Eindhoven 10-02-2008
Keurmeester: Dhr. M. Leonard ( Ierland )
Reuen openklas
Sumanshu Leader of the Pack ( NL Kamp )
Lichaam mooi in balans.Ik hou van dit formaat hond, erg mooi!.
Mooi vierkant silhouet. Goede kleur van het oog, correct gebit.
Goede lengte v.d. rug, goede kniehoekingen. Vacht van goede kwaliteit en structuur.
Correct gangwerk, maar ik zag graag meer power achter. Topline kon sterker zijn tijdens de
beweging.
Eig: P.A.E. Keulers
1 Uitmuntend CAC-CACIB-BOB
Jodha Of Sjo-Who-Sji-Bib
Vacht van uitmuntende kwaliteit en structuur. Sterk hoofd, schedel van goede lengte.
Mooi hoofd en expressie. Goede kleur v.h. oog. Correct gebit.
Als ik kritisch ben: Ik zag hem graag iets korter in de rug.
Gangwerk correct voor en achter.
Zag hem graag iets kleiner in maat.
Eig: I.B. Stegmeijer
2 Uitmuntend Res CACIB
Idol Giant Talk of the Town
Mooi vierkant silhouet. Goede lengte v.d. rug. Correcte schouders. De ellebogen sluiten goed
aan de borst. Correct bone, vacht van goede kwaliteit en structuur. Sterke hoekingen achter.
Als ik kritisch ben: Ik zag graag een betere hals, het gebit kon beter, ik zag graag een sterker
hoofd met een bredere kaak, de ogen konden donkerder.
Eig: H. Bovendeerd
3 Zeer Goed
Reuen veteranenklas
Ultimate Ben Mazar-I-Sharif
Mooi hoofd en expressie. Sterke voorsnuit. Mooie lengte v.d. hals. Vierkant silhouet.
Goede lengte v.d. rug. Goede kniehoekingen. Sterke hoekingen achter.
Gangwerk achter met veel power. Gangwerk voor kon sterker, de topline kon beter.
Eig: G.v. Oss-Ruis
1 Uitmuntend Res CAC
Teven jeugdklas
Wanted Nice Dog’s Hjama Amala
Mooi hoofd en expressie. Mooi ontwikkeld voor de leeftijd. Goede kleur v.h. oog.
Mooi lengte v.d. hals. Correcte schouders. Zeer goed gepresenteerd.
De vacht is een beetje zacht op dit moment.
Als ik kritisch ben: Ik zag graag een kortere rug voor een betere balans en de topline kon ook
sterker.
Eig: T.J. Koster-Vermeulen
1 Uitmuntend CAC-BOS

Detchema Candra Cintamani
Correct gebit. Goede kleur v.h. oog. Goede lengte v.d. hals.
Vacht heeft de juiste structuur, maar is op dit moment volop aan het wisselen.
Moet nog volwassener worden en meer lichaam krijgen.
Als ik kritisch ben; De ellebogen moeten beter aansluiten bij het lichaam, wat het gangwerk
voor beter zou maken. Zag graag een groter hoofd en sterker lichaam.
Eig: E.C. Blaak
2 Zeer Goed
Teven openklas
Mo-Mo of Sjo-Who-Sji-Bib
Vacht van uitmuntende kwaliteit en structuur. Zeer goed gepresenteerd.
Goede lengte v.d. rug. Correct bone. Goede schouders. Goede kleur v.h. oog.
Correct gebit. Gangwerk voor is correct. Gangwerk achter mag meer power hebben.
Als ik kritisch ben: Zag graag meer lengte v.d. benen voor een betere balans.
Kon een sterkere topline hebben.
Eig: I.B. Stegmeijer
1 Uitmuntend Res CAC-CACIB
Ineke Ben Mazar-I-Sharif
Correct bone. Goede kleur v.h. oog. Goed pigment.
Goede lengte v.d. schouder. Sterke hoekingen achter. Vacht van goede structuur.
Prima gangwerk voor en achter.
Als ik kritisch ben: Ik zag graag een beetje een kortere rug voor meer balans en de voorsnuit
iets minder spits.
Eig: J. Hordijk
2 Uitmuntend Res CACIB

