
 Deelnemende honden: 

 

1. Boggy Valley’s Fenna 

2. Tickled Pink of Storm’s Legacy 

3. Famke 

4. Trust Your Nose Biscuit 

5. Boggy Valley’s Fenna 

6. Precious Black Gundogs Belle Amour 

7. Bikkel 

8. Wolfeca Fade 

9. Boggy Valley’s Didi 

10. Country Companion’s Choco Pie 

11. Handsome Hidde the Second Off April 

12. Alisia Beack’s Apple Blossom 

13. Bonbini Tiq-Tuq of Dutch Print 

14. Helios 

15. Glenbriar Darcy 

16. Dutchlab’s Sweet Golden Dream 

17. Helga v.d. Duvekoater 

18. Augie v.d. Waterlandspolder 

19. Queen Fort Hell Labradors 

20. Nora’s Jack v.d. Rashoeve 

21. Handsome Hauke the Second Off April 

22. Marsieyenna Raya Sunny Days 

23. Castle Village Ash 

24. Jip 

25. Bor v. ‘t Kieftendorp 

26. Limitless Caska 

27. Cailey of Royal Pleasure 

 

Keurverslagen: 

 

1. Boggy Valley’s Fenna (NHSB 3148916) 

 

Keurmeester: G. Groeneweg – de Klerk 

Teefje van 19 maanden zwart, goed gevormd hoofd, prima verhouding voorsnuit – 

schedel, compleet scharend gebit, donker oog, prima expressie, goed geplaats en 

gedragen oor, voldoende halslengte en voorborst, iets korte opperarm, tonvormige 

ribben, rechte rug belijning, iets hoog geplaatste en gedragen staart, goede 

achterhandhoeking en bespiering. Goed bone en katvoet. Zou iets hoger op de benen 

mogen staan. Voldoende uitgrijpend gangwerk, enthousiast karakter. Uitmuntend.  

 

Keurmeester: F.P.M. van der Linden 

Typische zwarte teef van 19 maanden. Vrolijk karakter, goed geprofileerd hoofd met 

intelligente uitdrukking. Mooi donker oog. Goed gedragen oor. Compleet scharend gebit. 

Prima kwaliteit vacht, typische otterstaart die fractie hoog is aangezet. Prima bone, 

goede bespiering. Voldoende gehoekt, zowel voor als achter. Vlot regelmatig gangwerk. 

Uitmuntend. 

 

2. Tickled Pink of Storm’s Legacy (NHSB 3162559) 

 

Keurmeester: G. Groeneweg – de Klerk 

15 maanden enthousiast teefje, vrouwelijk hoofd volop in ontwikkeling, correct scharend 

gebit, mist P3 onder, goed geplaatst en gedragen oor, goede schedel en voorsnuit, 

voldoende halslengte en voorborst, toplijn mag strakker, prima ribwelving, fractie korte 

opperarm, goede achterhandhoeking, prima gespierd en goede vacht, goed bone en 



voetjes, fractie hellend bekken waardoor wat lagere staartaanzet, in het juiste tempo kan 

ze goed lopen, voor fractie los in pols. Zeer Goed. 

 

Keurmeester: F.P.M. van der Linden 

Zwart teefje 15 maanden oud, voldoende typisch met vlot en regelmatig gangwerk. Mooi 

donker oog. Goed geprofileerd hoofd. Oren zouden wat beter aangesloten mogen zijn. 

Scharend gebit, maar mist helaas enkele tanden. Leuk karakter, prima kwaliteit vacht. 

Goede hals/rug belijning, mooie typische otterstaart. Goed bone. Zeer goed.  

 

3. Famke (NHSB 3138396) 

 

Keurmeester: G. Groeneweg – de Klerk 

Bijna tweejarige teef, zeer goed type, vrouwelijk hoofd, voorsnuit mag wat voller, fractie 

licht oog, scharend gebit, mist P3 en 4 onder links, voldoende halslengte, goede 

voorborst, opperarm zag ik liever schuiner, zag liever tonvormige ribben, iets oplopende 

buikbelijning, voldoende achterhandhoeking, ruglijn mag strakker, voldoende bone voor 

type, mist de dubbele vacht, tijdens het gaan trekt ze de rug wat op, fractie nauw achter. 

Zeer Goed. 

