SHOWUITSLAGEN CLUBMATCH ZWHVN – 12-05-2013 – HOUTEN
Keurmeester: Mevrouw G.M.L. de Wit-Bazelmans
Puppyklasse reu (6-9 mnd)
3 Veel Belovend
Arkay Reno of Blinding Lights
NHSB: G-1-2900743
Geb: 13-10-2012
Eig: N. Boer
7 maand, langstockhaar. Goede maat en verhoudingen. Is nog volop in ontwikkeling. Moet in hoofd nog
wat uitzwaren. Iets bol in voorhoofd. Goed geplaatst en gedragen oor. Goed oog. Prima pigmentatie. Lip
zou wat strakker mogen. Gebit niet te beoordelen. Goede onder- en bovenbelijning. Goed gehoekt voor
en achter. Lange, goed geplaatste en gedragen staart. Passend bone. Prima ontwikkeld lichaam met
ribwelving. Gangwerk jeugdig los. Vriendelijk, maar wat onzeker gedrag. Mooie vacht.
1 Veel Belovend
Ehran van Suthwalda
NHSB: G-2-2902032
Geb: 27-10-2012
Eig: J. Boer
6,5 maand, stockhaar. Uitmuntend rastype, maat en verhoudingen. Passend hoofd, waarvan de schedel
nog wat van uit moet vlakken. Prima verhoudingen schedel/snuit. Goed geplaatst en gedragen oor.
Schaargebit. Donker goed gevormd en geplaatst oog. Prima pigment. Uitmuntend gehoekt voor en
achter. Passend bone. Goede voeten. Goede onder- en bovenbelijning. Goed aangezette en gedragen
staart. Fraaie jeugd vacht, prima wit. Vriendelijk, zelfverzekerd gedrag. Voor leeftijd al heel vast
gangwerk. Goed gepresenteerd.
2 Veel Belovend
Andor Fynn fan Cosmo’s Noflik Stee
NHSB: G-1-2895049
Geb: 24-08-2013
Eig: A.J. Goené
8 maand, langstockhaar. Rastypische reu. Prima maat en verhoudingen. Passend hoofd. Iets wijdt
geplaatst oor. Goed gevormd oog, zag het graag wat donkerder. Compleet schaargebit. Goed gehoekt
voor en achter. Zou iets meer halslengte mogen hebben. Goed ontwikkeld in lichaam met prima
borstdiepte en ribwelving. Knijpt nog wat in ellebogen en draait af en toe licht uit. Voor leeftijd
uitmuntend gangwerk en prima staartdracht. Vriendelijk maar erg gespannen. Prima jeugdvacht met
zweem van wildkleur.
Jeugdklasse reu (9-18 mnd)
2 Uitmuntend
White Angel of Pici Forrest
NHSB: G-1-2905926
Geb: 10-05-2012
Eig: H. Trul
12 maand, langstockhaar. Rastypische reu. Goede maat en verhouding. Mannelijk hoofd. Goed parallel.
Goed oog, oor en gebit. Neus mocht zwarter. Lippigment in orde. Goed gehoekt voor, achter wat sterker.
Goede hals en ruglijn. Wat sterk hellend bekken. Passend bone. Goede voeten. Prachtige vacht. Staat licht
ondergeschoven. Jeugdig, speels gangwerk met veel actie voor. Plezier gedrag.
3 Zeer Goed
Zanto fan Cosmo’s Noflik Stee
NHSB: G-1-2888769
Geb: 28-06-2012
Eig: M. Springer
10 maand, langstockhaar. Goede maat en verhoudingen, maar moet zich in het geheel nog ontwikkelen.
Passend hoofd. Voldoende parallel. Stop ligt iets naar voren. Schaargebit. Middenbruin oog. Neusrug
mocht rechter. Goed gehoekt voor, achter wat ruimer gehoekt. Prima hals-ruglijn. Lange en goed
aangezette staart. Passend bone. Goede voeten. Vacht vandaag niet in showconditie, maar wel goed van
kleur. Gangwerk jeugdig los. Licht steppend voor. Zag hem in het geheel wat mannelijker. Prettig gedrag.
1 Uitmuntend
Cido Roxx fan Swide Pracht
NHSB: G-1-2863285
Geb: 05-12-2011
Eig: I .Galjaard-Middel
17 maand, langstockhaar. Krachtig totaalbeeld. Goede maat en verhouding. Mannelijk hoofd. Goed oor.
