Cavia’s op de 40
Noordshow

ste

Wat een andere binnenkomst was het dit jaar op de Noordshow! Geweldig dat alle pluimvee er weer was en
wat hebben we deze gemist de afgelopen twee jaar. De cavia-afdeling zag er weer geweldig uit met eigen
tussenschoten, waterflessen en een zeer goede verzorging. Ook dit jaar kwamen de dieren niets te kort.
Tekst en foto’s: Anneke Vermeulen

De Agouti’s
Mevrouw Bennink begon haar keuring met een fraaie
groep agouti gekleurde gladharen. In de goud-agouti’s
waren er dieren met een fraaie kleur maar de ticking
nog wat onregelmatig. Het formaat van de zilver-agouti’s was behoorlijk aan de maat. Ze waren wel goed
van type, bouw en kleur, maar ook hier ticking die niet
klaar en regelmatig was. De zalm-agouti’s lieten een
zeer mooie kleur en ticking zien. De solid zilver-agouti’s
waren nog wat donker op kop, benen en achterhand.
In de klasse Niet Erkend waren twee oranje-agouti’s
en twee solid oranje-agouti’s te zien die van een fraaie
kwaliteit waren. Volgend jaar gewoon insturen voor een
erkenning!

Bij deze zilver-agouti kunnen de oren wat groter zodat ze beter gaan
hangen.

Solid zilver-agouti met een fraaie ticking en kleur.
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Deze oranje-agouti was echt een plaatje.

De éénkleurigen

Ook in de solid oranje-agouti erg mooie dieren.

De crèmekleur was mooi maar de beharing wat lang en het neusbeen moet ronder.

De groep eenkleurigen werd gekeurd door mevrouw Eilander. De klasse zwart waren van een zeer goede kwaliteit met
drie dieren met 95,5 punten. Er waren wat aanmerkingen
op de haarligging en granharen. De chocolade gekleurden
waren fraai van type en bouw, met een fraaie diepe kleur.
Bij de slate kleur waren sommige dieren wat lang van
lichaam met puntige koppen. De kleur van de beharing was
wisselend evenals de oren- en voetzolenkleur. Deze mooie
kleur is moeilijk egaal te krijgen. De enige beige gekleurde
cavia was een mooi dier maar nog wat onregelmatig van
kleur. De cavia’s in de rode kleur konden de keurmeester
niet bekoren. De enige saffraan was een extreem fraai exemplaar waar je oog gelijk naar toetrok als je langs de kooien
liep. De twee buff kleurigen waren van een zeer goede
kwaliteit. De keurmeester wilde de kleur wat meer okergeel
hebben. De enige crème had een onregelmatige dekkleur.
Wit donkeroog was wisselend van kwaliteit, met opmerkingen over type, kopvorm, oordracht en achterhanden. Bij de

Wit donkeroog laat hier zijn kwaliteit zien.
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Een fraaie saffraan gekleurde cavia maar de ogen mogen niet groter.

wit roodogen kwam de keurmeester een verrassing tegen.
De fokker bracht zijn dieren fraai schoon en verzorgd voor,
maar had op een verkeerde manier de beharing ingekort.
Dit leverde hem helaas het predicaat dis op! Maar ik weet
zeker dat hij dit nooit meer op deze manier zal doen.

Tekeningrassen
Keurmeester mevrouw Bennink vervolgde haar keuring
met de groep tekening. Bij driekleur had een dier een
beschadiging op de neus en een andere had een gevouwen
oor. Kijkende naar deze kleur vroeg ik me af waar de inzendingen van gemakkelijk 50 driekleuren uit het verleden
zijn gebleven. Twee Hollanders in de zwarte kleur kwamen
uit in de B-klasse. De beste was een jonge zeug met een
zeer goede bles maar hierin nog enkele zwarte haren. Ook
waren de manchetten ongelijk van lengte. Verder een fraai
dier die later door de keurmeesters Bennink, Grooten en
Verrijdt als beste van de show werd gekozen. De fokker
H. den Butter feliciteer ik met dit mooie resultaat.

Deze Hollander werd de beste van de show.

Verkeerd geconditioneerde beharing.

Zilvervos zwart, een fraai exemplaar, maar wat buikig.
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Overige kleuren
De brindle borstelharen zaten tussen de gladharen en
waren van een zeer goede kwaliteit en lieten fraaie kammen zien. Tan-chocolade was van een goede kwaliteit. Een
fraaie zilvervos zwart was de volgende, maar de zilvervos
chocolade moesten sterker in onderkleur. Otterzwart
was verschillend in type maar verder mooie dieren. Een
gladhaar satijn in de kleur crème was van een zeer goede
kwaliteit. Vier Engels gekruinden met een fraai exemplaar
in de kleur zilvervos zwart. De crème kleurigen lieten witte
haren in de kruin zien. Twee rexen van een zeer goede
kwaliteit was wel weinig voor deze show. Eén langhaar
rood, één Sheltie roodbont en één Alpaca waren fraai met
zeer goede predicaten. Over het algemeen was de kwaliteit
van de dieren beter dan in de voorgaande jaren. Het was
een goed verzorgde show met een fraaie aankleding die
uitnodigde om volgend jaar weer in te zenden.

•

Borstelhaar brindle liet fraaie kammen zien maar had een dubbele
rozet op de flanken.

Kampioensshow kleindieren
Topshow 2019 Huizen
Ruim 200 topklasse kleindieren en hun fokkers waren
zaterdag 7 februari bijeen in ’t Visnet in Huizen. Daar werd
gestreden om de titel Kampioen van Noord-Holland
Tekst en foto: Mees Brasser

Alle dieren zetten hun beste ‘pootje’ voor om de
keuring met glans te doorstaan
De dieren stonden dit keer ook echt ‘in the picture’.
RTV-NH was aanwezig om rechtstreeks verslag te doen,
NPO2 maakte een reportage van een inzender, een krantenfotograaf liep rond en 6FM had een radioverslag gemaakt.
Onder het oog van de camera legden de keurmeesters uit
waar ze speciaal op letten: type, kleur, vacht of bevedering
en natuurlijk conditie en verzorging. Omdat er nu door
twee keurmeesters werd gekeurd was er soms een duidelijk
verschil in beoordeling. Na overleg kwam er dan toch een
eensluidende waardering uit.

Aan het eind van de dag werden de prijzen
uitgereikt
Joris Pronk (jeugdlid) voor het beste konijn (Kleurdwerg),
Rob Pronk voor het beste konijn (Deilenaar), Jan Blom voor
de beste dwerghoender (Australorp kriel), Ben Makker
voor de beste hoender (Shamo). Bij de Serama’s werd
Jan Venema kampioen (B-klasse), bij de sierduiven Ton
Molleman (Horseman kropper), bij de cavia’s Combinatie
Vlaanderen (Gladhaar Engels gekruind), en bij de hamsters Daphne Baars (Syrische Hamster Rex).
Kleindiervereniging Winkel e.o. werd de welverdiende
winnaar van de provincie Noord-Holland.

Het was een uitdagende maar sportieve show
De meeste fokkers kennen elkaar en hun dieren, onderling
wordt tijdens zo’n show -onder het genot van een hapje
en drankje- veel interessante informatie uitgewisseld. Ook
vragen van belangstellenden werden met enthousiasme
beantwoord.
Al met al was deze show weer een topshow!

•
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