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Beste reu en Beste van het ras 
Artemis Stables Leander - Leenen 
RCAC reuen 
Riverflow Storm Of Stars – vd Breemen 
RCACIB reuen 
Milmarsh’s Photogenic Star – Burger 
CAC/CACIB teven 
Wahnahnish Love On Top – Candel 
RCAC/RCACIB teven 
Mayberry’s Dream Favourite Star - Burger 
Beste Jeugdhond 
Riverflow Calm After The Storm – vd Breemen 
 
Jeugdklas reuen 
Riverflow Storm Of Stars – vd Breemen 
Gele reu van 14 mnd. met een goed rasbeeld. Goede hals-rugbelijning en onderbelijning. 
Mannelijk hoofd met goede verhoudingen, prima oog met goede expressie, schaargebit, 
goed aangezet en gedragen oor. Goede hoeking voor en achter maar staat voor wat frans. 
Prima ribwelving en staartaanzet maar mag een iets typischer otterstaart. Beweegt vlot met 
een goed gestuwde achterhand maar moet voor iets vaster worden. Goede vacht. Goed 
karakter. Vanwege het type,  
1 Uitmuntend RCAC 
Black Knight Road Of Princes – v Zandvoort 
Zwarte reu van 9 mnd. en 2 dg. met een goed rasbeeld en goede hals-rugbelijning. Mannelijk 
hoofd met goede expressie, compleet schaargebit en goed aangezet en gedragen oor. Goede 
hals, voor leeftijd goede ribwelving en harmonisch gehoekt. Goed bone, prima staart. Zoek 
in beweging nog harmonie in voor- en achterhand. Goede vacht. Goed karakter.  
2 Uitmuntend 
Euphemia A Day In May – vd Kooy 
Zwarte reu van 13 mnd. met een goed rasbeeld en goede hals-rugbelijning. Goed mannelijk 
hoofd met goede expressie, compleet schaargebit en prima aangezet en gedragen oor. 
Krachtige hals, voldoende voorborst, prima ribwelving en harmonisch gehoekt. Tijdens het 
gaan zag ik graag meer paslengte en staart wordt te vrolijk gedragen. Goede vacht. Prima 
karakter.  
3 Zeer goed 
Nautical Joy Lewis Port – Groosman 
Zwarte reu van bijna 18 mnd. Een zware hond met voldoende rasbeeld. Mannelijk hoofd met 
goede verhoudingen, prima oog en expressie, compleet schaargebit en goed aangezet en 
gedragen oor. Voldoende hals, harmonisch gehoekt maar zag graag zwaarder bone in bouw. 
Staart mocht typischer opgesteld zijn. Beweegt vlot met goede paslengte. Goede vacht. 
Goed karakter.  
4 Zeer goed 
 



Tussenklas reuen 
Artemis Stables Leander – Leenen 
Bruine reu van 1,5 jr. met een fraai rasbeeld, een compacte stevige hond. Prima hals-
rugbelijning, goede onderbelijning. Mannelijk hoofd met goede expressie, compleet 
schaargebit en goed aangezet en gedragen oor. Krachtige hals, goede voorborst, prima bone 
en goede ribwelving. Goed gehoekt voor en achter, prima staart en mooi gesloten voeten. 
Laat goed stuwend gangwerk zien. Goede vachtlengte en vacht. Goed karakter. 
1 Uitmuntend CAC/CACIB/BOB 
 
Openklas reuen 
Love Is The Power Fan’t Detica – Kamphuis/v Bergen 
Zwarte reu van 3 jr. met een prima rasbeeld en goede hals-rug- en onderbelijning. Mannelijk 
hoofd met goede verhoudingen, goed donker oog, compleet schaargebit en prima aangezet 
en gedragen oor. Krachtige hals, voldoende voorborst, harmonisch gehoekt, goede ronde 
ribben en goede otterstaart. Beweegt met goede paslengte maar staart wordt iets te vrolijk 
gedragen tijdens de beweging. Prima vacht. Goed karakter.  
1 Uitmuntend 
John Rocha Gorska Fantazja – Kripak-Ridder 
Gele reu van bijna 4 jr. met een goed rasbeeld en prima boven- en onderbelijning. Mannelijk 
hoofd met goed oog, schaargebit en goed aangezet en gedragen oor. Krachtige hals, 
harmonisch gehoekt, prima ronde ribwelving en goede staartaanzet. Beweegt met goede 
paslengte maar zag graag meer stuwing. Goede vacht. Goed karakter. 
2 Uitmuntend  
Coconut Grove vd Galathese –d Vos-vd Boogert 
Zwarte reu van 3 jr. met een goed rasbeeld en goede hals-rugbelijning maar ik zag graag 
meer beenlengte. Mannelijk hoofd met goede expressie, schaargebit en prima aangezet en 
gedragen oor. Krachtige hals, prima ronde ribben maar zag graag iets meer 
opperarmhoeking. Voldoende achterhandhoeking en goede staartaanzet. Moet in beweging 
voor vaster worden, losse polsen. Voldoende stuwing vanuit de achterhand. Goede vacht. 
Goed karakter.  
3 Zeer goed 
Jill’s Summer Splash of Sir Geof – Koster 
Zwarte reu van 2,5 jr., met een goed rasbeeld en goede hals-rugbelijning. Mannelijk hoofd 
met goed oog en goede expressie, schaargebit en goed aangezet en gedragen oor. Goede 
hals, zag echter graag meer bone bij de hond. Ribbenpartij mocht iets ronder zijn, 
harmonieus gehoekt. Staart kon iets hoger aangezet zijn. Beweegt vlot met goede stuwing 
uit de achterhand. Goede vacht. Goed karakter. 
4 Zeer goed  
 
