
Kamp. Clubmatch 2014 
 

 
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). 
 
Reserve-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). 
 
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). 
 
Reserve-Kampioen teef: Unique Blossom from Kind of Magic NJK‘14 (Kamp. 
Inma’s New American Dream x Mariri Red from Kind of Magic; Eig. J. in ‘t Groen-de 
Kovel & J. Bakker). 
 
 
 
                          Beste van het ras: Inma’s Within Temptation  
 
                          Beste Baby: Yellow Belflower from Kind of Magic 
                          Beste Pup:  Goldspell Step On Edge 
                          Beste Veteraan: Cyber Melody van de Lingespringer 
 
 

Keurmeesters: Mw. T. van Adrichem Boogaert-Kwint (Baby’s, Puppies en Reuen) 
                            Mw. A. Bennink-Smies (Teven) 

Aantal ingeschreven Welsh Springer Spaniels: 50 
Foto: Ruud Rolaff 

 
 

 
Babyklas reuen 
Yellow Wings from Kind of Magic (Ch. Islanza Oh Boy x Mariri Red from Kind of 
Magic; Eig. A. van Oorschot). Attractieve pup, mannelijk totaalbeeld. Mooi type. 
Innemend hoofd, nog echt een babyface. Mooi oog en uitdrukking. Rastypisch oor. 
Prima hals en schouder. Goede hoekingen. Voorborst mag nog wat ontwikkelen. 
Prima ribben. Beste achterhand. Goede welving over de lendenen. Best bone en 
voeten. Hele mooie katvoeten. Prima beharing. Helaas in ’t gangwerk gaat hij 
linksvoor niet helemaal zuiver. Qua type en totaalbeeld is hij een veel belovend 
waard, maar vandaag helaas belovend. 1 Belovend. 
 
Puppyklas reuen 
Goldspell Step On Edge (Ch. Clussexx Step On it to Dons x Benton Fifth Avenue; 
Eig. J. in ‘t Groen-de Kovel). Maakt een prachtig plaatje. Zeer evenredig gebouwd 
met een beeldig, jeugdig, mannelijk hoofd. Super uitdrukking en oogkleur. Mooi oor. 
Prima hals en schouder. Beste hoekingen voor en achter. Mooie welving over de 
lendenen. Prima lichaam, goed doorgeribt. Best bone en voeten. Prima beharing. 
Vlot gangwerk en een veel belovend. 1 Veelbelovend- Beste Pup. 
 



