Maastricht 30-09-2006
Keurmeester: Mevr. P.C. Zwaartman-Pinster
Reuen puppyklas
Cun-Wa-Namba Fido
Absent
Openklas
Hawi Ma Lou L’Little Stuart
Mooie reu, prima schedel en oordracht, goede krachtige voorsnuit.
Prima neus en gebit. Mooi oog en goede expressie. Prima hoeking
voor en achter, goede topline en staartaanzet, prima staartdracht.
Goede voorborst en ribben. Passend bone. Goede voeten. Mooie vacht van
een goede structuur. Prima gangen met veel stuwing.
Eig:I. Janssens
1 Uitmuntend CAC-CACIB
Just in Time v.d. Friesiana
Absent
Cun-Wa-Namba Dandy
Reu wordt 2 jaar, toont goed geslachtstype, prima verhoudingen in het hoofd.
Mooi oog en expressie. Juist oor. Goed pigment en gebit.Voldoende hoeking in
voor en achterhand, daardoor net voldoende hals en voorborst.
Goede rug en staartdracht. Goede ribben en bone. Voldoende uitgrijpend gangwerk,
Maar moet meer stuwing hebben vanuit de achterhand. Goede vacht.
Eig:R. Dubois
2 Uitmuntend Res CAC-CACIB
Teven babyklas
Fkhyra D’Gaba Skyel Ba
5 maanden oud. Prima schedel en goede voorsnuit. Mooi oog en expressie.
Prima schaargebit en pigment. Prima oor. Uitmuntend gehoekt voor en achter.
Voorborst en ribben voldoende ontwikkeld voor leeftijd. Goed bone, prima voeten.
Goede hals, rug en staartdracht. Al goede gangen en vachtaanleg.
Eig:M. de Winter
1 Veelbelovend

Puppyklas
Cun-Wa-Namba Franke
7 maanden, een echt teefje. Goede schedel en oordracht. Prima oog en expressie.
Prima pigment en gebit. Voldoende krachtige voorsnuit. Zeer goede hoekingen
voor en achter, daardoor goede hals. Voldoende voorborst.
Rechte rug wanneer zij dat wil. Prima staartdracht, voldoende ribben en bone.
Goede voeten en gangen, goede vacht.
Eig R. Dubois Thora
2 Veelbelovend
Imagine Talk of The Town
9 maanden, nu al een mooi rastypisch totaalbeeld. Goede schedel en ooraanzet.
Prima oog en expressie, pigment en gebit.Goede krachtige snuit.
Prima hoeking voor en achter, prima topline, voorborst en ribben. Prima bone en
voeten. Goede ribben en staartdracht. Goede gangen wanneer zij dat wil.
Prima vacht . Een echte Tibetaan van karakter.
Eig:M.Byrne
1 Veelbelovend 4 e pup BIS
openklas
Cun-Wa-Namba Dayla
Bijna 2 jaar. Goed totaalbeeld. Krachtig en stevig. Hoofdje in de juiste verhouding.
Prima oog en expressie, prima oor, pigment en gebit, mooi donker oog.
Prima hoekingen voor en achter. Goede topline die nog wat vaster moet worden.
Goede staartdracht, prima voorborst en ribben. Passend bone en goede voeten.
Lichaam is verder in ontwikkeling dan hoofd. Prima gangen en vacht.
Eig:R.Dubois
3 Uitmuntend
Sumanshu Bumo A Sha Laa
3 jaar oude teef. Rastypisch totaalbeeld. Toont kracht, met goede verhoudingen
v.h. hoofd. Prima oog en expressie. Prima voorsnuit , neus, pigment en gebit.
Goede beharing op het hoofd en baardje. Uitmuntend gehoekt voor en achter.
Prima topline en staartdracht. Goede borst , ribben en bone. Prima voeten.
Uitmuntende vacht en krachtige gangen.
Eig:P. Keulers
2 Uitmuntend Res CAC-CACIB
Wate rley Isabella JW’05
Teefje van bijna 2 jaar. Compact, stevig totaalbeeld. Zeer rastypisch.
Prima schedel, stop en voorsnuit. Goed oog en expressie. Goed pigment en gebit.
Prima oor, hoofdbevedering en baardje. Uitmuntend gehoekt voor en achter.
Prima topline en staartdracht. Goede borst, ribben en bone. De juiste voeten en
gangen. Prima vacht.
Eig: M. Janssens
1 Uitmuntend CAC-CACIB BOB

Jonge hondenklas
Wanted Nice Dog’s Emeya Da Kyi Lamleh
Absent
Ineke Ben Mazar-I-Sharif
Mooi black en tan teefje. Zeer rastypisch. Goede schedel en voorsnuit.
Prima oog en expressie. Goed oor en bevedering. Voldoende baard.
Goed pigment en gebit. Prima hoeking voor en achter. Prima topline en
staartdracht. Goede voorborst. Voldoende ribben voor leeftijd, prima bone
en voeten. Prima gangen. Goede vacht.
Eig:J. Hordijk
1 Uitmuntend
Esunayana D’Gaba Skyel Ba
Teefje van 17 maanden, nog volop in ontwikkeling.
Goede verhoudingen v.h. hoofd. Voldoende beharing aan het hoofd.
Mooi oog en expressie. Goede neus en pigment. Schaargebit, 5 tanden onder.
Goede hoekingen voor en achter, daardoor goede hals en voorborst.
Rechte rug, die nog vaster moet worden. Goede staartdracht, goede voorborst.
Voldoende rib en bone voor leeftijd. Prima gangen die nog vaster moeten worden.
Goede vacht.
Eig: M. de Winter
2 Zeer Goed
jeugdklas
Detchema Dushanta Dadi Munda
Absent

