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Wieringerlandshow
De show is weer achter de rug. We mogen terugkijken
op een show met mooie deelname. Er zijn uiteraard punten naar boven gekomen die verbetering wensen, maar al
met al zijn wij niet ontevreden.
Wij hopen u ook niet.
Sommige dingen moeten misschien nog wat wennen
zowel voor ons als voor u.

Tatoeëren

C. Bregman – N.G Hoornsman (administratie)
tel 0223-641530

Overig

Veelal de eerste zaterdag van de maand, maar het wil
ook wel eens een andere dag zijn als één van de mannen
niet kan. Daarom horen zij het graag van te voren als u
dieren heeft die getatoeëerd mogen worden.
Voor de leden die wat verder weg wonen is er nog een
tweede tatoeëerder voor de vereniging actief; Jan Zuurbier uit Heerhugowaard, hier kunt u op afspraak terecht.
Tel:06-22080279

Tentoonstellingssecretaris:
Astrid Hendriks en René Kortekaas
tentoonstelling@wieringerlandshow.nl
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Vrijdag 9 Oktober		

Ledenvergadering

Zaterdag 7 November 		

Wieringerlandshow

Zondag 8 November

Wieringerlandshow

Vrijdag 18 December		

Ledenvergadering

Webbeheer:
Astrid Hendriks

webbeheer@wieringerlandshow.nl

Webmaster:
René Kortekaas

11-13 December 2015		
Provinciale Bondsshow
				Winkel

webmaster@wieringerlandshow.nl

7-9 Januari 2016		

Noordshow

21-23 Januari 2016		

Championshow

Via bestuur@wieringerlandshow.nl zijn we allemaal te
bereiken onder één e-mailadres.

Ringen/fokkerskaart
Bestellen van ringen en fokkerskaarten
Denise Vledder
secretaris@wieringerlandshow.nl
Denkt u nog even aan het overmaken van de contributie? Helaas zijn er nog een aantal leden die het niet
betaald hebben. De contributie voor 2015 is €15,- en kunt u overmaken op NL 97 RABO 0370317440.

Het bestuur nodigt op vrijdag 18 December 2015 haar leden uit voor het bijwonen van de ledenvergadering. Deze
wordt gehouden in Dorpshuis ‘t Skrale Endt aan de Westerlanderweg 61, 1778 KN te Westerland.
Aanvang 20.00 uur.
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Opening
Notulen
Mededelingen en ingekomen stukken
Topshow 2016
Nabespreking Wieringerlandshow 2015
Rondvraag
Sluiting

Agenda

Rob van der Steen zal ons zijn persoonlijke verhaal vertellen over
de EUROPASHOW METZ 2015.

Hoendercompetitie
Op Zaterdag 26 September werd de jaarlijkste
hoendercompetitie gehouden. Dit jaar waren er 5 verenigingen naar ‘t Skrale End gekomen om de strijd met
elkaar aan te gaan. Na een gezamelijke lunch startte
Talinus Boschma met keuren van de
hoenders. Bijgestaan door Cobie Marsman - de Groen
als schrijver. Er waren heel wat bijzonder mooie
hoenders meegebracht. Er zijn echter strenge regels
voor het deelnemen. De vereniging moet er naar streven van zoveel mogelijk verschillende fokkers, zo veel
mogelijk verschillende rassen in te sturen. Aangezien
het aantal fokkers van hoenders terug loopt, is dat best
lastig voor onze vereniging. Iedere vereniging bracht
8 dieren mee. Het mooie ervan is, vind ik, dat er een
heleboel variatie zit aan rassen en kleuren hoenders.
Al een aantal jaren woon ik deze hoenderkeuring bij.
Het is zo mooi om te zien hoe het zorgt voor
saamhorigheid tussen de fokkers van verschillende
verenigingen. En dat terwijl je de competitie met elkaar
aan gaat. Kortom de sfeer op deze dag is goed, de
dieren zijn mooi. Ik maak dan ook graag tijd vrij voor
deze dag. Dit jaar deden fokkers van Jong leven
Uitgeest, OPKV, Bergen, Kleindiervereniging Winkel
e.o. en natuurlijk Nut en Genoegen mee.
In de eerste ronde streden een Cochin kriel porcelein,
Sérama hen, een witte Barnevelder kriel, een
Wijandotte zilverzwart gekleurd en een Wijandotte
mee.We hadden bij Nut en Genoegen een goede start
deze eerste ronde. Een mooie F7 voor de witte
barnevelder kriel van Berend Kool. Gelijk aan kop.
Maar gaat dat goed komen? Meestal als we gelijk aan
kop gaan, eindigen we niet zo best.... We zullen zien.
Tweede ronde: Een Plymouth Rock hen, Indische
vechtkriel dubbelgezoomd, een Rhode Island Red,

