Echt 04-07-2009
Keurmeester: Dhr. P. Stanton
Reuen Puppyklas
Sumanshu Mi-Lan Saguna
Vierkant, met uitmuntend totaalbeeld. Sterk hoofd maar een beetje kort. Goed oog,
uitmuntende hals. Medium bone. Goede voeten. Uitmuntend lichaam. Een beetje recht in de
hoekingen. Prachtige puppy vacht?. Uitmuntende staartdracht. Zeer goed gangwerk voor de
leeftijd. Zeer stijlvol.
Eig: C.S. Heijblom
1 VB

Reuen Openklas
Khados How’z That
Sterke reu die goed in balans is. Sterk mannelijk hoofd. Hals mocht wat langer zijn. Goede
schouders. Uitmuntend lichaam met goede voorborst. Medium bone. Goede voeten.
Uitmuntende staartaanzet. Topline mocht wat strakker. Goede bespiering. Prachtige
vachtkwaliteit en conditie. Zeer goed gangwerk van opzij , een beetje zwaar in het front.
Showt zeer goed.
Eig: D.E. & C. Johnson
1 Uitmuntend, CAC-CACIB

Reuen Jeugdklas
Khados Solitairy Man
Uitmuntende maat. Compact lichaam. Goede schedel. Ogen mochten wat groter zijn. Goede
hals. Mooie ribben. Uitmuntende voorborst en opperarm Goed bone en voeten en schouders.
Goede staartaanzet en achterhand hoekingen. Uitmuntende vachtkwaliteit en conditie. Topline
mag beter. Uitmuntend gangwerk achter, maar moet wat sterker worden voor. Showt prima
Eig: D.E. & C. Johnson
1 Uitmuntend, Res CAC

Cham Po of Nina’s Mi Kyim
Veel te groot. De korte hals maakt dat hij lang lijkt in lichaam. Sterke schedel. Kleine ogen.
Sterke voorsnuit, maar een beetje kort. Goed bone. Kleine voeten. Goed lichaam en voorborst
voor de leeftijd. Hoekingen mogen beter. Uitmuntende vacht voor leeftijd. Uitmuntend
gangwerk van opzij, maar moet sterker worden van voren en de topline moet sterker worden.
Eig: P. Zweedijk
3 Zeer Goed

Perischa’s Mr Black Magic
Te groot. Goede balans in lichaam. Sterk, mannelijk hoofd. Ogen zijn een beetje licht van
kleur. Sterke hals. Licht bone voor zijn maat. Moet meer hoeking hebben. Uitmuntende vacht.
Uitmuntende drive achter. Zwaar en los in het front. Prima temperament.
Eig: I. Janssens
4 Zeer Goed

Lamlux Born In Tuxedo
Grote reu. Goed in balans. Ogen zijn een beetje klein. Goede schedel. Sterke hals. Goed
lichaam voor leeftijd. Goed bone. Voeten zijn een beetje klein. Goede hoekingen achter.
Goede schouder. Goede puppy vacht. Sound, stijlvol gangwerk voor de leeftijd, met ruim
uitgrijpende pas en goede stuwing.
Eig: I. Stegmijer
2 Uitmuntend

Teven Puppyklas
My-Fave of Sjo-Who-Sji-Bib
Zeer goede maat. Uitmuntend in balans. Sterke schedel. Voorsnuit is een beetje kort. Goed
oog. Uitmuntende hals. Medium bone. Lichaam is compact, maar zou wat dieper mogen
zijn.Goede staartaanzet. Moet meer hoeking hebben, voor en achter. Uitmuntende
puppyvacht. Uitmuntend gangwerk van opzij, maar moet sterker in het front.
Eig: I. Stegmijer
1 VB, Beste pup

Teven Openklas
Khados Pink Passion
Grote teef. Goed vierkant lichaam. Zeer goede vorm v.h. hoofd. Uitmuntend lichaam en
voorborst. Goed bone en voeten. Uitmuntende staartaanzet. Moet betere hoekingen hebben
zowel voor als achter. Een beetje los in de ellebogen. Uitmuntende vachtkwaliteit. Zeer goed
gangwerk van opzij, maar moet sterker in front. Verliest haar elegantie door een teveel aan
vacht. Uitmuntend temperament.
Eig: A. Skaboullos
1 Uitmuntend, Res CAC-CACIB

Addicted To Got The Future
Compact, prima in balans. Uitmuntend vrouwelijk hoofd. Goede voorsnuit. Ogen mochten
wat donkerder. Uitmuntende hals. Ribben zijn diep maar een beetje vlak. Moet meer
voorborst hebben. Goed bone. Uitmuntende staartaanzet. Uitmuntende vachtkwaliteit en
conditie. Goede hoekingen voor, te recht achter. Prima gangwerk van opzij, zou iets sterker
mogen zijn in front en rug. Stijlvol.
Eig: E. v. Lisdonk
2 Uitmuntend, Res CACIB

Teven Jeugdklas
Ci’Dod of Nina’s Mi Kyim
Uitmuntende maat. Voorsnuit een beetje kort. Ogen een beetje licht. Goede hals. Goed bone.
Uitmuntende voeten. Zeer los in de ellebogen. Goede staartaanzet. Moet meer achterhand
hoeking hebben. Uitmuntende vachtkwaliteit. Moet een meer compact lichaam hebben. Goed
gangwerk achter, zeer zwak in front vandaag. Showt prima.
Eig: J. Jochems
3 Zeer Goed

Roeneeka Raysha Sangmo
De maat is prima, maar ze lijkt laag en lang. Goede expressie. Ogen zijn een beetje klein.
Nauwe onderkaak. Goede hals. Goede voeten. Goed bone. Topline is niet goed. Croupe loopt
wat af. Uitmuntende vachtkwaliteit voor leeftijd. Moet veel betere hoekingen hebben, vooral
achter. Gangwerk voor is goed, zwak gangwerk achter. Uitmuntend temperament.
Eig: B.H.M. v. Bommel
4 Zeer Goed

Miracle Touch Talk of The Town
Uitmuntende maat. Zeer compact lichaam. Uitmuntende voorsnuit lengte. Goede expressie.
Zeer goede hals. Goed bone. Voeten een beetje nauw. Goed lichaam voor leeftijd. Moet
betere hoekingen hebben voor en achter. Uitm. staartaanzet. Uitm. vacht voor leeftijd. Sound
gangwerk voor leeftijd, met ruime pas en drive.Stijlvol.
Eig: M. Janssens
1 Uitmuntend, CAC-BOB

Laksha of Sjo-Who-Sji-Bib
Vierkant lichaam. Aflopende croupe en staartaanzet tonen haar lang. Zeer goede vorm v.h.
hoofd. Kleine ogen. Uitm. hals. Goed bone. Uitmuntende voeten. Goed lichaam voor leeftijd.
Redelijke hoekingen achter. Rechte schouders. Uitmuntende vacht voor leeftijd. Uitmuntende
presentatie. Heeft goede uitgrijpende pas en drive maar moet meer balans hebben.
Eig: P. en H. Boer
2 Uitmuntend

