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                                                   4 maart 2018 
 
Kampioen reu: Jesse Boleyn van Berkenstein (Kamp. Time Chaser  des 
Vauriennes x Kamp. Tristan Boleyn van Berkenstein; Eig. M. Fischer-Oosterhuis). 
 
Reservekampioen reu: Milton Boleyn van Berkenstein (Kamp. Wind of Change 
from Kind of Magic x Enjoy Boleyn van Berkenstein; Eig. P. v.d. Brug). 
 
Kampioen teef: Katlin Boleyn van Berkenstein, NJK‘17 (Kamp. Wild Chase des 
Vauriennes x Kamp. Nikki Boleyn van Berkenstein; Eig. M. Huis in ‚t Veld). 
 
Reservekampioen teef: Xena Our Loyal Welsh (Kamp. Khandor Our Loyal Welsh x 
Irza Our Loyal Welsh; Eig. A. Wetsteyn). 
 
                        Beste van het ras: Katlin Boleyn van Berkenstein 
 
                                      Keurmeester: Mw. H. Warendorf (NL) 
                                Aantal ingeschreven Welsh Springer Spaniels: 7 
                                                             
 
Jeugdklas reuen 
Milton Boleyn van Berkenstein (Kamp. Wind of Change from Kind of Magic x Enjoy 
Boleyn van Berkenstein; Eig. P. v.d. Brug). 11 maanden. Laat een klassiek rasbeeld 
zien. Goed mannelijk hoofd voor leeftijd. Goed oog, oor en gebit. Evenredige 
hoekingen. Moet in lichaam nog ontwikkelen, maar al zeer goed voor zijn leeftijd. 
Mooie typische bovenbelijning. Staat op sterk bone en voeten. Moet nog wat wennen 
in de ring, maar overwint zijn nieuwsgierigheid snel. Laat al een goed gangwerk zien. 
Goede kleur en prima beharing. 1 Uitmuntend, Reservekampioen (RES.CAC). 
 
Tussenklas reuen 
Tegan Our Loyal Welsh (Llon Ddraig Goch x Eirian Our Loyal Welsh; Eig. A. 
Wetsteyn & B. van Dillen).18 maanden. Moet z’n mannelijkheid nog verder 
ontwikkelen. Heel fraai hoofd met mooie opvulling. Mooi donker oog. Prima oor en 
gebit. Hoekingen voor en achter kunnen iets dieper. Lichaam voldoende ontwikkeld 
voor leeftijd. Heeft vandaag de neiging zijn bovenbelijning krom te trekken waardoor 
hij lage staartaanzet toont en teveel welving over de lendenen. Prima bone en 
voeten. Fraaie kleuren. Loopt al goed. Achter tikje nauw. Om de bovenbelijning 
vandaag een zeer goed. 2 Zeer Goed. 
Jesse Boleyn van Berkenstein (Kamp. Time Chaser  des Vauriennes x Kamp. 
Tristan Boleyn van Berkenstein; Eig. M. Fischer-Oosterhuis). Bijna 2 jaar. Mannelijke 
reu. Prima proporties. Goed mannelijk hoofd. Schedel kon tikje meer gewelfd zijn. 
Van opzij gezien evenredige hoekingen. Prima ribben, sterke lendenen. Uitmuntende 
staartaanzet en staartactie. Zou iets meer welving over de lendenen mogen hebben. 
Sterk bone en voeten. Prima kleur en vacht. Loopt vlot met voldoende stuwkracht. 1 
Uitmuntend, Kampioen (CAC-CACIB). 
 