 

Keurmeester: F.P.M. van der Linden 

 

Zwart teefje, 2 jaar oud, van een kleine maat. Zou iets meer stop mogen hebben, het oog zou wat 

donkerder mogen, en de oren zijn in verhouding met het hoofd aan de grote kant. Scharend gebit, 

maar helaas niet compleet. Goede hals/rug belijning, voldoende bone. Goede kwaliteit vacht. Goede 

staart en staartdracht. Evenredig gehoekt voor en achter. Vlot, iets stuwend, regelmatig gangwerk. 

Zet de voorvoetjes bij het gaan wat naar binnen. Zeer Goed  

 

 

4. Trust Your Nose Biscuit (NHSB 3171331) 

 

Keurmeester: G. Groeneweg – de Klerk 

21 maanden foxred, reu van een goed type, goede lengte in voorsnuit, compleet scharend gebit, 

fractie open gedragen oor, iets laags geplaats, goede hals lengte, evenredig matig gehoekt in voor- 

en achterhand, goede ribwelving, rechte rugbelijning, iets hellend bekken, mist de typische 

ondervacht, voldoende bone, iets lange voet, gaat vlot, voldoende stuwend. Goed. 

 

Keurmeester: F.P.M. van der Linden 

Wat hooggestelde donkergele reu van 21 maanden, met een leuk karakter. Goed geprofileerd hoofd, 

voldoende donker oog. Compleet scharend gebit. Goede kwaliteit vacht. Goede hals/rug belijning. 

Voldoende gehoekt, zowel voor als achter. Voldoende bone. Stevige voeten, goede bovenbelijning. 

De staart zou meer typisch moeten zijn en is wat laag aangezet. Gangwerk is vlot en regelmatig. 

Helaas voelt hij zich vandaag niet zo op zijn gemak in de ring, en daardoor komt hij wat angstig en 

terughoudend over. Goed. 

 

5. Boggy Valley’s Fenna (NHSB 3164665) 

 

Keurmeester: G. Groeneweg – de Klerk 

14 maanden gele teef, die in welgedane conditie wordt voorgebracht, vrouwelijk hoofd, goede 

schedel voorsnuit, wat zwakke stop, goed geplaats en gedragen oor, compleet scharend gebit, 

donker oog met vriendelijke expressie, goede voorborst, goed toplijn, fractie in lendenen, goed bone 

en voeten, prima otterstaart, iets te korte vacht, gangwerk showt het overgewicht, als zij slanker 

was geweest, was het een uitmuntend geweest. Zeer Goed. 

 

Keurmeester: F.P.M. van der Linden 

Flinke gele teef van 14 maanden, die met een paar kilo minder gewicht mooier zou zijn. Goed 

geprofileerd hoofd met prima uitdrukking. Voldoende donker oog. Mooi pigment. Goed gedragen oor. 

Scharend gebit, helaas niet compleet. Voldoende halslengte, prima kwaliteit vacht. Typische 

otterstaart die op de juiste plaats is aangezet. Voldoende bone, voldoende gehoekt, zowel voor als 



achter. Regelmatig gangwerk maar door het overgewicht komt het niet goed tot zijn recht. Goed 

voorgebracht. Zeer Goed. 

 

6. Precious Black Gundogs Belle Amour (NHSB 3155406) 

 

Keurmeester: G. Groeneweg – de Klerk 

17 maanden, zwarte teef, echt werktype, vrouwelijk hoofd, voorsnuit mag krachtiger, voldoende 

stop, compleet scharend gebit, iets groot oor, goed hals-schouder, voldoende voorborst, rug 

belijning mag strakker, wat oplopende buikbelijning, bone passend bij het type, zag ribben liever 

tonvormiger, mist wat ondervacht, tijdens het gang maait in front. Goed. 

 

Keurmeester: F.P.M. van der Linden 

Wat slanke/ranke teef van 17 maanden. Voldoende typisch teven-hoofd met een wat groot oor, wat 

beter aan zou mogen sluiten. Voldoende donker oog, compleet scharend gebit. De rug moet sterker 

en vaster worden. Wat lang in lendenen. Kort in opperarm. Staart is wat laag aangezet en zou 

typischer mogen zijn. Spaarzaam gehoekt, zowel voor als achter. Onderbelijning zou strakker 

mogen. Gangwerk regelmatig maar stept aan de voorzijde door de steile voorhand. Goed. 

 

7. Bikkel (NHSB 3100620) 

 

Keurmeester: G. Groeneweg – de Klerk 

3 jaar temperament volle reu van een zeer goed type, goede verhouding schedel en voorsnuit, 

voldoende stop, compleet scharend gebit, goede halslengte, zag liever meer voorborst, opperarm is 

wat recht, toplijn loopt wat af, goede tonvormige ribben, goede achterhand, prima otterstaart, goed 

bone en voeten, in het juiste tempo kan hij goed lopen, mist wat ondervacht. Uitmuntend. 

