Leeuwarden 17-04-2006
Keurmeester: Dhr R Doedijns
Reuen jonge hondenklas
Just In Time v.d. Friesiana
Jonge reu van 20 maanden die nog volop in ontwikkeling is. Voldoende bone en substantie,
aantrekkelijk, innemend hoofd, mooi donker oog, prima pigment.
Scharend gebit. Voor en achter voldoende gehoekt, moet in lichaam nog uitzwaren en meer
volume krijgen. Goede staartdracht, vachtstructuur zag ik graag wat vlakker.
Gangwerk moet nog krachtiger en regelmatiger worden. Vriendelijk ringgedrag
Eig: Sj v.d Heide & J .v.d Heide.
2 Zeer Goed
Jodha of Sjo-Who-Sji-Bib
Schitterende reu van 18 maanden. Uitmuntend silhouet, prima bone en substantie voor
leeftijd. Zeer fraai belijnd, mannelijk hoofd met fraaie oosterse expressie.
Mooie kinmarkering, fraaie hals-bovenbelijning en staartaanzet, reeds prima body.
Rastypisch gehoekt voor en achter, schitterende vacht van structuur en conditie.
In aanleg goede gangen. Hondje met toekomst. Prima presentatie en vriendelijk ringgedrag.
Eig:I.B Stegmijer
1 Uitmuntend Res CAC-CACIB
Jeugdklas
Izakhan’s Smashing Olli
Fraaie jonge reu, mooie maat, mooi compact totaalbeeld. Mannelijk hoofd, goed pigment,
scharend gebit. Typische expressie, mooie hals/bovenbelijning en staartaanzet.
Voor en achter goed gehoekt, voor leeftijd prima lichaamsontwikkeling. Voldoende voorborst
Fraaie vachtconditie, voldoende vlotte gangen die ik graag nog wat vaster zag.
Prima presentatie
Eig: F de Werker
1 Uitmuntend
Icon Talk of the Town
Jonge reu van 10 maanden.Prima bone en substantie voor leeftijd.
Typisch hoofd met mooi gevormd oog van mooie kleur.Correct schaargebit.
Zeer typisch in expressie, correct gehoekt voor en achter, correct bone maar heeft nog meer
substantie en volume nodig in lichaam.Hij kan zijn staart correct dragen.
Hij moet nog iets meer zelfvertrouwen krijgen in de ring.Mooie vacht en conditie.
Eig:M James
3 Uitmuntend
Araki Incognito
Grote reu die wel vierkant gebouwd is. Prima bone en substantie voor leeftijd.
Fraai gevormd mannelijk hoofd, prima schedel, stop en voorsnuit. Lippigment kan beter
Mooie hals/bovenbelijning en staartdracht. Voor en achter rastypisch gehoekt.
Voldoende vlotte gangen die nog wel krachtiger en regelmatiger moeten worden.
Fraaie vacht, prima presentatie. Hondje met toekonst
Eig:J.W Akerboom Ellen& Ken Sinclair
2 Uitmuntend

Kampioensklas
Wate rley Dressed To Impress
Uitmuntende vertegenwoordiger van het ras. Prachtig type die aan de maat is.
Mooi bone, fraai silhouet, mannelijk hoofd, mooie donkere ogen, correct schaargebit.
Correct pigment, uitmuntende hals, topline en staartdracht. Correct gehoekt voor en achter.
Mooi lichaam met volop substantie, Hij heeft vlotte gangen, maar zou achter iets meer
stuwing mogen hebben, mooie vacht en conditie
Eig:M James & G Davies
1 Uitmuntend CAC-CACIB BOB
Teven openklas
Wate rley Isabella
Zeer vrouwelijk in totaalverschijning. Hele mooie maat, voldoende bone en substantie.
Vrouwelijk hoofd, heel mooi gevormd donker oog, prima pigment, typische uitdrukking.
Mooie hals/bovenbelijning en staartaanzet. Voor en achter voldoende hoeking, zou een tikje
krachtiger kunnen zijn in de hakken. Fraaie vacht en goede structuur. Voldoende krachtige
gangen. Goede presentatie, vriendelijk ringgedrag.
Eig:M.Janssens
1 Uitmuntend CAC-CACIB
Addicted To Tantra Trail
Zeer aantrekkelijke teef, mooie maat met goede verhoudingen in hoogte en lengte.
Fraai vrouwelijk silhouet. Heel fraai gevormd vrouwelijk hoofd. Heel mooi gevormd
donker expressief oog. Correct gebit, prima pigment, voor en achter correct gehoekt.
Voldoende volume en substantie in lichaam. Prima bovenbelijning en staartaanzet.
Gangwerk zag ik graag iets krachtiger en regelmatiger.
Prima presentatie, vriendelijk ringgedrag.
Eig:C.E. Obee & Y de Lange
2 Uitmuntend Res CAC-CACIB

