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Konijnen op de 40
Noordshow, groep 1 Kleur
e

Tekst: Gezinus Dermois
Foto’s: Theo en Sven Janssen

De fraaiste Vlaam (kleur) met 1F97,5 was deze jonge voedster van A. Timmer,

Vlaamse Reuzen waren ingezonden in zeven kleuren.
Haaskleur is een mooie maar moeilijke kleurslag. Eén
dier sprong er uit met een F. Veel lof voor de volhouder in
deze kleurslag. Konijngrijs was de grootste groep met heel
veel mooie dieren. Gemiddeld ZG en F types en bouw. Bij
veel dieren kunnen de pelzen nog wat verbeterd worden,
de structuur mag soms steviger. Bij kop en oren zit het
wel goed. De dekkleur mag vaak nog wat zachter, is vaak
nog wat donker en rossig. De mooiste Vlaam (kleur) was
een jonge voedster van A. Timmer, 1F met 97,5 punten,
een geweldig dier. Jammer dat ze niet geheel klaar was.
IJzergrauw heb ik wel eens beter gezien. Type en bouw
gemiddeld ZG met een paar uitschieters. De meeste dieren
mogen lichter van kleur op dek en de oren waren ook wat
donker. In blauwgrijs ZG dieren met een keer F. Ook deze
kleurslag mag nog wat lichter van kleur op dek, ze zijn
wat donker(blauw). Ook zijn de pelzen vaak wat langer.
In blauwgrauw vier mooie dieren. Type, bouw en dekkleur ZG tot F. Wel een leuk aantal gele Vlamen met wat

een geweldig dier.

aanmerkingen: achterhand wat ronder en voorbenen wat
steviger. In kleur kan nog wat verbeterd worden, ze waren
nog wat donker(rood) die mag nog wat zachter(geel).
Blauw was geweldig in bouw en type met een gewicht van
9 en 10 kg. Ook de benen waren fors en stevig. De kleur kan
nog veel verbeterd worden. Veel lichtgetopte haren in dek
en ook met witte pluizen.
Groot Chinchilla’s, vijf stuks, ik zou graag zien dat het
lichaam meer gevulder zou zijn. Kop, oren en pelzen ZG.
Bij enkele dieren mag de tussenkleur wat witter. Grond- en
buikkleur waren wel in orde. De beste was een jonge voedster met 1F96 van J.B. van Oene. Blauwe van Beveren,
alle vijf dieren van dezelfde fokker, veel respect! Ik mis
het juiste mandolinetype. Ook mogen de voorbenen wel
wat steviger, kop en oren ZG. Als de dekkleur de gewenste
kleur bezit dan zijn er vaak weer lichtgetopte haren aanwezig. Een zeer moeilijk ras en geen dieren om het te verbeteren. De beste werd een jonge ram met 1F95 van K. Thalen.
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Nieuw Zeelander, zwart heeft het nog steeds moeilijk.
Zowel in bouw, type en pelslengte (zou het niet verstandig
zijn dat de standaardcommissie de pelslengte verandert
in normale lengte?). Ik denk dat het dan beter zou gaan.
Ook de zwarte kleur kan nog kan nog intenser, er komen
nog veel witte hare in de kleur voor, ook in de voetzolen.
Dus nog heel veel werk aan de winkel! De beste werd een
jonge voedster met 1F96,5 van G.J. Schotman. Er waren
acht Gele van Bourgondië aanwezig. Ook dit ras verdient
meer fokkers. Bouw, type en pelzen waren gemiddeld ZG.
Wel redelijke koppen en ZG oorlengte. Wel een paar mooie
dieren met een ZG tot F gele dekkleur. Enkelen waren nog
wel wat donker(rood). Het moet mooi zuiver geel zijn. De
beste was een jonge voedster met 1F95 van J.J.M. Lepping.
Belgische Haas, een mooie klasse met fraaie langgestrekte
types. De achterhanden mogen soms nog wat ronder. De
pelzen ZG tot F. De meeste dieren hadden mooie lange
dunne benen en een mooie stelling, dat siert een mooie
haas. Ook de dekkleur was bij veel dieren fraai. Wel enkele
dieren met witte haren in dek. De buikkleur was vaak nog
niet op kleur. De beste werd een jonge ram met 1F96,5 van
D. Wietses.
Weners waren in zes kleuren ingezonden. Haaskleur laat
het nog wat zitten in bouw, type en kleur. Konijngrijs: Wel
leuke types en bouw, maar de pelzen zijn nog wat lang
en de kleur is nog wat rood op dek en tussenkleur. Ook is
het dek nog wat hard van kleur. Wel beste grondkleur aan
dek en buik. Blauwgrijs, bouw en type was gemiddeld ZG.
De pelzen zijn vaak nog iets lang daardoor is de kleur ook
vaak wat donker getopt (blauw) De tussen- en grondkleur
zijn gemiddeld ZG. Er waren twee zwarte dieren ingezonden door G. Kroes met beste bouw en types, 97 en 96,5 punten. Ook de pelzen waren van hoge kwaliteit met F kleur
en glans. De tussen- en grondkleur was ZG tot F. De zwarte
voedster met 1F97 was de beste van alle Weners (kleur).
Klasse! De klasse blauw is wel eens groter geweest. Wel
veel F dieren. Bij de pelzen kan nog veel verbeterd worden,