Een Drents hoen hen en een Sebrightt gaan de
stijd aan om de meeste punten voor hun club
binnen te halen. De plymouthe Roch en de
Drents Hoen slagen daar het beste in, zij krijgen
een F7. Wij moeten het deze ronde met een ZG5
doen voor de Rhode Island Red van Cobie
Marsman - de Groen.
Derde ronde zien we een Barnevelder kriel
dubbelgezoomd, Australorp kriel, een Amrock
groot, Orpington kriel Buffkleur en een Sérama
hen. Er kwamen hele mooie punten voor de Australorp kriel en de Amrock groot.
Een F7 voor beide.
Wij hadden de Amrock van Klaas Hoornsman
zitten. Mooi dier wat ons flink punten oplevert!
Het gaat nog steeds goed.
Volgende ronde, nr 4: Welsumer roodpatrijs,
Zijdehoender Citroen, Barnevelder kriel,
Vorwerk kriel en een Wyandotte kriel. Deze
ronde was spectaculair. Niet vanwege de mooie
dieren met hoge punten, maar voornamelijk
vanwegen een NE en een DIS. Winkel kwam met
een F7 voor de Wyandotte kriel er het beste uit.
Wij haalden een ZG6 met de Barnevelder kriel.
We zijn halverwege. Tijd voor pauze, maar ook
voor het opmaken van de tussenstand. Wij staan
aan kop, nipt gevolgd door JongLeven. De rest
volgt op afstand.
Na de pauze ronde 5. Zullend we dit goede
resultaat nu toch vast blijven houden naar het
einde toe? Er worden twee Hollands kriel gekeurd
in deze ronde, samen met een Rhode Island Red,
Vorwerk en Wijandotte. Hoger dan een ZG6
komt deze ronde niet. Wij behalen een G3. Helaas.

Ronde 6, weer vol goede moed verder. Deze ronde mag
de keurmeester een Sebright, Indische vechtkriel,
Orpington Buff, Wijandotte kriel Wit en nog een
Sebright keuren.
De eerste Sebrigt is een heel mooi diertje blijkt wel en
krijgt een F8. Voor Nut en Genoegen blijft het bij een
ZG6, ook niet slecht.
Ronde 7, de een na laatste ronde alweer.
Hier showt een Cochin kriel, Sebright, Barnevelder
kriel en een Thuringer baardhoen met nogmaals een
Sebright.
De Barnevelder kriel dubbelgezoomd van Ton Kortekaas
scoorde een F8. We gaan nog steeds hartstikke goed dus!
Thüringer Baardhoen Goud Zwart getoept.
Laatste ronde, ronde 8; Een Sebright, een Siamees
Zijdehoen, Sérama haan, Drentse kriel en een
Australorp nemen het deze ronde tegen elkaar op.
Het is een ronde van weinig punten. De Siamees
Zijdehoen is niet erkend en krijgt dus een NE.
Jammer, Wij krijgen een O. In één van de sikkelveren
van de haan zit een krul. Dat mag niet.
Nooit gezien, ook niet wetende dat dat kon.
Toch jammer, want nu worden we tweede ondanks een
aantal hele mooie scores.
De winnaar is (wederom) JongLeven Uitgeest(49pt).
Wij worden tweede(42pt), Bergen derde(33pt) en OPKV
en Winkel eindigen samen als laatste (31pt).
Alles vlot opruimen en dan weer op huis aan na een
Zijdehoen Citroen, helaas 0 punten ivm niet erkend zijn.
mooie dag.
Jammer, maar wel leuk om zo’n diertje eens te zien.