 
Jeugdklas reuen 
Bliid Bouke van de Parnassiavallei (Kamp. Eastfarms Midnight Sun x Awstin Amy 
v.h. Schokkerwaard; Eig. A. v.d. Zon). Mannelijk totaalbeeld. Zag graag iets meer 
adel in hoofd, iets meer lengte in voorsnuit en iets minder zware schedel. Prima oor. 
Voldoende hoeking in voorhand. Opperarm mag langer en middenvoet mag 
schuiner. Prima ribwelving. Goede achterhand hoeking. Goede beharing. Lekkere 
kwispel. Heeft tijd nodig om in balans te komen. Lief temperament, prima 
voorgebracht. Gaat voor iets uit de ellebogen. Zeer Goed. 
Whodunnit from Kind of Magic (Ch.Islanza Oh Boy x Quebec Bell from Kind of 
Magic; Eig. J. Koelewijn-Schlijper). Innemend mannelijk hoofd. Prima oor. Prima oog 
kleur, uitdrukking zou wat zachter mogen zijn en dit komt omdat de ogen iets bol zijn. 
Prima hals, goede schouder, goede hoekingen voor en achter. Prima ribben, zag 
graag iets meer welving over de lendenen en een tikje minder hellend bekken. 
Passend bone en voeten. Gaat voor nog iets los. Met een prachtige diepe rode kleur, 
mooie beharing. Lekkere kwispel. 4 Uitmuntend.   
Wind of Change from Kind of Magic (Islanza Oh Boy x Quebec Bell from Kind of 
Magic; Eig. S. v. Nijnatten-Franssen). Innemend type. Goed gevormd mannelijk 
hoofd dat in voorsnuit nog iets meer massa mag krijgen. Mooie uitdrukking. Prima 
oor, zag graag iets minder halslengte, een schuiner schouderblad, een iets langere 
opperarm en een schuinere middenvoet. Prima ribben, goed doorgeribt. Prima 
achterhand. Mooi stevig bone. Doordat de schoft wat hoger ligt, loopt de 
bovenbelijning een fractie af. Prima beharing. Gangwerk voor nog wat los. 1 
Uitmuntend. 
Crime of Piracy des Vauriennes (Kamp. Captain Jack des Vauriennes x Trystyn’s 
Crime of Passion; Eig. D. en M. Jansen). Goed gevormd mannelijk hoofd. Oog wat 
bol. Prima oor. Zag graag wat minder hoeking in de voorhand en voorborst en wat 
minder hoeking in de hak. Prima ribben, goed doorgeribt. Prima bone en voeten, 
middenvoet wat steil. Prima beharing. Gangwerk mag wat vaster. Mooie presentatie. 
Zeer Goed. 
Xaint Treasure from Kind of Magic (Kamp. Quarterback from Kind of Magic x Pink 
Lady from Kind of Magic; Eig. J. Reumkens). Goed gevormd mannelijk hoofd, dat al 
zeer volwassen aandoet. Prima uitdrukking, mooi oor. Voldoende hoeking in de 
voorhand. Zag graag de ellebogen, maar ook onder de ellebogen beter bij het 
lichaam aansluiten. Middenvoeten mogen schuiner. Prima ribben en achterhand. 
Staartaanzet zou fractie hoger mogen. Prima ribben. Gangwerk vóór mag nog wat 
vaster. Zit net tussen servet en tafellaken. Geef hem het voordeel van de twijfel een 
U-tje. Uitmuntend. 
Cover Girl’s Sianel Cymro (Kamp. Mastermind from Kind of Magic x Sianel Boleyn 
van Berkenstein; Eig. J. Smits). Jonge reu die qua lichaam nog niet in harmonie is 
met het al redelijk volwassen hoofd. Innemend hoofd, zoete uitdrukking, goed oor, 
goede hals en voorhand. Prima achterhand mist nog ribwelving, borstbeen 
voldoende lang. Prima bone en beharing. Ook gangwerk heeft nog tijd nodig. 
Lekkere kwispel. Uitmuntend. 
Dustin Boleyn van Berkenstein (Kamp. Inma‘s Just in Time x Vaya Boleyn van 
Berkenstein; Eig. M. Huis in ‘t Veld & F. Bod). Innemend mannelijk hoofd, mooie 
uitdrukking, neuslengte mag iets rechter. Prima hals en hoekingen voor. Beste 
ribben. Goede lendenen. Een fractie lang in schenkel. Prima bone en mooie 
beharing. Voeten mogen vaster, platvoeten. Gangwerk is goed. Lekkere kwispel. 
Staart mag een fractie hoger aangezet. 3 Uitmuntend. 



Inma’s Zig Zag (Kamp. Mastermind from Kind of Magic x Kamp. Inma’s Once in a 
Lifetime; Eig. J. Tak). Niet de kleinste vandaag. Beeldig hoofd, mooie uitdrukking en 
oor. Fraaie hoekingen voor en achter. Totaal in balans. Prima lendenen, bone en 
voeten. Hele mooie beharing. Vlot gangwerk. Echt fantastische hoekingen. Leuk 
temperament. 2 Uitmuntend. 
 