Deze jonge Alaska ram met 1U98,5 van E. Leenstra werd het beste dier van de Noordshow.

die waren soms nogal wat lang en bij veel dieren lange uitstaande granharen! Dat is een grote storende factor. Soms
mag de kleur nog wel iets blauwer.
Een heel mooi aantal Rode Nieuw Zeelanders met
knappe dieren van J. Scholing met vijfmaal F en van
M. Schot met vijfmaal F. De toppers waren voorzien van
een mooie warme rode kleur. Veel dieren mogen wat roder.
Ook nog wel wat dieren met ticking op dek en oren en
dieren die wat licht van kleur in broek zijn. De beste was
een jonge ram met 1F96,5 van J. Scholing. Een mooie klasse
Havana’s met eenmaal O en eenmaal G. De anderen waren
ZG en F dieren. Bijna alle dieren hadden een pels met een
mooie fijne structuur(!), daardoor ook veel glans. Ook de
dekkleur was ZG tot F. De beste werd een jonge voedster
met 1F96 van J.H. Tromp.
Alaska’s, wat een geweldige klasse! Zowel in kwaliteit als
kwantiteit met beste pelzen die een fijne pelsstructuur
en glans bezaten. Wij zijn de grove structuur meest kwijt
(houden zo). Ook de zwarte kleur was ZG tot F, evenals
de nagelkleur. Soms mag de oogkleur nog wel wat beter
donkerbruin. Hier zat het beste dier van de Noordshow.
Een jonge ram met 1U98,5 van E. Leenstra. Vervolgens
acht Gouwenaars met als verbeterpunten dat de benen
wat forser en steviger mogen. Ook de koppen mogen wat
voller en de oren wat steviger van structuur. De kleur is
vaak wat donker. Als de kleur mooi egaal vaal lichtblauw
is zien we vaak weer wat lichtgetopte haren in dek. De
beste was een jonge voedster met 1F96 van de ‘oude rot’
H.J. Smit. Een leuk klasje Luchsen, maar niet de top. Als
je in de dekkleur blaast zie je altijd het mooie kleurenspel.
Met de roodgele tussenkleur en de helderwitte grondkleur.
De benen kunnen nog wel wat steviger. Ook de vlam op
de voorbenen is wel eens storend, maar dat heeft weer te
maken met de mooie lichte dekkleur. De dekkleur is vaak
iets donker. Ook komen we nog wel dieren tegen die in de
borst wat betere grondkleur mogen laten zien. De beste
was een oude ram met 1F96 van K.J. Mollema.
De Marburger Fehs hebben we wel eens beter gezien. De
pelzen kunnen iets korter en wat fijner van structuur. De
koppen ZG. Let op de oorlengte, soms is die wat kort. De
dekkleur is soms wat donker(blauw) en de lichtbruine
waas is vaak wat sterk aanwezig. De tussenkleur was ZG.
De beste was een jonge ram met 1F96,5 van M. A. Lonser.
Mooie Deilenaars van Pronk en Riedijk. De pelslengte was
bij veel dieren fraai. Ook de koppen en oren waren gemiddeld ZG tot F. De meesten hadden een warmrode dekkleur,
de buikkleur was ZG. Waar het nog wel aan schort is de
smalle roodbruine streep tussen flanken en de buikkleur.
De beste was jonge ram met 1F96 van R.J.S. Pronk. Een
mooi aantal van 30 Blauwe Holicers. Bij bouw en type kan
bij vaak nog wel wat verbeterd worden. Breder in voorhand
en wat korter van type. De pelzen waren ZG. Bij de koppen
graag wat meer volume. De kleur mag soms ook wel wat
blauwer. De beste was een jonge voedster met 1F96,5 van
P. Gielen. Een leuk aantal Klein Chinchilla’s met een paar
mooie dieren, ook de pelzen waren ZG tot F. Hier is de
Duitse invloed duidelijk te zien. Een heel goed besluit was
om de pelslengte aan te passen! Wel nog wat dieren die
wat donker waren en ze mogen wat meer onregelmatig. Bij

