
Dogshow De Utrecht 
14 april 2018  
Keurmeester: J.G.A. Boelaars 
 
Beste teef en Beste van het Ras 
Winter Willow Leminiscatus - Mensink 
RCAC/CACIB teven 
Creekwater Chardonnay Kisses - Engels 
Beste Jeugd teef 
Sweetest Touch vd Chadamehof – Hazeleger 
Beste Veteraan 
Let’s Remind Te Star of Dalwhinnie - Oortveld 
Beste Reu 
Fair-Court Touched To Be Sweet - Vriezen 
RCAC reuen 
Beechcroft Secret Scout – d Rooij-v Poppel 
RCACIB reuen 
Flash vd Hoogen Broek - Wisseloo 
Beste Jongste Pup 
Woefdram’s Abercrombie – Nugteren 
 
Reuen Jongste Puppyklas 
Woefdram’s Abercrombie – Nugteren 
Super mooie pup met prima verhoudingen en met een prima karakter. Mooie actieve dikke otterstaart. Fraai 
hoofd met mooie stop en prima oog, gebit in ontwikkeling. Uitmuntende hoekingen voor en achter. Fijn 
gangwerk, passend bij leeftijd.  
1 Veelbelovend,  Beste Jongste Pup  
 
Reuen Jeugdklas 
Beechcroft Secret Scout – d Rooij-v Poppel 
Knappe jonge reu van 10 mnd. met prima lichaamsverhoudingen. Vrolijke dikke otterstaart. Stevig reuenhoofd 
met correcte details en compleet gebit. Hoekingen voor en achter in orde. Alles in ontwikkeling maar al 
behoorlijk stabiel. 
1 Uitmuntend RCAC   
Beige Seduction Claire’s Miracle – Burggraaf 
1 jr. onrustig showende jonge reu die voortdurend staat te hijgen. Prima lichaamsverhoudingen en vrolijke 
otterstaart. Prima gevormd hoofd, goed oog en correct gebit. Voorhand in ontwikkeling, ellebogen naar binnen 
en voeten naar buiten. Opperarm is wat steil, sterke en prima gehoekte achterhand. Toont prima gangwerk 
met solide beweging in achterhand.  
2 Uitmuntend 
Windup Barberry Cherish Me Always – Sprengers-Bertrand 
11 mnd. oude flinke ontwikkelde reu van royaal formaat en correcte lichaamsverhoudingen. Wat hoog 
gedragen vrolijke otterstaart. Prima hoofd met mooi donker oog en prima gebit maar mist 1 flinke premolaar. 
Prima gehoekte voorhand, wat vlak bekken en hoge staartaanzet. Hoekingen verder in orde, stevige benen en 
voeten. Prima gangwerk.  
3 Uitmuntend 
Tillithale Skyfall – Groeneweg-d Klerk 
Actieve jonge reu van 9 mnd. met goede lichaamsverhoudingen. Correct hoofd met goede details en compleet 
gebit. Voorhand nog in ontwikkeling, staat met voeten naar buiten. Toont zich onrustig (veel loopse teven 
thuis). Vrolijke otterstaart. Actief gangwerk maar moet achter nog stabieler worden. Ik zie wel toekomst in 
deze jonge reu maar U is te veel. 
4 Zeer goed 
Nelson – Vogel 
Reu van 15 mnd., zeer royaal van maat met vrolijke dikke otterstaart. Zwaar hoofd met brede schedel en te 
groot rond oog, oogleden niet strak genoeg, correct gebit. Stevige korte hals en wat lang in lichaam. Wat smal 
in elleboog en voeten naar buiten. Prima achterhand. Toont actief gangwerk, achter sterker dan voor.  
Zeer goed 



You Know Me fan’t Detica – vd Kooij-Slootweg 
Fraaie jonge reu van 13 mnd. met prima lichaamsverhoudingen. Fractie gerond in lendenen en iets lage 
staartaanzet met vrolijke otterstaart. Goed reuenhoofd met wat lichtbruin oog, prima gebit maar mist aantal 
flinke premolaren. Hoekingen voor en achter in ontwikkeling. Toont vlot gangwerk maar zie liever meer 
energie.  
Zeer goed 
Maxx – Schaap 
Speelse jonge reu met speels karakter maar wordt niet handig voorgebracht. Prima bruine kleur, bijpassend 
lichtbruin oog en compleet gebit. Nog wat smal in borst, elleboog naar binnen en voeten naar buiten. Weinig 
voorborst, goed kort lichaam maar iets meer achterhand gewenst, moet sterker worden. Toont speels 
gangwerk.  
Zeer goed 
 