Tussenklas reuen 
Antonij van Sallandsdreve (Kamp. Mastermind  from Kind of Magic x Rachel  
Boleyn van Berkenstein; Eig. D. Gobac). Innemend mannelijk hoofd, leuke 
uitdrukking. Mooi oor. Voldoende hoeking in de voorhand. Pols wat steil. Prima 
achterhand. Voldoende borstbeenlengte. Mooie beharing. Prima bone. Lekkere 
kwispel. Tikje opgewonden door de andere sekse, maar wel heel lief temperament. 
Gangwerk goed. 3 Uitmuntend. 
Vivista Star from Kind of Magic NJK‘14 (Sh.Ch. Nyliram Blazing Star x Kamp. 
Melrose from Kind of Magic; Eig. E. Rolaff). Beeldig mannelijk hoofd, mooi oor, 
goede hoeking in de voorhand. Prima ribben en achterhand. Goede lendenen, bone 
en voeten. Mooie beharing. Goed gangwerk. 2 Uitmuntend. 
Inma´s You are the One and Only NJK’14 (Hammalgardens Top Collection x 
Inma´s Make my day Again; Eig. A. Meerts-Geerlings). Evenredig gebouwde jonge 
reu. Mooi mannelijk hoofd, prima oor. Mooie uitdrukking. Prima hoekingen, mooie 
verhoudingen, ribben, bone en voeten. Borstbeen voldoende lang. Mooie boven en 
lenden belijning. Mooie beharing. Vlot gangwerk. 1 Uitmuntend. 
 
Openklas reuen  
Gayfeathers Step Out in Style (Gayfeathers Morning Glory x Gayfeathers Magic 
Moonflower ; Eig. L. Helling-v.d. Elzen). Innemend mannelijk hoofd, prima oogkleur, 
goed oor. Voldoende hoeking in de voorhand, met voldoende voorborst. Prima 
ribben. Prima achterhand. Goede lendenen. Best bone en voeten. Mooie beharing. 
Gangwerk zou iets vaster mogen zijn.  3 Uitmuntend. 
Gayfeathers Moonstone (Kamp. Mastermind from Kind of Magic x Gayfeathers 
Dancing Moonlight; Eig. J. en H. Stalman). Een reu die nog heel jong overkomt, 
vooral in lichaam. Goed gevormd hoofd, lieve uitdrukking, mooi oor. Goede 
hoekingen voor en achter, mag iets meer kniehoeking. Zag in lichaam graag wat 
meer massa en ook wat meer diepte in lendenen. Goed bone maar voeten kunnen 
vaster. Prima beharing, ellebogen mogen iets meer aansluiten tijdens het gaan. Deze 
reu heeft echt nog wat tijd nodig. Is een laatbloeier. 4 Zeer Goed. 
Diabf Don’t Drink and Drive (Clussexx Pay per View for Dons x Don’s Three 
Strange Loves; Eig. M. Berendschot-v.d.Veer). Mannelijk hoofd met mooie 
uitdrukking. Voor de harmonie zag ik graag iets meer lengte in vang. Voldoende 
halslengte en schouder wat steil, waardoor de schoft wat hoog ligt en de belijning wat 
afloopt. Beste ribben, voldoende hoeking in de hak. Best bone. Mooie beharing. 
Gangwerk is vlot. Mooie presentatie. Lief temperament. Zeer Goed. 
Inma’s Vincents Magical Gift-Card NJK´13 (Kamp. Inma’s Rising Star Again x 
Kamp. Inma’s Nice and Easy Again, Eig. A. Conemans & J. Louies). Jonge reu met 
een mooi rastypisch hoofd. Mag in diepte in voorsnuit nog wat meer krijgen. Mooie 
uitdrukking en oor. Prima hoekingen voor en achter. Beste ribben, mooi diep 
doorlopend borstbeen. Mooie beharing. Lekkere kwispel. Zag graag een fractie meer 
modellering in stop. Gangwerk vlot tikje ellebogen. Leuk temperament. 2 Uitmuntend. 
 
 



 
Kamp. Sunrise from Kind of Magic NJK‘13 (Cedar Sunset x Kamp. Gala Queen 
from Kind of Magic; Eig. T. Veldkamp-de Jong). Beeldig mannelijk hoofd. Mooie 
uitdrukking. Prima oor. Prima voorhand, mooie voorborst. Beste ribben. Goede 
achterhand, mooi bone en voeten. Vlot gangwerk. Prima vachtstructuur. Leuke hond. 
1 Uitmuntend, Kampioen (CAC & def. NK). 
 
