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Kampioen reu: Kamp. Sunrise from Kind of Magic NJK‘13 (Cedar Sunset x Kamp. 
Gala Queen from Kind of Magic; Eig. T. Veldkamp-de Jong). 
 
 
 
Reservekampioen reu: Dustin Boleyn van Berkenstein NJK ´14 (Kamp. Inma‘s 
Just in Time x Vaya Boleyn van Berkenstein; Eig. F. Bod 
 
 
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). 
 
 
Reservekampioen teef: Kamp. Wismers Bell from Kind of Magic NJK’14, CW‘15 
(Islanza Oh Boy x Quebec Bell from Kind of Magic; Eig. J. in ‘t Groen-de Kovel & D. 
Kuijs). 
 
 
 
                        Beste van het ras: Kamp. Sunrise from Kind of Magic  
 
 
 
                                   Keurmeester: Mw. A. Bennink-Smies (Nl) 

Aantal ingeschreven Welsh Springer Spaniels: 10 
Foto: R. Reinink 

 
 

 
Jeugdklas reuen 
Blackberry from Kind of Magic (Ch. Welsh Dream’s Hot Coffee x Orinoco Flow 
from Kind of Magic; Eig. R. Reinink). 9 maanden, goed ontwikkeld voor de leeftijd, 
goed hoofd, oog mooi en gebit, correcte voorhand hoeking, al mooi ontwikkeld 
lichaam, goede achterhand, correct aangezette staart, goed bone, goede voeten, 
goede vacht structuur, vlot in de beweging, boven belijning moet nog wat vaster 
worden. 2 Uitmuntend. 
Khandor Our Loyal Welsh (Rocbee Woodstock x Arizona Rhosyn Our Loyal Welsh 
Eig. A. Wetsteyn & A. Tunnissen). 15 maanden, goed ontwikkeld voor de leeftijd, 
mooi mannelijk hoofd en goede expressie, goede hoekingen in voor en achterhand, 
kan in de ribwerveling nog wat verder ontwikkelen en ellebogen moeten nog wat 
beter gaan sluiten. Goed aangezette en gedragen staart, krachtig bone, goede 
voeten, mooie haar kwaliteit, al goede bewegingen, bewegingen nog wat stabieler. 
1 Uitmuntend. 
 
Tussenklas reuen 



Dustin Boleyn van Berkenstein NJK ´14 (Kamp. Inma‘s Just in Time x Vaya Boleyn 
van Berkenstein; Eig. F. Bod). 22 maanden goed type, mooi hoofd, goed oogbol en 
gebit, goede hals en schouder, voor de leeftijd goed ontwikkeld, in lichaamsdiepte 
goed ontwikkeld, krachtig achterhand en goede staart aanzet, krachtig bone en 
goede voeten, goede vacht, gaat goed met goede boven belijning. 1 Uitmuntend, 
Reserve Kampioen (RES.CAC-RES.CACIB). 
 
Kampioensklas reuen 
Kamp. Sunrise from Kind of Magic NJK‘13 (Cedar Sunset x Kamp. Gala Queen 
from Kind of Magic; Eig. T. Veldkamp-de Jong). Uitmuntend type. Mooi ontwikkeld. 
Heel mooi hoofd, de juiste expressie. Goed gebit, lichaam mooi in balans met juiste 
hoekingen. Goede bespiering, krachtig bone, goede voeten, mooie beharing, gaat 
probleemloos met goede boven belijning. 1 Uitmuntend, Kampioen, Beste van het 
ras, Rasgroepwinnaar en 7e Best in Show (CAC-CACIB-BOB-BIG1-BIS7). 
 
Jeugdklas teven  
Llawen Lady Our Loyal Welsh (Ferndel Amren for Laithmoor x Wingi Our Loyal 
Welsh; Eig. A. Wetsteyn). Jonge teef, volop in ontwikkeling, nog wat smal in het 
hoofd. Goed oog en gebit, goede hoekingen in voor en achterhand. Heeft tijd nodig 
voor verdere ontwikkeling in het lichaam. Staat mooi in balans. goed aangezette en 
gedragen staart, passend bone, goede haar structuur die nog iets rijker moet 
worden. Vlot in beweging, goede boven belijning. 1 Zeer Goed. 
Autumn Rose from Kind of Magic (Kamp. Wild Chase des Vauriennes x Kamp. 
Jonabel from Kind of Magic; Eig. J. in ‘t Groen-de Kovel). Jonge teef. Volop in de 
ontwikkeling, nog wat fijn in het hoofd. Goed oog en gebit, overgang hals schouder 
mag wat vloeiender. Goed gehoekte achterhand, goede benen en voeten, goed 
aangezette staart. Heeft nog veel tijd nodig voor verdere ontwikkeling, goede haar 
structuur, de kleur mag iets warmer zijn. Nog een zeer jeugdige beweging, meer 
zelfvertrouwen. 2 Zeer Goed.  
 
Tussenklas teven 
Utopia Fan ‘t Detica (Rocbee Woodstock x La Isla Bonita Fan ‘t Detica; Eig. J. 
Oudenbroek). 22 maanden. Goed ontwikkeld, goed gevormd hoofd, graag zachtere 
uitdrukking. Goede hoekingen in voor en achterhand, kan in borst diepte nog wat 
uitzwaren, ellebogen nog wat beter aansluiten, goede beharing, goede staart aanzet, 
goede benen en voeten, zou wat gecontroleerder in de bewegingen moeten zijn, 
ze komt heel moeilijk uit de telgang. 2 Zeer Goed. 
Enjoy Boleyn van Berkenstein (Kamp. Ravel Boleyn van Berkenstein x Kamp. 
Tristan Boleynvan Berkenstein; Eig. M. Huis in ’t Veld). Goed ontwikkeld voor de 
leeftijd. Moet in voor snuit nog wat verder ontwikkelen. Goede expressie, goede voor 
en achterhand, typische boven belijning, goed aangezette en gedragen staart, 
passend bone, goede voeten, mooie beharing, gaat goed. 1 Uitmuntend. 
 
Openklas teven 
Kamp. Wismers Bell from Kind of Magic NJK’14, CW‘15 (Islanza Oh Boy x 
Quebec Bell from Kind of Magic; Eig. J. in ‘t Groen-de Kovel & D. Kuijs). Mooi teefje 
van 2 jaar. Mooi in balans, goede maat, goed gevormd vrouwelijk hoofd, goed oog en 
gebit, goede hals en schouder, opperarm zou iets schuiner mogen, goede sterke 
achterhand, goede staart, krachtig bone, voorpoten mogen iets krachtiger zijn, mooie 



beharing, gaat vlot met goede boven belijning, voor iets uit elleboog. 1 Uitmuntend, 
Reserve Kampioen (RES.CAC-RES.CACIB). 
 
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).  Mooi ontwikkeld teefje van 3 jaar. Mooie verhoudingen en maat. Goed type, 
goed gevormd vrouwelijk hoofd, goed oog en gebit, mooie hals en schouder 
belijning. Opperarm mag iets schuiner liggen, typische boven belijning, krachtige 
achterhand, goede staart, goede benen en voeten, mooie beharing, gaat vlot, goed 
temprament. 1 Uitmuntend, Kampioen (CAC-CACIB). 
 

De keurmeester: Mw. A. Bennink-Smies (Nl) 
 


