92ste Clubshow HKC bij Oneto in Enschede 7,8 en 9 dec. 2012

de winnares van Robin Woudstra
Als je hier en daar je oor te luisteren legde, verwachtten we wel een redelijk aantal dieren, maar dat het
er bijna 100 zouden worden!In overleg met het HKC-bestuur had de organisatie een paar showkooien
beschikbaar gesteld voor de Hollandse Kroppers, waarvoor hartelijk dank bestuurders van ONETO !Meteen bij
binnenkomst zag je zo’n kooi met 4 prachtige blauwbonten van Woudstra en Snrijders, een mooi visitekaartje
voor de HKC.
Verderop nog een kooi met enkele fraaie zwarten en zwarttijgers van v.d. Ploeg. Het geheel was opgesierd met
22 platen van alle erkende kleurslagen.
Ook meteen bij binnenkomst kon je beginnen met het bezichtigen van de 97 Hollandse Kroppers.
De collectie werd geopend met de witten en geëindigd met een (nog) niet erkende kleurslag: leverkleurig bont.
Graag geef ik jullie een overzicht van het geheel zoals dat door mij beleefd is.
De Witroeken. Forse dieren van Woudstra en De Jong, de oude duivin van Woudstra won, maar die van De Jong
mocht er ook zijn. Voor deze kleurslag 4 prachtige dieren.
De Zwartroeken. Deze kleurslag zit duidelijk in de lift en daar zorgen de heren Kleine Schaars en v.d. Ploeg
voor. Een fraaie oude duivin van Kleine Schaars won, ook een oude doffer van v.d. Ploeg scoorde 96 punten.
Verder nog enkele erg mooie oude duivinnen en een oude doffer die zich ook prima showden. De jonge doffers
van v.d. Ploeg waren veelbelovend. De jonge doffers van Kleine Schaars waren aan de kleine kant en dekleurwat
grijs/zwart en als er dan zwarten met een prima kleur in de buurt zitten, valt dat het best op.

ook van Woudstra
Dan de Blauwzwartgebanden van Feenstra, Kramer en Weierink.
Zeker het aantal viel me wat tegen. De oude doffer van Kramer is een prachtig fors dier, maar de rugafdekking
liet het zitten. Weierink showde een jonge doffer met veel kwaliteiten, maar helaas was de showconditie matig.
In de groep jonge dieren zaten de mooisten: een doffer en duivin van Feenstra met 96 punten. Zeker de duivin
zal in de toekomst nog van haar laten horen, persoonlijk vond ik dat een erg fraaie vogel!
In Rood showde Te Brake een zeer forse doffer, mooie kleur, mooi type, maar schijnt zich tijdens de keuring niet
goed getoond te hebben en ook zondag zat ie helaas steeds tegen de achterwand. De jonge rode doffer belooft
een fraai dier te worden en ook weer een prima rode kleur, zonder het blauwe erin, wat helaas te vaak voorkomt.
De Gele doffer van Te Brake is zonder meer een fraai dier en een puntje meer had best gemogen. Ook weer een
zeer fraaie kleur.

van A. Kleine Schaars
In Blauwzilver donkergebanden geeft Bauke al jaren de toon aan, zo ook nu weer. Zonder- meer fraaie dieren
die hun punten zeker verdienen maar een kritisch punt zou kunnen zijn: enkele zijn wel erg diep gesteld, zodat ze
de neiging hebben te veel op hun “onderbenen” te lopen.
Daarna de Roodzilvergebanden van natuurlijk Dik van Putten, maar ook Jan Weierink liet een drietal goede
dieren zien. Een oude doffer van v. Putten toonde zich prachtig en die zou ik op zondagmiddag zeker 96 punten
gegeven hebben. Prachtig, maar ook de jonge doffers van v.Putten en Weierink toonden zich prima. Bij de
duivinnen won v.Putten met 94 punten.
In Geelzilvergeband 3 dieren, 2 van v. Putten en 1 van Weierink. De oude doffer van v.Putten won met 95

