Kampioensclubmatch T.T.C.N. Wijchen 07-12-2008
Keurmeester: Mw. P.C. Zwaartman-Pinster
Reuen babyklas
Hidalgo Du Comble De Bonheur
3 maanden. Mooi rastypisch totaalbeeld. Prima schedel en voorsnuit. Goed aangezet en
gedragen oor. Prima neuspigment en gebit. Oogrand pigment kan iets beter.
Harmonisch gehoekt voor en achter. Goede borst, ribben en bone. Prima staartaanzet en
dracht. Prima vacht en gangen.
Eig: J. en S. de Bonte-Descamps
1 Veelbelovend
Reuen puppyklas
Roeneeka Razzle Dazzle
6 maanden. Al stevige reu. Mooi vierkant totaalbeeld. Prima schedel-voorsnuit verhoudingen.
Goede ooraanzet en dracht. Mooi oog en expressie. Goed gebit en onderkaak.
Voldoende gehoekt voor en achter. Goede hals en rug die nog wat sterker moet worden.
Prima voorborst, ribben, bone en voeten. Goede staart. Prima vacht.
Vlotte gangen. In front nog wat los.
Eig: E. de. Nijs
1 Veelbelovend, Beste pup
Reuen jeugdklas
Cham Po of Nina’s Mi Kyim
9,5 maand. Flinke reu, die al goed geslachtstype toont. Goede schedel en onderkaak.
Schaargebit. Mooi oog en expressie. Goed aangezet oor. Goede bevedering en baard.
Goed gehoekt voor en achter. Prima hals. Goede topline en staartdracht.
Prima borst, ribben en bone. Goede voeten en prima vacht.
Vlotte gangen met veel stuwing, maar voor nog wat los.
Eig: P. Zweedijk
2 Uitmuntend
Idefix Von Shan Changbai
15 maanden oude reu. Prima verhoudingen en totaalbeeld. Mag nog iets mannelijker en
krachtiger worden. Prima hoofd. Mooi oog en expressie. Prima pigment.
De juiste ooraanzet en dracht. Prima bevedering aan hoofd. Uitmuntend gehoekt voor en
achter. Prima topline en staartaanzet. Mooi bone. Prima voeten. Goede ribben.
Prima vacht en rastypische gangen.
Eig: E. Blaak
1 Uitmuntend
Senge-Nolde of The Cuddle Corner
14 mnd. Flinke maat. Goede verhoudingen v.h. hoofd. Prima ooraanzet en oog. Goed pigment
en gebit. Prima beharing aan het hoofd. Goede hoeking voor, daardoor mooie hals.
Voldoende borst. Goede ribben. Goede rug, fractie lang in de lendenen. Iets lage staartaanzet
met goede staartdracht. Kniehoeking kon iets meer zijn. Goede voeten. Voldoende vacht.
Vlotte gangen die nog vaster moeten worden.
Eig: P.J.H.K. Nijsen
3 Zeer Goed

Reuen openklas
Idol Giant Talk of The Town
3 jaar. Mooi rastypisch totaalbeeld. Prima schedel en voorsnuit. Prima oordracht en
bevedering. Prima pigment en gebit. Mooi donker oog. Goede onderkaak.
Harmonisch gehoekt voor en achter. Voldoende hals en borst. Prima topline en staartdracht.
Goed krachtig bone. Goede voeten en ribben. Prima gangen en uitmuntende vachtkwaliteit.
Eig: H. Bovendeerd
2 Uitmuntend
Detchema Amalesh Ekavier
2 jaar. Kleine reu. Goede schedel-voorsnuit, maar hoofd mocht wat krachtiger en mannelijker.
Prima oor, oog en expressie. Prima bevedering, pigment en gebit. Goede onderkaak.
Voldoende voorhandshoeking, waardoor goede hals en voorborst. Prima topline en ribben.
Goede staart. Voldoende achterhandshoeking, maar bone moet meer worden.
Goede gangen, maar nog wat onwennig en nog los in front. Goede vacht.
Eig: M. de Graaf-Stratingh
3 Zeer Goed
Farouk Du Comble de Bonheur
2,5 jaar. Mooi rastypisch totaalbeeld, een echte reu. Zijn hoofd is uitmuntend in alle
onderdelen, ook in expressie. Prima hoeking voor en achter, mede daardoor goede hals, borst
en rug. Prima lendenen en staartdracht. Het juiste bone en voeten.
Rastypische vacht en prima gangen.
Eig: J. en S. de Bonte-Descamps
1 Uitmuntend
Reuen fokkersklas
Namba v.d. Friesiana
3,5 jaar, Mooi vierkant totaalbeeld. Toont goed geslachtstype en heeft de juiste verhoudingen
in het hoofd. Prima ooraanzet en dracht. Mooi oog en expressie. Goed pigment en gebit.
Goede hoeking in voorhand. Goede hals, rug en lendenen. Te hellend bekken, waardoor te
lage staartaanzet. Staart kon beter over de rug gedragen worden. Prima rib, bone en voeten.
Mooie vacht. Voldoende krachtige gangen .
Eig: S. en J. v.d. Heide
1 Uitmuntend
Reuen kampioensklas
Pinrow Yoghiman ( Be, Ned, Lux Kamp )
Mooie reu. Voldoende vierkant in totaalbeeld. Heeft de juiste verhoudingen in het hoofd.
Prima oor, oog en expressie. Goed pigment en gebit. Harmonisch gehoekt voor en achter,
daardoor prima topline, staartaanzet en dracht. Goede borst en ribben met passend bone.
Mooie voeten. Prima vacht en baard. Goede gangen.
Eig: C. Nies
3 Uitmuntend

