Kampioensclubmatch Lieshout 02-12-2007
Keurmeester: Dhr. R. Douma
Reuen babyklas
Idefix Von Shan Chang Bai
14 weken hele fraaie baby. Prima maat en met goede verhoudingen. Mooi gevormd mannelijk
hoofdje met prima verhoudingen. Mooi donkerbruin oog. Gebit in wisseling.
Prima lichaam met passende hoekingen rondom. Prima staartaanzet en dracht.
Gaat moeiteloos door de ring, is vanzelfsprekend nog jeugdig los.
Eig: E. Blaak
1 VB
Reuen puppyklas
Mister Giant of the Cuddle Corner
6 mnd onstuimige jonge reu, die vrolijk en vrij in het leven staat. Toont veel kwaliteiten die
hij bij het volgen van ringtraining nog beter zou kunnen tonen. Mannelijk hoofd met goede
verhoudingen. Goede voorsnuit, goed pigment, schaargebit. Voldoende halslengte, stevig
lichaam. Staat goed op de benen en voeten. Prima staartaanzet en dracht. Nog jeugdige
puppyvacht. Gaat correct, maar nog wat jeugdig los.
Eig: G.M. Kwakman
1 VB
Reuen jeugdklas
Aragon Lamleh of the Braggadocio
11 mnd. Fraaie jonge reu. Prima type en totaalbeeld. Mooi gevormd mannelijk hoofd met
prima verhoudingen. Middelgroot donkerbruin oog Goed pigment. Schaargebit.
Goede hals-schouder. Voldoende vaste bovenbelijning. Goede staartaanzet en dracht.
Is voor voldoende, achter goed gehoekt en bespierd. Goede borstpartij. Prima benen en
voeten. Fraaie vacht. Tijdens gaan achter correct, doch kan voor een tikje vaster.
Eig: P. en H. Boer
1 uitmuntend je ugd CAC
Boris Talk of the Town
1 jaar oude, stevige wat onstuimige reu. Is iets langer dan hoog. Mannelijk hoofd, goede
verhoudingen. Donkerbruin oog. Goed pigment. Scharend gebit. Prima ooraanzet en dracht.
Krachtige hals. Rechte bovenbelijning. Staartaanzet mag tikje hoger. Is voor voldoende,
achter goed gehoekt. Krachtig bone, goede voeten.Stevig lichaam. Vacht van goede structuur,
is enigszins warrelig. Gangwerk: Achter voldoende drive maar moet voor vaster.
Ringtraining zouden zijn kwaliteiten benadrukken.
Eig: C.P. Kooy-Krijger
3 zeer goed

Detchema Amalesh Ekavir

1 jaar oude reu. Goed van formaat. Staat volledig in ontwikkeling. Mannelijk hoofdje dat bij
het totaalbeeld past. Donkerbruin oog. Prima oordracht. Omgekeerd nauwscharend gebit.
Goede hals. Voldoende vaste rechte rug. Goede staartaanzet. Is voor voldoende, achter goed
gehoekt. Voldoende bespiering. Goed bone. Jeugdige vacht, overigens wel goed van
structuur. Gaat met voldoende stuwkracht, doch moet voor wat vaster.
Eig;H.M. de Graaf-Stratingh.
2 zeer goed.
Reuen jonge hondenklas
Idol Giant Talk of the Town
Stevige reu van 22 mnd. Prima maat en lichaamsverhoudingen. Fraai mannelijk hoofd.
Donkerbruin groot oog. Prima pigment. Goed gebit. Prima oor. Goede halslengte. Ruglijn laat
enige spanning zien. Prima croupe, staart en staartdracht. Is voor voldoende, achter goed
gehoekt. Bone past bij het totaalbeeld. Goede voeten. Prima ribbenpartij. Behoorlijke vacht.
Tijdens gaan achter duidelijke drive, maar mocht voor wat vaster, en ruglijn iets stabieler.
Prima presentatie.
Eig:H. Bovendeerd.
2 uitmuntend
Sumanshu Leader of the Pack
Hele fraaie reu van 17 mnd. Prima maat en goede lichaamsverhoudingen. Heel fraai
mannelijk hoofd. Grote donkerbruine, ronde ogen. Prima voorsnuit. Goed gebit.
Prima oordracht. Goede hals. Voldoende vaste bovenbelijning. Uitmuntende croupe,
staartaanzet en dracht. Efficiënt gehoekt rondom. Passend bone. Prima voeten.
Goede vacht. Gaat met drive, doch kan voor een tikje vaster. Excellente presentatie.
Eig:P.A.E. Keulers.
1 uitmuntend
Bu Yug Tshubs Pa of Nina’s Mi Kyim
17 mnd jonge, onstuimige reu die nog volledig in ontwikkeling staat. Mannelijk hoofd met
goede verhouding schedel-voorsnuit, doch zag de voorsnuit graag een fractie krachtiger
Schaargebit. Donker, middelgroot rond oog. Voldoende halslengte. Rugbelijning toont
enigzins wat spanning. Goede staartaanzet en dracht. Is voor voldoende gehoekt, achter goed
gehoekt. Borstpartij staat nog volledig in ontwikkeling, zowel in diepte als in welving.
Bone passend bij het totaalbeeld. Heeft goede voeten. Gaat achter correct, mocht voor een
tikje vaster. Gaat graag in telgang. Handler probeert zijn hond op zijn voordeligst te
presenteren, maar ik denk dat ringtraining het samenspel zal bevorderen.
Eig:S. Aerns
3 zeer goed

