Echt 01-07-2007
Keurmeester: Mw. M. Persson
Reuen openklas
Ultimate Ben-Mazar-I-Sharif
5 jaar. Grote jongen. Uitmuntend type. Goed gevormd, mannelijk hoofd. Correct oog dat je
recht aankijkt. Typisch gehoekt voor en achter. Grote voeten, waarvan de na gels geknipt
dienen te worden. Sterk, goed gevormd lichaam. Correcte staart met haar.
Correct gangwerk, hij heeft volop zelfvertrouwen.
Eig: J.Hordijk
1 uitmuntend CAC-CACIB-BOB
Reuen jeugdklas
Idol Giant Talk of the Town
17 mnd. Grote jongen. Uitmuntend type. Mannelijk hoofd met een sterke voorsnuit. .
Correct lichaam. Matig gehoekt in front, achter goed gehoekt. Grote voeten, nagels moeten
nodig geknipt. Goede staart. Een beetje zachte vacht. Een beetje koehakkig. Nauw in het
front.
Eig: H. Bovendeerd
1 uitmuntend
Reuen kampioensklas
Hawi Ma Lou I’Little Stuart
3 jaar. Uitmuntend type en maat. Goed gevormd, mannelijk hoofd. Correcte expressie, hij
kijkt je recht aan. Correct gehoekt in het front. Grote voeten, waarvan de nagels geknipt
dienen te worden. Sterk lichaam, maar moet in gewicht niet zwaarder worden. Correcte
staartdracht. Correcte vacht, die iets harder mocht zijn. Gangwerk correct in front, achter iets
nauw.
Eig: I. Janssens
1 uitmuntend Res CAC-CACIB
Teven openklas
Wate rley Kiss ’N Tell
18 mnd. Prachtige maat en uitmuntend type. Vrouwelijk hoofd. Correcte lengte en proporties.
Correcte expressie. Ogen goed geplaatst. Beetje steil in schouder. Goed gehoekt in opperarm
en achter. Uitmuntend lichaam voor de leeftijd. Nog een zachte vacht. Staartaanzet correct.
Typische voeten en bone. Uitmuntend gangwerk achter, voor wat ruim.
Eig: M. Janssens
1 uitmuntend CAC-CACIB

Teven jonge hondenklas
Baba Raya Dipankara Expression
20 mnd, aan de flinke kant. Uitmuntend type. Vrouwelijk hoofd. Correcte expressie. Steile
schouder. Correcte opperarm. Stevig front. Nagels dienen geknipt te worden. Uitmuntende
ribwelving. Goed gevormd lichaam. Achter goed gehoekt. Goed geplaatste en gedragen staart
met haar. Vacht moet harder worden. Gangwerk achter correct, los in het front.
Eig: I. Janssens
1 uitmuntend Res CAC-CACIB
Teven jeugdklas
Fkfydra D’Gaba Skyel B
Grote meid. Uitmuntend type, maar een beetje te veel voor mij. Vrouwelijk hoofd.
Uitmuntende expressie. Steile schouder. Correcte opperarm. Grote voeten. Goed gevormd
lichaam voor de leeftijd. Uitmuntende staartaanzet, staart wordt correct gedragen. Correcte
hoekingen achter. Staat niet goed op haar linker voet. Haar gangwerk is niet op haar best.
Ze krijgt geen kwalificatie omdat ze kreupel is.
Eig: M. de Winter
…………………