Eieren presentatie

gehouden door: Dirk de Jong
Waar moet een goed broedei aan voldoen?
Om te beginnen eerst maar even een doorsnede van
Aan precies dezelfde kwaliteitseisen als een goed
een ei met alle verschillende lagen en onderdelen die
consumptie ei! Wie had dat verwacht???
er zijn. En dat zijn er best veel.
De eivorm is belangrijk, belangrijk voor het uitpikken
van het ei. Per ras en zelfs per stam kan de eivorm
verschillen. Zo zijn er Chabo’s die een bijna rond ei als
een pingpong bal leggen.
De lengte en de breedte verhouding van het ei moet goed
zijn. De eivorm is erfelijk. Dit zou dus een punt van selectie moeten zijn bij het fokken van dieren die
eieren leggen. De breedte x lengte verhouding bepaald
hoe gemakkelijk of juist moeilijk een kuiken uit het ei
komt. Is het ei kort en ronder dat zal het kuiken moeite
hebben met keren. Is het ei te langwerpig, dat zijn zijn
pootjes tekort om de deksel van het aangepikte ei eraf te
duwen. Het mikt nogal nauw dus met de eivorm.
De beste verhouding is breedte : lengte = 72:76
Het ei wegen vertelt ook veel over het ei. Ook dat is dus
belangrijk om te doen. Op deze manier leer je welk gewicht het juiste is bij jouw eieren.
Het ei bestaat uit verschillende lagen. Van buiten naar
binnen neemt Dirk ons mee op reis met het ei.

De Cuticula of eihuid (nr 15) heeft antibiotische
eigenschappen en geeft een zachte glans aan het ei.
Juist om deze laag mag je niet poetsen aan een ei, of
hem wassen. Je wast deze beschermlaag er dan nl af.
Deze laag zorgt er voor dat bacteriën het ei niet zo
gemakkelijk binnen kunnen dringen.
Een ei kan grove poriën of fijne poriën hebben.
Ook dit geeft verschil in kwaliteit van het ei. Een ei met
hele fijne poriën blijft heel lang vers. Sommige eieren
blijven daardoor wel 3 maanden goed. Ja, je leest het
goed.; 3 maanden. De eieren met grove poriën zijn
korter houdbaar. Ook dit is een punt van selectie
binnen de fokkerij. Een ei wat lang houdbaar is kan
langer ingelegd worden voor de broed, een ei welke
korter houdbaar is niet.
Een kip heeft zo’n 26 uur nodig voor het maken van een
ei. Tegenwoordig leggen de hennen voor de consumptie
eieren al in 21 uur een ei. (Door selectie op dit punt).
In het proces van het maken van een ei plakt de hen
fijne puntjes kalk op het vlies. Zo ontstaat de harde
schaal, de kalkschaal. (1) Om deze kalk te maken haalt
de hen de bouwstoffen uit gerst en haver, soms ook wel
uit tarwe, maar minder. Dus niet zoals veelal wordt
gedacht uit schelpen.
Als de hen nog maar 1 dag oud is, is al bepaald hoeveel
eieren ze kan leggen.
Als het ei gelegd wordt komt de stompe kant eerst naar
buiten. Het ei koelt af bij de stompe kant en het
binnenste vlies ( 3) krimpt daardoor. Het buitenste vlies,
de schaalvlies blijft aan het kalk vastzitten. Zo ontstaat
de luchtkamer. De punt van het ei verlaat dus als laatste
het lichaam van de hen. De luchtkamer heeft twee
functies. Namelijk als eerst om te dienen als airbag bij
het vallen van het ei direct na het leggen en als ruimte
waar het kuiken kan ademen nadat hij rond de 18e dag
het vlies naar de luchtkamer doorprikt. Het blijft
verbazingwekkend hoe mooi de natuur alles bedacht
1. Kalkschaal
2. Schaalvlies
3. Binnenste schaalvlies
4. Hagelsnoer
5. Buitenste eiwit
6. Middelste eiwit
7. Dooiervlies
8. Dooier
9. Kiemvlek (of vormingsdooier)
10. Donkere eigeel
11. Klare eigeel
12. Binnenste eiwit
13. Hagelsnoer
14. Luchtkamer
15. Cuticula

