
Rotterdam Winner 30 juli 2017 
Keurmeester: Mevr. G. Groeneweg-de Klerk 
 
Beste reu , Benelux Winner en Beste van het Ras 
Alkhamhurst Russel Square - Verhaag 
RCAC/RCACIB reuen 
Wahnahnish Simply Sensational- Candel 
Benelux Jeugdwinner 
Candy Store Pimms – Valentin 
Benelux Veteranenwinner 
A Dream Of Life vd Ansjoros – Bugel-Jansen 
Beste teef en Benelux Winster 
A Sense Of Pleasure’s Tea For Two – Korff 
RCAC/RCACIB teven 
New York of Angel’s Head – Onkelinx/Pleyns 
Jeugdwinster 
Mayberry’s Dream Adorable Photo – Burger 
Beste Pup 
Just A Second vd Kaiserleiten - Korff 
 
Jeugdklas reuen 
Candy Store Pimms – Valentin 
Gele jongen van 12 mnd. met een mannelijk hoofd, goed pigment, mooi donker oog, goed geplaatst 
en gedragen oor en goed gebit. Fraaie hals-rug belijning, rechte rug belijning en mooi ontwikkeld 
lichaam. Prima hoekingen in voor- en achterhand, prima otterstaart die goed is aangezet, goed bone 
en voeten. Gaat met goede paslengte door de ring. Prima bespierd en goede presentatie.  
1 Uitmuntend, Benelux Jeugdwinner 
Greenwood Lodge Our Dream Boy – Nijkamp 
Choc. reu van 13 mnd. van een mooi type. Goed gevormd mannelijk hoofd met prima expressie, 
oogkleur passend bij vacht en goed geplaatst en gedragen oor. Fraaie hals-rug belijning, goede 
voorborst en goed ontwikkeld lichaam. Zeer goede hoekingen voor en achter en goede otterstaart. 
Gaat vlot met voldoende stuwing. Prima presentatie. 
2 Uitmuntend 
Renzo vd Hoge Blieker – Postma-Boorsma 
13 mnd. oude reu van een zeer goed type. Goed gevormd mannelijk hoofd met goed oor, oog en 
gebit. Goede hals-rug belijning, prima voorborst en voor leeftijd goed ontwikkeld lichaam. Goed bone 
en voeten, voldoende otterstaart en mooi donker chocolate. Gaat vlot! Goede presentatie van dit 
ondeugende jongetje. 
3 Uitmuntend 
Pasta La Vista of Storm’s Legacy – vd Putten 
Gele jongen van 13 mnd. van zeer goed type en formaat. Goed ontwikkeld mannelijk hoofd met mooi 
donker oog en prima expressie. Goede halslengte, rechte rug en prima tonvormige ribwelving. Goede 
hoekingen voor 
en achter, prima otterstaart, goed bone maar voeten mogen wat vaster. In het juiste tempo kan hij 
goed lopen. Vandaag heeft hij last van “lekkere luchtjes”. 
4 Uitmuntend 
Thorny Heights Clever And Fast – vd Laar 
Zwarte reu van 12 mnd. van een zeer goed type. Mannelijk hoofd met goede expressie en goed gebit, 
oog en oor. Voldoende halslengte, rechte rug, opperarm mag een fractie schuiner en goede 
ribwelving. Goede achterhand hoeking, goed bone en voeten en voldoende otterstaart. Gangwerk 
zou een wat langere pas kunnen tonen. Goede presentatie. Heeft nog wat tijd en ringtraining nodig.  
Zeer goed 



 
Tussenklas reuen 
Wahnhnish Simply Sensational – Candel 
Rastypische reu met een goed gevormd hoofd, mooi pigment en prima expressie. Fraaie hals-rug 
belijning, voldoende voorborst, tonvormige ribben en voor en achter zeer goed gehoekt. Prima 
otterstaart, goed bone en voeten en goede bespiering. Gaat vlot met goede stuwing door de ring. 
Prima presentatie.  
1 Uitmuntend RCAC/RCACIB 
 
