Kampioensclubmatch Wijchen 22-11-2009
Keurmeester: Mw. G.J.W. de Vries-Hoogland
Reuen Babyklas
Bo-Yi Spirit Of Happiness
5 mnd. Zeer levendig, goed gebouwd hondje, met nu al een bijzonder fraai hoofd.
Mooie verhouding in schedel. Goed gevormd oog met prima expressie.
Goede ooraanzet en dracht. Mooie hals en rugbelijning. Uitmuntende staartaanzet die wat sterk gekruld gedragen wordt. Prima benen
en voetjes. Kwaliteitsvolle beharing.
Gaat makkelijk door de ring.
Eig: I. Hobmeijer
1 Veelbelovend

Cool Jazz Spirit Of Happiness
Al behoorlijk hoog gesteld hondje. Mannelijk hoofd met prima oog, oor en gebit.
Goede halslengte. Goede rugbelijning. Een ietsje lage staartaanzet die prima gedragen wordt. Goede benen en voeten. Beweging in
voorhand moet wat paraleller. Gaat achter nog een tikje nauw. Vertoont ook een heerlijk temperament. In aanleg goede vacht.
Eig: B.H.M. van Bommel
2 Veelbelovend

Teven Babyklas
Ibe Du Comble De Bonheur
Bijzonder fraai type. Prima hoogte-lengte verhouding. Goed gevormd vrouwelijk hoofd.
Prima oogvorm en kleur. Zeer attente uitdrukking. Prima rugbelijning en ribben.
Goede staartaanzet en dracht. Staat op 4 prima voetjes. Gaat moeiteloos met veel allure door de ring. Mooie vacht en heerlijk
temperament.
Eig: S. de Bonte-Descamps
1 Veelbelovend- Beste Baby

Love And Kisses Talk of The Town
Bijzonder fraai hondje, barstens vol temperament. Zeer vrouwelijk hoofd, goed gevormde, brutale ogen. Goede kaakstand. Correcte
hals. Prima topline. Prima staartaanzet en dracht. Prima benen.
Mooie grote voeten. Gaat ( als ze zich een beetje gedraagt! ) correct door de ring. Prima vachtstructuur. Heerlijk temperament.
Eig: M. Janssens
2 Veelbelovend

Waterley Vitashi
Nog een echte baby in alles. Zeer elegant in hoofd.Prima oordracht. Goede kaakstand.
Oog mag niet kleiner. Een echte babyrug. Goede staartdracht. Gaat met een goed gangwerk.
In aanleg goede vachtstructuur. Heerlijk temperament.
Eig: C Nies
3 Veelbelovend

Reuen Puppyklas
Ishiro Du Comble De Bonheur
Een fraaie reu met een mannelijk hoofd. Goede oogvorm. Het oor is wat laag aangezet en wordt dicht tegen het hoofd gedragen.
Prima gebit. Goede hals. Goede hoekingen en staartaanzet.
Is op dit moment een fractie lang in lendenen, Goede vachtstructuur. Redelijke gangen, gaat achter wat nauw. Heerlijk temperament.
Eig: Mw v.d. Heyden-Coen
2 Veelbelovend

Itam Puti Du Comble De Bonheur
Mooie reu, prima type en totaalbeeld. Mannelijk hoofd zonder overdrijving. Goed verlopende stop. Prima gedragen en geplaatste
oren. Prima hoogte-lengte verhouding. Correcte benen en voeten.

Prima staartaanzet en dracht. Uitmuntende rugbelijning. Gaat moeiteloos door de ring.
Heerlijk temperament. De vachtstructuur is prima, maar heeft wat aandacht nodig in de toekomst.
Eig: M. Flipse
1 Veelbelovend, Beste Puppy

Hugo-Boss v. Siddha
Harmonisch totaalbeeld, maar zou in alles iets mannelijker mogen zijn. Goed hoofd, oog, oor en gebit. Harmonische hoekingen, met
passende benen en voeten. Prima rugbelijning. Goede staartaanzet en dracht. Kwaliteitsvolle beharing. Heeft een spontaan maar
prima gangwerk.
Eig: Mw v. Bos
3 Belovend

Teven Puppyklas
Baba Raya Dipankara Indyra
8,5 mnd. Bijzonder fraaie teef van prima type en totaalbeeld. Mooie hals. Prima oog, oor en gebit.
Prima hals-rug belijning. Prima staartaanzet. Correcte benen en mooie grote voeten.
Goede staartaanzet en dracht. Erg mooie beharing. Heerlijk temperament. Gaat met soepele, ruim uitgrijpende gangen. Prima
presentatie.
Eig: Mw den Bieman-Beijer
1 Veelbelovend

