Sportlustshow 2021
Na een lange periode van beperkingen vanwege de corona, kon en mocht onze clubshow eindelijk
weer doorgang vinden. Nog wel omkleed met enige mate van voorzorgsmaatregelen, zoals bij
binnenkomst controle via de coronachek(app). Voor sommigen misschien een drempel om niet
overheen te stappen. Zeker niet ideaal, maar zoals het er nu naar uitziet zullen we het er voorlopig
mee moeten doen. In een jaar kan er veel gebeuren en veranderen, dat valt pas echt op als je het
contact via allerlei verengingsactiviteiten zoals vergadereringen, bingoavonden, en feestavond
mist. Voor een aantal leden/fokkers is de achterliggende periode nogal ingrijpend en bepalend voor
de invulling van hun verdere leven geweest. Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om
hen, en degenen die dichtbij hen staan, veel sterkte te wensen.
Dan de show.
Dit jaar had de jeugd een eigen jeugdshow en plek in de hal.
Persoonlijk zie ik de jeugd liever in de “normale”show geïntregeerd, de aantallen zijn dermate
klein dat het naar mijn mening niet echt van toegevoegde waarde is. Naast het prijzenpakket wat er
sowieso voor hen te winnen viel, kan een echt fraai dier dan ook bij de “senioren” mee strijden,
hetgeen nu dus niet mogelijk was. Maar nogmaals dat is mijn persoonlijke mening.
Met een aantal van 185 inzendingen mag je gezien de situatie misschien nog niet eens zo
ontevreden zijn. Natuurlijk is dit aantal gezien de potentie binnen de vereniging zeker voor
verbetering vatbaar. Laten we hopen dat als alles zich weer een beetje normaliseert, dit ook
gebeurt.
Dan waar het natuurlijk vooral om gaat; de dieren. Bij de diergroep konijnen 56 inzendingen.
Tijdens het rondje langs de kooien, kon ik niet echt een dier ontdekken dat er met kop en schouders
boven uitstak. Wel een prima doorsnee kwaliteit maar heel veel dieren (bijna allemaal) waren nog
niet klaar. Veel dieren waren nog niet doorgehaard.
Traditiegetrouw bijten bij de konijnen de Vlaamse reuzen het spits af. G.J. Assië was de enige
inzender met 3 dieren. Deze dieren waren waren van ZG kwaliteit, Uitschieter was de jonge
voedster. Nog niet geheel klaar maar wel F van type ZG bouw en benen. Dit dier wilde ook goed op
de benen (stelling). Met F96 werd ze het fraaiste dier van de keuring van keurmeester A. de Vos.
De Engelse hangoren van onze voorzitter F. Verrijdt maakten een uitstekende indruk, prima dieren
van type en bouw, kop, oren en pels. 3x F op 6 ingezonden dieren, waarvan 2x F95 en 1x F96 , is
een zeer fraaie prestatie.
De weners in de kleurslag blauw kwamen uit de stal van B. Koops. Dieren met een ZG type en
bouw, koppen een benen. Een voedster jong wist F95 te halen. Rexen in de kleuslag wit zagen we
hier van de comb. Blokker, met een ZG tot F kwaliteit. Een jonge ram wist het tot F95 te schoppen.
F van type en bouw en met een beste pels. Alaska's van Rijk Bos en Mariyano Ivanov staan altijd
wel garant voor kwaliteit. Ook nu mooie dieren van beide inzenders. De voedster in de c-klasse van
Rijk Bos wist F96 te halen.
Het ras Marter in diverse kleurslagen lieten een prima kwaliteit zien en waren van de Comb. Kluin.
3x F95 op 4 dieren. Mooie dieren, F van type en ZG van bouw, door verharing het patroon nog niet

op kleur. De midden gele was de beste. Eén Satijn in de kleur Ivoor van Mariano Ivanov, fraai van
type, pels en kleur. F95.
Een mooie collectie van 27 Kleurdwergen in verschillende kleurslagen, in de kleurslagen
konijngrijs en chinchilla geen hoge predicaten, de groep patroon werd beter bedeeld, hier veel ZG
en F predicaten, in midden blauw marter behaalde H. Sanders 2x F95, M. Vierhouten deed dit met
een Tankleurige, ook F95. Dick Schilder had met een zilvervos zwart, ook F95 het beste konijn van
keurmeester Jipping.