Schedel mag nog iets uitvlakken. Middenbruin oog. Compleet schaargebit. Goed lippigment. Lippen
mochten iets strakker. Uitmuntend gehoekt voor en achter. Stevige bone. Knijpt iets in ellebogen en
draait voorvoeten uit. Prima vacht. Iets hoog aangezette staart, wordt vrolijk gedragen. Gaat vlot, maar
nog jeugdig los. Vriendelijk gedrag.

Zeer Goed
White Angel of Pici Falcor
NHSB: G-1-2898573
Geb: 10-05-2012
Eig: A.S. Nijboer
12 maand, langstockhaar. Krachtige reu, die ik met name in het hoofd wat rastypischer zag. Zeer
hooggeplaatst oor. Vrij brede schedel. Weinig stop en voorsnuit zag ik graag wat langer. Compleet
schaargebit. Prima pigment. Goed gevormd en geplaatst oog. Voldoende lange hals. Stevige rug. Sterk
hellend bekken. Evenredige hoekingen. Nog wat smal in front. Gaat vlot , maar nog erg jeugdig los. Prima
jeugdvacht van goede kleur. Vriendelijk gedrag.
Zeer Goed
Ultra Bright of the Heart of Lothian
NHSB: G-2-2866402
Geb: 01-01-2012
Eig: A. v/d Steen
16 maand, langstockhaar. Krachtige reu, waarvan ik de bovenbelijning graag wat rastypischer zag.
Mannelijk hoofd, nog goed van verhoudingen. Donker, goed gevormd oog. Schaargebit. Goed oor. Goed
gehoekt voor, ruim gehoekt achter. Goed aangeduide schoft. Licht aflopende ruglijn. Zeer lang, iets
schuingeplaatst bekken. Lange bossige staart. Rastypische bevedering. Uitgrijpend gangwerk. Ongedurig
gedrag, maar wel vriendelijk.
Jonge Hondenklasse reu (15-24 mnd)
2 Zeer Goed
Made-To-Measure Odin Oclan
NHSB: G-1-2858539
Geb: 03-08-2011
Eig: I.I. de Groot
21 maand, langstockhaar. Krachtige reu. Iets gestrekt. Zag hem graag iets hoger op de benen. Mannelijk
hoofd met fraaie expressie. Goed oor. Donker oog. Compleet schaargebit. Prima pigment. Neusrug niet
helemaal recht. Goede hals. Goede hals-ruglijn. Goed gehoekt voor, wat ruimer gehoekt achter. Draait
voor en achter voeten wat uit. Gaat vlot. Correct achter, voor los in de pols. Prettig gedrag. Goede vacht,
waarvan de kleur wat witter mocht zijn.
1 Uitmuntend
Keano Adorable White Pearl
NHSB: G-2-2876828
Geb: 05-10-2011
Eig: W. Kettmann
18 maand, langstockhaar. Rastypische reu. Goede maat en verhoudingen. Mannelijk hoofd met fraaie
expressie. Goed oor. Donker, goed geplaatst en gevormd oog. Compleet scharend gebit. Uitmuntend
pigment. Fraaie boven- en onderbelijning. Prima halslengte. Goed gehoekt voor en achter. Passend bone.
Goede voeten. Prima vacht en kleur. Gaat vlot, nog iets los in de pols. Goede staartdracht. Vriendelijk
gedrag.
3 Zeer Goed
Japa Ho vom Terlüner Schloss
NHSB: G-2-2851537
Geb: 25-08-2011
Eig: H. Jaaltink
20 maand. Licht gestrekte reu. Goede maat. Krachtig reuenhoofd, waarvan de voorsnuit iets meer lengte
mocht hebben en meer opvulling onder de ogen. Wat wijdt geplaatst oor. Goed gevormd, middenbruin
oog. Compleet schaargebit. Pigment in orde. Zag graag wat meer halslengte. Goed ontwikkeld lichaam,
met ver doorlopende ribbenkast. Voor goed, achter ruimer gehoekt. Draait voorvoeten licht uit. Wat sterk
hellend bekken. Rastypische beharing, die ik graag wat witter zag. Goed gangwerk. Prettig gedrag.
