Feest op de 45
Jeugdshow Laren
e

Wat hadden we dit allemaal gemist!
De Landelijke Jeugdshow Laren, eindelijk allemaal
weer samen om het jeugdkleindierenfestijn te vieren
en dat al voor de 45e maal. Met begeleiders en ouders
kwamen 75 jeugdige fokkertjes in alle vroegte naar
Laren. Iedereen had er duidelijk zin in. De dieren
gepoetst, de verzendkisten eindelijk weer eens van de
zolder gehaald, zelf een feestelijke tint aan de kleding
gemaakt, het feest kon beginnen.
Tekst: Marjan Holmer
Foto’s: Theo Janssen

De thema-aankleding bestond deze editie
uit 260 handgemaakte ballonnen.

Ballonnen
Veel mondjes vielen open van verbazing toen
ze de 260 fleurige kartonnen ballonnen in de
tentoonstellingshal zagen hangen. Dat zag er
feestelijk uit, en dat mag je elk jaar verwachten op de Jeugdshow. De Jeugdshow Laren is
meer dan alleen een kleindierenkeuring. Zo
veel meer, beleef het mee.
De tijd vliegt zegt men, dat klopt als je
45 jaar terugkijkt zoals de jeugdcommissie
van Pels en Pluim Laren deed. Maar de
coronatijd leek toch wel erg lang te duren.
De 45e editie van de Jeugdshow Laren werd
in 2020 noodgedwongen uitgesteld. Maar
nu op 18 september was het dan eindelijk
weer zo ver. De evenementenvergunning was
op basis van het goed doordachte coronaplan verstrekt en de inrichting had ook de
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Hier zijn ze dan: de nieuwe Nederlandse kampioenen 2021. Gefeliciteerd!

gemeentelijke inspectie met alle lof doorstaan. Hoera, we waren geslaagd voor de test
en het feest op zaterdag kon beginnen.

Opening en keuring
Sebastiaan van ’t Erve, burgemeester van
de gemeente Lochem, had nu de eer om de
Landelijke Jeugdbondsshow Laren te openen
met assistentie van twee juniorbreeders Julia
Nijboer een Elien Verkleij die het lint vast
mochten houden. Met een ferme knip was
het lint doormidden en dwarrelde er confetti
naar beneden, zo was het startsein gegeven
voor de keuring. Maar liefst 14 keurmeesters
bogen zich over de 430 ingezonden dieren.
Van kwartels, sierduiven, kleurmuizen, Russische dwerghamsters, Serama’s, Kwakers,

Deskundige uitleg door keurmeester Robert Meijer.

Glaasje fris, mooie dieren en tips van de keurmeester Kremer,
wat wil je nog meer?
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Keurmeester Gerard van de Poel in actie.

Hier smelt je als keurmeester toch van als je zulke toehoorders hebt.

cavia’s, Lachduiven, ganzen, Loopeenden
tot vele hoender- en konijnenrassen. Alles
kwam voorbij aan het beoordelend oog van
de keurmeesters, die ook nog eens her en
der fokkerstips uitdeelden. Zeer opvallend
was de enorme klasse Kleurdwergen, maar
liefst 57 dieren, dat was een kwart(!) van alle
ingezonden konijnen.

Toppertjes		
Dieren waar je U tegen zegt waren er maar
liefst tweemaal. Mooie predicaten en zeer
handzame Serama’s, volgens keurmeester
Bert Kremer, prachtige Leeuwenkopjes met
driemaal F. Ach, als je mee deed en erbij was,
ben je al een winnaar. De echte toppers zijn
de verenigingsbegeleiders en ouders die het
mogelijk maken dat de kids naar de Jeugdshow Laren kunnen komen. Wat zou het fantastisch zijn als nog meer clubs dit mogelijk

Een U voor de Zijdehoenkriel van Lynn Hoenselaar.

Conno Vlaardingerbroek op stoom tijdens de eerste eierkeuring voor de
jeugd. (Foto Marjan Holmer)

zouden maken. Samen met de jeugd naar
Laren, zorgen dat de dieren op tijd geënt zijn
voor de jeugd, en… geen jongdierendag organiseren op de derde zaterdag van september.
Heeft de jeugd de toekomst of niet? Er is nog
veel verschil tussen praten en doen! Zullen
we afspreken dat we er samen voor gaan? U
kunt daaraan bijdragen.
Over die U’s gesproken, dat waren er maar
liefst twee ditmaal. Tim Claessen uit Nederweert bracht een uitmuntende Japanse kwartel
en datzelfde deed Lynn Hoenselaar uit Puiflijk
met haar Zijdehoenkriel hen in de kleur buff.

Nog meer toppertjes
Naast de kleindierenkeuring vond in het
middagprogramma de eerste eierkeuring
voor de jeugd plaats o.l.v. eierkeurmeester Conno Vlaardingerbroek. Met 17 setjes
eieren en evenveel kinderen en toekijkende

ouders was het een drukte van belang rond
de eierenkeuring. Conno had er zijn handen
vol aan en vertelde vol overgave over het
ei en de inhoud ervan. Ook werden hier
beoordelingskaarten ingevuld en winnaars
toegewezen.
De derde prijs ging naar de New Hampshire
eieren van Elien Verkleij, een beker met
een 2 erop kreeg Roald van Steinvoorn als
eigenaar. De eerste prijs ging naar het setje
van drie eieren van een Barnevelder, meegebracht door Noah Abbink.
De nieuwe Nederlandse kampioenen zijn:
Fraaiste sierduif: Arabische Trommelduif
geelzilver geband van Twan van Vugt.
Fraaiste hoen: Welsumer, roodpatrijs van
Hidde Zonnenberg.
Fraaiste dwerghoen: Zijdehoenkriel buff van
Lynn Hoenselaar.