De kiemschijf (9) draait op de dooier (8). Daarom is het
van belang om de dooier in het midden te houden.
Als de dooier tegen de randen van het ei aan komt, kan
de kiemschijf niet meer draaien en zal het ei bij
bebroeden niet goed tot ontwikkeling kunnen komen.
Om eieren te bewaren kunnen we ze dan ook het beste
op hun punt zetten. De eieren hoeven niet gedraaid te
worden dan. Ook in de broedmachine kan het ei
gewoon op de punt zonder het te draaien gedurende de
eerste 14 dagen.
De luchtvochtigheid speelt een belangrijke rol in de
houdbaarheid van de eieren. Denkt maar aan de fijne of
juist grove poriën.
Een sterk dooiervlies geeft een mooi rond bolletje welke
oranje / geel gekleurd is. Caroteen (kleurstof in een
wortel) maakt het ei meer oranje. De kiemschijf zou
duidelijk zichtbaar moeten zijn. Alle eieren hebben een
kiemschijf. Zowel bevrucht als onbevrucht.
De kiemschijf van een bevrucht ei blijkt uit onderzoek 4
100ste groter te zijn. Niet te zien dus met het blote oog.

De kiemschijf hoort boven te zitten, van boven komt nl
de warmte. Bij het ei op de foto zit hij duidelijk zichtbaar
midden bovenop het ei. Een luie kiemschijf zit aan de
onderkant. Dat is dus niet goed. Ook dit kan (moet) een
punt van selectie zijn. Eigenlijk zijn alle eigenschappen
van een ei erfelijk. Je kunt het er dus in of uit fokken.
Vriezen is heel slecht voor het ei, snel rapen is dus
gewenst. Aan de andere kant is 30 graden C. ook slecht.
Vanaf 26 graden C vind er ontwikkeling plaats. Een ei
kan 4 a 5 keer in ontwikkeling komen en dan rust.
Het ei zal niet verder meer ontwikkelen. Het is dus zaak
om snel eieren te rapen voordat de volgende hen het ei
warmt.
Een hen kan de sperma van een haan uitpoepen als ze
de haan niet wil. Dit levert je dus onbevruchte eieren.
Daarentegen kan een paring wel tot 14 dagen bevruchte
eieren leveren. Een haan kan wel 36 keer per dag treden.
Het eiwit: Hoe meer dik eiwit, des te beter het ei.
Dikker eiwit biedt de beste bescherming en het beste
qua voeding.

Het hagelsnoer hoort dik en sterk te zijn. Daar hangt de
dooier aan. Hoe dikker en sterker het hagelsnoer, hoe
beter de dooier in het midden van het ei blijft hangen.
Rechtop heeft het hagelsnoer ook de meeste kracht, van
daar dat het bewaren op de punt eigenlijk beter is als het
ei keren.

Bij kou eten de kuikens juist meer en worden ze groter
in tegenstelling tot wat er altijd gedacht wordt.
Vandaar het advies vanaf de kerst tot Juni het opfokken
van kuikens te laten plaatsvinden.
Nog even een aantal weetjes en feiten over eieren.
De kleur van het ei is een verklikker voor de
raszuiverheid. Een zuiver wit ei betekent dat het een
raszuiver nederlands ras is..
Een haan masseert bij het treden de hen, waardoor er
meer eieren gemaakt worden.
Een ei kan door ziekte er anders uit gaan zien. Vooral
ziekte aan de luchtwegen veroorzaken dit. De legdarm
verhard dan. Je krijgt dan kromme eieren. Zijn de
hennen aan het snotteren? Dan gedurende 7 a 8 weken
de eieren niet uitbroeden. Er zit een virus op het ei, zo
blijf je last houden van snot en groeien de kuikens niet
onder ideale omstandigheden op.
Een oud ei herken je door een grotere luchtkamer en de
dooier loopt uit / gaat stuk als je het ei openbreekt.