Reuen openklas

Jodha of Sjo-Who-Sji-Bib
3 jaar stevige reu. Prima formaat en lengte verhouding. Mannelijk, goed gevormd hoofd, met
prima verhouding schedel- voorsnuit. Groot, rond, donkerbruin oog. Scharend gebit.
Prima oordracht. Voldoende hals lengte. Voldoende vaste, rechte rugbelijning.
Prima staartaanzet en dracht. Goed gehoekte en bespierde achterhand. Voldoende gehoekt
voor. Bone passend bij het totaalbeeld. Prima voeten. Stevige ribbenpartij. Goede
vachtconditie. Gaat achter met goede drive. Mag wat vaster voor worden. Voldoende vaste
bovenbelijning tijdens het gaan. Prima presentatie.
Eig: Ika Stegmeijer
2 uitmuntend
Sumanshu Lu Kah
2 jaar, vrouwelijke, onstuimige reu die nog volledig in ontwikkeling staat. Mannelijk hoofd.
Grote, donkerbruine, ronde ogen. Goed gebit. Prima hals. Toont enige spanning in de
bovenbelijning. Goede croupe en staartaanzet, Is voor net voldoende gehoekt.. Gespierde en
goed gehoekte achterhand. Goed bone en voeten. Borstpartij moet zich nog verder
ontwikkelen. Behoorlijke vacht die enigzins wat pluizig toont. Gaat achter correct, moet voor
wat vaster.
Eig:N. de Rooij
4 zeer goed
Pinrow Yoghiman
3 jaar. Hele fraaie reu. Prima maar en hele goede verhoudingen. Fraai, mannelijk hoofd van
goede proportie. Mooi groot, donkerbruin, rond oog. Goede voorsnuit. Schaargebit. Goede
hals. Rechte bovenbelijning. Prima croupe, staartaanzet en dracht. Is efficiënt gehoekt
rondom.
Prima bone en goede voeten. Excellente ribbenpartij. Prima vachtstructuur. Gaat moeiteloos
en gemakkelijk door de ring. Excellente presentatie.
Eig:C. Nies
1 uitmuntend Res CAC
Boeda of Sjo-Who-Sji-Bib
3,5 jaar. Reu van prima maat en goede verhoudingen. Mooi mannelijk hoofd met goede
proporties. Grote, ronde, donker bruine ogen. Schaargebit. Prima oordracht. Goede hals.
Rechte bovenbelijning. Goede staartaanzet en dracht. Stevig lichaam. Passend gehoekt
rondom. Prima bespierde achterhand. Goed botwerk en correcte voeten. Prima vachtstructuur.
Gaat moeiteloos door de ring. Gedraagt zich zeer open.
Eig:E. van Mulligen
3 uitmuntend.

