Hanzeshow Kampen 2019.
We zijn met een 12 tal leden van KDS Ons Ideaal naar de Hanzeshow
in Kampen geweest met in totaal 64 dieren. De dieren werden op
donderdag 19 dec ingekooid. En op vrijdag 20 december was de
keurdag. Er zaten maar liefst 1200 dieren. Wat een mooie grote en
gezellige show is dit elk jaar. De leden van Ons Ideaal deden het met
hun dieren niet onverdienstelijk. Dhr H. van de Steeg had het
Fraaiste konijn (een Tan) van de hanzeshow met het geweldige
predikaat U. Dat is het hoogst haalbare. Zo hadden de beide
jeugdleden Rick en Elianne Schilder die mee deden allebei het
mooiste dier van de jeugd. De een bij de konijnen en de ander bij de
cavia’s. Ook had Elianne de mooiste kleurdwerg op 1 na, en dat van
maar liefst 100 kleurdwergen. Een geweldige prestatie. De andere
leden hebben ook mooie predikaten behaald. Er zijn verschillende
dieren met het predikaat F beloond. Zo had Henk Bolder een F bij
zijn Alaska’s, Henk Sanders had 2 keer een F met een kleurdwerg
midden blauw marter, Keti Spek had 2 keer een F bij de
kleurdwergen Tan Zwart, Mw. D. Pluim-Scheffer had ook een F bij de
Lakenvelder kriel, Dhr. G. Pluim had een F bij de Lakenvelders, Dhr.
Hilberink had een F met een Welsumer roodpatrijs. De
bovengenoemde leden hadden ook een aantal keer een ZG behaald
met hun dieren. De heren G. Olthuis en F. Verrijdt hebben dit keer
geen F behaald met hun dieren maar toch kwamen ze tot mooie ZG
predikaten met hun dieren. Ook waren er een aantal dieren die het
predikaat O behaald hebben. Dit was o.a. door witte haren bij zwarte
dieren of stofluis of door andere oorzaken. Dat is jammer maar hier
kunnen de fokkers de volgende keer zeker wat aan doen zodat het
ook F dieren worden!! Op deze show zijn de leden van Ons Ideaal
altijd sterk vertegenwoordigd met niet onverdienstelijke resultaten.
Zaterdag 21 december mochten onze dieren weer mee naar huis. Tot
ziens op de Hanzeshow van 2020!!
Hartelijke groet,
Dinie Schilder.

