
JULIETTE CUNLIFFE NÄGEMUS  
EESTI MASTIFFIDE ERINÄITUSE 2007 KOHTA (Raport)  
Mul oli hea meel saades kutset olla kohtunikuks Eesti Mastiffide erinäitusel veebruaris 
2007 ning ootasin seda sündmust väga kannatamatult. Kuna eelmiste aastate osalejate 
arv piirdus 67, 77, 99 ja seejärel jälle 69-ga, pidid korraldajad kindlasti olema nii 
rõõmsad kui ka hämmeldunud, kui osalemisavalduste arv ületas esialgselt planeeritud 
arvu. Kuna juba 2006 aasta lõpuks oli ühele kohtunikule eriloaga lubatud arv 100 
ületatud, siis otsustati, et vajalik ka teine kohtunik. Kuna osalemisavaldusi võeti vastu 
kuni jaanuari lõpuni, suurenes nende arv lõpuks kuni  145-ni! Õnneks oli valitud teiseks 
kohtunikuks Pamela Jeans-Brown. Me tunneme teineteist palju aastaid ning üldjuhul on 
meil koerte osas sarnane nägemus -  vähemalt tiibeti mastifide osas. Klubi kohuseks oli 
otsustada kuidas jaotatakse tõud/sood ning lõpuks jäid Pamelale emased tiibeti mastifid, 
bullmastifid, bordoo dogid, pürenee mastif ja brasiilia fila, kaks viimast tõugu kahjuks 
puudusid. Mina hindasin isaseid tiibeti mastife, inglise mastife, tosasid, naapoli mastife, 
itaalia corsosid, argentiina dogisid ja hispaania mastife. Päeva lõpuks pidime jagama 
erinevad eriklassid, nagu kasvatajate jne, ma otsustasin kõikide Tõu Parimate valikud, 
Pamela aga kõik Kutsikate ja Tõu VSP ning Parima Veterani kasuks.  Õnnetuseks ma 
kannatasin migreeni või eilsel õhtul saadud toidumürgituse käes (ma kunagi ei saa teada 
mis täpselt see oli) ning pealelõunat halvenes mu enesetunne kiiresti. Jumal tänatud, et 
mu aju saatis mulle signaali ning ma saan ainult vabandada osalejate ja korraldajate ees 
minu sagedaste värske õhku ja wc äraminekute  eest! Mul on nii kahju, mul tõepoolest 
ei olnud kunagi  varem niisugust kogemust! Eriti soojalt ma pean tänama mu 
suurepäraseid ringikorraldajaid ja Kaire Meristot, kes hoolitses minu eest terve päev.  
Samuti olen tänulik Pamela Jeans-Brown’ile, kes tegeles juunior händlerite ja paaride 
”eriklassidega” üksi, andes mulle võimaluse koguda ennast kokku päeva pea-
autasustamiste – BIS võistluse jaoks. Saabudes näitusele avaldas mulle muljet suur hulk 
karikaid võitjate jaoks ning sain aru, miks korraldajatel võttis 2 päeva selleks, et kõik välja 
panna. Päeva jooksul muutus karikatega laud aina vähem raskemaks kuna hindamine 
läks edasi. Mina olin väga rõõmus võitjate üle, kuid kolm tõugu on väärt eraldi mainimist 
– tiibeti mastif, itaalia corso ja argentiina dogi. Alati ei ole lihtne võrrelda väga rasket 
moloss-tüüpi tõuge selgejooneliste ja vähem kaaluvatega. Näiteks minu poolt Tõu 
Parimaks valitud hispaania mastif Harem Ulmaf Karus-Kahrut oli väga uhke isend, kuid 
olles ainult juunior vajab ta keha veel arenemist. Tal oli  tõepoolest super pea ja kogu 
potentsiaal olemas ning oleks kena näha teda juba täiskavanuna. Muljet avaldasid ka 
inglise mastifi ja tosa Tõu Parimad. Naapoli mastifidel oli ka mitu head näitajat, kuid 
leidsin, et parimatel peadel olid vähem head kehad ja vastupidi. Tiibeti mastifid olid 
esindatud näitusel kõige arvukamalt ning mul oli au olla kohtunikuks 33 isastele, 
enamuses Eestist.  Väga sügavat muljet avaldas üldine osavõtjate tase ning olin kohe 
rabatud karvkatte tihedusest ja rikkalikkusest, mille kvaliteet oli enamuses suurepärane. 
Selge, et külm kliima paneb selle tõu väga hästi riidesse. Mina sooviks vaid, et osavõtjad 
ei kammiks oma koerte pead nii kunstlikul viisil kohevaks. Ma ”rikkusin soengut” kiiresti, 
katsudes koera ning sageli leidsin koheva soengu alt heade proportsioonidega kolju. 



