
Paasvee tentoonstelling Schagen 2012. 

Woensdag 28 maart 2012 een zon overgoten dag, de ideale 

ingrediënten voor een drukke paasvee met veel blije gezichten. 

De paasvee begint voor ons en een aantal andere vrijwilligers al 

op de dinsdagmiddag er voor, dan bouwen we de kooien op en 

maken we alles voor elkaar zodat de volgende ochtend zo de 

inzenders hun dieren kunnen inkooien.  

Woensdagochtend worden al vroeg  enkel dieren bij ons thuis 

afgegeven ( deze inzenders hebben ook gewoon hun werk en 

kunnen niet op dit tijd stip inkooien en komen dan ook later 

naar de show) zodat wij deze dieren kunnen meenemen naar 

Schagen en ze voor hun inkooien.  

Om 8.00 uur gaat het Makadocentrum open en kunnen we naar 

het grote binnenplein al waar de kleindiertentoonstelling zich 

afspeelt. De inzenders zijn uitgenodigd om hun dieren in te 

kooien tussen 8.00 en 9.00 uur, Silvia verzorgd de financiën en 

deelt na betaling van het inschrijfgeld de kooinummers uit.   

Het aantal inzenders is het zelfde gebleven als in 2011          

(40 stuks) al bleef het ingeschreven aantal dieren achter, we 

hadden er 30 minder als in 2011.  

Zelf ontvang ik de keurmeesters en schrijvers en bied deze na 

uitleg wat de bedoeling is van deze keuring koffie aan op het 

terras van “de Koffiecorner” die voor ons de hele ochtend en 

een gedeelte van de middag weer van alles voorzien. 

De keuring begon zoals afgesproken om 9.00 uur en aan 

belangstelling geen klagen. Wat was het druk de hele dag, zelfs 

wij hadden het nog nooit zo druk gezien. De hele ochtend 

werden er door een ieder volop vragen gesteld over de dieren 

en natuurlijk door de aanwezige kinderen weer geaaid en 

geknuffeld. Ook aan de belangstelling van de pers hadden we 

geen klagen, interviews, foto,s en kabelkrant alles gezien en 

gesproken.  



De keuring liep weer gesmeerd met ongeveer 25 te keuren 

dieren per keurmeester hadden deze heren keurmeesters tijd 

genoeg om de dieren uitgebreid te beoordelen, de beoordeling 

kaarten konden dan ook al vlot boven de kooien gehangen 

worden zodat het publiek ook kan zien en lezen hoe deze dieren 

beoordeelt zijn.  

Om 12.00 uur zijn de keurmeesters er uit en de kampioenen 

bekent, de keurmeesters gaan nog even te eten in “de 

Posthorn” waar ze een lunch krijgen aan geboden. Zelf vervoeg 

ik mij bij de secretaris van de Paasvee de Hr. Kees de Veer om 

de prijswinnaars door te geven en de bekroningskaarten te 

laten maken die de winnaars hebben gewonnen. Om 13.00 uur 

de prijsuitreiking met een totaal van 30 bekers, 10 rozetten en 

de bekroningskaarten altijd even een heel uitgezoek maar dan 

ook alle prijswinnaars met een blij gezicht.  

De uitslagen: Konijnen oud:  1e Tan Zwart: T. Marsman, 2e 

Zwart Grannen: H. Sommer, 3e Biege: K. Hoornsman, 4e 

Hollander: H. Heidema, 5e Papillon driekleur blauw: J. Adema. 

Konijnen Jong: 1e Franse Hangoor blauw:M. Bakker-Senger,    

2e Ned. Hangoordwerg wit: L. Korshuize.  

Nesten Konijnen: 1e Biege: K. Hoorsman, 2e Duitse Hangoor: 

M. Kruijff, 3e Vlaamse Reus: A. Pronk.  

Sierduiven: 1e  en 2e Duitse Modena: H. Bouwers. Koppels 

Sierduiven 1e Postduiven wit: H. Bouwers.  

Cavia’s: 1e Cavia Gladhaar Rus Zwart: M. Mars, 2e Cavia Rex 

Rood: M. Mars, 3e Cavia Gladhaar Zwart: M. Mars.  

Kleine Knagers: 1e, 2e en 3e Tamme ratten: Tonia Vergunst. 

Grote Hoenders: 1e Orpington buff: T. Kortekaas, 2e Sussex 

Columbia: J. van der Heide, 3e Australorp Zwart: J. Langes, 4e  

Noordhollands Hoen Blauw: P. van Pappeledam.  



Dwerg Hoenders: 1e Barnevelder kriel Dubbel gezoomd:         

T. Kortekaas,2e Antwerpse Baardkriel Koekoek: J. Blaauwbroek, 

3e Watermaalse Baardkriel Wit: A. Mul, 4e en 5e Wyandotte 

Kriel Wit: P. Koopman. Trio Dwerghoeders: 1e Red Island Kriel 

Rood: C. Marsman-de Groen, 2e Australorpkriel Zwart: C. 

Volkers.  

De publieksprijs werd gewonnen door Anita Eedelbloedt met 

een nestje Franse Hangoren en uit de goede inzenders werd het 

formulier van Rutger Wullems uit Heerhugowaard getrokken als 

winnaar, beide ontvingen een heerlijke taartbon van Bakker 

Beers.  

Na dat we om 14.00 uur de tentoonstelling te hebben 

afgesloten en de dieren weer huiswaards met de eigenaren zijn 

gegaan hebben we een recordtijd het plein weer opgeruimd en 

de kooien voor de volgend dag klaar gezet voor transport naar 

de kleindiervereniging “Winkel En Omstreken” die zoals al jaren 

hun materialen tegen een kleine vergoeding aan ons verhuren.  

Tevreden en voldaan zijn wij om 15.00 uur weer vertrokken 

naar Anna Paulowna waar we het samen in de auto het er over 

hadden dan dat we een drukke maar vooral een heerlijk 

ontspannen dag hebben gehad waar alles klopte en niets tegen 

liep. Rest ons om iedereen zowel inzenders, vrijwilligers te 

bedanken en natuurlijk het publiek want zonder dit alles 

kunnen we nog zo ons best doen maar zal het nooit wat 

worden. Tot volgend jaar op de Paasvee de datum weten wij 

nog niet maar U hoort ongetwijfeld van ons. 

Anna Paulowna, Jac en Silvia Langes.      