Reuen openklas
Baba Raya Dipankara Gybeau
Reu van 2,5 jaar.Zowel hond als baas hebben nog wat ringtraining nodig. Mannelijk hoofd.
Het is onmogelijk het gebit te zien. Goede hoogte-lengte. Goed verzorgde vacht. Prima benen en voeten. Vandaag een lage
kwalificatie, omdat de belangrijke punten niet goed naar voren komen.
Eig: M.J. Beijer
1 Goed

Reuen Jeugdklas
Argay Van Twickelland
14 mnd. Reutje wat iets vierkanter zou mogen zijn. Lief hoofd, goed oog, oor en gebit. Correcte hals. Redelijk gehoekte voorhand
met iets te korte opperarm. Goede voeten, benen en ribben.
Goede staartaanzet en dracht. Heerlijk temperament. Overdadige, krullende vacht.
Eig: R. Wezenpoel-Hesters
2 Zeer Goed

Sumanshu Mi-Lan Saguna
Bijzonder fraai, al goed ontwikkelde, jonge reu. Mannelijk hoofd met goede schedelvorm. Goede oogvorm en expressie.
Correcte hoekingen. Goede benen en voeten. Correcte staartaanzet en dracht. Goede rugbelijning. Prima vachtstructuur.
Beweegt prima. Heerlijk temperament.
Eig: C.S. Heijblom
1 Uitmuntend, CAC, Beste Reu

Reuen Jonge hondenklas
E-Ling Lamleh Sang Po Dawa
Goede hoogte-lengte verhouding. Goed hoofd met prima oog, oor en gebit. Correcte hals en voorhand hoeking. Is erg small in front
en zou wat meer ontwikkeld in ribben mogen zijn.
Goede staartaanzet en dracht. Prima vachtstructuur en conditie. Beweging voor en achter is nog erg nauw.
Eig: I.B. Stegmijer
3 Zeer Goed

Roeneeka Razzle Dazzle

Forse reu. Mannelijk hoofd. Goede oogvorm en expressie. Goed gebit. Correcte hals en voorhand hoeking. Correcte benen en voeten.
Goede rugbelijning en staartaanzet. Goede ribben.
Correcte stuwing uit de achterhand, is voor nog een fractie los. Prima verzorgde vacht.
Eig; E. de Nijs
2 Uitmuntend

Horkhang
Goed bewegend, lief reutje. Zou iets hoger op de benen mogen staan. Lief hoofdje.
Overvloedige beharing met erg veel onderwol. Goede staartaanzet. Makkelijke beweging.
Goed temperament.
Eig: A. Marckx
Goed

Cham Po Of Nina’s Mi Kyim
Bijzonder fraaie reu van uitmuntend type en totaalbeeld. Prima hoogte-lengte. Goed gevormd mannelijk hoofd. Mooie schedel vorm
met goed oog, oor en gebit. Rastypische hoekingen voor en achter. Prima rugbelijning en staartaanzet. Prima ontwikkelde
ribbenpartij. Mooie reu.
Prima vacht. Correcte benen en voeten. Gaat met veel allure door de ring.
Eig: P. Zweedijk
1 Uitmuntend

Reuen kampioensklas
Idol Giant Talk of The Town
Bijzonder fraaie reu, zeer rastypisch. Goed gevormd, mannelijk hoofd. Correcte schedelwelving.
Goed oog, oor en gebit. Correcte hoogte-lengte verhouding. Prima ribbenpartij. Correcte staartaanzet en dracht. Prima benen en
voeten. Bijzonder fraaie vacht. Gaat moeiteloos door de ring. Een hond om met plezier naar te kijken.
Eig: H. Bovendeerd
1 Uitmuntend,Res CAC.

Farouk de Comble De Bonheur
Reu van mooi type en totaalbeeld. Goede hoogte-lengte. Mannelijk hoofd. Correcte stop.
Goed oog en gebit. Harmonische voor en achterhand hoeking. Correcte benen en voeten.
Goede staartaanzet. Goed verzorgde vacht. Op dit moment iets weinig ondervacht.
Bij het gaan iets veel beweging in de ellebogen.
Eig; S. Debonte-Descamps
2 Uitmuntend

Pinrow Yoghiman
Reutje van prima type en totaalbeeld. Hoofd passend bij het totaalbeeld. Goed oog, oor en gebit.
Goede ribben. Prima benen en voeten. Correcte staartaanzet en dracht. Prima rugbelijning.
Goede hoekingen. Mooie beharing. Gaat makkelijk door de ring. Prima presentatie.
Eig: C. Nies
3 Uitmuntend

