Hoendercompetitie - Zaterdag 28 September 2013.
Door Margret Bos

Zaterdag 28 September was de hoendercompetitie georganiseerd door Kotex.
Er waren 5 verenigingen die gehoor hadden gegeven aan de uitdaging om
kampioensvereniging te worden. Nut & Genoegen Wieringen was daar 1 vereniging
van. Verder was uiteraard Kotex van de partij, Jong Leven, kleindiervereniging
Winkel e.o. en sportfokkers Bergen. Locatie was museum "Oud Anna Paulowna" te
Breezand. Zelf was ik nooit eerder aanwezig geweest bij de hoendercompetitie. Wat
was dit leuk! De keurmeester verteld veel over de aanwezige kippen. Hij bekijkt en
benoemd vele verschillende facetten van de kip. De mogelijkheid is er om alles van
nabij te komen bekijken en hierover in gesprek te gaan. Het is voor de keurmeester
een verrassing welke dieren hij mag keuren. Sterker nog, hij moet benoemen welk
ras het is en in welke kleurslag deze is voorgebracht. Best een uitdaging dus!
Eén van de dieren door onze vereniging ingestuurd wordt benoemd als Vorwerk, het
is echter een Bassette haan.

Verder heb ik niet van andere fokkers gehoord dat de keurmeester er naast zat in zijn
oordeel welk ras het betreft. Knappe prestatie, dit is toch wel echt anders als op een
show, waarbij je het ras en de kleurslag op een briefje voorgekauwd krijgt. Dit is dan
ook gelijk de charme van de competitie.
Bovendien maken de verschillende kippen van jouw vereniging samen het
eindoordeel. Moeilijk te voorspellen dus, welke vereniging het er het beste vanaf
brengt. Ton seint mij in het begin gelijk in dat wij iedere ronde als eerste vereniging
beoordeeld worden. We starten goed: F8 voor een Orphington buff . De meeste
punten deze ronde. De tweede ronde iets minder punten G3, dan weer een F7 en

weer terug naar de G3. Erg wisselend dus. Verder vallen er bij de andere
verenigingen ook punten variërend van V2 tot F8. Spannend dus als de tussenstand
wordt opgemaakt. De vereniging die als derde op de lijst staat komt als beste uit de
bus in de tussenstand. Nut en Genoegen komt als tweede. Niet verkeerd dus! Maar
ik kan mij herinneren dat er tijdens de vergadering gezegd is: Ja...die tussenstand
dat gaat altijd nog wel...Maar bij de eindstand zijn we nergens meer. Afwachten dus
maar. Het is tijd voor pauze waarbij we in de kantine allemaal wat kunnen drinken en
evt. wat eten. Overal wordt gezellig gelachen en gekletst. Al snel is het weer tijd om
verder te gaan. De keurmeester staat op om terug te gaan naar de keuringsruimte.
Spannend, zal het lukken om de vereniging die als derde op de lijst staat in te halen?
Wij hebben 21 punten, zij 25. Bovendien hijgt vereniging nr 5 in onze nek met 20
punten. Ronde nr. 5 een F7, lang niet slecht dus, daarna nog tweemaal een G4 Dit
maakt dat we totaal 36 punten hebben verdiend. Zal dat genoeg zijn? Alle punten
worden opgeteld en daarna worden de verenigingen onthuld. Wij hebben het er niet
slecht afgebracht; we staan nog steeds als tweede met dit puntenaantal. Helaas is
het niet voldoende om kampioen te worden: Jong Leven te Uitgeest is de grote
winnaar. Zij hebben 44 punten behaald. Verder heeft Sportfokkers Bergen de derde
plaats met 34 punten. Kotex heeft 31 punten en Winkel en Omstreken heeft 24
punten. Zo eindigt een hele leuke en spannende middag in Breezand. Kotex
bedankt voor het regelen van de competitie op een leuke locatie. Het was een
gezellig gebeuren om als toeschouwer bij aanwezig te zijn.

