
Zwolle Hanzeshow, 8 oktober 2017 
Keurmeester: Mrs. A. Hancock (IE) 
 
Beste teef en Beste van het Ras 
Mona Lisa of Angel’s Head – Onkelinx-d Smedt 
RCAC/RCACIB teven 
Sunrider Bella Swan - Candel 
Beste reu 
Ouragan of Angel’s Head – Onkelinx-d Smedt 
RCAC/RCACIB reuen 
Reagis Kiss The Sky - Burger 
Beste Veteraan  
A Dream Of Life vd Ansjoros – Bugel-Jansen 
Beste Puppy 
Rijan Rangers Reddy For Anything - Janssen 
Beste Jongste Pup  
Picturelabs Jij Bent De Liefde – Guichelaar 
 
Jongste Puppyklas 
Picturelabs Jij Bent De Liefde – Guichelaar 
4 mnd. oude gele reu met goede massa. Beeldig hoofd, goed pigment. Mooie pup die een goede 
toekomst tegemoet gaat.  
1 Veelbelovend, Beste jongste Pup 
 
Puppyklas 
Rijan Rangers Reddy For Anything – Janssen 
Puppy reu van 8 mnd. met een heel mooi hoofd en uitdrukking. Mooie droge hals en bovenlijn. 
Goede ribdiepte en goed gehoekt. Goed gangwerk.  
1 Veelbelovend, Beste Puppy 
 
Jeugdklas reuen 
Candy Store Pimms – Valentin 
Heel mooie gele reu met een goed hoofd en uitdrukking. Goede voorborst en schouderligging, goede 
borstdiepte, bovenlijn en staartaanzet. Zeer goed gangwerk maar hij is iets te zwaar.  
1 Uitmuntend 
Lo & Behold vd Peppelenbosch – Thexton 
Choc. reu met een uitmuntende hals overgaand in een uitmuntende schouder. Zeer goede 
borstdiepte, uitmuntende vlakke bovenlijn. Uitmuntend gangwerk.  
2 Uitmuntend 
Nautical Joy Labrador Dockyard – Hendriksen-d Klerk 
Gele reu met een goed hoofd en uitmuntende voorborst. Goede halslengte en schouderligging. 
Vlakke bovenlijn en goed gehoekt.  
3 Uitmuntend 
Parcival of Kingsdeep – vd Teems 
Zwarte reu met een heel mooi hoofd en uitdrukking. Goede droge belijning, mooie hals overgaand in 
goede schouderligging. Goede borstdiepte en zeer goed gehoekt. Goed gangwerk.  
4 Uitmuntend 
Dolbia Gadget – Franken 
Mooie zwarte reu met een goed hoofd, uitmuntende bovenlijn en staartaanzet. Goede voorborst en 
borstdiepte en goed gehoekt. Goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Greenwood Lodge Our Dream Boy – Nijkamp 



Choc. reu met een goed hoofd. Goede voorborst, goede schouderligging en zeer goede borstdiepte. 
Vlakke bovenlijn en staartaanzet. Goede kniehoeking. Goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Labrador Garden’s Xen – v Tricht-v Leeuwen 
Choc. reu met een goede voorborst en zeer goede borstdiepte maar bovenlijn is niet recht. Volledig 
gebit. Hoofd is fors. Goed gangwerk.  
Zeer goed 
Power Point Bella Mare – v Elburg 
Zwarte reu met een goed hoofd en goede voorborst. Uitmuntende schouder en ribwelving en goede 
bovenlijn. Gebit mist een element, volgens zeggen vanwege “root trouble” (tandwortel probleem?) 
Hij is iets koehakkig en dat toont hij tijdens het gaan. Heel leuke reu.  
Zeer goed 
Renzo vd Hoge Blieker – Postma-Boorsma 
Choc. reu met een wat groot hoofd. Zeer goede voorborst, mooie droge hals overgaand in goede 
schouderligging. Uitmuntende borstdiepte, goede bovenlijn en goed gehoekt. Zeer goede vacht.  
Uitmuntend 
 
