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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: United Dream from Kind of Magic (Kamp. Inma’s New 
American Dream x Mariri Red from Kind of Magic; Eig.S.Soeters). 
 
 
Kampioen teef: Kamp. Wild Rides des Vauriennes (Ch. Ta Wei’s Repris x Chelsea 
Michigama des Vauriennes; Eig. T.L. Harmsen). 
 
 
Reserve-Kampioen teef: Inma’s Within Temptation NJK’13, CW’13 (Kamp. Inma’s 
Rising Star Again x Kamp. Inma’s Famous Again; Eig. I. v.d. Beuken). 
 
 
 
 
                             Beste van het ras: Kamp. Wild des Vauriennes  
 
 
 

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

Foto: J. in ’t Groen 
 
 

 
 
Puppyklas reuen 
Cover Girl’s Sianel Cymro (Kamp. Mastermind from Kind of Magic x Sianel Boleyn 
van Berkenstein; Eig. J.Smits). 8 maanden jonge reu, die al voldoende verhoudingen 
toont. Mooi mannelijk hoofd, fraaie schedel en correct oor. Fraaie hals die over gaat 
in ruglijn. Borstdiepte voldoende diep voor de leeftijd. Uitmuntende hoekingen voor 
en achter, voet voor mag iets krachtiger. Goed uitgrijpend gangwerk, maar nog wat 
rommelig. 1 Veelbelovend- Beste pup. 
 
Jeugdklas 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). 1 ½ jaar compacte reu, fraai 
hoofd in alle onderdelen. Zeer goede hals en ruglijn. Uitmuntende diepe borst en 
lengte. Voorhand meer uitmuntend dan achter hoekingen. Fraaie vacht en 
bevedering. Gangwerk achter goed uitgrijpend iets nauw, voor zeer goed. 
1 Uitmuntend. 
Whodunnit from Kind of Magic ( Ch.Islanza Oh Boy x Quebec Bell from Kind of 
Magic; Eig.J.Koelewijn-Schlijper). 13 maanden oude reu. Mooi mannelijk hoofd. Zeer 



fraaie hals overgaand in ruglijn. Fraaie schouderligging, opperarm een tikkeltje 
langer, uitmuntende achterhand. Borst al genoeg diep voor leeftijd. Fraaie 
bevedering. Gangwerk voldoende, stuwing nog wat rommelig mocht voor iets meer 
uitgrijpen. 2 Uitmuntend. 
 
Tussenklas reuen 
Wild Chase des Vauriennes JW’13, NJK’14 (Sh.Ch. Glenbrows Picture This x 
Kamp. Wild Ride des Vauriennes; Eig. T.L.Harmsen). 19 maanden oude reu. 
Mannelijk hoofd met iets geronde schedel. Correct oor, oog. Fraaie hals overgaand in 
ruglijn. Fraaie diepe borst. Harmonisch in hoekingen. Fraaie vacht en bevedering. 
Goed uitgrijpend gangwerk, toont goede welving bij het gaan. 2 Uitmuntend. 
United Dream from Kind of Magic (Kamp. Inma’s New American Dream x Mariri 
Red from Kind of Magic; Eig.S.Soeters). 18 maanden oude reu, uitmuntend rasbeeld, 
mooi mannelijk hoofd, overgaand in hals. Hoekingen voor en achter harmonisch. 
Fraaie borst voor leeftijd, voldoende diep. Fraaie vacht. Tijdens het gaan voldoende 
stuwing en gewenste welving over lenden.1 Uitmuntend, Reserve Kampioen 
(RES.CAC). 
 
Openklas 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). 2 jaar. Fraai rasbeeld, mooi hoofd, fraaie hals 
overgaand in rug. Fraaie borst in lengte en diepte. Uitmuntende hoekingen in voor en 
achterhand. Gangwerk met ruim voldoende stuwing, maar achter zowel in stand en 
tijdens gaan wat nauw. Fraaie vacht en bevedering. 1 Uitmuntend, Kampioen 
(CAC). 
Sunrise from Kind of Magic NJK‘13 (Cedar Sunset x Kamp. Gala Queen from Kind 
of Magic; Eig.T.Veldkamp – de Jong). 2 jaar. Fraai hoofd, zeer mooie hals. 
Uitmuntend in borst in lengte en diepte. Uitmuntende voorhand hoeking met 
voorborst,maar achterhand hoeking kon meer linie en onderbeen gebruiken. 
Gangwerk voor voldoende uitgrijpend en achter mist stuwing en gaat nauw. Fraaie 
vacht en bevedering. 3 Uitmuntend. 
Vince Boleyn van Berkenstein (Kamp. Hanky Panky from Kind of Magic x Felicity 
Boleyn van Berkenstein; Eig. A. Meijer). 3 jaar oude reu met mannelijk hoofd. 
Voldoende lange hals overgaand in ruglijn  Zeer goede hoeking voorhand, 
uitmuntende achterhand. Borst voldoende lengte en diepte. Welving over de lenden 
tijdens het gaan. Goede stuwing van achterhand maar iets nauw, wat hoog gedragen 
staart. Voeten mochten wat krachtiger. Fraaie vacht en bevedering. 2 Uitmuntend. 
 