6

KDM19_ESXXXXXX_TDS_NR6 2019.indd 6

28-05-19 11:45

De fraaiste Marburger feh met 1F96,5 was deze jonge ram van M.A.P. Lonser.

de topdieren was de tussenkleur mooi wit met een beste
blauwe grondkleur. Ook de buikkleur was ZG tot F. De
beste was een jonge voedster met 1F97 van Comb. Westerlaken- Heijstek. Bij de Zwartgrannen veel kleurverschil.
Veel dieren zijn nog wat aan de donkere kant, vooral op
de oren. Bouw en type ZG tot F, ook de pelsen gemiddeld
ZG. Dus nog wel wat werk aan de winkel. De beste was een
jonge ram met 1F95,5 van B. Schotman.
Bij de Thrianta’s heeft keurmeester De Zeeuw geen
gemakkelijke dag gehad. Een prima aantal dieren en ook
leuke dieren in alle klassen. Bouw en type was gemiddeld
ZG tot F. Bij de pelzen kan nog veel verbeterd worden.
Vooral de structuur moet steviger en fijner, ook de lengte
mag vaak korter. Wat kleur betreft waren veel dieren wat
donker(rood) met wat ticking op dek en oren. Soms was de
buik en onderzijde staart nog wat licht. De beste was een
jonge ram met 1F96,5 van H.E.A. v.d. Velde.
De Parelgrijze van Halle krijgt maar geen voet aan de
grond. De drie dieren behaalden ZG, bouw en type mogen
iets gevulder. De pelzen waren ZG. De dekkleur is nog
wat donker met wat lichtgetopte haren. De beste was een
jonge voedster met 1ZG94 van R. Withaar. De Polish met
een paar leuke dieren in haaskleur, maar het blijft een
moeilijke kleur. Bouw en type ziet er wel goed uit, evenals
de pelzen. De beenlengte en stelling waren ZG tot F. De
tussenkleur mag nog wel wat roder, dat zal wel moeilijk
worden door de korte pels. In konijngrijs, zwart en bruin
ook redelijke dieren maar geen echte top. Konijngrijs is nog
wat hard van kleur, zwart en bruin mogen nog wat intenser
van kleur. Blauw en feh zaten in de AOC-klasse. Zorg dat de
bestaande kleuren eerst op een hoger pijl komen voordat
er meer kleuren bijkomen! De beste was een jonge voedster
met 1F96 van C. de Weerd.
De Kleurdwergen waren ingezonden in een grote aantal
en kleuren. Bij haaskleur een paar redelijke dieren, maar
het blijft een moeilijke kleur. Een mooie klasse konijngrijs,