Salishan How Do You Like Me Now ( USA, Can, Kamp )
4,5 jaar. Mooi vierkant, rastypisch totaalbeeld. Zijn hoofd is uitmuntend in alle onderdelen en
toont de rastypische expressie. Goede beharing aan hoofd en stevige onderkaak.
Uitmuntend gehoekt voor en achter. Prima topline, staartaanzet en dracht.
Juiste borst, ribben en bone. Prima voeten. Een mooi krachtig totaalbeeld met uitmuntende
gangen en vacht.
Eig: G. en S. Carr en P. Tempest
1 Uitmuntend CAC-BOB
Schanti’s Samson-Lamleh ( Ned Kamp, Eur. Sieger 2008 )
4 jaar oud. Mooi vierkant totaalbeeld. Prima verhoudingen in zijn hoofd.
Prima oor, oog en expressie. Prima gebit en onderkaak. Het hoofd heeft de juiste bevedering.
Uitm. gehoekt voor en achter. Goede topline en staartdracht. Goede borst en prima ribben.
Prima hak en voeten. Passend bone. Rastypische gangen. Uitmuntende vacht.
Eig: C. van Bokhoven
2 uitmuntend Res CAC
Teven Babyklas
Ariëlle Des Rousserolles
3 mnd oud. Mooi rastypisch meisje. Voldoende vierkant. Prima schedel, voorsnuit.
De juiste oordracht. Mooi oog, expressie en pigment. Prima gebit en onderkaak.
Harmonisch gehoekt voor en achter, daardoor prima topline en staartdracht.
Prima borst en ribben voor de leeftijd. Mooi stevig bone. Loopt als een volwassene.
Goede vachtaanleg. Heerlijk karakter.
Eig: M.W.C. van Vuren-Verhage
2 Veelbelovend
Miracle Touch Talk of The town
5 mnd oud. Mooi vierkant totaalbeeld. Prima schedel en voorsnuit. Prima onderkaak.
Mooi oog en expressie. Goed oor, pigment en gebit.
Uitm. gehoekt voor en achter. Prima hals, voorborst en ribben. Goede rug en lendenen.
Goede staartdracht. Passend bone. Goede lage hak. Goede ribben. Prima gangen voor leeftijd.
Voldoende vacht van de juiste structuur.
Eig: M. Janssens-Dekker
1 Veelbelovend-Beste Baby
Maloe Kirly Im Letterland
3,5 mnd. Een echte puber met de juiste verhouding in het hoofd. Prima oor, oog en expressie.
Prima gebit. Voldoende hoeking voor en achter. Goede hals en voorborst. Voldoende rib en
bone. Prima topline en staartaanzet. Prima staartdracht wanneer zij dat wil.
Goede voeten en gangen.
Eig; E. Jenster
3 Belovend
Teven puppyklas
Love of My Life v. Ayrasans
7 mnd. Goed totaalbeeld. Net voldoende kort in lichaam. Zeer vrouwelijk met de juiste
verhoudingen in het hoofd. Prima oog en expressie, pigment en gebit. Correcte oordracht.
Prima gehoekt voor en achter, daardoor prima voorborst en hals. Goede rug en lendenen.
Prima staart en ribben. Goede voeten en vacht. Het geheel moet nog wat breder worden.
Prima gangen, mooie vacht.
Eig: A. Witman
3 Veelbelovend

