
Uden, 1e Brabantcup 
4 augustus 2018  
Keurmeester: J. Verrees 
 
Beste teef en Beste van het Ras 
Wahnahnish Look A Like - Candel 
RCAC/RCACIB teven 
Jive Talking from Service Paradise – Kuijt-vdKerkhof 
Beste Jeugdhond 
Wahnahnish Silver Sensation – Candel 
 CAC/CACIB reuen 
Riverflow Just A Matter Of Time – vd Breemen 
 
Reuen Openklas  
Riverflow Just A Matter Of Time – vd Breemen    
 2,5 jr. reu met een prima hoofd en goed oog en pigment. Goede neklijn, strakke ruglijn en staart goed 
aangezet. Voldoende hoekingen en ronde voetjes. Hond met pit en hij beweegt vlot.   
1 Uitmuntend CAC/CACIB 
Riverflow Just Like The First Time – vd Breemen 
2,5 jr. zwarte reu. Tanden: tanggebit. Iets zwaar in hoofd en goede neklengte. Prima ruglijn, uitmuntende vacht 
en voldoende gehoekt. Beweegt vlot.  
2 Zeer goed 
 
Reuen Veteranenklas 
A Sense Of Pleasure’s Jim Beam – Roelands 
Zwarte reu, 8 jr. jong met een prima hoofd. Goede rug voor zijn leeftijd en staart goed aangezet. Voldoende 
vacht maar zag graag sterkere polsen. Goed gangwerk voor zijn leeftijd. 
1 Zeer goed 
 
Teven Jeugdklas 
Wahnahnish Silver Sensation – Candel 
Teef van 18 mnd., een mooi “creamy”type. Prima hoofd met zachte uitdrukking en super pigment. Goede 
neklengte, strakke ruglijn en goede staartaanzet. In prima zomervacht. Er goed gehoekt. Beweegt vlot.  
1 Uitmuntend, Beste Jeugdhond 
Surprise from Service Paradise – Kuijt-vd Kerkhof 
Blonde teef van 16 mnd. van een mooi type. Zachte uitdrukking en goed pigment. Strakke ruglijn, staart goed 
aangezet maar ietsje hoog gedragen. Laat haar beste vacht los. Zag graag iets meer stuwing vanuit de 
achterhand in de beweging.  
2 Uitmuntend 
Sweetest Touch vd Chadamehof – Hazeleger 
Blonde teef, 13 mnd. jong van een mooi type. Prima hoofd, goed pigment. Staart goed aangezet, in zomervacht 
en voldoende gehoekt. Kan showtraining gebruiken. Beweegt goed vanuit de achterhand maar gaat voor 
breed.  
3 Uitmuntend 
 
Teven Tussenklas 
Riverflow Dreaming About The River – vd Breemen 
Blonde teef van 16 mnd. met een prima hoofd, goed pigment en zachte uitdrukking. Goede neklengte, strakke 
ruglijn en goede staartaanzet. In zomervacht van mooie donkere kleur. Voldoende gehoekt. Showt en beweegt 
vlot.  
1 Uitmuntend 
My Silver Hopeful Star vh Lepkeshof – Vriezen 
Blonde teef van 19 mnd. met prima hoofd, zachte uitdrukking en super pigment. Mooi type met goede 
neklengte, strakke ruglijn en prima staartaanzet. In zomervacht. Prima hoekingen. Vlot gangwerk.   
2 Uitmuntend 
Burberry’s Star of Dalwhinnie – Oortveld 



Zwarte teef van 18 mnd. met een prima hoofd. Goede neklengte, strakke ruglijn en staart goed aangezet. 
Utmuntende vacht, goede hoekingen. Vlot gangwerk. Goed voorgebracht. 
3 Uitmuntend 
Mountain Oak’s Illegal Cyana – Sebregts 
Bijna 2 jr. blonde teef van een fijn type. Hoofd in proportie, goede neklengte, strakke ruglijn en staart laag 
aangezet. In zomervacht. Zag in voorhand graag iets meer hoeking. Voldoende gangwerk vanuit de achterhand, 
stept voor.  
4 Zeer goed 
 
Teven Openklas 
Wahnahnish Look A Like – Candel 
Blonde teef van 3 jr. met een prima hoofd. Goede neklengte, strakke ruglijn en prima staartaanzet. Goed 
gehoekt voor en achter, mooie voetjes en goede vacht. Vlot gangwerk. Staat goed en wordt prima 
voorgebracht.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB/BOB 
Anivia –  
Zwarte teef, 2 jr. jong van een mooi type. Zacht hoofd en goede neklengte. Strakke ruglijn maar niet altijd. 
Staart goed aangezet maar vrolijk gedragen. Prima hoekingen. Vlot gangwerk.  
2 Uitmuntend 
Reagis Star Kisses – Toonssen 
3 jr. blonde teef met prima hoofd. Goede ruglijn, staart goed aangezet en harde zomervacht. Prima hoekingen. 
Vlot gangwerk.  
3 Uitmuntend 
My Sparkling Star vh Lepkeshof – Hazeleger 
Blonde teef van 3,5 jr. met een mooi hoofd, goed pigment maar bolle ogen. Goede neklengte, strakke ruglijn en 
goede staartaanzet. In zomervacht. Voldoende gehoekt. Vlot gangwerk.  
4 Uitmuntend 
Amber Dream of Campbell’s Lair – vd Kooij-Slootweg 
4 jr. vandaag, Happy Birthday! Teef met prima hoofd, strakke ruglijn en goede staartaanzet. Goede zomervacht. 
Zag graag iets meer hoeking zowel voor als achter. Voldoende vlot gangwerk.  
Uitmuntend 
Let’s Be Star Edition of Dalwhinnie – Oortveld 
2 jr. choc. teef van een mooi type. Prima hoofd maar ridge op de neus verstoort enigszins de uitdrukking. Prima 
oogkleur. Goede neklengte, ruglijn kon strakker en staat regelmatig overbouwd. Prima vacht maar mocht meer 
kniehoeking hebben. Zag graag meer stuwing vanuit de achterhand.  
Zeer goed 
 
Teven Kampioensklas 
Jive Talking from Servive Paradise – Kuijt-vd Kerkhof 
3 jr. blonde teef van een mooi type. Prima hoofd met voldoende pigment. Strakke ruglijn, goede staartaanzet 
en prima vacht. Goede hoekingen. Vlot gangwerk. Showt goed.  
1 Uitmuntend RCAC/RCACIB 
 