Openklasse reu (v.a. 15 mnd)
1 Uitmuntend
More than Word’s Miracle Flash
Reserve Beste Reu
NHSB: G-0-2622616
Geb: 28-08-2006
Eig: M. Ketelaar
6 jaar, langstockhaar. Rastypische reu. Uitmuntende maat en verhoudingen. Mannelijk hoofd. Voor het
ideaal zou de voorsnuit iets langer mogen. Goed oor. Donker oog. Schaargebit. Prima pigment. Goede
onder- en bovenbelijning. Uitmuntende en evenredige hoekingen. Passend bone. Goede voeten. Lange en
goed gedragen staart. Rastypische beharing met een zweem wildkleur. Vriendelijk, zelfverzekerd gedrag.
Wordt prima gepresenteerd. Regelmatig gangwerk met prima stuwkracht.

2 Uitmuntend
Midge of the Dancing White Dream
NHSB: G-1-2725855
Geb: 01-11-2008
Eig: J.W. Bekkering
4 jaar. Grote reu, aan de bovenkant van de standaard. Goede lengte/hoogte verhouding. Passend hoofd.
Langstockhaar. Goed oor. Donker oog. Schaargebit. Pigment in orde. Lange hals. Sterke rug. Voor
uitmuntend gehoekt, achter nog wat sterker. Staat wat ondergeschoven. Passend bone. Goede voeten.
Goede vacht met een zweem wildkleur. Ruim uitgrijpend gangwerk. Prima gedrag.
Zeer Goed
Antartica El Lobo Gracioso
NHSB: G-1-2792719
Geb: 29-04-2010
Eig: M. Kortz-Slagboom
3 jaar, langstockhaar. Goede maat en verhoudingen. Mannelijk hoofd met fraaie expressie. Goed oor.
Donker goed geplaatst oog. Compleet schaargebit. Goed pigment. Uitmuntend gehoekt voor en achter.
Ruglijn niet optimaal. Wat hoog aangezette staart van goede lengte. Gaat vlot, maar moet krachtiger in
sprongen en nog wat los voor. Vacht vandaag niet in showconditie en zag kleur graag witter. Vriendelijk
gedrag.
3 Uitmuntend
Blu Walita of Ciqala-Yuma
NHSB: G-1-2710128
Geb: 12-06-2008
Eig: S. Bouman
5 jaar, langstockhaar. Grote reu, die zich niet op z’n gemak voelt in de ring. Passend hoofd. Goed oor. Wat
geprononceerd donker oog. Compleet schaargebit. Uitmuntend pigment. Prima verhouding
schedel/snuit. Zag graag wat meer hals. Sterke toplijn. Uitmuntend gehoekt voor en achter. Passend bone
en goede voeten. Lange en goed gedragen staart. Prima vacht. Gaat vlot.
Fokkersklasse reu (v.a. 9 mnd, gefokt door exposant)
1 Uitmuntend
Prince fan Cosmo’s Noflik Stee
NHSB: G-1-2751346
Geb: 30-05-2009
Eig: A.C. Rinsma-de Vries
4 jaar, langstockhaar. Krachtig van een uitmuntend type. Prima lengte-hoogte verhouding. Goed
gevormd, mannelijk hoofd met fraaie expressie. Goed oor. Goed gevormd middenbruin oog. Compleet
schaargebit. Pigment in neus moet zwarter. Uitmuntende belijning en hoekingen. Passend bone. Goede
voeten. Lange, bossige staart, wordt goed gedragen. Vacht kan iets meer aanliggen. Vlot gangwerk en
prima gedrag.
Kampioensklasse reu (+ bewijsstukken)
1 Uitmuntend
King Obilix van de Timberhoeve
Beste Reu, Best of Breed
NHSB: G-1-2626494
Geb: 27-09-2006
Eig: F.M. de Lange
6 jaar, stockhaar. Uitmuntend type, maat en verhoudingen. Goed gevormd hoofd. Goed oor, oog en gebit.
Goede hals-ruglijn. Uitmuntend gehoekt voor en achter. Stevig lichaam met diepe borst. Regelmatig, ruim
uitgrijpend, lichtvoetig gangwerk, met goede staartdracht. Prima vacht, structuur, mocht iets witter.
Prima en zelfverzekerd gedrag.