Kampioensklasse reuen 
Milmarsh’s Photogenic Star – Burger 
Gele reu van 3 jr. met een fraai rasbeeld en prima boven- en onderbelijning. Mannelijk hoofd 
met mooie zachte expressie, scharend gebit en goed aangezet en gedragen or. Krachtige 
hals, goede ronde ribben, voldoende gehoekt voor en achter en goede staartaanzet en –
dracht. Beweegt vlot met voldoende stuwing vanuit achterhand. Goede vacht. Goed 
karakter.  
1 Uitmuntend RCACIB 



 
Jeugdklas teven 
Riverflow Calm After The Storm – vd Breemen 
Geel teefje van 14 mnd. met een prima rasbeeld en goede boven- en onderbelijning. 
Vrouwelijk hoofd met prima oog, schaargebit en goed aangezet en gedragen oor. Goede 
hals, harmonisch gehoekt, prima ribwelving en goede staartaanzet. Laat vlot en stuwend 
gangwerk zien met goede paslengte. Goede vacht. Goed karakter. 
1 Uitmuntend, Beste Jeugdhond  
Babetje v Budilium Hof – Leenen 
Zwart teefje van 15 mnd. met een fraai rasbeeld en goede bovenbelijning. Vrouwelijk hoofd 
met goede expressie, schaargebit en goed aangezet en gedragen oor. Goede hals, voldoende 
ribwelving maar moet nog flink uitzwaren. Goed gehoekt voor en achter, goede staartaanzet 
en –dracht. Beweegt vlot maar zag graag wat meer stuwing vanuit de achterhand. Goede 
vacht. Goed karakter.  
2 Uitmuntend 
Riverflow Star After The Storm – vd Breemen 
Geel teefje van 13 mnd. met een goed rasbeeld en goede hals-rugbelijning. Vrouwelijk hoofd 
met zachte expressie, schaargebit en goed aangezet en gedragen oor. Goede hals, 
harmonieus gehoekt maar ik zag graag iets meer voorborst. Voor leeftijd voldoende 
ribwelving, goede staartaanzet. Beweegt met voldoende stuwing uit achterhand. Goede 
vacht. Goed karkater.  
3 Uitmuntend 
Destiny vd Buutendiekers – Hetterscheid-Blom 
Geel teefje van 15 mnd. met een fraai rasbeeld, prima hals-ruglijn maar iets gestrekt. 
Vrouwelijk hoofd met goede expressie, schaargebit en goed aangezet en gedragen oor. 
Prima hals, voor leeftijd goede ribwelving, voldoende voorborst, harmonisch gehoekt en 
goede staartaanzet en –dracht. Beweegt met voldoende stuwing maar rugbelijning kon iets 
strakker zijn. Goede vacht. Goed karakter.  
4 Zeer Goed 
Fleur – v Weert 
Zwart teefje van 14 mnd. met een goed rasbeeld en goede hals-ruglijn. Vrouwelijk hoofd met 
zachte expressie, schaargebit en goed aangezet en gedragen oor. Goede hals, prima 
ribwelving, harmonisch gehoekt en goede staartaanzet. Tijdens het gaan zag ik graag meer 
paslengte en power. Goede vacht. Goed karakter.  
Zeer goed 
 