Reuen kampioensklas
Hawi-Ma-Lou L’Little Stuart
3 jaar fraaie reu. Prima formaat en lengte verhouding. Mannelijk hoofd van goede proporties.
Mooi groot, rond, donkerbruin oog. Goed gebit. Goede halslengte. Voldoende vaste
bovenbelijning. Prima croupe, staartaanzet en dracht. Goed lichaam.
Is voor voldoende gehoekt, achter iets royaler gehoekt. Prima vachtconditie.
Tijdens gaan achter tikje nauw en mocht voor wat vaster. Prima presentatie.
Eig:I. Janssens
3 uitmuntend
Izakhan’s Smashing Olli
Bijna 3 jaar. Schitterende reu. Excellente maat en lichaamsverhoudingen. Wordt in tip-top
conditie gepresenteerd. Schitterend mannelijk hoofd. Excellent in verhoudingen.
Mooi groot, rond, donkerbruin oog. Goed gebit. Goede hals. Prima bovenbelijning, croupe,
staartaanzet en dracht. Efficiënt gehoekt rondom. Prima lichaam. Goed bone en voeten.
Prima vacht. Gaat moeiteloos door de ring. Prima presentatie.
Eig:F. de Werker.
1 uitmuntend CAC- BOB
Wanted Nice Dog’s Farouk Lamleh
Hele fraaie reu van 2 jaar. Efficiënte maat en lichaamsverhoudingen. Heel mooi mannelijk
hoofd met prima proporties. Mooi groot, rond, donkerbruin oog. Goede hals / schouder.
Rechte bovenbelijning. Goede croupe en staartaanzet. Efficiënt gehoekt rondom.
Passend bone en goede voeten. Prima vachtconditie. Goede presentatie.
Tijdens gaan duidelijke drive vanuit de achterhand. Mocht voor een tikje vaster.
Eig:T. Koster.
2 uitmuntend.
Schanti’s Samson-Lamleh
3 jaar. Reu van goede maat en lichaamsverhoudingen. Mannelijk hoofd dat bij het totaalbeeld
past. Goed van verhoudingen. Donkerbruin oog. Goed gebit. Goede halslijn. Rechte
bovenbelijning. Goede croupe en staartaanzet. Is achter goed gehoekt, voor voldoende.
Bone passend bij het totaalbeeld. Goede voeten. Prima vachtconditie.
Tijdens gaan voor wat los, achter voldoende drive. Prima presentatie.
Eig: C.J. & L.J.A. van Bokhoven.
4 uitmuntend.
Reuen fokkersklas
Just In Time v.d. Friesiana
Reu van prima maat en verhoudingen. Mannelijk hoofd dat bij het totaalbeeld past. Goed
gebit. Voldoende krachtige voorsnuit. Middelgroot donkerbruin oog. Goed oor.
Prima hals en rechte bovenbelijning. Goede croupe en staartaanzet. Voor voldoende, achter
goed gehoekt.Lichaam staat nog in ontwikkeling. Goede vachtstructuur, is enigszins
warrelig.Gaat correct door de ring. Goede presentatie.
Eig: Sj. En J. v.d. Heide
1 uitmuntend

Teven babyklas
Wanted Nice Dog’s Olyviana Lamleh
Jonge onstuimige baby van 14 weken. Prima formaat en lichaamsverhoudingen.
Mooi vrouwelijk hoofdje. Donkerbruin oog. Gebit in wisseling.Prima hals. Al een mooi
lichaam voor leeftijd. Passende hoekingen rondom. Kan de staart correct dragen.
Typische babyvacht. Gaat nog jeugdig los. Door ringtraining te volgen kunnen de kwaliteiten
nog beter uitkomen.
Eig:Fam Hagen van Ree
2 VB
Addicted To Got The Future
Hele fraaie baby van bijna 15 weken. Prima formaat en verhoudingen. Mooi hoofd.
Donker oog. Gebit in wisseling. Prima halslengte. Prima lichaam voor leeftijd met passende
hoekingen. Beweegt moeiteloos. Belofte voor de toekomst.
Eig:E. van Lisdonk
1 VB Beste Baby
Teven puppyklas
Sumanshu Bumo-Terso
6 mnd fraaie puppy teef. Prima maat, goed van verhoudingen. Mooi vrouwelijk hoofdje met
goede proporties Goed oog. Scharend gebit. Prima hals en ontwikkeld lichaam voor de
leeftijd. Correct gehoekt rondom. Mooi lichaam. Nog typische puppyvacht.
Correcte bewegingen voor leeftijd.Goed totaalbeeld.
Eig:P.A.E. Keulers
1 VB Beste Puppy.
Teven jeugdklas
Wanted Nice Dog’s Hjama Amala
10 mnd. Fraaie teef.Prima maat, is een fractie langer dan hoog. Mooi vrouwelijk, goed
gevormd hoofd. Donker oog. Goed gebit. Goede hals en voldoende vaste rug.
Goede staartaanzet en dracht. Prima ribbenpartij. Staat goed op de benen en voeten.
Is voor voldoende en achter wat royaler gehoekt. Prima vacht. Gaat met drive. Voor een tikje
los. Prima presentatie.
Eig: T. Koster.
1 uitmuntend je ugd-CAC
Gaya Ben Mazar-I-Sharif
11 mnd. Hele fraaie teef. Excellente maat en verhoudingen. Is stevig. Heel fraai vrouwelijk
hoofd met prima expressie. Goed gebit. Grote donkere, ronde ogen. Prima hals. Prima
hoekingen. Excellent lichaam. Staat correct op de benen en voeten. Geeft een fraai rasbeeld af
.Prima vacht. Gaat moeiteloos door de ring. Prima presentatie.
Eig:B. van Bommel
2 uitmuntend

