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Reuen jongste puppyklas 
Jesse Boleyn van Berkenstein (Time Chaser des Vauriennes x Tristan Boleyn van 
Berkenstein, eig. M. Fischer & W. Fischer). Rastypische pup met goede 
verhoudingen. Mooi reuenhoofd. Prima oogkleur, attente expressie. Goede opvulling 
onder de ogen. Schaargebit. Mooi behang. Correcte hals/rugbelijning. Tikje 
overbouwd. Ribbenpartij volop in ontwikkeling. Mooi gehoekt. Uitmuntend bone. 
Voorvoeten konden sterker. Prima staartaanzet, vrolijke kwispel. Mooie vachtkleur, 
bijna mantel. Mooie vachtstructuur. Prima ringgedrag. Bij leeftijd passend gangwerk. 
1 Veelbelovend. 
Jungola Fan’t Detica (Autumn Storm from Kind of Magic x Simply The Best Fan't 
Detica, eig. G. Aardema-Poede & B. Aardema). Leuke pup. Super temperament. 
Goed in verhouding. Reuenhoofd in volle ontwikkeling. Mooi donker oog en goed 
pigment. Schaargebit. Rastypische behang. Mooie halslengte met goede toplijn. 
Prima schouderligging. Correct beenwerk en goede voeten. Nog iets overbouwd. 
Zoekt achter nog de balans. Leuke kwispel. Warme kleur, correcte vacht. Gangwerk 
past bij leeftijd. Zonder snoep showt hij beter. 3 Veelbelovend. 
Walking on the Moon fan ’t Detica (Quarterback from Kind of Magic x Caribean 
Queen fan ‘t Detica, eig. L. Vermaas). 4 maanden, leuke pup. Showt zich al heel 
goed. Voldoende compact. Reuenhoofd vol in ontwikkeling. Mist nog wat opvulling 
onder de ogen. Mooi donker oog. Goede expressie. Uitmuntend pigment. Mooi 
behang. Prima halslengte maar moet krachtiger worden. Lichaam vol in ontwikkeling, 
nu nog wat vlak. Uitmuntend bone. Harmonisch gehoekt. Leuke kwispel. Mooie 
voeten, loopt al heel behoorlijk door de ring voor zijn leeftijd. Heel goed 
voorgebracht. 2 Veelbelovend. 
 
Teven jongste puppyklas 
Katlin Boleyn van Berkenstein (Wild Chase des Vauriennes x Nikki Boleyn van 
Berkenstein), eig. M. Huis in ’t Veld). Aantrekkelijke pup van mooi type en 
totaalbeeld. Mooi vrouwelijk hoofd met al sterke voorsnuit en opvulling. Mooi donker 



oog. Uitmuntend pigment en mooi behang. Fraaie toplijn/hals voor leeftijd. 
Uitmuntend bone en beenwerk. Mooie voetjes. Harmonisch gehoekt en goed in 
balans. Goede ribbenpartij. Mooie kleur en vachtstructuur. Prima kwispel. Gaat al vlot 
door de ring. Super temperament. Pup met toekomst. 1 Veelbelovend, Beste 
Jongste Pup. 
Lily Rose From The Forest Springers (Whodunnit from Kind of Magic x Utopia 
Fan't Detica, eig. J.C.C. Oudenbroek). 5 maanden. Nog wat verlegen. Aantrekkelijk 
tevenhoofd. Goede verhoudingen. Mooi donker oog. Voldoende compact. 
Uitmuntend pigment. Mist nog wat opvulling onder de ogen. Mooi behang. Correcte 
halslengte. Mooie toplijn. Lichaam in volle ontwikkeling. Mooi bone. Voorvoeten 
konden sterker. Correcte hoekingen voor, achter aan ’t maximum. Daardoor in stand 
nog niet in balans. Prima vachttextuur en kleur. Is nog wat onder de indruk, zal wel 
passen bij leeftijd. 2 Veelbelovend. 
Serenga Fan 't Detica (Autumn Storm From Kind of Magic x Simply The Best Fan't 
Detica, eig. G. Aardema-Poede & B. Aardema). 5 mnd. Vrouwelijk totaalbeeld. Toont 
nog wat lang. Vrouwelijk hoofd, nog wat fijn in voorsnuit. Mooi donker oog, prima 
pigment, correct gebit. Mooi behang. Voldoende halslengte. Evenredig gehoekt voor 
en achter. Passend bone. Middenvoet en voorvoet moeten sterker. Mooie vacht-, 
structuur en kleur. Prima kwispel. Toont nog wat laag tijdens gang. Totaalbeeld moet 
nog aan kracht winnen. Prima ringgedrag. 4 Veelbelovend. 
Nortica fan ’t Detica (Autumn Storm from Kind of Magic x Simply the Best Fan 't 
Detica, eig. M. Balm & F. Barneveld Binkhuysen). 5 mnd. Enthousiaste teef. 
Voldoende compact. Vrouwelijk hoofd, met nog wat fijne voorsnuit. Mooi donker oog 
en prima pigment. Nog flinke occiput (jachtknobbel). Correct gebit. Voldoende 
halslengte. Voorhandhoeking nog tikje naar voren geplaatst. Mooie ribbenpartij. 
Prima bone. Middenvoet en voeten konden krachtiger. Lichaam heeft nog wat 
puppyvet. Goede ribbenpartij. Leuke kwispel. Prima haarstructuur en kleur. Heeft 
ringtraining nodig om de goede punten naar voren te brengen. 3 Veelbelovend. 
Honey Gold from Kind of Magic (Jonaprince from Kind of Magic x Unique Blossom 
from Kind of Magic, eig. J.S. Bakker). Enthousiaste pup, veel temperament. 
Voldoende compact. Geeft eigenaar handvol. Vrouwelijk totaalbeeld. Met name in 
hoofd mag nog wat meer ontwikkelen. Nog wat smal. Mooi donker oog. Prima 
pigment en mooi oogje. Prima gebit. Wat korte nek, door de matige hoeking in 
voorhand. Passend bone, mooie voeten. Nog wat vlak in de ribben. Bekken kon wat 
vlakker. Goede hoekingen achter. Mooie vachtstructuur en warme kleur. Vrouwtje 
moet het showen nog leren. Pup heeft veel tijd nodig om de goede punten uit te laten 
komen. Veelbelovend. 
 
