Zwolle IJsselshow 16-09-2006
Keurmeester : Mrs. M. Holm- Hansen.
Reuen jonge hondenklas
Wanted Nice Dog’s Farouk Lamleh
Beloftevolle jonge reu. 17 maanden. Goed hoofd en expressie.
In goede balans met correcte topline, ribben, staartaanzet, bone en voeten.
Zag graag iets meer………?
Goed gangwerk met goede stuwing. Uitmuntende vacht.
Eig:T.J. Koster-Vermeulen
1 Uitmuntend
Openklas
Hawi Ma Lou L’Little Stuart
Uitmuntend type en maat. Mannelijk hoofd, goede hals en schouder, goed bone,
correcte ribben. Zag graag iets meer hoeking in knieën, en grotere voeten
Uitmuntende topline en gangwerk. Uitmuntende vacht.
Eig:I. Janssens
1 Uitmuntend CAC-CACIB BOB
Just in Time v.d. Friesiana
Mannelijk met uitmuntend hoofd en expressie. Goede maat. Uitmuntende hals en
schouder.Uitmuntende ribben en topline.
Goed bone en goede vacht.Zag graag meer hoeking in de knieën en sprongen.
Zag graag meer stuwing in de achterhand.
Eig: Sj. v.d. Heide en J. v.d. Heide
2 Uitmuntend
Veteranenklas
CH. Khang Mar v. Jilong
9 jaar. Prachtige hond, heel typisch met uitmuntend hoofd en expressie.
Uitmuntend in hals-schouder belijning. Stevige topline, correcte staartaanzet.
Goede vorr en achterhand hoekingen. Goed bone, zag graag grotere voeten.
Uitmuntend gangwerk.
Eig:F.P. Holtewes
1 Uitmuntend Res CAC

Teven jeugdklas
Detchema Dushanta Dadi Munda
Vrouwelijk, goede maat, lieve ogen.Een beetje smal in voorsnuit.
Goede hals en front. Zag graag iets meer bone en grotere voeten.
De ribben zijn goed van diepte. Een beetje lang in lichaam.
Goed gehoekte achterkant.Gangwerk met veel stuwing, maar een beetje nauw in …..?
Eig:F.P. Holtewes en A. Heeringa
2 Uitmuntend
Es-Mejah v.d. Friesiana
Aantrekkelijke jonge teef van 10 maanden. Uitmuntend hoofd en expressie.
Goede hals en schouder. Goede ribben met goede diepte voor de leeftijd.
Uitmuntend bone en goede voeten. Goede staartaanzet en correcte achterhandhoekingen.
Mooie vacht, correct gangwerk.
Eig:Sj. v.d. Heide
1 Uitmuntend Jeugd CAC
jonge hondenklas
Wanted Nice Dog’s Eshe Yerpa Lamleh
Vrouwelijk van goede maat. Goede ogen, zag graag iets meer substantie in voorsnuit.
Zou meer hals mogen hebben en betere hoekingen in front en achterhand.
Ze is wat steil in het front en de ellebogen moeten beter aansluiten, dit komt haar beweging in
het front niet ten goede.
Uitmuntende ribben van goede diepte. Zag graag iets meer bone. Correcte staartaanzet.
Eig:D. Keller
1 Zeer Goed
Open klas
Sumanshu Bumo A Cha laa
Uitmuntende kwaliteit met goed hoofd in de juiste proporties.
Prachtig lichaam, hals, schouder en topline. Correcte borst, ribben en bone.
Prachtige staartdracht, gangwerk is vrolijk.Correcte substantie, prachtige vacht.
Eig: P. Keulers
1 Uitmuntend CAC-CACIB BOB
Wanted Nice Dog’s Choi-Lha Lamleh
Vrouwelijk van goede maat. Is tamelijk groot.Schouderligging kon beter.
Kon meer borst hebben en stevigere ellebogen.Correcte topline en staartaanzet.
Correcte ribben,rondom goed gehoekt , maar sprongen zijn in de bewegingen gesloten.
Uitmuntend hoofd en expressie, goede vacht.
T.J. Koster-Vermeulen.
2 Zeer Goed

Kampioensklas
Holly Tom-Pa-La v. Shan Changbai Dts.Kamp
Prachtige teef. Goed hoofd . Front en achter goed in balans.
Goed bone, super topline, correcte staartaanzet, correct gangwerk.
Uitmuntende vacht, prima gepresenteerd.
Eig:D.Neumann en R. Neugebauer.
1 Uitmuntend Res CAC-CACIB

