Bleiswijk 02-11-2008
Keurmeester: Dhr. M. James ( GBR )
Reuen puppyklas
Cham Po of Nina’s Mi KYim
Jonge reu die goed in balans is. Zeer goede expressie. Hoofd in goede proporties.
Donkere, goed geplaatste ogen. Goed gebit. Goede hals en front. Goed bone.
Grote voeten. Borst moet nog meer ontwikkelen Goede achterhand.
Goede staartdracht. Uitmuntende vacht. Prima gepresenteerd.
Correct gangwerk, maar achter een beetje nauw.
Eig: P. Zweedijk
1 Veelbelovend-Beste pup
Reuen openklas
Idol Giant Talk of The Town
Uitmuntend type. Zeer goede expressie. Goed gebit. Correcte oogvorm. Goede oren.
Zeer goede hals en front. Zou iets meer lengte in rib kunnen hebben. Goede topline en
staartaanzet. Harmonische achterhand met goede sprongen. Uitmuntende vacht.
Goed gepresenteerd. Zeer goed gangwerk.
Eig: H. Bovendeerd
1 Uitmuntend Res CAC-Res CACIB
Senge of Sjo-Who-Sji-Bib
Goede maat. Goed geplaatste ogen. Voorsnuit is een beetje kort. Goede hals.
Schouders zouden meer hoeking mogen hebben. Zeer goede topline. Goede ribben.
Zou iets korter in lichaam mogen zijn. Uitmuntende vacht. Gangwerk is goed, maar zou
achter iets meer stuwing mogen hebben.
Eig: I.B. Stegmijer
2 Uitmuntend
Reuen jeugdklas
Kyang’s Dkyar of Alilah
Uitmuntend type. Zeer mooi hoofd. Goede oogvorm en kleur. Sterk gebit en onderkaak.
Zeer goede hals en front. Zeer goed bone en grote voeten. Goed lichaam en lengte van rib.
Harmonische achterhand met goede sprongen. Goed gedragen staart. Uitmuntende vacht.
Gangwerk is goed, maar zou iets meer zelfvertrouwen mogen hebben.
Eig: P. Tempest
1 Uitmuntend
Reuen kampioensklas
Salishan How Do You Like Me Now
Beeldschone reu. Prachtige in conditie, zonder uitzonderingen. Heel expressief hoofd.
Goede oogvorm en kleur. Uitmuntende hals en front. Zeer goed bone met grote voeten.
Volwassen in lichaam met goede ribben. Correcte hoekingen achter. Super dubbele vacht.
Juist gangwerk. Uitstekend gepresenteerd.
Eig: G. en S. Carr
1 Uitmuntend CAC-CACIB-BOB

Pinrow Yoghiman
Prachtig type. Geweldig hoofd. Goede expressie. Zeer donkere ogen. Goed gebit.
Sterk front met correcte aangesloten ellebogen. Zeer goede ribben. Harmonische achterhand.
Uitmuntende structuur van de vacht, die met meer lengte het beeld compleet zou maken.
Typisch gangwerk.
Eig: C. Nies
2 Uitmuntend
Teven puppyklas
Ci ‘Dod of Nina’s Mi Kyim
Mooi type. Uitmuntend hoofd. Goede vorm van het oog. Goede mond. Zeer goed front.
Typische grote voeten. Goede ribben. Harmonische achterhand met correcte sprongen.
Zeer goede staartaanzet. Uitmuntende vacht. Gangwerk correct, maar moet voor nog wat
vaster worden.
Eig: J.Jochems
1 Veel belovend
Teven openklas
Kim Khab of Nina’s Mi Kyim
Zeer vrouwelijk teef. Goede expressie. Goed gebit met sterke onderkaak.
Goede kleur van het oog. Goede hals. Ellebogen zouden iets beter moeten aansluiten.
Goede bone en voeten. Goede riblengte. Goede topline en staart. Harmonische achterhand.
