Wieringerlandshow zondag 11 november 2012
Voor de meeste mensen is de zondag een rustdag maar deze zondag even niet voor
de inzenders van de Wieringerlandshow.
Er is een druk programma gepland vandaag.
Om 11:00u start de keuring voor de kleine knagers dit is een dag keuring omdat deze
diertjes het niet zo lang volhouden om van huis te zijn gezien de temperatuur van de
manege.
De ratten werden onder het grondig oog van keurmeester Fonds Verrijdt bekeken en
er zaten toppertjes bij tot grote vreugd van Tonia Vergunst die de 1ste prijs won met
een F 96 scoren.
Het publiek vond de ratten reuze interessant en menig rat ging van hand tot hand en
kropen zelfs hogerop tot grote vreugd van de belangstellende.

De hamsters stonden in de kantine van de manege opgesteld omdat deze diertjes de
temperatuur van de manege niet konden velen, zelfs met de aangename
temperatuur zat een oudere hamster man te mopperen en te knorren dol komisch om
te horen. Keurmeester Fonds sprak het diertje bemoedigend toe maar het mocht niet
baten, bij het oppakken dacht de hamster dit daat me te ver en wilde een knauw
uitdelen maar de ervaring van de keurmeester was hem te snel af tot nog grotere
ergernis van de hamster die tijdens het keuren zo mogelijk nog harder begon te
grommen en brommen tot grote vergazing van mezelf omdat ik deze geluiden nog
nooit van een hamster gehoord had. Het diertje was een half uur later wat rustiger
geworden maar kon het niet laten om af en toe nog wat te mopperen, misschien niet
zijn zondag zoals hij gehoopt had. Bij de hamsters was Sandra Heuvels de winnaar.

Het volgende puntje op de agenda was Kind en Dier
Diertjes die om wat voor reden niet op een kleindierenshow mee kunnen doen
worden nu gekeurd door erkende keurmeesters Cor Bregman, Adrie Hertogh en
Fonds Verrijdt met als hoofddraad verzorging, conditie en aanvullende tips van de
keurmeesters om de diertjes een nog leuker leven te geven.
Cor kreeg maar wel geteld 2 meisjes aan de tafel met een konijn en een cavia tot
stomme verbazing van de organisatie omdat het vorig jaar storm liep, misschien toch
last van de vele omleidingen in de weg naar de manege toe, wie zal het zeggen.
Fonds kreeg ook 2 jonge dames met 2 russische hamstertjes.
Het ene diertje blaakte van gezondheid maar voor het andere diertje had Fonds toch
wat somber nieuws en dus ook voor de jonge eigenaar, haar hamster bleek bultjes in
de buik te hebben en zou geen lang leven beschoren zijn, het meisje nam het goed
op met de woorden, “dan zal ik tot die tijd extra goed mijn best doen om hem nog
een leuk leven te geven”. En dat noem ik nou dieren liefde.

En toen was er even tijd voor een bakkie en een sigaretje, nou niet dus, Jan Nes
kwam naar me toe met het verzoek om alle leden van Nut en Genoegen naar de
kantiene te brengen want er stond wat duisters op de planning, nou eigenlijk niet op
de planning maar toch stilletjes gepland.

In de kantine aangekomen een drukte van ja welste, even snel rondkijkend zag ik dat
de gehele familie Hoornsman aanwezig was. Klaas en Riet netjes op een stoel voor
in de zaal en een dame voor een lessenaar ( geimproviceerd ) stond te wachten op
de kudde die binnen kwam zetten.
De dame in questie bleek de loco-burgemeester te zijn die het doopziel van Klaas
kwam oplichten, iets wat je niet zo maar doet want het bleek al snel dat Klaas een
bewogen verenigings leven heeft in diverse verenigingen met Riet als rechterhand.
Achter een belangrijk man staat natuurlijk altijd een belangrijke vrouw.
Aan het eind van het verhaal werd duidelijk wat de loco-burgemeester kwam doen en
met kippenvel op mijn lijf en een dikke strot keek ik naar de huldiging van Klaas die
het lintje van Oranje opgespeld kreeg en nu zich LID IN DE ORDE VAN ORANJE
NASSAU mag noemen.

Van Harte Gefeliciteerd!!!
Nu is koffie niet genoeg maar een borrel meer op zijn plaats.
Terug naar de Wieringerlandshow.
Het was tijd voor de prijsuitreiking, hier volgen de winnaars maar er steekt 1 persoon
met kop en schouders boven allen uit en dat is de heer Ton Kortekaas.
Dit jaar kampioen bij de hoenders met zijn buff Orpington hen F 96 en ook nog eens
kampioen bij de krielen met een Barnevelder dubbelgezoomde hen die een
U predicaat kreeg, beter kan je het niet doen.

Proviciat Ton, mogen er nog meer volgen.

Fr. Kleine Knager: Tonia Vergunst
Fr. Dwerghoender Ned. Ras: A.J. Kortekaas
Fr. Dwerghoender (met een U): A.J. Kortekaas
Fr. Dwerghoender Jeugd: Bas Koenis
Fr. Hoender: A.J. Kortekaas
Fr. Cavia A-B-C klasse: Mevr. M.A. Mars
Fr. Cavia van een jeugdlid: Shanna de Krijger
Fr. Gedomesticeerde Watervogel: G. Vriend
Fr. Sierduif: C.J. Smit
Fr. Konijn C-Klasse: S. Goossens
Fr. Konijn C-klasse Jeugd: Finn van Horick
Fr. Konijn Jeugdlid A-kl.: Tom van Horick
Herr. Prijs jeugdinzenders 12 st.: Koen Bos,Tim Brugts,Niels Buisman,
Finn v. Horick, Tom v. Horick, Cas van Horick, Bas Koenis, Shanna de Krijger,
Joris Noom, Sanne Schouten, Chantal Schouten, Johan Uithuisje
Fr. Hangoorkonijn C. Bregman: E. van Vliet
Kees Kroon Bokaal: Raymond de Maaijer
Fr. Konijn Katr. Hille Trofee: E. Leenstra
Rest ons nog het uitkooien want inmiddels loopt de klok al naar 16:00u en het
opruimen van de show kan beginnen.
Tot mijn grote verbazing ieder jaar is het opruimen zo gepiept terwijl je met de
opbouw reeds dagen bezig bent.
Om 18:30u zaten we dan ook aan de snert om de Wieringerlandshow in eer en stijl
aftesluiten als weer een zeer geslaagde show, dit jaar met minder dieren maar niet
minder gezellig en daar gaat het per slot van rekening toch om.
Groetjes en tot de volgende show,
Astrid Hendriks.

Bekijk alle foto`s op de site www.wieringerlandshow.nl mede mogelijk gemaakt door
Tonia Vergunst en Margret Bos