 

Keurmeester: F.P.M. van der Linden 

Mooi formaat typische zwarte labradorreu van bijna 3 jaar oud. Enthousiast karakter. Goed 

geprofileerd hoofd, met mooi oog en goede uitdrukking. Goed oor en ooraanzet. Scharend gebit, 

mist p3. Mooie sterke hals en bovenbelijning. Voldoende typische staart met goede aanzet. Fractie 

kort in opperarm. Voor voldoende gehoekt, achter goed. Goede kwaliteit vacht. Prima kattenvoet. 

Vlot regelmatig gangwerk. Zeer Goed 

 

8. Wolfeca Fade (NHSB 3127869) 

 

Keurmeester: G. Groeneweg – de Klerk 

Enthousiast teefje van 2 jaar, zwart, van een goed type, vrouwelijk hoofd, voorsnuit mag wat 

krachtiger, compleet scharend gebit, voldoende stop, wat hoog en geplaatst oor, voldoende 

halslengte, zag liever meer voorborst, ruglijn voldoende, iets aflopend kruis waardoor fractie lage 

staartaanzet, voldoende gewelfd lichaam, bone passend bij het type, goede voeten, gangwerk in het 

geheel nog wat los. Goed. 

 

Keurmeester: F.P.M. van der Linden 

Flinke zwarte teef van 2 jaar oud. Vrolijk karakter. Scharend gebit, goed geplaatst donker oog. 

Draagt oren wat hoog en open. Goed hals/rug belijning. Staart zou typischer mogen en is wat laag 

aangezet. Goede vacht en vachtstructuur. Wat kort in opperarm. Zou wat meer gehoekt mogen zijn, 

voor en achter. Gangwerk vlot maar niet regelmatig. Goed. 

 

9. Boggy Valley’s Didi (NHSB 3144525) 

 

Keurmeester: G. Groeneweg – de Klerk 

Bijna tweejarige teef, zeer goed type, die vandaag in een iets te welgedane conditie wordt 

voorgebracht. Goed gevormde vrouwelijk hoofd, goede verhouding voorsnuit – schedel, compleet 

scharend gebit. Oog met prima expressie, fractie korte nek, zag liever meer voorborst, rechte 

toplijn, wat kort in opperarm, tonvormige ribben, goede achterhand, in aanleg goede vacht, prima 

otterstaart, goed bone en voeten, gangwerk toont het overgewicht. Zeer Goed. 

 



Keurmeester: F.P.M. van der Linden 

Zwarte teef, 20 maanden oud. Het hoofd zou wat droger mogen zijn, want ze toont wat bakken. 

Goed geplaatst oog en goede oogkleur. Goed oor en ooraanzet. Compleet scharend gebit. Mooie 

schouderpartij, goed gehoekt zowel voor als achter. Prima vacht en vachtstructuur. Typische staart 

en -aanzet. Goed bone. Goede hals/rug belijning. Gangwerk vlot maar wordt gestoord door 

overgewicht. Zeer Goed. 

 

10. Country Companion’s Choco Pie (NHSB 3146927) 

 

Keurmeester: G. Groeneweg – de Klerk 

Chocolat teef 1 ½ jaar, zeer goed type, goed gevormd vrouwelijk hoofd, goede verhouding schedel – 

voorsnuit, compleet scharend gebit, iet licht oog, goed geplaats oor wat ze wat hoog draagt, 

voldoende halslengte, goede voorborst, kort opperarm, voldoende sterke rug, wat aflopend kruis, 

waardoor lage staartaanzet, zag liever tonvormige ribben. Oplopende buikbelijning, goed bone en 

voeten, wat korte vacht en mist de ondervacht. Tijdens het gaan trekt ze de rug op en is wat smal in 

front. Goed. 

 

Keurmeester: F.P.M. van der Linden 

Chocoladebruin teefje, anderhalf jaar oud. Voldoende typisch hoofd. Het oog zou wat donkerder 

mogen zijn. Oor zou wat meer aangesloten mogen zijn. Compleet scharend gebit. Bovenbelijning 

zou wat vaster mogen zijn. Staart voldoende typisch maar wat laag aangezet. Zou wat meer 

gehoekt mogen zijn, zowel voor als achter. Wat smal in rib en erg opgetrokken onderbelijning. 

