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Beste teef en Beste van het ras 
Reagis Star Kisses - Toonssen 
RCAC/RCACIB teven 
My Silver Shining Star vh Lepkeshof - Vriezen 
Beste Pup 
Lovely Spring vh Haskerland - Veldman 
Beste reu 
Lab’spb Yu-piter - Kravchenko 
RCAC/RCACIB reuen 
Reagis Kiss The Sky - Burger 
 
Jeugdklas reuen 
Riverflow Just A Matter Of Time – vd Breemen 
10 mnd. oude reu met veel temperament. Mannelijk hoofd met mooi oog en correct compleet gebit. 
Voor leeftijd goede voorborst, stevig bone, vlakke bovenlijn maar staartaanzet iets hoog. Zachte 
vacht. Correct gangwerk voor en achter. In totaalbeeld correct gehoekt. Goed voorgebracht.  
1 Uitmuntend  
Wahnahnish Simply Senational – Candel 
10 mnd. oude reu met een aantrekkelijk hoofd, mooie uitdrukking, goed oog en correct gebit. Losse 
keelhuid, goede schouderligging, beeldige bovenlijn, goede staartaanzet en –dracht. Goed gehoekt, 
iets lang in lendenen, stevig bone en voeten. Goede vacht kwaliteit. Mooi temperament en goed 
voorgebracht. Zag hem graag minder los in zijn vel.  
2 Zeer goed 
Lucky All My Life de l’Etang Balancet – v Teeffelen 
Teef met een goed hoofd, goed geplaatst oog en compleet gebit. Goed gehoekt, goede 
schouderligging, vlakke bovenlijn en goede startaanzet. Draagt de staart wat hoog en de vacht is wat 
zacht. Stevig bone, goede voeten. Redelijk goed gangwerk met losse ellebogen en heel nauwe 
polsen. Heel vriendelijk. Goed voorgebracht.  
3 Zeer goed 
 
Tussenklas reuen 
Alisia Beack’s Dublin Bay Du Kat – d Vries 
Deze reu overtuigt me met zijn gangwerk. Mooi hoofd, stevige hals en stevig lichaam. Zeer goed 
gehoekt achter maar voorhandhoeking kon beter. Goede voeten, uitmuntende bovenlijn, goede 
staartaanzet en correcte –dracht. Goed ontwikkelde borst en goede vachtkwaliteit. Mooi 
temperament. Zeer goed voorgebracht.  
1 Uitmuntend 
 
Openklas reuen 
Reagis Kiss The Sky – Burger 
Gele reu van 3,5 jr. met een mannelijk hoofd maar uitdrukking kon zachter. Wat korte stevige hals, 
achter goed gehoekt maar hoeking voor kon beter. Stevige bovenlijn, goede staartaanzet, stevig 
bone en voeten. Goede vachtkwaliteit. Stuwend en snel gangwerk. Mooi temperament. 
1 Uitmuntend RCAC/RCACIB 
John Rocha Gorska Fantazja – Kripak-Ridder 
Stevige 4 jr. reu met een mooi hoofd en uitdrukking en goed oog. Heel stevige hals met wat keelhuid. 
Goede schouderligging en opperarm, mooi gehoekt, vlakke bovenlijn en goede staartaanzet. Redelijk 
goed gangwerk voor en achter. Hij is wat lang in lendenen. Goed voorgebracht. Heerlijk 
temperament. 



2 Uitmuntend  
Love Is The Power fan’t Detica – v Bergen-Kamphuis 
Temperamentvolle 3 jr. reu die te zwaar is. Mooi hoofd, vlakke bovenlijn en zeer goed gehoekt. 
Goede schouderligging, goede staartaanzet maar vacht kon dikker. Vriendelijke reu die moet 
afvallen. Gangwerk is correct maar mist lange pas en stuwing vanuit de achterhand.  
3 Zeer goed 
 
Kampioensklas reuen 
Lab’spb Yu-piter – Kravchenko 
Stevige reu van goed formaat voorgebracht in goede conditie. Typisch aantrekkelijk hoofd en stevige 
hals met goede lengte. Goede borst, brede lendenen en heupen en goed gehoekt. Voeten konden 
vaster. Goede staartaanzet en –dracht en goede vachtkwaliteit. Correct gangwerk met lange pas en 
voldoende stuwing vanuit de achterhand. Goed voorgebracht.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB 
 
