Zuidlaren 5 Maart 2006
Keurmeester: Mevr K. Nilsson (N)
Reuen openklasse
Detchema Bantu Lohbo
Heel mooie maat, goed hoofd en oog, gebit licht ondervoorbijtend
Mooie hals/rugbelijning, Zou meer borst mogen hebben
Mooi bone en voeten, de nagels zouden korter mogen.
Achter mooi gehoekt, zou met ruimere pas kunnen bewegen.
Zou een betere vacht mogen hebben. Beweegt achter goed, maar een beetje nauw van voren.
Eig: H.M. de Graaf-Stratingh en B de Graaf.
2 Zeer Goed
Wanted Nice Dog’s Chen-Bho Lamleh
Hond in mooie properties, goed hoofd, donkere ogen, mooi geplaatste oren.
Zeer mooie hals/rugbelijning, mooi lichaam, goed gehoekt achter.
Goede staartaanzet, mooie vacht, beweegt prima.
Eig:T.J. Koster
1 Uitmuntend Res CAC-CACIB
Jonge hondenklas
Gulgates da Cha Raman
Flinke reu, de vacht is niet in optimale conditie, Mooie donkere ogen.
Iets te zware kaak. Goede ooraanzet, mooie hals. Hij is een beetje lang in de rug, goed bone.
Kon voor en achter beter gehoekt zijn. Staartaanzet is te laag.
Vlotte gangen van achter af gezien, maar is erg nauw voor en achter.
Eig: H.A. Struik
3 Goed
Just in Time v.d Friesiana
Heel mooi hoofd. Mooi donker oog, mooie hals, Zijn rug kon korter.
Hij kon voor en achter beter gehoekt zijn.Lichaam mag meer substantie hebben.
Goede staartaanzet, slechte vacht.Vlot, typisch gangwerk.
Eig: Sj v.d Heide
2 Zeer Goed
Schanti’s Samson-Lamleh
Prachtige, mooi gepresenteerde reu.
Heel mooie vacht, wordt goed geshowd.
Mooi hoofd, zou een betere onderkaak mogen hebben.
Heel mooie hals, korte rug, goede staartaanzet.
Goed gehoekt voor en achter. Mooi gangwerk met veel stijl.
Goede topline. Super hond.
Eig:C.J. v Bokhoven
1 Uitmuntend CAC-CACIB BOS

Teven puppyklas
Sharon of Sjo-Who-Sji-Bib
Heel mooi hoofd, goede ogen, heel goede neus.
Zou sterkere onderkaak mogen hebben.Zou meer hals mogen hebben.
Zou iets meer hoekingen mogen hebben en een betere staartaanzet.
Goed bone en voeten, lange rug, goed temperament.
Beweegt met ruime pas, maar is achter wat nauw.
Eig: L.L. Wieringa& T. Wieringa-Scheepstra.
Belovend
Openklas
Sriyani Rab Shi
Mooie kleine teef.
Heel mooi hoofd, goede onderkaak, hele mooie hals, korte rug en correcte staartaanzet.
Correct gehoekt, zowel voor als achter.Lichaam met veel volume.
Regelmatig gangwerk.
Eig: F.P. Holtewes en A. Heeringa
3 Uitmuntend
Nynke v.d. Friesiana
Mooi gevormd hoofd. Donkere ogen, goede onderkaak, zou meer hals mogen hebben.
Beetje lang in lichaam, zou een betere staartaanzet mogen hebben.
Mag meer hoeking hebben voor en achter.Zou een betere vacht mogen hebben.
Mooi gangwerk met mooie ruime pas.
Eig:Sj. vd Heide en j vd Heide
4 Zeer Goed
Wanted Nice Dog’s Naropa Naga
Een teefje in goede proporties. Mooi hoofd in goede verhoudingen.
Mooi hals en schouders. Korte rug. Mooie staartaanzet, achter correct gehoekt.
Mooi lichaam, mooie vacht.
Beweegt uitmuntend met veel stijl.
Eig:T.J. Koster
1 Uitmuntend Res CAC-CACIB
Holly Tom-Pa-La von Shan-Changbai
Mooie teef met een vrouwelijk hoofd.Mooie neus, goede ooraanzet.
Mooie hals, korte rug. Goed gehoekt.
Gepresenteerd in mooie vachtconditie. Wordt prima geshowd.
Uitmuntende gangen met uitgrijpende passen.
Eig:D Neumann en R Neugebauer.
2 Uitmuntend
Jonge hondenklas
Detchema Soma Surabhi
Wordt gepresenteerd met een erge fluffy vacht.
Goede maat, goed hoofd, donker oog, goede onderkaak.
Voldoende hals, voor goed gehoekt.Zeer goed lichaam.
Zou achter meer hoeking mogen hebben. Beweegt zeer nauw, zowel voor als achter.
Eig:F.P. Holtewes en A. Heeringa
Goed

Jeugdklas
Detchema Dushanta Dadi Munda
Een teefje met volop temperament.
Very plain???
Is een beetje grof in het hoofd.
Goede donkere ogen. Mooi silhouet als ze op tafel staat.
Goede staartaanzet. Mooi lichaam, goede hoekingen.
Beweegt goed.
EigF.P. Holtewes

Zeer Goed

Kampioensklas
Wanted Nice Dog’s Nomechan Gyi-Lin: Fr Ch
Zeer mooie vrouwelijke teef, zeer elegant
Hond is in superconditie, met super mooie vacht.
Goed in proporties, mooie topline, uitmuntend lichaam, prima gehoekt.
Beweegt met veel elegantie
Eig:S.Cuvillier en T.J. Koster
1 Uitmuntend CAC-CACIB BOB.

.

