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dag 2 - 7 november 2021 
 
Kampioen reu: Kamp. Guilty Pleasure des Vauriennes (Kamp. Benton Kansas 
Storm x Churnwood It’s All Talk; Eig. T.L. Terlouw-Harmsen). 

 
Reservekampioen reu: Kamp. Nicky-Lynley van Lindestate (Ch. Benton Run Duck 
Run x Kamp. Hazel-Laelia van Lindestate; Eig. M. Berendschot-v.d. Veer). 

 
Kampioen teef: Alexia van Kroon van Liessinger (Kamp. Inma’s New Red Butterfly 
x Kelsey Boleyn van Berkenstein; Eig. I. van Urk). 

  
Reservekampioen teef: Nirvana (Vivista Star from Kind of Magic x Xandy Crisp from 
Kind of Magic; Eig. M. van Zuijdam). 

 
 

Beste van het ras: Kamp. Guilty Pleasure des Vauriennes 
Keurmeester: Mw. D. Wilbers-Boerekamps (NL) 
Aantal ingeschreven Welsh Springer Spaniels: 9 

Foto: I. van Urk 
 
 
Tussenklas reuen 
Bowie Kroon van Liessinger (Kamp. Gayfeathers Good Fortune x Kelsey Boleyn 
van Berkenstein; Eig. D. Boertien). 22 maanden oude reu. Fraai compact rasbeeld 
met correct wigvormig hoofd. Beetje ronde schedel. Schaargebit. Oog zou iets 
donkerder mogen. Mooie hals overgaand in correcte bovenbelijning en staartaanzet. 
Uitmuntende hoekingen in en voor- en achterhand. Borst goede lengte en diepte. 
Gaat harmonisch door de ring met voldoende stuwing, achter soms een tikkeltje 
nauw. 1 Uitmuntend. 
 
Openklas reuen 
Guilty Pleasure des Vauriennes JWW’18, NJK’18 (Kamp. Benton Kansas Storm x 
Churnwood It’s All Talk; Eig. T.L. Terlouw-Harmsen). 4 jaar oude reu. Mooi hoofd. Mooi 
pigment, correcte oortjes. Jong mooi totaalbeeld met prima hals. Mooie bovenbelijning 
en staartaanzet Uitmuntende hoekingen voor- en achterhand. Mooi bone. Diep 
lichaam, goede lengte van borst Gangwerk goed stuwend en uitgrijpend  
1 Uitmuntend, Kampioen, beste van het ras (CAC/CACIB/BOB). 
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). 3 jaar oude reu 
die in goed kwadraat is (vierkant). Hoofd met mooie schedel. Prima pigment. Oog 
voldoende donker en mooi druivenbladvormig oortje. Hals voldoende lang overgaand 
in prima rugbelijning en staartaanzet. Uitmuntende hoekingen voor en achterhand. 
Borst van voldoende diepte maar kon iets langer zijn. Gaat met voldoende stuwing 
door de ring, maar achter wat nauw. Mooie bevedering en haar. 
 2 Uitmuntend, Reservekampioen (Res.CAC/Res. CACIB). 
 
Kampioensklas reuen 



Kamp. Dewi Our Loyal Welsh NJK'20 (Kamp. Isfryn on the Spot x Brighid Our 
Loyal Welsh; Eig. A. Wetsteyn & D. van Dillen). 2,5 jaar oude reu die mooi vierkant 
beeld geeft. Mannelijk hoofd met mooie ronde schedel. Schaargebit. Uitmuntende 
hoekingen in voor- en achterhand, met mooie vaste voetjes met in de achterhand het 
mooie typische onderdijbeen. Fraaie hals overgaand in correcte rugbelijning en 
staartaanzet. Borst voldoende diep, mocht iets langer zijn. Voldoende bevedering. 
Hond toont vlekkeloos gangwerk maar helaas toont hij zich vandaag niet. Toch een 
uitmuntend. 1 Uitmuntend. 
 
Puppyklas teven 
Charlotte Kroon van Liessinger (Crackerjack from Kind of Magic x Alexia Kroon 
van Liessinger; Eig. I. van Urk). 8 maanden oude pup. Toont correct kwadratisch 
rasbeeld. Vrouwelijk hoofd, mooi donker oog. Ronde schedel. Voldoende lange hals 
overgaand in correcte toplijn. Zeer goede hoeking voor- en achterhand. Borstdiepte 
goed gewelfd en van goede lengte. Voor leeftijd al goede bevedering. Gangwerk 
harmonisch maar ietwat gebonden. 1 Veelbelovend, beste pup. 
 
Jeugdklas teven 
It’s Bunty Our Loyal Welsh (Tegan Our Loyal Welsh x Kamp. Xena Our Loyal 
Welsh; Eig. J.E. Timmerman en P. de Bie). 16 maanden oud teefje met een mooi 
vrouwelijk hoofdje. Ronde schedel, mooie neuslengte, mooi oog met goed pigment. 
Voldoende hals overgaand in goede rugbelijning. Borst voor leeftijd voldoende diep 
en lang. Zeer goede hoekingen in voor- en achterhand. Bevedering voor leeftijd 
voldoende. Toont in totaal een kwadratisch beeld. Toont tijdens het gaan roach over 
de lendenen en is harmonisch in gangwerk. 1 Uitmuntend. 
 
Openklas teven 
Alexia van Kroon van Liessinger (Kamp. Inma’s New Red Butterfly x Kelsey 
Boleyn van Berkenstein; Eig. I. van Urk). 3 jaar oude teef. Kwadratisch beeld. 
Vrouwelijk hoofd met ronde schedel. Druivenbladvormig oor. Mooi pigment, correct 
oog. Hals van voldoende lengte overgaand in correcte rugbelijning. Zeer goede 
hoekingen in voorhand, uitmuntend in de achterhand. Borst van goede diepte en 
lengte. Gaat met goede stuwing en roach over de lendenen door de ring. 
1 Uitmuntend, Kampioen (CAC/CACIB). 
Glenys Our Loyal Welsh (Tegan Our Loyal Welsh x Llawen Lady Our Loyal Welsh; 
Eig. A. Wetsteyn). 2 jaar oude teef. Niet de grootste teef maar erg mooi gebouwd met 
een mooi vrouwelijk hoofd. Fraai pigment. Correct oog. Uitstekende hals overgaand 
in correcte topbelijning. Uitmundende hoekingen in voor- en achterhand met 
gewenste onderdijbeen. Mooie borstdiepte en lengte. Toont vlekkeloos gangwerk 
met de gewenste roach over de lendenen. Zag haar graag wel iets uitbundiger 
3 Uitmuntend 
Nirvana NJK’18 JW’18 (Vivista Star from Kind of Magic x Xandy Crisp from Kind of 
Magic; Eig. M. van Zuijdam). 4 jaar oude teef. Vrouwelijke teef. Hoofd met de 
gewenste ronding van de schedel. Goed pigment. Correct oog. Uitmuntende hals 
overgaand in rugpartij en staartaanzet. Uitmuntende hoekingen in voor- en 
achterhand .Borst van goede diepte en lengte. Uitstekende bevedering. Loopt tijdens 
het gaan harmonisch met drive en de gewenste roach over de lendenen. 
2 Uitmuntend, Reservekampioen (Res.CAC/res.CACIB). 
 

De keurmeester: T. Wilbers-Boerekamps (NL)  


