Leeuwarden 09-04-2007
Keurmeester: Dhr. M.E.J. v.d. Weijer.
Reuen openklas
Just in Time v.d. Friesiana
2,5 jaar. Vierkant gebouwde reu van een goed type, met een goede boven en onderlijn.
Goed hoofd en expressie. Goede oordracht. Goed oog. Goed gehoekte voorhand, met goede
benen en voeten, die iets te ver naar voren staat. Achterhand moet iets sterker.
Prima staartaanzet en dracht. Goede vacht. Moet bij het gaan beter stuwen.
Eig: Sj. & J. v.d. Heide
1 uitmuntend CAC-CACIB
Reuen jeugdklas
Idol Giant Talk of the Town
14 mnd. Vierkant gebouwde reu die ik zowel in voorhand als in achterhand beter gehoekt zou
zien. De hals moet iets langer en bij het gaan moet de hond beter stuwen.
Goed hoofd en expressie. Goede ooraanzet. Goede staartaanzet en dracht.
Goede platte voeten. Goede structuur van de beharing.
Eig: H. Bovendeerd
1 zeer goed
Teven openklas
Waterley Isabella
2,5 jaar. Kwaliteit volle teef met een gave constructie. Prachtige boven en onderlijn.
Wordt in top conditie voorgebracht. Vierkante bouw met goed gehoekte voor en achterhand.
Beste benen en voeten. Prachtig hoofd en expressie. Schitterende vacht en conditie.
Vlotte gangen.
Eig: M.Janssens
1 uitmuntend CAC-CACIB-BOB
Teven jeugdklas
Isadora-Djara Talk of the Town
14 mnd. Vierkant gebouwde teef die erg hoog op de benen staat. De voorhand ligt te ver naar
voren en de voorborst ontbreekt. Hoeking voor en achter moeten duidelijk verbeteren.
Voldoende typisch hoofd met goede expressie. Goed gebit. Voldoende hoge ooraanzet.
Vacht is in ontwikkeling. Matige gangen, onvoldoende stuwkracht.
Eig:B.H.M. van Bommel
goed
Ha-Rim-Ka from the Count’s Place
9 mnd. Een klein hondje, met een naar verhouding te fijne botstructuur, waarvan het lichaam
voor de leeftijd net voldoende ontwikkeld is.
Hoofd past bij het lichaam. Goed oog en oor. Voorhand is zwak en functioneert niet goed.
Goede staartaanzet en dracht. Goede structuur van de vacht. Matige beweging.
Eig:H.M. de Graaf-Stratingh
goed

Es-Mejah v.d. Friesiana
Bijna 18 mnd. Substantievolle teef van een goede maat. Goed ontwikkeld lichaam.
Goed gehoekte voor en achterhand. Ruglijn mag iets sterker. Beste benen en voeten.
Goed hoofd en expressie. Goede staartaanzet en dracht. Goede beharing structuur.
Vlotte gangen, de voorhand moet iets beter terugliggen.
Eig:Sj. & J. v.d. Heide
1 uitmuntend
Nanouschka v.h. Heilooërbos
9 mnd. Vierkant gebouwd teefje met een goede bovenlijn. Goed gehoekte voorhand met
goede benen en voeten. Achterhand moet wat dieper gehoekt. Goed hoofd en expressie.
Goede staartaanzet en dracht. Wat weinig vleesconditie. Structuur van de vacht moet
typischer. Gangwerk voldoende.
Eig: M. Henning-Klop
2 zeer goed
Teven jonge hondenklas
Sharon of Sjo-Who-Sji-Bib
2 jaar. Een wat weinig typische verschijning die te hoog op de benen is. Heeft een weinig
ontwikkeld lichaam. Korte hals en een á typisch hoofd. Hoofd is wat smal van schedel, lang
van voorsnuit. Oren zijn goed aangezet. Matig gehoekte voor en achterhand. Vacht van een
goede structuur maar wat dun. Matig gangwerk.
Eig: L.L. Wieringa
goed
Araki Barbie Doll
2 jaar. Teef van een zeer goed type met een zeer goede boven en onderlijn. Uitstekend hoofd
en expressie. Door de overvloedige beharing lijkt ze iets kort op de benen. Beste benen, goede
platte voeten. Prima gehoekte voor en achterhand. Krachtige lendenpartij.
Schitterende, iets te lange vacht. Vlotte gangen.
Eig;J.W. Akerboom-Ellens
1 uitmuntend res CAC-CACIB
Teven veteranenklas
Anicka of Sjo-Who-Sji-Bib
9,5 jaar. Goed bewegende teef van een goed type, die voor leeftijd in een uitstekende conditie
is. Goede boven en onderlijn. Zeer goed hoofd en expressie. Goede ooraanzet en dracht.
Prima lichaam. Goed gehoekte voor en achterhand. Goede staartaanzet en dracht.
Goede gangen.
Eig: M. Henning-Klop
1 uitmuntend

