
Dogshow Eindhoven 2020 
9 februari 2020 
Keurmeester: H. Klemann (DE) 
 
Beste reu en Beste van het Ras 
Anuedis Man On The Moon – Praetzas 
RCAC/CACIB reuen 
Faithful Paw’s Heartbreaker – Scheuer 
RCACIB reuen 
Woefdram’s Abercrombie – Nugteren 
Beste teef 
Reagis It’s No Secret – vd Heuvel 
RCAC/CACIB teven 
Riverflow Piccadilly’s Future – vd Breemen 
Beste Veteraan 
One And Only from Service Paradise – Kuijt-vd Kerkhof 
Kampioensklas teven 
Surprise from Service Paradise – Kuijt-vd Kerkhof 
Beste Puppy 
Faithful Paw’s Valea - Scheuer 
Beste Jongste Pup  
De Pasman Hoeve Kyra – Lobeek-Schreurs 
 
Reuen Puppyklas 
Aldebaran of Coopers Hill – d Jaeger 
Reu met een mannelijk hoofd en correct gebit, oog en oor. Krachtig gebouwd, correcte staart en zeer goed gehoekt. Regelmatig gangwerk 
maar iets nauw achter.  
1 Veelbelovend 
Reuen Jeugdklas 
Anuedis Man On The Moon – Praetzas 
Reu met schaargebit en goed besneden hoofd. Lange hals, vierkant gebouwd en zeer goed gehoekt. Correcte benen, vacht en staartaanzet. 
Vloeiend en vrij gangwerk, voor nog iets slap.  
1 Uitmuntend, CAC 
A Dream For You It’s A Countryboy – Havermann 
Reu van 10 mnd. met schaargebit en mannelijk hoofd. Correcte voorborst en ribbenkast, zeer goed gehoekt en correcte vacht en staart. 
Nog iets slap in rug.  
2 Uitmuntend 
Creekwater Cedar Wood – Kodde 
Reu met een mannelijk hoofd, donker oog, correct oor en gebit. Gemiddelde halslengte, correcte voorborst en massa. Regelmatig 
gangwerk.  
3 Uitmuntend 
Luldrup Loving Labs King Bullet – Dumernit 
Zeer krachtige reu van 13 mnd. met een mannelijk hoofd maar iets veel keelhuid. Net voldoende goed gehoekte voor- en achterhand, 
otterstaart en correcte vacht. Zag gangwerk graag iets meer stuwen. 
4 Zeer goed 
Oakfield Ruby’s Ranch – Teisman 
Reu met een mannelijk hoofd dat iets meer adel mocht hebben. Correcte stop. Achterhand kon beter gehoekt zijn, correcte staart. 
Gangwerk af en toe ongecontroleerd, heeft ringtraining nodig.  
Zeer goed 
Reuen Tussenklas 
Black Velvet Ruby’s Ranch – Driehuis 
Krachtige zwarte reu met een mannelijk hoofd, goede stop en scharend gebit. Tonvormige ribbenkorf, goede voorborst, veel massa. Vaste 
bovenbelijning, correct gehoekt en otterstaart. Vrij gangwerk.  
1 Uitmuntend 
Reuen Openklas 
Woefdram’s Abercrombie – Nugteren 
Reu met een mannelijk hoofd, donker oog en correct oor. Krachtige, goed ontwikkelde voor- en achterhand, lange hals en otterstaart. 
Uitgrijpend en stuwend gangwerk. 
1 Uitmuntend, RCACIB 
Carpenny Pharoh – Stigt 
Temperamentvolle zwarte reu met correct hoofd, oog en gebit. Krachtig bone, zeer goed gehoekt en correcte staart. Regelmatig gangwerk 
dat iets meer mocht uitgrijpen.  
2 Uitmuntend 
Reuen Gebruikshondenklas 
Faithful Paw’s Heartbreaker – Scheuer 
Mannelijke reu met schaargebit, correct oog, correcte stop en oor. Correcte halslijn, zeer goed gehoekt en correcte staartaanzet. 
Uitgrijpend en stuwend gangwerk.  
1 Uitmuntend RCAC, CACIB 
Reuen Kampioensklas 
Endeavour Morse Vom Storkenbusch – Paans 



Kampioensreu met een mannelijk hoofd, donker oog en correct oor. Kort en vierkant gebouwd, zeer goed gehoekt en sterk bone. Vloeiend 
gangwerk. 
1 Uitmuntend 
Reuen Veteranenklas 
A Sense Of Pleasure’s Jim Beam – Roelands 
9,5 jr. reu met een jeugdig temperament en veel massa. Zeer goed gehoekt, correcte staart en vacht. Prachtige voorborst. Prachtig 
gangwerk voor zijn leeftijd.  