Teven openklas
Kashi Ulterior Motive By Alilah
Bijzonder fraai type en totaalbeeld. Evenredig gebouwd. Bijzonder veel stijl in outline en beweging. Bijzonder fraai vrouwelijk hoofd
met prachtige schedel belijning. Expressief oog, mooie kleur. Mooie halslijn. Prima rug. Prima staartaanzet en dracht. Prima benen
en voeten.
Kwaliteitsvolle beharing. Prima beweging en temperament.
Eig: M. Janssens
1 Uitmuntend

Gaya Ben Mazar-I-Sharif
Fraai type en totaalbeeld. Goed gevormd hoofd. Goed oog en uitdrukking. Voldoende halslengte.

Spaarzame hoekingen. Mooie ribbenpartij. Iets zachte rugbelijning. Goede staartaanzet.
Prima vachtstructuur. Is op dit moment onvoldoende vast in gangen.
Eig: B.H.M. van Bommel
3 Zeer Goed

Addicted To Got The Future
Teef van prima type en totaalbeeld. Vrouwelijk hoofd met goed oog, oor en gebit.
Voldoende halslengte. Iets steil in voorhandhoeking. Draait hierdoor de voetjes wat in.
Mooie rugbelijning en goede staartaanzet. Goede ribben. Mooie vacht. Heerlijk temperament.
Eig: E. v Lisdonk
2 Uitmuntend

Emy Du Comble De Bonheur
Lief teefje die met wat minder overgewicht beter uit de verf zou komen. Lief hoofdje.
Wat beladen schouders. Goede benen en voeten. Tikje lage staartaanzet. Goede vachtstructuur.
Gaat voor en achter erg nauw.
Eig: M. Flipse
4 Zeer Goed

Teven Jeugdklas
Waterley Style Statement
Forse teef met lief hoofd. Goed oog. Prima expressie. Goed gebit. Correcte hals. Goede voorhand.
Prima ribben. Goede rugbelijning. Goede staartaanzet. Goede vachtstructuur. Moet in beweging nog wat vaster worden.
Eig: M. Janssens
1 Uitmuntend

Bikandra Esmejah v.d. Friesiana
Lief teefje met een schattig koppie. Goed oog, oor en gebit. Gaat en staat sterk overbouwd.
Bij het gaan en staan royale ruimte bij de ellebogen. Prima vachtstructuur. De staart wordt goed gedragen maar is wat laag aangezet.
Vertoont een heerlijk temperament en wordt goed voorgebracht.
Eig: A. Ramerman
4 Zeer Goed

Goddess Shanti v.h. Heiloöerbos
Teefje van zeer goed type en totaalbeeld. Vrouwelijk hoofd. Iets rommelig gebit.
Mooie oogkleur. Goed oor. Goede rugbelijning en staartaanzet. Voldoende ribbenpartij.
Goede benen en voeten. Gaat voor en achter nog erg onvast. Goede vachtstructuur.
Toont een blij karakter.
Eig: M. Henning-Klop
3 Zeer Goed

Sumanshu Another One Bites The Dust
In aanleg prima teefje. Zeer vrouwelijk type. Vrouwelijk hoofd met mooi donker oog.
Prima halslengte. Goede rugbelijning en staartaanzet. Goede benen en voeten.
Gaat met veel temperament door de ring. Gaat voor en achter nu nog nauw. Prima vachtstructuur
Prima presentatie.
Eig: M. Joos
2 Zeer Goed

Teven Jonge hondenklas
Ci’Dod of Nina’s My Kyim

Een fraai type en totaalbeeld. Prachtig hoofd. Goed oog en oor. Gebit ruim scharend.
Correcte voor en achterhand. Prima benen en voeten. Goede ribbenpartij. Mooie rechte rug.
Prima staartaanzet en dracht. Fraaie beharing. Gaat vrolijk door de ring, maar de gangen moeten nog wat vaster worden.
Eig: J. jochems
1 Uitmuntend

Jazzmin Of Sjo-Who-Sji-Bib
Teefje van zeer goed type en totaalbeeld. Goed gevormd vrouwelijk hoofd. Goed oog, oor en gebit. Voldoende halslengte.
Voldoende ribwelving. Goede rugbelijning. Prima staartaanzet en dracht. Baas en hond hebben nog wat ringtraining nodig.
Dit teefje verdient het om goed gepresenteerd te worden. Heeft een heerlijk temperament.
Eig; Fam. Stekelenbos
Zeer Goed

