Hulten 17 & 18 juni 2006
Keurmeester: Mevr R van Mechelen
Reuen jeugdklas
Wanted Nice Dog’s Farouk Lamleh
14 maanden oude belofte volle reu, heel goede verhoudingen.
Correct gebit en juiste expressie. Compact gebouwd, mooi ontwikkeld lichaam voor leeftijd.
Goed aangezette staart, harmonisch gehoekt.
Juiste vachtstructuur, rug moet nog wat vaster worden.
Loopt als een tierelier.
Eig:T.J. Koster-Vermeulen
1 Uitmuntend CAC BOB
Namba v.d. Friesiana
14 maanden, aan de grote maat, staat op het ogenblik nog overbouwd.
Hoofd in goede verhoudingen, maar mist pigment aan lippen en oog.
Voorborst kon beter geprononceerd, goede ribwelving en borstdiepte voor leeftijd.
Iets steile opperarm, iets te lage staartaanzet.
Iets naar binnengedraaid spronggewricht in de beweging.
In de voorhand net voldoende voortred.
Eig:Sj.vd. Heide en J.vd. Heide de Vries
2 Zeer Goed
Teven jeugdklas
Vivienne des Rousserolles
15 maanden, vrouwelijke verschijning die op het ogenblik nog iets overbouwd staat.
Goede expressie, correct gebit. Voldoende schedelbreedte, goede ribwelving.
Mist voorborst en is wat steil in de opperarm.
Tikje steil in croupe met wat ondergeschoven achterhand.
Heeft een licht dwelling action en achterhand blijft ondergeschoven in de beweging.
Eig:M.W.C.v Vuren-Verhage
2 Zeer goed
Alilah Jamilla
13 maanden. Mooi totaalbeeld, vrouwelijk hoofd, goede expressie, correct gebit.
Mooie overgang van hals naar schouder. Correct aangezette staart, goede ribwelving.
Borst moet dieper worden, zag graag iets meer voorborst, goede stand voor en achter.
Goede voeten en vachtstructuur, harmonisch gangwerk, maar moet nog wat vaster worden.
Eig:De Bonte-Descamps
1 Uitmuntend
Shaquille v. Siddha
12 maanden. Teef die op het ogenblik nog overbouwd is.
Vrouwelijk hoofd met goede expressie. Donker oog, correct gebit.
Voldoende hals en voorborst, voldoende hoog aangezette staart.
Goede voeten, achterhand hoeking kon beter geprononceerd .
Wat weinig stuwing in de beweging, waarbij de rug zwak blijft en een lichte dwelling action
vertoont. Zag ze graag iets compacter.
Eig:M. Buurman
3 Goed

Jonge hondenklas
Wanted Nice Dog’s Emya Da Kyi Lamleh
19 maanden. Teef met goede verhoudingen en vrouwelijk hoofd
Juiste expressie, correct gebit, staat met iets opgetrokken rugbelijning.
Goede ribwelving, borstdiepte goed voor leeftijd, mooie vacht, voldoende hoog
aangezette staart. Harmonisch gangwerk, voor nog niet helemaal vast.
Eig:Sj vd. Heide
1 Uitmuntend
Openklas
Wanted Nice Dog’s Naropa Naga
Bijna 4 jarige teef. Goede verhouding, uitmuntend in type.
Correct gebit, mooie hals-rugbelijning. Goed ontwikkelde borst.
Tikkeltje overbouwd, voldoende hoog aangezette staart.
Zag bovendij graag een fractie langer, goede vachtstructuur en goede voeten.
Harmonisch gangwerk.
Eig:T.J. Koster-Vermeulen.
1 Uitmuntend CAC-CACIB BOS
Holly Tom-Pa-La von Shan Changbai
2,1/5 jaar. Uitmuntend type, vrouwelijk hoofd, juiste expressie.
In het overigens correct schaargebit mist ze 2 pre-molaren aan beide kanten.
Voldoende voorborst, uitmuntende borstpartij, zeer goede achterhand hoeking en zeer
goede vacht. Harmonisch gangwerk.
Eig:Daniela Neuman en R. Neugebauer.
3 Uitmuntend
Wate rley Isabella JW’05
20 maanden. Uitmuntend in type, maximum maat voor teef.
Expressief hoofd, donker oog, mooi neuspigment.
Correct gebit, mooi ontwikkelde borst, goede haarstructuur, goed gehoekt in voor en
achterhand. In stand sprong iets naar binnen gedraaid, goede voeten.
Moet voor nog iets vaster worden in de beweging.
Eig:M. Janssens
2 Uitmuntend Res CACIB