 
Fokkersklas 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). Wat een prachtig hoofd. Mannelijk, zoet beeldige 
uitdrukking. Goed oor. Prima hoekingen voor en achter (de knie mag niet dieper). 
Beste ribben en lendenen. Fraai bone en beharing. Gangwerk vóór tikje los. Lekkere 
kwispel. 1 Uitmuntend, Reserve Kampioen (RES.CAC). 
United Dream from Kind of Magic (Kamp. Inma’s New American Dream x Mariri 
Red from Kind of Magic; Eig. S. Soeters). Fraai type. Mooie uitdrukking in een mooi, 
goed gevormd mannelijk hoofd. Prima oor. Beste hoekingen voor en achter. Prima 
ribben. Goede vachtstructuur. Vlot gangwerk. 2 Uitmuntend. 
 
Kampioensklas reuen 
Kamp. & Int. Sh. Kamp. Mastermind from Kind of Magic JW’10, NJK‘10 (Ch. 
Benton What Women Want x Kamp. Honey Crunch from Kind of Magic; Eig. M. en J. 
Smolenaers). Mooi type, mooie uitdrukking. Zag graag het hoofd wat mannelijker! En 
wat meer massa in vang. Prima oor. Goede hoekingen. Prima ribben, bone en 
voeten. Goede vachtstructuur, vlot gangwerk. 1 Uitmuntend. 
Int.Sh. Kamp. Forever Texas from Churchknights NJK ‘11 (Kamp. Innuendo from 
Kind of Magic x Dreamin of You des Vauriennes; Eig. R. Koks & N. Hubregtse). 
Mannelijk totaalbeeld. Prima hoofd, oog en oor. Zag graag iets meer hals lengte en 
een schuinere schouder, waardoor de afstand schoft/schouder minder groot zou 
worden en de hond minder laag op de benen zou lijken. Prima ribben. Achterhand 
mag een fractie meer hoeking hebben. Mooie beharing. Gangwerk voor wat los 
(ellebogen). Mooi voorgebracht. 2 Zeer Goed. 
 
Babyklas teven 
Yellow Belflower from Kind of Magic (Ch. Islanza Oh Boy x Mariri Red from Kind 
of Magic; Eig. J. in ´t Groen-de Kovel). Beeldig totaalbeeld. Super vrouwelijk. Heel 
mooi type. Prachtig vrouwelijk hoofd, mooi oog en expressie. Kijkt ondeugend. Prima 
hals en schouder. Goede hoekingen voor en achter. Middenvoet mag iets schuiner. 
Prima bone. Beste ribben. Prima lenden welving. Goede vacht structuur. Vlot 
gangwerk. Heel leuk temperament. 1 Veelbelovend- Beste Baby. 
Enjoy Boleyn van Berkenstein (Kamp. Ravel Boleyn van Berkenstein x Kamp. Tristan 
van Berkenstein; Eig. M. Huis in ’t Veld & D. Vermeul). Aantrekkelijk pupje. Nog 
helemaal babyface, maar voor haar leeftijd in goede harmonie. Prima oog en 
uitdrukking. Prima hals en schouder. Voorborst mag zich nog wat ontwikkelen. Prima 
ribben, achterhand, lendenwelving, bone en voeten. Goed gangwerk. Prima beharing. 
Leuke presentatie en temperament. Leuke pup, veel belovend. 2 Veelbelovend. 
 
 
 
 



