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Jälle tagasi Tallinnas, et hinnata Mastifite Tõuühingu entusiastlike liikmete poolt 
korraldatud mastifite erinäitust. 
 
Selle linna külastamine on alati meeldiv kogemus. Eriti veel siis, kui kohtud ka 
suurepäraste inimeste, vanade ja uute sõpradega ning nad kõik, ilma ühegi erandita, on 
ka tõelised mastifisõbrad, suurepärased organiseerijad ning on alati valmis sulle 
pakkuma südamlikku külalislahkust. 
 
Sellel aastal oli näitusele registreerujaid sedavõrd palju, et minuga tuli Eestisse teiseks 
kohtunikuks kaasa näitust hindama minu hea sõber Daniel Llorens Guerrero. 
 
Minu hinnatavatest tõugudest oli kõige rohkearvulisem tiibeti mastif ja ma pean 
tõdema, et see oli ka kogu näituse kõige kõrgematasemelisem tõug. Osad koerad olid 
lihtsalt suurepärased ja võimelised võistlema ning võitma mistahes näitustel ümber 
maakera. 
 
Loomulikult olid esindatud eri tüüpi koerad ja osade koerte kasukas ei olnud just 
parimas konditsioonis, kuid kõrget taset oli näha siiski praktiliselt igas klassis. 
Erilise rahuloluga meenuvad kaks noort koera – vend ja õde – kes võitsid mu südame. 
Emase koera puhul oleksin ehk soovinud paari lisasentimeetrit kõrgust, kuid neis 
mõlemas oli olemas õige tüüp, sarm ja terviklikkus. Isases koeras oli selgelt näha seda 
“idamaist salapära” – omadust, mida ma tiibeti mastifi juures äärmiselt kõrgelt hindan. 
Kõigele lisaks oli tegemist väga noorte koertega, kes tulevikus kindlasti veelgi 
arenevad. 
 
Eriauhindadest rääkides tekkis mul üks arusaamatus – arvasin, et pean valima parima 
ilme, kuid tegelikkuses oodati parima pea valimist. Need on minu arvates siiski kaks 
väga erinevat asja, kuid loodan, et tegemist oli siiski vaid väikese viperusega. 
 
Tshempionklassi isased olid tõesti uhked. Esimene neist – hilisem TP ja BIS-1 – oli 
täiskasvanud koer, massiivne ja väga tõuline isend, tippkvaliteediga, atraktiivne, 
maskuliinne ning täis väärikust ja uhkust. Kõigele lisaks oli tegemist väga heas vormis 
ning oma kehakaalu arvestades suurepärase liikumisega koeraga. Tõeline 
rahvusvahelise klassi tshempionkoer. 
 
Peale teda oli ringis ka teine fantastiline koer suurepärase kasukaga, kelles oli samuti 
olemas kamaluga õiget tüüpi ja müstilisust. Tema liikumine oli veidi vähem jõuline kui 
minu BIS koeral, sellest hoolimata oli nauding teda vaadata – teine tõeline 
TSHEMPION. 
 
Emaste koerte osas oli pilt ehk veelgi homogeensem. Seal olid kaks tshempionidest õde, 
tõeliselt muljetavaldavad, täis glamuuri ja ehtsat tiibeti tüüpi. Üks neist oli hiljem PE-1, 
teiselt koeralt oleks oodanud natukene paremat iseloomu, kuid kehaehituselt oli ta 
tõeliselt silmapaistev. Hämmastavalt kõrge rahvusvahelise tasemega koeri oli veelgi ja 
minu jaoks oli tõeline au neid hinnata ja nautida neid tõeliselt esmaklassilisi tiibeti 
mastifeid. 



 
Minu teine tõug oli cane corso, kahtlemata märksa heterogeensem, kuid nägin ka koeri, 
kellel oli tõeliselt õiget tüüpi näoilme – väga oluline omadus loomaks terviklikku 
tõulisuse üldmuljet. Minu võitja emane oli äärmiselt veetlev. Suurepärast tüüpi noor 
koer, kes liikus nagu puuma. Tõu parimaks ja BIS -2 võitjaks panin aga tema venna – 
fantastilise noore isase, keda esitleti supervormis nii, et pääsesid esile kõik tema head 
omadused: ilme, pea, suurus, massiivsus. See oli optimaalses kaalus ilusa liikumisega 
koer, kelles oli tõelist klassi. Järjekordne rahvusvahelise kategooria koer. 
 
Mul oli heameel hinnata ka minu oma tõugu – pürenee mastifeid. Koos kohapealsete 
entusiastide ja kasvatajatega olid Tallinnas esindatud ka minu head sõbrad Soomest ja 
see oli tõeline rõõm. Tase oli hea ja mind ootas ka üllatus. Tõeliselt esmaklassiline noor 
isane koer, kes võiks edukalt võistelda ükskõik kus ümber maailma, muuhulgas ka 
Hispaanias. Sellel koeral oli praktiliselt perfektne kehaehitus, mis andis talle suursuguse 
ja erilise liikumise. Ainus, mida see koer vajab, on veel paar aastat küpsemiseks, aga 
tema suurepärane kvaliteet on juba näha. See koer oli ka minu TP. 
 
VSP oli massiivne emane, suurepärase luustikuga õiget tüüpi koer. Oli teisigi väga häid 
koeri, osad suurepäraste peadega. Te peaksite oma koerte treenimisega natukene 
rohkem vaeva nägema...!!!!! 
 
Kokkuvõttes oli tegemist suurepärase kogemusega, nautisin sellest igat minutit. Kuna 
kardan, et võin kedagi unustada, ei maini oma tänus kedagi nimepidi, kuid – mastifite 
tõuühingu esimees, näituse komitee liikmed, osalejad Eestist ja välismaalt, sõbrad: 
Aitäh! Aitäh Aitäh! 
 
Siiralt teie, 
Rafael 
 
 
 


