Leeuwarden 24-03-2008
Keurmeester: Dhr.T. Moran ( IE )
Reuen puppyklas
Idefix v. Shan Changbai
Het totaalbeeld is veelbelovend. Mooi hoofd en expressie.
Silhouet is goed in balans met de maat. Uitmuntende vacht en conditie.
Uitmuntende voeten. Goed gangwerk. Uitmuntend temperament.
Eig: E.Blaak
1 Veelbelovend – Beste pup
Tiara-Su Gucci
Het totaalplaatje is veelbelovend. Mooi hoofd en mooie ogen.
Silhouet is goed in balans en in uitmuntende proporties voor de maat.
Uitmuntende vacht. Goede voeten. Mooie aftekeningen van de vacht.
Goed gangwerk, zag graag een beter…..?
Uitmuntend temperament.
Eig: G.Doorgeest-Groot
2 Veelbelovend
Reuen openklas
Namba v.d. Friesiana
Uitmuntende expressie. Aangenaam hoofd met goede ogen .
Goed gebouwd lichaam. Goede topline en front. Goed gehoekt en in goede conditie.
Goede voorsnuit. Vacht is een beetje pluizig. Goed gangwerk en uitmuntend temperament.
Eig: Sj. en J. v.d. Heide
1 uitmuntend Res CAC-Res CACIB
Reuen jeugdklas
Detchema Amalesh Ekavir
Uitmuntend totaalbeeld. Aangenaam hoofd met goede ogen.
Goed in balans met de juiste proporties voor de maat. Zag hem graag een beetje groter.
Goede topline en uitmuntend front. Goede voeten. Goed gangwerk. Mooie vacht.
Eig: H.M. en J. de Graaf
1 uitmuntend
Reuen kampioensklas
Wanted Nice Dog’s Chen-Bho Lamleh
Uitmuntend totaalbeeld. Mooi hoofd en mooie ogen. Silhouet is in balans met de juiste
proporties voor de maat. Uitmuntend bone . Goede voeten. Mooie vacht.
Is in een goede conditie. Goed gangwerk.
Eig; T.J. Koster
1 uitmuntend CAC-CACIB

Teven puppyklas
Damini Cho-Khyi
Het totaalplaatje is veelbelovend. Mooi vrouwelijk hoofd met goede ogen.
Silhouet is in balans. Goede topline en staartaanzet. Zou iets langere opperarm mogen hebben.
Goed gangwerk, maar een beetje nauw achter. Aangenaam temperament.
Eig: S. de Roos
1 Veelbelovend
Teven jeugdklas
Wanted Nice Dog’s Hjama Amala
Uitmuntend totaalbeeld. Mooi vrouwelijk hoofd en goede ogen.
Silhouet goed in balans met goede hals en topline. Uitmuntende staartaanzet.
Correct bone en volop substantie. Goed gangwerk, vooral van opzij. Mooie vacht.
Eig; T.J. Koster
1 uitmuntend CAC-CACIB-BOB
Teven jonge hondenklas
Moos v.d. Friesiana
Uitmuntend totaalbeeld. Mooi hoofd met de juiste expressie. Uitmuntend gevormd oog.
Silhouet is mooi in balans en in correcte lichaamsverhoudingen. Goed bone en substantie voor
de maat. Zeer goede vacht. Goed gangwerk met goede stuwing.
Zag graag een iets betere staartaanzet.
Eig; A.G. en R. Ramerman
1 uitmuntend Res CAC-Res CACIB
Jess v.h. Heilooerbos
Zeer goed totaalbeeld. Mooi hoofd en goede ogen. Zag graag een compleet gebit.
Silhouet is goed in balans met goede topline en staartaanzet.
Goed gangwerk maar een beetje nauw achter. Heeft meer vacht nodig om het plaatje compleet
te maken. Goed temperament.
Eig: M.Henning-Klop en S.Handraag
2 Zeer Goed
Nanouschka v.h. Heilooerbos
Zeer goed totaalbeeld. Mooi hoofd en expressie. Goede ogen. Verliest de topline een beetje in
de beweging. Heeft meer vacht nodig om het totaalplaatje compleet te maken.
Goede voeten. Gangwerk een beetje nauw achter. Goed temperament.
Eig: M.Henning-Klop en N. de jong
3 Zeer Goed