Een tweetal Pool blauwoog sloten de rijen, J. Dijkgraaf, met een jong rammetje behaalde hij F95.
Zat er bij de konijnen niet een echte uitblinker, bij de Cavia´s was het gelijk raak. In Gladhaar
agouti was de eerste, een Goud-agoutti Zeug A-klasse van Dinie Schilder gelijk de beste van de
keurmeester met U98. Een heel fraai dier. Dat was goed te zien tijdens het fotograferen. Prachtig
van type, bouw, kop, pels, en fraai in conditie. Verder nog twee zeugjes c-klasse van deze
inzendster welke ook hoog scoorden, F95 en F95,5.
In gladhaar eenkleurig zwart, fraaie dieren van zowel Dinie Schilder als de Comb.Kluin. Beiden
showden F dieren waarbij de Comb. Kluin de fraaiste had, een zeug c-klasse met F96. Deze werd
op een na fraaiste van de keurmeester. De Comb. Kluin showde in de kleurslag chocolade met F95
nog een fraaie zeug a-klasse .
Engels gekruind zwart was een complete Comb. Kluin aangelegenheid. Een mooie klas dieren van
ZG kwaliteit varieërend van 92 tot 94,5 punten, een zeug b-klasse bracht het tot F95.
In de diergroep Hoenders slechts 3 dieren. W. Samsen had z'n Luikse vechters ingezonden. Een ras
wat je niet vaak ziet. Dieren met een mooie uitstraling die de naam een aandoet. Een fiere
opgerichte houding en krappe bevedering. Een jonge hen bracht het tot ZG94
De Dwerghoendes waren met 18 inzendingen wat beter vertegenwoordigt.
Hier openden de Drentse krielen (2 ) van A.B. Bonhof. In gezoomd geelpatrijs een ZG 95. Met een
jonge hen in de vrije klasse (VK) werd 9 punten behaald.
Een hele mooie klas Leghorn krielen van het Nederlands type volgde hierop. Alle dieren van R.
van de Hoorn. Al jaren met dit ras bezig en niet zonder succes. In zwart een prima kwaliteit 2x F96
met een haan en hen jong en verder louter ZG predicaten . Prima dieren van type, met een prachtige
glans op de veren. De jonge hen werd de fraaiste van de keurmeester.
In de kleurslag Chocolade (aoc klasse) ook een heel mooie kwaliteit. Ook hier mooie types, en ook
weer een fraaie glans. Nu heb ik niet veel verstand van dwerghoenders maar ik was wel verbaasd
gezien de kwaliteit in deze kleurslag dat ze nog steeds niet erkent is. 3xF96 1x ZG95 en ZG94. !
Een tweetal Chabo's wit zwartstaart van de Comb Kluin. Prachtige dieren in een fraaie conditie,
hagelwit voorgebracht. Een jonge hen haalde F96.
4 Cochin krielen wit van dezelfde combinatie. In dezelfde fraaie conditie en ook kraakwit
voorgebracht. Een jonge haan wist hier F96 te behalen.
G. van ´t Goor en R. v-d Hoorn hadden een mooie groep kleine siervogels in de kooien gezet.

G. van ´t Goor showde een fraaie Chinese dwergkwartel man jong, zilver/wildkleur met F96 . Ook
bij de Japande dwergkwartel toonde hij fraaie dieren; F96 met pastel wildkleur vrouw jong. Verder
in de vrije klasse variëerden de punten van 6 tot 9 . In de kwartel AOC klasse dezelfde inzender met
een fraaie kwaliteit . 2x F96.