Openklas reuen 
Riverflow Storm Of Stars – vd Breemen 
Gele reu van mooi type en formaat. Goed ontwikkeld hoofd met prima expressie en mooi pigment. 
Goede hals-rug belijning, opperarm mag fractie schuiner, voldoende voorborst en goed gehoekt voor 
en achter. Vrolijk kwispelende otterstaart, goed bone  maar voeten mogen iets compacter. Gaat vlot 
met voldoende stuwing vanuit de achterhand. Prima presentatie.  
1 Uitmuntend 
Devonshires The Real McCoy – Verbeek 
Rastypische reu die vandaag zijn vrolijke hoed heeft opgezet. Goed ontwikkeld hoofd met donker 
oog, prima expressie en prima pigment. Goede halslengte, rechte rug belijning, tonvormige ribben en 
prima voorborst. Evenredige hoekingen in voor- en achterhand, prima otterstaart en goed bone en 
voeten. In het juiste tempo toont hij goed gangwerk. Goed gepresenteerd. 
2 Uitmuntend 
 
Kampioensklas reuen 
Alkhamhurst Russel Square – Verhaag 
Kwaliteitsvolle reu met een innemend mannelijk hoofd. Mooi donker oog met prima expressie en 
prima pigment. Fraaie hals-rug belijning, goede voorborst, rechte rug en tonvormige ribben. Prima 
gehoekt in voor- en achterhand, mooi bone en voeten en prima otterstaart. Gaat met ruime gangen 
door de ring. Leuk baas-hond contact.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB/BOB 
Helvet Can Kandinsky – Oriol 
Rastypische reu met goed gevormd mannelijk hoofd. Mooi donker oog met prima expressie en goed 
pigment. Fraaie hals-rug belijning, zeer goede hoekingen voor en achter en mooie voorborst. Prima 
otterstaart, tonvormige ribben en mooi bone en voetjes. Gaat vlot en met goede stuwing door de 
ring. Wordt goed gepresenteerd.  
2 Uitmuntend 
Creekwater Cheerio – Langenberg-v Breugel 
Zwarte reu van goed type en formaat. Goed ontwikkeld mannelijk hoofd, toont iets bakken. Goed 
oog, oor en gebit. Prima halslengte, rechte rug belijning, goede ribwelving en voldoende gehoekt 
voor en achter. Opperarm mag iets schuiner. Voldoende voorborst, goed bone en katvoet en 
voldoende otterstaart. Tijdens het gaan toont hij voor iets pinned toeing. Goede presentatie.  
3 Uitmuntend 
 
Veteranenklas reuen 
A Dream Of Life vd Ansjoros – Bugel-Jansen 
8 jarige jonge man die een goed kosthuis heeft. Goed ontwikkeld mannelijk hoofd met innemende 
expressie. Fraaie hals-rug belijning, prima voorborst en tonvormige ribben. Rondom goed gehoekt, 
mooi bone en voeten en prima otterstaart. Gaat vlot. Prima gepresenteerd.  
1 Uitmuntend, Beste Veteraan 
Bram de Tweede uit ’t Labradorium – Haspels-Mensink 
12 jr. sophisticated jonge heer die nog plezier heeft in zijn dagje uit. Voldoende mannelijk hoofd met 
goede expressie. Zeer goede hals- rug belijning, evenredig goede hoekingen voor en achter en goede 



voorborst. Goed bone en voeten, goede vacht en vrolijk kwispelende otterstaart. Voor leeftijd nog 
jeugdig gangwerk, gaat goed. Prima gepresenteerd.  
2 Uitmuntend 
 
Puppyklas teven 
Just A Second vd Kaiserleiten -  Korff 
Jonge gele dame van 7 mnd., een leuke ras vertegenwoordigster. Innemend vrouwelijk hoofd, donker 
oog met prima expressie en goed pigment. Fraaie hals-rug belijning, goede voorborst en voor leeftijd 
goed ontwikkeld lichaam. Goed bone en katvoet en in aanleg goede vacht. Gaat al met redelijke 
vaste gang door de ring. 
1 Veelbelovend, Beste pup 
Good Miller All In Chocolate – d Hoog 
Jonge choc. teef van 6 mnd. van zeer goed type. Goed gevormd vrouwelijk hoofd, oogkleur passend 
bij vacht, goede expressie en goed gebit. Prima hals-rug belijning, goede voorborst en goed gehoekte 
voor- en achterhand. In aanleg goede vacht, goed bone maar voetjes mogen wat compacter. Gaat 
voor leeftijd okay. Goed gepresenteerd.  
2 Veelbelovend 
Femke vd Hoogen Broek – Vos-Snoek 
Gele jonge dame van 8 mnd. van een zeer goed type. Innemend vrouwelijk hoofd met donker oog, 
goede expressie en mooi pigment. Goede halslengte, ruglijn mag wat strakker. Goed ontwikkeld 
lichaam voor leeftijd, prima otterstaart, rondom goed gehoekt. Goed bone maar zag de voetjes graag 
wat vaster. Voldoende gangwerk, voor een fractie pinned toeing. Leuk contact baas-hond. 
3 Veelbelovend 
 
