Goes 06-04-2008
Keurmeester: Mw. R. Reyniers
Reuen kampioensklas
Pinrow Yoghiman ( Belg kamp. )
3,5 jaar. Goede rasvertegenwoordiger. Mooi reuenhoofd met juiste expressie.
Goede halslengte. Uitmuntende borst. Goed bot.
Lichtjes overbouwd, wat te wijten is aan de wat korte bovendij.
Achterhand hoeking oké. Goede voeten en vacht.
Goed gangwerk, tikkeltje nauw achter.
Eig: C.Nies
1 Uitmuntend CAC-CACIB-BOB
Teven puppyklas
Addicted To Got The Future
Bijna 8 maanden. Al goed ontwikkeld voor leeftijd.
Typisch vrouwelijk hoofdje. Correct gebit. Mooi donker oog. Al goede voorborst.
Moet nog uitzwaren in lichaam. Nog in puppyvacht. Goede staartaanzet.
Zag graag iets meer kniehoeking. Loopt vlot maar moet voor nog iets vaster worden.
Eig: E. van Lisdonk
1 Veelbelovend , 7e beste pup in show
Teven jeugdklas
Gaya Ben Mazar-I-Sharif
Bijna 15 mnd. Teef die iets compacter kon en op het moment nog zwak in de rug is.
Hoofdje kon in schedel ietsje breder. Correct gebit. Voldoende hals en voorborst.
Borstdiepte goed ontwikkeld voor leeftijd maar ribben ietsje rond.
In stand iets overbouwd. Achterhand kon beter. Heeft in stand ook sikkelhakken.
Mist wat stuwing in de beweging en valt lichtjes op de voorhand.
Eig: B.H.M. van Bommel
1 Zeer Goed
Teven openklas
Kim Khab of Nina’s Mi-Kyim
25 mnd. Grote maat, maar wel goed in proporties. Mooi vrouwelijk hoofd.
Correct gebit. Juiste ribwelving. Borst kon iets dieper. Goede staartaanzet.
Goede stand voor, achter licht sikkelhakkig.
In de beweging licht neiging tot waven in front.
Van de zijde gezien goed gangwerk. Goede vachtstructuur.
Eig: J.Jochems
1 uitmuntend CAC-CACIB
Teven kampioensklas
Amogasiddhi Djigme
4 jaar. Heel mooie teef met vrouwelijk hoofdje en juiste expressie.
Correct gebit. Mooie voorborst en halslengte. Zeer goede borstdiepte.
Rugbelijning kon wat strakker. Staart kon wat beter over rug gedragen, maar is goed
bevederd. Goede vachtstructuur. Ietsje hoog geplaatste sprongen. Goed gangwerk.
Eig: C. Nies
1 Uitmuntend Res CAC-Res CACIB

