VERSLAG CLUBSHOW DOOR KEURMEESTER DICK HAMER bij de
EERSTE SIERDUIVENSHOW NOORD-NEDERLAND .
Vol verwachting ging ik naar Drachten en dat werd waargemaakt . Wat een
geweldige show .’n Prachtige uitstraling. Dat belooft wat voor de komende
jaren. Ik kreeg de keurlijst en zag tot mijn verbazing er 65 Hollandse kroppers
op staan
Wist niet dat het de clubshow was . Prima en dat voor ’n niet clubkeurmeester .
Wat het probleem kan zijn dat het geen volle raskeuring was voor mij , wat in
kan houden dat het ere- certificaat naar een van de andere te keuren rassen gaat .
Ik mocht ook oud Duitse kroppers en Engelse modena’s keuren waaronder ook
toppers zaten .
De kwaliteit van de Hollandse liet toch de beste in het ras zien .

De witte , beste MO van Jan Markwat. Een vlotte showdoffer waarvan de voeten
even beter kunnen .
VO 1e Robin Woudstra . Prima duif , de rugafdekking moet iets beter .
MJ ; de eerste en wel de stand wat hoog . 2e kan langer in hals en de snavel wat
donker .
VJ kon alles even beter .

1.

Zwart MO van Fedde v/d Ploeg met een geweldige doffer .Voetstuk niet
helemaal in topconditie maar een geweldige uitstraling en daarvoor een U .
Zelden zo ‘n mooie Hollandse kropper gezien in deze kleurslag .
VO Fraaie duif met ZG voetstuk .
MJ van R. Cornelisse , kon wat langer van hals en G oogkleur , wel fraaie rug
VJ , ook van hem . Wat lang in achterpartij en voetstuk moet beter.
In blauw zw. geband maar vijf dieren , allemaal van Joh. Kramer waarbij VO de
beste werd .
Wel opletten , de halslengte moet langer en stand niet te hoog .
Hier moet wat aan gedaan worden om de top weer te bereiken .
Roodz. geband MO Dick v Putten .U type en actie, maar de rugafdekking kan
beter .
MJ , veel aktie maar wat hoog op de benen .
VJ van J. Weierink, lang van type en hoog op de benen en de showconditie moet
beter , jammer .
Blauwz. geband heb ik vaak beter gezien .

2.

Geelz. geband, MO van Dick v Putten -96-, prachtige doffer maar denk er om
niet hoger in stand .
VO 2e , mooie vlotte duif en voetstuk mag wat voller .
Dan , ook van Dick v Putten 1e U en beste van het ras en van mijn keuring. Een
geweldig vlotte duif , als de snavelkleur wat lichter was geweest dan was het de
beste kropper van de show geworden , nu 2e en wel een NBS-certificaat .
Blauwschimmels van J. Weierink . ’n Mooie collectie . Voorzichtig , niet langer
in achterpartij en wat te bont .
Getijgerd, bij enkele de stand wat te hoog , de rugafdekking kan beter . De beste
een VO van Fedde . Mooie showduif . Nog een prima showduif van hem maar
hinkte met een been .
Zwartbont, een prachtige klasse . Twee keer 96, twee keer 95 voor de Jong .
De VO stand even beter anders een U .
Dunbont , stand beter en langer in hals .
Blauwbont geb., een mooie groep maar enkele te lang in achterpartij .
MO, 1e 95 voor Henk Snijders .
VO ,1e voor Robin, voetstuk kan beter .
MJ 1e voor Henk . U-type maar voetstuk en tekening even beter .
VJ 1e voor Henk , mooie vlotte duif .
Tweede en derde voor Wim Tuinman .
Het probleem bij de rest het voetstuk wat hoog of korter in achterparty.
Roodzilver bont MO 95 voor Dick . Een grote vlotte doffer met U blaaswerk
en aktie .
Rug en voetstuk kunnen even beter , jammer .
Geelzilverbont, de beste voor Fedde . MO , een prachtdoffer . showconditie
voeten kan beter . Sommigen de hals langer en stand beter en graag wat meer
actie . AOC roodschimmels , MJ 96 voor Weierink . Prima maar niet langer in
achterpartij . MO , een prachtduif helaas de kleur even beter .
Een mooie groep . Wel opletten op de lange achterpartij van een aantal dieren en
de te korte halslengte . Evenzo bij de showconditie van veel voetstukken .
Veel goeds in 2016 en veel plezier in uw duivenhok .