Tussenklas reuen 
Light Hearted vd Peppelenbosch – Thexton 
Choc. reu met een goed hoofd. Zeer goede voorborst, goede schouderligging en zeer goede 
ribwelving. Uitmuntende bovenlijn en zeer goed gehoekt. Zeer goed gangwerk.  
1 Uitmuntend 
 
Openklas reuen 
Ouragan of Angel’s Head – Onkelinx-d Smedt 
Reu met een goed hoofd en uitdrukking en uitmuntend pigment. Goede voorborst, goede 
schouderligging en uitmuntende ribwelving. Vlakke bovenlijn en goed gehoekt. Zeer goed gangwerk.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB 
Reagis Kiss The Sky – Burger 
Reu met een mooi hoofd en zeer goede voorborst. Goede schouderligging en zeer goede ribwelving. 
Uitmuntende bovenlijn en staartaanzet en goed gehoekt. Zeer goed gangwerk.  
2 Uitmuntend RCAC/RCACIB 
Jaguar Jingles vd Weeward- Benjamins 
Reu met een wat breed hoofd. Goede voorborst en schouderligging. Uitmuntende borstdiepte, zeer 
goede vlakke bovenlijn en goede haklengte. Zeer goed gangwerk.  
3 Uitmuntend 
A Sense Of Pleasure’s Jim Beam – Roelands 
Zwarte reu met een mooi hoofd en goede voorborst. Goede schouderligging, goede borstdiepte en 
ribwelving. Goede bovenlijn. Goed gangwerk maar heeft nog ringtraining nodig.  
Uitmuntend 
Noramos v’t Wolmker – v Losser 
Reu met een te breed hoofd. Goede voorborst en schouderligging en uitmuntende ribwelving. Zeer 
goede borstdiepte. Goed gangwerk.  
Zeer goed 
 
Veteranenklas reuen 
A Dream Of Life vd Ansjoros – Bugel-Jansen 
Heel mooie zwarte reu met een zeer goede voorborst. Mooie droge hals overgaand in goede 
schouderligging. Goede bovenlijn en staartaanzet. Zeer goede ribwelving en goed gehoekt. Zeer goed 
gangwerk.  
1 Uitmuntend, Beste Veteraan 
 



Jongste Puppyklas teven 
Picturelabs Ze Houdt Gewoon Van Mij – Carvajal 
Zwarte baby van 4,5 mnd. met een vrouwelijk hoofd. Mooie droge voorborst en goede droge 
belijning. Ze kan een goede toekomst hebben. 
1 Veelbelovend  
 
Puppyklas teven 
Rijan Rangers Red Bell Pepper – Jansen 
Gele teef met een vrouwelijk hoofd. Mooie droge belijning, goede voorborst en uitmuntende hals en 
schouder. Voor leeftijd goede borstdiepte. Een mooie toekomst.  
1 Veelbelovend 
Asley vd Bosmoat – Postma-Boosma 
Heel mooie choc. teef met een goed hoofd. Uitmuntende voorborst, goede droge hals overgaand in 
goede schouderligging. Goede borstdiepte en goed gehoekt. Uitmuntend gangwerk met haar jonge 
handler.  
2 Veelbelovend 
 
