Hulten 15-06-2008
Keurmeester; Mw. A. Th. Stuifbergen-Hoentjes
Reuen openklas
Farouk Du Comble De Bonheur
Ruim 2 jaar. Flinke reu, heel mannelijk in elk onderdeel. Echt reuenhoofd.
Goede schedelbelijning. Donker oog van de juiste vorm. Schaargebit.
Sterke hals, overgaand in krachtige rug. Zeer solide lichaam. Voldoende gehoekt voor en zeer
goed achter. Zeer goede vachtstructuur. Gaat met goede stuwkracht en trotse houding.
Eig: J. en S. de Bonte-Descamps
1 Uitmuntend Res CAC-Res CACIB
Reuen veteranenklas
Ultimate Ben Mazar-I-Sharif
8 jaar. Heel mooi rasbeeld. Reu met prima verhoudingen. Mannelijk hoofd.
Oog van goede vorm en voldoende donker. Prima schedellijnen. Goed aangezet oor.
Heel mooie hals-rug lijn en staartaanzet. Zeer solide body. Schouder mag ietsje schuiner.
Achter zeer goed gehoekt. Rijke vacht van goede structuur. Heerlijk vrije krachtige gangen.
Eig: G. v. Oss-Ruis
1 Uitmuntend CAC-CACIB-BOB
Teven jeugdklas
Kashi Ulteriot Morive By Alilah
10 mnd jong teefje. Heel mooi rasbeeld. Prachtig van maat en verhoudingen.
Heel mooi gevormd hoofd met goede schedelvorm. Schaargebit met grote elementen.
Oog prima van vorm en kleur. Edele hals die mooi over gaat in zeer goede schouderpartij.
Zeer solide lichaam met veel substantie. Goede staartaanzet. Heel fraaie vachtaanleg.
Bijzonder harmonieus gangwerk met trotse houding.
Eig: P. Tempest en M. Janssens
1 Uitmuntend Res CAC
Wanted Nice Dog’s Lalana Lamleh
Heel mooi rasbeeld. Vrouwelijk met zeer goede verhoudingen in hoofd en lichaam.
Neuspartij voldoende lang. Oogvorm zeer goed en donker van kleur. Klein oortje.
Zeer goede topline, krachtige rug, prima staartaanzet. Zeer goed gehoekt voor, voldoende
gehoekt achter. Mag meer substantie krijgen. Hele mooie vachtkwaliteit.
Vrije lichte gangen die achter nog stabieler kunnen.
Eig: T. Koster
2 Uitmuntend
Addicted To Got The Future
9 mnd jonge teef. Goed rasbeeld. Teefje met mooi hoofdprofiel dat in voorsnuit iets voller
mocht. Goed gevormd donker oog. Prima gedragen oor. Mooie halslengte die iets vloeiender
in de rug mocht overgaan. Rechte rug. Prima staartaanzet en dracht. Mag in bodysubstantie en
borst nog meer ontwikkelen. Voor zeer goed, achter wat te sterk gehoekt. Heel mooie
vachtaanleg. Gaat vlot en trots maar moet achter stabieler en nog wat ruimer gaan.
Eig: E. v. Lisdonk
3 Uitmuntend

Teven jongehondenklas
Wanted Nice Dog’s Hjama Amala
16 mnd. Mooi rasbeeld. Vrouwelijk en vol adel. Momenteel in lichaam een fractie gestrekt.
Heel mooi vrouwelijk hoofd. Prima oor. Goede oogvorm en donkere kleur. Schaargebit.
Prachtige hals-rug lijn. Zeer goede schouder. Solide body. Achter tikje sterk gehoekt.
Heel goede vachtaanleg. Gaat vlot en soepel. Kan achter iets vaster nog.
Eig: T.J. Koster
1 Uitmuntend Res CACIB
Gaya Ben Mazar-I-Sharif
16 mnd. Goed rasbeeld, maar toont momenteel een fractie lang in lichaam. Aantrekkelijk
hoofd met goede schedellijnen. Goede oogvorm, voldoende donker. Schaargebit.
Mooi gedragen en geplaatst oor. Prima hals mooi overgaand in zeer krachtige rug en body.
Borst mag nog wat dieper. Zeer goede staartaanzet en dracht. Goed gehoekt achter met mooie
lage hak. Kan in vachtstructuur bij het iets meer volwassen worden zeker verbeteren.
Gaat lichten vlot, kan nog iets vaster in rug en achter iets wijder gaan.
Eig: B.H.M. en W.J.C. v. Bommel
2 Zeer Goed
Teven openklas
Shana of Sjo-Who-Sji-Bib
Bijna 4 jaar. Heel mooi rasbeeld. Vrouwelijk, vol adel. Mooi tevenhoofd. Hele mooie
schedelverhoudingen. Donker, goed gevormd oog. Schaargebit met krachtige elementen.
Fraai gedragen oor. Prachtige hals, overgaand in prima schouderblad en ruglijn. Lichaam
prachtig in het vierkant. Rastypisch gehoekt achter. Rijke vacht van prima structuur.
Goede staartaanzet en heerlijke trotse, soepele gangen die achter een fractie stabieler kunnen.
Eig: I.B. Stegmijer
1 Uitmuntend CAC-CACIB
Mo-Mo of Sjo-Who-Sji-Bib
4 jaar. Heel mooi rasbeeld. Vrouwelijk en harmonieus van bouw. Echt tevenhoofd met goede
schedellijnen. Zeer donker oog van goede vorm. Schaargebit. Hals mocht fractie langer.
Sterke rechte rug. Evenredige hoekingen voor en achter. Mooie lage hak.
Heerlijk krachtig lichaam. Zeer goede vacht. Gaat vlot en trots met heel goede paslengte en
mooi ruim achter.
Eig: I.B. Stegmijer
2 Uitmuntend
Ineke Ben Mazar-I-Sharif
3 jaar. Heel mooi rasbeeld. Heel vrouwelijk totaalbeeld. Goed hoofd in schedelvorm.
Oortje wat veel naar achter geplaatst. Mooi donker oog. Fraai schaargebit. Voorsnuit mocht
fractie krachtiger. Goede hals-ruglijn. Prima staartaanzet en dracht. Krachtig diep lichaam.
Matige hoeking voor, achter goed gehoekt. Gaat vlot, kan achter zeker stabieler en de
voorbeen plaatsing kan zuiverder. Mooie vachtkwaliteit.
Eig: J. Hordijk
3 Uitmuntend

Kim Khab of Nina’s Mi Kyim
25 mnd. Goed rasbeeld. Prima bovenbelijning. Mocht fractie korter in lichaam. Vrouwelijk
hoofd. Mooi donker oog van goede vorm. Goede schedellijnen. Mist wat opvulling onder de
ogen. Schaargebit. Mooi gevormde hals, goed overgaand in sterke rug. Solide lichaam. Goede
staartaanzet. Opperarm mag ietsje schuiner. Achter goed gehoekt met fraaie lage hak.
Zeer behoorlijke vachtstructuur. Toont vandaag helaas in gangwerk wat weinig animo,
waardoor het haar zwaar lijkt af te gaan.
Eig: J. Jochems
4 Zeer Goed