Roeneeka Raysha Sangmo
Vrij teefje van prima type en totaalbeeld. Mooi, goed gevormd vrouwelijk hoofd. Goed oog, oor en gebit. Prima rugbelijning
en staartaanzet. Goede hoekingen voor en achter, hierdoor prima gangwerk. Staat op goede benen en voeten. Mooie
beharing. Gaat mooi close met veel allure door de ring.
Eig; B.H.M. van Bommel.
3 Uitmuntend

Ornate of The Cuddle Corner
Teef van prima type en totaalbeeld. Prima hoogte-lengte. Goed gevormd hoofd. Mooie oogvorm.
Goed oor en gebit. Correcte hals en prima hoekingen. Prima rugbelijning. Goede staartaanzet en dracht. Correcte benen en
voeten. Prima beharing. Gaat goed door de ring en wordt goed gepresenteerd.
Eig: E. de Nijs.
2 Uitmuntend

Brigitte Oweny v.d. Friesiana
Een lief teefje met een heerlijk karakter. Goed hoofd. Goed gevormd, mooi donker oog.
Hoekingen voor en achter zouden iets duidelijker moeten zijn. Goede ribbenpartij. Tikje lage staartaanzet. Gaat achter erg
koehakkig. De vacht is niet in top showconditie.
Eig: N. Zwetsloot
Zeer Goed

Shady Lady Talk of The Town
Fraaie teef met bijzonder fraai, vrouwelijk hoofd. Helaas maar vijf boven voortanden.
Goed oog en oor. Correcte hoekingen voor en achter. Goede benen en voeten. Prima ribben. Prima rugbelijning. Fraaie
beharing. Wordt prima gepresenteerd.
Eig: P. Bovendeerd
4 Zeer Goed

Teven Kampioensklas
Fanny Du Comble De Bonheur ( BE ch )
Teefje van prima type en totaalbeeld. Vrouwelijk hoofd met goed oog, oor en gebit.
Correcte hals, goede hoekingen. Prima borst en ribben. Goede rugbelijning en staartaanzet.
Goede benen en voeten. Goede vachtstructuur. Gaat moeiteloos door de ring.
Eig: Mw v.d. Heijden-Coen
2 Uitmuntend

Pinrow Joy Amogasiddhi ( NL/BE/Lux/Int. Ch )
Teef van uitm. type en totaalbeeld. Mooi vrouwelijk hoofd met goed oog, oor en gebit.
Correcte hals, goede rug. Prima geplaatste en gedragen start. Prima benen en voeten.
Uitm. vachtstructuur en conditie. Gaat met goed temperament moeiteloos door de ring.
Eig: C. Nies
1 Uitmuntend Res CAC

Teven Fokkersklas
Miracle Touch Talk of The Town

Bijzonder fraai teefje. Correcte hoogte-lengte verhouding. Mooi hoofd, krachtig en vrouwelijk met brutale uitdrukking. Rastypische
hoekingen. Prima borst en ribben. Prima rugbelijning.
Prima staartaanzet en dracht. Kwaliteitsvolle beharing. Gaat met eigen temperament zeer vrolijk door de ring.
Eig: M. Janssens
1 Uitmuntend CAC-BOB

Adinda All Star Spirit of Happiness
Mooie teef. Prima hoogte-lengte verhouding. Mooi hoofd. Mooi oog. Prima hals-rug belijning.
Mooie sterke rugbelijning. Prima staartaanzet en dracht. Correcte hoekingen. Sterke benen en voeten. Kwaliteitsvolle beharing. Gaat
met veel temperament, uitbundig door de ring.
Eig: B.H.M. van Bommel
2 Uitmuntend

Ariëlle Des Rousserolles
Teefje van goed type en totaalbeeld. Vrouwelijk hoofdje met mooi donker oog. Goed gebit.
Voldoende halslengte. Toont wat lang in de lendenen. Goede hoekingen voor en achter.
Goede benen en voeten. Correcte vachtstructuur. Moet in gangen nog wat vaster worden, gaat voor en achter nauw. Gaat met een
heerlijk temperament.
Eig: M.W.C. van Vuren
3 Zeer Goed

Teven Veteranenklas
Wizzkid Talk of The Town
Zeer fraai en vrouwelijk en in een topconditie. Mooi oog, oor en gebit. Mooie hals, correcte hoogte-lengte. Prima staartaanzet.
Correcte hoekingen voor en achter. Prima benen en voeten.
Uitm. vachtstructuur. Loopt moeiteloos met veel allure door de ring.
Eig: M. Janssens
1 Uitmuntend, beste veteraan