Dick Hamer, Zutphen, dec. 2015
Prijzenschema 95e Clubshow 102 jaar HKC bij SNN te
DRACHTEN. (6,7 en 8 nov. ’15)
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Sam de Zoete-trofee voor het fraaiste dier, aangeboden door de
nabestaanden
Deze trofee heeft een looptijd van 10 jaar, winnaar ontvangt een
herinneringsmedaille.
Winnaar: DIK VAN PUTTEN met een Geelzilver gebande duivin-.oud.
Beker of € 25,00 (naar keuze) voor het fraaiste dier. Dik van Putten.
C.A.M. Spruyt-herinneringsprijs + € 12,00 voor het fraaiste dier jong
eigen fok.
Jan Weierink met Roodzilverschimmel (AOC) doffer-jong.
€ 12,50 voor de inzender met het hoogst aantal punten (minimaal 6
dieren).F.v.d.Ploeg.
Spruijtbeker uit 1921 voor het fraaiste kwartet in één kleur (doffer en
duivin oud, doffer en duivin jong). Deze beker wordt gewonnen door de
fokker die na 10 jaar het vaakst heeft gewonnen. Een
herinneringsmedaille wordt jaarlijks toegekend. H.Snijders 381 ptn.
Beljaarsbokaal voor de fraaiste Rood- of Geelroek. Te winnen door 2x
achter elkaar te winnen of 3x in totaal. Niet toegekend.
Beker geschonken door OH-Meeuwclub. Te winnen door de fraaiste
van een jeugdlid. N.t.
€ 5,00 voor de fraaiste roek oud: v.d.Ploeg, Zwarte doffer
€ 5,00 voor de fraaiste roek jong: v. Putten, Roodzilver doffer
€ 2,50 voor de fraaiste roek jong op 1 na: v. Putten, Geelzilver duivin
€ 5,00 voor de fraaiste bont oud: de Jong, Zwartbont
€ 5,00 voor de fraaiste bont jong: Snijders, Blauwbont
€ 2,50 voor de fraaiste bont jong op 1 na:
Snijders, Blauwbont
€ 5,00 voor de fraaiste getijgerd oud:
v.d. Ploeg, Zwarttijger
€ 5,00 voor de fraaiste getijgerd jong:
Cornelisse, Zwarttijger
€ 2,50 voor de fraaiste getijgerd jong op 1 na: Cornelisse, Zwarttijger
Erediploma voor het fraaiste dier in elke kleurslag (min. 2 dieren).
Wit:
Markwat
Getijgerd zwart.:
v.d.Ploeg
Zwart:
v.d.Ploeg
Zwartbont:
de Jong
Blauw zw.geb.: Kramer
Blauwbont zw.geb.: Snijders
Blauwzl.do.geb.: Kramer
Blauwzl.bont do.geb. Snijders
Roodzl.geb.:
v.Putten
Geelzl. bont:
v.d.Ploeg
Geelzl.geb.:
v.Putten
Blauwsch.geb:. Weierink
Bord met een foto van de mooiste der niet-erkende kleurslagen.
Roodzilverschimmel Weierink.

Prijzenschema districtshows
5118. € 12,50 voor het fraaiste dier (minimaal 10 dieren).
5119. € 5,00 voor het fraaiste dier jong.
5120. HKC-Kerstbal of € 2,50 per 5 ingezonden dieren (zoveel mogelijk over
de kleurslagen te verdelen).
Gelderlandshow te Wijchen: 7 dieren, mooiste van Leo van Lubeek:
Zwart donkertijger, duivin jong 95 ptn.
Championshow te Nieuwegein: 11 dieren, mooiste van Hannie de
Jong.
Zwartbont doffer oud 96 ptn. Mooiste jonge: zwartbonte duivin van
Sterling 95 ptn.

5.

Prijzenschema overige nationale en open tentoonstellingen
5121. € 2,50 of HKC-Kerstbal voor het fraaiste dier (minimaal 5 dieren).
5122. € 2,50 of HKC-Kerstbal voor het fraaiste dier op 1 na (min. 20 dieren).
Pallandtshow te Varsseveld:10 dieren, mooiste W. te Brake met
Roodroek doffer 96 ptn.
Deltashow te Middelburg: 6 dieren, mooiste N. Gelok met
Blauwzw.geb. doffer 93 ptn.
Oneto te Enschede: 23 dieren, mooiste G. Sterling met Zwartbont
doffer 96 ptn.
Noordshow te Assen: 7 dieren: 3x Blauw zwartgeband van Kramer en
4x Blauwbont zwartgeband van Tuinman; mooiste J. Kramer met Blauw
zwartgeband doffer oud 96 ptn.
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