From: Bertus den Blanken bertusdenblanken@gmail.com
Subject: Verslag van mijn keuring voor APK-KIP
Date: 12 December 2020 at 17:25
To: apk-kip@lakenvelder-vorwerkclub.nl

Hallo,
Bij deze mijn keurverslag:
Op zaterdag 5 december ben ik als eerste naar het mooie Reeuwijk gereden.
Bij de heer Adrie Spruijt heb ik de Welsumer kriel mogen keuren.
Dit was 1 haan en 5 hennen.
Adrie Spruijt heeE een schiFerende locaGe en een mooi kippenhok
De kwaliteit van de hennen war redelijk. De haan had hele wiFe vleugelpennen
Ook hadden zijn dieren kalkpoten.
Mijn advies; koop een nieuwe haan en behandel de dieren tegen de kalkpoten
De haan heeE hij inmiddels gekocht.
Ook heb ik voor hem de mooiste fokhennen geselecteerd.
Daarna ben ik doorgereden naar Hazerswoude Dorp.
Bij Auke van der Does heb ik de grote gestreepte Plymouth Rock bekeken en hem geadviseerd
met welke dieren hij verder kan.
De Plymouth Rocks waren van een zeer goede kwaliteit.
Ook heb ik naar de Leghorn krielen gekeken. Deze dieren had hij in de kleurslag patrijs
goudﬂiFer.
Slechts 1 mooie hen en 1 mooie haan kon ik bij hem vinden. De andere dieren waren niet om
mee verder te fokken.
Op 12 december ben ik gestart in Aarlanderveen
Daar mocht ik de dieren van Ron Le Poole en Bert Splinter keuren.
Beide fokkers hebben grote Lakenvelders zowel zwart als blauw getekend.
Opvallend hier was dat beide fokkers dieren hebben met een ZG tot F type.
Met name de veerbreedte was magniﬁek.
Jammer was dat de dieren Van Ron Le Poole geen mooie vleugeltekening hadden.
Der vleugels waren bijna geheel zwart. Ditzelfde euvel hadden de dieren van Bert Splinter
ook.
Nog erger vond de tekening op het lichaam van de dieren van Bert Splinter.
Zij leken wel zwart bont!
Ik heb Bert geadviseerd om bij een goede fokker nieuw materiaal op te halen
Met de huidige dieren kan hij niet verder.
Beide fokkers hadden ook blauw getekende Lakenvelders.
Qua type mooie dieren maar aan de kleur en de vleugeltekening moet er nog veel verbeterd
worden.
Daarna ben ik naar Patrick Deters gegaan in Oude Wetering.
Patrick is een hobbyfokker en geen show fokker.
Patrick heeE ook geen hanen.
Patrick woont op een mooie locaGe met een hele grote tuin waar hij zijn grote Kraaikoppen
en Uilebaarden hebt lopen.
Deze dieren waren van goede gezondheid. Hij heeE een heel mooi kippenhok.
Het gaat hem om de gezelligheid met de dieren.

Het gaat hem om de gezelligheid met de dieren.
Dat gaat hem lukken!
Tot zover mijn verslag van de keuringen voor APK-KIP.
Wat mij betreE een zeer geslaagde acGviteit.
Wie weet is het volgend jaar nog een keer nodig.
Ik houd mij aanbevolen.
Bertus den Blanken