1 Uitmuntend 
Teven Jongste Pupklasse 
De Pasman Hoeve Kyra – Lobeek-Schreurs 
Teefje met een vrouwelijk hoofd, goede stop en donker oog en voor leeftijd goed ontwikkeld. Zeer goed gehoekt. Regelmatig gangwerk. 
1 Veelbelovend, Beste Jongste Pup 
Frantiska Cerná Samicka Nová Paka – Beckers-d Graaf 
Teef van 5 mnd. met donker oog, vrouwelijk hoofd en al goede stop. Voor leeftijd goed ontwikkeld, iets lang in lichaam. Otterstaart. 
Regelmatig gangwerk.  
2 Veelbelovend 
Evy – Vermeer 
Teef met een vrouwelijk hoofd, donker oog en neuspigment. Voor leeftijd goed ontwikkeld. Voldoende gehoekt. Regelmatig gangwerk.  
3 Veelbelovend 
Teven Puppyklas 
Faithful Paw’s Valea – Scheuer 
Teef van 6 mnd. met een aantrekkelijk hoofd, goede stop en scharend gebit. Correcte hals-rug belijning en alles is voor leeftijd goed 
ontwikkeld. Gangwerk in de achterhand iets nauw.  
1 Veelbelovend, Beste Puppy 
Teven Jeugdklas 
Reagis It’s No Secret – vd Heuvel 
Teef met een prachtig hoofd, donker oog en pigment en scharend gebit. Correcte voorborst en massa en zeer goed gehoekt. Correcte 
staartaanzet en vacht. Vlot gangwerk, uitgrijpend en stuwend.  
1 Uitmuntend, Beste teef 
Riverflow Spring Fever – vd Breemen 
Teef met een prachtig hoofd, donker oog en scharend gebit. Correcte hals-rug belijning en zeer goed gehoekt. Correcte vacht en staart. 
Vloeiend gangwerk, iets nauw achter.  
2 Uitmuntend 
Mijn Hartendief v’t Bakkersveld – Bakker-Meijer 
Tevenhoofd met een vrouwelijke uitdrukking en correcte hals-rug belijning. Zeer goed gehoekt, correcte ribbenkast en vierkant gebouwd. 
Temperamentvol gangwerk, uitgrijpend en stuwend.  
3 Uitmuntend 
Riverflow Abercrombie Every Time – vd Breemen 
Teef met een vrouwelijk hoofd en scharend gebit. Correcte hals-rug belijning, prachtige voorborst en ribbenkast. Zeer goed gehoekt. 
Regelmatig gangwerk.  
4 Uitmuntend 
Royal Escort Puma – Scholts 
Teef met een vrouwelijk hoofd en scharend gebit. Gemiddelde halslengte maar de voeten moeten meer gesloten zijn en de rug vaster. 
Voldoende massa en goede vacht. Voldoende gangwerk met iets rollende rug.  
Zeer goed 
Shela vd Bernerberg – vd Berg 
Teef met een vrouwelijk hoofd met wat veel keelhuid. Wat korte opperarm, veel massa maar de rug moet vaster zijn. Passend gehoekt. In 
gangwerk is de rug duidelijk niet vast genoeg.  
Zeer goed 
Wahnahnish Love On The Rocks – Candel 
Teef met veel massa en met hoofd dat past bij het lichaam. Scharend gebit. Zeer goed gehoekt, katvoeten, correcte vacht en super 
staartaanzet. Gangwerk achter iets nauw en met iets rollende rug.  
Uitmuntend 
Mabel vd Bernerberg – vd Berg 
Teef met een vrouwelijk hoofd, correcte stop en compleet scharend gebit. Kort gebouwd, voldoende voorborst en massa. Lange hals, goed 
gehoekt en goede vacht. Vloeiend en vrij gangwerk met goede stuwing.  
Uitmuntend 
Lilo vh Daalbrook – v Hoek 
Teef met correct vrouwelijk hoofd, goede stop en scharend gebit. Tonvormige borst, zeer goed gehoekt, correcte vacht en staartaanzet. 
Wat lusteloos gangwerk.  
Zeer goed 
Chocolate Treasures Special Edition Stracciatella – vd Eynde 
Bruine teef met pigment passend bij de kleur. Diepe borstkas, goede hoekingen, correcte vacht en staartaanzet. Gangwerk achter te nauw.  
Zeer goed 
Chocolate Treasures – v Velzen 
Teef met een vrouwelijk hoofd, compleet scharend gebit maar met iets keelhuid. Gemiddelde halslengte en ze kon beter gehoekt zijn. 
Correcte vacht en staartaanzet. Tijdens het gaan nog wat slap in de rug en ze moet meer stuwen.  