 
Puppyklas teven 
Hazel-Laelia van Lindestate (Welfords Jesmond Waterfall x Cadi-Laelia van 
Lindestate; Eig. M. Berendschot-v.d.Veer). Zoet vrouwelijk hoofd. Prima uitdrukking. 
Prima oor. Zag graag iets meer halslengte en wat schuiner liggend schouderblad. 
Voorborst heeft nog tijd nodig. Polsen zouden iets schuiner kunnen. Goede 
ribwelving. Borstbeen zou fractie langer mogen. Prima achterhand. Hele mooie 
beharing, bone en voeten. In gangwerk zou ik graag wat meer paslengte zien. Lieve 
toet en schattig temperament. 3 Veelbelovend. 
Utopia Fan ‘t Detica (Rocbee Woodstock x La Isla Bonita Fan ‘t Detica; Eig.J. 
Oudenbroek). Fraai type harmonisch gebouwd. Mooi gevormd teven hoofd, prima 
uitdrukking. Mooi oor. Prima hals en schouder. Goede opperarm, voorborst en 
polsen. Prima ribben, voor diep doorlopend borstbeen. Mooie lendenwelving. Prima 
achterhand mooi bone en voeten. Mooie beharing. Vlot gangwerk. Temperamentvol 
meisje. 1 Veelbelovend. 
Ivy-Laelia van Lindestate (Welford´s I´m Number One x In The Summertime Fan ‘t 
Detica; Eig. M. Berendschot-v.d.Veer & A. Geerdink). Evenredig gebouwde en 
aantrekkelijke teef. Zoet hoofd van goede verhouding. Prima oogkleur en uitdrukking. 
Laat nog wat bindweefsel zien. Mooi oor. Prima hoekingen in de voorhand. Beste 
ribben. Mooi doorlopend borstbeen. Prima achterhand hoeking, maar ze staat een 
fractie hoger achter dan voor, waardoor de staartaanzet die iets laag is, extra wordt 
benadrukt. Voor wat taps verlopend bone. Goede voeten. Prima beharing. Mooie 
presentatie. 2 Veelbelovend. 
 
Jeugdklas teven 
Wismers Bell from Kind of Magic NJK‘14 (Islanza Oh Boy x Quebec Bell from Kind 
of Magic; Eig. J. in ‘t Groen-de Kovel & D. Kuijs). Teefje van 15 maanden van goed 
type en mooie balans. Goed gevormd hoofd met goede expressie. Goed oor en 
gebit. Mooi ontwikkeld lichaam met juiste hoekingen. Goed aangezet en gedragen 
staart. Goed bone. Voorvoeten konden iets krachtiger zijn. Mooie beharing, warme 
kleur. Gaat vlot met goede bovenbelijning. 1 Uitmuntend. 
Gayfeathers Caramella (Kamp. Mastermind from Kind of Magic x Gayfeathers 
Magic Moonlight; Eig. L. Helling). Teefje van 15 maanden. Goed gevormd vrouwelijk 
hoofd met goed oog, oor en gebit. Kan nog iets verder ontwikkelen in voorborst en 
ribwelving. Goede hoekingen. Goed aangezet en gedragen staart. Krachtig bone en 
goede voeten. Goede vachtstructuur en mooie warme kleur. Grijpt goed uit en goede 
bovenbelijning. 3 Uitmuntend. 
Xandy Crisp from Kind of Magic (Kamp. Quarterback from Kind of Magic x Pink 
Lady from Kind of Magic; Eig. M. van Zuijdam). Lief teefje van 11 maanden, nog 
volop in ontwikkeling. Wat smal in hoofd en wat nauwe stand van de ogen. 
Voldoende voorhandhoeking, onderbelijning loopt nog wat veel op. Voldoende 
gehoekte achterhand. Goed aangezette en gedragen staart. Passend bone, goede 
voeten, goede vachtstructuur. Nog gebonden in de beweging. Goed karakter. Zeer 
Goed. 
Xsara Soul from Kind of Magic (Kamp. Quarterback from Kind of Magic x Pink 
Lady from Kind of Magic; Eig. S. Stellaard & H. Stellaard). 11 maanden. Goed 
gevormd vrouwelijk hoofd wat rond oog, goed gevormd oor wat wat wijd van het 
hoofd wordt gedragen. Goed gebit. Nog wat smal in lichaam. Voor en achter 
evenredig gehoekt. Goede staart. Passend bone. Voeten mochten wat sterker zijn. 