Passend bone. Voldoende compacte voeten. Goede kwaliteit vacht. Regelmatig gangwerk. Goed. 

 

11. Handsome Hidde the Second off April (NHSB 3014032) 

 

Keurmeester: G. Groeneweg – de Klerk 

5 jaar gele reu, goed werktype, wat vrouwelijk hoofd, voorsnuit mag krachtiger, prima oogkleur, 

compleet scharend gebit, goed geplaats en gedragen oor, voldoende halslengte, zag liever meer 

voorborst, rechte opperarm waardoor ellebogen beter zouden kunnen aansluiten, rechte rug, hellend 

bekken waardoor lage staartaanzet, matige achterhand hoeking, lichaam zou wat meer tonvormige 

kunnen zijn, passend bone bij dit type, kleine voetjes, voldoende vacht die momenteel aan het 

wisselen is, tijdens het gaan loopt hij achter breed. Goed. 

 

Keurmeester: F.P.M. van der Linden 

Wat hooggestelde gele reu van 5 jaar oud. Goed geplaatst oog en mooie oogkleur. Goed oor en 

voldoende gedragen. Compleet scharend gebit. Heeft zijn beste jas thuisgelaten, maar in aanleg 

goede kwaliteit vacht. Stijl in opperarm, zou meer gehoekt mogen zijn zowel voor als achter. Goede 

bovenbelijning met wat aflopende croupe en lage staartaanzet. Passend bone voor dit type. Vlot 

regelmatig gangwerk. Loopt achter wat wijd en voor wat breed. Goed. 

 

12. Alisia Beack’s Apple Blossom (NHSB 3104114) 

 

Keurmeester: G. Groeneweg – de Klerk 

3 jaar zwarte teef, uitmuntend type, vrouwelijk hoofd met prima verhoudingen en goede stop, 

donker oog met zachte expressie, toont iets keelhuid, prima halslengte, goede voorborst, rechte 

toplijn, prima tonvormige ribben, evenredig goede hoekingen voor en achter, prima otterstaart, 

mooi bone en voeten, goede vachtstructuur, gaat vlot, voldoende stuwing. Uitmuntend. 

 

Keurmeester: F.P.M. van der Linden 

Zwart teefje, bijna 3 jaar oud. Goed geprofileerd hoofd, goed oog, met hele zachte uitdrukking. 

Scharend gebit. Mooie hals/rug belijning. Typische otterstaart die op de juiste plaats is aangezet. 

Prima kwaliteit vacht. Mooi bone. Mooie schouderpartij en goede voorborst, mooie borstdiepte. 

Goede onderbelijning. Vlot gangwerk, loopt achter wat nauw. Uitmuntend. 

 

13. Bonbini Tiq-Tuq of Dutch Print (NHSB 3101784) 

 



Keurmeester: G. Groeneweg – de Klerk 

Gele teef bijna 3 jaar die in iets te weldadig vorm wordt voorgebracht, goed gevormd vrouwelijk 

hoofd, goede stop, mooi pigment, prima gedragen en geplaatst oor, hals toont wat kort, voldoende 

voorborst, ruglijn wat strakker, tonvormige ribben, evenredig gehoekt voor en achterhand, prima 

otterstaart, die ze niet wil showen. Goed bone, wat korter vacht mist wat ondervacht. Is wat los in 

pols bij het gaan. Is momenteel wat onzeker, waarschijnlijk omdat ze ziek is geweest volgens 

eigenaar. Krijgt vandaag vanwege de algehele conditie een Zeer Goed. 

 

Keurmeester: F.P.M. van der Linden 

Typische gele teef, drie jaar oud. Innemend hoofd met mooie uitdrukking. Goed oor en ooraanzet. 

Compleet scharend gebit. Mooie voorborst, goede borstdiepte. Schouders zijn wat beladen. Goed 

gehoekt zowel voor als achter, prima ribwelving. Mooi bone.  De staart is voldoende typisch, maar 

wordt helaas niet typisch gedragen. Regelmatig gangwerk, voor wat wijd en los in pols. Zeer Goed. 

 

14. Helios (NHSB 3092763) 

 

Keurmeester: G. Groeneweg – de Klerk 

Drie jaar. Reu van een goed werk type, goede verhouding schedel en voorsnuit. Goed geplaatst en 

gedragen oor. Compleet scharend gebit, licht oog, prima hals-schouder, voldoende voorborst, ruglijn 

mag fractie strakker, wat stijl in opperarm, zag liever meer tonvormige ribben, evenredig matig 

gehoekt voor en achter, passend bone voor dit werktype, toont wat korte vacht met momenteel 

weinig ondervacht. Gaat vlot is fractie los in pols in front. Goed. 