Puppyklas teven 
Lovely Spring vh Haskerland – Veldman 
Puppy van 6 mnd. met een beeldig hoofd en uitdrukking. Goed oog, goede ooraanzet en scharend 
gebit. Voor leeftijd stevige hals, vlakke bovenlijn, correcte staartaanzet en staart. Goed gehoekt, 
goed ontwikkelde borst. Gangwerk in orde maar achter wat nauw. Zeer goede vachtkwaliteit. Mooi 
temperament.  
1 Veelbelovend, Beste Pup 
Silver Spring vh Haskerland – Veldman 
Jonge meid van 6 mnd. met een typisch hoofd en beeldige uitdrukking. Correct gebit, donker oog en 
goede ooraanzet. Voor leeftijd goed ontwikkeld, goed gehoekt maar bovenlijn kon steviger en de 
staartaanzet is te hoog. Goede voorhand en voeten. Mooi gangwerk. Heerlijk temperament.  
2 Belovend 
 
Jeugdklas teven 
Wahnahnish Look A Like – Candel 
Aantrekkelijke meid met goed formaat en in goede conditie. Mooi vrouwelijk hoofd met mooie 
uitdrukking. Goede halslengte, uitmuntende bovenlijn, goed gehoekt en goede staartaanzet en –
dracht. Snel en stuwend gangwerk. Goede vachtkwaliteit. Hoop voor de toekomst.  
1 Uitmuntend 
Riverflow Calm After The Storm – vd Breemen 
Aantrekkelijke gele meid van 16 mnd. die in voorhand beter gehoekt kon zijn. Zeer goed gehoekt 
achter, vlakke bovenlijn en stevig lichaam. Uitmuntend gangwerk met lange pas en stuwend vanuit 
de achterhand. Mooi temperament en goed voorgebracht.  
2 Uitmuntend 
Odylle v’t Maneschijnhof – v Teeffelen 
Aantrekkelijk meid van 12 mnd. met een beeldig hoofd, mooie uitdrukking en uitmuntend oog. 
Goede halslengte, uitmuntende bovenlijn, goed gehoekt achter en goede staartaanzet.  Uitmuntend 
gangwerk. De vachtkwaliteit is wat zacht. Uitmuntende presentatie.  
3 Uitmuntend 
Quinta vd Rooise Heikant – vd Linden 
1 jr. blije meid die haar kwaliteiten toont in uitmuntend gangwerk. Mooi vrouwelijk hoofd met een 
beeldige uitdrukking. Goed gehoekt, vlakke bovenlijn, goede staartaanzet en –dracht. Zeer goed 
voorgebracht.  
4 Uitmuntend 
Reed’s Fowling Black Salsa – Kooij 



