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Beste reu, Beste van het Ras en Winner 2016  

Yahoo Asti Mondoro - Yermilova 

RCAC/RCACIB reuen 

Madabouts Kissed The Girls – Nugteren-Mulckhuyse 

Jeugdwinner 

Ohcumgache Amarok - Umbach 

Beste Pup 

Renzo vd Hoge Blieker – Postma-Boorsma 

Beste teef en Winster 2016 

Rumour Has It of The Barking Voices – Groeneweg/Verschoor 

RCAC/RCACIB teven 

Whispering Labs New Charm – Gosset-Sermon 

Jeugdwinster 

Odylle v’t Maneschijnhof – v Teeffelen 

 

Jongste Puppyklas reuen 

De Pasman Hoeve Basco – Lobeek-Schreurs 

Uitmuntende pup met een goed hoofd, goede verhouding in schedel goede voorsnuit en 

uitmunten scharend gebit. Goede halslengte, uitmuntende bovenlijn, goede ronde 

ribbenkast en normale hoekingen. Hakken konden wat zwaarder zijn. Goede staart en 

correcte vacht.  

1 Veelbelovend 

De Pasman Hoeve Dexter – Silfhout/Sinnige 

Goede mannelijke pup met een mannelijk totaalbeeld en goede proporties. Goed hoofd, 

goede schedel, uitmuntende uitdrukking en goed scharend gebit. Goed (?) lichaam, voor 

leeftijd goed ontwikkelde ribbenkast, normaal bone maar hij kon achter iets beter gehoekt 

zijn. Geweldig temperament. 

2 Veelbelovend 

 

Puppyklas reuen 

Renzo vd Hoge Blieker –Postma-Boorsma 

Prachtige pup met een uitmuntend hoofd, goede schedel en goed gebit. Uitmuntend (?) 

lichaam, goede ribwelving en voor en achter uitmuntend gehoekt. Goed stuwend gangwerk. 

Uitmuntende staart van correcte kwaliteit.  

1 Veelbelovend, Beste Pup 

Nora’s Jutter vd Rashoeve – Bron 

Reu met een uitmuntend hoofd, uitmuntend gebit, goede uitdrukking en correcte ooraanzet. 

Vaste bovenlijn, redelijk bone maar kon voor en achter beter gehoekt zijn. Op het moment 

stuwt het gangwerk achter niet voldoende. Uitmuntende staartaanzet.  

2 Belovend 

Google v’t Kieftendorp – Enzerink 

Pup van een te tenger type en hij kon in een betere voedingsconditie zijn. Redelijk hoofd met 

voldoende brede schedel. Ten opzichte van zijn hoogte is hij wat te lang in lendenen. 



Ribbenkast kon beter ontwikkeld zijn en achter kon beter gehoekt zijn. Gangwerk is niet 

voldoende. Leuk temperament.  

3  Belovend 

 

Jeugdklas reuen 

Ohcumgache Amarok – Umbach 

Reu van een uitmuntend type. Goed mannelijk hoofd met een uitmuntende brede schedel 

en goed formaat van voorsnuit. Voldoende pigmentatie in oog en correct gebit. Voldoende 

ribwelving, iets lang in lendenen. Stuwend gangwerk maar behoorlijk nauw achter en met 

ingedraaide voeten. Uitmuntende vacht en –kleur.  

1 Uitmuntend Jeugdwinner 

Bolle Jarre vd Jabolkeshut – Visser 

Uitmuntende mannelijke reu met een uitmuntende schedel, goede voorsnuit, uitmuntend 

gebit , uitmunten pigment en goede ooraanzet. Goede hals en bovenlijn, uitmuntend 

ontwikkelde ribbenkast en (onleesbaar). Normale hoekingen en goede stevige rechte staart. 

Stuwend gangwerk.  

2 Uitmuntend 

Fair-Court Touched To Be Sweet – Vriezen 

Mooi type reu met een goed mannelijk hoofd. Goede voorsnuit en krap scharend gebit. 

Uitmuntend rond lichaam en voor leeftijd voldoende ribwelving. Normaal gehoekt voor en 

achter en goed bone. Gangwerk iets nauw achter maar stuwend.  

3 Uitmuntend 

Maximus of Kawarimono – Chaiyot 

Mooie jonge reu met uitmuntende proporties. Goed hoofd en goede schedel, redelijk gebit 

maar de eigenaar moet het gebit in de gaten houden. Goede stevige bovenlijn, voor leeftijd 

voldoende ribwelving, goed gehoekt voor en achter en uitmuntende vacht en staart.  

