
  Door Margret Bos 

Wieringerlandshow 2013 

Voor mij is de Wieringerlandshow begonnen op vrijdag 8 November. Voor anderen 

was dat al op donderdag 7 November in verband met het opbouwen van de show. 

Ons bestuur is zelfs al vele weken eerder begonnen met de voorbereidingen.  

De inschrijvingen zijn inmiddels allemaal binnen.  

Iedereen die vrijdag al aanwezig is, heeft een goed humeur en allemaal verrichten 

we de voorkomende werkzaamheden die gedaan moeten worden. 

Halverwege de ochtend even gezamenlijk aan de koffie. Er wordt geïnventariseerd 

wie er blijft eten en dan gaat iedereen weer aan de gang. 

Het begint inmiddels duidelijk te worden hoe de show ingericht is en de vijver krijgt 

ook al vorm. 

 
 

Het gaat allemaal best voorspoedig lijkt het. Maar dan,... kooien en rijen tellen... het 

klopt niet! Het blijkt dat er een rij vergeten is aan de ene zijde. Gelukkig zit er aan 

ieder nadeel ook een voordeel. Nu kunnen we de kooien gelijk op schragen zetten. 

De kruisen staan namelijk minder stevig op de zandgrond en dit leidt tot twijfel of de 

kooien wel blijven staan als de dieren in de kooien zitten. 

Iedereen is nog druk bezig als ik weg ga, de kinderen komen alweer uit school. Voor 

mij gaat het feest morgen weer verder.  

Zaterdagochtend 7.30 sta ik samen met Koen de kippen nog even te wassen. 

Gelukkig zijn het kleine en rustige kipjes, want veel tijd rest ons niet. Gisteren was 

het niet gelukt om deze voorbereidingen te treffen. 

Om 8.00 uur stappen we met zijn drieën in de auto. Koen geniet nu al en hoopt dat 

zijn vriend er ook zal zijn. Hij heeft geluk, dat is inderdaad zo. 

De beesten allemaal inkooien en op naar boven waar nog even een laatste praatje 

gemaakt wordt voordat de keuring aanvangt. 

Alle keurmeesters, aandragers en schrijvers gaan naar beneden na de laatste 

instructies. De keuring start en iedereen heeft er zin in. 



 
 

De duivenkeurmeester Schwartz begint vlot en is als één van de eerste klaar met zijn 

taak. Er is een leuk aantal sierduiven ingezonden. Er zitten ook hele mooie 

exemplaren tussen. Ook kippenkeurmeesters Hoving en Molenmaker gaan vlot door 

de keuring heen. Leuk om te horen als omstander dat één van de keurmeesters een 

heel mooi dier heeft gezien die zeker een F, maar misschien zelfs wel een U waard 

is. Het voert de spanning en verwachting gezond op.  

 
Zoals gebruikelijk hebben de konijnenkeurmeesters het langste werk, maar ook daar 

wordt vlot doorgewerkt. Tussen de kooien wordt veel gepraat en gelachen. De sfeer 

is goed. 

 
 



Het is een gezellige boel om tussendoor te lopen en leuk om één en ander mee te 

krijgen van de keuringen. 

Af en toe gaat er natuurlijk ook nog wel eens iets mis...Als de keurmeester een kip 

laat ontsnappen bijvoorbeeld. Dat mag dan ook niet missen in de reportage. 

 
PR-topper Paul Koopman heeft de krant ook weer bereid gekregen om langs te 

komen. Ook die heeft vele foto's gemaakt. Nadien heeft de show dan ook nog veel 

belangstelling gekregen in het nieuws. Wie weet wat dat nog oplevert voor de 

toekomst.  

Inmiddels is het tijd om de warme maaltijd te nuttigen. Een heerlijke Nasi maaltijd 

staat er voor iedereen klaar. Ook hier heerst een ontspannen en gezellige sfeer. 

 
Het eten smaakt goed, er is genoeg en al vlot zit iedereen te eten. 

 

Er gebeurt veel op zo'n dag. Teveel om op te noemen en niets te vergeten. Er is een 

prachtige vijver ingericht. Ook de knuffelhoek is weer ingericht, de dames van de 

entree en de lootjesverkoop zijn weer paraat. Astrid en Marja zitten klaar om de 



catalogus voor ons te maken. Wat een betrokkenheid allemaal weer. Mooi om te 

zien! 

 
 

Onze open tentoonstelling heeft het voorrecht om vele diersoorten te mogen 

aantrekken. Dit maakt de show ook heel aantrekkelijk voor het publiek. Er zijn niet 

alleen hoenders en konijnen, maar ook cavia's, duiven en watervogels aanwezig. Op 

Zondag komt Tonia altijd langs met haar ratten. Een heel gevarieerd geheel 

daardoor. Daar mogen we als club en organisatie trots op zijn. 