Goede vachtstructuur. Vlot in beweging maar ellebogen wijken nog. Goed 
temperament. 
Zeer Goed. 
Zenna Zarina of the New Born Beauty’s (Kamp. Quarterback from Kind of Magic x 
Bonita Bea of the New Born beauty’s; Eig. C. de Borst-Versteeg). 10 ½  maand 
Teefje dat nog volop in ontwikkeling is. Vrouwelijk hoofd, expressie zou wat zachter 
mogen. Oor mag wat typischer zijn. Goed gebit. Voor en achter evenredig gehoekt. 
Mist nog voorborst en diepte. Passend bone. Goede voeten. Mooie haarkwaliteit. Zij 
gaat voor nog wat wijd en achter wat nauw. Goed temperament. 4 Zeer Goed. 
Cover Girl’s Sianel Manon (Kamp. Mastermind from Kind of Magic x Sianel Boleyn 
van Berkenstein; Eig. J. Smits & I. Buiting). Al mooi ontwikkeld teefje, 10 maanden. 
Mooi vrouwelijk hoofd met goed oog en oor en gebit. Goed gehoekte voorhand en al 
ontwikkelde voorborst. Goede ribwelving. Moet in lendenpartij nog wat opvullen. 
Achter voldoende gehoekt. Goed aangezette en gedragen staart. Goede benen en 
voeten. Goede vachtstructuur. Gaat goed. Goed temperament. 2 Uitmuntend. 
 
Tussenklas teven 
Arendina van Sallandsdreve (Kamp. Mastermind  from Kind of Magic x Rachel  
Boleyn van Berkenstein; Eig. F. Nijman). Mooi uitgebalanceerd teefje van 21 
maanden. Goed type, mooi vrouwelijk hoofd met goed oog en oor en gebit. Prima 
front, mooi ontwikkeld lichaam. Goede lendenpartij en gehoekte achterhand. Goed 
aangezette en gedragen staart. Rondom goed bespierd. Mooie beharing. Goed bone 
en voeten. Gaat ruim en met goede stuwing. Goed temperament. 1 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). Mooi 
teefje van 19 maanden. Goed type. Goed gevormd vrouwelijk hoofd, goed oog, oor 
en gebit. Mooie hals en schouder. Goed ontwikkeld lichaam en goede lendenpartij. 
Goed gehoekte achterhand. Correct aangezette staart en dracht. Krachtig bone. In 
de beweging goed uitgrijpend en met stuwing. Iets wijd in front. Goede vachtkwaliteit. 
Goed temperament. 2 Uitmuntend. 
 
Openklas teven 
Arizona Rhiannon Our Loyal Welsh (Ch. Royailes a Cut Above x Cari Terwyn Our 
Loyal Welsh; Eig. A. Wetsteyn). Teef van 6½ jaar in een rijke conditie. Goed typisch 
hoofd. Goed oog, oor en gebit. Correct gehoekte voor- en achterhand. Goed 
ontwikkeld lichaam en krachtige lendenpartij. Goed bone en voeten. Begint de leeftijd 
te laten zien. Gaat goed, maar zou wat meer temperament mogen hebben. Goed 
karakter. Vacht is wat warrig. 4 Zeer Goed. 
Orinoco Flow from Kind of Magic (Ch. Benton Ugly Duckling x Kamp. Gala Queen 
from Kind of Magic; Eig. J. in ‘t Groen-de Kovel). Teefje van 4 jaar. Goed type en in 
goede conditie. Vrouwelijk hoofd, goed oor en gebit. Goede hals en schouder. Mooi 
ontwikkelde voorborst en borstdiepte. Goed ontwikkelde lendenpartij. Goed 
aangezette en gedragen staart. Goed gehoekte achterhand. Goed bone. Voor voeten 
mochten wat sterker zijn. Mooie vachtkwaliteit. Gaat ruim met goede stuwing. Goed 
temperament. 2 Uitmuntend. 
Gayfeathers Magic Moonlight (Dexter Dreuzel from Kind of Magic x Gayfeathers 
Dancing Moonlight; Eig. R. Kooijman). Krachtig ontwikkelde teef van 4 jaar. Zou 
rondom iets vrouwelijker mogen zijn, maar alles is in balans. Goed gevormd hoofd 
met goede expressie. Goed oor en gebit. Evenredige hoekigen in voor en 
achterhand. Krachtig diep lichaam. Goede staart. Veel bone en goede voeten. 



