
INTERNATIONALE TENTOONSTELLING TE GOES 
Dag 1 – 19 april 2014 

 
 
Kampioen reu: Wild Chase des Vauriennes JW’13, NJK’14 (Sh.Ch. Glenbrows 
Picture This x Kamp. Wild Ride des Vauriennes; Eig. T.L.Harmsen). 
 
 
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: Int.Sh. Kamp.Quebec Bell from Kind of Magic (Amiro Inside Story 
x Kamp. Honey Crunch from Kind of Magic; Eig. J. in ‘t Groen-de Kovel). 
 
 
Reserve-Kampioen teef: Purreskovens Lucky in Akkerstraat (Kamp. Captain jack 
des Vauriennes x Welsh Dreams Hot Lava; Eig. A.Larsen). 
 
 
 

                         Beste van het ras: Wild Chase des Vauriennes  
 
 
 

Keurmeester: Mw.W.Schrander (NL) 
Aantal ingeschreven Welsh Springer Spaniels: 11 

Foto: Ruud Rolaff 
 
 

 
 
Jeugdklas reuen 
Vivista Star from Kind of Magic NJK‘14 (Sh.Ch. Nyliram Blazing Star x Kamp. 
Melrose from Kind of Magic; Eig. E.Rolaff). 14 maanden. Heel mooi ontwikkelde 
jonge reu, mooi gevormd hoofd, goede aanzet oor, mooi oog met warme expressie, 
correct gebit, voldoende voorborst en voldoende aanliggende ellebogen. Prima 
ribben, prima conditie, mooie beharing en bevedering, goede staartaanzet, prima 
benen en voeten. Correct vlot gangwerk, mooie rugbelijning bij het gaan. Prima  
staartactie. Zeer rastypisch temperament. 1 Uitmuntend (Def.NJK). 
 
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).  18 maanden. Hele mooie 
jonge reu met prima lichaamsverhoudingen. Mooi gevormd hoofd, mooi oog met zeer 
rastypische expressie, goede voorsnuit en correct gebit, goed aanliggende voorhand, 
prima ribben en conditie. Hele mooie gezonde vacht, prima staart aanzet, hele mooie 
benen en voeten. Prima gangwerk met mooie achterhandbewegingen, prima 
staartaanzet. Zeer innemend temperament.1 Uitmuntend, Kampioen, Beste van 
het ras en winnaar rasgroep (CAC-CACIB-BOB-BIG1). 



 
Openklas reuen 
Perfect Storm des Vauriennes (Kamp. Benton Kansas Storm x Trystyns Crime of 
Passion; Eig. A. Larsen). 2 jaar. Jonge reu in prima conditie, mooi gevormd hoofd, 
mooi oog met zachte expressie. Goede voorsnuit en correct gebit. Goed aanliggende 
voorhand, prima ribben, goede beharing en bevedering, goede benen en voeten. Vlot 
gangwerk met goede staartactie. Prima temperament 3 Uitmuntend. 
Sunrise from Kind of Magic NJK‘13 (Cedar Sunset x Kamp. Gala Queen from Kind 
of Magic; Eig.T.Veldkamp – de Jong). 2 jaar. Heel solide gebouwde jonge reu, mooi 
hoofd met juiste verhoudingen, mooi oog met juiste expressie. Heel mooi gevormde 
voorhand die goed aanligt. Prima ribben. Mooie vacht en conditie, goede benen en 
voeten. Uitmuntend gangwerk met heel mooi gedragen staart en prima staartactie. 
Prima temperament. 1 Uitmuntend, Reserve Kampioen (RES.CAC-RES.CACIB). 
Whisky Boleyn van Berkenstein (Amiro Inside Story x Jazzy Boleyn van 
Berkenstein; Eig. S. Romijn). 2 ½  jaar. Goed ontwikkelde reu, goed hoofd met mooi 
oog, prima voorsnuit, goed gebit. Goed front, goede benen en voeten. Prima ribben. 
Vlot gangwerk. Prima temperament. Moet nog iets meer aan het ringgebeuren 
wennen. Mooie staartdracht. 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. Mooi ontwikkelde reu, mooi 
gevormd hoofd, mooi oog met vriendelijke expressie. Goede voorsnuit en correct 
gebit. Goed gevormde voorhand, voldoende aanliggende ellebogen. Prima ribben. 
Goede conditie, goede benen en voeten. Gaat met vlot en correct gangwerk. Prima 
staartactie. Typisch temperament. 1 Uitmuntend. 
 