Reuen puppyklas 
Iwan Boleyn van Berkenstein (Whiskey Boleyn van Berkenstein x Zoraya Boleyn 
van Berkenstein, eig. A.M. Decates). 8 maanden. Puppy wat nog lang toont, mede 
door mantelpatroon. Correct reuenhoofd met al voldoende opvulling, mooi donker 
oog. Prima pigment. Mooi behang. Voldoende halslengte. Correct bone. Evenredige 
hoekingen met correct beenwerk en voeten. Lichaam nog volop in ontwikkeling. 
Mooie vachtstructuur en kleur. Is nog wat onrustig, waardoor de goede punten niet 
helemaal naar voren komen. Ringtraining voor baas en hond zou van pas komen. 
Gangwerk nog niet in balans. 4 Veelbelovend. 
Idris Boleyn van Berkenstein (Whiskey Boleyn van Berkenstein x Zoraya Boleyn 
van Berkenstein, eig. M. van Hees). Rastypische pup van 8 maanden. Toont nog wat 
puppyvet. Gaat graag in telgang. Mooi reuenhoofd, goed ontwikkeld en juiste 



verhouding. Mooi donker oog, goede expressie. Prima behang. Correct gebit. In 
stand een plaatje. Uitmuntende hals en toplijn. Mooie lichte welving over de 
lendenpartij. Uitmuntende hoekingen. Prima voorborst, prima ribbenpartij. Prima 
bone. Middenvoet en voeten konden sterker. Goede staartaanzet en –dracht. Mooie 
vacht en kleur. Gangwerk komt er vandaag niet uit. 2 Veelbelovend. 
Winterstorm van Lindestate (Wild Chase des Vauriennes x Dilys-Laelia van 
Lindestate, eig. P. van Velsen-Hulleman). 8 maanden. Rastypische reu. Goede 
verhoudingen. Goed ontwikkeld reuenhoofd met voldoende opvulling onder de ogen. 
Middenbruin oog. Correct gebit. Prima behang. Voldoende halslengte. Voorhand kon 
meer onder lichaam staan. Prima bone. Mooie voeten. Goed ontwikkeld lichaam. 
Correcte hoekingen achter. Prima kwispel, haarstructuur, bevedering. Loopt al heel 
behoorlijk voor leeftijd door de ring. Achter nog wat smal, kon voor nog wat meer 
uitgrijpen. 1 Veelbelovend, Beste Pup. 
Snowflake van Lindestate (Wild Chase des Vauriennes x Dilys-Laelia van 
Lindestate, eig. B. Coldeweijer & M. Wojtkiewicz). Flinke pup voor leeftijd, kon wat 
meer adel tonen voor leeftijd. Zwaar reuenhoofd. Oogleden konden wat meer sluiten. 
Sterke voorsnuit, correct gebit. Voldoende halslengte, kon droger. Mooie vacht en 
kleur. Gangwerk passend bij leeftijd. Harmonisch gehoekt met zwaar bone. Al flinke 
ribwelving. Correcte lendenpartij. Toont nog wat puppyvet. Leuke kwispel. Voor een 
Welshje toont hij in alles wat te zwaar. Veelbelovend. 
Gold Digger from Kind of Magic (Gemill Back to the Future x Jonabel from Kind of 
Magic, eig. H. Tak-Dannenburg). Jonge reu van 6 maanden, heeft nog wat puppyvet. 
Goed gevormd reuenhoofd. Mooi donker oog, prima expressie. Mooi pigment. 
Voorsnuit kon wat voller zijn. Mooi oortje. Evenredig gehoekt, maar aan de krappe 
kant. Uitmuntend bone. Goede voeten. Goede ribbenpartij. Mooie kwispel. Prima 
vacht, -structuur en kleur. Gaat al vlot door de ring, maar wat weinig stuwkracht en 
korte pas. 3 Veelbelovend. 
 