Babyklasse teef (4-6 mnd)
1 Veel Belovend
Nela-Faya v.d. Witte Herder
Beste Baby
NHSB: G-2-2904901
Geb: 18-11-2012
Eig: J. Peeters
Bijna 6 maand. Aantrekkelijk teefje, langstockhaar. Vrouwelijk, goed gevormd hoofd. Goed geplaatst en
gedragen oor. Prima lippigment. Donker oog. Schaargebit. Prima parallel. Fraaie hals-ruglijn. Uitmuntend
gehoekt voor, sterk achter. Al ver ontwikkeld in lichaam. Stevig bone. Compacte voetjes. Rastypische
jeugdvacht. Goed aangezet en gedragen sabelstaart. Voor leeftijd prima gangwerk en prettig gedrag.

Puppyklasse teef (6-9 mnd)
Veel Belovend
Ayla Dasha of Blinding Lights
NHSB: G-1-2900746
Geb: 13-10-2012
Eig: M. Ketelaar
6 maand, langstokhaar. Rastypische teef. Vrouwelijk wigvormig hoofd met fraaie expressie. Mooi parallel.
Prima verhouding schedel/snuit. Prima stop. Amandelvormig, licht schuin geplaatst en donker oog.
Compleet schaargebit. Prima pigment. Fraaie hals. Ruglijn mocht wat strakker. Tikje lang in lendenen.
Goed gehoekt voor en achter. Prima voorborst en borstdiepte. Passend bone. Goede voeten. Goede
aangezette en gedragen staart. Goede vacht. Gaat tweesporig en nog jeugdig los. Vriendelijk gedrag.
3 Veel Belovend
Björk Myla vom Lotterkreuz
NHSB: In aanvraag
Geb: 26-08-2012
Eig: S. Kamperman
8,5 maand, stockhaar. Stevige teef. Maximale maat. Hoofd met vrouwelijke expressie. Goed geplaatst en
gedragen groot oor, met sterk wildkleur. Donker en goed gevormd en geplaatst oog. Compleet
schaargebit. Uitmuntende pigmentatie. Fraaie halslengte en bovenbelijning. Stevig, sterk lichaam. Sterke
rug. Uitmuntend gehoekt voor en achter. Staat goed op de benen. Goede voeten. Vacht van prima
kwaliteit, maar zou wat witter mogen. Voor leeftijd prima gangwerk, prettig gedrag en veel uitstraling.
1 Veel belovend
Lyanor of Reckhem’s Castle
Beste Pup
NHSB: LOSH-1118046
Geb: 12-09-2012
Eig: H. Kemmerling-Bahnen
8 maand, langstockhaar. Fraaie teef, prima type, maat en verhouding. Passend hoofd, van goede
verhoudingen. Fraaie expressie. Goed geplaatst en gedragen licht afgerond oor. Goed parallel. Compleet
schaargebit. Prima pigment. Donker goed geplaatst oog. Fraaie onder- en bovenbelijning. Uitmuntend
gehoekt voor en achter. Prima voorborst, borstdiepte en ribwelving. Prima aangezet en gedragen staart.
Prima vacht. Passend bone, draait achter iets uit. Plezierig gedrag. Uitmuntend gangwerk.
2 Veel Belovend
Enjoy van Suthwalda
NHSB: G-2-2902036
Geb: 27-10-2012
Eig: J. Boer
6,5 maand, stockhaar. Rastypische teef. Licht gestrekt. Passend hoofd, wat nog iets mag uitzwaren (moet
nog in de oren groeien). Mooie verhouding schedel/snuit. Goed parallel. Prima stop. Donker goed
gevormd oog. Schaargebit. Uitmuntend pigment. Prima halslengte. Moet in rug nog vaster worden. Goed
gehoekt voor en achter. Fractie lang in lendenen. Staat goed op de benen. Goede staart. Gaat vlot, nog
iets los in de voorhand. Prettig gedrag.
Jeugdklasse teef (9-18 mnd)
Uitmuntend
Misthy’s Friends Heaven
NHSB: G-0-2875266
Geb: 16-03-2012
Eig: T.N.M. Commandeur
13 maand, langstockhaar. Gestrekte teef. Goede maat. Passend hoofd, schedel mag nog iets uitvlakken.
Goed oog, oor en gebit. Toont ietsje lip. Goede halslengte, maar keel mag wat droger. Goede boven- en
onderbelijning. Iets lang in lendenen. Evenredig goede hoekingen. Passend bone. Gaat vlot, maar nog
jeugdig los. Goede staartdracht. Prima jeugdvacht. Fijn gedrag.