Detchema Candra Cintamani
14 mnd. Teefje van prima formaat en lengte verhouding, maar staat nog volledig in
ontwikkeling. Mooi vrouwelijk hoofd met goede proporties. Goed oog, oor en gebit.
Goede halslengte, schouder mocht tikje schuinet. Rechte bovenbeljning. Goede staartaanzet.
Correcte hoekingen achter, kan iets meer hoeking in de voorhand gebruiken.
Borstpartij staat nog volop in ontwikkeling, met name de borstdiepte. Behoorlijke vacht.
Gaat achter correct, voor wat los. Prima presentatie.
Eig:E. Blaak
4 zeer goed
Lalitha v.d. Friesiana
14 mnd. Teefje van prima maat, is een fractie langer dan hoog. Vrouwelijk hoofd met goede
verhoudingen, volle voorsnuit. Donkerbruin oog. Goede hals. Rechte bovenbelijning.
Prima staartaanzet. Correct gehoekt rondom. Bone passend bij het totaalbeeld. Gaat correct
door de ring, doch voor een tikje los. Vacht van goede structuur, maar komt wat warrelig over
Goede presentatie.
Eig:Sj. en J. v.d. Heide
3 uitmuntend
Moos v.d. Friesiana
Teefje van bijna 18 mnd die zeer stevig overkomt. Vrouwelijk hoofd. Goede proporties, zag
voorsnuit iets voller. Goed gebit. Mooie grote, ronde, donkerbruine ogen.
Goede hals. Voldoende rechte bovenbelijning. Kan de staart correct dragen als zij wil.
Gelijkmatig gehoekt voor en achter. Borstpartij dient zich nog verder te ontwikkelen.
Voldoende krachtig bone, wel goede voeten. Tijdens gaan gaat zij graag in telgang.
Behoorlijke vacht.
Eig: A. Ramerman
zeer goed
Detchema Dekyi Alisha
Absent.
Teven jonge hondenklas
Last Minute of the Cuddle Corner
20 mnd. Fraai teefje. Prima maat en lichaamsverhoudingen. Mooi vrouwelijk hoofd en goede
proporties. Goede donkerbruine ogen. Goed gebit. Prima hals en bovenbelijning, croupe en
staartaanzet. Gelijkmatig gehoekt rondom. Gaat moeiteloos door de ring.
Fraaie vacht. Wordt goed gepresenteerd.
Eig:E. de Nijs
2 uitmuntend
Sumanshu Pretty Polly
19 mnd. Fraaie teef. Goede maat en lichaamsverhoudingen. Mooi vrouwelijk hoofd, juiste
proporties. Grote ronde, donkere ogen. Goed gebit.Voldoende krachtige voorsnuit. Goede hals
Zag bovenbelijning graag wat strakker, zowel in stand als bij het gaan. Prima staartaanzet.
Is voor net voldoende, achter wat royaal gehoekt. Goed bone en prima voeten.
Goede vacht. Gaat voor wat los, achter met royale drive.
Eig: P.A.E. Keulers
3 uitmuntend