Teven puppyklas 
Eternal Flame from Kind of Magic (Goldspell Step On Edge x Summerred from 
Kind of Magic, eig. L.  Raggers-Jansen & K. Raggers). Compact gebouwde teef met 
mantelpatroon. Vrouwelijk hoofd, met nog erg fijne voorsnuit  mist nog de opvulling 
onder de ogen en wat fijne stop. Donker oog, prima behang. Elegante hals, die 
krachtiger moet worden. Voorhand té sterk naar voren geplaatst, mist daardoor 
voorborst en opvulling. Passend bone, benen en voeten. Nog erg vlak in ribben. 
Goede belijning over de lendenpartij. Goede hoeking achter. Mooie kwispel. 
Vachtkleur kon warmer (lichter). Gangwerk vlot achter, voor wat los. Prima 
temperament en goed geshowd. Belovend. 
Red Sonja Fan 't Detica (Eastfarm's Race For The Galaxy x Orangs and Sunshine 
Fan 't Detica, eig. R. Nienhuis & A.A. Nienhuis-van der Woude). 8 maanden. 
Voldoende compact. Vrouwelijk totaalbeeld. Vrouwelijk hoofd. Mocht wat voller in 
voorsnuit. Middenbruin oog. Correct gebit en oor. Schedel moet nog wat voller 
worden. Voldoende halslengte. Evenredig gehoekt. Prima bone. Midden- en voorvoet 
kon krachtiger. Is nog erg smal in front. Mist nog voorborst. Ribbenpartij moet aan 
breedte winnen. Prima kwispel. Mooie vachtstructuur en warme kleur. Gangwerk 
achter voldoende, voor nog wat los. Prima geshowd. Toont vriendelijk temperament. 
3 Veelbelovend. 
Summer van Lindestate (Wild Chase des Vauriennes x Dilys-Laelia van Lindestate, 
eig. M. Berendschot-van der Veer). 8 maanden. Voldoende compact. Mantelpatroon. 
Goed gevormd vrouwelijk hoofd met middenbruin oog. Volle voorsnuit. Prima 



behang. Voldoende halslengte. Evenredig gehoekt. Passend bone. Voorvoeten 
konden meer gewelfd. Staat iets op de achterkant van de voet. Voldoende 
ribbenwelving voor leeftijd. Wat open in front. Wat sterk hellend bekken. Prima 
kwispel en haarstructuur. Gangwerk kon meer stuwkracht tonen en gaat graag in 
telgang. 2 Veelbelovend. 
Living For Love Fan 't Detica (Hanky Panky from Kind of Magic x La Isla Bonita 
Fan 't Detica, eig. G. Aardema-Poede & B. Aardema). Absent. 
Crazy For You Fan 't Detica (Hanky Panky from Kind of Magic x La Isla Bonita Fan 
't Detica, eig. J. Visser & S.M. Visser-Hendriks). 7,5 maand. Nog echte spring in ‘t 
veld. Vrouwelijk totaalbeeld. Hoofd van goede lengte maar erg fijn in voorsnuit. 
Donker oog, prima pigment. Correct gebit. Royaal oor. Hals kon langer. Zag haar 
graag meer compact van bouw. Prima bone, evenredig gehoekt. Mist nog kracht in 
middenvoet. Lichaam nog volop in ontwikkeling. Leuke kwispel. Mooie vachtstructuur 
en warme kleur. Goed voorgebracht, presenteert zich al heel goed. Gangwerk nog 
niet in balans. 4 Veelbelovend. 
Fairytale Apple from Kind of Magic (Autumn Storm from Kind of Magic x Tremletts 
Bell from Kind of Magic, eig. J. in 't Groen-de Kovel). 7 maanden. Rastypisch teefje, 
goede verhoudingen. Vrouwelijk hoofd, mooi donker oog. Rastypisch oor. Voorsnuit 
moet voller worden. Uitmuntend pigment. Goede halslengte. Schouderligging kon 
beter. Mooi bone. Prima benen en voeten. Correct lichaam/lendenpartij. Prima 
kwispel. Mooie haarstructuur en –kleur. Prima geshowd en temperament. Gangen 
voor correct, achter nog wat veel hakbeweging. 1 Veelbelovend. 
 