1 Uitmuntend
White Angel of Pici Fhanzi
Reserve Beste Teef
NHSB: G-1-2917070
Geb: 11-05-2012
Eig: A.C. Rinsma-de Vries
12 maand, langstockhaar. Rastypische teef. Uitmuntende maat en lengte-hoogte verhouding. Vrouwelijk
hoofd. Mooi parallel, iets wijdt geplaatste oren. Goed gevormd oog, zag ik graag iets donkerder.
Schaargebit. Neus mocht iets zwarter. Uitmuntende hals-ruglijn. Uitmuntende hoekingen. Staat goed op
de benen. Voetjes mochten wat sterker. Ruim uitgrijpend lichtvoetig gangwerk met prima staartdracht.
Fijn gedrag en goed gepresenteerd. Uitmuntende vacht van structuur en kleur.

2 Uitmuntend
Onai Judy Angie of White Cansitor
NHSB: G-2-2876204
Geb: 29-03-2012
Eig: F.M. de Lange
14 maand. Goede maat en verhoudingen. Stockhaar. Vrouwelijk hoofd. Goede verhouding schedel/snuit.
Wat glijdende stop. Goed oor. Zag het oog graag wat donkerder. Linker oog herstellende van verwonding.
Schaargebit. Onderkaak mocht krachtiger. Fraaie hals. Goed geplaatste schouder, opperarm wat rechtop.
Achter goed gehoekt. Passend bone. Ovale voetjes. Prima vacht en kleur. Regelmatig lichtvoetig
gangwerk, nog jeugdig los. Prettig gedrag.
3 Uitmuntend
Donna Yoji van Suthwalda
NHSB: G-1-2874161
Geb: 12-03-2012
Eig: R. v.d. Waiden
14 maand, stockhaar. Prima maat en verhoudingen. Vrouwelijk hoofd. Prima verhouding schedel/snuit.
Goed oor. Geprononceerd middenbruin oog, zag ik graag wat amandelvormiger. Compleet schaargebit.
Prima pigment. Goede hals-ruglijn. Bekken helt iets te sterk. Passend bone. Prima vachtkwaliteit en kleur.
Voor leeftijd heel behoorlijk gangwerk met goede staartdracht. Fijn gedrag.
Jonge Hondenklasse teef (15-24 mnd)
1 Uitmuntend
Bonita Aylen von den Weisen Wupper Wolven
NHSB: 2872950
Geb: 10-06-2011
Eig: C. Voesenek
22 maand, langstockhaar. Stevige rastypische teef. Goede maat en verhoudingen. Passend hoofd met
fraaie expressie. Tikje wijdt geplaatst oor. Donker goed gevormd oog. Compleet schaargebit. Prima
pigment. Prima boven- en onderbelijning. Wat sterk hellend bekken. Stevig lichaam. Prima voorborst en
borstdiepte. Sterk bone. Compacte voeten. Prima vacht en kleur. Gaat regelmatig met goede
staartdracht. Fijn gedrag.
Teruggetrokken
NHSB: G-1-2841683

Bandera El Lobo Gracioso
Geb: 28-05-2011

Eig: M. van Noten

2 Zeer Goed
Luna Esti van de Witte Herder
NHSB: G-2-2855375
Geb: 25-09-2011
Eig: C. van den Nouland
18 maand, langstockhaar. Wat smal opgebouwde teef nog volop in ontwikkeling. Vrouwelijk hoofd dat ik
graag iets breder zag en wat voller in voorsnuit. Wat wijdt geplaatst oor. Goed gevormd, donker oog.
Compleet schaargebit. Uitmuntend pigment. Onderkaak mocht krachtiger. Goede hals-ruglijn. Goed
gehoekt voor, wat ruimer gehoekt achter, Passend bone. Rastypische jeugdvacht van prima kleur. Alert
vriendelijk gedrag. Vlot gangwerk, waarbij de staart hoog gedragen wordt.