 

Keurmeester: F.P.M. van der Linden 

Wat hooggestelde gele reu van drie jaar oud. Voldoende typisch hoofd, oog zou wat donkerder 

mogen. Wat laag geplaatst oor. Compleet scharend gebit. Wat fijn in bone maar passend bij het type 

hond. Bovenbelijning mag vaster, wat aflopende croupe met een wat laag aangezette staart die 

typischer zou moeten zijn. Steil in schouder, spaarzaam gehoekt zowel voor als achter. De voet zou 

meer kattenvoet mogen zijn. Mist ondervacht. Gangwerk is regelmatig, wat kort in pas. Loopt voor 

wat wijd en achter wat breed. Goed. 

 

15. Glenbriar Darcy (NHSB 3075656) 

 

Keurmeester: G. Groeneweg – de Klerk 

Vierjarige reu zwart van een goed werktype, hoofd mag wat mannelijker, voorsnuit kan wat 

krachtiger, zag liever betere stop, kan het oor soms goed dragen, goede halslengte, zag liever meer 

voorborst, rechte toplijn, fractie hellend bekken, fractie oplopende buiklijn, zag liever tonvormige 

ribben, goed gehoekt voor en achter, passend bone voor dit type, goede voeten, mist helaas de 

ondervacht, gangwerk loopt die voor uit de elleboog, wat los in pols. Goed. 

 

Keurmeester: F.P.M. van der Linden 

Wat fijn reutje van 4 jaar oud. Zou een wat meer typisch hoofd mogen hebben. Goede oogkleur. Het 

oor wordt wat open gedragen. Compleet scharend gebit. De rugbelijning zou vaster mogen. Hij is 

wat lang in lendenen. Croupe loopt wat af, staart is laag aangezet. Spaarzaam gehoekt, zowel voor 

als achter. Passend bone voor dit type hond. De voeten zouden wat katachtiger mogen zijn. Goede 

vacht en vachtstructuur. Vlot, regelmatig en recht gangwerk, maar voor wat wijd. Goed. 

 

16. Dutchlab’s Sweet Golden Dream (NHSB 3099448) 

 

Keurmeester: G. Groeneweg – de Klerk 

Driejarige reu, mooi donker gele kleur, mannelijk hoofd met prima expressie, iets licht oog, goede 

verhouding schedel – voorsnuit, mooi oortje, compleet scharend gebit, goede halslengte, voldoende 

halsborst, rechte rugbelijning, iets kort opperarm, prima ribben, goede achterhandhoeking, goed 

bone en voeten, vacht mist ondervacht, gangwerk vlot met wat breed in front. Is trots op zijn staart. 

Zeer Goed. 

 

Keurmeester: F.P.M. van der Linden 



Gele lab, drie jaar oud, reu. Met een voor mij wat zwaar hoofd, hoofd zou droger mogen zijn. Mooie 

uitdrukking, goed oog en oogkleur. Compleet scharend gebit, goed oor en ooraanzet. Mooie sterke 

hals, vlakke bovenbelijning, goede staartaanzet. Wat kort in opperarm. Voor zou hij meer gehoekt 

mogen zijn, achter hoeking goed. Prima kwaliteit vacht en vachtstructuur. Mooi bone. Vlot en 

regelmatig gangwerk. Zeer Goed. 

 

17. Helga v.d. Duvekoater (NHSB 3095933) 

 

Keurmeester: G. Groeneweg – de Klerk 

Driejarig rastype teefje, goed gevormd hoofd, fractie kort in voorsnuit en diepe stop, compleet 

scharend gebit, goed geplaatst en gedragen oor, goed halslengte, voldoende borst, rechte toplijn, 

opperarm mag fractie schuiner, tonvormige ribben, goede achterhoeking, prima bone en voeten voor 

type, mooie vachtconditie en prima otterstaart. Loopt correct met voldoende stuwing. Ietsje los in 

pols. Uitmuntend. 

 

Keurmeester: F.P.M. van der Linden 

Flinke zwarte teef van 3 jaar oud. Mooi geprofileerd hoofd met vriendelijke uitdrukking. Goed oor en 

ooraanzet. Compleet scharend gebit. Prima kwaliteit vacht, goed bone. Goede hals/rug belijning, 

prima voorborst, goede borstdiepte. Voldoende gehoekt voor en achter. Vlot en regelmatig 

gangwerk, voor wat los in pols. Zeer Goed. 