Reuen Tussenklas 
Flash vd Hoogen Broek – Wisseloo 
16 mnd. oude knappe reu met stabiel karakter en correct gepresenteerd. Niet echt kort in lendenen en correct 
formaat. Mooi reuenhoofd met donker oog en compleet gebit. Prima hoeking voor en achter en goede benen 
en voeten. Solide gangwerk met fraaie beweging in achterhand.  
1 Uitmuntend RCACIB 
Tycho Kingston-Brown Ruby’s Ranch – Teisman 
Actieve jonge reu met diep bruine kleur en vrolijke otterstaart. Zwaar hoofd met compleet gebit en wat veel 
losse mondhoeken. Hoeking voor en achter in orde, prima ronde rib en stevige benen en voeten. Toon actief en 
wat speels gangwerk. Loopt achter niet echt zuiver , training! 
2 Uitmuntend 
Light Hearted vd Peppelenbosch – Thexton 
Stevige reu maar wat te overdreven, veel van alles. Echt zwaar hoofd een lichaam, prima gedragen otterstaart. 
Zwaar reuenhoofd met compleet gebit. Wat keelhuid, hoeking voor en achter in orde. Toont behoorlijk 
gangwerk maar hij is nog geen 2 jaar. Hoe ontwikkelt zich dit? Wel op en top labrador.  
3 Zeer goed 
Branwen’s Coconut Ice v Meinweg – Verbeek 
Reu van bijna 2 jr. met sterk karakter en eigen wil. Correct formaat, goede lichaamsverhoudingen, licht gerond 
in lendenen en hoog gedragen otterstaart. Voldoende hoofd met lichtroze neus en correct gebit. Voldoende 
hoeking in voorhand maar rechts wat toeing in. Weinig gehoekte achterhand. Toont gangwerk met 
onvoldoende drive.  
Goed 
Crowning Cres of Campbell’s Lair – Brands-Slinger 
Reu van 17 mnd. van royaal formaat met zwaar hoofd en slank lichaam. Lichtbruin oog en compleet gebit. 
Weinig gehoekt voor en achter, toont niet veel voorborst en vrolijke otterstaart. Prima getraind, toont netjes 
het gangwerk, achter in orde, voor nog wat los.  
Goed 
 
Reuen Openklas 
Fair-Court Touched To Be Sweet – Vriezen 
Prima reu van 2 jr. met een stabiel en vrolijk karakter. Kort in lendenen. Fraai reuenhoofd, goede stop, 
lichtbruin oog, compleet gebit en roze neus. Hoeking voor en achter in orde en stevige benen en voeten. Toont 
prima gangwerk met stevige beweging van achterhand.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB 
Riverflow Just Like The First Time – vd Breemen 
Bijn 2,5 jr. super gepresenteerde reu met een stabiel karakter en toch actief. Prima beharing en korte 
otterstaart. Prima hoofd met goede stop maar wat kort in voorsnuit, mooi donker oog en compleet gebit. 
Hoeking voor en achter in orde, ronde rib, prima voorborst en niet echt kort in lendenen. Toont vlot en 
behoorlijk correct gangwerk.  
2 Uitmuntend 
Happy – Koole 
5 jr. stevige reu met tomeloze energie en vrolijk karakter. Markant hoofd met goede stop, lichtbruin oog maar 
ooglid moet strakker aanliggen, compleet schaargebit. Ronde ribben, diep lichaam en hoeking voor en achter in 



orde. Voorvoeten los (niet compact) en hij toont niet kort in lendenen. Energiek gangwerk, achter OK, voor wat 
los. 
Goed 
 
Teven Jongste Pupklasse 
Woefdram’s Apple Of The Eye –Nugteren 
Prachtige pup met fijn stabiel karakter en goede lichaamsverhouding. Voor en achter prima in balans. Mooi 
hoofd met goede details en gebit in ontwikkeling. Prima benen en voeten. Toont keurig gangwerk met 
achterhand mooi parallel. 
1 Veelbelovend 
 