Openklasse teef (v.a. 15 mnd)
1 Uitmuntend
Grizzly vom Terlüner Schloss
NHSB: G-2-2811347
Geb: 02-10-2010
Eig: M. Ketelaar en L.M. Oosterom
2 jaar, langstockhaar. Kleine teef aan de onderkant van de standaard. Passend hoofd. Goed oor, oog en
gebit. Neus- en lippigment kan donkerder. Goed parallel. Goede boven- en onderbelijning. Goed gehoekt
voor, achter ruimer gehoekt. Knijpt iets in ellebogen. Lange bossige staart. Passend bone. Ovale voetjes
die licht uitdraaien. Regelmatig ruim uitgrijpend gangwerk met prima staartdracht. Fijn gedrag.
2 Uitmuntend
White Angel of Pici Edelweiss Pride
NHSB: G-1-2853620
Geb: 03-07-2011
Eig: A.C. Rinsma-de Vries
22 maand, langstockhaar. Rastypische teef. Goede maat en verhoudingen. Vrouwelijk hoofd met fraaie
expressie. Goed oor. Donker goed gevormd oog. Schaargebit. Prima lippigment, neus kon zwarter. Goede
hals-ruglijn. Goede schouderplaatsing, opperarm wat rechtop. Goed gehoekt achter. Staat goed op de
benen. Goede staart aanzet en dracht. Rastypische beharing van goede kleur. Fijn gedrag.

Kampioensklasse teef (+ bewijsstukken)
1 Uitmuntend
More than Word’s Gipsy Yentl’s Yard
Beste Teef
NHSB: G-1-2780843
Geb: 23-01-2010
Eig: M. Ketelaar
3 jaar, langstockhaar. Uitmuntend type, maat en verhoudingen. Passend hoofd met goed oor, oog en
gebit. Prima pigment. Goede boven- en onderbelijning. Goede gehoekt voor, achter iets ruimer gehoekt.
Krachtig ontwikkeld in lichaam. Stevig bone. Goede voeten. Rastypische beharing met een zweem
wildkleur. Regelmatig gangwerk met goede staartdracht. Zelfverzekerd gedrag.
2 Uitmuntend
Misthy’s Friends Enjoy
NHSB: G-2-2455078
Geb: 23-06-2009
Eig: T.N.M. Commandeur
3 jaar, langstockhaar. Rastypische teef. Goede maat, zag graag fractie meer beenlengte. Vrouwelijk hoofd
met mooie expressie. Goed oor. Donker oog. Compleet gebit. Neus kon zwarter. Goed gehoekt voor,
ruimer gehoekt achter. Diepe borst. Passend bone. Goede voeten. Bossige, goed gedragen staart. Gaat
regelmatig, maar licht tweesporig. Fijn gedrag. Goede vacht met een brede baan licht wildkleur over de
rug.
Veteranenklasse teef (v.a. 8 jaar)
1 Uitmuntend
Ilocx Fairview von Weissen Fang
Beste Veteraan
NHSB: G-0-2481689
Geb: 08-11-2003
Eig: F.M. de Lange
10 jaar, stockhaar. Grote teef van goede verhoudingen. Nog in prima conditie voorgebracht. Goog
geplaatst wat groot oor. Donker oog. Compleet gebit. Schedel-snuit mooi parallel. Goede hals-ruglijn.
Krachtig lichaam. Goede schouderhoeking, opperarm wat rechtop. Goed gehoekt achter. Goede
staartaanzet en dracht. Prima bespiering. Regelmatig, ruim uitgrijpend, lichtvoetig gangwerk. Fijn gedrag.
Vacht van prima structuur en kleur.
2 Uitmuntend
Misthy’s Friends Angel
NHSB: G-0-2483114
Geb: 21-11-2003
Eig: T.N.M. Commandeur
10 jaar, langstockhaar. Goede maat, maar ik zou graag iets meer beenlengte zien. Ze wordt in een iets te
zware conditie voorgebracht. Vrouwelijk hoofd, met goede verhoudingen. Goed oor, oog en gebit. Goed
parallel. Neus kon iets zwarter. Wat diep in lichaam. Goede staartaanzet en dracht. Bij het gaan toont ze
haar overgewicht. Wat breed en los in front, wel actief en regelmatig. Zag de vacht graag wat witter. Fijn
gedrag.
Koppelklasse (reu en teef van dezelfde eigenaar)
2e plaats
Eigenaar: F.M. de Lange
King Obilix van de Timberhoeve / Onai Judy Angie of White Cansitor
1e plaats
Eigenaar: M. Ketelaar
More than Word’s Miracle Flash / More than Word’s Gipsy Yentl’s Yard

