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Kampioen reu:  Inma’s Wheels of Fortune NJK’13 (Kamp. Inma’s Rising Star Again 
x Kamp. Inma’s Famous Again; Eig. I. v.d. Beuken). 
 
Reserve-Kampioen reu: Sunrise from Kind of Magic NJK‘13 (Cedar Sunset x 
Kamp. Gala Queen from Kind of Magic; Eig.T.Veldkamp – de Jong). 
 
Kampioen teef:  Inma’s Within Temptation NJK’13 (Kamp. Inma’s Rising Star 
Again x Kamp. Inma’s Famous Again; Eig. I. v.d. Beuken). 
 
Reserve-Kampioen teef: Kamp. Orange Sweet from Kind of Magic 
NJK’11,EJW’11 (Ch. Benton Ugly Duckling x Kamp. Gala Queen from Kind of Magic; 
Eig. C. Vlasblom). 
 
 
 
                             Beste van het ras: Inma’s Within Temptation 
 

Keurmeester: Mw.A.Bennink- Smies (NL) 
Aantal ingeschreven Welsh Springer Spaniels: 14 

Foto: Ruud Rolaff 
 

 
Jeugdklas reuen 
Bolero Boleyn van Berkenstein ( Kamp. Ravel Boleyn van Berkenstein x My 
Siobhan van Berkenstein; Eig.J.van Velsen). 13 maanden, voor de leeftijd goed 
ontwikkeld, mist op dit moment de typische bovenbelijning, krachtig mannelijk hoofd, 
goed  oog, oor, gebit. Goed gehoekte voorhand, goede lendepartij, goed aangezette 
en gedragen staart, krachtig bone, goede voeten, goede vacht. Vrolijk in de 
beweging, maar zag graag meer stuwing uit de achterhand, goed temperament. 
3 Zeer Goed. 
Vivista Star from Kind of Magic (Sh.Ch. Nyliram Blazing Star x Kamp. Melrose 
from Kind of Magic; Eig. E.Rolaff). 12 maanden, goed ontwikkeld voor de leeftijd, 
krachtig mannelijk hoofd, goed oog, oor, gebit. Opperarm zou wat beter gehoekt 
mogen zijn, zodat ellebogen beter aan zouden kunnen sluiten, goed ontwikkeld 
lichaam en krachtige lendepartij, goed aangezette en gedragen staart, goede benen 
en voeten, mooie beharing. Gaat met goed temperament, maar wat wijd in front  
2 Uitmuntend. 
Inma´s You are the One and Only  ( Hammalgardens Top Collection x Inma´s Make 
my day Again; Eig. A.Meerts-Geerlings). 11 maanden,  mooi type reu, goed 
ontwikkeld, mooi hoofd, oor mag iets typischer, goede hals en schouder, goed 
ontwikkeld lichaam, goed gehoekte achterhand, krachtig bespierd, goede staart. 
krachtig bone en goede voeten, mooie beharing. Gaat vlot met juist temperament 
1 Uitmuntend. 
 
Tussenklas reuen 
Inma’s Wheels of Fortune NJK’13 (Kamp. Inma’s Rising Star Again x Kamp. Inma’s 
Famous Again; Eig. I. v.d. Beuken). 23 maanden,  goed type, mooi hoofd  vol adel, 



goed oog, oor, gebit. Goed gehoekte voor en achterhand, mooi diep lichaam, goede 
lende partij, goed aangezette en gedragen staart, goede benen en voeten, mooie 
vacht, goed verzorgd. Geweldig temperament. Gaat ruim uitgrijpend en goed 
stuwend. 1 Uitmuntend, Kampioen ( CAC-CACIB). 
 
Openklas reuen 
Gemill Star Chaser (Gemill  Prince of Thieves x Cerysan Take a Change at Gemill; 
Eig.G.Aardema-Poede). 3 jaar, goed ontwikkeld in goede conditie, goed gevormd 
mannelijk hoofd expressie kan iets zachter, goed oor en gebit. Voldoende gehoekt in 
de voorhand, achterhand zou wat stabieler kunnen zijn, goede staart, goed bone vlot 
in de beweging, bovenbelijning zou typischer moeten zijn, goede vachtstructuur. Mist 
vandaag wat zelfvertrouwen. 3 Zeer Goed. 
Vince Boleyn van Berkenstein (Kamp. Hanky Panky from Kind of Magic x Felicity 
Boleyn van Berkenstein; Eig. A. Meijer). Knappe reu van 30 maanden, mooi hoofd en 
goede expressie, goed oor en gebit. Goede hoekingen in voor en achterhand, diep 
lichaam en krachtige lendepartij,  goede staart, goed bone en goede voeten, mooie 
beharing. Gaat goed, goed stuwend uit de achterhand. Goed temperament. 2 
Uitmuntend. 
Toby (My Welsh I Can Do It x Kadi Karys van Raamvliet; Eig. M. Perdok). Bijna 3 
jaar, heeft ringtraining nodig, laat zich nog niet betasten. Goed type, goed gevormd 
hoofd, goed oog, oor, gebit. Goede hoekingen in voor en achterhand, krachtige 
lendenpartij, goede staart, goede benen en voeten, goede beharing. Goed in de 
beweging, omdat de hond zich nog niet vrij genoeg toont een  4 Zeer Goed. 
Sunrise from Kind of Magic NJK‘13 (Cedar Sunset x Kamp. Gala Queen from Kind 
of Magic; Eig.T.Veldkamp – de Jong). 23 maanden, goed type, goede conditie, mooi 
hoofd en goede expressie, goed gehoekte voorhand, diep lichaam, zou een tikje 
meer kniehoeking mogen hebben, goed bespierd, goede staart, krachtig bone en 
goede voeten. Gaat met goede bovenbelijning. Iets wijd in de ellebogen. 1 
Uitmuntend, Reserve Kampioen  
(RES.CAC-RES.CACIB). 
 