Paljudel koertel oli hea pea, luustik ning väga head proportsioonid koos jõulise 
kehaehitusega. Minu poolt valitud Parim isane juunior võitis ka teise kohta juuniorite 
BIS-il. See oli Arevekana Bhote Pemba, kes avaldas mulle väga sügava mulje. Alati on 
mõnus näha võimsat isast silmailu pakkuva luustiku ja hea tagajalgade liikumisega. 
Tegelikult mul oli rõõm näha, et nii paljude tiibeti mastifite tagajalgade liikumine oli hea, 
kindlasti palju parem kui siin Inglismaal. Mu poolt valitud Tõu Parim, CH Ejson Od 
Rumcajse Manky oli väga kõrgelt tüüpiline ning terviklikult hea isend, jällegi hea 
liikumisega, kui õnnetuseks ei käitunud ta hästi BIS ringis ning ma ei saanud teda panna 
lõppjärjestusse. See oli kurb, kuna ta on väga ilus koer. Teised tõud, mis on eraldi 
mainimist väärt -  argentiina dogi ja itaalia corso. Oli ainult viis argentiinlast, kuid leidsin 
hea kvaliteedi ning mõnus temperament lisandus boonusena. Olen valinud Tõu Parimaks 
ja BIS I kohale CH Yanni House Strega Enigmatico ning Parimaks Juunioriks ja kogu 
näituse Parimaks Juunioriks tema tütre Estilo Fuerte Amore Infinity, mõlemad olid 
sõitnud näitusele Moskvast 15 tundi. Ma arvan, et need emased on väga head 
kvaliteediga, ilusate peadega, proportsioonide ja väljanägemisega, üleni väga hea 
kehaehitusega. Nemad on väga väärtuslikud selle majesteetliku tõu jaoks. Kui kurb, et 
mõned riigid ei aktsepteeri argentiina dogi, sest neil on koertemaailmale palju pakkuda 
ning tundub, et korrektselt kasvatatuna ja koolitatuna  ei tohi temperament olla 
probleemiks. Corsod olid esindatud rohkemaarvuliselt, kakskümmend, kuid kuigi oli 
esindatud väga erinevad tüübid, olid ka  mõned suurepärased eksemplarid. Negatiivne 
oli see, et leidsin mõned ebatüüpilised pead, ”bokserilaadse” väljanägemise ning 
mõnedel olid liiga ümmargused silmad. Kuid osa neist olid tõepoolest head tõu 
eksemplaarid korrektsete ribide ja lannega, mida ma pean selle tõu puhul tähtsaks. 
Nende omanikud peavad olema väga uhked. Mu poolt valitud Parim Kutsikas, Stanley 
Pat Tokio For Kane Per La Vita oli ainult kuus kuud vana, kuid avaldas sügavat muljet 
oma suurepärase pea ja kolju proportsioonide, hea balansi ja mõnusa liikumisega. Ta ei 
olnud ülekoormatud mitte mingil viisil, mida pean oluliseks selle tõu puhul ning ma 
lõpuks valisin teda teenitult näituse Parimaks Kutsikaks. Parimaks Juunioriks ja näituse 
Parimaks Juunioriks oli Kane Per La Vita Rashel, teine silmapaistev corso, kes osutus mu 
poolt valitud Tõu Parimaks RUS CH Kane Per La Vita Mohammed Ali, (kes viis koju BIS II 
koha) tütreks. Viimane oli tõepoolest kena isane, ilusate proportsioonidega ning 
suurepärase pea, väljanägemise ja kõrvade asetusega. Tal oli just õige kehasubstants, 
tervenisti heade liinidega. Lõppkokkuvõttes oli minu reis Eestisse super kogemus ning 
mind pani üllatuma paljude minu poolt hinnatud koerte kvaliteet, nii Eestist kui 
Venemaalt. Olen tänulik korraldajatele sellise professionaalse näituse organiseerimise 
eest ning mulle antud niisuguse võimaluse eest. Samuti olen tänulik teile, osalejad, kes 
austasite mind oma osalemisega ning andsite mulle shansi näha ja hinnata oma armsaid 
koeri. Enne ärasõitu ma pean ütlema kuivõrd olin mina lummatud Tallinna Vanalinnast, 
mida Kaire meile Pamelaga lahkesti näidas päev enne näitust. Teie olete nii õnnelikud 
riigis nii huvitava ajalooga ning nii hästi säilinud arhitektuuriga.  


