Alkmaar 10-05-2009
Keurmeester: Dhr. A.A.R. Doedijns
Reuen Tussenklas
Sumanshu Golden Compass
Jonge reu van 18 mnd van prima maat en type. Helaas is het gebit niet scharend en is de onderkaak
tegenover de bovenkaak scheef geplaatst. Mooi oogpigment. Voldoende bone en substantie.
Lichaam moet nog verder ontwikkelen.Mist wat voorborst. Gangwerk is onregelmatig. Prima
vachtconditie en structuur.
Prima ringgedrag
Eig: E. v.d. Laarschot
Goed

Reuen Jeugdklas
Baskhar Lhun-Po
Beeldschone reu van 12 mnd. Een heel mooi type. Prima bone en substantie. Fraai gevormd mannelijk
hoofd met prima expressie.
Voor en achter goed gehoekt. Prima body. Fraaie topline.
Prima vachtconditie, mooie kleur. Vlotte gangen die nog wat vaster moeten. Prima ringgedrag.
Eig: P.Keulers
1 Uitmuntend-J CAC-CAC-BOB

Reuen Kampioensklas
Idol Giant Talk of The Town
Reu van prima maat en type, mannelijk totaalbeeld. Goed gevormd oog.
Voldoende krachtige voorsnuit. Licht gestrekt. Prima body. Voldoende hals. Prima topline en
staartaanzet. Mooie grote voeten. Prima vachtconditie en structuur. Voldoende vlotte gangen. Prima
presentatie en ringgedrag.
Eig: H. Bovendeerd
1 Uitmuntend Res CAC

Teven Puppyklas
Goddes Shanti v.h. Heiloöerbos
Leuke pup van prima type, mooi vrouwelijk totaalbeeld. Gebit niet geheel regelmatig. Vrouwelijk
hoofdje met goede expressie. Voor en achter goed gehoekt. Prima bovenbelijning voor de leeftijd.
Normale hoekingen. Gangwerk moet nog vaster en regelmatiger. Voor leeftijd prima vachtconditie.
Prima ringgedrag.
Eig: M. Henning-Klop
2 VB

My-Fave Of Sjo-Who-Sji-Bib
Beeldschoon puppy, heel mooi van type. Absoluut vierkant gebouwd.

Heel fraai gevormd hoofdje met prima expressie. Fraaie hals-bovenbelijning. Fraaie staartaanzet.
Prima hoekingen, maar moet natuurlijk nog uitzwaren. Prima vachtconditie voor leeftijd.
Gaat vlot. Prima presentatie.
Eig: I. Stegmijer
1 VB- Beste pup

Teven Openklas
Silveridge Uncaged Women
Solide gebouwde teef van goede maat en type. Voldoende bone en substantie. Licht gestrekt in
lichaamsbouw. Vrouwelijk hoofd. Prima pigment. Onderkaak kan wat krachtiger. Voldoende
krachtige bovenlijn.
Voldoende lichaamsontwikkeling. Prima vachtconditie. Gangwerk voldoende vlot. Prima presentatie.
Eig: I. Stegmijer
2 Uitmuntend

Sumanshu Dawa Lisa
Prima opgebouwde teef, zeer vrouwelijk in verschijning. Mooie maat en lichaamsverhouding. Fraai
belijnd, vrouwelijk hoofd. Prima pigment en expressie. Fraaie bevenlijn en rastypische hoekingen.
Goede vachtstructuur. Voldoende vlotte gangen. Prima presentatie en ringgedrag.
Eig; P. Keulers
1 Uitmuntend, CAC

Teven Jeugdklas
Shady Lady Talk of The Town
Solide gebouwde teef, voor leeftijd goed ontwikkeld. Goed gevormd vrouwelijk hoofd met mooi oog
en pigment. Prima topline en staartaanzet.
Voor en achter voldoende gehoekt. Prima lichaam. Goede beharing.
Gaat voldoende vlot. Vriendelijk ringgedrag.
Eig: H. bovendeerd
2 Uitmuntend

Bhyandra Oweny v.d. Friesiana
Teefje van 1 jaar die nog volop in ontwikkeling is. Gromt wat op de tafel, dat is beslist niet typisch
voor het ras.Vertoont geen agressief gedrag.
Prima pigment en oog. Gebit is ondervoor scharend. Moet in lichaam nog uitzwaren en rondom vaster
worden. Vacht niet in optimale tentoonstellingsconditie. Gangwerk moet sterker en krachtiger worden.
Heeft nog veel tijd nodig.
Eig: W.H.L. v Lieshout
4 Goed

Biyangka Oweny v.d. Friesiana
Flinke teef van net 1 jaar oud met goede lichaamsverhoudingen. Voldoende bone en substantie voor
leeftijd. Vrouwelijk hoofd, onderkin kan wat voller en krachtiger. Voor en achter goed gehoekt. Voor
leeftijd voldoende lichaamsontwikkeling. Gaat vlot. Prima vachtconditie en kleur.
Prima presentatie.
Eig: Sj & J v.d. Heide
3 Uitmuntend

Roeneeka Raysha Sangmo
Teefje van heel mooi type. Is niet de grootste, maar is op en top Tibetaan.
Heel fraai hoofdje, met zeer typische expressie. Fraaie bovenlijn.
Mooie hals en staartaanzet. Voor en achter goed gehoekt. Prima vachtconditie. Vlotte gangen voor de
leeftijd. Prima presentatie.
Eig: B.H.M. van Bommel
1 Uitmuntend, J CAC-res CAC