4 Uitmuntend 

Riverflow Just Like The First Time – vd Breemen 

Heel goede reu met een mooi mannelijk hoofd, correct gebit en goed pigment. Goede hals 

en bovenlijn, redelijke ribwelving maar bone kon wat zwaarder en hij kon voor beter 

gehoekt zijn. Achter voldoende gehoekt. Goed stuwend gangwerk achter maar voor niet 

ruim genoeg. Staart kon dikker en krachtiger.  

Zeer goed 

Wizzy Wicked’s Luke Skywalker – Haffert 

Reu die nog een pup is met een uitmuntend mannelijk hoofd. Uitmuntende schedel, correcte 

voorsnuit en uitmuntend gebit. Goede halslengte, ribbenkast moet nog meer ontwikkelen en 

hij staat voor wat frans. Redelijk stuwend gangwerk maar hij doet niet zijn uiterste best.  

Zeer goed 

Creekwater Close To My Heart – d Looze 

Mannelijke reu met een uitmuntende vlakke schedel, voldoende voorsnuit en goed scharend 

gebit. Hij kon wat korter in lendenen zijn, redelijk ontwikkelde ribbenkast en voor en achter 

normaal gehoekt. Redelijk stuwend gangwerk maar staartdracht is te hoog. Reu die kan 

verbeteren als hij daar de kans voor krijgt.  

Zeer goed 

Twinflames Curly-Wurly – Gralla 

Mannelijke reu met goede proporties en voor leeftijd goed formaat. Uitmuntende vlakke 

schedel, mooie voorsnuit en goed gebit. Voor leeftijd redelijke ribbenkast en in stand is hij 



goed gehoekt. Goed stuwend gangwerk maar voor wat los. Vacht kon vlakker en is niet 

helemaal in conditie.  

Zeer goed 

 

Tussenklas reuen 

Riverflow Storm Of Stars – vd Breemen 

Mooie reu met uitmuntende proporties, goede vlakke schedel en uitmuntend gebit. Goede 

stevige hals, correcte bovenlijn, correct ontwikkelde ribbenkast en uitmuntend bone en 

hoekingen. Uitmuntend stuwend   gangwerk met goede staartdracht. Staat voor iets frans.  

1 Uitmuntend 

Kowalski Dorado – Parreno 

Uitmuntende mannelijke reu met goed mannelijk hoofd en correcte schedel en voorsnuit. 

Uitmuntend gebit. Uitmuntende hals en bovenlijn, goede typisiche hoekingen voor en 

achter. Voldoende ribwelving, goede stevige korte staart van correcte kwaliteit. Goed 

stuwend gangwerk en heerlijk temperament. Vacht is wat uit conditie.  

2 Uitmuntend 

Starmaker of Cabo Strait – Brouwer 

Mannelijke reu met een redelijk goed hoofd. Goede vlakke brede schedel maar wat smalle 

voorsnuit. Goede hals en bovenlijn, borstbeen kon beter, redelijke ribbenkast en wat lang in 

lendenen. Redelijk stuwend gangwerk maar achter iets nauw. Goede vacht. Goed 

temperament.  

3 Zeer goed 

Just Got Lucky Optimus Canis – Reichmann 

Heel goede stevige reu met een goed gevormd hoofd. Helaas heeft hij een (onleesbaar) 

uitdrukking en een rond oog. Goed gebit. Wat korte hals, mooie bovenlijn, goede 

schouderligging en goed bone. Goede stevige staart met correcte staartdracht. Redelijk 

stuwend gangwerk maar achter te nauw. Redelijke vachtconditie.  

4 Zeer goed 

 

Openklas reuen 

Madabouts Kissed The Girls – Nugteren-Mulckhuijse 

Prachtige reu met een goed gevormde schedel, goede voorsnuit en uitmuntend gebit. 

Prachtige hals en bovenlijn en goed geprononceerde stop. Uitmuntende ribwelving, 

uitmuntend kort lichaam en goed bone. Voor en achter normaal gehoekt. Zijn gangwerk is 

prachtig.  