Reuen Jeugdklas 
Gayeathers Rhytm of the Rain (Jonaprince from Kind of Magic x Gayfeathers 
Walking on Sunshine, eig. T.C. Hoogwout & K.M. Hoogwout). Rastypische reu. 
Compact gebouwd. Wat vlassige vacht. (Door wasbeurt gister). Goed reuenhoofd, 
voldoende lengte/stop. Donker oog, prima pigment. Goed behang. Voldoende 
halslengte. Evenredig gehoekt voor en achter. Prima bone, maar voeten konden 
krachtiger. Goed ontwikkeld lichaam. Staat iets uit de ellebogen. Mooie kwispel, 
prima bevedering. Kon hakken beter gebruiken in stand en tijdens het gaan. Prima 
temperament, warme kleur. 3 Zeer Goed. 
Isfryn On The Spot NJK’16 (Imp. GB, Islanza Lookin for Spot x Isfryn Lickety Split, 
eig. M. Groot). Fraaie jonge reu. Mooi type en totaalbeeld. Mooi reuenhoofd. Mooie 
voorsnuit en besneden onder de ogen. Uitmuntend oog en expressie. Correct gebit 
en prima behang. Hals kon tikje droger. Prima hoekingen voor en achter. Prima 
bone. Ronde voet die krachtiger kon. Goed ontwikkeld lichaam. Correcte 
lendenpartij. Goed aangezette staart en dracht. Fraaie vacht met warme platen. Van 
opzij gezien vlotte gangen, voor en achter nog niet geheel parallel. Prima 
temperament en goed geshowd. Aantrekkelijke jonge hond. 1 Uitmuntend. 
Islanza Spectre (Imp. GB, Welford's Kensington Garden x Islanza Hit The Spot, eig. 
G. Aardema-Poede & B. Aardema). Rastypische reu, in goede verhoudingen, maar 
mist de vrolijke kwispel vandaag. Mooi reuenhoofd, goed gevormd met goed 
pigment. Voorsnuit vol, uitmuntend pigment. Correct behang en gebit, goede 
expressie. Uitmuntende hoekingen voor en achter. Prima bone met veel vering in de 
middenvoet. Fraaie ribbenpartij. Correcte staartaanzet. Gangen al heel behoorlijk. 
Mist vrolijke staartdracht van de springer, daarom vandaag een zeer goed. 2 Zeer 
Goed.  
 
Reuen tussenklas 



Blackberry from Kind of Magic NJK’15 (Welsh Dream Hot Coffee x Orinoco Flow 
from Kind of Magic, eig. R.C. Reinink). Rastypische reu, prima rasbeeld. Compact 
gebouwd. Krachtig reuenhoofd, met voldoende stop en voorsnuit. Uitmuntend 
pigment. Schaargebit. Krachtige lange hals. Uitmuntende hoekingen in front. Prima 
bone. Voeten konden sterker. Fraaie ribwelving. Correcte hoekingen achter. Prima 
staartaanzet en –dracht. Vlotte gangen. Fraaie vacht, bevedering en kleur.  
1 Uitmuntend, Res.CAC. 
 
Reuen openklas 
Diabf Dont Drink and Drive (Imp. S., Pay Per View for Don's x Don's Three Strange 
Loves, eig. M.  Berendschot-van der Veer). Rastypische reu, goede verhoudingen. 
Krachtig gebouwd. Goed gevormd reuenhoofd. Mooi donker oog, uitmuntend 
pigment. Correct gebit. Mooi behang. Sterke hals. Uitmuntende hoekingen. Prima 
bone. Te steil in middenvoet, hij overknokkelt bijna. Sterk lichaam. Prima 
lendenpartij. Goed aangezette staart en dracht. Goede vachtstructuur en kleur. 
Gangwerk achter voldoende, voor door middenvoet steppend. Hij brengt lichaam 
meer omhoog dan naar voren. Prima temperament en geshowd. Hij krijgt een zeer 
goed vanwege voorvoeten. 3 Zeer Goed.     
Kamp. Whodunnit from Kind of Magic (Islanza oh Boy x Quebec Bell from Kind of 
Magic, eig. J. Koelewijn). 3 jaar. Reu van goede verhoudingen. Toont iets lang door 
mantelpatroon. Prima reuenhoofd en expressie. Middenbruin oog. Prima pigment, 
behang. Correct gebit. Mooie sterke hals. Goede toplijn. Uitmuntend bone, benen en 
voeten. Prima welving over de lendenpartij. Prima staartaanzet en –dracht. 
Uitmuntend lichaam. Vlotte gangen, fraaie vacht. Prima geshowd. Goed ringgedrag.  
2 Uitmuntend.  
Haven Lynley van Lindestate JW’14, CW’16 (Welford's Jesmond Waterfall x Cadi-
Laelia van Lindestate, eig. I. Heijnen). Fraaie rastypische reu. Uitmuntend 
totaalbeeld. Goed gevormd reuenhoofd, expressie, oogkleur en behang. Krachtige 
lange hals, met uitmuntende hoekingen in front en achterhand. Mooi bone. 
Voorvoeten konden iets meer welving hebben. Uitmuntende vacht en bevedering, 
loopt als een zonnetje met juiste staartdracht en temperament. 1 Uitmuntend, CAC, 
BOB, Clubwinnaar 2016. 
 