Kim Khab of Nina’s Mi Kyim. J.CH.
22 mnd. Heel fraaie teef. Excellent in maat en verhoudingen. Mooi vrouwelijk hoofd met
juiste proporties. Grote, ronde, donkere ogen. Goed gebit. Prima hals. Bovenbelijning, croupe
en staartaanzet goed. Efficiënt gehoekt rondom. Prima bone en goede voeten.
Excellente vacht. Gaat prima door de ring. Prima presentatie.
Eig:J. Jochems
1 uitmuntend
Teven openklas
Mo-Mo of Sho-Who-Sji-Bib
4 jaar. Teef van prima maat en goede lichaamsverhoudingen. Mooi vrouwelijk hoofd met
juiste proporties. Donker oog. Goed gebit. Prima hals. Voldoende vaste bovenbelijning.
Goede croupe, staartaanzet en dracht. Is achter goed gehoekt, voor voldoende.
Staat goed op de benen en voeten. Gaat achter correct, voor wat los. Prima vacht.
Prima presentatie.
Eig: I. Stegmijer.
2 uitmuntend
Es-Mejah v.d. Friesiana
2 jaar. Teef van prima maat en lichaamsverhoudingen. Goed gevormd, vrouwelijk hoofd.
Donker oog. Goed gebit. Prima hals. Goed ontwikkeld lichaam met correcte hoekingen
rondom. Goed bot en correcte voeten. Gaat correct door de ring. Prima vacht.
Gedraagt zich als een Tibetaan en bepaalt zelf wat er gebeurt.
Eig: Sj. en J. v.d. Heide
3 uitmuntend
She’s Magic Talk of the Town
2 jaar oude, goed opgebouwde teef. Vrouwelijk hoofd dat bij het totaalbeeld past.
Donker, middelgroot oog. Prima hals. Stevig lichaam. Goede staartdracht en aanzet.
Gelijkmatig gehoekt. Bone passend bij het totaalbeeld. Goede voeten. Prima vacht.
Tijdens gaan voor wat los en gaat achter met voldoende drive.
Eig: E. de Nijs
4 uitmuntend
Khados Pink Passion
Schitterende teef. 21 mnd. Uitmuntende maat en verhoudingen. Heel mooi vrouwelijk hoofd
met de juiste expressie. Goed gebit. Grote ronde, bruine ogen. Prima hals.
Uitmuntend lichaam met passende hoekingen. Prima bone en voeten.
Excellente vacht en presentatie. Gaat moeiteloos door de ring. Een lust voor het oog.
Eig: A.& G. Skaboullos
1 uitmuntend CAC
Fhkyra D’Gaba Skyel Ba
Stevige teef van 19 mnd. Is iets langer dan hoog. Een vrouwelijk hoofd dat bij het totaalbeeld
past. Mooi donker oog. Goed gebit. Prima hals. Voldoende vaste bovenbelijning. Goede
croupe en staartaanzet en dracht. Correct gehoekt rondom. Prachtige vacht. Passend bone.
Behoorlijke presentatie. Gaat correct. Ringtraining aan te bevelen.
Eig: M. de Winter
uitmuntend

Detchema Dushanta Dadi Munda
Absent
Teven kampioensklas
Ta-ra-ni Lamleh von Nama Schu
5,5 jaar. Stevig gebouwde teef. Goed van maat en verhoudingen. Mooi vrouwelijk hoofd.
Goed oog, oor en gebit. Goede hals. Voldoende vaste bovenbelijning. Goede croupe en
staartaanzet. Voldoende gehoekt voor, goed achter. Goed ontwikkelde ribbenpartij.
Passend bone. Goede voeten. Prima vacht. Gaat achter met vo ldoende drive, doch moet voor
wat vaster en een tikje sterker in de bovenbelijning.
Eig: I. Stegmijer
3 uitmuntend
Eyala Sangmo Lamleh van der Lobenbreite
7 jaar. Teef van prima maat. Zeer vrouwelijk in verschijning. Vrouwelijk hoofd. Goede
proporties. Donker oog. Goed gebit. Goede hals, zag bovenbelijning graag wat strakker.
Goede staartaanzet. Voor voldoende gehoekt, achter wat royaler gehoekt.
Prima ribbenpartij. Bone passend bij het totaalbeeld. Goede vacht. Gaat met stuwkracht, doch
kon voor tikje vaster en rug een beetje strakker. Prima presentatie.
Eig: T. Koster
4 uitmuntend
Sumanshu Bumo A Cha Laa
Fraaie teef van 5 jaar. Goed van maat en lichaamsverhoudingen. Mooi gevormd vrouwelijk
hoofd. Zeer expressief oog. Goed gebit. Prima hals. Voldoende vaste bovenbelijning.
Goede croupe en staartaanzet. Voor voldoende, achter goed gehoekt. Goede benen en voeten.
Correcte ribbenpartij. Prima vacht. Tijdens gaan achter correct, voor tikje los.
Bovenbelijning voldoende vast tijdens gaan. Goede presentatie.
Eig: P.A.E. Keulers
2 uitmuntend
Pinrow Joy Amogasiddhi
Hele fraaie teef van.3 jaar die moeiteloos door de ring gaat. Mooi vrouwelijk hoofd. Juiste
proporties. Groot, rond, donkerbruin oog. Goed gebit. Prima hals. Goede bovenbelijning.
Uitmuntend lichaam met uitmuntende hoekingen rondom. Prima bone en voeten.
Pico bello staartdracht. Uitmuntende presentatie. Prima vacht.
Eig: C. Nies
1 uitmuntend Res-CAC
Teven fokkersklas
Detchema Sami Surabhi
Absent

