
Verslag hoendercompetitie op 22 september 2012 

Georganiseerd door: “De Sportfokkers Bergen & Omstreken”. 

Het evenement werd gehouden in de prachtige locatie “Manege Beukers” te Oud Karspel. 

Het inbrengen van de dieren was vanaf 12.30 uur en rond deze tijd waren alle verenigingen aanwezig 

met hun dieren ( elke vereniging met 7 hoenders groot of kriel). 

De leden van de sprotfokker hadden hun zaakjes goed voor elkaar zodat na dat Jochum Ijpma de 

kooinummers had uitgereikt de dieren vlot werden ingekooid in de klaar staande kooien ( allemaal 3e 

dus grote kooien voor alle dieren). Het inleg geld moest worden voldaan bij Ide Meijering die tevens 

namens de Sportfokker het openingswoordje hielt en ons allen hartelijk welkom hete, ook stelde hij 

de keurmeester aan ons voor, de Hr. Hendrik Timmer uit Beilen ( Drenthe). 

Hendrik is een A keurmeester voor zowel groot als kriel hoenders. 

Ide wenst ons dan alle ook een fijne leerzame middag toe.  

De keuring werd om 12.50 uur aangevangen 10 minuten eerder dan volgens planning. 

De kooien stonden in een lange rechte rij zodat de keurmeester de hele middag heen en weer moest 

lopen om vervolgens het type van het dier in de kooi te kunnen bepalen en vervolgens het dier mee 

te nemen naar waar wij met zijn alle zaten om daar het dier verder te beoordelen ( we hielden de 

beste man dus wel in beweging). De keuring verliep vlot en zonder op of aanmerkingen uit de zaal.  

Er werd streng en vlot gekeurd wat de meeste aanwezige fokkers wel naar het zin was, al schrok ik 

wel even van de eerste en tweede ronde waar de predicaten wel erg laag waren maar daar uit bleek 

dat de verschillende verenigingen het beste voor later hadden bewaard. In de vierde ronde viel dan 

ook een F8, (het hoogste predicaat van de dag) een Austalorp kriel van “Nut en Genoegen”  

Wieringen. Na deze rode werd er een pauze gehouden waar we een tussen stand konden zien tussen 

de verschillende verenigingen, 22 punten voor de koploper met twee verenigingen met 21 punten er 

vlak achteraan. 

Na dat iedereen wat te drinken had genomen, iets wat de catering van manege beukers uitstekend 

voor elkaar had ging de keuring weer verder en met nog drie ronden te gaan bleef het spannend. Pas 

in de laatste ronde viel de beslissingen. Met 39 punten werden de Sportfokkers kampioen, tweede 

werd Ons genoegen Zaandam en derde werden we zelf ( Kotex, Texel). 

Ide bedankte de keurmeester voor zijn uitstekende keurwerk (de aanwezigen reageerde daarop met 

een applaus voor de beste man ) en reikte daarna aan zichzelf de wisselbeker uit die hij met zijn 

vereniging had gewonnen. In zijn dankwoordje bedankte hij iedereen voor zijn aanwezigheid en 

vertelde dat de vereniging Kotex volgend jaar de organisatie van deze dag op zich zal nemen. 

 

Verslag gemaakt namens Kotex. Jac Langes. 



 

 



 

 

 


