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De fraaiste Vlaamse reus werd deze

1F96.
jonge voedster van H. te Peele met

Een mooie klasse witte Vlaamse Reuzen van 30 stuks.
Toch nog veel opmerkingen betreffende de pelzen: stug en
nog niet geheel door de verharing, ook de pelsstructuur
moest beter. Het gewicht was over de hele breedte wel goed
te noemen. Bij de jonge rammen F dieren van H. te Peele
en H. Wesselink. Bij de jonge voedsters ook F dieren van
H. te Peele, A. Schothorst en H. Wesselink. Ze waren allen
bijna mooi schoon voorgebracht.
Er zaten 26 witte Nieuw Zeelanders, opvallend dat er geen
oude dieren waren ingezonden. Bij de 10 jonge rammen
opmerkingen dat de pelzen niet geheel klaar waren en de
pelsconditie kon even beter. Ook opmerkingen over de pelsdichtheid. De 1e F werd geshowd door H.J.M. Bolwiender.
Bij de 16 jonge voedsters was de winnaar van B. Wind, hier
ook opmerkingen bij de pelzen en aanslag op de voetzolen.
Het aantal Witte Weners was maar liefst 61 stuks, waarvan slechts één oude ram, deze kreeg het F predicaat,
de enige oude voedster was absent, bij de jonge rammen
opmerkingen dat de oren gevouwen gedragen worden en
dat de oortoppen steviger kunnen. Sommige dieren misten
hierdoor het F predicaat, terwijl de types fraai waren. De
ram van H. Lamberts kreeg hier een 1F. De jonge voedsters
kregen ook opmerkingen over gevouwen oren. H v.d. Vecht

(een oude rot in het vak) showde de mooiste jonge voedster
en tevens het mooiste dier bij de Witte Weners.
De Hulstlanders waren met 26 dieren aanwezig. Opmerkingen over types die wat lang waren en benen die wat steviger mochten. De kwaliteit is nog wisselend, G. Nijenhuis
showde de mooiste jonge ram en jonge voedster.
Slechts twee witte Polish, dit aantal is wel meer geweest,
waar blijven deze fokkers? Beide dieren kregen een ZG,

De fraaiste bij de witte Weners werd deze jonge voedster van
H. v.d. Vecht met 1F96.
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waarbij de opmerking dat oortjes wat beter behaard moeten zijn.
Een aantal van 82 roodoog Polen bevolkten hier de
kooien en wat een mooie dieren werden hier geshowd!
De kwaliteit was super, topdieren van Th. Van ’t End hij
showde acht dieren en deze behaalden allemaal een F.
Ook Gezinus Dermois showde topkwaliteit, zijn oude ram
werd bekroond met een U98. Tevens de mooiste Pool en
mooiste van groep wit. Klasse Gezinus, een prachtige
rasvertegenwoordiger.
Maar liefst 74 blauwoog Polen met ook hier mooie dieren
en ze blijven een concurrent van de roodoog polen. Maar
toch hier nog opmerkingen over een wat grove oorstructuur en de achterhanden konden even ronder en gevulder.
De mooiste blauwoog Pool bracht M. Martens met een
jonge ram.

•

De fraaiste Pool roodoog, oude ram van G. Dermois met 1U98.

A.K.V.
Hét gastvrije clubgebouw!
Ons clubgebouw in het midden van het land heeft vele
voordelen, zeker voor de kleinere speciaal-clubs.
Wij hebben een vaste huurprijs van € 50,00 per
vereniging. Wij kunnen kooien leveren inclusief de
op- en afbouw, kooien voorzien van bodembedekking,
nummering, drinkbakken en beoordelingskaarthouders.
Dit allemaal voor de prijs van € 0,75 per stuk.
Daarnaast verzorgen wij voor u de maaltijd in een prima
kwaliteit, 3 gangen; voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Daarbij komt ook gebruik van onbeperkt koffie en
thee vanaf het moment van binnenkomst tot de lunch.
Dit voor een prijs van € 15,00 per persoon.
Mooier kunnen wij het niet maken.
Postbus 149, 3800 AC Amersfoort * 033 466 69 61 of
06 51 52 00 32 * info@akv-amersfoort.nl *
WIFI aanwezig

Whaaa…. bloedluis!!!
Kies voor de natuurlijke weg
met “Dutchy’s”
Refona, de kracht van de natuur.
De Noesten 5b | 9431 TC Westerbork | Tel.: (0593) 37 00 35
www.refona.nl | info@refona.nl
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