Onderaan in het midden van de dooier zie je het
hagelsnoer (ligt iets naar links).
Om nog even terug te komen op het ei wat bebroed
wordt; De luchtkamer zit dus aan de stompe kant. 1/3
van het ei hoort lucht te zijn als het ei 18 a 19 dagen
bebroed is. Dit is beïnvloedbaar met droge lucht of
juist vochtige lucht. Hoe slechter de kwaliteit van het ei;
grove poriën, hoe natter je moet broeden. Hoe fijner de
poriën hoe droger je moet broeden gedurende de eerste
periode van het broeden. Alleen goede eieren komen
uit. Het hele proces vraagt veel kracht en energie van
een kuiken, dus als de condities niet optimaal zijn is de
kans op het mis gaan groter.
Op de 18de dag maakt het kuiken het vlies stuk om naar
de luchtkamer door te breken. Daar kan het voor het
eerst gaan ademen. Daarna maakt het kuiken ook de
schaal stuk, zodat het gemakkelijk verse lucht krijgt.
Het kuiken trekt de kalk uit de schaal voor de opbouw
van zijn botten. Een goede fijne schaal betekent een
sterk bottenstelsel. Kuikens met een krom borstbeen zijn
niet te vroeg op stok gegaan, maar hebben geen sterk
bottenstelsel.
Doordat het kuiken kalk opneemt uit de schaal wordt de
schaal minder stevig, het kuiken kan het ei makkelijker
aanpikken en openbreken. Vooral vanuit het midden
van het ei neemt het kuiken kalk op, precies daar waar
de schaal zal breken als het kuiken uitkomt.
Na 21 Juni niet broeden. De kuikens groeien niet zo
mooi en snel. Na kerst, met het lengen van de dagen
weer beginnen. Als de weersomstandigheden te warm
zijn bij het opfokken is dat slecht voor de maag.
De maag blijft dan te klein door weinig eten.

Als je iets op het ei schrijft; doe dit met potlood en op de
punt!
Bij een overproductie van eiwit legt een hen wel eens
een klein eitje. (zonder dooier)
Als het vlies “verkeerd” scheurt vind je een spoortje
bloed op een ei.
Een gemarmerd ei, donkere vlekjes op het ei, wijst op
vocht tussen het vlies en de schaal. Dit is door selectie
binnen 4 jaar weg te krijgen.
Bij sterfte halverwege het broedproces is de oorzaak
vaak vitamine of voer gebrek.
Broeden bij lage temperatuur geeft meer hennen.
Samengevat: Een goed, glad ei is belangrijk.
Het ei op de punt bewaren.

Wieringerlandshow 2015
In de aanloop naar de Wieringerlandshow was het voor
ons als bestuur toch wel spannend. We staan er met een
heel nieuw team voor. Klaas Hoornsman, die de boel
vaak leidt en het overzicht bewaart, missen we dit jaar.
Niet alleen omdat hij niet meer in het bestuur zit, maar
ook omdat hij in de lappenmand zit. Nu is overal een
oplossing voor en soms word je door problemen
verrast, maar dat mag de pret niet drukken. In de
aanloop naar de show zijn we daar goed doorheen
gekomen. Het leverde verschillende van ons wel nieuwe
inzichten die we graag meenemen naar volgend jaar.
Er is veel en intensief contact geweest tussen
verschillende personen binnen het bestuur. Dit alles om
in de voorbereidingen zo goed mogelijk alles te doen.
Eén en ander resulteerde in een show die vlot
opgebouwd is met de medewerking van een mooi aantal
leden die ons hierbij hebben bijgestaan. Fijn en goed
om te zien dat de leden bereid zijn ons te helpen. Dat is
altijd belangrijk, maar nu betekent het voor ons ook dat
jullie ons steunen.
Vrijdagavond kunnen alle dieren ingekooid worden.
Zowel Denise als Astrid en René zitten voor de
inzenders klaar om het inkooien vlot en goed te laten
verlopen. Dit gaat allemaal heel voorspoedig. Om 21.00
uur gaan we op huis aan om de volgende dag weer vroeg
klaar te staan voor de mensen die op zaterdagochtend
inkooien.
Tegen 9.00 uur houdt Jan een openingspraatje en vlot
daarna start de keuring.
Persoonlijk blijf ik het een feestje vinden om alle fokkers
en keurmeesters zo bezig te zien. Het geeft
saamhorigheid met evengoed een dosis competitie.

Adri Hertogh is aan het keuren. Zijn keurprogramma is
iets aangepast door omstandigheden. Fijn dat je er
evengoed was Adri! Het geeft ook aan hoe leuk jij het
vind om te keuren. Als fokker bof je als de dieren door
jou gekeurd worden. (Let wel! dit zegt wat over Adri,
niet over andere keurmeesters)

Er is weer een grote variatie aan soorten kleindieren
aanwezig op de show. Uiteraard zijn er konijnen. Dit is
de grootste groep dieren. Er zijn vele rassen en
kleuren aanwezig. Zo ook een aantal die je niet veel
ziet op shows en zelfs dieren die niet erkent zijn. Deze
variatie maakt de show heel aantrekkelijk om te komen
kijken. We hebben een heel mooi aantal hoenders op de
show zitten. Ook daar zien we een aantal minder
bekende hoenderrassen zitten. Zo zijn de onagadori’s
nieuw dit jaar.

