Bleiswijk 04-11-2007
Keurmeester: Dhr. A.R.R. Doedijns
Reuen openklas
Pinrow Yoghiman
Mooie compacte en stevig gebouwde reu van uitmuntend type. Prima bone en substantie.
Fraai gevormd hoofd. Prima verhouding voorsnuit-schedel.
Goed geplaatst en gevormd donker oog. Prima pigment. Typische uitdrukking.
Goede hals/bovenbelijning. Prima staart en dracht. Goed opgebouwd front. Prima lichaam.
Goed gehoekte achterhand. Fraaie vachtstructuur. Toont nog voldoende daglicht.
Mooie grote, ronde voeten. Prima gangen. Lekker vrij ringgedrag. Prima presentatie.
Eig: C. Nies
1 Uitmuntend Res CAC/CACIB
Reuen jonge hondenklas
Sumanshu Leader of the Pack
Knappe jonge reu van uitmuntend type. Krachtig met sterk bone. Mooi vierkant in silhouet.
Fraai groot hoofd met krachtige schedel Prima voorsnuit. Correct gebit. Zeer Aziatisch in
expressie. Fraaie hals /bovenbelijning. Prima staart en dracht. Krachtig lichaam.
Voldoende voor en achterhand hoeking. Mooie grote voeten. Zou een tikkeltje meer voorborst
kunnen hebben. Schitterende vachtconditie. Mooie kleur. Vlotte moeiteloze gangen.
Prima presentatie en ringgedrag.
Eig:P. Keulers
1 Uitmuntend CAC-CACIB- BOS
Idol Giant Talk of the Town
Reu van aantrekkelijk type. Krachtig bone. Voldoende vierkant. Goede lengte/hoogte
verhouding. Mannelijk hoofd met prima schedel. Mooi oog. Correct gebit.
Typische uitdrukking. Prima pigment. Zag graag wat meer voorborst. Mooie grote, ronde
voeten. Voldoende hals, bovenbelijning moet nog tikkeltje vaster en strakker worden.
Correcte staartaanzet en dracht. Goed gehoekte achterhand. Prima lichaamontwikkeling voor
leeftijd. Prima vachtkwaliteit die voldoende daglicht laat zien. Voldoende vlotte gangen.
Prima presentatie en ringgedrag.
Eig:H.W.E. Bovendeerd
2 Uitmuntend
Reuen jeugdklas
Aragon Lamleh of the Braggadocio
Leuke jonge reu met een lekker vrij en vrolijk ringgedrag. Mooi vierkant in silhouet. Hele
mooie maat. Prima bone en substantie voor leeftijd. Fraai gevormd mannelijk hoofd.
Prima schedel. Mooi gevormd oog, prima pigment. Prima voorborst. Moet in lichaam nog wat
verder uitzwaren. Rechte benen, mooie grote, compacte voeten. Voldoende krachtige
bovenlijn. Goed aangezette en gedragen staart. Goed gehoekte achterhand. Voor leeftijd
prima vachtkwaliteit. Mooie kleur. Vlotte gangen. Prima presentatie en ringgedrag.
Eig:P. en H. Boer
1 Uitmuntend

Teven openklas
Khados Pink Passion
Flinke teef van 20 mnd. van uitmuntend type. Ondanks haar maat is ze wel zeer vrouwelijk in
verschijning. Fraai gevormd hoofd. Goede schedel, ooraanzet en dracht. Correct geplaatst en
gevormd donker oog. Prima pigment. Fraaie hals en bovenbelijning. Prima staartaanzet en
dracht. Zag graag iets meer voorborst. Mooie grote compacte voeten. Prima lichaam.
Goed gehoekte achterhand. Schitterende vachtconditie, die gelukkig nog voldoende daglicht
laat zien. Vlotte gangen. Prima presentatie en ringgedrag.
Eig:A. Skaboullos
1 Uitmuntend CAC-CACIB BOB
Wate rley Kiss ’N Tell
Teefje met een hele mooie maat en zeer compact in totaalverschijning. Super vrouwelijk.
Ze zou voor mij iets krachtiger bone mogen hebben. Vrouwelijk hoofdje met goede
verhoudingen. Mooi oog, prima pigment en uitdrukking. Zag graag iets meer voorborst.
Voldoende grote en ronde voeten. Goede bovenbelijning en staartaanzet. Goed opgebouwde
achterhand. Schitterende vachtconditie, goede structuur, mooie kleur. Toont voldoende
daglicht. Voldoende vlotte gangen. Goede presentatie.
Eig:G. Davies
2 Uitmuntend
Teven jonge hondenklas
Kim Khab of Nina’s Mi Kyim ( NJK )
Knappe teef. Hele mooie maat en lichaamsverhoudingen. Mooi vrouwelijk in silhouet.