Kampioensklas reuen 
Forever Texas from Churchknights NJK ‘11 (Kamp. Innuendo from Kind of Magic 
x Dreamin of You des Vauriennes; Eig. R.  Koks). 4 jaar. Reu die compact toont, 
mannelijk hoofd, goede hals overgaand in rug, borst voldoende in lengte en diepte. 
Hoekingen harmonisch, maar mocht in voor en achterhand meer hoeking hebben. 
Tijdens het gaan harmonisch gangwerk, maar gebrek aan stuwing, voor iets uit de 
ellebogen. Fraaie vacht en bevedering. 1 Uitmuntend. 
 
Puppyklas teven 
Cover Girl’s Sianel Manon (Kamp. Mastermind from Kind of Magic x Sianel Boleyn 
van Berkenstein; Eig. J.Smits & I.Buiting). 8 maanden oud teefje, wat nog erg jong 
oogt. Vierkante bouw. Echt vrouwelijk hoofdje. Hoekingen voor en achter in 



harmonie. Moet nog wel ontwikkelen in totaalbeeld. Tijdens het gaan met wel veel 
stuwing. Nog erg onzeker in de ring. 1 Belovend. 
 
Jeugdklas teven 
Bentley Boleyn van Berkenstein ( Kamp. Ravel Boleyn van Berkenstein x My 
Siobhan van Berkenstein; Eig. M.Huis in ’t Veld & B.Meijer).15 maanden compact 
vrouwelijk teefje. Mooi vrouwelijk hoofd. Zeer goede hals overgaand in  ruglijn, goede 
schouderligging, zag opperarm is schuiner en langer. Borst voor de leeftijd goed 
ontwikkeld. Mocht iets meer hoeking hebben in de achterhand. Mooie vaste voetjes. 
Bevedering voldoende voor de leeftijd. Tijdens het gaan gangwerk harmonisch maar 
mocht voor en achter meer uitgrijpen. 2 Uitmuntend. 
Eirian Our Loyal Welsh ( Xanthos Our Loyal Welsh x Silke Our Loyal Welsh; Eig. A. 
Wetsteyn). Absent. 
Gayfeathers Caramella ( Kamp. Mastermind from Kind of Magic x Gayfeathers 
Magic Moonlight; Eig. L.Helling). 1 jaar oud teefje. Heel mooi hoofd. Lichaam mooi in 
verhouding, met voldoende borst diepte en lengte voor leeftijd. Goede 
schouderligging, opperarm een tikkeltje schuiner. Uitmuntende hoekingen 
achterhand. Tijdens het gaan achter mooi en breed uitgrijpend, voor iets te kort. 
Vacht voldoende voor leeftijd. Toont mooie welving tijdens het gaan over de 
lendenen. 1 Uitmuntend. 
 
Tussenklas 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). 20 maanden oud teefje. Hele 
mooie verhoudingen, vrouwelijk hoofd, mooie hals overgaand in rug, mooie diepte en 
lengte van de borst. Uitmuntende schouder, de opperarm mocht iets schuiner. Voor 
voeten wat sterker, uitmuntende achterhand. Gaat tijdens het gaan met stuwing. 
Fraaie bevedering. 2 Uitmuntend. 
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). 18 
maanden oude teef. Fraai vrouwelijk hoofd met fraaie hals overgaand in rug. Fraaie 
borst in lengte en diepte. Welving over de lendenen, harmonische hoekingen in voor- 
en achterhand. Mooie vaste voeten. Fraaie bevedering en gaat harmonisch door de 
ring. 1 Uitmuntend. 
 
Openklas teven 
Inma’s Within Temptation NJK’13, CW’13 (Kamp. Inma’s Rising Star Again x 
Kamp. Inma’s Famous Again; Eig. I. v.d. Beuken). 2 jaar Mooi rasbeeld, vrouwelijk 
hoofd, fraaie hals overgaand in ruglijn, Goede borst van lengte en diepte. Gaat met 
veel swing door de ring. Uitmuntende schouderligging, opperarm mocht iets schuiner. 
Uitmuntende achterhand hoekingen. Gaat met veel swing door de ring en veel drive 
en gewenste welving voor de lendenen. 
1 Uitmuntend, Reserve Kampioen (RES.CAC). 
 
Kampioensklas teven 
Kamp. Wild Rides des Vauriennes (Ch. Ta Wei’s Repris x Chelsea Michigama des 
Vauriennes; Eig. T.L. Harmsen). Bijna 6 jaar. Fraai en elegante teef, vrouwelijk 
hoofd, fraaie hals overgaand in ruglijn. Diepe borst in breedte en diepte. Fraaie 
hoekingen in harmonie. Gaat met veel drive en passie door de ring en toont welving 



in de lendenen. Fraaie vacht in kleur en bevedering. 1 Uitmuntend, Kampioen en 
Beste van het ras (CAC-BOB). 
Kamp. Ayla Our Loyal Welsh (My Welsh I Can Do It x Arizona Rhosyn Our Loyal 
Welsh; Eig. A. Wetsteyn). Absent. 
 

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