1 Uitmuntend RCAC/RCACIB 

Kowalski San Jose – Parreno 

Uitmuntende reu met mooie lichaamsverhoudingen. Uitmuntend gevormd hoofd maar een 

wat (onleesbaar) uitdrukking. Goede hals en bovenlijn, uitmuntende ribbenkast en 

borstbeen. Normaal gehoekt voor en achter, prachtige ribwelving en goede stevige korte 

staart. Gangwerk achter iets nauw maar goed stuwend.  

2 Uitmuntend 

Reagis Kiss The Sky – Burger 

Heel mooie reu van goede kwaliteit en met goede proporties. Heel goed gevormd hoofd met 

uitmuntende uitdrukking en uitmuntend gebit. Uitmuntende hals en schouder, goede 

ribwelving maar kon in schouder beter gehoekt zijn. Goed stuwend gangwerk maar niet 

voldoende ruim. Uitmuntende vacht.  



3 Uitmuntend 

Alkhamhurst Russel Square – Verhaag 

Mooie reu met uitmuntende proporties. Goede schedel, voldoende stop, goede uitdrukking, 

goede voorsnuit en goed scharend gebit. Beeldige hals en bovenlijn, uitmuntend 

ontwikkelde ribbenkast. Normaal bone en uitmuntende staartdracht. Mooi stuwend 

gangwerk maar achter wat nauw en met ingedraaide voeten.  

4 Uitmuntend 

Igor v’t Bovenveen – v Egmond 

Heel zware reu met een te zware en brede schedel in verhouding tot de voorsnuit. Goed 

scharend gebit. Goede korte hals en vlakke bovenlijn. Hij kon korter in lendenen zijn en kon 

beter gehoekt zijn voor en achter. Staart kon korter en dikker en het bone is niet voldoende 

zwaar ten opzichte van het formaat van de reu.  

Zeer goed 

Alisia Beack’s Dublin Bay Du Kat – d Vries 

Zware reu met een goed hoofd, uitmuntende schedel, voldoende voorsnuit, goed scharend 

gebit en goede uitdrukking. Goede stevige hals, gebalanceerde bovenlijn, goede ribwelving 

en normaal gehoekt voor en achter. Goed bone en goede stevige voeten. Gangwerk 

voldoende stuwend. Staart kon steviger en dikker, goede vacht.  

Uitmuntend 

A Sense Of Pleasure’s Travel Devil – Praetzas 

Heel stevige reu met een wat lang lichaam. Goed gevormd hoofd met goede schedel, 

voldoende voorsnuit, goed scharend gebit en goede ooraanzet. Prachtige hals en bovenlijn, 

goed ontwikkelde ribbenkast, wat lang in lendenen en normaal bone. Uitmuntende 

staartaanzet met correcte lengte en correcte vachtkwaliteit. Stuwend gangwerk maar voor 

iets wijd en soms (niet zuiver?). 

Uitmuntend 

 

Kampioensklas reuen 

Yahoo Asti Mondoro – Yermilova 

Prachtige gebalanceerde reu met uitmuntende lichaamsproporties. Uitmuntend gevormd 

hoofd met correct gebit. Prachtige hals en bovenlijn, prachtige ribwelving en goed gehoekt 

voor en achter. Uitmuntend gangwerk.  

1 Uitmuntend CAC/CACIB/BOB/Winner 2016 

Kowalski Chesterfield – Parreno 

Uitmuntende mannelijke reu met uitmuntende lichaamsproporties. Uitmuntende schedel, 

goede voorsnuit en correct gebit. Goede hals en bovenlijn, correcte schouderhoeking, goede 

ribwelving en uitmuntend gehoekt achter. Goede stevige korte staart. Uitmuntend stuwend 

gangwerk met correcte staartdracht.  

2 Uitmuntend RCAC/RCACIB 

Blue Bayo Strong Wind of Kawarimono – Chaiyot 

Goed gebouwde reu van gemiddeld formaat met een goed gevormd hoofd en correcte 

schedel. Prachtige hals, bovenlijn en onderlijn. Pracht kort lichaam, uitmuntende schouder, 

goed gehoekt voor en achter en uitmuntende ribwelving. Goede korte staart en correcte 

staartdracht. Zeer goed gangwerk.  

3 Uitmuntend 

Blacksugar Luis – Praetzas 



Mannelijke reu met goede lichaamsproporties. Goed gevormd hoofd, correcte schedel maar 

iets lang in voorsnuit. Prachtige hals en bovenlijn, uitmuntend gehoekt voor en achter en 

goede ribwelving. Voor zijn formaat, correct bone. Gangwerk kon stuwender.  