Teven Jeugdklas 
Sweetest Touch vd Chadamehof – Hazeleger 
Fraaie teef van 11 mnd., kort in lendenen, veel substantie, ronde rib en korte otterstaart. Prima hoofd met 
correcte details. Hoeking voor en achter in orde. Toont prima gangwerk met stabiele voor- en achterhand.  
1 Uitmuntend, Beste Jeugdteef 
Briyanna – v Leeuwen 
Fraaie jeugdteef die super in balans staat. Goede lichaamsverhouding maar niet echt kort in lendenen. Prima 
hoofd, donker oog, schaargebit maar mist aantal flinke premolaren. Hoeking voor en achter uitmuntend en 
correcte otterstaart (vrolijk). Toont haar leeftijd tijdens het gaan, moet nog stabiliseren.  
2 Uitmuntend 
Riverflow Dreaming About The River – vd Breemen 
Fraaie jeugdteef van 13 mnd. waarvan de rug vaster moet worden. Vrolijke en beweeglijke otterstaart. Mooi 
hoofd met donker oog en correct gebit. Hoeking voor en achter in orde, ribwelving voldoende rond voor 
leeftijd. Toont solide gangwerk, zowel voor en achter als opzij.  
3 Uitmuntend 
Bling Bling Bella Mare – Meier 
Fraaie jeugdteef van 12 mnd. die prima in balans staat. Goed formaat en prettige lichaamsverhouding. Markant 
hoofd met donker oog en correct gebit. Prima hoekingen maar zet voeten in voorhand naar buiten. Prima 
otterstaart. Toont vlot gangwerk maar moet voor en achter vaster worden.  
4 Uitmuntend 
Faya vd Hoogen Broek – Wisseloo 
Mooie teef van 16 mnd. met goede balans in het lichaam. Prima hoofd met donker oog en compleet gebit. 
Voorhand in ontwikkeling, weinig voorborst en voorvoeten niet ideaal. Prachtige en krachtige achterhand met 
mooie otterstaart. Fraaie jeugdteef met potentie.  
Uitmuntend 
Sarah of The Noble Falcon – v Hoek 
Fraaie jonge teef die nog erg pup is maar dan wel met veel uitmuntende kwaliteiten. Opvallend zwaar bone, 
compacte voeten, ronde ribben en korte otterstaart. Mooi hoofd met correcte details maar mist 1 premolaar. 
Kort in lendenen en mooi formaat. Toon solide Gangwerk.  
Uitmuntend 
Creekwater Caffe Crama – Teeuw-Versluijs 
Fraai gepresenteerde jonge teef van 12 mnd., mooi in balans maar niet echt kort in lendenen en wat slanke 
benen. Prima hoofd, donker oog en correct gebit. Prima staart, wat ovale rib. Toont geolied gangwerk en loopt 
met gemak. Heeft tijd nodig voor ontwikkeling.  
Zeer goed 
Riverflow Whispering Beauty – vd Breemen 
Vrolijk showende teef van 11 mnd. met echt leuk gedrag. Laat zich alleen niet door mij betasten, trekt zich 
terug en doet alsof ze bang is. Moet zich in karakter stabiliseren. Correct gebit en prima hoofd. Mooie 
hoekingen, goede benen en voeten, ronde ribwelving en prima staart. Werken aan het karakter! 
Zeer goed 
Saluta’s Lab Fola Gentle Soul – 
Mooie jeugdteef maar nog er veel pup. Rug is nog niet vast genoeg en niet echt kort in lendenen. Schijndracht 
maakt haar erg diep gesteld. Mooi hoofd met goede details en prima gebit, maar niet alle premolaren. Rustig 
karakter. Toont opvallend stabiel gangwerk.  
Zeer goed 
 



