Winner 25-11-2006
Keurmeester: Dhr. H. Tast (Fin)
Reuen openklas
Hawi Ma Lou L’Little Stuart
Een beetje lang in lichaam. Goed gevormde schedel. De kaak zou sterker mogen zijn.
Goed gebouwd in front. Zou meer hoeking achter mogen hebben en zou achter ook iets
meer stuwing mogen hebben. Goede vacht. Gangwerk is achter wat nauw.
Prima temperament.
Eig:I. Janssens
2 Zeer Goed
Just in Time v.d. Friesiana
Grote reu, een beetje lang in de rug. Goed gevormde schedel. Zwakke voorsnuit.
Niet goed ontwikkeld front en ribwelving. Gangwerk voor is niet stabiel.
Sterke hoekingen achter. Goede vachtkwaliteit. Beweegt met goede, sterke drive.
Kleine voeten.
Eig:SJ. & J v.d. Heide
3 Zeer Goed
Schanti’s Samson Lamleh
Goede compacte hond die goed in balans is. Correcte structuur rondom.
Goed gevormd hoofd. Mooie hals. Uitmuntende structuur en conditie v.d. vacht.
Regelmatig gangwerk. Zelfverzekerd.
Eig: C.J. v Bokhoven
1 Uitmuntend
Tschal-Pa’s Harshimar Figo Dawa
Grote, lange hond. Zwak lichaam. Goed bone en voeten.
Ronde schedel. Goed gevormde voorsnuit met sterk gebit. Lange nek .Mooie staartdracht.
Zwakke rug. Uitmuntende vacht. Zou in het gangwerk iets meer uit kunnen stralen.
Eig:K & M Heller
4 Zeer Goed
Reuen jeugdklas
Sumanshu Lord of the Dance
Grote reu in de juiste proporties. Goed gevormde schedel en voorsnuit met een sterk gebit
Zag voor graag iets meer hoeking. Sterke hoekingen achter. Goed ontwikkelde ribben.
Mooie staartdracht. Vacht doet nog wat puppy- achtig aan.
Regelmatig gangwerk. Zelfverzekerd.
Eig: P.A.E. Keulers
2 Zeer Goed

Falamandus Knock-Out
Uitmuntend type, uitmuntende maat en in mooie showconditie.
Goed gevormde schedel en stop .Goede voorsnuit met sterk gebit. Goede topline en
hoekingen. Nauw in het front. Gangwerk met veel drive vanuit de achterhand. Prima vacht
kwaliteit en temperament.
Eig: T Hakamo & L & H.Kärkkäinen
1 Uitmuntend JW’06,W’06,CAC
Reuen jonge hondenklas
Izakhan’s Smashing Olli
Grote, compacte reu. Goed ontwikkeld lichaam. Rug nog zwak.
Goed gevormde schedel en voorsnuit. Zou meer hals mogen hebben.
Overvloedige vacht van juiste kwaliteit. Mooie staartdracht.
Correcte bewegingen voor, maar het gangwerk is wat nauw zonder drive vanuit de
achterhand..
Eig:F. De Werker
1 Zeer Goed
Araki Incognito EJS’06
Zeer grote elegante reu. Goed gevormd hoofd. Fletse kleur v.h. oog.
Schouders zouden iets beter terug kunnen liggen. Hoge staartaanzet. Sterke hoekingen achter.
Goede vachtkwaliteit. Grote voeten.
Gangwerk is niet regelmatig vandaag en tijdens het gaan hinkt hij.
Eig:J.W. Akerboom
2 Goed
Reuen kampioensklas
Falamandus Issu de Lion: IE/FI/SE/DK/EE Kamp.
Goede maat. Sterk, compact lichaam met ronde ribben. Goed gevormd hoofd. Zou meer hals
mogen hebben. Overvloedige vacht. Zelfverzekerde staartdracht. Regelmatig gangwerk
Eig: T.Hakamo & M. Byrne
1 Uitmuntend CACIB
Tschal-Pa’s Am-chou Dawa: Int Kamp.
Grote reu, maar wel goed in balans. Hoofd in correcte proporties. Elegante hals. Ronde
ribben. Sterke hoekingen achter, maar het gangwerk is achter wat nauw Correcte vacht
kwaliteit.
Eig:K. & M. Heiler
2 Uitmuntend Res CACIB
Reuen Veteranenklas
Chars u Ame rican Sunshine: Int Kamp.
Grote maat, uitmuntend type en in uitmuntende conditie. Goed gevormd hoofd.
Laat zijn leeftijd niet zien, heeft nog steeds een mooi smoeltje. Mooie topline en staartdracht.
Heeft een beetje hoge sprongen. Correcte structuur v.d. overvloedige vacht.
Prima gangwerk.
Eig: P.A.E. Keulers
1 Uitmuntend Res CAC