Mysterious Girl v. Ayrasans
6 mnd. oude teef. Vierkant totaalbeeld, zeer vrouwelijk. Prima schedel, voorsnuit, ooraanzet,
gebit en onderkaak. Prima gehoekt voor en achter, daardoor goede topline en staartaanzet.
Prima borst en ribben. Prima bone. Mooie voeten en vacht. Prima stuwende gangen.
Front nu nog ietsje los.
Eig: E. Blaak
1 Veelbelovend
Roeneeka Raysha Sangmo
7 mnd. Zeer vrouwelijk. Goed totaalbeeld. Met een hoofdje wat uitm. is in alle onderdelen.
Prima expressie en goede onderkaak. Voldoende voorhand hoeking. Goede achterhand
hoeking. Voldoende voorborst en hals. Prima ribben en bone. Goede rug en staartdracht.
Knie hoeking kon iets meer zijn. Prima vacht en gangen, zeker voor de leeftijd.
Zij beschikt ook nog over te veel puppyvet, of een te goed kosthuis!.
Eig: B.H.M. van Bommel
4 Veelbelovend
Byangka Oweny v.d. Friesiana
7 mnd. Een echt teefje. Goede schedel en voorsnuit. Mooi oog en expressie.
Prima pigment en gebit. Onderkaak moet nog iets krachtiger worden. Voldoende hoeking
voor en achter. Prima topline en staartaanzet. Rechte benen, maar moeten wat krachtiger
worden. Goede hals en ribben. Goede gangen, maar moeten vaster worden.Goede vacht.
Eig: S. en J. v.d. Heide
Belovend
Brigitt Oweny v.d. Friesiana
7 mnd. Goed totaalbeeld. Goede schedel. Voorsnuit al krachtig genoeg.
Prima oor, oog en expressie. Goed pigment en gebit. Voldoende hoofd bevedering.
Harmonisch gehoekt voor en achter. Goede topline en staartdracht. Voldoende borst, ribben
en bone. Mooie voetjes. Goede gangen, maar nog los en puppyachtig. Voldoende vacht.
Eig: N. Zwetsloot
Belovend
Ornate of The Cuddle Corner
7,5 mnd. Mooi rastypisch totaalbeeld. Al flink van maat. Juiste verhoudingen in het hoofd.
Prima oor, oog en expressie. Prima gebit en pigment. Uitm. gehoekt voor en achter.
Prima topline en staartdracht. Prima voorborst, ribben, bone en voeten.
Prima gangen. Mooie vacht voor de leeftijd.
Eig: E. de Nijs
2 Veelbelovend
Teven jeugdklas
Kizz From A Rose v. Ayrasans
Teefje, 1 jaar. Zeer vrouwelijk, mooi vierkant totaalbeeld. Prima oordracht. Voldoende
donker oog, met de juiste expressie. Prima pigment en gebit. Prima hoeking voor en achter.
Prima topline en staartdracht. Lichaam verder in ontwikkeling dan het hoofd. Prima ribben,
bone en voeten. Prima gangen en uitmuntende vacht.
Eig: M.J.S. Horenberg
4 Uitmuntend

Addicted To Got The Future
15 maanden. Mooi rastypisch totaalbeeld. Al ver in ontwikkeling, maar wel vrouwelijk, met
schitterende expressie. Hoofdje uitmuntend in alle onderdelen.
Harmonisch gehoekt voor en achter, daardoor prima topline en staartdracht.
Prima borst, ribben en bone. Goede voeten. Uitmuntende gangen en vacht.
Eig: E. van Lisdonk
1 Uitmuntend
Detchema Damini Cho Khyi
15 mnd. Hoofdje al ver in ontwikkeling. Stevige voorsnuit en goede ooraanzet.
Donker oog, maar pigment er om heen moet donkerder. Prima neuspigment en gebit.
Voldoende voorhandshoeking, waardoor net voldoende hals. Prima rug, ribben en bone
Wat hellend bekken, daardoor fractie lage staartaanzet, maar goede staartdracht.
Goede voeten en gangen. Voldoende vacht, hier en daar wat pluizig.
Eig: S. de Roos
Zeer Goed
Glingkaging D’Gaba Skyel Ba
Bijna 1 jaar. Zeer goed vierkant totaalbeeld. Vrouwelijk, ook in het hoofd met mooi oog,
pigment en gebit. Ooraanzet voldoende hoog. Goede voorhandshoeking, daardoor prima hals
en voorkant. Prima ribben, achterhand en staartaanzet. Goed gangwerk als zij dat wil.
Heeft ringtraining nodig. Goede vacht.
Eig: P.J.C. den Exter
Uitmuntend
Khy-Mo From the Count’s Place
Mooi harmonisch, rastypisch totaalbeeld. Zeer vrouwelijk. Goede expressie.
Prima oordracht, pigment en gebit. Uitmuntend gehoekt voor en achter. Prima topline en
staartdracht. Goede borst, ribben en passend bone. Prima hakken en voeten.
Voldoende vacht aan hoofd en lichaam. Prima gangen.
Eig: H.M. de Graaf-Stratingh
3 Uitmuntend
Shady Lady Talk of The Town
Mooie teef. Vierkant totaalbeeld. Stevig maar toch vrouwelijk. Hoofdje uitm. in alle
onderdelen met de juiste expressie. Uitm gehoekt voor en achter. Prima topline en
staartdracht. Al goed ontwikkeld lichaam met prima ribben, bone en voeten.
Rastypische gangen. Uitmuntende vacht en vachtstructuur.
Eig: H. Bovendeerd
2 Uitmuntend
Kalila From the Count’s place
9 mnd oud teefje. Goed vierkant totaalbeeld maar nog wel een echte puber.
Goede verhoudingen in het hoofd. Goed oor, pigment en gebit.
Donker oog, maar oogranden moeten donkerder. Voldoende gehoekt voor en achter, daardoor
de juiste staartaanzet. Staartdracht is goed als zij dat wil. Goede ribben, bone en voeten.
Prima gangen die nog wat krachtiger moeten worden.
Eig: H.M. de Graaf-Stratingh
Zeer Goed