4 Uitmuntend 

Ashford Castle X-Ceptional White – Pottinger 

Mannelijke reu met uitmuntende lichaamsproporties. Goede brede schedel, goede voorsnuit 

en correct gebit. Prachtige hals en bovenlijn, uitmuntende ribbenkast, normaal gehoekt voor 

en achter en uitmuntende pigmentatie. Correcte staart van goede haarkwaliteit. Wat zwaar 

gangwerk, mist stuwing vanuit de achterhand.  

Uitmuntend 

Millmarsh’s Photogenic Star – Burger 

Mooie reu van goed formaat met een uitmuntende schedel, goede voorsnuit, goed pigment 

en correct gebit. Mooie hals en bovenlijn, goede schouderhoeking en ribwelving en mooi 

bone. Correcte staart van goede kwaliteit. Gangwerk achter wat nauw maar wel voldoende 

efficient.  

Uitmuntend 

Mocny’s Knoxville – Nugteren-Mulckhuijse 

Reu van goed formaat en met goede lichaamsproporties. Heel mooi hoofd en uitdrukking, 

uitmuntend pigment en correct gebit. Prachtige hals en bovenlijn, uitmuntend gehoekt voor 

en achter. Hij kon iets korter in lendenen zijn. Uitmuntende staartdracht en staart van 

correcte kwaliteit. Uitmuntend gangwerk.  

Uitmuntend 

   

Puppyklas teven 

Spring Silver vh Haskerland – Veldman-Veenstra 

Goed ontwikkeld teefje met uitmuntende lichaamsproporties. Vrouwelijk, elegant hoofd en 

correct gebit. Ribbenkast voldoende ontwikkeld, goed bone en normaal gehoekt voor en 

achter. Uitmuntende staartdracht. Stuwend gangwerk maar voor iets nauw.  

1 Veelbelovend 

Holterhook The Prettiest Star – Nijhof 

Uitmuntend vrouwelijke teef met een prachtig hoofd en goede uitdrukking. Schedel is 

voldoende breed en zal zich nog ontwikkelen. Iets (onleesbaar) oog. Uitmuntende hals en 

bovenlijn, voor leeftijd voldoende ribbenkast en mooi bone. Energiek gangwerk. Correcte 

staart.  

2 Veelbelovend 

Lovely Spring vh Haskerland – Veldman-Veenstra 

Puppy van 8 mnd. die voldoende is ontwikkeld. Zeer vrouwelijk hoofd met een uitmuntende 

uitdrukking. Goede hals, wat slappe bovenlijn en voor leeftijd voldoende ribbenkast. 

Normaal gehoekt voor en achter en uitmuntende staart. Voldoende stuwend gangwerk.  

3 Uitmuntend 

Hylimar Amelin – Aussem/vd Tuin 

Goed gebouwde teef maar zowel de handler als de hond zijn wat zenuwachtig en voelen zich 

niet op hun gemak vandaag. Goede schedel, voldoende voorsnuit. Wat slappe bovenlijn en 

normaal gehoekt. Gangwerk stuwend maar door de omstandigheden niet met de juiste 

staartdracht. 

4 Belovend 

 



Jeugdklas teven 

Odylle v’t Maneschijnhof – v Teeffelen 

Delicate teef met optimale belijning en een prachtig vrouwelijk hoofd. Goede hals en 

bovenlijn en prachtig krachtig lichaam. Goed en stevig bone en uitmuntende voeten. 

Uitmuntende vacht. Perfect stuwend gangwerk.  

1 Uitmuntend Jeugdwinster 2016 

Abayomi Pacha of Sweet Ale – Zoetebier-Koopman 

Heel mooie teef met een uitmuntend gevormd hoofd. Wat korte hals, stevige bovenlijn en 

goede borst. Voor en achter normaal gehoekt, goed bone. Uitmuntend stuwend gangwerk 

met correcte staartdracht.  

2 Uitmuntend 

Holterhook Message From A Drum – Nijhof-Hietbrink 

Teef van een uitmuntend type. Prachtig vrouwelijk hoofd, goed gevormd en gebalanceerd. 

Prachtige hals en bovenlijn en uitmuntend gehoekt voor en achter. Uitmuntende ribbenkast. 

