Berghem 12-08-2007
Keurmeester: Dhr. H. Hilverda
Reuen puppyklas
Aragon Lamleh of the Braggadocio
8 mnd oude reu. Prima maat. Goede lichaamsverhoudingen. Voldoende typisch hoofd.
Goed gedragen oor. Schaargebit. Goed oog. Voldoende hals. Lichaam passend bij leeftijd.
Vacht van goede structuur en lengte. Correct gehoekt. Zag graag wat grotere, rondere voeten.
Tijdens het gaan nog wat los. Voldoende temperament, netjes gepresenteerd.
Eig:P. en H. Boer
1 VB Beste Puppy
Reuen openklas
Schanti’s Samson-Lamleh
Bijna 3 jaar oud. Correcte maat en lichaamsverhoudingen. Correct hoofd. Zag kin graag iets
sterker en oogranden iets donkerder. Sterk ontwikkeld lichaam met voldoende hals.
Voldoende gehoekt. Goed gedragen staart. Overvloedige vacht. Voldoende gangwerk.
Prettig temperament. Goed gepresenteerd.
Eig: C.J. v Bokhoven
! uitmuntend CAC-CACIB- BOS
Reuen jonge hondenklas
Sumanshu Lord of the Dance
18 mnd oude reu, flinke maat, mannelijk hoofd. Correct gebit, zag graag meer kin.
Goed gevormde schedel, goed oog, oogomranding links niet helemaal donker.
Mist momenteel nog wat lichaamsdiepte. Voor redelijk, achter voldoende gehoekt.
Goed aangezette en gedragen staart. Redelijke vacht. Tijdens het gaan nog wat los.
Prettig temperament, goed gepresenteerd.
Eig: P. Keulers
2 uitmuntend
Farouk de Comble de Bonheur
15 mnd. flinke jonge reu. Voldoende typisch hoofd. Goed gebit en oog, goed p igment.
Sterk ontwikkeld lichaam. Zag voorhand graag wat beter gehoekt. Fraaie vacht.
Goed aangezette en gedragen staart. Voldoende vlotte gangen.
Prettig temperament. Netjes gepresenteerd.
Eig:S. De Bonte-Descamps
1 uitmuntend Res CAC-CACIB

Teven openklas
Detchema Dushanta Dadi Munda
2 jaar oude teef, correcte maat, maar zag haar graag wat compacter. Vrouwelijk hoofd wat ik
graag wat gestrekter zou willen zien. Iets wat sterke stop, correct oog, voldoende hals.
Goed ontwikkelde ribbenkast. Voldoende bone. Wat lange lendenpartij.
Zag haar rondom graag wat beter gehoekt.
Voldoende vacht die wat droog is. Wat kort, vlot gangwerk.
Prettig temperament, netjes gepresenteerd.
Eig:F.P. Holtewes
1 Zeer Goed
Teven jonge hondenklas
Floortje de Comble de Bonheur
15 mnd oude teef. Aantrekkelijk type. Prima maat en lichaamsverhoudingen.
Mooi vrouwelijk hoofd met prima expressie. Correct gebit. Prima pigment.
Voldoende hals. Goed ontwikkeld lichaam. Kon iets sterker gehoekt zijn.
Fraaie voet. Prima staartdracht. Voldoende vlotte gangen, zag graag iets meer stuwing tijdens
het gaan. Prima gepresenteerd. Goed temperament.
Eig: S. de Bonte-Descamps
1 uitmuntend Res CAC-CACIB
Teven jeugdklas
Khados Pink Passion
18 mnd oude teef. Flinke maat. Mooi compact. Voldoende vrouwelijk hoofd van goede
verhoudingen. Correcte stop. Goed gebit. Prima pigment. Het goed gevormde oog toont wat
wit. Fraaie hals. Sterk ontwikkeld lichaam. Voor redelijk, achter voldoende gehoekt.
Fraaie vacht. Goed aangezette en gedragen staart. Vlotte gangen. Prettig temperament.
Keurig gepresenteerd.
Eig:A. Skaboullos
1 uitmuntend.
Kim Khab of Nina’s Mi Kyim
17 mnd, correcte maat en lichaamsverhoudingen. Vrouwelijk hoofd. Goed gebit.
Correct oog. Voldoende hals. Goed ontwikkeld lichaam. Rondom correcte hoekingen.
Goede vacht. Goed gedragen staart. Vlotte gangen, kan voor wat vaster.
Eig: J. Jochems
2 uitmuntend
Lalitha v.d. Friesiana
10 mnd oud. Aantrekkelijke teef, die door haar nu nog wat krullerige vacht niet optimaal
toont. Fraai hoofd, prima gebit, goed oog, rechts omranding niet helemaal zwar t.
Voldoende hals. Prima lichaam. Rondom goed gehoekt. Goed aangezette en gedragen staart.
Voldoende vlotte gangen. Keurig gepresenteerd.
Eig: J. v.d. Heide
3 uitmuntend

Teven kampioensklas
Wate rley Isabella ( Ned. Int. Kamp )
Bijna 3 jaar. Prima maat en lichaamsverhoudingen. Zeer fraai totaalbeeld. Uitmuntend hoofd.
Prima gebit. Voldoende hals. Goed ontwikkeld lichaam. Correct gehoekt. Hele mooie voeten.
Fraaie vacht. Prima gedragen staart. Typisch gangwerk. Prettig temperament.
Netjes gepresenteerd.
Eig: M. Janssens
1 uitmuntend CAC-CACIB- BOB

