Rotterdam 26-08-2006
Keurmeester : Mevr H.L. Jensen
Reuen openklas
Hawi-Ma-Lou L’Little Stuart
Goede maat, maar mag niet hoger worden.
Hoofd in goede verhoudingen met goede oren en ogen.
Goed gedragen hals, goede topline en staart.Goed gehoekt, ruim gangwerk, goede vacht.
Eig:I. Janssens
2 Uitmuntend
Just in Time v.d. Friesiana
Korte hond met een goed lichaam. Hoofd in goede verhoudingen.
Goede oren en ogen, Goede hals, topline en staart.
Goed gehoekt voor en achter, goede benen en voeten.
Ruim gangwerk, goede vacht.
Eig:Sj. & J v.d. Heide
1 Uitmuntend Res CAC-CACIB
Reuen jonge hondenklas
Schanti’s Samson-Lamleh
Mannelijke, korte en goede maat hond.
Hoofd in goede verhoudingen, maar het hoofd moet niet langer zijn.
Goed gedragen hals, goede topline en staart.
Goed front en achterhand, goed gangwerk, maar het zou iets regelmatiger mogen zijn.
Goede vacht.
Eig: C.J. v. Bokhoven
2 Uitmuntend
Izakhan’s Smashing olli
Mannelijk, kort, uitmuntend lichaam.Uitmuntend hoofd en expressie.
Goede hals, topline en staart.Goed gehoekte benen, ruim gangwerk, goede vacht.
Eig:F. de Werker
1 Uitmuntend CAC-CACIB BOB
Reuen jeugdklas
Araki Incognito EJS ‘06
Uitmuntend in verhoudingen, met goed lichaam.Mooi hoofd en expressie, goede oren en
ogen.Goed gedragen hals, goede topline en staart.
Goed gehoekt, ruim gangwerk, goede vacht.
Eig: J.W. Akerboom
2 Uitmuntend
Wanted Nice Dog’s Farouk Lamleh
Goede maat en lengte met mooi lichaam.Hoofd in goede verhoudingen.
Uitmuntende expressie.Goede hals, topline en staart.
Goed gehoekt, ruim gangwerk, goede vacht.
Eig: T.J. Koster
1 Uitmuntend

Teven puppyklas
Isadora-Djara Talk of the Town
Kort, met een goed lichaam, hoofd in goede verhoudingen.
Goede oren en ogen.Goed gedragen hals. Goede staart en topline.
Goed bone en hoekingen. Ruim gangwerk, goede vacht.
Eig:B.M.H. v. Bommel
Veelbelovend Beste Puppy
Imagine Talk of the Town
Goede maat, acceptabele lengte. Voor leeftijd goed lichaam.
Mooi hoofd en expressie. Goede hals en topline. Acceptabele staart.
Goed gehoekt, ruim gangwerk, goede vacht.
Eig:M. Byrne
Veelbelovend
Teven openklas
Wate rley Isabella
Vrouwelijk, goede maat en lengte. Hoofd in goede verhoudingen met goede expressie.
Goed gedragen hals, goede topline en staart. Sterk front en goede ribwelving.
Voldoende hoeking achter. Ruim gangwerk, goede vacht.
Eig: M. Janssens
3 Uitmuntend
Addicted To Tantra Trail
Uitmuntend in balans, met goed lichaam. Prachtig hoofd.
Goede oren en ogen. Goed gedragen hals, goede topline en staart.
Goed gehoekte benen, prima gangwerk, goede vacht.
Eig:C.E. Obee & Y. de Lange
2 Uitmuntend Res CAC-CACIB
Sumanshu Bumo A Cha Laa
Vrouwelijk, goed in balans. Uitmuntend hoofd en expressie.
Goede hals, topline en staart.Goed gehoekt achter en in front.
Ruim gangwerk, goede vacht.
Eig: P Keulers
1 Uitmuntend CAC-CACIB BOS
Kyeri’s Zangtangsi
Vrouwelijk, maar een beetje laag op de benen, mooi hoofd en expressie.
Goede hals en topline, goed gedragen staart.
Mooi lichaam, goed gehoekt achter en in front.
Beweegt vast in de achterhand, maar een beetje los in het front.
Eig:T.J. Koster
4 zeer Goed

Rupa Dhatu Ka-Li
Vrouwelijk, goede maat, acceptabele lengte. Mooi hoofd en expressie.
Voorsnuit mocht wat krachtiger zijn. Goede hals en topline.
Goed gedragen staart. Voldoende hoeking voor en achter, maar het gangwerk mocht wat
vaster zijn.De vacht is aan de dunne kant, met een acceptabele structuur.
Eig:B. Beckmann
Zeer Goed
Teven jonge hondenklas
Alilah Jamilla
Vrouwelijk, goede maat en lengte. Mooi hoofd en expressie met acceptabele voorsnuit
Goede hals, topline en staart.
Goed lichaam, zou voor en achter beter gehoekt mogen zijn.
Gangwerk is voldoende. Goede vacht.
Eig:J. De Bonte-Descamps
1 Uitmuntend
Teven jeugdklas
Araki Barbi Doll
Vrouwelijk, goede maat, acceptabele lengte.
Uitmuntend hoofd en expressie. Goede hals en topline, goed gedragen staart.
Voldoende hoekingen en bone. Goed lichaam.
Ruim gangwerk, mooie vacht.
Eig: J.W. Akerboom
1 Uitmuntend
Shaquille v. Siddha
Vrouwelijk, goede maat, acceptabele lengte, met voldoende lichaam.
Goede hals en topline, goed gedragen staart.
Voldoende hoekingen en bone. Gangwerk met voldoende stuwing.
Acceptabele vacht.
Eig:M. Buurman
2 Uitmuntend
Es Mejah v.d. Friesiana
Vrouwelijk, goede maat, maar ze is te lang. Mooi hoofd en expressie.
Goede hals, de topline zou vlakker mogen zijn.De staart is laag aangezet maar wordt goed
gedragen. Voldoende hoekingen achter en in front.
Goede benen en voeten. Gangwerk met voldoende stuwing. Goede vacht.
Eig:Sj. & J. v. d. Heide
Zeer Goed

Wanted Nice Dog’s Gser Shatin Lamleh
Vrouwelijk, het is een klein teefje, wat nog moet groeien in het lichaam.
Mooi hoofd en expressie. Goede hals, acceptabele topline en staart.
Een beetje hoeking in het front, voldoende hoeking achter.
Achter regelmatig gangwerk, wat los in het front.
Goede vacht.
EigT.J. Koster
Zeer Goed
Kampioensklas
Rupa Dhatu Hira Oost.Kamp.
Vrouwelijk, met een goede balans en een ruim gangwerk.
Mooi hoofd en expressie. Goede hals en topline, goed gedragen staart.
Goed gehoekt, zowel achter als in front. Acceptabele vacht.
Eig:B.Beckmann
2 Uitmuntend
Holly Tom-Pa-La v. Shan changbai
Goed in balans, met goed lichaam en een ruim gangwerk.
Uitmuntend hoofd en expressie. Goede hals, topline en staart.
Goede hoekingen, goed bone. Uitmuntende vacht.
Eig:D. Neumann
1 Uitmuntend