Teven Tussenklas 
Winter Willow Leminiscatus – Mensink  
Top teef in alle onderdelen, adembenemend mooi. Korte lendenen, rond van rib. Heerlijk karakter. Ruim en 
easy going gangwerk.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB/BOB 
Charming Chili of Campbell’s Lair – vd Kooij-Slootweg 
Teef met een fraaie bruine kleur en lichaam met prima substantie. Ronde ribwelving, otterstaart. Mooi breed 
hoofd met compleet gebit. Sterke benen en voeten. Stabiel karakter. Toont met gemak correct gangwerk.  
2 Uitmuntend 
My Silver Hopeful Star vh Lepkeshof - Vriezen 
Fraai gepresenteerde jonge teef met prima lichaamsverhoudingen, rondom een mooie labrador. Met fraai 
hoofd, iets lichtbruin oog, correct gebit maar niet alle premolaren. Uitmuntende voor- en achterhand. Toont 
correct gangwerk.  
3 Uitmunten 
Irislav First Lady – Scholz-Jager 
Fraaie teef van 16 mnd. van flink formaat en voldoende ribwelving. Prima hoofd met lichtbruin oog, roze neus 
en compleet schaargebit. Prima hoeking voor en achter. Schijndracht maakt haar opties dieper. Hoge 
staartdracht, keurig gangwerk.  
4 Uitmuntend 
Mountain Oak’s Illegal Cyana – Sebregts 
Teefje van 20 mnd., echt nog een puppy, niet stabiel genoeg ook niet in karakter, kruipt weg bij benadering. 
Fijn hoofd met dito voorsnuit, compleet schaargebit en roze neus. Hoeking voor en achter OK. Toont 
voorzichtig ingehouden gangwerk met korte pasjes.  
Goed 
English Heritage Easby Abbey – Engels 
Mooie zwarte teef van 20 mnd. met een prima lichaam en dikke otterstaart. Mooi hoofd, rond lichtbruin oog 
en correct gebit. Zet rechtsvoor de voet naar buiten. Prima ribwelving en mooi gehoekte achterhand. Toont 
vlot gangwerk maar voor wat breed en is niet echt ontspannen in voorhand.  
Zeer goed 
Wahnahnish Lady Luck – Candel/Bakker 
Fraai gepresenteerde teef van 16 mnd. met een prettig stabiel karakter. Erg mooi hoofd met lichtbruin oog , 
roze neus en compleet schaargebit. Prima schouder maar wat steile opperarm en staat ook niet fijn op de 
voorhand. Fractie lang in lendenen, prima achterhand. Laat soepel gangwerk zien maar loopt voor niet zuiver. 
Prima type maar wat te veel fouten.  
Zeer goed 
Femke vd Hoogen Broek – Vos-Snoek 
Mooie teef van 16 mnd. met goede beenlengte, kort in lendenen en ribben niet echt rond. Aardig hoofd met 
lichtbruin oog, geen zwart neuspigment en prima gebit. Goede schouder maar opperarm is steil. Geen mooie 
gesloten voeten en ze staat ook niet fijn op de voorhand. Prima gehoekte achterhand. Toont voldoende 
gangwerk maar voor erg onvast. 
Goed 
Aphrodite Warm Heart Of Friend – Vos-Snoek 
Vriendelijk teefje van 23 mnd. met een licht verlegen karakter. Aardig hoofd met wat smalle voorsnuit, ooglid 
moet strakker en compleet schaargebit. Hoeking voor en achter prima, erg diep lichaam, ruim voorbij de 
elleboog. Toont netjes het gangwerk maar weinig energie. Toch mooi lab gehalte. 
Zeer goed 
Dolbia Gisell –Zloch 
Teef van 16 mnd., lichaam met goede substantie maar met wat klein formaat. Goed kort in lendenen, wat fijn 
van bone, goede voeten en korte otterstaart. Aardig hoofd met goed oog, correct gebit maar wat smal in 
voorsnuit. Toont keurig wat ingehouden gangwerk met korte pas.  
Zeer goed 
 
Teven Openklas 
Creekwater Chardonnay Kisses – Engels 
5,5 jr. fraaie teef van uitmuntend type. Mooi kort in lendenen en otterstaart. Prima hoofd, donker oog, roze 
neus, prima gebit maar mist flinke premolaar. Correcte hoekingen, ronde ribben en prima staart. Solide 
gangwerk.  



1 Uitmuntend RCAC/CACIB 
Reagis Star Kisses – Toonssen 
Teef van 3 jr. van uitmuntend type. Kort in lendenen en otterstaart. Prima hoofd, donker oog, roze neus en 
compleet gebit. Hoeking voor en achter in orde, ronde rib maar zet voorvoeten naar buiten. Maar toont toch 
behoorlijk gangwerk. 
 2 Uitmuntend 
Reed’s Fowling Goldilocks – Kooij 
2 jr. teef van uitmuntend type maar niet echt kort in lendenen. Prima hoofd met correcte details. Prima 
hoeking voor en achter. Staat prima op benen en voeten. Rustig en stabiel karakter. Toont vlot gangwerk.  
3 Uitmuntend 
Riverflow Calm After The Storm – vd Breemen 
2,5 jr. teef met veel kwaliteiten maar kort in lendenen. Mooie staart, goed in beweging. Prima hoofd, donker 
oog, roze neus en prima gebit maar niet alle premolaren. Hoeking voor en achter OK maar staat niet goed op 
de voorhand, rechtsvoor wordt niet belast en de voet naar buiten gezet. Toont toch keurig gangwerk. ‘ 
Zeer goed 
 
Teven Veteranenklas 
Let’s Remind The Star of Dalwhinnie – Oortveld 
Mooie bruine teef met goede otterstaart en kort in lendenen. Prettig hoofd met correcte details, prima 
gehoekte voor- en achterhand. Goede ronde rib, diep lichaam voorbij de elleboog en prima benen en voeten. 
Solide gangwerk.  
1 Uitmuntend, Beste Veteraan 
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


