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Bradford 5 Star Rabbitshow Engeland

Cor Bregman

Het is half december 2019 als ik een uitnodiging krijg van mijn vriend
Bas om mee te gaan naar een konijnenshow in Engeland. Bas had via
bemiddeling met een Engelse fokster, konijnen ingeschreven voor de
Bradford Premier small animal show.
Een reisje Engeland is niet tegen dove mansoren gezegd, alleen op het
werk nog regelen dat ik vrij kon krijgen, en op 16 januari 2020
vertrokken we van Rottendam naar Hull. Op 17 januari kwamen we aan
in Hull, vandaaruit was het nog anderhalf uur rijden naar de plaats van
bestemming. De show vond plaats onder de tribunes van de paardenracecourse te Doncaster. We kwamen veel te vroeg aan, officieel mocht
er vanaf 15.00 uur in-gekooid worden. Na een kort gesprek en enige
uitleg (buitenlanders
met konijnen van de
vaste wal ) mochten
we om 11.00 uur het
gebouw binnen. Alle
kooien stonden klaar, werknemers waren nog bezig met
het opzetten van de keurtafels en de eregalerij.
We besloten de Franse en Engelse Hangoren in te kooien,
Bas was van te voren gewaarschuwd dat in Engeland de
voetzolen hagelwit moesten zijn, anders kwam je niet in
aanmerking voor de prijzen. De meegebrachte
Wieringerlandshow stofjas raakte aan en poetsen maar,
om 14.00 uur zaten de konijnen geconditioneerd, voorzien van eten en drinken, en in een dikke laag houtmot er keurig bij.
Tijd voor koffie en daarna kijken hoe de Engelse fokkers te werk gingen tijdens het inkooien, alle toeters en
bellen werden uit de kast gehaald, make-up tassen werden open getrokken, gevuld met doekjes,
kammetjes, talkpoeder, magnesiumblokken en peroxide. Wat een spektakel, al dat poesten en kammen,
gek genoeg niemand zag je nagels knippen. Hemellief wat werd er door die konijnen pelzen gestreken,
ieder overtollig los haartje moest uit de pels gehaald worden, met name bij de Rexen.
Om 18.00 uur vertrokken we naar ons hotel om in te
boeken, Sara ( de Engelse kennis van Bas ) had later
die avond een etentje georganiseerd met een
delegatie fokkers en keurmeesters. De avond was
bijzonder gezellig, goed eten en drinken en
interessante gesprekken gevoerd over de hobby.
Op 18 januari i.v.m. de keuring vroeg uit de veren,
aangekomen bij de hal zagen we tot onze verbazing
dat de Engelse fokkers al weer bezig waren met hun
konijnen, voetzolen nogmaals poetsen en de pelzen
kammen. Eindelijk was het zover de keuring begon,
we konden eerst nog even rondkijken bij de
keurtafels, onze keurmeester van dienst moest eerst nog wat andere rassen keuren voordat de hangoren
aan de beurt waren. De witte keurjassen werden aangetrokken en het spektakel ging voor ons los, Bas
en ik werden gelijk gebombardeerd tot stewards en voor we er erg in hadden stonden we achter de lange
keurtafel met witte hangoordwergen in ons handen. Keuren in Engeland gaat anders dan in Nederland men

kijkt en vergelijkt: type en pels zijn hoofd-criteria.
De keurmeester plaats uiteindelijk zijn beste konijn geheel
rechts op de keurtafel, ik stond prima en kreeg de beste ras
vertegenwoordigers in handen en dan schrik je toch wel !
Hangoorkonijnen met slechte achterhanden, smal in voorhand, rammen en voedsters met behoorlijke wammen en
dieren met lange nagels winnen, voor Nederlandse
begrippen onbegrijpelijk.
De konijnen van Bas deden goed mee, bij de ijzergrauwe
Franse hangoren werd hij 2de en bij de Engelse hangoren,
die gekeurd worden in
diverse oor lengte klasse, hij won 3 van de 4 klasse en werd met zijn
oude voedster beste van het geheel.
De laatste dag werden alle beste konijnen nogmaals gekeurd door
buitenlandse keurmeesters, voornamelijk Amerikanen, in de
zogenaamde internationale klasse. Dezelfde wijze van keuren maar meer
gelet op bouw en dan zie je ineens andere dieren voorop staan.
Verder wil ik jullie de bijzondere creaties en gebruiken niet onthouden.
Rexen met pelzen niet langer dan grofweg een centimeter, zo dicht
ingepland en zo fluweel zacht nog nooit zoiets gezien of gevoeld.
De Flemish Giant een eeuwen oud Engels ras, alleen erkend in
ijzergrauw wildkleur. Vergelijkbaar aan een Vlaamse Reus iets kleiner
met een lage stelling.
Duitse hangoren genaamd Cashmere, dieren met langere
pelzen en een patroon uitmonstering.
Ronduit grappig om te zien; het meten van de oren bij de
Engelse hangoren met een houten meetlat van een Yard.
Chinchilla konijnen met blauwe en bruine oogkleur.
Prachtige Blauwe van Beveren konijnen, ook te bewonderen
in de bruine kleurslag.
Prijzentafel en eregalerij om u tegen te zeggen, konijnenveiling waar
fokkers dieren beschikbaar stellen voor de verkoop wat tegoeden komt
aan de tentoonstellingsorganisatie. Bijzonder om te vertellen dat een
Blauwe van Beveren verkocht werd voor 340 pond.
Speciaal clubs uit alle windstreken van Engeland, die zich presenteerde
met hun stands, ras informatie en seminars.
Stewards die bij kinderen de hobby onder de aandacht brachten, door
pelzen te laten voelen met het doel; welk dier heeft de beste pels. Maar
ook welk dier heeft het mooiste type. Iets waar we in Nederland een
voorbeeld aan kunnen nemen.