Verder is de show opgeluisterd met duiven, eenden en
kwartels, deze stonden allemaal bij elkaar en vormden
zo ook een mooi geheel om de show te completeren.

Tonia was aanwezig met haar ratten. Om toch wat
competitie te krijgen had haar fokkersmaatje ook ratten
ingeschreven. Al met al stonden er dus heel wat ratten
klaar voor keurmeester Verrijdt om gekeurd te worden.

Ondanks de competitie die Tonia voor zichzelf geregeld
had, mocht zij zich aan het einde van de keuring toch
kampioen rekenen. Gefeliciteerd Tonia!
Niet alleen op deze manier heeft Tonia zich ingezet
tijdens de show, ook had zij geregeld dat Belgische
vrienden die Chinchilla’s houden en fokken de dieren
hier kwamen presenteren. Zij hadden een paar hele
mooie diertjes mee in eigen kooien. Wat een inzet om je Rond het middaguur begon iedereen inmiddels wat trek
te krijgen. Gelukkig was Piet ook dit jaar bereid ons van
liefhebberij te promoten!
een hapje te voorzien. We konden allemaal weer
aanschuiven voor een heerlijke warme maaltijd.
De berichten zijn ook dit jaar weer goed over het eten.

Verder heeft ze haar eigen promotiestand voor de ratten
opgebouwd. Ze had hamsters mee die ze erbij had staan
en ook heeft ze er voor gezorgd dat “de Baroen”
aanwezig was op de zondag. Eén en ander zorgt voor
wat leven in de brouwerij voor bijvoorbeeld de bezoeker.
Er zijn er weer velen geweest die de show bezocht hebben. De aanwezigheid van de verschillende
dierenliefhebberijen maakt de show voor hen een
bezoekje waard.
Tonia, dank je wel hiervoor. We hebben er van genoten.

In de fotogalerij even een overzicht van de keurmeesters
in actie met hulp van hun schrijver en aandragers.
Daarnaast ook de vele betrokken fokkers die graag
komen kijken naar de keuring. Vanwege de gezelligheid,
maar ook wegens het leereffect van het luisteren naar
wat de keurmeester allemaal te vertellen heeft.

De zaterdag vordert al lekker, het is inmiddels tijd voor
de HEP jury om de winnaars te gaan bepalen. Bij de
meeste diergroepen is dat al bekend door de keuring,
maar bij de konijnen gaat daar altijd nog een heuze ere
ronde aan vooraf. Dré Bontekoning neemt zoals
gewoonlijk was de afgelopen jaren, ook dit jaar de taak
op zich om een en ander te coördineren en te noteren.
Jan Nes praat het geheel aan elkaar. In de jury hebben
plaatsgenomen de heren van Riessen, Hertogh en
Verrijdt. In de eerste ronde gaan zij bepalen wie er
kampioen Aklasse (overall) kampioen wordt.
Er zijn 5 dieren naar voren gebracht voor de
eindkeuring. Een Vlaamse Reus, een Tan, een Klein
Zilver , een Duitse Hangoor en een Alaska. De Vlaamse
Reus van Sjaak Noom wordt de grote winnaar.

Als tweede komt de groep konijnen op tafel die strijdt
om de eerste plek bij de C-klasse konijnen.
In deze groep zien we een Vlaamse Reus, een Tan, een
Klein Zilver, een Franse Hangoor en een Alaska.
Bijna allemaal dezelfde rassen dus. We hebben een
aantal fokkers als inzender die duidelijk een hele mooie
klasse dieren heeft zitten. Complimenten! Dat is niet
eenvoudig. Het spreekt van echte fokkerskunst.
De winnaar wordt hier de Klein Zilver van Johan en
Cindy Uithuisje. Van harte gefeliciteerd met deze
prestatie.

Dan volgen de dieren van de jeugdinzenders bij de
konijnen. Eerst de A-klasse dieren: Hiervoor komen een
Duitse Hangoor, een Rexdwerg, een Klein Zilver en een
Rode Nieuw Zeelander op tafel.
De Klein Zilver middenblauw van Finn van Horick
wordt eerste. De Rode Nieuw Zeelander van ons eigen
jeugdlid Dennis Bouwers wordt derde en de Rexdwerg
van Kyano Poolman wordt vierde. Knap gedaan jongens!