Jeugdklas teven 
Orangs and Sunshine Fan ‘t Detica ( Kamp. Maverick from Kind of Magic x When 
the Lady Smiles; Fan ‘t Detica; Eig.G.Aardema-Poede).12 maanden, goed type, mooi 
vrouwelijk hoofd met goede expressie, goed oor en gebit, goede hals en schouder, 
voor de leeftijd goed ontwikkeld lichaam, goed gehoekte achterhand, goed bespierd, 
krachtig bone, voorvoeten mocht wat straker zijn, goede staart, mooie beharing. Moet 
in de beweging nog wat meer zelfvertrouwen krijgen. 2 Zeer Goed. 
Bentley Boleyn van Berkenstein ( Kamp. Ravel Boleyn van Berkenstein x My 
Siobhan van Berkenstein; Eig. M.Huis in ’t Veld & B.Meijer). 12 maanden, voor de 
leeftijd goed ontwikkeld, goed hoofd, oog, oor en gebit. Zou wat meer hoeking in voor 
en achterhand mogen hebben, goed lichaam, staat wat ondergeschoven, goede 
benen en voeten, goede vachtstructuur. Goed karakter. Moet in de beweging nog 
vrijer worden, vooral in de achterhand. 3 Zeer Goed. 
Wismers Bell from Kind of Magic ( Islanza Oh Boy x Quebec Bell from Kind of 
Magic; Eig.J.in ‘t Groen-de Kovel & D.Kuijs). 9 maanden, goed type, mooi hoofd en 
zachte expressie, goed oor en gebit. Goede hoekingen, diep lichaam kan in 
ribwelving nog wat verder ontwikkelen, goede lendepartij en staart, goede benen, 
polsen konden iets sterker zijn. Gaat goed, nog iets wijd in ellebogen. Goed 
temperament. 1 Uitmuntend. 



 
Tussenklas teven 
Inma’s Wild Cherry (Kamp. Inma’s Rising Star Again x Kamp. Inma’s Famous 
Again, Eig. K. Rozema). Teefje van 20 maanden, goed type, mooi tevenhoofd, 
zachte expressie, goed oor en gebit. Iets steil in opperarm, ellebogen sluiten hierdoor 
niet voldoende aan, goed ontwikkeld lichaam en achterhand, goed bespierd, goede 
staart, goede benen en voeten, goede bovenbelijning. Gaat goed. Iets wijd in front. 
Prima temperament. 2 Uitmuntend. 
Inma’s Within Temptation NJK’13 (Kamp. Inma’s Rising Star Again x Kamp. Inma’s 
Famous Again; Eig. I. v.d. Beuken). 22 maanden, goed type, goed gevormd hoofd, 
goed oog, oor en gebit, goede hoekingen in voor en achterhand, diep lichaam en 
goede bovenbelijning, goede staart, krachtig bone en goede voeten, mooie beharing. 
Gaat goed, ruim en stuwend. 1 Uitmuntend, Kampioen en beste van het ras 
(CAC-CACIB-BOB). 
 
Kampioensklas teven 
Kamp. Orange Sweet from Kind of Magic NJK’11,EJW’11 (Ch. Benton Ugly 
Duckling x Kamp. Gala Queen from Kind of Magic; Eig. C. Vlasblom). 3 jaar, mooi 
teefje, goed type, vrouwelijk hoofd met goed oog, oor en gebit. Goede hoekingen in 
voor en achterhand, zou een tikje meer borstbreedte mogen hebben, goede 
bovenbelijning, goede lendepartij en staart, krachtig bone en goede voeten, mooie 
beharing. Gaat probleemloos. 1 Uitmuntend, Reserve Kampioen (RES.CAC-
RES.CACIB). 
 
 

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


