Leiden 16-03-2008
Keurmeester: Mevr. J. Zijlmans
Reuen openklas
Jodha Of Sjo-Who-Sji-Bib
3,5 jaar. Zeer fraai totaalbeeld. Super gevormd hoofd. Prima gebit.
Oog zou voor mij een tikje groter mogen. Schitterende hals-rugbelijning.
Goed gevormd zwaar lichaam en bone. Prima gehoekt voor en achter.
Goede staartaanzet en dracht. Zeer fraaie vacht, prima presentatie.
Gaat met vloeiende, ruime gangen.
Eig: I.B. Stegmijer
1 Uitmuntend CAC-CACIB-BOB
Idol Giant Talk of the Town
2 jaar. Prima totaalbeeld. Goed gevormd reuen hoofd met goede expressie.
Prima gebit. Goed gehoekt voor en achter. Voldoende diepe borstkas.
Fraai bone. Prima staartaanzet en dracht. Goed verzorgde vacht die wat harder zou mogen.
Gaat vlot en soepel, tikje nauw achter.
Eig: H. Bovendeerd
2 Uitmuntend
Reuen jonge hondenklas
Sumanshu Leader of the Pack
20 maanden. Fraai totaalbeeld. Goed gevormd hoofd. Oog mocht tikje groter.
Prima gebit. Mocht zowel voor als achter meer hoeking hebben. Prima bone.
Goed lichaam. Goede hals-rug belijning. Prima staartaanzet en dracht.
Zeer fraaie vacht. Gaat vlot, doch vooral voor te korte pas. Prima presentatie.
Eig: P. Keulers
1 Uitmuntend
Reuen jeugdklas
Boris Talk of the Town
16 maanden. Aantrekkelijk manneke, die het allemaal nog een spelletje vindt.
Correct gebit. Goed gevormd hoofd. Linker oogrand onvoldoende gepigmenteerd.
Goed gehoekt voor en achter. Voldoende lichaam. Prima hals-rug belijning.
Super vacht van prima structuur. Gaat vlot, lichtvoetig en nog wat los.
Ringtraining zou wonderen doen.
Eig: C.P. Kooij-Krijger
1 Zeer Goed
Reuen veteranenklas
Ultimate Ben Mazar-I-Sharif
8 jaar, in prima conditie gepresenteerd. Prima gevormd, fraai hoofd.
Zou wat meer opgevuld mogen zijn in snuitpartij.
Zeer sound in bouw, wat tot uiting komt in het gangwerk. Gaat soepel en vloeiend.
Prima hals-rug belijning. Fraaie vacht.
Eig: G. van Oss
1 Uitmuntend Res CAC

Teven puppyklas
Kashi Ulterior Motive By Alilah
8 maanden, aantrekkelijke pup. Prima gevormd tevenhoofd. Fraai oog en expressie.
Opvallend krachtig gebit. Prima gehoekt voor en achter. Al goed lichaam voor leeftijd.
Fraaie hals-rug belijning. Prima staartaanzet en dracht. Prima vacht in aanleg.
Gaat vlot en soepel.
Eig: P. Tempest en M. Janssen, Pinto
1 Uitmuntend 3 BIS puppy
Teven openklas
Mo-Mo of Sjo-Who-Sji-Bib
4 jaar. Fraaie verschijning. Schitterend gevormd teven hoofd met prima expressie.
Prima gebit. Fraaie hals-rug belijning. Prima gehoekt voor en achter, hetgeen tot uiting komt
in een soepel en vrij gangwerk. Prima lichaam en bone. Fraaie vacht en prima presentatie.
Eig: I.B. Stegmijer
1 Uitmuntend CAC-CACIB
Ineke Ben Mazar-I-Sharif
2 jaar. Fraaie verschijning. Prima gevormd hoofd. Fraai oog.
Voorsnuit zou wat meer opvulling mogen. Prima gebit. Prima gehoekt voor en achter, hetgeen
tot uiting komt in een soepel gangwerk. Van opzij gezien gangwerk voor wat onzuiver.
Prima hals-rug belijning. Sterke body. Prima staartaanzet en dracht.
Super beharing van correcte structuur.
Eig: J. Hordijk
2 Uitmuntend Res CAC-Res-CACIB
Sumanshu Dkarma Nagpo Buma
2,5 jaar. Prima maat. Goed gevormd teven hoofd. Lieve expressie. Prima gebit.
Pigment linker oogrand niet geheel gesloten. Sterk lichaam. Goede hals-rug belijning.
Mocht zowel voor als achter wat meer hoeking hebben. Goede staartaanzet en dracht.
Prima bespiering. Gaat soepel.. Zowel baas als hond hebben er lol in.
Vacht niet in tiptop showconditie.
Eig: M. van Hilten
3 Zeer Goed
Teven jeugdklas
Wanted Nice Dog’s Hjama Amala
14 maanden. Fraai totaalbeeld. Fraai teven hoofd met prima expressie. Prima gebit.
Tikje fijn in voorsnuit. Goed gehoekt voor en achter. Prima sterk lichaam. Goed sterk bone.
Prima staartaanzet en dracht. Gaat vlot en vloeiend. Fraaie vacht. Prima presentatie.
Eig: T.J. Koster
1 Uitmuntend
Gaya Ben Mazar-I-Sharif
14 maanden. Prima maat. Goed gevormd tevenhoofd. Prima expressie.
Tikje fijn in voorsnuit. Goed gehoekt voor, achter kan beter. Prima lichaam.
Goede hals-rug belijning. Mocht voor mij wat korter. Goede staartaanzet en dracht.
Goede vacht. Gaat correct, doch wat lusteloos.
Eig: B.H.M. van Bommel
2 Uitmuntend