Teven openklas
Sumanshu Bumo A Cha Laa
Correct lichaam met de juiste proporties voor een teefje.
Goed gevormd hoofd. Zeer donkere ogen. Mooie topline en staartaanzet.
Goede hoekingen en bone. Zag graag grotere voeten. Uitmuntende vacht.
Gangwerk is achter een beetje nauw.
Eig:P.A.E. Keulers
1 Uitmuntend Res CAC-CACIB
Bel Tschal-Pa’s Djomo Gangkar
Teefje wat goed in balans is met correcte proporties in hoofd en lichaam.
Goede voorsnuit met sterk gebit. Elegante hals. Correcte vacht kwaliteit.
Gangwerk is achter correct, maar zwaait voor de ellebogen wat uit. Zeer vrouwelijk.
Eig:R & W. Leuenberger
2 Uitmuntend
Teven jeugdklas
Isadora-Djara Talk of The Town
Goed ontwikkeld, 10 mnd oude junior. Correcte lichaamsverhoudingen.
Goede voorsnuit met sterk gebit. Elegante hals. Goed front. Zag graag meer hoekingen achter.
Platte staart dracht. Correcte vachtkwaliteit. Regelmatig gangwerk, maar laat dit niet altijd
zien.
Eig:B.M.H. v Bommel
2 Zeer Goed
Sumanshu Da-Wa-Li-Sa
Goede maat en type. Goed ontwikkeld met ronde ribben. Een beetje korte voorsnuit.
Onregelmatige rij tanden in de onderkaak. Goede topline. Correcte vachtkwaliteit.
Goede hoekingen, maar beweegt met korte stappen.
Eig:P.A.E. Keulers
1 Zeer Goed
Bha-lina v. Sharwa
Absent
Teven jonge hondenklas
Wanted Nice Dog’s Emeya Da Kyi Lamleh
Goed in balans en goed gebouwde teef van uitmuntend type.
Een beetje ronde schedel. Goede voorsnuit. Mooie hals aanzet.
Correcte hoekingen voor en achter. Vacht is niet in beste conditie. Regelmatig gangwerk.
Eig:Sj & J v.d. Heide
3 Uitmuntend

Shaquille v. Siddha
Correct type, maar is nog niet voldoende ontwikkeld in de ribben. Toont overal wat smal.
Ronde schedel. Mooie donkere ogen. Elegante hals. Correcte staartdracht.
Goede voeten en bone. Vacht is vandaag niet in showconditie. Regelmatig gangwerk.
Eig: M. Buurman
4 Zeer Goed
Sumanshu Hope Little White Angel
Te grote maat.Goed gevormde schedel. Mooie donkere ogen. Cross bite.
Schouders zouden beter terug kunnen liggen.Zou voor de grote maat ook meer bone mogen
hebben. Overvloedige vacht. Regelmatig gangwerk, maar zeer nauw in de voorhand.
Lagere kwalificatie door het slechte gebit.
Eig:I. Janssens
Matig
Araki Barbie Doll
Uitmuntend type met de goede proporties in hoofd en lichaam.Mooie donkere ogen.
Goede topline en staartdracht. Ruime borstkas.Uitmuntende vachtkwaliteit.
Typisch gangwerk. Showt prima.
Eig:J.W. Akerboom
2 Uitmuntend
Falamandus Kick Ass
Uitmuntend in type, maat en showconditie. Goed gevormd hoofd.
Sterk gebit met grote tanden.Correcte borstkas.Goede topline.
Uitmuntende vachtkwaliteit en conditie. Regelmatig en correct gangwerk.
Showt prachtig.
Eig:T.Hakamo & L. Ledhistö
1 Uitmuntend-CAC-CACIB BOB
Winster ‘06
Teven kampioensklas
Addicted To Tantra Trail: Kamp
Goed in balans, compacte teef van uitmuntend type. Goed gevormd hoofd. Donkere ogen.
Sterk gebit met grote tanden.Uitmuntende vachtkwaliteit en conditie.
Beweegt met goede ruime pas, maar gangwerk is een beetje nauw achter en zwaait wat uit in
het front
Eig:C.E. Obee & Y. de Lange
2 Uitmuntend
Falamandus Gyalo Gagnante:FI/SE/NO/DK/GR/EE Kamp
Sterke, goed in balans zijnde teef van uitmuntend type. Correcte proporties.
Sterk gebit met grote tanden.Correcte borstkas. Typische halve maan topline.
Uitmuntende vachtkwaliteit en conditie. Regelmatig gangwerk.
Eig:T.Hakamo
1 Uitmuntend

A-Ni-La Lamleh v. Nama-Schu: DE Kamp
Grote, lange teef. Goed gevormd, zeer vrouwelijk hoofd. Lange elegante hals.
Typische staartdracht. Een beetje zachte vacht. Gangwerk is achter goed, maar erg wijd
en hij peddelt van voren.
Eig:K. & M. Heiler
3 Zeer Goed