Roel Meulenpad met zijn mooie Vlaamse Reus.
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Twan van Vugt uit Gemert showde Arabische trommelduiven en
werd kampioen.

Het fraaiste hoen was een Welsumer hen van Hidde Zonnenberg.

De Serama van Siem Claessen werd
uitgeroepen tot de fraaiste.

Fraaiste Serama: Siem Claessen.
Fraaiste kwartel: Japanse kwartel zilver wildkleur van Tim Claessen.
Fraaiste oorspronkelijke watervogel: Carolina eend wildkleur van Duuk Scholten.
Fraaiste gedomesticeerde watervogel: Indische Loopeend reebont van Mirthe Haitink.
Fraaiste konijn: Klein Zilver van Jaëlla-Joy
Vermeegen.
Fraaiste cavia: CH-teddy van Lieve Verrijdt.
Fraaiste kleurmuis: Nicky van Berkum.
Fraaiste hamster: Russische dwerghamster
aqouti van William van Berkum.

Nederlands verenigingskampioen
2021
Altijd weer spannend tijdens de prijsuitreiking is de bekendmaking van de winnaar
van de verenigingsbeker. Welke club heeft
met minimaal drie inzenders en minimaal
vijf aangekruiste dieren het beste resultaat
behaald? HKSV Kampen behaalde een
eervolle derde prijs. De fokkertjes van De
Lekzoom uit Groot Ammers, ook trouwe
deelnemers, mochten de tweede prijs in
ontvangst nemen. Kampioen werden drie
dames van NKV Nieuwleusen. De dieren van
Julia Nijboer, Elien Verkleij en Feline Klunder
behaalden uiteindelijk de hoogste score.
Proficiat dames! Nederlands verenigingskampioen jeugd.

Jaëlle-Joy Vermegen trots op haar
zwarte Klein Zilver.

Wij vinden het natuurlijk supergaaf dat we
de verenigingsbeker hebben gewonnen!
We hadden ons gewoon ingeschreven en
dachten van, nou we kijken wel wat het
wordt, daarom hadden we ook niet echt
verwacht dat we zouden winnen. Maar we
zijn supertrots op onze dieren (en onszelf).
Het was dus voor ons een geslaagde dag en
je ziet ons volgend jaar zeker weer!
Groet van Feline, Elien en Julia van
N.K.V. Nieuwleusen.
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Elien, Julia en 
Feline winnen voor
NKV Nieuwleusen
het verengingskam
pioenschap.

Lieve Verrijdt werd met haar CH-teddy cavia kampioen.

Nevenprogramma
De Jeugdshow Laren is meer dan een kleindierenkeuring. Je kunt al je vragen stellen
aan de keurmeesters en de keuring live meemaken. Hoe gaaf is dat! En ben je even toe
aan iets anders, dan kun je even knutselen,
kijken naar de grappen van ballonnenclown
Henk, luisteren naar de 10-jarige DJ Joost of
met je dier naar de fotoshoot van fotograaf
Theo Janssen gaan. Buiten op het terrein
verscheen er die dag zelfs een draaimolen
voor de kleinsten. Hopelijk kan er in 2022,
als we van de coronamaatregelen af zijn,
weer een leuk programma op het podium
plaats vinden.

Flore, Fenne, Jari en Mara, Kleurdwergvrienden.

Met mok naar huis
Vanwege de feestelijke 45e editie van de
Jeugdshow Laren, tevens Bondsshow voor
de jeugd, kreeg elke inzender een attentie
mee naar huis. De speciaal ontworpen
afbeelding op de mok zei: TOF dat je er
was! En zo is het ook. Elk jeugdlid zou hier
present moeten kunnen zijn. De Landelijke
Jeugdshow Laren is een eendagskeuring
speciaal en alleen voor de jeugd, die mag je
niet missen.
Moe, maar voldaan en met een, met
topsnelheid vervaardigde catalogus, toog
iedereen huiswaarts. Maar niet nadat na
de keurig alle walnoten weer ingeleverd
waren. Hiermee kon de organisatie exact
tellen hoeveel personen binnen het afgebakende terrein van de Jeugdshow waren. De
organisatoren van de Landelijke Jeugdbondsshow Laren bedankt iedereen voor
haar medewerking in dezen. We waren blij
dat het weer mocht en wat hebben we genoten! Zo werd het toch weer feest, een kleindierenfeest voor de Nederlandse jeugd. Dat
willen we toch in stand houden?

‹‹

Solange en Jari Schuurman.

Jarn Gunnink, trots op zijn Wyandotte krielen.

Brent Minten, prachtige kippenjas en Nederlandse
Sabelpootkriel.

Alicia en Wesley Slendebroek.

Guido Moree had er duidelijk veel zin in, zijn dieren
houden ook wel van wat acrobatiek.

Fem en Duuk Scholten, liefhebbers van Kwakers.
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