Sriyani Rab Shi
Teefje met ideale maat, heel mooi vrouwelijk in totaalsilhouet. Passend bone en substantie.
Fraai gevormd hoofd met fraaie oosterse expressie.Heel mooi oo g, prima pigment, correct
gebit. Fraaie hals/bovenbelijning en staartaanzet.Voor en achter goed gehoekt,
Ellebogen konden beter tegen het lichaam aansluiten.
Voldoende lichaamsontwikkeling. Fraaie vachtconditie. Voldoende vlotte gangen.
Prima presentatie, vriendelijk ringgedrag.
Eig:F.P Hollewes & A Heeringa
3 Uitmuntend
Jonge hondenklas
Detchema Soma Surabhi
Teefje van 22 mnd. Mooie maat, mooi compact totaalbeeld. Voldoende bone en substantie
voor leeftijd. Goed gevormd vrouwelijk hoofd. Goed scharend gebit, goed pigment, zeer
Aziatische expressie. Zag graag een tikkeltje meer voorborst, mooie hals bovenbelijning en
staartdracht. Vacht in aanleg voldoende. Gangwerk zag ik graag ruimer en regelmatiger.
Vriendelijk ringgedrag en prima presentatie
Eig: F.P Hollewes & A Heeringa
2 Uitmuntend

Shana of Sjo-Who-Sji-Bib
Fraaie teef, 18 maanden. Heel mooi totaalbeeld. Prima bone en substantie, aantrekkelijk
gevormd vrouwelijk hoofd, heel mooi oog. Scharend gebit, prima pigmentatie en expressie.
Prima front met voorborst. Mooie hals/bovenbelijning en staartaanzet.
Prima body, fraaie vachtkwaliteit. Vlotte ruim uitgrijpende gangen.
Prima presentatie, vriendelijk ringgedrag
Eig: I.B. Stegmijer
1 Uitmuntend
Jeugdklas
Faith for Future v. Ayrasans
Teefje van 16 maanden. Behoorlijke maat. Hoofdje toont wat klein t.o.v. lichaam. Hoofdje is
goed van vorm. Donker oog, andersom scharend gebit, voldoende bone en substantie.
Goede hals/bovenbelijning en staartaanzet. Voor en achter voldoende gehoekt. Tijdens het
gaan stept zij en ik zag graag meer stabiliteit in front. Gangwerk mag krachtiger en meer
regelmatiger.
Goede presentatie en vriendelijk ringgedrag
Eig: E.C. Blaak & J.A.A. Groen
3 ? Zeer Goed
Sharon of Sjo-Who-Sji-Bib
Flinke dame die ik in totaalbeeld graag wat compacter zag. Heeft aardig hoofd.
Mooi oog, goed pigment. Bovenbelijning zag ik graag wat vaste r, krachtiger en rechter.
Zag graag tikje meer voorborst. Ellebogen kunnen wat beter tegen het lichaam aanliggen.
Voor en achter spaarzaam gehoekt. Vacht is nog in ontwikkeling. Gangwerk moet
regelmatiger en krachtiger.
Vriendelijk ringgedrag
Eig:T. Wieringa-Scheepstra & L. Wieringa
3 Zeer Goed
Wanted Nice Dog’s Emeya Da Khy Lamleh
Fraai Teefje, uitmuntend type, ideale maat, heel mooi vrouwelijk silhouette. Fraai gevormd
vrouwelijk hoofdje met prima details. Mooie hals/bovenbelijning.
Prima front, goede lichaamsontwikkeling voor leeftijd. Voor en achter goed gehoekt.
Fraaie vacht van prima kleur, structuur en conditie. Vlotte gangen die iets krachtiger zouden
kunnen.
Prima presentatie en vriendelijk ringgedrag.
Eig;Sj v.d Heide & J v.d. Heide
1 Uitmuntend
Detchema Dushanta dadi Munda
Jonge teef van 11 maanden, nog volop in ontwikkeling. Hele mooie maat, mooi compact
gebouwd. Fraai belijnd, vrouwelijk hoofdje, prima pigment en een zeer oosterse expressie.
Goed opgebouwde voorhand, Goede hals en bovenbelijning. Zou in achterhand iets beter
gehoekt kunnen zijn en tijdens het gaan achter een betere afzet kunnen hebben.
Voor leeftijd goede lichaamsontwikkeling. Vacht voor leeftijd voldoende.
Prima presentatie, vriendelijk ringgedrag.
Eig:F.P. Hollewes & A. Heeringa
2 Uitmuntend

Veteranenklas
Anicka of Sjo-Who-Sji-Bib
Teef van 8 jaar. Aan de maat maar heeft een mooi vrouwelijk totaalbeeld.
Mooi gevormd vrouwelijk hoofd, zou een tikkeltje meer kinmarkering kunnen hebben.
Heeft een zeer waardige, oosterse expressie. Goede hals/bovenbelijning en staartaanzet.
Voor en achter voldoende gehoekt. Prima body. Fraaie vacht van goede structuur en conditie.
Voldoende vlotte gangen.
Prima presentatie en vriendelijk ringgedrag.
Eig: M. Henning-Klop
1 Uitmuntend