 

18. Augie v.d. Waterlandspolder (NHSB 3005724) 

 

Keurmeester: G. Groeneweg – de Klerk 

Vijfjarige donkerblonde reu, goed werktype, toont in hoofd fractie ouder door het grijze gezichtje, 

donker oog, goede expressie, prima pigment, voorsnuit zou wat krachtiger mogen, rechte 

rugbelijning, zag liever meer voorborst, opperarm is wat stijl, evenredig matige hoeking voor en 

achter, wat opgetrokken buikbelijning, prima bespiering, korte vacht zonder ondervacht, bone 

passend voor type, gaat goed, voor breed tijdens het gaan. Goed. 

 

Keurmeester: F.P.M. van der Linden 

Want ranke, gele jongen van 5 jaar oud. Wat fijn in hoofd, schedel zou wat breder mogen zijn. Wat 

laag geplaatst oor. Scharend gebit. Passend bone voor dit type Labrador. Mist ondervacht. Lang in 

lendenen, iets aflopende croupe waardoor ook laag aangezette staart, en de staart zou meer typisch 

mogen zijn. Wat stijl in voorhand, spaarzaam gehoekt zowel voor als achter. Voldoende compacte 

voeten. Gangwerk is regelmatig maar met wat korte pas. Achter wat wijd en voor wat breed. Goed. 

 

19. Queen Fort Hell labradors (NHSB 3147476) 

 

Keurmeester: G. Groeneweg – de Klerk 

Zwart teefje van 1 ½ jaar. Werktype. Compleet scharend gebit. Vrouwelijk hoofdje, voorsnuit mag 

wat krachtiger. Alerte expressie. Goede halslengte, zag liever meer voorborst. Rechte rugbelijning. 

Zag liever wat topvormige ribben. Iets opgetrokken buikbelijning. Fractie hellend bekken waardoor 

lage staart aanzet. Passend bone voor type. Korte vacht, weinig ondervacht. Vlot gangwerk, iets 

maaiend in front. Doordat de keurmeester het hondje niet mocht betasten is de keuring op zicht 

gedaan. Goed. 

 

Keurmeester: F.P.M. van der Linden 

Zwart teefje, anderhalf jaar oud. Zeer attente uitstraling. Mooi gekleurd donker oog. Compleet 

scharend gebit. Wat smal in schedel. Goed oor, wat iets open gedragen wordt. Goede hals/rug 

belijning, iets aflopende croupe waardoor wat lage staartaanzet. Staart zou typischer mogen zijn. 

Prima vacht en vachtstructuur. Fijn in bone, passend bij het type hond. Gangwerk is vlot met wat 

korte pas, loopt voor wat wijd. Goed. 

 

20. Nora’s Jack v.d. Rashoeve (NHSB 3047221) 

 

Keurmeester: G. Groeneweg – de Klerk 



Vierjarige zwarte reu van een goed type. Compleet scharend gebit. Mannelijk hoofd, prima 

expressie, goed geplaatst en gedragen oor. Voldoende halslengte, voldoende voorborst, rechte 

toplijn, voldoende tonvormige ribben, prima otterstaart, goede vacht. Is mogelijk met minder 

ondervacht. Goede voor en achter hoeking, voldoende bone, kan goed gaan, fractie smal in front. 

Leuk karakter. Zeer Goed. 

 

Keurmeester: F.P.M. van der Linden 

Complete zwarte reu van 4 jaar oud. Voldoende typisch, goed geprofileerd hoofd, goed oog en oor. 

Compleet scharend gebit. Wat uit vacht, maar wel goed van structuur. Sterke bovenbelijning, staart 

voldoende typisch maar wat laag aangezet. Fractie kort in opperarm. Spaarzaam maar evenredig 

gehoekt voor en achter. Passend bone, goede voeten. Vlot en regelmatig gangwerk. Zeer Goed. 

 

21. Handsome Hauke the Second Off April (NHSB 3014034) 

 

Keurmeester: G. Groeneweg – de Klerk 

Vijfjarige reu, mooi donkergele reu, Reu van een zeer goed type, voldoende mannelijk hoofd, prima 

expressie, goede schedel, voorsnuit zou iets krachtiger mogen, goed pigment, goed geplaatst en 

gedragen oor. Voldoende halslengte en goede voorborst. Rechte toplijn, elleboog zouden beter 

mogen aansluiten, voldoende ribwelving, evenredige goed gehoekt voor en achter. Bone passend 

voor het type. Zag liever een dubbele vacht. Tijdens het gaan is hij iets uit de ellebogen. Verder 

voldoende stuwend en goed bespierd. Zeer Goed. 

