
Zwolle Hanzeshow 2 oktober 2016 
Keurmeester: Mr. K. Salminen 
 
Beste teef en Beste van het ras 
Hot Summer Night vd Ansjoros – Bugel-Jansen 
RCAC/CACIB teven 
Reagis Star Kisses - Toonssen 
Beste Pup 
Spring Silver vh Haskerland - Veldman 
Beste Jongste Pup 
My Bravehearts You Can’t Hurry Love - Brinkman 
Beste reu 
Alkhamhurst Russel Square - Verhaag 
RCAC reuen 
Wahnahnish Simply Sensational – Candel 
RCACIB reuen 
Lab’spb Yu-piter - Kravchenko 
 
Jeugdklas reuen 
Wahnahnish Simply Sensational – Candel 
Heel stevige en elegante reu met een uitmuntend hoofd. Goed gehoekt, goed lichaam, goede 
conditie en staart. Zeer goed gangwerk. Goede vacht.  
1 Uitmuntend RCAC 
Riverflow Just Like The First Time – vd Breemen 
Stevige reu met een goed hoofd. Heel korte opperarm doet afbreuk aan het gangwerk voor. Kon 
achter beter gehoekt zijn. Goede staart en goede vacht. Showt goed. 
2 Uitmuntend 
 
Tussenklas reuen 
Alisia Beack’s Dublin Bay Du Kat – d Vries 
Heel grote reu met een hoge staart. Goed hoofd, korte opperarm, voldoende gehoekt achter. 
Gangwerk voor kon beter. Showt goed. Wat korte vacht. Goed temperament.  
1 Zeer goed 
 
Openklas reuen  
Alkhamhurst Russel Square – Verhaag 
Stevige reu met goed gangwerk. Mooi hoofd, goede voorborst, goed gehoekte achterhand, goede 
staart maar wat korte vacht. Vrolijk temperament.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB 
Reagis Kiss The Sky – Burger 
Heel grote reu met stevig bone. Heel korte opperarm en slecht gangwerk voor. Voldoende 
achterhandhoeking, goede staart maar wat korte vacht. Moet afvallen.  
2 Zeer goed 
 
Kampioensklas reuen 
Lab’spb Yu-piter – Kravchenko 
Heel stevige reu waarvan het gangwerk voor en achter beter moet zijn. Fors hoofd en uitmuntend 
bone. Wat korte opperarm en wat korte vacht.  
1 Uitmuntend RCACIB 
 
Jongste Puppyklasse teven 
My Bravehearts You Can’t Hurry Love – Brinkman 



Teefje met een leuk temperament en een belovend hoofd. Goed bone, goed gehoekt en goede 
staart. In te zware conditie. Goede vacht.  
1 Veelbelovend, Beste Jongste Pup 
 
Puppyklas teven 
Spring Silver vh Haskerland – Veldman 
Teefje van mooie kwaliteit maar die niet groter moet worden. Heel mooi hoofd, goede voorborst, 
goed gehoekt achter, goede staart en uitmuntende vacht.  
1 Veelbelovend, Beste Pup 
Lovely Spring vh Haskerland – Veldman 
Mooie pup met een belovend hoofd. Wat korte opperarm, goed gehoekt achter en een wat golvende 
puppyvacht. Showt goed.  
2 Veelbelovend 
 
Jeugdklas  teven 
Hot Summer Night vd Ansjoros – Bugel-Jansen 
Bruine schoonheid met een uitmuntend hoofd. Uitmuntend bone, mooi lichaam en mooie staart. 
Zeer goed gangwerk en ze showt goed.  
1 Uitmuntend CAC/BOB  
De Pasman Hoeve Kayla – Lobeek-Schreurs 
Mooie teef met goed gangwerk. Uitmuntend hoofd, goed bone en goed gehoekt achter. Wat 
golvende vacht. Leuk temperament.  
2 Uitmuntend 
Wahnahnish Look A Like – Candel 
Mooie teef in slechte conditie, enkele vacht. Mooi hoofd, goede voorhand en achter goed gehoekt. 
Goed gangwerk. Mooie staart. Showt goed.  
3 Uitmuntend 
Down To Earth Road Of Princes – Veldman 
Heel blije teef met een mooi hoofd. Goede hals en bovenlijn maar mist wat bone. Goed gangwerk. 
Niet in haar beste vacht.  
4 Zeer goed 
Reed’s Fowling Black Salsa – Kooij 
Teef die meer bone kon hebben en het gangwerk kon beter. Mist voor- en achterhandhoeking. 
Showt goed en leuk temperament. 
Goed 
Riverflow Calm After The Storm – vd Breemen 
Teef die wat meer temperament mocht hebben en ze heeft training nodig. Voorsnuit kon forser, 
korte opperarm. Achter goed gehoekt en een belovend lichaam. Wat korte vacht.  
Zeer goed 
Dear Beau vd Bernerberg – vd Berg 
Teef die ringtraining nodig heeft want het is niet mogelijk om het gebit te bekijken. Goede voorhand, 
achter goed gehoekt en mooie staart.  
Goed 
Freyja Fehu of Asgard’s Hope – vd Berg 
Teef met een heel leuk temperament. De voorsnuit kon forser en ze kon meer bone hebben. 
Bovenlijn is niet strak en ze kon achter beter gehoekt zijn. Korte vacht.  
Zeer goed 
De Pasman Hoeve Suus – IJbema 
Teef met goed bone maar ze is gedeeltelijk ondervoorbijter. Belovend lichaam, goed gehoekt achter 
maar de bovenlijn kon veel strakker. Korte vacht en goede staart.  
Goed 
 



Tussenklas teven 
My Silver Shining Star vh Lepkeshof – Vriezen 
Stevige teef met een mooi hoofd. Korte opperarm, goed gehoekt achter maar achter slecht 
gangwerk. Goede staart. Showt goed.  
1 Zeer goed 
Sunny of The Chocolate Bourg – Koster 
Mooie teef met een goed hoofd. Wat korte opperarm en ze mist achterhandhoeking. Goede staart, 
gangwerk kon beter. Goede vacht.  
2 Zeer goed 
Valentijns Roos v’t Bakkersveld – Bakker-Meijer 
Grote en mannelijke teef die moet afvallen. Mooi hoofd, goede voorhand, achter goed gehoekt en 
stevig lichaam. Mooi temperament. Showt goed.  
3 Zeer goed 
 
Openklas teven 
Reagis Star Kisses – Toonssen 
Mooie teef met een zeer goed hoofd. Ze kon iets meer bone hebben. Goed gehoekt. Achter heel 
nauw gangwerk. Goede staart. Showt goed.  
1 Uitmuntend RCAC/CACIB 
Once Again fan’t Detica – Venema-Hoekstra 
Vrij grote teef met een mooi hoofd. Kon meer bone hebben, achter goed gehoekt. Ze is in de rui. Kon 
meer temperament hebben.  
2 Zeer goed 
 