 

De keuring loopt op rolletjes en het is al bijna tijd om de HEP prijzen te gaan 

bepalen. Nog even rust in de manege, daarna zal de spanning rap stijgen... 



 
 

De HEP vangt aan, de spanning stijgt onder de fokkers. Als jouw dier op de tafel 

komt, is het extra spannend welk cijfer de keurmeester op zal houden. 

Eerst komt de keurmeester van de hoenders aan het woord. Hij laat ons weten dat 

de Hoender van Ton Kortekaas de grote kampioen is geworden. Van de kleine 

hoenders is de Wyandotte van W. Hoogzaad de winnaar. 

Al vlot wordt het publiek en ook de fokkers verrast met de mededeling dat bij de 

konijnen de kleurdwerg van Anton Bosma verhoogd wordt naar een U. Ook de 

zwartgrannen van Hans Sommers wordt verhoogd naar een U. 

Dat maakt deze jubileumshow wel extra mooi. 

Het zijn dan ook prachtige konijnen om te zien. 

 
 



Na de keuring aan mij de eer om al deze mooie dieren op de foto te zetten. Het is 

een genot om ze te zien, jammer dat de meeste konijnen inmiddels moe zijn van al 

het showen en dat het licht al weer afneemt door het late tijdstip van de dag. 

Gelukkig helpt wat kunstlicht om de konijnen, kippen en cavia mooi op de foto te 

krijgen. De kwaker en de duif mogen in hun kooi op de foto. 

Dit zijn een aantal van de kampioenen: 

 
De kleurdwerg middenblauw marter en de zwartgrannen, beide verhoogd naar U. 

 
De Orpington Buff en de Wyandotte kriel. Winnaars van de grote hoenders en kleine 

hoenders. 

 
Klein Zilver, winnaar bij de jeugd en een Alaska, winnaar bij de C-klasse. 



 
De Oosterse roller is de fraaiste sierduif en deze kwaker is de fraaiste van de 

watervogels. 

 
De Cavia Rex Rood is winnaar van alle ingezonden cavia's. Deze ekster is winnaar 

van de Kees Kroon Bokaal. 

 

Dit rijtje is niet de complete rij winaars, hiervoor verwijs ik graag naar onze website. 

www.wieringerlandshow.nl 

Daar staat een uitgebreide collectie dieren op die onze show sierden. 

 

Op Zondag was er ook weer een uitgebreid en gevarieerd programma geregeld. 

Ik ben begonnen met een fotoreportage te maken van alle verschillende rassen die 

aanwezig zijn geweest. Ik kan daar zo van genieten dat we dat hebben, daarom 

wilde ik dat graag vastleggen. Cor Bregman was dat met mij eens en heeft mij daar 

goed bij geassisteerd. Dank daarvoor. 

  



Tonia van Rattatonia was ook weer aanwezig met een promotiestand. Dat zag er 

goed uit. Het heeft veel belangstelling getrokken. 

 

 

Wat ook veel belangstelling heeft getrokken was de komst van Anja Schönfeld met 

haar konijn-hop demonstratie. Een unieke ervaring voor Noord-Holland. 

Een geweldig gezicht hoe zij haar konijnen leert om rechtuit te gaan en alle 

hindernissen te nemen. De konijnen hebben er oprecht plezier in, dat zie je duidelijk. 

Er is wel oefening voor nodig om ze rechtuit te laten gaan. De konijnen vonden de 

vele belangstelling wel spannend en waren wat onrustig en onwennig. Ondanks dat 

een zeer leuke en leerzame demonstratie. 

 
Er zijn enkele mensen geweest die het nadien zelf nog geprobeerd hebben. Wie 

weet zien wij deze mensen binnenkort lid worden van onze vereniging voor de konijn-

hop. Dat zou heel leuk zijn. 

 

Al snel daarna arriveerde burgemeester Nawijn voor een rondleiding door de 

manege. Hij heeft met veel belangstelling in de rondte gekeken naar alle dieren die 

wij gezamenlijk hebben geshowd. Daarna heeft hij de prijzen uitgereikt. Niet alleen 

de prijzen die hij meebracht, maar alle gewonnen prijzen. Koen vond dat een hele 



bijzondere ervaring om zijn prijs bij de burgemeester van Hollands Kroon op te 

mogen halen. En dat is het ook. We treffen het dat hij dit heeft willen doen.  

 
De eremedailles namens Koning Willem Alexander waren de meest bijzondere 

prijzen om uitgereikt te krijgen. Anton Bosma en Ton Kortekaas van harte 

gefeliciteerd met deze prestatie die jullie samen met de dieren hebben neergezet.

 

 
 

We kunnen terugkijken op een mooie en bijzondere Wieringerlandshow 2013 van 

Jubilerend Nut en Genoegen Wieringen. 