Goed gangwerk achter, maar een beetje los in het front. Goede vacht structuur.
Eig: J. jochems
3 Uitmuntend
Isodora-Djara Talk of The Town
Goed type. Zeer goede expressie. Donkere, expressieve ogen. Goed gebit. Goede hals en
front. Grote voeten. Zeer goede body en ribben. Beetje lang in de lendenen.
Sterke achterhand. Moet in vacht nog meer volwassen worden. Vrij gangwerk, maar zou iets
meer stuwing vanuit de achterhand mogen hebben.
Eig: W.J.C. van. Bommel
4 Uitmuntend
Little Flirt Talk of The Town
Zeer vrouwelijk teef. Goed gebouwd. Goede oogvorm en kleur. Sterke kaak.
Goede hals. Wat steil in front. Zou meer borst mogen hebben en meer ribwelving.
Sterke achterhand. Vlakke topline met goede staart. Vacht moet nog volwassen worden.
Gangwerk is achter correct, maar zou voor iets beter kunnen uitgrijpen.
Eig: E, de. Nijs
Uitmuntend
Soul Mate Talk of The Town
Super type. Zeer vrouwelijk hoofd van correcte vorm. Zeer donkere, goed geplaatste ogen.
Goede mond. Goede hals en front. Goed aangesloten ellebogen. Goed bone en voeten.
Sterke achterhand. Goede staart. Wordt in uitmuntende conditie geshowd. Vrij gangwerk,
maar iets meer drive vanuit de achterhand mogen hebben.
Eig: P. Tempest
1 Uitmuntend CAC-CACIB

Shana of Sjo-Who-Sji-Bib
Goede maat en verhoudingen. Zeer goede expressie. Zeer donkere ogen. Goed gebit.
Schedel is een beetje zwaar. Zeer goede hals en front. Goede voeten. Goede ribben.
Harmonische achterhand. Goede staart. Uitmuntende vachtkwaliteit. Sterke sprongen.
Correct gangwerk, maar ik denk dat ze overal een beetje te zwaar is..
Eig: I.B. Stegmijer
2 Uitmuntend
Teven jeugdklas
Adinda All Star Spirit of Happiness
Zeer mooi hoofd. Zeer donkere, goed geplaatste ogen. Goede mond. Goede hals.
Het front zou meer hoeking mogen hebben. Ik zag graag wat grotere voeten.
Goede ribben. Sterke achterhand. Beetje lang in de lendenen. De vacht moet meer volwassen
worden. Beweegt wel met stuwing, maar ze is een beetje te eigenwijs om vrij te bewegen..
Eig: B.H.M. van. Bommel
3 Zeer Goed
Shady Lady Talk of The Town
Zeer mooi gebouwd. Zeer donkere ogen. Goede kaak. Zeer goede hals en front.
Goede borst en ribben. Sterke achterhand. Uitmuntende vacht. Wordt geshowd in zeer goede
conditie. Vrij gangwerk. Prima karakter.
Eig: H. Bovendeerd
1 Uitmuntend
Addicted To Got The Future
Wordt geshowd in zeer goede conditie. Goed gebit. Goed geplaatste ogen, jammer genoeg
zijn ze te licht van kleur. Goede hals. Steil front. Goede voeten. Zou meer borst mogen
hebben. Vlakke ribben. Beetje lang in de lendenen. Harmonische achterhand. Correct
gangwerk.
Eig: E. van Lisdonk
2 Zeer goed
Teven kampioensklas
Pinrow Joy Amogasiddhi
Uitmuntend type. Zeer vrouwelijk hoofd. Zeer donkere, goed gevormde ogen.
Goed gebit. Zou iets meer kaak mogen hebben. Voldoende hals. Goed front met aansluitende
ellebogen. Zeer goed bone en voeten. Goede ribben. Sterke achterhand. Uitmuntende vacht.
Vrij gangwerk met veel drive.
Eig: C. Nies
1 Uitmuntend Res CAC-Res CACIB

