
INTERNATIONALE TENTOONSTELLING TE ARNHEM 
24 mei 2015 

 
 
Kampioen reu: Kamp. United Dream from Kind of Magic BWNL‘15 (Kamp. Inma’s 
New American Dream x Mariri Red from Kind of Magic; Eig. S. Soeters). 
 
Reserve-Kampioen reu: Inma´s You are the One and Only NJK’14 
(Hammalgardens Top Collection x Inma´s Make my day Again; Eig. A. Meerts-
Geerlings). 
 
Kampioen teef: Kamp. & Int.Sh. Kamp. Tremletts Bell from Kind of Magic 
NJK‘13, JW‘13 (Sh.Ch. Ferndel Aeron Magregor x Kamp. Jonabel from Kind of 
Magic; Eig. J. in ‘t Groen-de Kovel). 
 
Reserve-Kampioen teef: Faith Boleyn van Berkenstein (Kamp. Inma‘s Wheels of 
Fortune x Kamp. Wallace Boleyn van Berkenstein; Eig. M. Huis in ‘t Veld). 
 
 
 
 
                     Beste van het ras: Kamp. United Dream from Kind of Magic  
 
 
 

Keurmeester: Mw. D. Wilbers-Boerekamp (NL) 
Aantal ingeschreven Welsh Springer Spaniels: 18 

Foto: J. Oudenbroek 
 
 

 
Jeugdklas reuen 
Khandor Our Loyal Welsh (Rocbee Woodstock x Arizona Rhosyn Our Loyal Welsh 
Eig. A. Tunnissen). 12 maanden oude reu met een mooi hoofd, mooi vierkant hoofd. 
Uitmuntende hoekingen in voor- en achterhand. Voor voeten mochten iets 
compacter. Borst voor leeftijd voldoende ontwikkeld. Mooie vacht. Heeft wanneer 
gestabiliseerd, een goed uitgrijpend gangwerk. Elleboog draait wat uit. 
1 Uitmuntend. 
Goldspell Step On Edge (Ch. Clussexx Step On it to Dons x Benton Fifth Avenue; 
Eig. J. in ‘t Groen-de Kovel). 14 Maanden oude reu. Mooi besneden hoofd. Vierkant 
beeld, met uitstekende hals. Oog voldoende donker. Hoekingen in voor- en 
achterhand in harmonie. Uitstekende hoeking in voorhand, achter kon hij wat meer 
knie hebben. Toont welving over de lendenen en is mooi bespierd. 
2 Uitmuntend. 
 
Tussenklas reuen 
Cover Girl’s Sianel Cymro NJK’15, BJWNL’15 (Kamp. Mastermind from Kind of 
Magic x Sianel Boleyn van Berkenstein; Eig. J. Smits). 19 Maanden oude reu die een 
compact beeld heeft. Hoofd kon iets verfijnder. Mooi gewelfde schedel, passende 
voorsnuit. Mooie uitdrukking. Goede hals. Voldoende voorborst, maar mocht gezien 



de leeftijd meer ribwelving tonen. Zeer goede hoeking in de achterhand. Tijdens 
gaan vóór goed uitgrijpend, maar achter nauw en kon de hakken beter strekken. 
1 Uitmuntend. 
Inma’s Zig Zag NJK’15 (Kamp. Mastermind from Kind of Magic x Kamp. Inma’s 
Once in a Lifetime ; Eig. J. Tak). 18 Maanden oude reu. Compact beeld. Eigenlijk een 
mooi mannelijk hoofd, maar jammer van een tikkeltje ramsneus. Sterke hals, 
overgaand in rechte rug, mist roach over de lendenen. Hoeking voor- en achterhand 
in harmonie. Voeten mochten iets katachtiger. Lichaam diep en goed gewelfd. 
Tijdens gaan voorhand voldoende uitgrijpend maar achter geen stuwing en toont 
daarnaast een rol over de rug. 3 Zeer Goed. 
Haven-Lynley van Lindestate (Ch. Welfords Jesmond Waterfall x Cadi-Laelia van 
Lindestate; Eig. I. Heijnen). 17 Maanden oude reu. Hoofd met mooie welving over de 
schedel, maar zag voorsnuit graag tikkeltje langer en iets meer besneden op de 
wangen. Mooie sterke hals overgaand in correcte rug. Lichaam al heel mooi 
ontwikkeld voor leeftijd. Mooie schouderligging, opperarm mocht tikkeltje langer. 
Goede hoeking in achterhand. Toont uitstekend gangwerk. 2 Uitmuntend. 
 