Normaal stuwend gangwerk, maar achter iets nauw.  

3 Uitmuntend 

Mayberry’s Dream Blonds Have Fun – Burger 

Prachtige teef met een heel mooi vrouwelijk hoofd. Beeldige hals en bovenlijn, goede borst 

en ribbenkast. Uitmuntend gehoekt, uitmuntende staartaanzet en –dracht. Prachtig 

pigment. Gangwerk kon meer stuwen vanuit de achterhand. Prachtig in stand.  

4 Uitmuntend 

King Fields Ginger Ale –Zoetebier-Koopman 

Teef met in totaalbeeld mooie proporties. Goed vrouwelijk hoofd met een uitmuntende 

schedel maar iets te licht pigment in oog. Goede hals maar nog een wat slappe bovenlijn en 

voor leeftijd goede ribbenkast. Normaal gehoekt voor en achter. Gaat nog steeds als een 

puppy, te los in front. Op het moment is ze in de rui.  

Zeer goed 

Hot Summer Night vd Ansjoros – Bugel-Jansen 

Heel goed ontwikkelde teef die er al uitziet als een volwassene. Uitmuntend gevormd hoofd, 

uitmuntende hals en bovenlijn. Uitmuntend gehoekte schouder en achterhand en 

uitmuntende lichaamslengte. Correcte staartaanzet en staart van goede kwaliteit. Gangwerk 

kon meer stuwen vanuit de achterhand.  

Uitmuntend 

Down To Earth Road Of Princes – Veldman-Veenstra 

Vrouwelijke teef van uitmuntend formaat met een uitmuntend gevormd hoofd dat iets fijn 

in voorsnuit is. Iets te korte hals, beeldige bovenlijn en redelijke borstdiepte. Normaal 

gehoekt voor en achter. Gangwerk kon meer stuwen vanuit de achterhand.  

Uitmuntend 

Wahnahnish Look At Me – Meijs 

Prachtige en goed ontwikkelde teef met een uitmuntend gevormd hoofd en goed scharend 

gebit. Beeldige hals en bovenlijn, goede schouderhoeking en mooi diep lichaam. 

Uitmuntende hoeking achter, correcte staartaanzet en –dracht. Gangwerk kon stuwender en 

met wat meer temperament.  

Uitmuntend 

Black Magic Woman of Witton Le Wear – Reuling-Keurenjes 



Mooi ontwikkelde teef met een uitmuntend gevormd hoofd. Mooie hals en bovenlijn, goede 

schouderligging en prachtige kniehoekingen. Voldoende diepe borst. Stuwend gangwerk met 

correcte staartdracht.  

Uitmuntend 

Wizzy Wicked’s Leia Organa – Derksen 

Uitmuntende junior met een vrouwelijk en goed gevormd hoofd. Correcte schedel en goede 

voorsnuit. Wat korte hals, goede bovenlijn en correct bone. Goede ribbenkast maar ze kon 

achter iets beter gehoekt zijn. Gangwerk is nog wat puppyachtig.  

Uitmuntend 

 

Tussenklas teven 

Rumour Has It of The Barking Voices – Groeneweg-d Klerk/Verschoor-Groeneweg 

Uitmuntende teef met uitmuntende belijning. Goed gevormd en gebalanceerd hoofd. Mooie 

hals en bovenlijn, voldoende diep lichaam, uitmuntend bone en goed gehoekt voor en 

achter. Super stuwend gangwerk, achter iets nauw. Prachtige teef.  

1 Uitmuntend CAC/CACIB Winster 2016 

De Pasman Hoeve Kayla – Lobeek-Schreurs 

Krachtige teef met een flink hoofd. De schedel moet niet breder worden ten opzichte van de 

voorsnuit. Goed scharend gebit. Goede hals en bovenlijn en uitmuntende diepe borst. Goede 

ribwelving, uitmuntend bone. Redelijk zuiver en goed gangwerk.  

2 Uitmuntend 

Stole The Show Road Of Princes – t Horst/Companjen 

Goed ontwikkelde en vrouwelijke teef met een goed gevormd hoofd. Goede voorsnuit en 

correct gebit. Prachtige hals, stevige bovenlijn en goed ontwikkelde ribbenkast. Diep 

lichaam, goed bone en normaal gehoekt achter. Gangwerk kon stuwender en met betere 

staartdracht.  