 

Keurmeester: F.P.M. van der Linden 

Gele reu, 5 jaar oud. Hoofd met voldoende mannelijke uitstraling. Compleet scharend gebit.  Goed 

oog en oogkleur. Goed oor en oordracht. Goede vacht en vachtstructuur. Staart voldoende typisch, 

maar zou typischer gedragen moeten worden. Wat fijn in bone maar wel passend bij het type hond. 

Voldoende compacte voet. Wat steile voorhand. Spaarzaam gehoekt zowel voor als achter. 

Gangwerk vlot en regelmatig. Zeer Goed. 

 

22. Marsieyenna Raya Sunny Days (NHSB 3095938) 

 

Keurmeester: G. Groeneweg – de Klerk 

Chocolate teef van drie jaar. Vrouwelijk hoofd, oogkleur passend bij de vacht. Goed geplaatst en 

gedragen oor. Compleet scharend gebit. Vorsnuit zag ik graag iets krachtiger. Goede halslengte. 

Voldoende voorborst. Rechte toplijn, tonvormige ribben, zag opperarm liever iets schuiner, goede 

achterhand hoeking, goed bone, middenvoet mag wat krachtiger. Wat korter vacht die momenteel in 

de rui is, gaat vlot met voldoende stuwing vanuit de achterhand. Heerlijk karakter. Zeer Goed. 

 

Keurmeester: F.P.M. van der Linden 

Chocoladebruin teefje van 3 jaar oud. Attent hondje. Hoofd goed in verhouding, goed formaat oor 

dat een beetje open gedragen wordt. Scharend gebit. Goede vacht en structuur. Staart is in de 

juiste plaats aangezet maar zou wel iets meer typisch mogen zijn. Passend bone. Fractie kort in 

opperarm. Voor matig gehoekt, achter voldoende. Goed voorgebracht. Vlot en regelmatig gangwerk. 

Zeer Goed. 

 

23. Castle Village Ash (NHSB 2967405) 

 

Keurmeester: G. Groeneweg – de Klerk 

Zesjarige gele reu. Zeer goed type, compleet scharrend gebit. Voldoende mannelijk hoofd, liever wat 

krachtiger voorsnuit. Wat open gedragen oor. Fractie lichte oogkleur met prima expressie. Goed 

pigment. Toont iets keelhuid, voldoende halslengte, zag liever meer voorborst. Rechte ruglijn, iets 

hellend bekken. Elleboog kunnen beter aansluiten. Staand graag overbouwd, evenredig matig 

gehoekt voor en achter. Bone passend bij het type, voeten mogen wat compacter. In aanleg goede 

vacht. Tijdens draf zowel voor als achter nauw. Goed. 

 

Keurmeester: F.P.M. van der Linden 



Complete gele jongen van 6 jaar oud. Goed geprofileerd hoofd. Goed geplaatst oog, voldoende 

donker. Goed oor en ooraanzet. Compleet scharend gebit. In aanleg goede vacht. Aflopende croupe, 

lage staartaanzet. Staart zou typischer mogen zijn. Wat lang in lendenen. Wat kort in opperarm, 

daardoor wat steil in schouder. Spaarzaam gehoekt zowel voor als achter. Voldoende compacte 

voeten. Vlot regelmatig gangwerk. Goed. 

 

24. Jip (NHSB 3123866) 

 

Keurmeester: G. Groeneweg – de Klerk 

Tweejarige vossenrode reu, zeer goed type, temperamentvol manneke, goede breedte in schedel, 

voorsnuit mag wat krachtiger, compleet scharend gebit. Goed geplaats en gedragen oor. Krachtige 

rechte rug, voldoende halslengte, zag liever meer voorborst, iets hellend bekken waardoor lage 

staartaanzet, voldoende ribwelving, evenredig goed gehoekt voor en achter, passend bone, voeten 

mogen wat compacter en krachtiger, tijdens het gaan loopt hij iets uit de ellebogen. Voldoende 

stuwend vanuit de achterhand. Zeer Goed. 

