Internationale
Dag van
de Dwerg

Atelier Meijdoorn heeft weer een
prachtig handgeschilderd bord gemaakt!

Deze dag werd op 2 maart gehouden in de mooie hal te Tiel met heel veel fokkers uit Nederland, Duitsland,
België en Denemarken. De keurmeesters kwamen uit Nederland, Duitsland, België, Engeland en een uit
Amerika en ze keurden allemaal belangeloos! Op deze dag waren 724 dieren ingeschreven, een mooi aantal.
Tekst: Gerrit Dermois
Foto’s: Connie Oosterhof, Anton Meekma

De keurmeesters Ian Mac Cure en Barry Taylor.
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NL klasse, Polish haaskleur, v/j van C. de Weerd.

NL klasse, Kleurdwerg konijngrijs, m/j van J. Winter.

Polish (Haasdwerg)

en de grondkleur kan soms wel wat sterker. Hier maar
liefst 31x een F, waarvan 3x F97! De beste zwarte, een
jonge ram was van Comb. Kelderman. Een klasse mooie
bruinen met beste bouw en types. De pelzen kunnen nog
wel wat verbeterd worden. Soms mag het wat korter en de
structuur wat fijner. F koppen, maar de oren nog wat grof
van structuur en ook wat haar stuwing bij ooraanzet. De
dekkleur was ZG tot F. soms mag de grondkleur wel iets
sterker. De beste dieren waren van T.H. van Meerendonk en
T. Jansen met F 95,5 punten. Een leuk klasje blauw, maar
niet de echte top. Bouw en type gemiddeld ZG. De pelzen
waren ZG en F. De koppen mogen wel iets voller. Ook de
kleur mag wat mij betreft wel iets blauwer. Een paar dieren
waren niet vrij van lichtgetopte haren in dek. De beste was
een jonge voedster met 1F 95,5 punten van J. Schouten.
Bij oranje moet nog wel wat verbeterd worden bij bouw
en type. De pelsjes niet meer dan ZG! De koppen mogen
wat voller. Ook de kleur moet nog wat verbeterd worden.
Een paar dieren waren wel redelijk op kleur, enkele waren
wat donker. De beste was een jonge voedster met F95 van

Ingezonden in tien kleuren. Over het geheel wel leuke
dieren. Bij bepaalde kleurslagen mogen de benen nog wel
wat langer. Ook mogen de achterhanden wel wat ronder.
Kop en oren gemiddeld ZG. Ook de kleuren vielen mij niet
tegen. De beste werd een jonge haaskleur voedster met 1F
96,5 punten van C. de Weerd.

Kleurdwergen
Haaskleur: Een paar redelijke dieren, achterhanden
konden iets ronder. De pelzen, kop en oren, grond- en
tussenkleur gemiddeld ZG. De dekkleur kan nog wat
roder. De beste werd een oude ram van G. Bakker, 1F
95,5. Konijngrijs: Een hele mooie klasse dieren met
mooie bouw en types. De benen waren ZG tot Fraai. Bij
de topdieren prima pelzen, maar ook dieren waarbij de
structuur nog wat steviger en fijner mag. Kop en oren ZG
tot F. De dekkleuren varieerden van F tot wat donker en/of
onregelmatig door verharing. Tussen- en grondkleur kon
soms wel wat sterker. Bij de beste dieren waren de kleuren
ZG tot Fraai. De beste werd een jonge ram met een 1F97
van J. Winter. Bij ijzergrauw geen echte toppers. Een paar
dieren lieten in de kooi een wat wijde oorstand zien, maar
op de keurtafel niet. Let hier op fokkers! Driemaal F96 van
Kroodsma en tweemaal F voor Van Buuren. Jammer dat
deze kleurslagen getopt waren, zo kon je de kleuren niet
goed beoordelen. Zorg dat de show mooi en overzichtelijk
blijft! Bij blauwgrijs een paar mooie dieren, gemiddeld ZG
tot F. de pelzen kunnen nog wel iets beter. Ook grond- in
tussenkleur waren ZG tot F. De beste was een jonge voedster met 1F 96,5 punten van K. de Jong. Bruingrijs, een
prachtige klasse met negen dieren waarvan 7x F en 2x ZG.
Top! Mooie bouw en types met ZG benen. De pelzen waren
ZG tot F, hele goede koppen en oren, dekkleur en grond- in
tussenkleur. De beste werd een jonge ram met 1F97 punten
van J. M. Verspuij.
Zwart, een geweldig aantal. Ook de kwaliteit was heel
best, beste bouw en types. Bij de pelzen kan nog wel
wat verbeterd worden. Bij het gros mag de lengte wel
iets korter en de structuur wat fijner, dat komt de kleur
en glans ten goede. De kleur was gemiddeld ZG tot F. Bij
enkele dieren mag de oogkleur wel wat meer donkerbruin

J. Winter had de beste Kleurdwerg
konijngrijs.

K. de Jong had de beste Kleurdwerg
blauwgrijs.
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BK klasse, Chinchilla, m/j van Z.G.M. Netland Oftedal.