Zeer goed 
Bambina of the Noble Falcon – Jaegers 
Teef met een vrouwelijk hoofd, compleet scharend gebit en correcte stop. Correcte borstdiepte, nog wat lang in lendenen, goede 
hoekingen en correcte vacht en staat. Gangwerk uitgrijpend en stuwend, nog open in voorhand.  



Zeer goed 
Teven Tussenklas 
De Pasman Hoeve Millie – Lobeek-Schreurs 
Teef met vrouwelijk hoofd en uitdrukking. Scharend gebit, donker oog en pigment. Al zeer goede hoekingen, correcte hals-ruglijn en 
staartaanzet. Vloeiend en vrij gangwerk.  
Uitmuntend 
United Talent of Wundering Heights – v Teeffelen  
Krachtige teef met passend hoofd. Rechte benen met gesloten voeten. Zeer goede massa, hoekingen en staartaanzet. Vloeiend gangwerk, 
uitgrijpend en stuwend.  
2 Uitmuntend 
Bruneville’s Whisper – Groenen 
Teef met vrouwelijk hoofd en gemiddelde halslengte. Zeer goed gehoekt, de staart is echter wat laag aangezet. Correcte ribbenkast maar 
kon wat sterker bone hebben. Open gangwerk voor.  
3 Zeer goed 
Teven Openklas 
Riverflow Piccadilly’s Future – vd Breemen  
Zwarte teef met goed temperament. Correct hoofd, oog en oor. Mooie hals-ruglijn en zeer goed gehoekt. Gemiddeld bone en katvoeten. 
Vloeiend gangwerk, uitgrijpend en stuwend.  
1 Uitmuntend RCAC/CACIB 
Faithful Paw’s Overnight Sensation – Scheuer 
Teef met een vrouwelijk hoofd, correcte stop, donker oog en scharend gebit. Mooie hals-ruglijn, zeer goed gehoekt, veel massa en correcte 
vacht. Staart kon wat beter aangezet zijn. Uitgrijpend en stuwend gangwerk.  
2 Uitmuntend 
Sweetest Touch vd Chadamehof – Hazeleger 
Scharend gebit mist P3 linksboven. Correct besneden hoofd, mooie hals-rugbelijning en zeer goed gehoekt. Katvoeten. Correcte 
staartaanzet en vacht. Regelmatig gangwerk.  
3 Uitmuntend 
Wahnahnish Lady luck – Bakker 
Teef met bij lichaam passend hoofd en scharend gebit. Correcte borstomvang, krachtig  en goed gehoekt beenwerk, goede vacht en 
correcte staartaanzet. Gangwerk met goede stuwing.  
4 Uitmuntend 
Riverflow Calm After The Storm – vd Breemen 
Teef met een vrouwelijk hoofd en donker oog. In scharend gebit ontbreekt P3 rechtsonder. Goede borstdiepte en –breedte, mooie hals-
ruglijn, goede hoekingen, katvoeten en correcte vacht. De voeten konden meer gesloten zijn maar het gangwerk is goed stuwend.  
Zeer goed 
Joyhearts Dream Devotion – d Heijer 
Teef van een wat kleiner formaat met een vrouwelijk hoofd. In scharend gebit ontbreekt P3 linksonder. Voldoende voorborst en massa, 
goed gehoekt, goede vacht en staartaanzet. Gangwerk voldoende uitgrijpend en stuwend maar wat nauw achter.  
Zeer goed 
Chocolate Treasures Quite A Surprise – vd Eynde 
Vierkante bruine teef met compleet scharend gebit maar wat veel keelhuid. Zeer goed gehoekt maar niet helemaal vast in rug. Katvoeten, 
correcte vacht en staartaanzet. Gangwerk met iets rollende rug.  
Zeer goed 
Berolee Princess Anne – Visel 
Krachtige zwarte teef met een vrouwelijk hoofd, correcte stop, correct oog en oor. Gemiddelde halslengte, diepe borst en gemiddeld bone. 
Correcte vacht en staartaanzet. Gangwerk achter te nauw.  
Zeer goed 
Teven Veteranenklas 
One And Only from Service Paradise – Kuijt-vd Kerkhof 
Temperamentvolle teef met een prachtig hoofd en donker oog. De tanden zijn wat afgesleten vanwege de leeftijd. Diepe tonvormige 
ribbenkast, zeer goed gehoekt, goede vacht en staartaanzet. Gangwerk als van een jonge hond , uitgrijpend en stuwend.  
1 Uitmuntend, Beste Veteraan 
Surprise from Service Paradise – Kuijt-vd Kerkhof 
Teef met een prachtig hoofd, correct gevormd oog en scharen gebit. Mooie hals-ruglijn, veel massa en krachtig en goed beenwerk. 
Correcte staartaanzet. Vloeiend gangwerk, uitgrijpend en stuwend.  
1 Uitmuntend, RCACIB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


