Leiden 02-04-2006
Keurmeester: Mevr W.Weijmans
Reuen jongehondenklas
Just In Time v.d. Friesiana
Flinke reu van 19 mnd. Correcte lichaamsverhoudingen, typisch totaalbeeld, hoofd in
goede verhoudingen, correct schaargebit, goede stop.
Goed oog en oor. Totaal hoofd mag iets mannelijker, hoekingen voor en achter correct en in
balans, compact en goed doorgeribd lichaam, mag in zijn geheel nog wat uitzwaren.
Goede staartaanzet en dracht, typische gangen, mooi verzorgde vacht.
Goed gepresenteerd.
Eig:Sj v.d Heide
1 Uitmuntend Res CAC-CACIB
Reuen jeugdklas
Wanted Nice Dog’s Farouk Lamleh
Compacte reu van 12 maanden, hele mooie maat, correct schaargebit, goed oog en oor.
Stevige voorhand, met correcte benen en voeten, al goede ribbenpartij die nog uitzwaard.
Mooie lendenpartij, goede staartaanzet, en dracht, mooie lange achterbenen, met goede
bespiering.
Typisch gangwerk met ruime passen, mooie vacht en verzorging.
Eig:T.J. Koster
1 Uitmuntend CAC- BOB
Teven openklas
Wanted Nice Dog’s Naropa Naga
Typische teef van 3 jaar, correcte lichaamsverhoudingen, hoofd in goede verhouding, correcte
stop, correct schaargebit, mocht iets sterker in voorsnuit.
Correct oog, goede voorhand die iets te ver naar voor ligt, waardoor de ellebogen aansluiting
missen, ribbenpartij voldoende ontwikkeld, sterke rug en lendenen.
Staart kan iets beter gedragen worden, correcte gangen, mooie vacht,goede presentatie.
Eig: T.J. Koster
1 Uitmuntend CAC-CACIB
Teven jeugdklas
Wanted Nice Dog’s Emeya Da Khy Lamleh
Typisch teefje van 16 maanden, mooi ontwikkeld hoofd in goede verhoudingen.
Correct schaargebit, voldoende sterke onderkaak, correct oog en oor, goede voorhand die iets
verder terug kan liggen, daardoor missen ellebogen aansluiting.
Mooi ontwikkelde ribbenpartij voor leeftijd, krachtige lendenen, goede staartaanzet en dracht,
benen en voeten mogen nog wat uitzwaren, typisch gangwerk, hele mooie vacht.
Eig:Sj v.d Heide
1 Uitmuntend Res CAC
Detchema Dushanta Dadi Munda
11 maanden oude teef die nog volop in ontwikkeling is. Heel mooi hoofd in goede
verhouding, Gebit is ( momenteel ) tang. Goed oog en oor, voldoende krachtige voorsnuit.
Correcte voorhand die nu nog aansluiting mist in de ellebogen. Ribbenkast al mooi breed,
mag nog iets dieper. Correcte staartaanzet en dracht, gangwerk mag krachtiger.
Eig:A Heeringa & F P Holterweg
3 Zeer Goed

Shaquille v. Siddha
Teefje van bijna 10 maanden, nog volop in ontwikkeling, mooi hoofd met schitterend
schaargebit. Krachtige voorsnuit, goede stop, mooi oog en oor, goede hoekingen in voorhand.
Lichaam en benen missen nog substantie, gangwerk daardoor nog niet krachtig.
Goede staartaanzet en dracht, correcte vacht, netjes gepresenteerd.
Eig: M Buurman
4 Zeer Goed
Wanted Nice Dog’s Fou Ravelor Lamleh
Typisch teefje van 12 maanden, mooie lichaamsverhoudingen, correct hoofd, met correct
schaargebit, goed oog en oor, opvallend mooie hals/ rug belijning .
Goede voorhand, al mooi ontwikkelde ribbenkast die nog aansluiting mist in de ellebogen.
Sterke rug, staartaanzet goed, mag iets platter gedragen. Mooi ruim gangwerk, mooie
presentatie.
Eig: T.J Koster-Vermeulen
2 Uitmuntend