Reuen fokkersklas 
Dustin Boleyn van Berkenstein NJK’14 (Inma's Just in Time x Vaya Boleyn van 
Berkenstein, eig. M. Huis in t Veld & F. Bod). Rastypische reu van 2 jaar. Voldoende 
compact, toont iets lang door mantelpatroon. Goed gevormd reuenhoofd. Prima 
expressie, oogkleur en pigment. Goede hals en schouderligging. Voldoende 
voorborst voor leeftijd. Staat nog wat frans. Nog iets vlakke rugwelving. Goede 
lendenpartij. Correcte hoekingen achter met uitmuntende bespiering. Goede 
staartaanzet en dracht. Gangen voor wat los, achter correct. Mooie vachtstructuur, 
goed geshowd. Prima temperament. 3 Uitmuntend. 
Khandor Our Loyal Welsh (Rocbee Woodstock x Arizona Rhosyn Our Loyal Welsh, 
eig. A.  Wetsteyn & C. Tunnissen). Reu met mooi rasbeeld. Krachtig reuenhoofd met 
uitmuntende expressie, oogkleur en behang. Sterke hals, prima toplijn. Uitmuntend 
bone. Staat goed op de benen. Middenvoet kon krachtiger. Sterk lichaam, 
uitmuntende ribbenpartij. Uitmuntende hoekingen achter. Juiste staartaanzet en 
dracht. Fraaie vacht, structuur en kleur. Gangwerk achter niet geheel parallel. Verder 
vlot met prima stuwkracht. Prima temperament. Uitmuntende bespiering. 1 
Uitmuntend.  



Autumn Storm from Kind of Magic NJK'15 (Wild Chase des Vauriennes x Jonabel 
from Kind of Magic, eig. J. in 't Groen-de Kovel & H. Floor). Rastypische reu van 
goed formaat en totaalbeeld. Goed gevormd hoofd, uitmuntende expressie, 
pigmentatie en oogkleur. Voorsnuit kon krachtiger. Mooi oortje. Goede halslengte en 
toplijn. Uitmuntend bone. Voeten konden krachtiger. Zag graag iets meer ribwelving. 
Harmonisch gehoekt. Goed aangezette en gedragen staart. Goede vachtstructuur/ 
kleur. Gangen niet geheel parallel bij komen/gaan gaat iets scheef. Prima 
temperament. Te kleine tand-elementen. 2 Uitmuntend. 
 
Reuen kampioensklas 
Kamp. & Int. Sh. Kamp. Wild Chase des Vauriennes JW'13, NJK'14, W'14 
(Glenbrows Picture This x Wild Ride des Vauriennes, eig. T.L. Harmsen). 
Teruggetrokken/absent 
Kamp. & Int. Sh. Kamp. Wind of Change from Kind of Magic (Islanza Oh Boy x 
Quebec Bell from Kind of Magic, eig. S. van Nijnatten-Franssen). Rastypische reu 
met veel kwaliteit. Mooi reuenhoofd. Goed opgevuld. Fraai oor. Correct gebit. Mooie 
hals/rugbelijning. Correcte schouderligging, opperarm kon schuiner. Uitmuntend 
bone/benen/voeten. Sterk lichaam met juiste ribwelving en lichaam. Uitmuntende 
conditie, staartaanzet en –dracht. Fraaie vacht en kleur. Gaat vlot met veel 
stuwkracht. Prima temperament en goed geshowd. 1 Uitmuntend. 
 
Reuen veteranenklas 
Kamp. & Int. Sh. Kamp. Inma’s Just by Change NJK'08, JW'08, NVK'15, VW'15 
(Gallois Svejk x Inma's English Special Edition, eig. L. van Zandbeek). 
Teruggetrokken/ Absent. 
Kamp. Jonaprince from Kind of Magic JW'09, W'10 (Taimere's Allspice x Rocbee 
Happy Hilda, eig. P. Lagerwerf- Dortwegt). 8 jaar. Rastypische reu. Krachtig 
reuenhoofd. Prima expressie, oogkleur en oortje. Sterke hals gaat over in prima 
toplijn met juiste hoekingen voor en achter. Goed front, ribben en lendenpartij. Sterk 
bone. Voeten konden iets meer gewelfd zijn. Goede aangezette staart en dracht. 
Fraaie vacht, bevedering en kleur. Gaat met veel stuwkracht door de ring. Prima 
temperament. 1 Uitmuntend. 
 
