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Kampioen reu: Nicky-Lynley van Lindestate NJK’19, BJWNL‘19 (Ch. Benton Run 
Duck Run x Kamp. Hazel-Laelia van Lindestate; Eig. M. Berendschot-v.d. Veer). 
 
Reservekampioen reu: Kamp. Winterstorm van Lindestate NJK’17, W’18 (Kamp. 
Wild Chase des Vauriennes x Dilys-Laelia van Lindestate; Eig. P. van Velsen). 
 
Kampioen teef: Moonflower from Kind of Magic (Kamp. Gold Digger from Kind of 
Magic x Yellow Belflower from Kind of Magic; Eig. A. Raggers-Jansen & K. Raggers). 
 
Reservekampioen teef: Int. Sh. Kamp. Allison Fan ‘t Detica (Kamp. United Dream 
from Kind of Magic x When The Lady Smiles Fan ‘t Detica; Eig. D. Koopman) 
 
 
                               Beste van het ras: Nicky- Lynley van Lindestate 
 
 
                                           Keurmeester: Dhr. G. Mensink (NL) 
                                Aantal ingeschreven Welsh Springer Spaniels: 9 
                                                    Foto: K. Raggers 
 
 
 
Jeugdklas reuen 
Nicky-Lynley van Lindestate NJK’19, BJWNL‘19 (Ch. Benton Run Duck Run x 
Kamp. Hazel-Laelia van Lindestate; Eig. M. Berendschot-v.d. Veer). 13 maanden. 
Zeer goed ras- en geslachtstype. Mannelijk hoofd, goede verhoudingen in schedel en 
voorsnuit. Kan oor goed dragen, goed oog en gebit. Goede hals- en rugbelijning. 
Goede staartaanzet. Goede voorborst, borstdiepte en ribwelving. Voldoende gehoekt 
voor, goed gehoekt achter. Goed bone, geveerde pols en ronde voet. Uitmuntende 
vacht, bevedering en vlag aan de staart. Kleur dieprood en wit. Gaat met goede 
stuwing, toont nu nog een front wijde elleboog. Super temperament, om het 
totaalbeeld een U. 1 Uitmuntend, Kampioen, beste van het ras en 2e in de 
rasgroep (CAC-BOB- BIG2). 
 
Openklas reuen 
Jesse Boleyn van Berkenstein (Kamp. Time Chaser des Vauriennes x Kamp. 
Tristan Boleyn van Berkenstein; Eig. M. Fischer-Oosterhuis). 3 jaar. Zeer goed ras- 
en geslachtstype. Mannelijk hoofd. Tikkeltje breed in schedel. Goede voorsnuit. Goed 
oor, oog en gebit. Goede hals- en rugbelijning. Goede staartaanzet. Prima ribwelving 
en borstdiepte. Functioneel gehoekt voor en achter. Goed bone, geveerde pols, 
ronde voet. Goede vacht, bevedering, warme kleur rood. Gaat met prima stuwing, 



grijpt voor voldoende uit. Voelt zich vandaag niet geheel op zijn gemak in de ring. 
Daarom een ZG.  1 Zeer Goed.  
 
Kampioensklas reuen 
Kamp. Winterstorm van Lindestate NJK’17, W’18 (Kamp. Wild Chase des 
Vauriennes x Dilys -Laelia van Lindestate; Eig. P.van Velsen). 3 jaar. Zeer goed ras- 
en geslachtstype. Mannelijke verschijning. Goede schedel en voorsnuit. Goed oor, 
oog en gebit. Goede hals- en rugbelijning. Kort hellend bekken, staart van goede 
lengte. Goed gewelfde en diepe ribkorf. Voldoende gehoekt voor, goed gehoekt 
achter. Goed bone, geveerde pols, goede voeten. Prima vachtstructuur. Mantel, 
goede bevedering broek, en vlag aan de staart. Gaat met voldoende stuwing, toont 
een super temperament. 1 Uitmuntend, Reservekampioen (RES.CAC-CACIB). 
 
Puppyklas teven 
Alexia van Kroon van Liessinger (Kamp. Inma’s New Red Butterfly x Kelsey 
Boleyn van Berkenstein; Eig. I. van Urk). 8 maanden. Licht gestrekte dame. Met een 
goed rasbeeld. Vrouwelijk hoofd, zachte expressie. Goed oor en gebit. Goede hals 
en rug. Zag lendenpartij graag iets korter. Goede staartlengte. Voor leeftijd prima 
gewelfde en diepe ribkorf. Matig tot evenredig gehoekt voor en achter. Passend 
bone, geveerde pols, goede voet. Goede vachtstructuur, bevedering broek, en vlag 
aan de staart. Mantel hond. Gaat met goede gangen, voldoende stuwend, voor nog 
los. Toont super karakter. 1 Veelbelovend & 4e Beste pup in show. 
 
