (?) 

voeten. Gaat vlot maar moet aan alles nog wennen, ook aan het betasten, daarom nu nog 
een goed.  
Goed 
Sunny of The Chocolate Bourg – Karssen 
Bruine jongedame die voor mij, met name in hoofd en keelhuid veel te veel heeft. Prima 
oogkleur bij deze vacht. Correcte bovenbelijning, fractie lage staartaanzet, evenredig 
gehoekt rondom en prima ribben. Zag dijen graag wat breder en bespierder. Prachtige 
vachtstructuur, sterk bone en goede voeten. Gaat vlot en blij door de ring. 
Zeer goed 
 
Openklas teven 

Rosemade Never Say Never – Egorova 
Prachtige zwarte dame die vrolijk en blij door de ring gaat. Uitmuntend totaalbeeld. Mooi 

vrouwelijk hoofd met goede verhoudingen en innemende expressie. Mooie hals, prima 
bovenbelijning, prachtige voorborst en goed gehoekt rondom. Super ribben, sterk bone 

maar zag voeten graag wat ronder. Prima vacht. Gaat vlot maar achter licht koehakkig. Prima 
temperament.  

1 Uitmuntend 
Ramble Rose of Westbrook Castle – vd Westerloo 

Zwarte dame van 2 jr. met een vrouwelijk hoofd en goede verhoudingen. Mooi donker oog 
maar wat prominent aanwezig. Krachtige hals, prima bovenbelijning en evenredig gehoekt 

rondom. Voorborst zou wat uitgesprokener mogen worden. Licht gewelfde ribben en nu nog 
een licht oplopende onderbelijning. Passend bone, goede voeten en correcte vacht. Gaat 

vlot, voldoende stuwend en blij door de ring. 



2 Zeer goed 
Rangers Wish Dreams Do Come True – Jalving 

Zwarte jongedame van 2 jr. die voor mij in alles nog wat meer moet uitzwaren. Vrouwelijk 
hoofd met goede verhoudingen en mooi donker oog. Rugbelijning loopt soms nog wat op. 
Evenredig gehoekt, goed gewelfde ribben, passend bone, goede voeten en prima 
vachtstructuur. Gaat vlot maar zou wat meer mogen stuwen.  
3 Zeer goed 

 
 
 