Jeugdklas teven 
Mayberry’s Dream Adorable Photo – Burger 
Gele teef van 15 mnd. van zeer goed type en formaat. Vrouwelijk hoofd met mooi donker oog en 
pigment en goed oor en gebit. Prima halslengte, rondom goed gehoekt, goede voorborst en goed 
ontwikkeld tonvormig lichaam. Goed bone en katvoetjes, prima bespiering en in aanleg goede vacht. 
Gaat vlot en voldoende stuwend door de ring. Prima contact baas-hond. 
1 Uitmuntend, Jeugd Winster 
Grace Abundance of Storm’s Legacy – Boonstra 
Geel rastypisch teefje met een innemend vrouwelijk hoofd. Mooi donker oog met prima expressie, 
goed geplaatst en gedragen oor en mooi donker pigment. Prima hoekingen in voor- en achterhand, 
goede voorborst en voor leeftijd goed ontwikkeld lichaam. Prima otterstaart en goed bone en 
voeten. Gaat vlot en wordt goed gepresenteerd.  
2 Uitmuntend 
Engagora Sweet Cherry – Czajor 
Geel teefje van 13 mnd. van mooi type en formaat. Goed gevormd vrouwelijk hoofd met mooi 
donker oog, prima expressie, mooi pigment en goed gebit. Fraaie hals-rug belijning, goed ontwikkeld 
lichaam voor leeftijd en rondom goed gehoekt. Goede vacht en otterstaart, goed bone en voetjes. 
Gaat met vlotte gangen door de ring. Prima presentatie.  
3 Uitmuntend 
Your Place Or Mine Road Of Princes – t Horst/Companjen 
Gele teef van 10 mnd. van zeer goed type en formaat. Vrouwelijk hoofd met goede expressie en 
prima pigment. Goede hals-rugbelijning, voldoende voorborst en rondom goed gehoekt. Goede 
otterstaart en voor leeftijd voldoende ontwikkeld lichaam. Goede gang. Zag haar graag wat pittiger.  
4 Uitmuntend 
For Ever Our Joy Fabulous Kiara –Boers-Uitenbroek 
Jonge choc. teef van 16 mnd. van zeer goed type en formaat. Vrouwelijk hoofd met oogkleur passend 
bij de vacht, goed oor, oog en gebit. Goede hals-rug belijning, voldoende voorborst en voor leeftijd 