Goede haarkwaliteit. Gaat vlot maar zou wat ruimer mogen uitgrijpen. Goed 
temperament. Zeer Goed. 
Roza van de Ollandse Hoeve (Kamp. Jonaprince from Kind of Magic x Sara v.d. 
Ollandse Hoeve: Eig. A. Roijakkers). Flinke teef van 3½ jaar Zag graag rondom wat 
meer vrouwelijkheid. Alles is wel in balans. Goed gevormd hoofd met goed oor, oog 
en gebit. Evenredige hoekingen in voor en achterhand. Goede ribwelving. Goed 
aangezette en gedragen staart. Krachtig bone en goede voeten. Zag graag wat 
sterkere bovenbelijning en in de beweging wat meer temperament. Goed haar. Lief 
karakter. Zeer Goed. 
Inma’s Twice as Nice Again NJK’12 (Kamp. Inma’s Melbourne Magical Mystery x 
Kamp. Inma’s Famous Again; Eig. I. v.d. Beuken). Teefje van 3 jaar. Goed type en 
mooi ontwikkeld, goed gevormd vrouwelijk hoofd. Goed oog, oor en gebit. Goede 
hals en schouder en voorborst. Goede ribbenpartij en krachtige lendenen. Goed 
aangezette en gedragen staart. Goed gehoekte achterhand. Goed bone en goede 
voeten. Gaat met ruime pas en goed temperament. Goede vacht. Goed 
temperament. 1 Uitmuntend. 
Gayfeathers Walking on Sunshine (Kamp. Mastermind from Kind of Magic x 
Gayfeathers Dancing Moonlight; Eig. L. Helling). Teefje van 2 ½ jaar nog volop in 
ontwikkeling. Goed gevormd vrouwelijk hoofd en goede expressie. Goed oor en 
gebit. Voldoende gehoekte voorhand en achterhand. Moet in lichaam en voorborst 
nog uitzwaren en in de lendenpartij nog wat opvullen. Goed aangezette en gedragen 
staart. Mooie haarkwaliteit. Goede benen en voeten. Gaat vlot, goed temperament. 
Heeft nog tijd nodig. Zeer Goed. 
Inma’s Wild Cherry (Kamp. Inma’s Rising Star Again x Kamp. Inma’s Famous 
Again, Eig. K. Rozema). Knappe jonge teef van 2 jaar die nog wat tijd nodig heeft. 
Goed gevormd vrouwelijk hoofd met goed oog, oor en gebit. Goed gehoekte voor- en 
achterhand. Moet in voorborst en borstdiepte nog wat verder ontwikkelen. Goede 
staart. Goed bone en goede voeten. Goede vachtstructuur. Gaat ruim en stuwend 
met goed temperament. 3 Uitmuntend. 
 
Fokkersklas teven 
Cariad Gwen van ’t Schokkerwaard (Kamp. Iagos Wind of Sawel from the North x 
Ceri Pippin van ’t Schokkerwaard; Eig. H. Stalknecht & N. de Vries). Teefje van 4 
jaar. Goed type en goede conditie. Goed gevormd vrouwelijk hoofd met goed oog, 
oor en gebit. Voorhand zou iets beter gehoekt mogen zijn. Goed lichaam en 
lendenpartij. Goed gehoekte achterhand. Correcte staart. Goede haarstructuur. 
Passend bone. Voeten mogen wat krachtiger zijn. Gaat vlot maar ellebogen zouden 
wat beter moeten sluiten. Goed temperament. 3 Uitmuntend. 
Inma’s Within Temptation NJK’13, CW’13-´14 (Kamp. Inma’s Rising Star Again x 
Kamp. Inma’s Famous Again; Eig. I. v.d. Beuken). Mooi ontwikkeld teefje van 2 jaar. 
Goede conditie. Goed gevormd vrouwelijk hoofd. Goed oog, oor en gebit. Goed 
gehoekte voor- en achterhand. Mooi diep lichaam en krachtige lendenpartij. Goed 
bone en goede voeten. Mooi verzorgde vacht van goede kwaliteit. Goed 
temperamentvol en een ruime pas. 1 Uitmuntend, Kampioen en Clubwinster 2014 
(CAC). 
Unique Blossom from Kind of Magic NJK‘14 (Kamp. Inma’s New American Dream 
x Mariri Red from Kind of Magic; Eig. J. in ‘t Groen-de Kovel & J. Bakker). Goed 
ontwikkeld teefje van 20 maanden. Kan in hoofd nog wat verder ontwikkelen. Goed 
gebit en goed gevormd oor. Goed gehoekte voor- en achterhand. Al mooie 
ribwelving. Achter nog wat nauw. Correct aangezette en gedragen staart. Goed bone 



