Wijchen 15-12-2007
Keurmeester: Mw. R. Tromp
Reuen openklas
Jodha of Sjo-Who-Sji-Bib
3 jarige plaat van een reu die op mij veel indruk maakt door zijn type, stoerheid,
mannelijkheid en uitstraling. Hoofd zeer passend bij zijn krachtige lichaam.
Hij loopt trots rond met stevige voeten en prachtige grote voeten.
Door zijn overvloedige vacht lijkt hij jonger dan hij is.
Hij geeft nu nog een iets beerachtige indruk maar daaronder zit een hele echte.
Eig; I.Stegmijer
1 uitmuntend CAC-CACIB-BOB
Reuen tussenklas
Idol Giant Talk of the Town
23 mnd oude reu van goed type. Hij maakt een zeer charmante totaal indruk.
Mannelijk en toch nog jongensachtig. Stoere lichaamstaal. Voldoende grote voeten en
voldoende vrij in de beweging. Een goed verzorgde, bij zijn leeftijd passende vacht.
Eig: H. Bovendeerd
2 uitmuntend
Sumanshu Leader of the Pack
19 mnd oude, fraaie krachtige en hoogst typische verschijning. Aantrekkelijk hoofd met
correct gebit en mooie oog-inplant en uitdrukking.
Mooie stoere lichaamsbouw, heel functioneel met dito beweging.
Eig: P. Keulers
1 uitmuntend Res CAC-CACIB
Reuen jeugdklas
Sumanshu Pay Go Jampa
13 mnd oude reu die nu imponeert door 2 specifieke rastypische dingen, nl: prachtig
gangwerk, stabiel, sound, balans en paslengte. Ten tweede zijn prachtige solide en brede
front, dus hij heeft veel voor de toekomst. Nu is hij nog een te dikke, wat beerachtige reu met
een overvloedige vacht, waardoor zijn outlines nog niet geheel het beeld geven wat ik graag
zie.
Eig: C.v. Veen
2 zeer goed
Aragon Lamleh of the Braggadocio
12 mnd oude reu van een goed type die nog volledig in ontwikkeling is. Hij heeft een
aantrekkelijk hoofd, correct gebit en goede oog-expressie.
Hij is op prima lijn gebouwd, maar achterhand-hoeking zou iets geprononceerde mogen.
Gangwerk is vrij en blij, maar mag meer paslengte hebben achter.
Vacht in ontwikkeling.
Eig: P. de Boer
1 zeer goed

Teven puppyklas
Sumanshu Bumo Terso
6 mnd oude pup om op te vreten. Prima ontwikkeld voor de leeftijd en toont al een heel vrij
en blij gangwerk. Schattig hoofd met mooi oog, oor en gebit. Vacht van goede structuur.
Eig: C.v. Veen & P.Keulers
1 VB Beste pup
Teven jeugdklas
Harmendra v. Ayrasans
17 mnd aantrekkelijke teef die uitmunt in lichtvoetig, veerkrachtig en stabiel gangwerk, dat
alleen achter nog een tikje nauw is. Een goed hoofd met goed gebit en goede ooguitdrukking.
Vacht van goede structuur en passend bij de leeftijd.
Eig: E. Blaak
2 uitmuntend
Gaya Ben Mazar-I-Sharif
11mnd aantrekkelijke jonge teef die zeer goed ontwikkeld is voor haar leeftijd.
Prima hoofd met fraaie verhoudingen. Mooi pigment en uitdrukking.
Vacht nog iets gekruld maar van fraaie structuur. Loopt lichtvoetig en elastisch met goede
staplengte, omdat ze ook de juiste hoekingen heeft. Hondje met toekomst.
Eig: B.v.Bommel
1 uitmuntend CAC
Wanted Nice Dog’s Hjama Amala
11 mnd oude teef. Goed ontwikkeld voor de leeftijd, maar nog volledig in ontwikkeling.
Aantrekkelijk hoofd met goed gebit en goede oog-expressie. Mooie hoekingen en voldoende
grote voeten. Moet haar gangwerk, dat overigens correct is nog met meer zelfbewustzijn
tonen.
Eig: T. koster
3 uitmuntend