Achter de schermen zijn Michel Zonneveld en Tineke Hoogland
druk bezig.

A. Boerefijn. Een heel mooi aantal Chinchilla’s met mooie
bouw en types. Soms mogen de pelzen wel wat korter
en wat dichter ingeplant! Ook kan vaak de structuur wat
fijner. Door de iets lange pelzen lijken de koppen ook wat
voller, maar dat is bedrog, wel veel kleurverschil. Sommige
dieren waren wat licht van kleur en enkele wat donker.
Fokkers, let ook op de kleur aan borst en op de voorbenen,
die zijn vaak nog wat licht van kleur! De tussenkleur kan
bij veel dieren witter en scherper begrensd. Ook de grondkleur kan soms sterker. De beste was een jonge ram met
1F97 van J. van Toledo. Feh: vier dieren met mooie bouw
en types. De pelzen mogen nog wel iets korter. Kop en oren
ZG. De dekkleur mag nog wel iets lichter en de bruine waas
moet beslist niet sterker. Tussen- en grondkleur waren
ZG. De beste was een jonge ram met 1F95 van P. J. T. Oude
Groothuis.

Kleurdwerg tekening:
Keurmeester P. Oude Groothuis, schrijver J. Voets en aandrager H. Top.

In Lotharingertekening redelijke dieren, de moeilijkheid
blijft de tekening. Die past bijna niet op het korte lichaam,
maar gemiddeld ZG! Wel veel respect voor de volhouders.
Witte van Hotôt, redelijke dieren in bouw en types en in
de pels. Ze zijn de laatste jaren wel wat verbeterd. De Duitse
dieren zijn niet voor niets geweest in bouw, maar vooral in
de pels. De koppen mogen nog wel iets voller en ronder. De
oogomzoming en kleur van de oogringen waren gemiddeld
ZG. Het beste dier in de groep tekening was een jong Hotôt
ram met 1F 96,5 van N. v. Steenbergen. Een leuk klasje verzilverden, bij bouw en type ZG tot F. Ook de pelzen waren
in orde, kop en oren gemiddeld ZG. Nog wel wat verschil in
verzilvering, ook de gelijkmatigheid kan wel wat beter. Dit
is belangrijker dan de nuance bij zilvers. De dekkleur was
in orde. De grondkleur mag soms wel iets sterker. De besten
waren van H. den Besten en M. Kok met 1F 95,5.

Kleurdwerg patroon:
V.l.n.r. keurmeesters W. de Witte en R. Tiemes, schrijver Chris Vijfschaft en Trudy
Vijfschaft.

In madagaskar en isabel leuke dieren, maar de kwaliteit
is niet vooruit gegaan vergeleken met vorig jaar, bouw en
types waren nog wel redelijk. De pelzen ZG bij madagaskar.
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De grote dagwinnaar werd J. van Toledo.

Bij isabel mogen ze wel iets korter, dat komt de kleur ook
ten goede. Bij madagaskar was de kleur redelijk, maar de
sluier mag soms beter gekleurd en de waas was bij enkele
dieren wat donker. Bij isabel moet de kleur veel beter!
De sluier is bijna niet te zien. De waas was wel erg blauw
waardoor het hele konijn wel erg blauw leek. Beige, een
mooie kleur en een verrijking. Mooie bouw en types. De
pelzen waren gemiddeld ZG. Kop en oren waren in orde,
ook de mooie tere kleur was ZG tot F. De sluier en de waas
waren mooi aanwezig. Deze kleurslag zie ik wel groeien
en verdient meer fokkers. Zodat het op een nog hoger peil
wordt gebracht. In middensepia- en donkersepia marter
geen echte toppers. Bij middenblauw wel een paar leuke
dieren in bouw en types en in kleur en uitmonstering. Bij
de kleur mooie rugbandjes en mooie lichte kleur in de
flanken. Ook de uitmonstering op kop was ZG tot F, de
tussen- en grondkleur was ZG. Middengeel was van één
fokker, een echte doorzetter, veel lof voor Jelle Terpstra! Er
stonden veel dieren te koop. Hopend dat er meer fokkers
komen. Bouw en types gemiddeld ZG. Bij de pelzen kan
dichtheid en structuur nog wel iets verbeterd worden.
Uitmonstering en kleur waren gemiddeld ZG tot F. Toch
viermaal F! Zilvervos in zwart, blauw en donkersepia. De
beste dieren zaten in zwart met beste bouw en types, veel
F predicaten. Soms mochten de pelzen iets korter en wat
fijner van structuur. Kop en oren en uitmonstering ZG tot F.
Ook de dekkleur was bij de meesten F. Als er nog wat moet
worden verbeterd is het de grondkleur aan dek en buik. De
beste zilvervos was een jonge voedster met 1F 96,5 van P.
de Jong. Otterzwart is en blijft een beste klasse. Met beste
bouw en types en pelzen van ZG tot F, kop en oren zijn ook
dik in orde. De uitmonstering kan bij sommige dieren nog
wel wat verbeterd worden. Oogringen kunnen voller! En
niet te vergeten de spitsen, die mogen op de zijden en achterhand bij veel dieren rijker! De zwarte kleur was prima.
De Tankleurige streep tussen dek en buikkleur mag soms
wat vuriger. Ook de tussen- en grondkleur was ZG tot F. De
beste was een jonge ram met 1U98 van Jaco van Toledo. Dit
dier werd kampioen dan deze Dag v.d. Dwerg!