De foto spreekt boekdelen. De liefde en zorg voor zijn
dieren is groot. Gefeliciteerd Sjaak met deze
overwinning.

Dan mogen nu de dieren van de C-klasse van de
jeugdinzenders voor de eindkeuring op tafel komen.
Deze ronde zien we een Rode Nieuw Zeelander en een
Klein Zilver. De Klein Zilver van Johan en Cindy
Uithuisje wint. Het is hetzelfde dier als eerder gezien.
Dan hebben we nog de strijd om de Katrinus Hille
Trofee. Hier strijden twee dieren om de eer. Een Oranje
Hollander van Peter de Wit en een Groot Lotharinger blauw van Jan Zuurbier. De Groot Lotharinger wint.

Bovenstaande kriel hoenders maakten er kans op de
grote winnaar te worden van de krielen. Maar na goed
overleg tussen de hoenderkeurmeesters is besloten dat
onderstaande Barnevelder kampioen werd.
De beoordeling werd verhoogd naar een U door de
HEP- jury.

Nu alle prijzen zijn bepaald is het tijd voor de
tentoonstellingssecretaris om de laatste drukte voor deze
dag ook te tackelen. Iedereen wil graag morgen een
catalogus ophalen. De vrijwillegers willen dan ook graag
aan de gang om dit voor elkaar te maken. Daarna kan de
dag afgesloten worden om morgen opnieuw te kunnen
genieten van de tweede showdag.
Shanna de Krijger laat hier haar Cavia’s zien. In de
standaard beschrijving is het één en ander veranderd
voor de driekleur. Het is de bedoeling dat de vlakken
scherp begrenst zijn en tegenovergesteld zijn aan elkaar.
Bij de buik is Shanna al ver gevordert daarin. Ze heeft
daarvoor complimenten ontvangen van de keurmeester.
Tevens heeft hij haar gevraagd ze te showen op de
bondshow. Hoewel je geen winnaar bent geworden
Shanna, moet dat toch een mooie opsteker zijn. Succes
met het verder verbeteren van de kleurverdeling op je
driekleur. Dank jewel voor het showen van je dieren.

Ook bij de grote hoenders is de winnaar bepaald. Dit
werd de Orpington Buff. Ook deze is, net als de
Barnevelder, van Ton Kortekaas. Gefeliciteerd Ton. Ook
dit jaar laat je weer zien er oog voor te hebben.

Kyano Poolman, ons jongste lid, hier met een konijn van
zijn moeder. Wat een liefde! En zo hoort het ook.
Leuk om te zien dat ook de jeugd nog enthousiast wordt
van het houden van kleindieren.

Verdere winnaars van de show zijn R. Meijsen met een
Smaragd eend bij de watervogels. C.J. Smit met een
Oudduitse meeuw bij de Sierduiven. Koen Bos met een
gladvederige Sérama hen bij de Sérama’s.
Comb. Sommer - Mars met een rex rood bij de Cavia’s.
Bij de Tamme Ratten een Cinnamon Agouti van Tonia
Vergunst.
Allemaal van harte gefeliciteerd met de behaalde
resultaten. De bijbehorende prijzen zijn als het goed is
inmiddels uitgekeerd door de tentoonstellingssecretaris.
Heeft u ook een prijs gewonnen maar nog niets ontvangen? Neem dan even contact op.
Rest mij nog u allen te danken voor uw hulp en
aanwezigheid. Er zijn veel mensen die wij mogen
bedanken. Een aantal zal ik hier noemen, degene die
niet genoemd worden uiteraard ook hartelijk dank voor
wat u voor de vereniging en / of voor de show heeft
gedaan! Mw de Vries, bedankt voor het regelen van de
tombola, kassa zitters bedankt. Iedereen van de opbouw
en afbouw bedankt. Astrid bedankt, een hele uitdaging
die je bent aangegaan als tentoonstellingssecretaris! René
als je rechterhand natuurlijk bedankt. Piet bedankt voor
het eten. Bezoekers, inzenders, liefhebbers, allen bedankt
voor dit mooie evenement. Ik heb genoten, hopelijk u
ook.