goed ontwikkeld tonvormig lichaam. Rondom goed gehoekt, goed bone en voeten en goede 
otterstaart. Gaat vlot, toont iets te korte pas.  
Uitmuntend 
Hylimar Amelin – Aussem/vd Tuin 
Rastypische teef van 16 mnd. met een goed ontwikkeld vrouwelijk hoofd. Prima expressie en goed 
oog, oor en gebit. Goede halslengte, rechte rug belijning, prima voorborst en goed ontwikkeld 
tonvormig lichaam. Goed bone en voeten, rondom goed gehoekt en goede vacht. Een otterstaart die 
ze helaas wat geknepen houdt. Zag haar liever wat vrijer en vrolijker. Wordt goed gepresenteerd. 
Vanwege het type een  
Uitmuntend 
Bo of the Chocolate Bourg – Karssen 
Choc. teef van 15 mnd. van zeer goed type. Goed ontwikkeld vrouwelijk hoofd, oogkleur passend bij 
de vacht met prima expressie. Goede halslengte, voldoende voorborst en voor leeftijd goed 
ontwikkeld lichaam. Evenredige hoekingen in voor- en achterhand, goede  otterstaart en goed bone 
en voeten. Is wat onder de inruk van het hele gebeuren. Gangwerk okay. Zou met ringtraining wat 
vrijer kunnen worden.  
Zeer goed 
Aphrodite Warm Heart Of Friend – Vos-Snoek 
Zwarte teef van 14 mnd. van zeer goed type. Vrouwelijk hoofd met prima expressie en goed oor en 
gebit. Goede halslengte, ruglijn mag wat strakker, evenredige hoekingen in voor- en achterhand en 
diep lichaam. Goede voorborst, goed bone en voeten en prima otterstaart. In het juiste tempo kan ze 
goed gaan. Ze mag wat vrijer worden. Vanwege het type een 
Uitmuntend 
Foxeslake Yellow Creek – Smits-Deurvorst 
Gele teef van 14 mnd. van zeer goed type en formaat. Vrouwelijk hoofd met mooi donker oog en 
zachte expressie, mooi donker pigment , goed oor en gebit. Goed ontwikkeld lichaam, goede 
voorborst en prima otterstaart. Rondom goed gehoekt, goed bone maar voetjes mogen iets 
compacter. In het juiste tempo kan ze goed gaan. Prima contact baas-hond.  
Uitmuntend 
 
Tussenklas teven 
Lutti de L’Etang Balancet – Dreyfus 
Rastypische gele teef van 23 mnd. met een goed gevormd vrouwelijk hoofd en donker oog met prima 
expressie. Zeer goede hoekingen in voor- en achterhand, prima voorborst en goede tonvormige 
ribben. Rechte rug en prima otterstaart, zeer goede hoekingen voor en achter, mooi bone en voetjes 
en prima vachtstructuur. Gaat vlot en met allure door de ring.  
1 Uitmuntend 
Everlabs Alison – Oriol 
Rastypische gele teef met een innemend vrouwelijk hoofd met zachte expressie en mooi pigment. 
Prima hals-rug belijning, goede tonvormige ribben, voldoende voorborst en zeer goed gehoekt voor 
en achter. Mooi bone en voeten, goede vacht en otterstaart. Gaat met ruim uitgrijpende gangen. 
Prima contact baas-hond. 
2 Uitmuntend 
Dolly Jane v Jojamaco’s Hof – Vos-Snoek 
Choc. teef van 12,5 mnd. met een goed gevormd hoofd maar ik zag graag iets meer breedte in 
voorsnuit. Goed gebit. Voldoende halslengte, zag liever meer voorborst en opperarm ligt wat recht. 
Voldoende ontwikkeld lichaam maar zag liever wat bredere tweede dij. Goede otterstaart maar ze 
heeft haar beste jas thuisgelaten. Tijden het gaan toont ze korte passen en ze zou wat vrijer moeten 
zijn. 
3 Zeer goed 
 