Voldoende bone en substantie. Goed gevormd hoofd. Mooi oog, prima pigment en
uitdrukking. Fraaie hals/ bovenbelijning en staartaanzet. Prima lichaam. Voldoende voorborst.
Compacte en ronde voeten. Voldoende hoeking in achterhand. Schitterende vachtcondit ie van
hele goede structuur. Toont gelukkig voldoende daglicht. Moeiteloze gangen.
Prima presentatie en ringgedrag.
Eig: J. Jochems
1 Uitmuntend
Teven jeugdklas
Harmendra v. Ayrassans
Teefje van 16 mnd. Mooi formaat. Prima lichaamsverhoudingen. Het hoofdje toont wat klein
ten opzichte van het lichaam. Voldoende bone. Goed gevormd hoofd. Mooi oog, prima
pigment. Scharend gebit Zou een tikkeltje meer hals mogen hebben. Prima staartaanzet en
dracht. Moet in lichaam nog meer uitzwaren en substantie krijgen, maar is voor en achter
voldoende gehoekt. Zou iets meer voorborst mogen hebben. Heeft voor leeftijd prima
vachtkwaliteit die voldoende daglicht laat zien. Goede gangen.
Prima presentatie en ringgedrag.
Eig:E.C. Blaak en J.A.A. Groen
1 Uitmuntend

Detchema Candra Cintamani
Teefje van 14 mnd. die nog volop in ontwikkeling is. Hele mooie maat. Zeer vrouwelijk in
totaalverschijning. Voldoende bone en substantie voor haar maat en leeftijd. Vrouwe lijk
belijnd hoofd. Mooi oog, prima pigment. Zeer rastypisch in uitdrukking. Mooie
hals/bovenbelijning. De staart zou vaster over de rug gedragen moeten worden. Zag graag wat
meer voorborst en moet in lichaam nog uitzwaren. Voor leeftijd goede vachtkwalite it.
Gangwerk moet nog wat zelfbewuster worden maar is in aanleg wel aanwezig.
Prima presentatie en ringgedrag.
Eig:E.C. Blaak
4 Uitmuntend
Gaua Ben Mazar-I-Sharif
Stevig gebouwde teef met prima bone en substantie. Ik hoop wel dat ze een tikkeltje meer
beenlengte krijgt. Ze is zeer vrouwelijk in verschijning. Aantrekkelijk gevormd hoofd met
mooi oog, prima pigment en zeer typisch in uitdrukking. Goed opgebouwd front. Prima ronde,
goed gevormde voeten. Voor leeftijd prima hals en bovenlijn. Correct aangezette staart.
Moet in bovenbelijning nog wat strakker worden. Goed gehoekte achterhand. In aanleg goede
vachtkwaliteit, mooie kleur. Voor leeftijd voldoende vlotte gangen.
Prima presentatie en ringgedrag.
Eig:B.H.M. v. Bommel
2 Uitmuntend
Wanted Nice Dog’s Hjama Amala
Teefje van 9 mnd. Zeer vrouwelijk in verschijning. Ze is licht gestrekt. Ze zou voor mij iets
krachtiger bone mogen hebben, en ze moet rondom nog uitzwaren en vaster worden.
Ze heeft een vrouwelijk hoofdje met goede verhoudingen. Mooi oog , prima pigment.
Zeer Aziatische uitdrukking. Fraaie hals, mooie bovenbelijning. Goede staartaanzet en dracht.
Ze moet in lichaam nog uitzwaren, meer volume krijgen en kracht. Vo ldoende voorborst.
Voor en achter goed gehoekt. Mooie goed gevormde voeten. In aanleg prima vachtkwaliteit.
Lekker vrij ringgedrag, prima presentatie
Eig:T.J. Koster-Vermeulen.
3 Uitmuntend
Teven Kampioensklas
Pinrow Joy Amogasiddhi
Mooie, solide gebouwde teef. Prima maat, goed bone en substantie. Correcte
lichaamsverhoudingen. Fraai gevormd, vrouwelijk hoofd. Mooi oog, prima pigment.
Goede verhoudingen in voorsnuit, stop, schedel. Fraaie hals en bovenbelijningen.
Fraaie staartaanzet en dracht. Prima ontwikkeld lichaam. Goed opgebouwde voorhand.
Voldoende voorborst. Mooie goed ontwikkelde voeten. Goed gehoekte achterhand.
Prima bespiering. Fraaie vachtkwaliteit die nog voldoende daglicht laat zien.
Voldoende vlotte gangen. Goede presentatie en ringgedrag.
Eig:C. Nies
1 Uitmuntend Res CAC-CACIB