Teven jeugdklas 
Cinnamon Rose from Kind of Magic (Islanza Lookin for Spot x Quebec Bell from 
Kind of Magic, eig. M.P. Schotte & D. Versteeg). Enthousiaste jonge teef. Mooi type. 
Fraai tevenhoofd. Voorsnuit moet nog voller worden, expressie erg mooi. Mooi 
donker oog, pigment en oortje. Prima halslengte. Opperarm kon schuiner. Mist 
opvulling in front. Prima bone/ benen. Voeten konden krachtiger. Ribbenpartij nog 
wat vlak. Prima hoeking achter. Correcte staartaanzet/ dracht. Vlotte gangen maar 
voor nog wat open en los. Mooie kleur en vacht. 2 Uitmuntend. 
Kaylyn-Laelia van Lindestate (Hanky Panky from Kind of Magic x In the 
Summertime Fan't Detica, eig. M. Berendschot-van der Veer). Teefje met mooi 
rasbeeld, vrouwelijk totaalbeeld. Mooi tevenhoofd, mist nog wat opvulling. Zachte 
expressie. Prima oor. Mooie hals/rugbelijning. Harmonisch gehoekt in front en achter. 
Mist nog opvulling in front. Prima bone/benen/voeten. Goede ribwelving voor leeftijd. 
Prima staartaanzet en –dracht. Gaat al met veel actie door de ring. Mooi haarkleed 
en temperament. 1 Uitmuntend, CAC, beste teef BOS. 
Candy Rose Fan 't Detica (Vivista Star from Kind of Magic x Miss Saigon Fan 't 
Detica, eig. G. Aardema-Poede & B. Aardema). Rastypische teef. Toont iets lang, 



met name tijdens het gaan. Vrouwelijk hoofd, prima expressie en donker oog. Correct 
gebit, prima oor. Goede halslengte en toplijn. Evenredig gehoekt. Prima bone, 
middenvoet kon krachtiger. Ribwelving nog iets vlak. Prima staartaanzet en – dracht. 
Mooie vachtstructuur / kleur. Prima temperament. Achter vlot, voor los uit elllebogen.  
3 Uitmuntend 
Elize Emie of the New Born Beauty's (Jonaprince from Kind of Magic x Liza Lara of 
the New Born Beauty's, eig. C. de Borst & K. de Wilde). Teefje is in alles nog zeer 
jeugdig en nog niet in balans. Vrouwelijk hoofd, zachte expressie. Mooi donker oog. 
Correct gebit. Wat korte hals, doordat de voorhand te ver naar voren geplaatst is. 
Mist daardoor opvulling in front. Passend bone. Maar middenvoeten en voet konden 
sterker. Onvoldoende ribbenpartij. Iets oplopende rugbelijning. Met hellend bekken, 
waardoor ze ondergeschoven staat. Zag graag meer kniehoeking. Vrolijke kwispel. 
Mooie vachtstructuur. Mist nog de bevedering. Lief temperament. Goed. 
Emma-Ebony of the New Born Beauty's (Jonaprince from Kind of Magic x Liza 
Lara of the New Born Beauty's, eig. H.C.J. Nunspeet-van Abeelen). Teefje van goed 
formaat, vol in ontwikkeling. Vrouwelijk hoofd met wat vol donker oog. Uitmuntend 
pigment. Correct gebit. Prima oortje. Halslengte goed. Goede schouderligging. Moet 
in front nog verbeteren. Prima bone. Middenvoet en voet konden sterker. Ribbenpartij 
wat vlakke kant. Bekken kon vlakker. Zoekt nog balans in gaan en stand. Goede 
vachtkwaliteit met voldoende bevedering. Gangwerk erg onregelmatig. Heeft tijd 
nodig. Prima temperament. 4 Zeer Goed. 
 
Teven tussenklas 
Xandu White Fan 't Detica (Vivista Star from Kind of Magic x Caribean Fan ‘t 
Detica, eig. W.J.  Montauban van Swijndregt & R.M. Schippers). Absent. 
Hailey Boleyn van Berkenstein (Whiskey Boleyn van Berkenstein x Xanadu Boleyn 
van Berkenstein, eig. M. Huis in ’t Veld & B. Hannewijk). Rastypisch teefje, goed 
formaat. Vrouwelijk hoofd met voldoende opvulling in voorsnuit. Zachte expressie. 
Prima pigment. Correct gebit, mooi oor. Mooie hals/rug. Opperarm kon schuiner. 
Voldoende opvulling in front. Goed bone/benen. Goede ribwelving en lenden partij. 
Correcte hoeking achter. Goede staartaanzet/dracht. Gaat vlot, voor nog wat los. 
Mooie vacht, warme kleur. Prima bevedering. 2 Uitmuntend. 
Avantasia’s Diamond One of a Kind (United Dream from Kind of Magic x 
Avantasia's Diamond Kayla, eig. V. van Eeckhoutte). Teefje voldoende compact 
gebouwd in uitmuntende spierconditie. Vrouwelijk hoofd, kon meer besneden zijn 
onder de ogen. Middenbruin oog. Correct gebit en pigment. Goede hals, maar mocht 
wat krachtiger. Correcte schouderligging en achterhandhoeking. Prima bone, maar 
middenvoet en voet konden sterker. Vlakke ribwelving. Goede staartaanzet/dracht. 
Mooie vacht en kleur. Prima temperament. Loopt achter correct, voor los uit de 
polsen. Tijdens het gaan uiteinde staartdracht niet correct. 3 Zeer Goed. 
Zizzy Fan 't Detica (Eastfarm's Race For The Galaxy x Lady Anne Of 
Sherborncastle, eig. G. Aardema-Poede & B. Aardema). Absent. 
Churnwood It's All Talk NJK'16 (Wild Chase des Vauriennes x Twigle One More 
Talk, eig. T.L. Harmsen). Teruggetrokken/ absent 
Allison Fan ’t Detica (United Dream from Kind of Magic x When The Lady Smiles 
Fan 't Detica, eig. D. Koopman & A. Brakel). Fraaie teef, mooi type. Compact 
gebouwd. Vrouwelijke uitstraling en hoofd. Zachte expressie, middenbruin oog. 
Sterke gebitselementen. Correct oor en pigment. Mooie hals, gaat over in een 
rastypische toplijn/lendenpartij. Harmonisch gehoekt. Prima bone. Voeten konden 