Aantrekkelijke zwarte meid van 13 mnd. met een innemend hoofd en goed gevormd oog. Goede 
halslengte, vlakke bovenlijn en goede staartaanzet. Ze moet wat kilo’s verliezen om er eleganter uit 
te zien, hoewel ze toch uitmuntend gangwerk toont. Goed voorgebracht. 
Uitmuntend 
Dear Beau vd Bemerberg – vd Berg 
Choc. teef van 9 mnd. die in totaalbeeld beter geproportioneerd kon zijn. Mooi hoofd en uitdrukking 
en redelijke oogkleur. Goede halslengte, goed ontwikkelde borst maar bovenlijn kon strakker. Goed 
gehoekt achter, goede staartaanzet maar vachtkwaliteit is wat zacht. Mooi temperament. Zou beter 
voorgebracht kunnen worden.  
Zeer goed 
Mount Terra Nova fan ’t Detica – Aardema-Poede 
Heel stevige teef van 12 mnd. met een mooi hoofd en uitdrukking. Hals toont veel keelhuid. Stevige 
borst maar de bovenlijn heeft te lijden van haar overgewicht, net als bij het gangwerk. Goede 
vachtkwaliteit. Zou haar graag later terugzien in de ring zonder een aantal kilo’s.  
Zeer goed 
Freyja Fehu of Asgard’s Hope – vd Berg 
Wat kleiner type teef van 9 mnd. met een beeldig hoofd en uitdrukking. Goede hals, uitmuntende 
bovenlijn en goed gehoekt. Voor leeftijd goed ontwikkelde borst, uitmuntende voeten, goede 
staartaanzet en –dracht. Uitmuntend snel en stuwend gangwerk. Beeldige teef.  
Uitmuntend 
Selene of Coopers Hill – vd Kuip-Meijberg 
Teef van 16 mnd. met een beeldig hoofd. Oog kon iets donkerder en correct gebit. Stevige hals, 
goede schouderligging, voldoende gehoekt voor, achter goed gehoekt. Goede bovenlijn, goede 
staartaanzet en –dracht. Correct gangwerk. Goed voorgebracht.  
Uitmuntend 
Down To Earth Road Of Princes – Veldman 
Mooie eenjarige meid met een fijn besneden hoofd en goede uitdrukking. Lange hals, voldoende 
gehoekt maar de ruglijn kon vaster. Goede staartaanzet maar ze draagt de staart soms wat te hoog. 
Voeten konden vaster, goede vachtkwaliteit, heerlijk temperament en heel aantrekkelijk hoofd.  
Uitmuntend 
Bender-Senang Photogenic Karma – Hutten 
Mooie meid met een beeldig hoofd en uitdrukking, goed oog en goed gebit. Lange hals, goede 
schouderligging en correct gehoekt. Goede bovenlijn tijdens het gaan maar niet in stand. Goede 
lendenen en heupen en voor leeftijd stevige bone en voeten. Uitmuntende vachtkwaliteit, goede 
staartaanzet en –dracht. Zeer goed gangwerk. Heerlijk temperament.  
Uitmuntend 
 
Tussenklas teven 
My Silver Shining Star v’t Lepkeshof – Vriezen 
Aantrekkelijke meid in uitmuntende show-conditie. Mooi hoofd met een beeldige uitdrukking. 
Uitmuntende halslijn en bovenlijn en goed gehoekt. Toont uitmuntend gangwerk. Zeer goed 
voorgebracht.  
1 Uitmuntend RCAC/RCACIB 
Sunny of The Chocolate Bourg – Koster 
Choc. teef van 21 mnd., een heel stevige teef. Het stevige lichaam is niet in verhouding tot het 
tengere bone. Fors hoofd, keelhuid, stevige hals met goede lengte. Vlakke bovenlijn, goede 
staartaanzet en zeer goed gehoekte voorhand. Redelijk goed gangwerk. Goed voorgebracht maar ik 
zag haar graag met een paar kilo’s minder.  
2 Zeer goed 
 
Openklas teven 
Reagis Star Kisses – Toonssen 



Gele kwaliteitsteef met goede massa en uitmuntend hoofd met een beeldige uitdrukking. Stevige 
hals met goede lengte, vlakke bovenlijn, goed bone en voeten. Zeer goed gehoekt. Het gangwerk is 
correct maar zou sneller en temperamentvoller mogen zijn. Wellicht is ze te moe van het verjaardag 
vieren  vandaag.  
1 Uitmuntend CAC/CACIB/BOB 
Reagis Sky Dancer – vd Heuvel 
Stevige teef die goed in verhouding is. Heel mooi hoofd met een beeldige uitdrukking, goed oog en 
uitmuntende ooraanzet. Uitmuntende halslengte en bovenlijn, maar geen ideale onderbelijning. 
Stevig bone, goede vaste voeten, goed gespierd en correcte staartaanzet.  Elegant gangwerk met 
lange passen. Uitmuntende presentatie.  
2 Uitmuntend 
Geplaatste nummer 3 ontbreekt. 
The Narrow Field’s Sense of Love – Alberts-Geertsen 
Teef van 2 jr. met een vrouwelijk hoofd en mooie uitdrukking. Zeer goede halslengte, vlakke 
bovenlijn, goed gehoekt achter en goede staartaanzet. Goede vachtkwaliteit maar ze mist in 
totaalbeeld massa. Gaat goed. Mooi temperament.  
4 Zeer goed 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