Jeugdklas teven 



Xena Our Loyal Welsh  (Kamp. Khandor Our Loyal Welsh x Irza Our Loyal Welsh; 
Eig. A. Wetsteyn). 9 maanden. Teefje van heel mooi type. Vrouwelijk hoofd in goede 
verhoudingen. Fraai donker oog met een typische verontschuldigende expressie. 
Uitmuntende hoekingen. Uitmuntende typische bovenbelijning. Voorbenen staan 
goed onder het lichaam, waardoor ze het gewicht kunnen dragen. Goed ontwikkeld 
lichaam voor leeftijd. Prima kleur en vacht. Passend bone. Loopt makkelijk nog tikje 
los van voor. 1 Uitmuntend, Reservekampioen, beste jeugdhond (RES.CAC). 
Wallova’s Icona Pop (Don’s Tufted Duck x Wallova’s Cat Power; Eig. D. Koopman).  
9 maanden. Teefje met goede verhoudingen in l/h lichaam.Vrouwelijk hoofd. 
Divigerende neuslijn, en schedel kon tikje meer welving en breedte hebben. 
Voorhandhoeking kon iets dieper. Ietsje steil in opperarm. Achter ruim gehoekt. 
Krachtig bone, goede voeten. Loopt vlot, maar draait hakken uit van achter en voor 
nog wat los. En wat trots op haar staart. 2 Zeer Goed. 
 
Tussenklas teven 
Sparkling Susie Our Loyal Welsh (Follow Floyd of Griffin´s Lodge x Wingi Our 
Loyal Welsh; Eig. H. Timmerman). 21 maanden. Vrouwelijk totaalbeeld. Nog volop in 
ontwikkeling. Goed gevormd hoofd, goede proporties. Schedel kan ietsje meer 
gewelfd. Evenredige hoeking voor en achter. Kon ietsje meer voorborst hebben. 
Goede bovenbelijning. Staartaanzet kan hoger. Prima ontwikkelde ribben voor 
leeftijd. Prima vacht voor leeftijd. Loopt vlot, nog beetje los. Beetje trots op haar 
staart. 2 Uitmuntend (RES.CACIB). 
Katlin Boleyn van Berkenstein (Kamp. Wild Chase des Vauriennes x Kamp. Nikki 
Boleyn van Berkenstein; Eig. M. Huis in ‘t Veld). 23 maanden. Fraai type. Juiste 
proporties. Laat een heel mooi rasbeeld zien. Uitmuntend hoofd, vrouwelijk en heeft 
de kracht die het moet hebben. Evenredige hoekingen. Prima voorborst. Fraaie en 
rastypische bovenbelijning met fraaie staartaanzet en –actie. Krachtig bone, goede 
voeten. Prima ontwikkelde ribben die nog ruimte hebben om verder te ontwikkelen. 
Prima vacht en kleur. Loopt goed, voor nog tikje los. 1 Uitmuntend, kampioen en 
Beste van het ras  (CAC-CACIB- BOB).  
 
Openklas teven 
Eternal Flame from Kind of Magic (Goldspell Step On Edge x Summerred from 
Kind of Magic; Eig. A. Raggers-Jansen en K. Raggers).2 Jaar. Teefje van goede 
maat en lichaamsverhouding. Vrouwelijk hoofd, maar zag voorsnuit graag sterker en 
iets meer welving over de schedel. Hoofd mocht breder. Evenredige hoekingen die 
fractie dieper konden. Goede bovenbelijning en staartaanzet. Maar draagt staart vrij 
hoog. Prima ribben en lendenen. Goed bone en voeten. Warme donkerrode kleur, 
loopt vlot. Om het hoofd een zeer goed. 1 Zeer Goed. 
Kelsey Boleyn van Berkenstein (Kamp. Wild Chase des Vauriennes x Kamp. Nikki 
Boleyn van Berkenstein; Eig. I. F. van Urk). 23 maanden. Teefje van goed formaat en 
proporties. Forse schedel en plaatsing van de ogen is vrij recht, wat de uitdrukking 
niet ten goede komt, mede door de zware wenkbrauwbogen. Goede voorsnuit. Goed 
oor, oog en gebit. Zag liever wat meer ontwikkeling voor leeftijd. Prima 
achterhandhoeking. Goede staartaanzet. Goed bone en voeten. Prima vacht. 
Krachtig gangwerk, maar wat los van voor. Om het hoofd een zeer goed. 2 Zeer 
Goed. 
 
                                                         De keurmeester: Mw. H. Warendorf (NL) 