Tussenklas teven 
Wahnahnish Love On Top – Candel 
Geel teefje van 20 mnd. met een fraai rasbeeld en prima boven- en onderbelijning. Mooi 
vrouwelijk hoofd met mooi donker oog, compleet schaargebit en prima oor. Krachtige hals, 
mooie ronde ribben, goed gehoekt voor en achter en goed aangezette en gedragen staart. 
Laat voldoende stuwend gangwerk zien met ruime passen. 
Goede vacht. Goed karakter.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB 
A Sense Of Pleasure Vivi – t Horst 
Geel teefje van 19 mnd. met een fraai rasbeeld en goede boven- en onderbelijning. Mooi 
vrouwelijk hoofd met zachte uitdrukking, compleet schaargebit en goed aangezet en 



gedragen oor. Prima hals, goed gehoekt voor en achter, prima ribwelving en goede 
staartaanzet en –dracht. Laat vlot en stuwend gangwerk zien. Goede vacht. Goed karakter.  
2 Uitmuntend 
Lovely Leonore of Cape Makkovik – Valentin 
Gele teef van 2 jr. met een fraai rasbeeld en goede boven- en onderbelijning. Vrouwelijk 
hoofd met goede uitdrukking, prima oog, schaargebit en goed aangezet en gedragen oor. 
Goede hals, voldoende gehoekt voor en achter, prima ribwelving en goede staartaanzet 
maar staart mag meer otterstaart zijn. Laat vlot stuwend gangwerk zien. Goede vacht. Goed 
karakter.  
3 Uitmuntend 
Everything She Wants fan ’t Detica – Aardema-Poede 
Zwart teefje van 23 mnd. met een goed rasbeeld en goede hals-rugbelijning. Vrouwelijk 
hoofd met goede expressie, schaargebit en goed oor. Voldoende hals, harmonisch gehoekt, 
goede staartaanzet maar mag meer otterstaart zijn. Zag graag meer paslengte in beweging 
en meer harmonie in voor- en achterhand. Goede vacht. Goed karakter.  
4 Zeer goed 
Jet –  
Bruine teef van 21 mnd. met een goed rasbeeld en goede hals-rugbelijning. Vrouwelijk hoofd 
met goed oog, schaargebit maar niet compleet en goed oor. Voldoende hals maar mocht 
droger zijn, harmonisch gehoekt, voldoende ribwelving en goede staartaanzet. Gaat iets 
gedrukt door de ring en mag iets meer paslengte hebben. Goede vacht. Goed karakter.  
Zeer goed 
 
Openklas teven 
Mayberry’s Dream Favourite Star – Burger 
Geel teefje van 3 jr. met een fraai rasbeeld en prima onder- en bovenbelijning. Vrouwelijk 
hoofd met prima zachte expressie, compleet schaargebit, goed aangezet en gedragen oor. 
Krachtige hals, prima ronde ribben, goed gehoekt voor en achter en goede staartaanzet. Laat 
vlot en stuwend gangwerk zien met goede paslengte. Goede vacht. Goed karakter.  
1 Uitmuntend RCAC/RCACIB 
Draumalands Irina – Nijhof 
Geel teefje van 28 mnd. met een goed rasbeeld en goede boven- en onderbelijning. 
Vrouwelijk hoofd met zachte expressie, schaargebit en goed aangezet en gedragen oor. 
Krachtige hals, goede ronde ribben, goede staartaanzet en hoeking voor en achter. Laat vlot 
en stuwend gangwerk zien met goede paslengte. Goede vacht. Goed karakter.  
2 Uitmuntend 
Emma – Vermeer  
Zwart teefje van 26 mnd. met een goed rasbeeld en goede hals-rugbelijning. Vrouwelijk 
hoofd met rond oog, schaargebit en goed oor. Voldoende hals, harmonieus gehoekt maar ik 
zag graag meer ribwelving. Staart moet hoger aangezet zijn. Loopt ondergeschoven en ik zag 
graag meer paslengte. Goede vacht. Goed karakter.  
3 Zeer goed 
Sunny of The Chocolate Bourg – Karssen 
Bruine teef van 19 mnd. met voldoende rasbeeld. Vrouwelijk hoofd met goede expressie, 
schaargebit en goed oor. Goede ronde ribwelving, schouder ligt te ver naar voren geplaatst, 
sterk hellende croupe en staart wat laag aangezet. Tijdens het gaan (onleesbaar) in 
voorhand. Goede vacht. Goed karakter.  



4 Zeer goed 
 
Kampioensklas teven 
Fairytale You’re The Inspiration – Kodde 
Zwarte teef van 2,5 jr. met een prima rasbeeld en goede boven- en onderbelijning. 
Vrouwelijk hoofd met zachte expressie, schaargebit en goed aangezette en gedragen oren. 
Krachtige hals, prima ronde ribwelving. 
Prima otterstaart en staartaanzet. Beweegt met goede paslengte. Goede vacht. Goed 
karakter.  
1 Uitmuntend 
 
Veteranenklas teven 
Mayberry’s Dream Innocence – Burger 
Gele teef van 8 jr. met prima rasbeeld en goede hals-rugbelijning. Vrouwelijk hoofd met 
zachte expressie, schaargebit en prima oor. Goede hals, prima ribben en goede hoeking voor 
en achter. Beweegt met goede paslengte en goede staartactie. Goede vacht. Goed karakter. 
1 Uitmuntend 

 
 