Openklas reuen 
Inma´s You are the One and Only NJK’14 (Hammalgardens Top Collection x 
Inma´s Make my day Again; Eig. A. Meerts-Geerlings). 2 Jaar oude reu. Fraai 
compact type. Mooi mannelijk hoofd in alle onderdelen. Fraai diep lichaam met mooie 
ribwelving en korte lendenen. Uitmuntende hoekingen in voor- en achterhand, met 
uitstekende welving over de lendenen tijdens het gaan. Daarnaast achter goed 
ontwikkeld onderbeen. Goede vacht. 
1 Uitmuntend, Reserve Kampioen (RES.CAC-RES.CACIB). 
 
Kampioensklas reuen 
Kamp. United Dream from Kind of Magic BWNL‘15 (Kamp. Inma’s New American 
Dream x Mariri Red from Kind of Magic; Eig. S. Soeters). Heel mooi totaalbeeld. Mooi 
hoofd, fraaie hals. Uitmuntende hoekingen in voor- en achterhand. Lichaam goed 
diep en goed gewelfde ribben. Goed uitgrijpend gangwerk  met de gewenste welving 
over de lendenen. Voorvoet kon iets compacter. Fraaie vacht en kleur. 
1 Uitmuntend, Kampioen, Beste van het ras en 2e in de rasgroep (CAC-CACIB-
BOB-BIG2). 
 
Puppyklas teven 
Waiting For You Fan ‘t Detica (Kamp. Mastermind  from Kind of Magic x Simply the 
Best Fan ‘t Detica; Eig. G. Aardema-Poede). 8 Maanden oud teefje met heel mooi 
vrouwelijk hoofd, met hele mooie verhoudingen. Mooi vrouwelijk hoofd met hele 
mooie uitstraling. Hele fraaie hals. Voor leeftijd al een heel mooi ontwikkeld lichaam. 
Uitmuntende hoekingen in voor- en achterhand met een heel mooi ontwikkeld 
onderbeen. Moet nog aan tentoonstelling wennen. 1 Veel Belovend. 
 
Jeugdklas teven 
Utopia Fan ‘t Detica (Rocbee Woodstock x La Isla Bonita Fan ‘t Detica; Eig. J. 
Oudenbroek). 15 Maanden oude teef, met een heel mooi hoofd. Hals voldoende 
lang, overgaand in goede ruglijn. Lichaam voldoende ontwikkeld. Zeer goede 
voorhand, uitmuntende achterhand. Goed uitgrijpend gangwerk. 2 Uitmuntend. 
Ivy-Laelia van Lindestate (Ch. Welfords I’m Number One x In The Summertime Fan 
‘t Detica; Eig. M. Berendschot-v.d. Veer & A. Geerdink). 14 Maanden oud teefje met 



een heel mooi ontwikkeld lichaam. Hoofd vrouwelijk met gewelfde schedel. Voorsnuit 
mag tikkeltje langer. Mooi oog en pigment. Uitmuntende hoekingen voor- en 
achterhand. Tijdens gaan mooi uitgrijpend gangwerk met de juiste welving over de 
lendenen. 4 Uitmuntend. 
Faith Boleyn van Berkenstein (Kamp. Inma‘s Wheels of Fortune x Kamp. Wallace 
Boleyn van Berkenstein; Eig. M. Huis in ‘t Veld). 18 Maanden oude teef. Compact 
beeld, heel mooi hoofd met hele mooie uitdrukking. Uitmuntende hals, uitmuntende 
hoeking in voorhand. Uitmuntende hoeking in achterhand, heeft ribwelving maar 
moet nog verder ontwikkelen in lichaam. Voorvoetjes mochten iets compacter. 
Tijdens het gaan voldoende stuwing met de achterhand, voor iets uit de elleboog. 
1 Uitmuntend, Reserve Kampioen (Res. CAC). 
Joy Our Loyal Welsh (Rocbee Woodstock x Royailes Tulip; Eig. A. Wetsteyn). 12 
Maanden oud teefje. Goed compact rasbeeld. Vrouwelijk hoofd met mooie gewelfde 
schedel. Mooi oog en expressie. Uitmuntende hals overgaand in goed geplaatste 
schouder. Opperarm kan iets schuiner. Uitstekend ontwikkeld lichaam voor leeftijd. 
Uitmuntende hoeking in de achterhand. Mooi uitgrijpend gangwerk met gewenste 
welving over de lendenen. Compacte voetjes. 
3 Uitmuntend. 
 