krachtiger. Goede ribwelving, staartaanzet, -dracht. Mooie bonte tekening met warme 
kleur. Vlotte gangen met veel temperament. 1 Uitmuntend. 
 
Teven openklas 
Dilys-Laelia van Lindestate (Eastfarm's Midnight Sun x Bindy-Laelia van 
Lindestate, eig. M.  Berendschot-van der Veer). Teefje van goed formaat, totaalbeeld 
en krachtig hoofd. Vrouwelijk hoofd, mooi besneden. Zachte expressie, correct 
pigment. Goede hals/rugbelijning. Evenredige hoekingen in front en achter. 
Onregelmatige snijtanden. Middenvoet kon sterker. Prima lichaam en lendenpartij. 
Correcte staartaanzet, maar staart kon langer zijn. Goede vachtstructuur. Gangwerk 
vlot. 4 Uitmuntend. 
Xandy Crisp from Kind of Magic (Quarterback from Kind of Magic x Pink Lady from 
Kind of Magic, eig. M. van Zuijdam). Teefje van goed formaat en verhoudingen. 
Vrouwelijk hoofd zag graag meer besneden onder de ogen. Prima expressie. Correct 
behang. Hals kon wat langer. Zag graag betere hoekingen in front en voorhand. 
Middenvoet kon sterker. Prima ribwelving en lendenpartij. Voldoende hoeking achter. 
Goede staartaanzet maar wordt te hoog gedragen. Goede vachtstructuur/kleur. Goed 
temperament. Tijdens gangwerk voor wat los, zag achter graag wat meer stuwing.  
Zeer Goed. 
Utopia Fan ’t Detica (Rocbee Woodstock x La Isla Bonita Fan 't Detica, eig. J.C.C.  
Oudenbroek). 2 jaar. Mooi type en totaalbeeld. Vrouwelijk hoofd, zachte expressie. 
Correct gebit en behang. Goede halslengte/toplijn. Harmonisch gehoekt. Voldoende 
voorborst. Krachtig bone. Prima ribwelving. Goede lendenpartij. Correcte 
staartaanzet/dracht. Fraaie vachtstructuur en kleur. Gaat vlot door de ring. Voor nog 
niet geheel zuiver. Prima temperament. 1 Uitmuntend, Res.CAC. 
Ivy-Laelia van Lindestate JW'14, NJK'15 (Welford's I'm Number One x In the 
Summertime Fan 't Detica, eig. M. Berendschot-van der Veer). Teefje van mooi  
formaat en totaalbeld. Prima type. Vrouwelijk hoofd met prima expressie, pigmentatie 
en oogkleur. Mooie hals/rugbelijning. Prima bone. Rechter voetje staat iets Frans. 
Goede ribwelving en lendenpartij. Juiste achterhandshoeking. Goede staartaanzet en 
dracht. Mooie vacht, -structuur en –kleur. Gaat vlot door de ring. Aangenaam 
temperament. 3 Uitmuntend. 
Autumn Gold from Kind of Magic NJK'15, JW'15 (Wild Chase des Vauriennes x 
Jonabel from Kind of Magic, eig. J. in 't Groen-de Kovel & D. van Klij). Teefje van 
mooi formaat en totaalbeeld. Prima type. Vrouwelijk hoofd. Zachte expressie. Correct 
gebit en pigmentatie. Mooie halslengte en toplijn. Harmonisch gehoekt. Prima bone, 
benen en voeten. Ribwelving moet nog beter worden. Goede vachtstructuur, warme 
kleur. Correcte staartaanzet/dracht. Gangwerk achter goed, voor nog niet helemaal in 
balans. 2 Uitmuntend. 
 