veel dieren zijn nog wat donker en rossig. Eén dier sprong
er echt uit met 1F97 van P.J. v.d. Slik. Bij ijzergrauw zijn
bouw, type en pelzen wel in orde. Bij de kleur moet nog
wel wat verbeterd worden, ze zijn wat aan de donkere
kant. Soms mag de staartkleur ook nog wat beter gekleurd.
In bruingrijs zat de beste Kleurdwerg van de Dwergenclub
van J.M. Verspuij. Het dier moest wel verhoogd worden
van F95 naar F97! Bij deze dieren een mooie dek-, buik- en
tussenkleur, maar bouw en type kan nog wel verbeterd
worden. Bij blauwgrijs en chinchilla moet ook nog wel
wat verbeterd worden. Vooral blauwgrijs is wat donker
van kleur en bij chinchilla kan de tussenkleur witter en
grondkleur blauwer. Een mooie klasse zwarten met mooie
dieren van Wietses, Jipping en Comb Kelderman. Er kan

De fraaiste Thrianta met 1F96,5 was deze jonge ram van H.E.A. van de Velde.
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Bij blauw is de kleur een verbeterpunt. Op dek nog wel wat
lichtgetopte haren en de grondkeur mag nog wat sterker.
Bij geel, oranje, feh en zwartgrannen is nog veel werk aan
de winkel wat kleur betreft. Ook de kopjes mogen wat meer
volume laten zien.

Verhogen?
Wat me erg verbaasde was dat er een paar dieren waren verhoogd door de HEP van de club zelf, en niet door de grote
HEP! Er waren dieren bij die zelfs 2 punten moesten worden
verhoogd! Hierbij komt weer naar voren dat ons systeem
van het uitzoeken van de beste dieren niet goed is. Als ik zie
dat er dieren in de kooien zitten met 96,5 en 97 punten, dan
mag een dier met 95 (verhoogd naar 97) geen beste worden.
Als men gaat verhogen schrijf dan een hele nieuwe kaart.
Erg was dat dit dier met F95 in de catalogus stond.

Europese Klasse

De beste Kleurdwerg van de Dwergenclub was van van J.M. Verspuij en werd verhoogd
naar F97.

nog wel wat verbeterd worden aan de pelzen, in het bijzonder de structuur die mag wel wat fijner, zodat we meer
glans op de dekkleur krijgen. Voor mij was een topper de
jonge voedster met 1F97 van de Comb Kelderman. Bruin
en blauw, leuke dieren maar niet de echte top. Bij bruin
zijn de oren nog wat grof van structuur en de kleur mag
wat donkerder. Ook de pelzen mogen nog wel iets korter.

Er zaten weer meer dieren in deze klasse, zelfs voor een
keurmeester meer. Ook weer meer dieren uit Duitsland.
Over de ingezonden dieren kunnen we kort zijn. Geweldige
dieren bij Weners zwart en blauw. Bij de andere rassen
in Groep 1 zijn in bouw en type ZG tot F, maar de kleuren
zijn niet te vergelijken met onze mooie kleuren. Vaak zijn
deze dieren wat donker. Volgens de keurmeesters kan de
verzorging ook beter bij veel dieren, vooral de voetzolen.
De beste in deze klasse was een Zwarte Wener van topfokker G. Kroes met een jonge ram met V97,5 Dezelfde fokker
bracht twee dieren met V97. Ook nog een V97 bij de Blauwe
Weners van A.G. Oomen.

•

Allicht
Tekst: M.A. Zwanenburg

Als het nieuwe jaar bijna voor je ligt, dan komt het nieuwe fokseizoen in zicht.
Doen we de F en U bij elkaar en zijn we weer voor een jaar klaar.
Op school was een en een twee, maar dat valt in de fokkerswereld niet mee.
Je bent wel een helder licht als je denkt dat het zo ligt.
Wat is het verleden van je dier, of scheelt je dat geen zier.
Als je niets weet van de herkomst, verwacht dan niet te veel voor de toekomst.
Want als je alleen denkt met je ogen, wordt je soms bedrogen.
Denk aleer u doende gaat en als u doende zijt, denk dan nog.
Werp je licht op het fokprogramma en denk daarover niet te licht.
Houd de afkomst van je dieren tegen het licht en hoop op mooie jonge dieren in vooruitzicht.
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