punten, ook een fraai dier hoor.
Bij de Zwartgetijgerden waren de ‘klassen’ door elkaar gehaald.
Het blijft moeilijk het onderscheid tussen licht en donker aan te geven. Of de organisatie er wat slordig mee
omgesprongen is of dat de inzenders dat doen, laat ik nu in het midden en ga de groep zwartgetijgerden als één
kleurslag beschrijven. Inzenders waren Garagoski, Kleine Schaars en v.d. Ploeg.
Bij de 5 oude doffers sprak mij die van Garagoski erg aan. Ook v.d. Ploeg en Kleine Schaars toonden
klassedieren. Bij de oude duivinnen won v.d. Ploeg met 96 punten (=donkertijger) Bij de 3 jonge dieren haalde
de doffer van Garagoski de beste score: 93 punten.
In Roodtijger slechts 1 oude doffer, maar dan wel een erg mooie van Te Brake (95 punten).
En nu de Bonten
Het zijn nog wel steeds de Blauwbonten die de toon aangeven, maar Zwartbont komt ook opzetten met Sterling,
de Jong en Bos.
Eerst de Zwartbonten. Oude doffers: Bos wint met 96 punten, mooi forse vogel. De Jong en Sterling, score resp.
93 en 94 punten. Bij de oude duivinnen 6 dieren en Sterlig won nipt met 96 punten, de Jong had ook een duivin
met 96 punten, De kleur was bij sommige duivinnen wel erg grijs/zwart, ook de ruggen konden hier en daar
beter afgedekt. Bij de jonge doffers was het ook Sterling die aan het langste eind trok, de jonge doffer van Bos
toonde sabelpennen. Bij de jonge duivinnen vond ik die van Bos duidelijk de mooiste.
En dan de Blauwbonten
Hierbij de winnares: een oude duivin van Robin Woudstra. Proficiat Robin, een prachtdier! Waarom kreeg ze
geen 97 punten? Oh ja, te veel haarvorming op de krop. Dan zullen we waarschijnlijk meerdere keurmeesters
moeten vertellen dat wij van de Hollandse Kroppers Club dat juist rasadel vinden!
Robin showde trouwens meer prima dieren en zo zie je maar dat het goed gaat in zijn nieuwe hok.
Natuurlijk showde ook “good old” Henk Snijders prachtige blauwbonten, maar dat valt minder op, omdat hij dat
al jaren doet. Onze voorzitter Toon Slijper moest helaas toezien hoe bovengenoemden hem duidelijk de baas
waren, hoewel Toon ook een erg mooie jonge duivin showde, die het helaas in het voetstuk liet zitten. Garagoski
toonde ook een mooie oude doffer.
In Blauwzilverbont slechts 2 dieren van Woudstra en Snijders. Snijders won met 96 punten, prachtige duivin.
Die van Woudstra toonde een rug die beter gesloten moet zijn. Er was slechts 1 Roodzilverbonte ingezonden en
wel door Bos, mooie Hollandse Kropper, 94 punten. Er was ook slechts 1 Geelzilverbonte ingezonden en heel
verrassend van: Feenstra. Prachtige duivin die zeker 96 punten had verdiend, maar niet kreeg jammer genoeg.
Tot slot nog 2 Leverkleurigbonte duivinnen, een oude en een jonge, allebei van Sterlig. De oude won duidelijk
met 95 punten, prachtdier!
In bovenstaand verslag heb ik hier en daar mijn eigen mening laten blijken, zo nu en dan komt dat niet helemaal
overeen met de keurmeester, maar dan komen we ook steeds weer op het punt:
Het moment van keuren is zeer belangrijk, zeker bij Kroppers, want als die geen actie tonen, scoren ze duidelijk
minder.
Als allerlaatste enkele gegevens over de duiven en de inzenders.
Aantal inzenders: 15
Aantal roeken: 41
Wit 4 (2/2), Zwart 12 (7/5), Blauw 8 (5/3), Blauwzilver 4 (1/3), Rood 2 (2/0), Geel 1 (1/0), Roodzilver 7 (4/3)
en Geelzilver 3 (2/1).
Aantal Bonten: 43
Zwartbont 14 (6/8), Blauwbont 18 (10/8), Geelbont 4 (2/2), Blauwzilverbont 2 (0/2), Roodzilverbont 2 (1/1),
Geelzilverbont 1 (0/1), Leverkleurigbont 2 (0/2).
Aantal Getijgerden : 13
Zwarttijger 10 (7/3), Roodtijger(do) 1 (1/0), Geeltijger (do) 2 0/2).
Aanwezige kleurslagen: 18 (Niet Blauwschimmel, Roodbont, Roodtijger licht, Geeltijger licht)
EEN IMPRESSIE VAN Fedde van der Ploeg.

