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Kampioen reu: Keepsake from Kind of Magic (Islanza Bond x Kamp. Tremletts 
Bell from Kind of Magic; Eig. A. Meerts). 
 
Reservekampioen reu: Niet uitgereikt 
 
Kampioen teef: Orange Gold from Kind of Magic (Kamp. Easy Victory Adea x 
Autumn Gold from Kind of Magic; Eig. J. in ‘t Groen-de Kovel & J. Tak). 
 
Reservekampioen teef: Nena Boleyn van Berkenstein (Kamp. Wild Chase des 
Vauriennes x Kamp. Tristan Boleyn van Berkenstein; Eig. Y. van den Hombergh). 
 
 
                      Beste van het ras: Keepsake from Kind of Magic 
 
 
                               Keurmeester: Mw. R. Lochs-Romans (NL) 
                           Aantal ingeschreven Welsh Springer Spaniels: 7 
                                                Foto: A. Meerts 
 
 
Jeugdklas reuen 
Avalon of the Hill’s Corner (Kamp. Wind of Change from Kind of Magic x Inma’s 
Ace of Diamonds; Eig. M. von Kruchten). Jonge reu met mooie verhoudingen. Toont 
een eigen wil, een echte Welsh. Hoofd in verhouding. Correct oog, oor mocht iets 
meer vorm van druivenblad tonen. Goede hals, correcte hoeking. Mooi lichaam, toont 
juiste voorhand- en achterhandhoeking. Lichte welving over de lendenen. Goed 
gespierd. Correcte staart. Jammer, tijdens het gaan toont geen staartbeweging. Heeft 
tijd nodig en training. 1 Zeer Goed. 
 
Openklas reuen 
Keepsake from Kind of Magic NJK’18 (Islanza Bond x Kamp. Tremletts Bell from 
Kind of Magic; Eig. A. Meerts). Een zeer fraaie rastypische jonge reu. Toont mooi 
type van het ras. Goede balans, ondanks de rode mantel. Toont mooi hoofd met 
droge lippen en mooi gevormd oog. Wijze uitdrukking. Behang goed gedragen, maar 
mocht meer druivenbladvorm tonen. Voor- en achterhand normaal gehoekt. Goed 
bone, typische voeten. Typische staartbeweging in stand en beweging, en mooi 
bevederd. Gaat met stuwing en juiste rutsch van de lendenen. In front licht 
toontredend. Super gedrag. 1 Uitmuntend, Kampioen en beste van het ras (CAC-
CACIB-BOB). 
 
Jeugdklas teven 
Caitlin Our Loyal Welsh (Tegan Our Loyal Welsh x Kamp. Ayla Our Loyal Welsh; 
Eig. A. van Wijk). 13 maanden. Een echt meisje wat veel tijd nodig heeft om 
volwassen te worden. Alles past bij elkaar maar is nog wat elegant. Hoofd in goede 
verhoudingen. Mooi gepigmenteerd oog. Droge lippen, de oren zijn goed aangezet, 
maar mocht meer druivenbladvorm zijn. Zeer fraaie bespiering. Goed gehoekt achter, 



toont tyische roach over de lendenen. Mooie vacht, goede bevedering. Gaat met 
allure en goede gangen. Heeft tijd nodig om in alles krachtiger te worden. Goed 
gedrag. 2 Zeer Goed. 
Orange Gold from Kind of Magic (Kamp. Easy Victory Adea x Autumn Gold from 
Kind of Magic; Eig. J. in ‘t Groen-de Kovel & J. Tak). 11 maanden. Stevige dame, 
mag niet dikker worden. Volle rode kleur geeft indruk van zwaar, bij betasten toont ze 
mooi lichaam. Typisch hoofd, juiste welving in schedel. Donker oog, correct gedragen 
behang, oor wat rond. Toont typische roach over de lendenen. Rechte hakken. 
Goede bespiering. In gedrag heerlijk eigenwijs. Passend bone, goede voeten. Bijna 
mantel in kleur. Heerlijk spaniel gedrag, 1 Uitmuntend, Kampioen (CAC). 
 
Tussenklas teven 
Nena Boleyn van Berkenstein (Kamp. Wild Chase des Vauriennes x Kamp. Tristan 
Boleyn van Berkenstein; Eig. Y. van den Hombergh). 18 maanden. Mooie vrouwelijke 
uitstraling. Alles past goed bij elkaar. De mantel geeft een lange indruk. Verhouding 
voorsnuit/schedel.  Mooi pigment in oog. Oren goed aangezet maar rond in vorm. 
Vrouwelijk bone, correcte gehoekte voorhand, voorvoeten wat zwak en lang. Goede 
achterhand, correcte lendenpartij. Rechte hakken. Gaat met allure als typisch Welsh. 
Staat mooi vrij, maar zou in achterhand wat vrijer mogen zijn. Goede gangen en 
temperament met staart. 1 Uitmuntend, Reservekampioen (RES.CAC-CACIB). 
 
Openklas teven 
Kanzi Bell from Kind of Magic NJK’18 (Islanza Bond x Kamp. Tremletts Bell from 
Kind of Magic; Eig. J. in ‘t Groen-de Kovel). 2 jaar. Mooie compacte vrouwelijke 
dame. Goed bone, typische voeten. Mantel geeft lange indruk maar correct in lengte. 
Zeer fraai en rastypisch met juiste indrukken. Oor correct aangezet, maar mocht 
typischer in vorm zijn. Goede hals, typische roach. Correcte staart. Zeer fraaie 
bespiering. Gaat stuwend, en in front zeer rastypisch toontredend. Super gedrag. 
 1 Uitmuntend (RES.CACIB). 
Xena Our Loyal Welsh NJK’18, JWW’18 (Kamp. Khandor Our Loyal Welsh x Yzra 
Our Loyal Welsh; Eig. A. Wetsteyn). Mooie vrouwelijke dame. Voorsnuit/schedel past 
mooi bij elkaar. Typische uitdrukking, intelligent en vriendelijk. Goed gedragen 
behang. Correcte hals. Typische roach. Goed bone, passende voeten. Correcte 
staart en mooie staartbeweging. Gaat met allure. Goed stuwend. Typisch 
toontredend. Mooie warme kleur. Super gedrag. 2 Uitmuntend. 
 
                                                            De keurmeester: Mw. R. Lochs-Romans(NL) 