Wieringerlandshow in beeld

Kees Holleman

Puzzel

Uitslag puzzel
De letter in de rode vakje vormen een woord in willikeurige volgorde
De uitslag van de puzzel kan je sturen naar
tentoonstelling@wieringerlandshow.nl of
René Kortekaas Vrouw Steenlaan 46 1761 DN Anna Paulowna.
Winnaar van de puzzel ontvangt een leuke verrassing
Inzenden kan tot 1 april 2020

Entdag Hoenders en Konijnen
Konijnen enten

Op zaterdag 18 april, zaterdag 4 juli 2020, vrijdag 7 of zaterdag 8 augustus 2020, zaterdag 3 oktober 2020
organiseert kleindiersportvereniging Nut en Genoegen Wieringen weer een ent-dag voor de verenigingen
in Noord-Holland. De inentingen worden gedaan door Farmarts uit Staphorst.
De dierenarts start om 8 of 9 uur (ligt aan het aantal adressen) in de ochtend bij het eerste adres en u
wordt per email of mocht ik geen e-mailadres hebben door de secretaris van uw vereniging op de hoogte
gehouden. U ontvangt een lijst waarop staat als hoeveelste u aan de beurt bent.
Op de entdag zelf werken we weer volgens een bellijst. Zorg er dus voor dat uw telefoonnummer op het
inschrijfblad staat. Zodra de dierenarts bij u is
belt u de volgende na u op de lijst.
De kosten bedragen:
RHD1 en 2 combi: € 4,00
RHD2: € 3,00
Myxomatose: € 3,00
Voorrijkosten: € 20,- (Bij verzamelen worden
de voorrijkosten gedeeld)
Heeft u minder dan 10 dieren dan wordt u
verzocht om te verzamelen bij een andere
fokker in de buurt. Mocht dit niet mogelijk zijn
en wilt u liever dat u dieren thuis ingeënt worden geef dit dan aan als opmerking.
Wilt u niet dat er een andere fokker bij u komt om te enten dan wil ik dat graag weten.
Inschrijven kan via de link op de website www.wieringerlandshow.nl
Betalingen contant aan de dierenarts, ook moet het ent-bewijs ingevuld klaarliggen.

Hoenders enten

Ook worden op vrijdag 7 augustus 2020 de
hoenders geënt.
Als u uw kippen wilt laten enten dan dient u
een e-mail te sturen naar:
ton@wieringerlandshow.nl
Ook de entverklaring voor de hoenders vindt u
op de website.
Inschrijven kan tot 1 augustus 2020

Uitnodiging Algemene LedenVergadering
Het bestuur nodigt op woensdag 25 maart 2020 al haar leden uit voor het bijwonen van de
algemene ledenvergadering.
Deze wordt gehouden in Dorpshuis ‘t Skrale Endt aan de Westerlanderweg 61, 1778 KN te
Westerland. Aanvang 20.00 uur
Agenda:
1. Opening
2. Notulen ledenvergadering 4 oktober 2019
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Jaarverslag secretaris
5. Financieel verslag penningmeester 2019 en aansluitend financieel verslag van Wieringerlandshow 2019
6. Verslag kascontrole commissie
7. Verkiezing kascontrole commissie
8. Bestuursverkiezing
- Voorzitter, Jan Nes, verkiesbaar
- Tentoonstellingsecretaris, René Kortekaas, verkiesbaar
9. Nabespreking Topshow 2020
10. Activiteiten 2020
- Jongdierenavond vrijdag 4 september 2020
- Wieringerlandshow 14 november 2020
11. Rondvraag
12. Sluiting
*** koffie/thee etc. is voor uw eigen rekening ******

Nieuwe leden
Nieuwe leden bij Nut en Genoegen sinds maart 2019
1.
Kees Holleman fokt hoenders en dwerghoenders met de rassen Lakenvelder, Ayam Cemani, Ayam
Ketawa, Hollandse kuifhoen en Noord-Hollands hoen
2.
Yvonne Snip fokt dwerghoenders, hoenders en siervogels in de rassen Serama, Kuifhoenders, Cochin
en meerdere rassen		
3.
Joyce van der Vlugt fokt konijnen in het ras Hollander
4.
Gerard van der Voort fokt dwerghoenders en siervogels in de rassen Indische vechtkriel,
Java kriel, Sebright, Amrock en nog vele andere rassen

Wieringerlandshow in cijfers

Uit het archief van de vereniging
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 klaarligt voor iedereen.
Ook Paul Koopman is druk met de PR. Hij staat klaar om via de radioreclame 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 eenieder.
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 alweer 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.

Om de kopieerkosten van De nieuwsbrief te financieren zijn we opzoek naar een aantal
bedrijven die tegen een kleine betaling willen adverteren in ons nieuwsbrief
De nieuwsbrief komt minimaal 1 keer per jaar uit in een oplage van 50 stuks.
Als jij iemand weet, geef dit dan door aan de redactie van de nieuwsbrief (e-mail naar
nieuwsbrief@wieringerlandshow.nl of secretaris@wieringerlandshow.nl)

