Uitslagen 2006

Eindhoven 05-02-2006
Keurmeester : Mevr P Runderkamp
Reuen jeugdklas
Izakhan’s Smashing Olli
Aantrekkelijke jongeman van 1 jaar oud.Uitmuntend type, mannelijk goed gevormd hoofd.
Expressief donker oog.Goed gebit en goed oor.
Goede topline en staartaanzet.Prima lichaam, harmonisch gehoekt.
Goede benen met mooie voeten, mooie vacht, vlot gangwerk.
Prima temperament.
Eig: Werker G.G de
1 Uitmuntend CAC
Reuen openklas
Kaya Ben Mazar-I-Sharif
Reu van 2 jaar oud, uitmuntend type, mannelijk hoofd met goede verhoudingen, donker oog.
Goed gebit en goed oor, goede bovenlijn en staartaanzet, goed lichaam.
Achter iets sterker gehoekt dan voor, goede benen en voeten, goede vachtstructuur.
Vlot gangwerk, achter tikje nauw, prima temperament.
Eig:Roose H
1 Uitmuntend Res CAC-CACIB
Nu Jiang Farim
Reu van 7 jaar oud, uitmuntend type. gespierde hond, donker maar klein oog.
Goed gebit, goed oor, goede nek, maar de topline loopt iets omhoog.
Goed lichaam, goed gehoekt, beweegt goed, prima temperament.
Eig:Dotzel M & T
2 Uitmuntend Res CACIB
Reuen kampioensklas
Alilah Gervaise Eng Kamp
Absent
Achen Rgyal-Po Go-Kar, Dts/Lux Kamp
Grote jongen van 3,5 jaar oud, krachtig mannelijk hoofd, donker oog met goede expressie.
Gebit kan beter, goed oor, goede topline, sterk lichaam, mooi ge hoekt.
Mooie vacht, vlot gangwerk
Eig:Dotzel M & T
1 Uitmuntend

Teven jeugdklas
Faith for Future v. Ayrasans
Jonge dame van 15 maanden, die nog niet weet of ze het showen leuk gaat vinden.
Vrouwelijk hoofdje, donker oog, goede expressie, goed gebit, goed oor, prima topline,
en staartaanzet, prima ontwikkeld lichaam, evenredig gehoekt.
Goede benen en voeten.Al mooie vacht, jammer dat het haar op het hoofd nog wat weinig is
ten opzichte van de rest, wat het totaalbeeld nadelig beïnvloed.
Vlot gangwerk, prima temperament
Eig:Blaak E.C
2 Zeer Goed
Ineke Ben Mazar-I-Sharif
Hitte petit van 10 maanden, vrouwelijk hoofd, expressief donker oog, goed oor en gebit.
Zag graag iets meer onderkaak, goede bovenbelijning en staartaanzet.
Goed ontwikkeld lichaam, tikje lang in de lendenen, evenredige hoekingen, goede benen en
voeten, mooie vacht, gaat jeugdig los door de ring maar vindt het één groot feest.
Zalig temperament
Eig:Hordijk J
1 Zeer Goed
Teven openklas
Addicted To Tantra Trail
Teefje van 21 maanden van uitmuntend type, mooi totaalbeeld, mooi vrouwelijk hoofd
met goede verhouding, voldoende donker oog, goed gebit, goed oor, goede topline en
staartaanzet, goed lichaam, goede benen en voeten, evenredige hoekingen.
Mooie vacht, vlot gangwerk, prima temperament
Eig:Obee & Lange L.E & Y.d
2 Uitmuntend Res CAC Res CACIB
Wate rley Isabella
Fraaie vertegenwoordigster van het ras, uitmuntend type en totaalbeeld, fraai vrouwelijk
hoofd met prima verhoudingen.Expressief donker oog, prima topline en staartaanzet.
Sturdy lichaam, goede borstdiepte, mooie benen en voeten, prachtige vacht, vlot
gangwerk,prima temperament
Eig:Janssen M
1 Uitmuntend CAC-CACIB- BOB