NL klasse, Kleurdwerg otterzwart, m/j

van J. van Toledo.

Tan uitmonstering in zwart, bruin en blauw worden elk
jaar wat beter. Bouw en types gemiddeld ZG. Bij de pelzen
mag de lengte nog wel iets korter en de structuur wat
fijner. Ook de koppen mogen nog wil iets voller, de oren
mogen soms iets korter. De uitmonstering is gemiddeld
ZG. De tankleur wordt steeds beter. Bij enkele dieren een F.
Ook de dekkleuren zijn ZG tot F. Viermaal F in deze klasse.
Pool roodoog: Een mooie klasse met veel F dieren. Bouw
en Types ZG tot F. Bij de pelzen kan nog wel wat verbeterd
worden. De lengte moet wat mij betreft een speerpunt worden bij de beoordeling. Een iets lange pels heeft invloed
op bouw en type en op het volume van de kop. We moeten
oppassen dat de pelzen niet te dicht worden en wat zacht.
De structuur moet stevig zijn zodat die langzaam terug

T. van ‘t End had de beste
Pool roodoog.

Fenne Hartog is één van de 30 jeugdleden
die in hadden gezonden. Hier is de organisatie erg blij mee!
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Gespannen de eindkeuring volgen.

rolt. De koppen waren gemiddeld ZG tot F. De witte kleur
gemiddeld F. De beste was een oude ram met 1F97 van
Th. van ‘t End. Ook een klasse leuke blauwoog Polen. Bij
bouw en type oppassen dat ze niet te klein worden. Het
model is er wel, maar ze mogen wel iets forser. De pelzen
waren gemiddeld ZG tot F. Ook mogen de koppen wel wat
voller. De oren zijn altijd iets grover van structuur, maar
nog altijd ZG. Ook de kleur was dik in orde. De beste was
een jonge ram met 1F97 van M. Martens.

Europese Klasse
In deze klasse kunnen Nederlandse fokkers insturen en
alle buitenlanders. Ook zijn in deze klasse Rexdwergen,
Vosdwergen en Leeuwenkopjes aanwezig. Hier wordt
gekeurd volgens de Europese standaard. Ook wordt er
gekeurd in koppels. Ik hoop dat we in Nederland binnen
twee tot drie jaar ook volgens de Europese standaard gaan
keuren. Er zaten topdieren, zowel bij de Polen als bij de
Kleurdwergen!

Kleurdwergen:
Eén Leeuwenkopje, een redelijk dier maar geen echte top.
Bij bouw en type kan de achterhand wel iets ronder. De
beharing en tekening en kleur waren ZG. Farbenzwerge
einfarbig, een redelijke haaskleurige en wildgrauw. Wel
mooie dieren in bouw en types. Ook de pelzen waren ZG
tot F. Mooie koppen en oren. Alleen veel kleurverschil. In
Dunkelgrau een paar dieren, maar wel een hele mooie in
bouw en type en in kleur. De V97 was terecht op zijn plaats
voor fokker L. Hermann. Ook een paar mooie Eisengrauen
met beste bouw en types, ook beste pelzen en kleur. Eenmaal V97 en eenmaal V98. Het dier van L. Hermann met
V98 was de beste dwerg van de Europese Klasse en werd
nummer twee van de Dag van de Dwerg!
In Schwarz ook een mooie klasse met driemaal V97. Ook
mooie bouw en types. Wat mij betreft mogen de pelsen
wel wat fijner van structuur. Dan wordt de kleur ook nog
mooier. Over de koppen en oren niet veel opmerkingen.