Openklas teven 



A Sense Of Pleasure’s Vivi – t Horst/Companjen 
Gele teef van zeer goed type met een innemend vrouwelijk hoofd, mooi donker oog met vriendelijke 
expressie en goed pigment. Goede halslengte overgaand in goede schouder, tonvormige ribben en 
voldoende voorborst. Zeer goed gehoekt voor en achter, goed bone en voeten en prima otterstaart. 
Gaat vlot met voldoende stuwing uit de achterhand. Prima gepresenteerd. 
1 Uitmuntend 
Silver India Leminiscatus – Candel 
Rastypische teef van goed formaat. Innemend vrouwelijk hoofd met zoete expressie en prima 
pigment. Fraaie hals-rug belijning, prima voorborst en goed ontwikkeld lichaam. Zeer goede 
hoekingen voor en achter, goed bone maar voetjes mochten iets compacter. Gaat vlot door de ring, 
ruim uitgrijpend. Goede presentatie. 
2 Uitmuntend 
Fairywood’s You And Me – Aussem/vd Tuin 
Rastypische teef met een innemend vrouwelijk hoofd en prima expressie. Fraaie hals-rug belijning, 
goede voorborst en prima tonvormig lichaam. Zeer goede hoekingen voor en achter. Heeft haar 
goede jas thuisgelaten. Goed bone en voeten. Gaat vlot met correcte gangen maar zag haar graag in 
gewicht wat lichter. 
3 Uitmuntend 
Foxeslake Bohemian Rhapsody – Smits-Deurvorst 
Zwart vrolijk teefje van een zeer goed type. Goed gevormd hoofd met prima expressie, goed oor en 
gebit. Prima hals-rug belijning, mooie tonvormige ribben en prima voorborst. Goed gehoekt voor en 
achter en prima otterstaart. Gaat vlot met voldoende stuwing door de ring.  
4 Uitmuntend 
Konsul Lab Wiktoria’s Secret – Verbeek 
Rastypische teef die veel plezier heeft tijdens haar dagje uit. Vrouwelijk hoofd met vriendelijke 
expressie en mooi pigment. Goede hals-schouder belijning, voldoende voorborst en goed ontwikkeld 
lichaam. Rechte rug, vrolijke kwispelstaart, goed bone maar voetjes mogen wat compacter. Gaat met 
ruime gangen en vrolijk door de ring. Goed baas-hond contact.  
Uitmuntend 
Riverflow Calm After The Storm – vd Breemen 
Geel teefje van een zeer goed type. Vrouwelijk hoofd met zachte uitdrukking maar toont iets 
keelhuid. Goede halslengte en rug belijning, goede voorborst maar opperarm mag fractie schuiner. 
Goed tonvormig lichaam en prima otterstaart. Tijdens het gaan loopt ze iets breed in front.  
Uitmuntend 
 
Gebruikshondenklas teven 
Whispering Labs New Charm – Gosset-Sermon 
Rastypische teef met een innemend vrouwelijk hoofd met prima expressie en mooi donker pigment. 
Fraaie hals-rug belijning, prima voorborst en mooi tonvormig lichaam. Prima bone en voeten en 
goede vachtconditie. Gaat met veel drive door de ring. Prima contact baas-hond. 
1 Uitmuntend 
A Sense Of Pleasure’s Valerie – Korff 
Gele teef van een zeer goed type. Vrouwelijk hoofd met mooi donker oog, goede expressie en goed 
pigment. Goede halslengte, mooie schouderligging en goed ontwikkeld lichaam. Rechte rug, prima 
otterstaart, goede achterhand hoeking en goed bone en voeten. Gaat met correcte gangen goed 
stuwend door de ring. Prima baas-hond contact.  
2 Uitmuntend 
 
Kampioensklas teven 
A Sense Of Pleasure’s Tea For Two – Korff 
Kwaliteitsvolle zwarte teef van mooi formaat. Goed gevormd vrouwelijk hoofd met prima expressie. 
Fraaie hals-rug belijning, prima voorborst, goede tonvormige ribben en zeer goed gehoekt voor en 



achter. Mooie vacht en otterstaart, goed bone en voeten. Uitmuntend gangwerk. Zeer goede 
presentatie.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB Benelux Winster 
New York of Angel’s Head – Onkelinx/Pleyns 
Teef van mooi type en formaat. Innemend vrouwelijk hoofd met goed oog en expressie en prima 
pigment. Goede hals- en rug belijning, prima otterstaart, goede ribwelving en voldoende voorborst. 
Evenredige hoekingen voor en achter. Gaat vlot met voldoende stuwing door de ring. Prima 
presentatie.  
2 Uitmuntend RCAC/RCACIB  
Hola de L’Etang Balancet – Dreyfus 
Kwaliteitsvolle teef met vrouwelijk hoofd en zachte expressie en goed geplaatst en gedragen oor. 
Prima hals-rug belijning, goede voorborst en mooi tonvormig lichaam. Goede hoekingen voor en 
achter, mooi bone en voeten en prima vacht en otterstaart. Gaat ruim uitgrijpend door de ring. Prima 
gepresenteerd.  
3 Uitmuntend 
Karamelle – Valentin 
Gele teef van een uitmuntend type en goed formaat. Innemend vrouwelijk hoofd met prima 
expressie en goed pigment. Goede hals-rug belijning, mooie tonvormige ribben en goede 
achterhandhoeking. Prima vacht en otterstaart, goed bone maar voeten mogen fractie steviger. Ze 
loopt met ruime gang door de ring. Leuke baas-hond relatie.  
4 Uitmuntend 