Jeugdklas teven 
Wahnahnish Lady Luck – Bakker 
Beeldige gele teef met een heel vrouwelijk hoofd en uitdrukking en goed pigment. Uitmuntende 
voorborst, goede hals en schouder en goede borstdiepte. Vlakke bovenlijn en staartaanzet en goed 
gehoekt. Zeer goed gangwerk.  
1 Uitmuntend 
Your Place Or Mine Road Of Princes – t Horst 
Heel mooie gele teef met een beeldig hoofd en uitdrukking. Goede voorborst, goede hals en 
schouderligging, goede borstdiepte en ribwelving. Uitmuntende bovenlijn en staartaanzet. Zeer goed 
gangwerk.  
2 Uitmuntend 
Truth Or Dare of The Barking Voices – Boerhof  
Beeldige gele teef met een goed hoofd en uitdrukking en goed pigment. Mooie droge voorborst, 
goede hals en schouder, uitmuntende bovenlijn en staartaanzet en goed gehoekt. Goed gangwerk.  
3 Uitmuntend 
Lies of The Heather Field – Rooseboom De Vries 
Zwarte teef met een goede voorborst, mooie droge hals en vlakke bovenlijn. Voor leeftijd zeer goede 
ribwelving. Goed gehoekt. Zeer goed gangwerk.  
4 Uitmuntend 
Dichonexa’s She’s Always A Woman – Crediet 
Choc. teef met een goed hoofd en uitdrukking. Zeer goede voorborst, goede schouderligging en 
borstdiepte. Zeer goede bovenlijn en staartaanzet. Goed pigment. Goed gangwerk.  
4 Uitmuntend 
Dress To Impress American Revolution – v Elburg 
Heel mooie zwarte teef die nogal bang is in de ring. Zeer mooi hoofd. Goede voorborst en bovenlijn 
en goed gehoekt. Heeft een zonnige toekomst maar moet veel meer trainen. Ze heeft ook heel goed 
gangwerk.  
Zeer goed 
Faithful from Paradise Residence – Nijhof 
Gele teef van 9 mnd. met een goed hoofd en uitdrukking. Goede voorborst, schouderligging en 
ribdiepte. Goede bovenlijn en staartaanzet en goed gehoekt. Zeer goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Maggy May vd Peppelenbosch – Thexton 
Heel mooie zwarte teef met een goed hoofd. Mooie droge voorborst, goede bovenlijn, goed gehoekt 
en goede ribwelving. Zeer goed gangwerk.  



Uitmuntend 
Magic Moment vd Peppelenbosch – Thexton 
Heel mooie choc. teef met een goed hoofd en uitdrukking. Zeer goede voorborst, mooie vlakke 
bovenlijn, zeer goed gehoekte knie en goede borstdiepte. Zeer goed gangwerk.  
Uitmuntend 
My Bravehearts You Can’t Hurry Love – Bruikman 
Heel mooie choc. teef die te zwaar is. Ze is wat schuw maar door veel oefenen zal dat in orde komen. 
Zeer goede hals en schouder, goede bovenlijn en ribdiepte. Goed gehoekt. Ze was schuw bij het 
betasten.  
Zeer goed 
Thorny Heights Dancing Queen – Kerkdijk 
Mooie gele teef die nog wat schuw is. Mooi hoofd, goede voorborst, mooie droge hals overgaand in 
goede schouderligging. Zeer goede borstdiepte en goede vacht. Goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Thorny Heights Delightful Sky – Hoogendoorn 
Heel mooie gele teef met een zeer goed hoofd en uitdrukking en goed pigment. Zeer goede 
voorborst, uitmuntende schouderligging en ribwelving. Zeer goede bovenlijn en staartaanzet en goed 
gehoekt. Let op het gangwerk voor.  
Uitmuntend 
 
Tussenklas teven 
Maki of Kawarimono – Paporn 
Heel mooie gele teef met een goed hoofd en uitdrukking. Heel mooie voorborst, goede hals 
overgaand in goede schouderligging. Goede borstdiepte en ribwelving, goed gehoekt en goede 
bovenlijn. Wat gevoelig? (tender) linksachter maar dat kan zijn van het zitten . Goed gangwerk.  
1 Uitmuntend 
Anterra Era California – Kripak-Ridder 
Mooie gele teef met een goede voorborst en goede schouderligging. Goede borstdiepte en 
ribwelving. Vlakke bovenlijn en goed gehoekt. Goed gangwerk.  
2 Uitmuntend 
Bender- Senang Photogenic Karma – Hutten 
Teef met een mooi hoofd en uitdrukking. Goede voorborst, zeer goede hals en schouderligging. 
Uitmuntende borstdiepte, goede bovenlijn en goed gehoekt. Zeer goed gangwerk.  
3 Uitmuntend 
Venya vd Bosmoat – v Losser 
Goede choc. teef met een goed hoofd en uitdrukking. Goede voorborst, droge hals en goede 
schouderligging. Uitmuntende bovenlijn en staartaanzet. Goed gehoekt. Zeer goed gangwerk.  
4 Uitmuntend 
Picturelabs I Will Find You – Guichelaar 
Mooie zwarte teef met een heel goed hoofd. Goede hals overgaand in goede schouderligging. Goede 
borstdiepte en ribwelving, goede bovenlijn en hoekingen. Goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Jody vd Peppelenbosch – Arends 
Mooie choc. teef met een goed hoofd. Goede voorborst, vlakke bovenlijn, goede borstdiepte en 
ribwelving. Goed gehoekt en goede vacht. Goed gangwerk.  
Uitmuntend 
 