De trouwe inzender uit België L. Vervecken.

De kleur was gemiddeld ZG. De V dieren waren van Comb.
Arbeider (1x) en D. Scheibner (2x). In Havannafarbig
leuke dieren, maar het geheel kon wel beter. Bouw en
types waren wel redelijk, maar de pelzen kunnen nog wel
iets fijner van structuur. Haargroei bij de ooraanzet stoorde
ook, de oren zijn ook vaak wat grof van structuur en de
kleur is over het geheel erg ongelijk. Eenmaal V97 van
S. Esser. Blau, maar een paar dieren met een uitschieter
van J. Schwars met een V97. In Rot ook niet veel dieren.
Hier moet heel veel verbeterd worden in alle onderdelen!
Maar toch een grote uitschieter van S. Esser met V 97,5. In
Chinfarbig een paar leuke dieren, gemiddeld ZG, met een
mooi dier met V97 van Wilma Bosch. Bij Schwarzgrannen
en Deilenaarfarbig is nog heel veel werk aan de winkel
om met de andere kleurslagen mee te doen. De punten
varieerden van 92,5 tot 95. Dat moet toch beter kunnen. Bij
Abzeichen gemiddeld ZG.
Uitschieters bij Blau Marder en Otterzwart, vooral de
Blau Marders van Gunther Kuntzky met 1x 97 en 1x 97,5.
Dit waren mooie dieren in bouw en type en pelzen.

De eindkeuring met v.l.n.r. keurmeesters A. Hertogh,
J. Vijfvinkel en J. v.d. Steeg.
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EU klasse, Rexdwerg, v/j van J. van den Eynde.

EU klasse, middenblauw marter, m/j van G. Kuntzky.

Uitmonstering en kleur waren gemiddeld ZG. Wel bruikbare dieren voor onze fokkers. En bij de otterzwart een heel
mooi dier in alle onderdelen voor A.de Bruin met V 97,5.
Bij de zwart zilvervossen wel redelijke dieren maar niet de
echte top, ook zo bij de andere gekleurde zilvervosjes. Ook
bij Lohfarbig geen topdieren, gemiddeld ZG en ook beslist
niet meer. Bij Farbenzwerge Zeichnung waren Hotôt, Hollander, Rus en Mantelschecken ingezonden. De echte top
was hier niet aanwezig, dat is heel moeilijk. Bouw en types
waren nog wel redelijk. Bij de pelzen kan nog wel wat
verbeterd worden in lengte en structuur. De tekening is het
moeilijkst. Daarom ook een paar keer NB (onvoldoende).
In Silberung waren twee dieren aanwezig, dat is veel te
weinig! Ze waren niet slecht, gemiddeld ZG.

verdeeld worden, die ia vaak wat grof en samenhangend.
Bij deze klasse twee leuke dieren met 1x V97 van H.A.C.
Huisman en bij de Dalmatiner 1x 97,5 van J. van den Eynde.

Rexzwerge, 28 stuks ingezonden, een mooi aantal met
mooie dieren in bouw en types en in de pels. Bij de kleur
en tekening kan nog wel wat verbeterd worden. Bij castor
mag de tussen- en dekkleur nog wel wat roder. De grondkleur aan dek mag wat blauwer. Bij tekening (Dalmatiner)
mag de lichaamstekening wat beter over het lichaam

EU klasse, Vosdwerg, m/o van L. Zegers.

Een mooie klasje Fuchszwergen, bouw en types waren
gemiddeld ZG met aanmerkingen als: achterhanden wat
beter afgerond. Bij de pelzen een paar redelijke dieren,
maar ook dieren die niet klaar waren en waarvan de pels
wel wat dichter kon en de structuur wat steviger. De kleur
was wel in orde. Een mooi dier met V 97,5 van L. Zegers.
Hermelin, mooie dieren zowel bij de rood- als bij blauwogen met beste bouw en types. De pelzen waren ZG tot
F. Bij enkele dieren mag de structuur wat steviger. Mooie
koppen, de oren zijn voor ons wel wat grof van structuur.
De kleur is op het lichaam prima, maar de voetzolen
mogen wat mij betreft wel wat witter, maar hiervoor wordt
niets afgetrokken! De beste roodoog was met V 97,5 van
H. Henschen en de best blauwoog, met V 97,5 was van
B. Wessendorf.

•

EU klasse, Pool blauwoog, m/j van B. Wessendorf.
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