en goede voeten. Vlot in de beweging. Goede vachtkwaliteit en goed temperament. 2 
Uitmuntend, Reserve Kampioen (RES.CAC). 
 
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). Mooi 
uitgebalanceerd teefje van 4 jaar. Goed type. Goed gevormd vrouwelijk hoofd met 
goed oog, oor en gebit. Mooie hals en schouder partij en goed ontwikkeld lichaam. 
Goede lendenpartij. Correct gehoekte achterhand. Krachtig bone en goede voeten. 
Mooie vacht. Gaat ruim en temperamentvol. 1 Uitmuntend. 
Kamp. Ayla Our Loyal Welsh (My Welsh I Can Do It x Arizona Rhosyn Our Loyal 
Welsh; Eig. A. Wetsteyn). Mooi teefje van 3 jaar. Goed gevormd vrouwelijk hoofd met 
goed oog, oor en gebit. Goed gehoekte voor- en achterhand. Goed ontwikkelde 
voorborst. Diep lichaam en goede lendenpartij. Goed aangezette en gedragen staart. 
Goede benen en voeten. Mooie beharing. Temperamentvol in de beweging met 
ruime passen. 2 Uitmuntend. 
 
Veteranenklas teven 
Cyber Melody van de Lingespringer (Earl Chap of Rowan’s Residence x Aqua 
Lynn van de Lingespringer; Eig. M. van Dommelen). Een oude dame van 10 jaar. 
Vacht laat de leeftijd zien maar verder in goede conditie.  Mooi hoofd met goed oog, 
oor en gebit. Mooie droge schouder. Goede hoekingen in voor- en achterhand. Goed 
bone en nog mooi gesloten voeten. Vrolijke goed aangezette staart. Beweegt zich 
nog temperamentvol. 1 Uitmuntend, Beste veteraan. 
Gayfeathers Dancing Moonlight (Int. Kamp. Red and White’s Dyfed of Duke x 
Gayfeathers Dancing in the Rain; Eig. L. Helling-van den Elzen). 10 jaar. Eet haar 
bordje bijna altijd leeg. Goed gevormd hoofd met goed oor, oog en gebit. Correcte 
hoekingen en ribwelving. Krachtige lendenpartij. Goede staart. Krachtig bone en nog 
goede voeten. Beweegt zich nog goed. Heel zoet. 3 Uitmuntend. 
Kamp. Cari Terwyn Our Loyal Welsh NVK’13, VW’13 (Ch. Hammalgårdens Don’t 
Forget Me x Zuske Our Loyal Welsh; Eig. A. Wetsteyn). 9 jaar oude dame die haar 
bordje goed leeg eet. Mooi hoofd met goed oog, oor en gebit. Goede hals en 
schouder. Goede lendenen. Goed bone en voeten. Nog behoorlijk haar. Gaat nog 
vlot en vrolijk. 2 Uitmuntend. 
 
 
JUNIOR-HANDLING 
1e Plaats : Roosmarijn van Oorschot 
2e Plaats : Denise Regard 
3e Plaats : Marinke Roijakkers 
 
 
 

De keurmeesters:  Mw. T. v. Adrichem Boogaert-Kwint 
 Mw. A. Bennink-Smies.       

 