Jeugdklas teven 
Precious and Loyal Most Wanted (Fly North des Vauriennes x Precious and Loyal 
Jada; Eig. K. Kemerlinckx). 1 jaar. Echt teefje dat in lichaam en benen nog veel 
sterker moet worden en vaster. Goed gevormd hoofd, mooi oog, goede voorsnuit, 
correct gebit. Goede voorborst, front zou beter mogen aansluiten. Goede ribben, 
rugbelijning zou sterker mogen en het bekken zou beter mogen zijn. Goede vacht en 
kleurverdeling. Gaat vlot maar de beweging in de achterhand zou krachtiger mogen 
zijn. Prima temperament. 2 Zeer Goed 
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). 10 maanden.  Al heel mooi 
ontwikkeld jong teefje. Mooi vrouwelijk hoofd, mooi donker oog. Goede voorsnuit en 
correct gebit. Goed ontwikkelde voorhand, prima ribben. Mooie vacht en bevedering. 
Goede benen en voeten. Correct gangwerk, sound met prima staartactie en positieve 
beweging vanuit achterhand. Prima temperament 1 Uitmuntend, Beste Jeugdhond  
(Def.NJK). 
 
Tussenklas teven 
Purreskovens Lucky in Akkerstraat (Kamp. Captain jack des Vauriennes x Welsh 
Dreams Hot Lava; Eig. A.Larsen). 16 maanden. Very nice developed young bitch 
with lovely body proportions. Lovely head. Very good eye. Correct muscle and bite. 
Sufficient fore-chest. Very good front. Nice ribs and very good tailset. Very nice legs 
and feet. Very good coat. Excellent movement. Very happy temperament. Lovely 
overall picture. 1 Uitmuntend, Reserve Kampioen (RES.CAC-RES.CACIB). 



 
Openklas teven 
Int.Sh. Kamp.Quebec Bell from Kind of Magic (Amiro Inside Story x Kamp. Honey 
Crunch from Kind of Magic; Eig. J. in ‘t Groen-de Kovel). 3 jaar. Heel mooi vrouwelijk 
totaalbeeld. Goed gevormd hoofd, mooi oog. Correcte voorsnuit en gebit. Mooie hals, 
schouderbelijning. Voldoende aanliggende voorhand, mooie ribben. Goede benen en 
voeten. Prima conditie, mooie vacht en bevedering. Vlot en correct gangwerk, goede 
staartdracht. Prima temperament. 1 Uitmuntend, Kampioen (CAC-CACIB- 
Def. Int.Sh. Kamp.). 
 
Kampioensklas teven 
Kamp. Picture Perfect des Vauriennes NJK’13 (Sh.Ch. Glenbrows Picture This x 
Kamp. Wild Ride des Vauriennes; Eig. K.Kemerlinckx).2 ½ jaar. Solide ontwikkeld 
teefje met mooi vrouwelijk hoofd, mooi oog, goede schedel en ooraanzet. Correct 
gebit. Goed gevormde voorhand. Prima lichaam en conditie, mooie vacht en goede 
staartaanzet. Gaat vlot met de goede beweging vanuit achterhand. Prima staartactie. 
Typisch temperament. 1 Uitmuntend. 
 

De keurmeester: Mw. W. Schrander (NL) 
 