Tussenklas teven 
Take Care of You Fan ‘t Detica (Rocbee Woodstock x Caribean Queen Fan ‘t 
Detica; Eig. G. Aardema-Poede). 20 Maanden oude teef van compact beeld. Hoofd 
met mooie welving over de schedel. Uitmuntende hals en voorhandshoeking. Goed 
ontwikkeld lichaam. Zeer goede achterhandshoeking. Harmonisch, uitgrijpend 
gangwerk met welving over de lendenen. Mooie vacht. 1 Uitmuntend (RES.CACIB). 
Xsara Soul from Kind of Magic (Kamp. Quarterback from Kind of Magic x Pink 
Lady from Kind of Magic; Eig. S. Stellaard & H. Stellaard). 20 Maanden oude teef. 
Vrouwelijk totaalbeeld. Mooi hoofd met mooi gewelfde schedel. Fraaie hals, 
overgaand in mooie rugbelijning. Goed ontwikkeld lichaam en ribpartij. In stand 
achterhand uitmuntend, veel bespiering tonend, maar tijdens het gaan komt dit niet 
tot uitdrukking wat stuwing betreft. Iets nauw van achter en voor iets uit de elleboog. 
2 Uitmuntend. 
Cover Girl’s Sianel Manon (Kamp. Mastermind from Kind of Magic x Sianel Boleyn 
van Berkenstein; Eig. J. Smits & I. Buiting). 18 Maanden. Teef met compact beeld, 
die meer rasbeeld kan tonen. Dit uit zich vooral in hoofd, wat een langere voorsnuit 
kan gebruiken. Uitmuntende hoeking in de voor- en achterhand. Tijdens het gaan 
goed uitgrijpend gangwerk met welving over de lendenen. Zou iets zwaarder in bone 
mogen zijn. Ondanks de keurige constructie toch een zeer goed. 4 Zeer Goed. 
Hazel-Laelia van Lindestate NJK’15, BJWNL’15 (Ch. Welfords Jesmond Waterfall 
x Cadi-Laelia van Lindestate; Eig. M. Berendschot-v.d.Veer). 17 Maanden oude teef. 
Zeer goed ontwikkeld. Uitmuntende hals, overgaand in goede ruglijn. Goede 
schouderblad ligging, maar opperarm kan schuiner. Achterhand kon meer hoeking 
tonen. Tijdens het gaan is er daarom weinig stuwing in de achterhand, en daarom 
draaien uit de ellebogen in de voorhand. Hoofd met mooie welving en vriendelijke 
uitdrukking. 3 Zeer Goed. 
 
Openklas teven 
Red Love Fan ‘t Detica (Zorro Fan ‘t Detica x Simply the Best Fan ‘t Detica; Eig. A. 
Otting). 28 maanden oude teef. Goed vrouwelijk hoofd. Uitmuntende hals en 
voorborst, overgaand in correcte rug met correct bone. Goede voorborst, goed 



ontwikkeld lichaam. Goede schouder opperarm mocht schuiner. Uitmuntende 
achterhand met juiste onderbenen. Tijdens gaan achter goed uitgrijpend gangwerk. 
Voor wat los in ellebogen. 1 Uitmuntend. 
 
Kampioensklas teven 
Kamp. & Int.Sh. Kamp. Tremletts Bell from Kind of Magic NJK‘13, JW‘13 (Sh.Ch. 
Ferndel Aeron Magregor x Kamp. Jonabel from Kind of Magic; Eig. J. in ‘t Groen-de 
Kovel). 2 Jaar oude teef. Heel mooi ontwikkeld. Fraai vrouwelijk hoofd met mooie 
welving en uitdrukking. Fraaie hals, overgaand in goede rug. Uitmuntende hoeking in 
voorhand. Fraai diep lichaam met mooie ribwelving. Uitmuntende hoeking in 
achterhand. Goed uitgrijpend gangwerk, tikkeltje nauw in de achterhand. Fraaie 
vacht van kleur en structuur. 
1 Uitmuntend, Kampioen (CAC-CACIB & Def. Int.Sh. Kamp.) 
 

De keurmeester: Mw. D. Wilbers-Boerekamp (NL) 
 


