Wieringerlandshow 2012
Vrijdagavond hebben de eerste fokkers hun dieren al ingebracht. Op de zaterdag
vroeg in de ochtend worden er nog meer dieren gebracht. Ook wij hebben op
zaterdag onze dieren meegebracht. Konden ze allemaal nog een nachtje in hun
vertrouwde hok blijven. Om 9.00uur betreden alle keurmeesters de hal om een
start te maken met het keuren. Gevolgd door vele schrijvers, dragers en
belangstellende fokkers. De verwachtingen zijn hoog gespannen onder een
aantal van ons. Vele handen worden geschud, succes wordt aan elkaar
toegewenst door collega fokker. Zo hoort het ook te zijn.
Vooral de keuringen van de konijnen trekken veel belangstelling. Er staan
eigenlijk continu toeschouwers rondom de keurtafel. Een gezellig geheel om te
zien. Het bestuur van onze vereniging loopt in de rondte en aanschouwt het
gebeuren van de show. Marja en Astrid gaan hard aan het werk om te zorgen dat
de catalogus zo vlot mogelijk klaar ligt voor iedereen.
Ook Paul Koopman is druk met de PR. Hij staat klaar om via de radio reclame te
maken voor de Wieringerlandshow. Koen (mijn zoon) mag ook wat vertellen over
zijn kippen die hij heeft meegebracht. Super spannend! Helemaal geweldig vindt
hij het dan ook, om de volgende dag het stukje op de radio terug te luisteren.
Doordat er minder inzendingen zijn hebben de keurmeesters wat aanpassingen
in hun keurschema gekregen. Het loopt allemaal heel vlot, het tempo zit er
lekker in, voor de middag. De eerste lijsten zijn al verwerkt in de catalogus. De
koffie wordt rondgebracht naar de schrijvers, aandragers en keurmeesters. Even
een korte pauze om de kramp in de handen wat af te laten zakken en de vingers
weer warm te laten worden. Inmiddels arriveren de eerste bezoekers op de
show. De medewerkers en bewoners van de Polderresidence komen een kijkje
nemen. Het rijdt wel wat zwaar met de rolstoelen, maar de mensen genieten
zichtbaar van al deze dierenpracht. Om de hele dag in de manege rond te lopen
is het wel koud. Gelukkig is iedereen daar wel op berekend. De handschoentjes
zijn mee bij de aandragers en schrijvers, ook de overige hebben lekkere warme
truien, vesten of jassen aan. De keuring gaat vlot verder en verloopt soepel. Ook
onder de keurmeesters is de sfeer goed en hier en daar raadplegen zij elkaar
voor een tweede mening.
Inmiddels is het tijd voor de lunch. Deze ziet er heerlijk uit en smaakt goed, er is
voldoende voor een ieder. De kantine van de Wieronruiters is lekker warm. Er
wordt veel gekletst, het doet gezellig aan. Leuk om te aanschouwen. De
verwachting is dat het keuren al wat vroeger als anders afgelopen zal zijn. Echter
de keurmeesters van de konijnen namen hun tijd om weloverwogen met de
beste konijnen te komen voor de HEP. Tot die tijd nog even geen belangstelling
van de aanwezigen om de beste duif, eend en cavia`s te bewonderen.
Keurmeester van Riessen vertelde ons allen over de uitstekende kwaliteit
watervogels welke hij heeft mogen keuren. Er zit dan ook een mooie woerd in de
eregalerij, deze is van G. Vriend.
Verder zitten er 2 cavia`s. Een mooie driekleur van jeugdlid Shanna de Krijger.
En een Rex van M.A. Mars. Deze wordt nog extra geprezen door de keurmeester
om zijn uitstekende kwaliteit vacht.
Ook zit er nog een duif in de eregalerij. Een Oud Duitse meeuw zwartschild van
C.J.Smit. Dit is de grote kampioen van alle duiven.

Hierna waren de hoenders aan de beurt om in de galerij te mogen zitten. Ook
hier zijn weer 4 prachtige exemplaren voor uitgekozen. 2 grote hoenders en 2
dwerghoenders. Ons bestuurslid Ton Kortekaas valt de eer ten prijs om zowel
een Orpington buff als een Barnevelder Kriel in de eregalerij te hebben. Met de
Orpington gaat Ton nog even op de foto, maar de grote prijswinnaar is de
Barnevelder kriel. Deze werd verhoogd naar een U. Een prestatie van jewelste.
Voor de show zijn er meerdere fokkers geïnterviewd voor de krant, wat een
goede promotie is voor onze liefhebberij. Ook nadien is er aandacht aan besteed,
er is een stukje met foto in de CTR Hollands Kroon van Ton met de Orpington
geplaatst.
Bij de jeugd heeft Bas Koenis de mooiste hoender geshowd, een Wyandotte kriel.
Dan rest ons nog één diergroep voor deze Wieringerlandshow. De konijnen. Op
de keurtafels mogen een Alaska, Zwartgrannen, Hollander en Tan plaats nemen
voor de Katrinus Hille trofee. Uiteindelijk heeft de Alaska van E. Leenstra
gewonnen. Hierna is het de beurt aan de hangoren o te strijden voor de beker
van de mooiste hangoren. Met deze prijs gaat de NHD wit-rood oog aan de haal
van E. van Vliet. Dan al weer snel een vervolg met nu de beurt voor de
tekeningdieren, ook daar valt een mooie beker te verdienen. Op tafel komen een
Rijnlander en een Eksterkonijn. De Rijnlander van R. de Maaijer wint de Kees
Kroon bokaal voor het mooiste tekeningdier.
Een geweldige aanvulling op de prijzen voor de show, deze twee bekers die
beschikbaar zijn gesteld door (de familie van ) zeer betrokken fokkers.
Cor Bregman stelt de hangoorbeker al een aantal jaren tot beschikking van de
show voor het beste hangoorkonijn en de familie van Kees Kroon, die helaas niet
meer onder ons is, heeft een mooie prijs uitgeloofd voor het beste
tekeningkonijn. Het geeft toch net even wat extra`s deze twee mooie prijzen die
te verdienen zijn. Dank daarvoor.
Als laatste rest nog de bepalen van het beste konijn van een jeugdlid. Deze prijs
viel ten eer aan een Klein Zilver midden blauw van Finn van Horick. Met het
beëindigen van de keuring komt voor mij deze eerste show dag ook ten einde.
Tijd om naar huis te gaan. Koen kan niet langer wachten, hij heeft zich de hele
dag uitstekend vermaakt ( en ik ook ) maar, het is nu tijd om met de kinderen
met de lampion langs de deuren te gaan. Het is een mooie en lange dag
geweest. Veel foto`s gemaakt die uitgezocht moeten worden en natuurlijk niet te
vergeten een begin maken met dit stukje voor de nieuwsbrief wat geschreven
mag worden.
Op naar Zondag. Deze belooft weer veel goeds met de Wirense trofee en de
keuring van de kleine knagers.
Margret Bos.