Openklas teven 
Sunrider Bella Swan – Candel 
Zwarte teef met een heel mooi hoofd en uitdrukking. Goede voorborst, zeer goede schouderligging 
en ribwelving. Vlakke bovenlijn en staartaanzet. Heel enthousiast. Goed gehoekt. Goed gangwerk.  
1 Uitmuntend RCAC/RCACIB 



Fairywood’s You And Me – Aussem 
Zwarte teef met een goed hoofd en uitdrukking. Goede voorborst en schouderligging, goede 
borstdiepte, uitmuntende bovenlijn en staartaanzet en goed gehoekt. Zeer goed gangwerk.  
2 Uitmuntend 
Reagis Star Kisses – Toonssen 
Gele teef met een heel vrouwelijk hoofd en uitdrukking. Zeer goede voorborst, goede 
schouderligging, borstdiepte. Goede vlakke bovenlijn en staartaanzet. Gangwerk achter iets nauw. 
Heel mooie teef.  
3 Uitmuntend 
Mayberry’s Dream Favourite Star – Burger 
Gele teef met een heel mooi hoofd en uitdrukking. Zeer goed gebouwd met goede voorborst, goede 
schouderligging en uitmuntende bovenlijn. Goede hoekingen. Zeer goed gangwerk.  
4 Uitmuntend 
Dichonexa’s A Dream In The Night – Paans 
Choc. teef met een goed hoofd en mooie droge voorborst. Goede schouderligging, goede bovenlijn 
en kniehoeking. Goed gangwerk.  
Zeer goed 
Heart And Soul Road Of Princes – t Horst 
Zwarte teef met een uitmuntend hoofd. Goede voorborst, zeer goede hals overgaand in goede 
schouderligging. Uitmuntende borstdiepte, zeer goede bovenlijn en staartaanzet en goed gehoekt. 
Goed gangwerk.  
Uitmuntend 
Mem’s Har Skotsje vd Jabolkeshut – Visser  
Zwarte teef met een heel mooi hoofd. Goede bovenlijn en staartaanzet en uitmuntende ribwelving. 
Goede otterstaart, goede voorborst. Uitmuntend gangwerk maar voor iets wijd.  
Uitmuntend 
 
Gebruikshonden klas teven 
Lovely Leonore of Cape Makkovik – Valentin 
Heel mooie gele teef met een zeer goed hoofd en uitdrukking. Goede voorborst, goede hals en goede 
schouder. Goede ribwelving en bovenlijn, zeer goed gehoekt. In gespierde conditie. Zeer goed 
gangwerk.  
1 Uitmuntend 
 
Kampioensklas teven 
Mona Lisa of Angel’s Head – Onkelinx-d Smedt 
Beeldige gele teef met een heel mooi hoofd en uitdrukking. Goede voorborst, mooie droge hals 
overgaand in goede schouderligging. Zeer goede borstdiepte en ribwelving en uitmuntend gehoekt. 
Zeer goed gangwerk.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB/BOB 
 
Veteranenklas teven 
Bling’s Pearl vd Buutendekers – Reuling-Keurentjes 
8 jr. zwarte teef met een vrouwelijk hoofd. Goede voorborst, goede schouderligging en ribwelving. 
Uitmuntende bovenlijn, goed gehoekt. Ze is veel te zwaar. Goed gangwerk.  
1 Uitmuntend 

 
 
 
 
 



  

 
 