Nanouschka van het Heilooerbos
17 mnd. Jonge teef die nog volledig in ontwikkeling staat. Correct van maat en lichaams
lengte. Mooi vrouwelijk hoofdje. Donker oog. Goed gebit en oordracht. Goede hals.
Toont lichte spanning in bovenbelijning. Goede croupe en staartaanzet. Voor en achter
voldoende gehoekt. Passend bone en goede voeten. Moet in ribbenpartij nog verder
ontwikkelen. Nog jeugdige vacht. Gaat nog wat jeugdig los.
Eig M. Henning-Klop
2 zeer goed.
Jess van het Heilooerbos
17 mnd jonge teef die nog volledig in ontwikkeling staat. Prima maar, is tikje langer dan
hoog. Vrouwelijk hoofd. Donker oog. Prima oordracht. Gebit moeten nog 2 snijtanden
uitkomen in de onderkaak. Goede hals. Voldoende vaste bovenbelijning.
Goede croupe en staartaanzet. Behoorlijke hoekingen. Lichaam moet nog verder ontwikkelen.
Passend bone. Jeugdige vacht. Gaat vaak in telgang, maar kan goed gaan als zij dat wil.
Eig: M. Henning-Klop
4 zeer goed
Kiss me of the Cuddle Corner
23 mnd. Teefje, goed van maat, staat volledig in lichaamsontwikkeling. Mooi vrouwelijk
hoofdje. Goede verhoudingen. Volle voorsnuit. Goed gebit. Prima ogen. Prima hals en bovenbelijning. Goede croupe en staartaanzet. Correcte hoekingen achter en behoorlijke hoeking
voor. Passend bone en goede voeten. Behoorlijk jeugdige vacht. Gaat achter correct, voor wat
los. Wordt picco-bello gehandlert.
Eig: E. de Nijs
3 zeer goed
Harmendra van Ayrasans
16 mnd. Fraaie teef. Prima maat en lichaamsverhoudingen. Gaat moeiteloos door de ring.
Mooi hoofd. Donker oog. Goed gebit. Prima hals, bovenbelijning en lichaam met passende
hoekingen rondom. Prima jeugdige vacht. Goede benen en voeten. Goede staartdracht.
Excellente presentatie.
Eig: E. C. Blaak
1 uitmuntend
Teven veteranenklas.
Shara of Sjo-Who-Sji-Bib
Bijna 12 jaar oude dame, die in tip top conditie wordt voorgebracht, en d ie heel veel rastype
toont. Heel mooi hoofd met veel expressie. Uitmuntend lichaam met prima hoekingen
rondom. Prima vacht. Gaat correct door de ring. Wordt prima voorgebracht.
Eig: Ika Stegmeijer
1 uitmuntend
Wanted Nice Dog’s Miss Sam Savana
13 jaar. Grand old lady die in prima conditie wordt voorgebracht. Toont veel rastype.
Mooi vrouwelijk hoofd, goede expressie. Stevig lichaam met correcte hoekingen.
Prima vachtconditie. Gaat correct door de ring. Prima presentatie.
Eig: T. Koster
2 uitmuntend

Wanted Nice Dog’s Sam’s Nyi-Ki-Ma
10 jaar oude teef die in prima conditie wordt voorgebracht en een prima rastype laat zien.

Goed hoofd en expressie. Prima hals. Voldoende vaste rug. Stevig lichaam. Correct gehoekt.
Prachtige vacht. Gaat correct. Prima presentatie.
Eig: T. Koster
3 uitmuntend
Anicka of Sjo-Who-Sji-Bib
Absent.
Djaga of Sjo-Who-Sji-Bib
12 jaar oude dame die in goede conditie wordt voorgebracht. Vrouwelijk hoofd. Donker oog.
Goede hals. Voldoende vaste bovenbelijning. Goed lichaam en vacht.
Gaat correct, met een duidelijk eigen wil. Goed gepresenteerd.
Eig: H. Bovendeerd
4 uitmuntend
Fokkerijklasse
Nr: 19 Just in Time van de Friesiana
Nr; 26 Lalitha van de Friesiana
Nr: 33 Es-Mejah van de Friesiana
Fokker / eigenaar: Sj. en J. van der Heide

.