Teven jonge hondenklas
Kashi Ulteriot Motive By Alilah
17 mnd. Teefje van mooie maat, totaalbeeld en vrouwelijk. Uitmuntend hoofd, voorsnuit,
ooraanzet en dracht. Mooi oog en expressie. Goed pigment en gebit. Uitm gehoekt voor en
achter, waardoor rastypische topline. Prima borst, bone en ribben. Goede staartaanzet, hals en
voeten. Uitmuntende gangen. Prima vacht aan hoofd en lichaam voor leeftijd.
Eig: M. Janssens en P. Tempest
1 Uitmuntend Res-CAC
Teven openklas
Moos v.d. Friesiana
2,5 jaar. Mooie teef. Zeer rastypisch hoofd door haar juiste ooraanzet, oogplaatsing en
expressie. Goed pigment, schoon gebit en onderkaak. Harmonisch gehoekt voor en achter.
Voldoende hals. Goede rug en staart. Goede stevige benen. Prima voeten.
Goede gangen die iets krachtiger mogen. Prima vacht.
Eig: A.G. Ramerman
3 Uitmuntend
Soulmate Talk of The Town
Flinke teef. Zeer rastypisch totaalbeeld. Prima schedel, voorsnuit en onderkaak.
Prima oog en expressie. Goed oor, gebit en pigment. Uitmuntend gehoekt.
Prima topline en staartdracht. Goede borst, ribben en bone.
Mooie voeten. Prima gangen en vacht.
Eig: P. Tempest
1 uitmuntend
Little Flirt Talk of The Town
Mooi teefje van mooie maat in goede verhoudingen. Goede schedel en ooraanzet.
Mooi oog en expressie. Krachtige snuit met goede onderkaak, maar voorsnuit mag niet korter.
Goed gebit. Harmonisch gehoekt voor en achter. Prima topline en staartdracht.
Prima lichaam met passend bone en goede voeten. Prima gangen en goede vacht.
Eig: E. de Nijs
2 uitmuntend
Teven kampioensklas
Pinrow Joy Amogasiddhi ( Bel, Lux, Kamp )
Mooie teef. Uitmuntend totaalbeeld. Prima schedel. Mooi oog en expressie.
Prima oor, gebit en onderkaak. Uitmuntend gehoekt voor en achter.
Prima topline en staartdracht. Voldoende borst en goede ribben en bone.
Mooie rechte benen. Prima voeten. Goede gangen. Uitmuntende vacht.
Eig: C. Nies
2 Uitmuntend
Kim Khab of Nina’s Mi Kyim ( NJ kamp, Ned kamp. )
Mooie teef. Zeer vrouwelijk, alert en rastypisch. Haar hoofd is uitmuntend in alle onderdelen,
vooral haar expressie. Rastypisch gehoekt voor en achter.
Prima topline en staartdracht. Mooi ontwikkeld lichaam met rechte benen en goede voeten.
Uitmuntende gangen en vacht.
Eig: J. Jochems
1 Uitmuntend CAC-BOS

Teven fokkersklas
Adinda All Star Spirit of Happiness
1 jaar en al ver in ontwikkeling. Prima rastypisch totaalbeeld. Juiste verhoudingen in het
hoofd. Prima oor, oog en expressie. Goed pigment en schaargebit. Goed gevormde voor en
achterhand. Prima hals, rug en lendenen. Goede staartdracht. Goede ribben en bone.
Mooie voeten. De juiste gangen en beharing. Lichaam is verder in ontwikkeling dan haar
hoofd op dit ogenblik.
Eig: B.H.M. van Bommel
1 Uitmuntend
Teven veteranenklas
Wizzkid Talk of The Town
8 jaar oud en schitterend totaalbeeld. Zeer rastypisch. Mijn complimenten voor haar conditie.
Haar hoofd is uitmuntend is alle onderdelen, met de juiste expressie.
Prima gevormde voor en achterhand, waardoor prima topline en staartdracht.
Goede borst, bone en voeten. Uitmuntende vacht en gangen.
Eig: M. Janssens
1 Uitmuntend

.