Teven fokkersklas 
Kamp. & Int. Sh. Kamp. Tremletts Bell from Kind of Magic NJK'13, JW'13 
(Ferndel Aeron Magregor x Jonabel from Kind of Magic, eig. J. in 't Groen-de Kovel). 
Rastypische teef met veel kwaliteiten. Mooi gevormd vrouwelijk hoofd. Uitmuntend 
pigment, expressie. Correct oor. Sterke hals. Prima hoekingen voor/achter. Voeten 
konden krachtiger. Uitmuntende ribbenpartij. Lichaam kon iets droger in conditie zijn. 
(Heeft net nest gehad). Functionele hoekingen achter. Warme kleur, goede 
vachtstructuur. Gaat vlot achter, voor niet geheel zuiver i.v.m. zwakke polsen. Prima 
temperament. 1 Uitmuntend. 



Llawen Lady Our Loyal Welsh (Ferndel Amren for Laithmoor x Wingi Our Loyal 
Welsh, eig. A. Wetsteyn). Teefje van goed formaat en totaalbeeld. Moet zich in alles 
nog verder ontwikkelen. Vrouwelijk hoofd, prima expressie. Uitmuntend pigment. 
Prima oor. Harmonisch gehoekt voor en achter. Middenvoet kon krachtiger. Moet 
zich nog in alles nog ontwikkelen. Prima staartaanzet en –dracht. Correcte kleur. 
Goede bevedering en vacht. Prima temperament. Gaat al vlot. Voor wat smal. 2 
Uitmuntend. 
Americanized des Vauriennes BJWLU'15 (Wild Chase des Vauriennes x Trystyn's 
Crime of Passion, eig. T.L. Harmsen). Teruggetrokken/ Absent. 
 
Teven kampioensklas 
Kamp. & Int. Sh. Kamp. Wismers Bell from Kind of Magic NJK'14, CW'15 
(Islanza Oh Boy x Quebec Bell from Kind of Magic, eig. J. in 't Groen-de Kovel & D. 
Kuijs). Fraaie teef. Prima type. Mooi gevormd hoofd. Mooi besneden. Zachte 
expressie. Prima oor, halslengte en toplijn. Harmonisch gehoekt. Prima bone. 
Voorvoeten konden krachtiger. Uitmuntende ribwelving en lendenpartij. Prima 
aangezette staart en dracht. Van opzij gezien gaat ze vlot, van voor gezien iets 
scheef. Mooie vacht, warme kleur. Prima temperament en goed geshowd. 2 
Uitmuntend 
Kamp. Hazel-Laelia van Lindestate NJK'15, BJWNL'15 (Welford's Jesmond 
Waterfall x Cadi-Laelia van Lindestate, eig. M. Berendschot-van der Veer). Mooie 
teef, prima type, compact gebouwd. Aangenaam vrouwelijk hoofd. Mooie expressie, 
donker oog. Correct oor en gebit. Mooie hals/rugbelijning. Goed front. Evenredig 
gehoekt voor en achter. Voldoende ribwelving. Goed aangezet en gedragen staart. 
Kwaliteitsvolle vacht. Vlotte gangen aan alle kanten gezien. Prima temperament, 
goed geshowd. 1 Uitmuntend. 
 
Teven veteranenklas 
Kamp. & Int. Sh. Kamp. Jonabel from Kind of Magic NVK’16 (Taimere's Allspice x 
Rocbee Happy Hilda, eig. J. in 't Groen-de Kovel). 8 jaar. Mooie veteraan, nog in 
goede conditie voorgebracht.Goed gevormd vrouwelijk hoofd. Mooi donker oog. 
Prima oor en pigmentatie. Sterke hals. Prima hoekingen voor en achter. Voeten 
konden krachtiger. Sterke ribbenpartij. Goede lendenen met typische welving. 
Uitmuntend bone. Correcte staartaanzet/dracht. Fraaie vacht/ kleur. Prima 
temperament. Gaat vlot. 1 Uitmuntend, Beste Veteraan. 
Dotcom Doris v.d. Lingespringer (Hammalgardens Jolly Fellow x Cyber Melody 
v.d. Lingespringer, eig. M.E. van Dommelen). 8 jaar. Teefje in prima conditie. 
Vrouwelijk totaalbeeld. Aangenaam hoofd, prima expressie. Goede hals/ rugbelijning. 
Correct front met juiste hoekingen. Voeten konden sterker. Passend bone. Goede 
lendenpartij. Voldoende hoeking achter. Vandaag volledig in de rui. Goede 
staartaanzet en –dracht. Gangwerk voor ok, achter korte pas. Toont prima 
temperament. 2 Uitmuntend. 
 
Fokkerijklas 
Kennel van Lindestate (fokker M. Berendschot-van de Veer). 1 Uitmuntend. 
 
Kind-/Hond show: 
Aron van Velsen   -  9 jaar met Ivy 
Nienke van Alfen   -  9 jaar met Kaylyn 
Lotte Poelman   - 11 jaar met Dilys 



Charlotte Floor  - 11 jaar met Storm 
Nathan Somsen   - 11 jaar met Belle 
Hein Hoogwout  - 11 jaar met Sherlock 
Lisa Anna Oudenbroek - 11 jaar met Floortje als 1e geplaatst 
Esmée Poelman  - 13 jaar met Hazel 
 
 
 
 
 