3 Uitmuntend 

Artemis Stables Meredith – Brouwer 

Zware teef waarvan de schedel ten opzichte van de voorsnuit niet breder moet worden. Wat 

licht gepigmenteerd oog. Wat zware hals in verhouding tot haar totale formaat. Diep en 

stevig lichaam dat voor en achter iets beter gehoekt kon zijn. Gangwerk achter iets nauw 

door koehakkigheid en kon meer stuwen.  

4 Zeer goed 

Nina off the Heather Field – Rooseboom-d Vries 

Vrouwelijke teef van zeer goede kwaliteit op veel punten maar bone komt niet overeen met 

het (lichaam ?). De schedel is gewoon te breed ten opzichte van de voorsnuit. Oog heeft 

geen zachte uitdrukking. Goede hals en bovenlijn, normaal gehoekt. Gangwerk achter is 

nauw. Vacht is in goede conditie.  

Zeer goed 

 

Openklas teven 

Mems Har Skotsje vd Jabolkeshut – Visser 

Goed geproportioneerde teef met een vrouwelijk hoofd en correct gebit. Goede hals en 

bovenlijn, goede diepe borst en uitmuntend bone. Kon voor en achter beter gehoekt zijn. Ze 

gebruikt alles wat ze heeft.  

1 Uitmuntend 

Cara Mia Herbu Zadora – Nugteren-Mulckhuijse  



Krachtige teef met een uitmuntend hoofd met heel mooie proportie. Elegante hals en 

bovenlijn. Heerlijk temperament met een kwispelende staart. Uitmuntende diepe borst en 

goed gehoekt voor en achter. Stuwend gangwerk, achter iets nauw.  

2 Uitmuntend 

A Sense Of Pleasure’s Valerie – Korff 

Krachtige teef met een aardig hoofd, goede schedel en voorsnuit, wat te rond oog en 

uitmuntende ooraanzet. Uitmuntende hals en bovenlijn, normale schouderhoeking en goed 

gehoekt achter. Redelijk gangwerk maar achter wat nauw. 

3 Uitmuntend 

Fairywood’s You And Me – Aussem 

Prima teef met een uitmuntend en goed gevormd hoofd. Mooie hals en bovenlijn, redelijk 

gehoekt voor, voldoende diepe borst en normaal gehoekt achter. Staartaanzet wat hoog 

maar de beharing op de staart is van goede kwaliteit. Goed stuwend gangwerk.  

4 Uitmuntend 

Reagis Star Kisses – Toonssen 

Prima teef met een goed gevormd hoofd. De (onleesbaar) zijn redelijk. Schedel moet niet 

breder worden, goede ooraanzet. Goede hals en bovenlijn, goede borst. Nogal steile 

schouderhoeking en kon achter beter gehoekt zijn. Gangwerk kon efficiënter.  

Zeer goed 

 

Gebruikshondenklas teven 

Whispering Labs New Charm – Gosset-Sermon 

Teef met een uitmuntend silhouet en goed gevormd hoofd. Elegante hals en bovenlijn, 

goede diepe borst en ribwelving en uitmuntend bone. Goed stuwend gangwerk maar achter 

wat nauw.  

1 Uitmuntend RCAC/RCACIB 

A Sense Of Pleasure’s Tea For Two – Korff 

Prima teef met veel kwaliteit. Goede stevige hals, uitmuntende bovenlijn, goede diepe borst, 

uitmuntend gehoekt en goed bone. Heel krachtig gangwerk maar achter iets nauw.  

2 Uitmuntend 

 

Kampioensklas teven 

Libra d’Or Blonde Ambition – Bondar 

Kampioensteef van 7 jr. van geweldige kwaliteit en met een uitmuntend hoofd. Stevige hals, 

wat losse bovenlijn, diep lichaam en stevige rechte benen. Helaas een wat slappe 

onderbelijning. Gebruikt haar hoekingen optimaal.  

1 Uitmuntend 

 

Veteranenklas teven 

Mayberry’s Dream Innocence – Burger 

Heel mooie veteraan in zeer goede conditie. Goed gevormd hoofd, stevige hals en goede 

stevige bovenlijn. Uitmuntende voorborst, uitmuntend diep lichaam en ribwelving. Normaal 

gehoekt voor en achter. In totaalbeeld kon ze beter gehoekt zijn maar ze gebruikt wat ze 

heeft optimaal.  

1 Uitmuntend 

 

 



 

 