Jeugdklas teven 
Ice Crystal of the Scenic Landscape (Kamp. Khandor Our Loyal Welsh x Inma’s 
Wild Cherry; Eig. K. Rozema). 14 maanden. Goed ras- en geslachtstype. Vrouwelijk 
hoofd, zachte expressie. Goed oor en gebit. Hals gaat wat abrupt over in de 
schouders, dat komt door de wat rechte schouderbladligging. Goede rugbelijning. 
Goed liggend bekken. Voorborst is voelbaar. Voor leeftijd goed gewelfde ribkorf en -
diepte. Voldoende gehoekte achterhand, passend bone. Geveerde pols, goede 
voeten. Prima vachtstructuur en bevedering. Mantel hondje. Gaat met goede 
stuwing, nu nog wat los in de ellebogen. Toont prima karakter. Nu nog een zeer 
goed. 4 Zeer Goed. 
Moonflower from Kind of Magic (Kamp. Gold Digger from Kind of Magic x Yellow 
Belflower from Kind of Magic; Eig. A. Raggers-Jansen & K. Raggers). 14 maanden. 
Zeer goed ras- en geslachtstype. Vrouwelijk hoofd, goede schedel en voorsnuit. 
Goed oor, oog en gebit. Voor leeftijd goed gewelfde en diepe ribkorf. Goede boven- 
en onderbelijning. Neigt in stand tot wat onderschuiven. Goede staartlengte. Goed 
gehoekt voor, wat sterk gehoekt in de achterhand. Goede vacht en bevedering, 
goede kleur, mantel. Gaat met goede gangen, voldoende stuwend. Grijpt voor goed 
uit, laat zien dat ze ook recht kan staan. Toont prima karakter. 1 Uitmuntend, 
Kampioen (CAC).  
Nellwyn-Laelia van Lindestate BJWNL‘19 (Ch. Benton Run Duck Run x Hazel-
Laelia van Lindestate; Eig. M. Berendschot-v.d. Veer). 12 mnd. Zeer goed ras- en 
geslachtstype. Vrouwelijk hoofd, goede verhoudingen. Goed oor, oog en gebit. 
Goede hals, zag rugbelijning graag strakker. Staart van goede lengte. Voor leeftijd 
prima gewelfde en diepe ribkorf. Functionele hoekingen voor- en achterhand. Goede 
benen, geveerde pols, goede voeten. Goede vachtstructuur en bevedering. Mantel 
hond. Gaat achter met voldoende stuwing, zou voor wat beter mogen uitgrijpen. 
Toont prima karakter. Nu nog een Zeer Goed. 3 Zeer Goed. 



Olilly Boleyn van Berkenstein (Jesse Boleyn van Berkenstein x Xanadu Boleyn van 
Berkenstein; Eig. M. Huis in ‘t Veld). 11 maanden. Licht gestrekte dame, goed 
rastype. Vrouwelijk hoofd, prima expressie. Goed oor en gebit. Goede hals- en 
rugbelijning. Goed liggend bekken, staart van goede lengte. Voor leeftijd goed 
gewelfde en diepe ribkorf. Voldoende gehoekt voor, achter graag iets kortere hak. 
Goede vachtstructuur, kleur rood zag ik graag iets dieper. Goede bevedering en vlag 
aan de staart. Gaat met vlotte gangen en goede stuwing. Grijpt voor goed uit. 
Vanwege het gangwerk en het totaal een uitmuntend. 2 Uitmuntend. 
 
Kampioensklas teven 
Int. Sh. Kamp. Allison Fan ‘t Detica (Kamp. United Dream from Kind of Magic x 
When The Lady Smiles Fan ‘t Detica; Eig. D. Koopman). 4 jaar. Zeer goed ras- en 
geslachtstype. Voldoende vrouwelijk hoofd, goed oor, oog en gebit. Goede hals- en 
rugbelijning. Goede staartlengte. Goede voorborst, borstdiepte en ribwelving. 
Voldoende gehoekt voor en achter. Sterk bone, geveerde pols, goede voet. Goede 
vacht, kleur en bevedering. Gaat met goede stuwing, grijpt voor goed uit. Rug zou 
wat vaster mogen liggen. Prima karakter. 1 Uitmuntend, Reservekampioen 
(RES.CAC-CACIB). 
 
                                                                       De keurmeester: Dhr. G. Mensink (NL) 