 

Keurmeester: F.P.M. van der Linden 

Vrolijke, gele complete jongen, van 2 jaar oud. Voldoende mannelijk hoofd met goed geplaatst oog 

en goede oogkleur. Mooi pigment. Goed oor en oordracht. Compleet scharend gebit. Goede hals/rug 

belijning. Wat hellend kruis waardoor laag aangezette staart. Goede vacht en vachtstructuur. Mooi 

passend bone. Compacte stevige voeten. Evenredig gehoekt. Vlot, regelmatig stuwend gangwerk. 

Zeer Goed. 

 

25. Bor v. ’t Kieftendorp (NHSB 3042451) 

 

Keurmeester: G. Groeneweg – de Klerk 

Vierjarige zwarte reu van een zeer goed type. Voldoende mannelijk hoofd, voorsnuit mag wat 

krachtiger. Wat hoog geplaatst oor. Gebit wat onregelmatig. Voldoende halslengte. Juist voldoende 

voorborst. Rechte rug, iets hellend bekken, voldoende ribwelving, evenredig matig gehoekt voor en 

achter. Bone passend bij type, wat hazenvoet, fractie lange staart. Tijdens het gaan loopt hij uit 

ellebogen, Wat korte vacht zonder ondervacht. Super karakter. Goed. 

 

Keurmeester: F.P.M. van der Linden 

Complete zwarte reu van 4 jaar oud. Goed geprofileerd hoofd, met mooi oog, goede uitdrukking en 

goede oren en ooraanzet. Compleet scharend gebit. Goede hals/rug belijning en voldoende typische 

staart, die een fractie laag is aangezet. Mooi bone, goede compacte voeten. Voldoende gehoekt 

zowel voor als achter. Goede kwaliteit vacht. Gangwerk is vlot en regelmatig. Zeer Goed. 

 

26. Limitless Caska (NHSB 2997617) 

 

Keurmeester: G. Groeneweg – de Klerk 

Zwart teefje van zes jaar. Zeer goed type, vrouwelijk hoofd, voorsnuit mag wat krachtiger, compleet 

scharend gebit. Goed geplaatst oor, wat ze wat open draagt tijdens het gaan. Vriendelijke expressie, 

voldoende halslengte, wat stijl in opperarm, zou iets meer voorborst mogen tonen, rechte toplijn, 

voldoende ribwelving, buiklijn loopt iets op. Zou graag wat meer bone zien, voldoende goed gehoekt 

in achterhand, voeten mogen wat compacter, prima ouderwetse engelse vacht, ze toont een vlot 

gangwerk, lief karakter. Zeer Goed. 

 

Keurmeester: F.P.M. van der Linden 

Zwarte dame van 6 jaar oud. Voldoende typisch. Vrouwelijk hoofd met goed geplaatst oog en 

oogkleur. De oren zouden beter aangesloten gedragen mogen worden. Compleet scharend gebit. 

Goede hals/rug belijning, de staart een fractie laag aangezet. Wat kort in opperarm. Evenredig 

gehoekt, goede vachtstructuur. Wat fijn in bone. Voldoende compacte voeten, vlot en regelmatig 

gangwerk. Zeer Goed. 

 

27. Cailey Of Royal Pleasure (NHSB 3088215) 

 



Keurmeester: G. Groeneweg – de Klerk 

Driejarige gele teef, zeer goed type, vrouwelijk hoofd, voorsnuit mag wat krachtiger, iets licht oog, 

alerte expressie, goed pigment, goed geplaats oor maar draagt het graag naar achter geslagen, 

compleet scharend gebit, voldoende halslengte, goede voorborst, rechte toplijn, voldoende gewelfd 

lichaam, fractie lage staartaanzet, passend bone, voeten mogen wat krachtiger, voor loopt ze iets 

breed en achter iets uit de knieen. Wat korte vacht, vriendelijk karakter. Goed. 

 

Keurmeester: F.P.M. van der Linden 

Geel teefje, drie jaar oud. Goed oog, kleur, en mooie uitdrukking. Compleet scharend gebit. Oren 

mogen wat vaster aangesloten gedragen worden. Goede halslengte, goede schouderligging, goed 

gehoekt voor en achter. Passend bone. Wat aflopende croupe, daardoor wat laag aangezette staart. 

Ik zou graag wat meer typische actie willen zien in de staartdracht. Prima vacht en vachtstructuur. 

Voldoende compacte voeten. Vlot uitgrijpend regelmatig gangwerk. Voor een beetje los in de pols. 

Zeer Goed. 

 

 

 

 

 