Europese patrijzen zaten er van R. v/d Hoorn. Een mooie klas dieren met veel raskwaliteit. 2x F96
en verder alleen ZG predicaten. De Chinese bamboepatrijs en Berg bamboepatrijs moesten
genoegen nemen met resp. ZG95 en ZG94. De Heuvel bospatrijzen ook van G. van 't Goor waren
van ZG kwaliteit. 2x ZG95 waren hier de hoogste scores. De hier genoemde rasbenamimg is de
benaming zoals deze in de catalogus staat vermeld en in eerste instantie door de inzender zijn
opgegeven, een aantal dieren waren in werkelijkheid andere rassen
Zeer fraaie oorspronkelijke duiven bevolkten de kooien. G.van 't Goor zette gelijk de toon met z'n
Birma tortels; F96, en een prachtig doffertje met U97. De Vredesduiven van de Comb. Kluin waren
hieraan gewaagd, ook hier zeer fraaie dieren met hoge predicaten, 3x F96 en met een oud
duivinnetje werd U97 behaald!
In de groep parkvogels een viertal prachtige Bosfazanten. Alle dieren behoorden toe aan R. v/d
Hoorn, de dieren wisten de keurmeester te bekoren, 3x F96 en ZG95.
De diergroep Sierduiven.
Jan Bosch opende de rij met zn Brünner kroppers, 2x 96 punten in rood. Mooie dieren in type,
bouw, blaaswerk en kleur, ook in geel fraaie dieren 1x 96 punten.
H. Smit showde een mooi klasje Oud Hollandse meeuwen. Dit ras heb ik zelf ook jaren gefokt, en
ik heb er nog altijd een zwak voor. De uitschieter was een mooie roodzilver gekraste doffer met 96
punten, een fraaie ras vertegenwoordiger in type en stand met een goed gevulde borst en een zeer
goed belijnde kop. De overige dieren mochten er ook zeker zijn.
De Oud Hollandse kapucijnen van Jan Haas blinken al zolang als ik me kan herinneren uit in
kwaliteit. Ook nu bracht hij weer een klas prima dieren in de kooien. 3 x 96 punten in verschillende
kleurslagen, de overige dieren zaten daar niet ver vanaf. Dieren met een fraai type, een goede stand,
kop, kap en structuur. Een prachtige Geel gemonnikte duivin werd de fraaiste van de keurmeester.
De Gelderse Slenken van Jan Bosch sloten de groep Sierduiven. Jan weet al sinds jaar en dag hoe
hij fraaie dieren in de kooien moet brengen, zowel met z'n Kroppers als Gelderse Slenken. Fraaie
dieren met de typische stand welke een Gelderse Slenk moet hebben. 96 punten in rood en geel.

Jeugdshow
Zoals eerder in dit verslag vermeldt had de jeugd een aparte opstelling in de hal.
Hier openden de Rexen van Nick Blokker de rij, prima dieren met als beste een Midden Sepia
marter ram jong met F95. Zijn overige dieren behaalden mooie ZG predicaten.
De Hulstlanders van Jordy Kluin lieten zich van hun beste kant zien. Een prima doorsnee kwaliteit
met een voedster C-klasse als beste met F95 de andere dieren zaten hier met ZG 94,5 kort achter.
De eerste twee Hangoordwergen van Mart van de Hoorn stelden een beetje teleur, maar de derde

mocht er zijn en behaalde een verdiende F95,5.
Drie mooie Chinchilla kleurige Kleurdwergen van Tiemen van de Brake. 2x F95,5 en ZG is een
fraaie score. De jonge voedster was de beste.
Eén Pool roodoog, maar wel een hele mooie met F 95,5 van Jotdy Kluin. Deze oude ram werd de
fraaiste van de keurmeester.
De Blauwoog Pool was van dezelfde inzender, ook een fraaie vertegenwoordiger van het ras. F95
De enige Cavia van Mart van de Hoorn wist helaas geen score te behalen.
Als laatste in de kooien een viertal siervogels.
De twee Japanse kwartels van Rick van 't Goor behaalden ZG predicaten.
De eerste, een man jong was met ZG95 de beste en werd het beste dier van de keurmeester.
Bij de Europese patrijzen een "broederstrijd" tussen Mart en Jens van de Hoorn. Jens trok hier aan
het langste eind met een fraai dier met F96. Mart moest genoegen nemen met ZG95. Het dier van
Jens werd fraaiste van de keurmeester.
Middels dit verslag hoop ik u een weergave te hebben gegeven wat er zoal te zien was tijdens deze
show.
Voor de voledige uitslagen en foto's van de dieren verwijs ik u naar de catalogus en website.
www.onsideaal.net
H. Sanders

